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LUD_ 

Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przy
słowia, obrzędy, gu ła, zabawy pieśni, muzyka 

i tańce. 

PRZKDST.ł.W!Ł 

OSKAR KOLBERG 
Członek kor. Akademii umiejętności w Krakowie oraz Towarzystw naukowych 

w Paryiu, Petersburgu, Lizbonie i muzycznego we Lwowie. 

Serya XX. 

RAD O M KlE. 

Część pierwsza 

wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. 

KRAKÓW, 

W DUOKARNI UNIWER YTETU JAGIELLOŃ KIEGO 

pod •an•d• m Anawla ldaryjana Ko tuklewic.a. 

1887. 





l~~TSeryi II. dzieła: Lud, wydanej w r. 1865, ogłosi
~~! liśmy opis właściwości ludu zamieszkującego jeden 
.1.1 z siedmiu powiatów byłej ziemi Sandomierskiej która 

1 po dokonywanem kilkokrotnie ścieśnianiu jej granic, 
zwłaszcza od strony południowej i zachodniej, otrzy

mała w .nowszych czasach miano gubernii Radomskiej. 
Obecnie przystępujemy rlo skreślenia właściwości ludu, 

zebranych ze szerszej przestrzeni wspomnionej Sandomier
skiej ziemi, które już tern samem łączą się nader ściśle 

z oweroi cząstkowo ogłoszoneroi w Seryi II, jak niemniej 
i z temi, któreśmy zamieścili w Seryach XVIII. i XIX. 
z okolic Kielc i Stopnicy. Wschodnia bowiem część dzi
siejszej gubernii Kieleckićj aż po rzekę Nidę (a miano
wicie dawniejsze powiaty: Chęcii1ski i Wiślicki), należała 

niegdyś do województwa Sandomierskiego, z którego wy
łączną została dopiero po r. 1815. 

Zwyczaje, sposób życia, obrzędy, jak w ogóle wszel
kie znamiona materyjaluego bytu i umysłowego życia san
domierskiego ludu, mimo dorywczości z jaką nieraz zo
stały nakreślone i nam nadesłane, treścią swą nader bo
gate przedstawiają pole dla badacza dawnych wyobrażeń 

i urządzeń społecznych tej dzielnicy Polski. 'ryczy się to 
zarówno pewnych zwyczajów obrzędowych, dłuzej tu niż 

gdzieindziej przechowywanych, jak i licznych tradycyj 
niewątpliwie z odległej odziedziczonych przeszłości. 
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Do pierwszych należy między innerui n. p. ów zwy
czaj przebierania się młodzieży za dziadów, baby i t. d., 
i ukazywania się jej w postaci różnych zwierząt w Ostatki 
(ob. str. 91-95);- wytwarzanic i strojenie a następnie wy
pędzanie lub niszczenie sztucznych figur i lalek ze słomy, 
pakuł i t. d. jak n. p. Mięsopu ta, Zapusta, Bachusa i t. p. 
wyprawianie zabaw i pląsów po karczmach przez młodzież 
w ostatni Wtorek, a przez zamężne niewiasty we wstępną 
Środę, - które pomimo bliskiej swej łączności z Krakow
skieroi (Lud, Serya V. str. 262-271, - Serya XVill. 
nr. 44- 4 7) okazują w szczegółach pewne urozmaicenia, 
i podobnie jak w Lubelskiem, zwykle bez towarzyszących 
im obchodzą się przemówiei1 (oracyj). Zwyczaj biegania 
chłopców i dziewcząt po wsi z Gajikiem i Kogutkiem 
w wielkanocny Poniedzialek, w północnych jedynie zacho
wał się stronach t. j. w Radomskiem i Opoczy1~skiem, 

gdzie w podobny odbywa się to sposób jak w przyległem 
tym powiatom Mazowszu i Kaliskiem. 

Natomiast w Rtronie kraju południowej, ponad górną 
Wisie! i pod Sandomierzem, osobliwie w trójkącie rozwar
tym jaki zakreśla załam Wisły od Koprzywnicy aż do 
Zawichosta, panuje dotychczas w całej niemal jeszcze sile 
(acz nie wszędzie już z jeclnakowym zasobem pieśn: i ee
rcmonij) stary obrzęd Sobótek, dziś jak niegdy~ majl}cy 
na celu kojarzyć młodzież obojej płci w nierozerwalne 
małże!'tskie stadła*). Jakkolwiek pozyskane przez nas i po-

*) W tomie I. "Mazowsza" na str. 346 przytoczyliśmy o Sobótkach 
zdania Bandtkiego, Gołębiowakiego i innych autorów, wykazują

cych dawność podobnego obrzędu ze słów Warrona i Owidyusza. 

A wszakże już Dyonizyu z z Halikarnasan (I. 88) pisze, jako 

za jego jeszcze czasów Rzymianie święcili dzień założenia Rzymu 

przez Romulusa, i by uprosić szczęśliwe rodzenie się zwierząt 
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dane na str. 11 O wiadomo' ci, od łaniają do wy okiego 
topnia znaczenie tego obrzędu, pożądanym wRzakże byłby 

opi całej uroczy tości z towarzyHzącemi jćj zczcgółami 

i z innych także wsi pomienionego pa a ziemi. DahU bo
wiem na północ, po za patowem i Ly ogórami, ukazuje 
ię on poradycznie tylko; ginie wre zcie topniowo jak 

w zędzie, z wyjątkiem kilku miej cowości nad brzeerami 
dolnej Wi ły (n. p. pod Kozienicami) i wio ek wśród 

pu zez (J dlińskiej i Ły ogór kiej) położ?nych, gdzie 
w fragmentarycznej jedynie po taci, bo bez odnośnych 

piewów, wiedzie on je z ze blady wój żywot. 

W równej prawie pełni jak i 'obótki, obchodzono 
tu do niedawna i uroczy to ć żniwną Ok r ę ż n e m zwaną 
Wiadomo, jak dalece zacho\ ywane przy niej charaktery
styczne a coraz to nowe ig-raszki i krotochwile jćj ucze-

tników, bawiły i do coraz to głośniejszycl1 wybuchów 
we ołości i miechu podniecały widzów, o obliwie wów
czas, gdy zczodrota go podarza domu, nie zczędzącego 

jadła i napitku, zabawę przedłużyć i jaknaj lep. zym za
prawi; umiała u posobieniem i humorem. Dziś, przy zmia
nie niezbyt korzystnej sto. unków konomicznych właści

cieli, zabawa ta nie w zędzi i nie z tak już wysoko pod
nie ioną jak dawniej odbywać ię zwykła ochotą. 

W eryi II. Ludu podali my opisy obrzędów wesel
nych i pie ni odnośnych, pozyskanych z kilku wsi powiatu 

andomicr kiego. Obecnie dajemy takież opisy, a rac7.ej 

czworonożnych (domowych), oborywali Palatyńską gór~ pługiem 
zaprzężonym wołem i krową. Święto to, Paliła zwane, a przy
padajlice na l maja, było poświęcone b6 twom pa terskim, a od

znaczało się t6m1 że kotliki z paliwazy kupę mierzwa, przeska
kiwali ogień tańcujlic i śpiewając. (Lud, Serya VII. str. 203, 
nr. 40. - K. Szulc: Mythologia słowiańska, l 801 str. 127). 
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zbiór śpiewanych przy we eln pieśni z kilkunash1 wsi gu
bemii Radomskiej, podyktowanych lub przesłanych nam 
bez bliższych objaśnień i opisów przez życzliwych znajomych1 

których mimo niedo tatku tyeh opisów u unąć ze zbioru 
naszego nie uważaliśmy za rzecz tosowną. kutkiem tego 
(z wyjątkiem kilku numerów n. p. I. V. VI. IX.) powl)tał tu 
brak przy wielu innych dokładnego wyświecenia wszystkiclt 
drobnych całego rytuału weselnego ceremonij, jakieśmy 

niejednokrot~ie w poprzednich zamieszczali Scryach, zwła
szcza tam, gdzieśmy obchodu takiego naocznym byli świad
kiem. To tylko pewna, że przy każdym takim obrzędzie. 

dwie tu Uak w Lubelskiem) zwykły występować weselne 
drużyny (to jest: ~llodego i Młodej) ; wszakże ostatnia 
z nich (t. j. drużyna l\llodćj) bywa zwykle liczniejszą, 

gdyż cały ciężar przyjęcia i poczęstunku (prócz pewnycli 
wydatków na muzykę, gorzałkę, zabawę w karczmie i t. d. 
które ponosi narzeczony) pada najezęścićj na rodziców 
Młodej. U nich też zwykle odbywają ię i oczepiny także, 
lubo w wielu jeszcze miejsca(•h, osobliwie na Powiślu (pod 
Janowcem, Sieciechowem, Kozienicami) czepek zakładają 
jej już w domu matki Młodego (świekry), która nuwożeit
ców u progu przyjmuje chlebem i solą, lub też u s:~siadki 
usłużnej, i do utraktowania gości chętnej. Powotlem tego 
ograniczenia w zabawie bywa nierzadko położenie ~lło

dego, którego całe bogactwo : rumieniec zdrowia na twa
rzy i dwoje silnych rąk do pracy - nie daje mu by
najmniej możno ci ugoszczenia we własnym domu ('a
lej drużyny z takim sumptem jak tego u siebie dokazać 

zdolen ojciec bogdanki*). To też czę:to, a o ·obliwie w pół-

*) Jednakie, dbają tet i włościanie bardzo o to, by się tenił rt'· 
w n y z r 6 w n ą, to je t, by majątrok obojga Młodych był mniej

więcej jednakowy; przeciot nie gardzą bynajmniej przymiotarui 
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nocno- zacho(lniej tronie Radom kiego, jak i poczyń-

kiego, wy t _puje jakoby jedna tylko we elna drużyna, bo 
Pan-młody, po krótkim poczęstunku u iebie zrana, za
biera zwykle swe towarzy two zaraz po ślubie i z kar
czmy na ugoszczenie zamiast do wła nego, do domu ro
lziców Młodćj, gdzie ię i oczepiny odbywają. 

Prócz zwyczajów i obrzędów, tak skwapliwie zacho
wywanych, niemniej zą budzą tu ci kawość: sposób życia, 

mowa, prze ądy i tradycye. 
Tradycye te, tre ··cią wą sięgające epoki przed-Chry

'tusowej, jak i podania, legendy, powia tki z pierw zych 
i później zych chrze cijań twa cza ów, gęściej tu niż gdzie
kolwiek w na zym nujące się kraju, w większej też ilo-
ci i rozlicznych (acz mętnych nieraz i zmodernizowanych 

co do dykcyi) wer yach mogły być nagromadzone i do 
użytku badaczy oddane, mimo, iż takowe cząstkę tylko stano
wią całej obiegającćj tu tych utworów mnogości. ądzimy 

t dy, iż nie od rzeczy b .dzie zwrócić uwagę na tradycye 
i podania związane z ł-'y ogórami, ieciechowem, ole m, 
Iłżą i t. d. gdzie obok czarownic i cudownych zjawi k, 
wy t ,pują po tacie mytyczne jak: zamkowa p a n i na biele
jącym Łyścu, trzy bó twa tamże (może bóstwo trzygłowe?), 
wielkoludy, płacząca księżna, Wiły wiślane w oJcu 
i t. p. \V śpiewach w zakże obrzędowych tak ści le je-
zcze, jak wiuzieli my zachowywanych, nigdy prawi nie 

u ły zym miana jaki go· bó twa poga1i kiego, (bo i na o
bótkach wzywają tylko wi _tego lub białego Jana), coby 
mni mać kazało, iż zatarła się już tutaj bóstw tych pa
miq 1• Nazwa bó twa La<ly tak cz~sto j zcze w pominana 
w · picwach weselnych w Lu bel kiem (gdzie znów mnićj 

takiemi jak: zdrowie, siła i pracowitość, które zwłaszcza w ich 
stanie, mają równowdne zupełnie z majątkiem znaczenie. 
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napotykamy obrzędów i praktyk z dawnych pozostałych 

wieków), pojawia· się w Sandomierskiem jedynie przy wy
mienieniu jednego z trzech bóstw czczonych niegdyś na 
górze Święto-krzyzkiej. Przecież zachował się i tutaj jak 
w Lubelskiem czasownik: ład o wać (obacz str. 302) w zna
czeniu robienia przygotowań uroczystych, urządzania cze
goś, (ład = porządek). 

Mowa mieszkańców tutejszych, jakkolwiek w ogóle 
mało się różni od mowy Krakowian (obacz: Lud, Serya 
VIIT), ważne jednak dla lingwisty przedstawia odcienia 
dyalektyczne, zwłaszcza w okolicach rozległemi niegdyś 

od siebie przedzielonych puszczami. Matei-yał wszakże ję

zykowy w niezbyt dotąd wielkiej zebrany ztamtąd został 

obfitości; dotyczy on głównie galicyjskiej strony dawnej 
ziemi Sandomierskiej, i mieści się w odnośnych rozpra
wach objętych dotychczasoweroi publikacyami Akademii 
Umiejętności w Krakowie. 
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Dawna ziemia Sandomier"ka wraz z Lubelską tanowiły jedn~ 

calo~ć aż do r. 1471. Odtąd, po tych ziem rozdziale utworzono osobne 
województwo Sandomiar kie, oblane rzekami: Wisłą od wschodu, Pilicą 
od północy, a od zacbodu Nidą. Wszakże czę~ć tego województwa 
rozciągała si~ i na prawym takie brzegu Wisły ai po góry. A nadto, 
wchodziła w skład jego i ziemia Stężycka, która wespół z powiatem 
Radomskim nosiła do r. 15G-1 nazwę ziemi ieciechowskiej. 

Dzieliło się to województwo na 7 powiatów: Sandomierski, Ra
dom ki, Opoczyń:.ki, Ch~ciń ki, W i ~ licki, oraz na prawym brzegu 
Wisły: Pilzneń ·ki i Stężycki. Każdy powiat miał swych urzędników 

ziem kich, próez podkomorzego, który był jeden na całe województwo. 
Obejmowało lu starostw: Sandomier~kie, Nowomiejskie (Korczyńskie), 
Wiślickie, tobnickie, Pilzneń kic, H •1 zyckie, Zawichostskie, Sole
ckie, Szydłowieckie, Przedbor kic, Mal ug-oskie, Radoszyck1e, Zwoleń

skie, Gołęb kie, Hyckie i Hyczywolllkie. Senatorów więk zycb, czyli 
za iadających w enacie miało d ~6 ·h: woj wodę i k zŁelana sandomier-

ki ch. Kasztelanów mniej zych (nic za iadających w enacie) siedmiu: 
Wiślicki, Radomski, Zawichost ki, Zarno11 ski, .lałogosk1, Połaniecki, 
i Czechowski. Sejmiki odbywały sic w Opatowie, na których obierano 
siedmiu po łów i dwóch deputowanych. 

Województwo sandomier ki e miało w herbie na tarczy na dwoje 
przedzielonej, na prawej stronie trzy pola czerwone, a trzy białe 

w alternat'.); na drugi.ej polowie dziewięć gwiazd trzema rzędami 
w polu bl~kitnem. 

Lwcl, r. >.X. 
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Po odpadoi~ciu cz~§ci województwa na prawym brzegu Wi. ły po
łotonej do Galicyi, i wył!lczeniu z niego powiatów Wi§lickiego i Cbęciń
skiego, utworzone w r. 1815 nowe województwo Sandomierskie, później 

w guberniję Radomsk!Ji przemienione, obejmowało 4 obwody: Radom
ski, Sandomierski, Opatowaki i Opoczyński. Obwody te dzieliły się 

jeszcze na powiaty, przezwane później okręgami. 

Wielkie przestrzenie ziemi pomiędzy Ostrowcem, Iłtą, Grabow
cem, S1ennem i Solcero zalegały lasy ; toż samo pomiędty Solcem, 
Zwoleniem, Kozienicami i Białobrzegami; tu to słynne były puszcze: 
Stromiecka, Kozienicka, Iłźecka itd.; znów pomiędzy Studzianną, 

Drzewicą, Przysuch!\ i Szydłowcem; tot koło Końskich, koło Kielc, 
Chęcin i Pińczowa. Naj~łynniejSZl\ atoli i pełni\ niegdy§ grubego 
zwierza była puszcza święto-krzyzka po§ród Łysogór położona. 

Ziemia, osobliwie w południowych stronach, urodzajna; w oko
licy Sandomierza i Opatowa sami\ pszenicę, w najlepszym wydajl\ca 
gatunku (o b. L u d Sery a II str. 17 i 238). 

W okolicy Szydłowca ziemia gliniasta; miejscami ukazuje ka
mienie: granit, gneis, ułamki kwarcu, nieco krzemienia itp. W wielu 
miejscowościach kopią rudę telazną, W Smagowie, Przysusze, Drze
wicy itd. są huty żelazne. Na południe od Stydłowca jest grunt 
piasezysty zmięszany z kamleniami wapiennem1, polneroi i piasko
wemi. Coraz dalej grunt się podnosi i formuje wzgórza z twardego 
piaszczystego i drobno ziarnistego kamienia. Tu w dolinach je t ruda 
felazna b z i n zwana (ku Wąchocku). Kamienie piaskowe, młyńskie 

i ciosowe, rótnogatuokowe marmury, jako i ołów, znajdują się prze
watnie około Kunowa i Chęcin. 

NI\ tej tet obfitej w minerał wytynie znajduje się wiele kopalń 
prywatnych, jak i liczne zakłady górnicze rządowe; np. w Bzinie, Su
chednio wie, Samsonowie, Miedzianej górze itd Dalszy ponieką.d ich 
ciąg stanow1ą. zakłady górnicze w gubernii Kieleckiej (o b. L u d Serya 
XVIII str. 3. 4). 

Brzegi rzeki Kam i e n n y v. Kam i o n n y, SI\ pokryte zakła

dami przemysłoweroi od Czmielowa i Denkowa po za Wąchock. Wzgó
rza zaścielają.ce dolinę po za Ostrowcem, przedłużają się w jeden 
wał biegnący po lewej stronie Kamionny i odsuwaj111cy się od jej wy
brzety coraz bardziej w stron~ sinieją.cego w dali pasma Łysogór 
czyli Łysic. Po prawej stronie rzeki ciągnie się nieprzerwany szereg 
wodozbiorów, niegdy~ olszyn~ i wiklin~ zarosłych, a dzi~ ujętych 

w stawy, groblami obwałowanych, szluzami i upustami z ciosu sta-
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wianeroi opatrzonych. Kanały górne i odpływowe, pogródki prowa
dzl\ce wod~ pod koła sa wytwornej budowy, tak w Nietulisku, jako
tet w Brodach, Michalowie i Starachowicach. Szereg zakładów (wiel
kich-pieców, pieców pudlowych i szwejsowycb, fryszerek, walcowni itp.) 
między Ostrowcem a W~chockiem, w wymienionych dopiero osadach, 
stanowi oddzielną, całoś6 wzajemnie si~ uzupełniają,cycb robót, a sta
gnacya jednego z nich, sprowadziłaby wstrzymanie ruchu i drugich. 
Do but dostarczaj~ rud telaznych kopalnie obficie rozrzucone koło 
W~cbocka (w Wielkiej-wsi, w Pakułowym-smugu, Górnikach, Czar
nym-lesie i Czałczyńskim-smugu, gdzie jeszcze w r. 1788 kopali rudę 
ks. Cystersi). W Tycbowie ruda dobywa sie prawie na powierzchni 
ziemi ; inne zaś za pomocą, szybów. (o b. J. M. Wiślicki: Z ary s y 
ziemi Opatowakiej i Sandomierskiej, Warsz. 1862}. 

Obarakter geologiczny okolic Opatowa i Sandomierza wykazał 
Dr. F. Trajdosiewicz w czasopiśmie W s z e c b świat (Warsz. 1886) 
i w Pa.mi~tniku fizyograficznym t. VII. 

Ziemia tak bogato w dary przyrody, zwłaszcza na urodzajnem 
Powiślu uposażona, doś6 gesto była zawsze zaludnion~. Puszcze na
wet miewały tu czasami swych (acz nie zawsze dla społeczeństwa 
dobroczynnych) mieszkaóców. Wcześnie też wyst~puje ona wraz z kra
kowską, na widowni~ dziejów narodowych i niepoślednią, odgrywa 
w nich rolę. Ztą,d takte wiecej tu niż gdziekolwiek krą,ty podań 

i legend, już to z zamierzchłej czerpanych przeszłości, jut w epoce 
przyjęcia cbrystyjanizmu powstałych, których czą,stkę tylko udało 

nam sie pochwyci6 i w niniejszej zamieści6 ksią,tce. Podajemy je 
przy opisie niektórych, głośniejszych w tej dzielnicy miejscowośc!, 

jako i w przypisach do dzieła, żywią,c nadzieję, te przyszli na polu 
ludotnawstwa badacze, większą, ich kiedyś zdołają, wyśledzi6 liczb~. 



Rad omsk i e. 

l. Rad o m 1
) miasto guberoijalne nad rzeki\ Mleczni\, było, 

wedle podania, w pogańskich ju~ czasach oszańcowane; starszyzna 
lacka odbywała tu wiece, i ztąd opole to Rady d o m e m nazwano, 
z czego następnie wytworzyć si~ miała nazwa Rad o m. Katmierz 
Sprawiedliwy w r. 1187 wzniósł kościół drewniany pod wezwaniem 
ś. Jana Chrzciciela, który pótniej przerobiony na murowany, otrzy
mał miano Fary. J u~ w 13-tym stuleciu na wzgórzu P i o t r 6 w k a 
był zamek obronny; przetrwał on czasy Jagielloń~kie i póiniejsze, 
dz1ś pozostał z niego jedynie dom w którym mieści si~ hypoteka. 
W r. 1360 Katmierz W. który miasto to lubił, prawa i uposażenie 
starego Radomia przenió ł do nowego, a ślad piPrwszego pozostał 

dotąd w nazwisku starego miasta, leżącego na wzgórzu. Od owego 
czasu miasto, wielokrotnie jes~cze przez królów przywilejami obda
rzane, wzrastało w miar~ sprzyjajl\cych wzrostowi jego okoliczności. 

1
) Ks. J. Gacki: Radom stary i jego kościoły. Pamiętnik 

religijno-moralny, Warszawa 1855 tom 29 str. 241 1 370. 
Tenże ks. Gacki: Nowy Radom i jego fara (Pamiętn. 

relig.-moral. Warszawa, 1856 tom 31 str. 40-1, 4Hlj -rok 
1 57 tom 33 str. 2, 121, 2-11; - rok l 5 , sery druga tom 
2 str. 121, 2il; rok 1860 tom 5 str. 121, 271, 405, 601). 

Ty g o d n i k i II u t r. l 66 n. 3·15: Fara w Radomiu. 
Ks. Fran. Siarczyński : O p i s p o w i a t u Rad o m s k i e g o 

(z r. 1790) wydał Tymolensz Lipiński (statystyka., historya) 
Warszawa 1847. 

Biblioteka Warszawska 1851, grudz. 1852 styczeń
kwiecień : Wycieczka archeologiczna w gubernię Radomską przez F. 
M. Sobieszczańskiego (Radom, Szydłowiec, Wąchock, OpRtów, 
Ómielów, Bodzechów, Kunow, Łysa-góra, Bodzętyn1 Kielce, Chę
ciny, Białogon) . 
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Był tu od r. 1613 do 1766 trybunał Komis yą radomsk~t zwany, a w r. 
1767 zawiązaną tu została konfederacya pod la ką ksi~cia Karola Ra
dziwiłła zwanego Panie Kochanku. W now zych cza ach kościół pa
rafijalny (farę) odnowiono, lubo ze stratą dawnych budownictwa 
kształtów. Jedynym zabytkiem starego budownictwa jest kościół po
bernadyński ś. Katanyny, pierwiastkowo za murami na przedmieścin 

Jedliń~kiem stojący, odnowiony w r. 1764 przez starostę Kazanow
skiego. Kościół po-pijarski, w którego kollegiurn mieści się obecnie 
gymnazyum. Było i kilka innych kośr.iołów, z których nie pozostało 
~Jadu. Natomia t zbudowano kościół ewangielicki i cerkiew grecko
w chodniego obrządku. Od r. l 15 stanęło wiele okazałych domów 
na pomieszczenie władz rządowych i zakładów prywatnyrh. 

2. Przytyk mia teczko nad rzek~ Radomką, własność nie
gdyś Podlodowskicb, którzy W)" lawlli tu w r. 1620 kościół parafi
jalny, wyrestaurowany w r. 1715 przez Józefa Kochaoow:;kiego. 

3. Wyśmierzyce osada nad rozlewem rz. Pilicy, naprzeciw 
miasteczka Przybyszewo. 

4. Białobrze g i mi a teczko nad rz. Pilicą, dziedzictwo Wo
d~ińskich. 

5. Stromi e c wieś i parafija założona w r. 1242. Kościół dzi
siejszy z modrzewia r. 1596 wystawiony, obdarowany był je zcze przez 
Zygmunta Augusta 40 sątniami drzewa (rocznie) z puszczy Stromie
ckiej, pod którą to nazwą rozumiano i późniejszą puszczę Kozie
nicką. 

6. Gr a b ów, wieś która jeszcze w r. 13 2 wraz z kościołem 

otrzymała prawo chełmińskie. 

7. R o z n i s z e w nad Pilicą, wieś i jedno z gniazd rodu C1ołków, 
ma kościół pod wezwaniem: J edeoastutysi~cy panień. 

8. 1 n i s z e w wieś kościelna przy ujściu rz. Pilicy do Wisły, 
w malowni<'zem położeniu, dawniej do powiatu Czerskiego należąca, 

miała parafiję je zcze przed r. 1400 (K tęga ziemi Czerskiej 
l 79 str. XXVI). 1

) 

1
) Cztery parafije w cz~ t'i Czerskie"'o po prawym brzegu Pilicy, 

ustąpionej przez króla Kazimierza k.'it;ciu Ztemowitowi w roku 
1359, jakoto: Grabów, Magouazew, Głowaczów i Stromiec1 były 
wszystkie dawnrj fundacyi. 
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9. M ag o u s z e w osada w po b litu Wisły nad łach~ jej t) i pa
rafija od r. 1422, stanowiła własność Powałów, podzielonych na ro. 
dziny Trzebińskich 1 Magnuszewskich i Chmielewskich (nazwanych 
Powałkami) herbu Ogończyk. (opisał Ks. J. Gacki: w P amię t n. 
re lig. mor al. Warsz. 1848 tom 15 str. 381). Wyniesiona na mia
sto przez Andrz. Zamojskiego r. 1774, miała fabr. sukna do r. 1818. 
Kościół parafijalny murowany w r. 1787. 

1 O. Ryc z y wół miasteczko nad Wiał!\ wśród piasków. Włady
sław Jagiełło w r. 1388 wznowił przywileje nadane miastu przez Ka
zimierza W., a w r. 1409 obdarzaji\C prawem magdeburskiero nadał 

grunta, pastwiska itd. Wojna szwedzka dotkliwy cios miastu zadała. 

Kościół parafijaloy drewniany. 
li. S w i er t e, wieś kościelna w poblHu Wisły, miała jednę 

z najdawniejszych parafii, (opisał ks. J. Gacki w Pamiętnik re lig. 
m o r a L z r. 1849 tom 17 n. 412). 

12. Je d l n i a, wieś i osada wielce starożytna, majl\ca nazwę 
od lasu jodłowego, którego szczl\tki pozostały dotą,d. ') Miejsce pa
miętne częstym pobytem królów z domu Jagiellonów. W r. 1430 
ulotono tu statut, który w 3 lata póiniej dan był w Krakowie (Ła
ski, f. 52). Sławna tet jest, ii była mote jedyni\ osad!\, która ai do 

t) Lachy wiślane nazywano dawniej n i e c i e c z (fem.). 
') Ks. Gacki mówi: "niegdyś po prawej stronie rzeki Radom ki za 

jej biegiem ciągnęła się p u s z c z a a:l; do Wisły. Na koncach 
tej puszczy znajdowały się w r. 1326 osady kościelne: Rad o m, 
Tczów, Sieciechów, Świerze (Theiner I, 261). W po
środku zasiadła wieś Je d l n i a, mająca od południa G z o w i e c, 
od zachodu Jastrzębią, od wschodu lasy Sieciechowskie, Po
lickie i wsi Czar n ej, w których monarcha miewał łowiska, 
i których dziedzice t~m samem zmniejszać ani osiedlać nie mogli. 
Brzoza dopiero r. 1491 powstał~ a Kozi e n i c e, lubo w do
kumencie r. 1390 wspomnione (ob. tar. Pols. l, 436) musiały 
być tylko osadą łowiecką, kiedy jeszcze po r. 14 70 w księdzl3 
uposaieti duchownych Długosza nie znalazły miej ca; miastecz. 
kiem być zaczęły dopiero w r. 1549. Puszcza jedlińska zatem 
rozciągała się 5 mil wzdłuż a 3 mile wszerz, oprócz milowej 
przestrzeni lasu ka:l:dego z pomienionycb trzech od wschodu sąsia
dów.W takiej puszczy gruba zwierzyna :l:yła swobodme. Dotąd za 
Jedlnią ku K o zło w u jest knieja "m e s z n e" gdzie mechy czyli 
niediwiedzie miały legowisko. Prócz tego były tu stada łosi, je
leni, sarn, danieli i dzików. 
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naszych czasów dochowała tak zwane prawo o b e l n e czyli bartnicze 
służące mieszkańcom przeważnie hodowli\ p zczół i dzianiem barci 
się zajmujl\cym (o b l i n a czyli o b l i e ż = barć), 1

) Jako taka, miała 
rząd i S!\d własny, złożony ze staro ·ty (sędzi prawa obelnego) i z 6 
ławników, wybieranych z miejscowej i okolicznych o~ad . Był tu 
dwór, ale ogniem Rakoczan poniszczony, w ostatku rozebrany został. 
Kościół drewniany zbudowany około r. 1391. prz.ez W ładysława Ja
giełłę (gdy przedtem należała Jedlnia i Tczów do parafii Świerze nad WJ
slą,) rozebranym został r. 1795 i postawiono nowy z muru, który 
ukończono w r. 1820. Przy kościele tym były bractw a: jedno 
dawne, drugie nowsze arcybractwo różańcowe, trzecie od r. 
1786 bractwo milosierdzia oraz szpital i szkoła. 

(Ks. J. Gacki, opis Jedlni w Pa m i ętn i ku re l i g. moralnym. 
Warsz. 1846 tom 10 str. 3 5). 

(Tegoż k:l. Gackiego: J e d l n i a. w niej kościół i akta obelnego 
prawa, Radom 187 4). 

13. Je d l i ń s k miasteczko prywatne nad rz. Radonrką, ułożone 
w r. 1530 przez MikoJaja Jedlińskiego herbu Nabram, który zarazem 
kościół i szkołę wystawił; do r. 1630 była ona kalwińską,, dziś ro
zo taly z niej gruzy. We wschodniaj miasta stronie kościół okazały 

śś. Piotra i Andrzeja zaloiony r. 1637 przez Staniał. Witowakiego 
odnowiony r. 1752 przez bi kupa Zału kiPgo. Pamiętne bitwą, r. l 09 
stoczoną, z Au tryjakarni. Mie zkańcy utrzymują, się z rzemiosł i drob
nego handlu; dawniej o iadłe było naj więcej ku~nierzami i zewcami. 
W pobliżu bory. (Opis ko~cioła przez J. K. w Pamiętn. relig. 
m o ra l. l 43 tom 3 str. 21). 

14. Wsola wieś kościelna. (ob. ks, Gacki: Wsola i pod ni" 
las Sokolnik. w P amię t n. re l i g. m o r a l. Warsz. 1850 tom 18 
str. 197). W ą, iedztwie leży wieś P i a t ów nad rz. Radomką, 
dziedzictwo Sołty ków. 

15. Głowaczów mia teczko wdród la ów, nad rz. Radomką,, 

erygowane r. l 445 przez Sędziwoja Głowacza z Letenic, dziś należy 

do Boskich. Ko~ciół zbudowany w r. 1390, jest murowany. Mieszkalicy 
trudnią się handlem i tkactwem. 

1
) Wedle ka. Gackiego, obliet, oblieża, jest to pojedyncza sosna 

z dzienią, którą się po bartnym powrozie obll\zi; zbiorowo zaś 
(o kilku i kilkunastu takich sosnach), mówiło się dawniej: o b l i eh 
albo o b l i n a. 
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ł 6. Brzóz a, wieś kościelna blisko Głowaczowa, r. 1491 pow
stała. Obacz opis jej i nowego kościola przez ks. J. Gackiego w Pa· 
miętniku relig. moral. Warsz. 1850 tom 19 strona 381;
roku 1856 tom 31. 

17. Kozi e n i c e miasto nad rzecz kil! Zagwożdżonkl\, w pobliżu 
Wisły. Niegdyś było wsią 1.1vanl\ Starawieś w posiadaniu panien 
Norbertanek w Płocku. Wedle miejscowego podania, powód do jej 
terainiejszego nazwiska dał król, który polujl\C w przyległej puszczy 
na sarnę, gdy i 'l chybił, wyrzekł: kozi e n i c l z czego łowcy nadali 
osadzie tej miano jakie posiada dotl\d. Inni dowodzi\, że w r. 1390 Włady
sław Jagiełło nabył jl\ od Norbertanek dając im w zamian wieś .Bronisław 
w Kujawach, tu zaś zbudował zameczek myśliwski z powodu blisko
ści rozległej puszczy, gdzie polować lubił i który miał przezwać: ko
zienicami t. j. składem kóz czyli sarn upolowanych. Tu się urodził Zy 
gmunt I w r. 1467, a w r. 1507 krńl ten zbudował z modrzewia kościół 
(należl\CY zrazu do parafii Wargocio za Wisłl\). Zygmunt August 
podniósł w r. 1549 do rzędu miast osadę obok wsi założonl\ przez 
wojewodę Piotra Firleja. Cr.arniecki pod Kozienicami pobił Szwedów 
w r. 1656, a Rakoczy przez zemst!: złupil je w roku następnym. Tu 
dla łowów zjeżdzali często August III i Stanisław August, który 
w miejsce drewnianego dworca zbudował obszerny murowany pałac. 

Na placu przed kościołem stoji murowana kolumna na pamil\tkę 

urodzenia Zygmunta I wzniesiona. Przy kościele tym był proboszczem 
(od r. 1789 do 1799) ks. Franciszek Siarczyński. - Mieszkańcy 

trudni!\ się handlem i roll\. 
Opis Kozienic podług rękopisu ks. Fran. Siarczyń kiego przez 

ks. J. Gackiego w Pamiętn. relig. mora!. Warsz. 1847 tom 13 str. 
93, 181. (Opis kolumny pami<\tkow~j urodzenia Zygmunta I w Tygo
dniku illustr. Warsz. 1865 n. 307). 

18. Staniaławice i Augustowo wsie założone wśród lasów 
kozienickich od Stani~ława Augusta, osiadłe przez P o s o n i ak ów 
(t. j. o adników z nad Sanu przybyłych). 

19. S i e c i e c h 6 w ubogie dziś miasteczko nad odnoglł Wisły, 

założył Sieciech wojewoda krakowski. W zamku tutejszym Wła

dysław Herman więził zbuntowanego syna swego Zb1gniewa r. 1096 
pod straż!ł owego Sieciecha. Tu także w klasztorze obwarowanym 
przy zamku, wi~ziony był Bolesław Wstydliwy z matki\ Grzymisławl\ 
r. 1233, zkl\d jednak uszedł przy pomocy opata Mikołaja. Klasztor 
po-benedyktyński, dziś za miastem przy wsi Opactwo, był jednym 
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z najdawniejszych w kraju; fundował go Bolesław Krzywousty. Po 
suprymacyi zakonu w r. 1819 pozostały rozległe mury i ogromnych 
rozmiarów kościół (dziś na śpicbrz obrócony). W bogato uposażonym 
klasztorze (posiadał do 40 wsi i 2 mia ta: Sieciechów i Pubaczów) 
żyło nieraz do 30 zakonników. W miasteczku, które jut w 13 wieku 
miało przywileje miej kie, jest kościół parafijalny Ś. Wawrzyńca. 1

) 

Obacz: Ks. JózefGacki: Benedyktyćski klasztor w Sie
ci e c b o w i e (Radom, l 72 tr. 300). 

20. G n i e w o s z ów miasteczko złożone z dwóch części pod 
nazw!\: G n i e w o s z ów i Gr a n i c a, tworz~cycb dwie oddzielne 
o ady. Założone r. 1693 przez Jana Gniewosza na gruncie do Ole
ksowa nałeż~cym. Mieszkaćcy trudnił\ się rolnictwem i handlem. 
Leży w pobliżu Wisły, naprzeciwko wsi G o ł ~b w Lubelskiem. 

21. Wysokie-kolo wieś z klasztorem po-dominikaćsl!:im 

blisko Wi ły. Obraz tutejszy Matki Boskiej zasłynął cudami od 
r. 1684. 

22. Ja n o w i e c miasteczko nad Wisłą, było pierwotnie wsi~ 
Seroko m l a zwaną, przez wojewodę Piotra Firleja na m1asto za
mtemone w r. 1537, który też i wspaniały naprzeciw miasta Kaimie
rza (ob. Lttd Ser. XVI str. 10} wystawił na wzgórzu zamek,') 

1
) Ks. Gacki wspomina w Pamiętn. relig. - moral. 1861, tom 

8 (seryi drugiej) str. 163, it poeta Klonowicz udarowany był 
od klasztoru ieciechowskiego pobliskiero wójtow twem Psary 
(Brzeżnica, Janików, Molendy). 

1
) "W jednej. z najpiękniej zycb okolic, wznosi się na lewym brzegu 

Wi ły1 na górze kamienno-wapiennej, sławny niegdyś w dziejach 
kraju mie zkaniem Firlcjów, Tarłów i Lubomirskich zamek Ja
nowiec, dziś w gruz~ch będący i zaniedbany. Widok z niego 
zachwycający i daleki; na wschód Wi ła, Puławy, Kazmierz 
z gruzami zamku i zabytkami swych śpicblerzów, a dalej pasmo 
gór okrytych gajami, na vołudnie initją z dala Tatry i Łysa
góra ze swym kła ztorem. Pod zamkiem w dole przy Zwierzyńcu 
pałacyk, dziś równie opuszczony jak zamek. Mieszkańcy mia
steczka Janowca leżącego u spodu góry, wiele ciekawych o zamku 
rozpowiadają powieści, gdzie wielcy bohaterowie zasiadali, gdzie 
radzili o lo ach kraju lub wspaniałe wyprawiali uczty· wskazują 
knelmię zajmującą miejsce trzl'ciego d1.i~dziflca, w środku z ogrom
nem ogniskiem, na któn\m przed wiekami kuchciki złośliwego 
mistrza wego w cało ci na rożnie upiekli. u Gmach ten opisała 
takte autorka Rozrywek dla dzieci, Tanska, w r. 1826. 



10 

pótni~j w rekach Tarłów i Lubomirskich zostajl\cy, w którym kilka
krotnie przebywali królowie w gościnie. Powoli zamek ten, który 
miał 7 sal wielkich, kaplic~, 98 pokojów pełnych rzetb i malowideł 
pod mni~j zamożnerui właścicielami upadać zaczął, tak ie zwłaszcza 
po wyjęciu żelastw i drzewa w latach 1809 i 1813 gołe tylko po
zostały mury, dziś w zwaliska się rozpadające. W piwnicach mają, 

być ukryte skarby. Miasteczko ma kościół murowany przez Firleja, 
od r. 1539 do 1599 wyznania helweckiego, w którym to roku Tarło 
powrócił go katolikom. Szwedzi złupili miasto w r. 1656. (Klem. 
z Taliskich Hofmanowa: Listy z podróży. Wyj~tek z listu W. Ja
strzębowskiego: Podróż po kraju- i Mich. Balióskiego: Wspomnie
nie z wędrówki w B i b l i o t. War s z a w s. r. 1841, paźdz. grudzień, 
str. 619, gdzie przytacza i legendę o ś. Krzysztofie, który przenosił 

ludzi przez Wisłę. F. M. Sobieszczański: Kościół i zamek w Janowcu 
w Tygodn. illustr, r. 1866, n. 77,358 i 362). 

23. Czarny l a s wieś w parafii Policzna, niegdyś dziedziczna 
poety Jana Kochanowskiego (t 1584, pochowany w Zwoleniu). W r. 
1760 Józef książe Jabłonowski wojewoda Nowogrodzki nabywszy tę 

majętność, ostatki domu wieszcza wzmocnił i przyozdobił nie naru
szają,c ich kształtu. (Liczne s~ opisy tej miejscowości, mianowicie: 
z Taliskich Hoffmanowej, Balińskiego, Sobiest.czańskiego i t. d.) 

24. P o l i c z n a wieś kościelna, należała niegdyś do rodziny 
Kochanowskich. O parę mil ztąd leżą wsie: B ary c z i S y cyn a. 1

) 

25. Ja s i e n i e c wieś z kaplicą, ogrodem i pałacem zbudowanym 
przez ministra skarbu Matuszawica (t 1819). 

26. S u c h a wieś kościelna wśród lasów i piasków. Ob. Ks. 
J. Gacki: Sucha i Suska wola nad Strugą Miroó, w Pamiętn. 
re l i g. m o r a l. Warsz. 1852, tom 22, str. 337. - Lud tutejszy, s~ 

to po części: p o s o n i a c y (osadnicy z nad Sanu) tak nazywani, iź 

za mni~j okrzesanych uchodzą niż po-wiślacy, podobnie jak na polnem 
Mazowszn znów nieokrzesanego b o r o w c e m zowią. - Ojcowie ich 
trzebież~ lasu się trudnili. 

1
) Jest przysłowie: Policzna śliczna - ale Sycyna da wina. Kocha· 

nowski pisze: 
Dobiesławie, w twojem stawie 
na Baryczy, ryb nie zliczy. 
A Sycyna nie bez wina. 
Zł4cz oboje: ryby twoje 
z dobrą naszą - wina flaszą. 
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26. Z w o l e 11 miasto r1.ą,dowe nad rz. Zwolenką,, pierwotnie 
było ws1ą, zwaną, Gotardowa wola, którą, Jan Cielątko łożniczy kró
lewski zamienił r. 1425 na miasto; wzrosło ono tak szybko, że 

w r. 1564 miało 221 kamienic i znaczną, liczbę rzemieślników. 

Szwedzi zniszczyli je w r. 1656. Kościół wzniesiony w początkach 
XVI stulecia; kaplica przy nim imienia Kochanowskich, mieści 

zwłoki znakomitego poety Ja na Kochanowskiego t 1584; są, tu także 
groby wielu członków jego rodziny. 

27. K a z a nów miasteczko nad rz. Chotczą. Marcin Kazanowski 
zamienił je na miasto ze wsi Miechów w r. 1566, dziś Skarzyńskicb . 

W r. 1770 Jan Kanty W ąsowicz wystawił ko~ciół murowany w miej
sce drewnianego. M1eszkańcy utrzymują się z rolnictwa i szewstwa. 

28. T c z ów wie§ ze starożytnym kościołem, niegdy~ na krańcu 
Kozienickiej puszczy położona. 

29. O d echó w wieś, niegdyś własność Mikołaja Trąby arcybis. 
Gniezn., który tu wystawił kościół drewniany r. 141 O, a następnie 

Długosza, który kościół ten odnowił r. 1459 z cegły palonej, co dało 
powód do przysłowia: "Czerwony jak ko~ciół odecbowski." - Jędrzej 

Ciołek otrzymawszy przywilej Zygmunta I. pragną,! ją, przeistoczyć 

na miasto r. 1537 pod nazwą, Nowy-targ, które się jednak nie utrzy
mało z powodu bliskości Skaryszowa. 

(Ks. J. Gacki w Pamiętn. relig. mor al. 1844, tom 6, str. 
385). Długosz nazy""a tę wieś Odą.nchów, później Odochów, Odęchów. 

30. Skarys z ów v. karyszew, miasteczko nad rz. Kobylankl\, 
o ada, którą, Radosław Odrowąż, pan na Końskich, wróciwsly z nie
szczęśliwej wojny z Pru akami l 167 roku, zawdzięczając swe ocaleni o 
Boskiej Opatrzno~ci, nadal z przyleglo~ciami klasztorowi Miechowitów. 
W drugiej połowie XII wieku posiadał już kościół parafialny ś . Ja
kóba targowicę i karczmę, a po przejściu na wla ność klasztorną, 

Kaźmierz prawiedliwy obdanył je liczneroi przywilejami. Tu prze
bywały Gnymisława z Le zkit~m Ri lym i ś. Kunegunda. 1

) Po 

1
) Tradycya powiada, że przejddżając~j tędy . Kunegundzie miał 

w lesie zastąpić drogę zbój Skarysz. Pani ta nawrócić go chc1ała, 
lecz on podał za warunek, by zbudowała zaraz kościół. "W Ska
ryszowie (pisze ks. karga w opisie jej żywota), gdy wnijść do 
ko cioła chciała, czart j~j się w osobie baby wyższej niż 
koś ci ół ukazał; krzyknęli inni z bojaźni, a ona go krzyżem 
świętym odpędziła." Przedstawia tę scenę (nieco inaczej) obraz 
w kościele, pod którym jest napis: "S. Kunegunda, księżna 
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zniszczeniu miasta przez Tatarów i pó:tniejsze wojny, królowie przy
wilejami usiłowali pod:twignąć to mia to. Słynne też tu bywały 

jarmarki. Po supressyi zakonu Miechowitów, pn:eszło na własność 
m~du. Kościół z okrą.gł~ kopuli} wystawili Miechowici w r. 1700, 
(Ob. Nakielski: History a Bożogrobców, M i e c h o via fol. 106.) Ks. 
J. Gacki: Skaryszów w Pami~tn. relig. morał. Warsz. 1853, 
tom 2ó, str. 221, 357. ') 

31. W i er z b i c a miasteczko należ~ce niegdyś do Cystersów 
Wąchockicb, którzy tu w r. 1709 kościół murowany wystawili. Po 
supressyi zakonu przeszło do rządu. 

32. O roń s k o, wieś prywatna z pałacem i ogrodem, należy 
do parafii K o w a l a. 

33. G u z ów, wieś w gminie Orońsko, pamiętna bitwą w r. 1607 
między wojskami Zygmunta III. a rokoszanami pod wodzili Mikołaja 
Zebrzydowskiego wojewody krakowskiego, zakończoną, kl~ką tego 
ostatniego, który przeprosić króla na sejmie był przymuszony. 

34. W o l a nów miasteczko; mieszkańcy rolnictwem si~ trudnili!. 

O p o c z y ń s k i e. 

l. Skrzy n n o miasteczko pryw. nad rz. Radomierz111, staro
żytne, niegdyś zwane: Skrzyn lub Wielkie Skrzynno. O ada 
ta w r. 1123 przez Bolesława Krzywoustego nadaną. została słynnemu 

Piotrowi Duninowi, zkąd potomkowie jego Duninami ze Skrzyona 
się mianowali. Inny wszakże dokument opiewa, że Skrzyono w r. 
1136 należało do kapituły Gnie:toieńskiej, później do biskupów Po-

Królestwa Polskiego, gdy do Skaryszewskiego pnyehodziła ko
ścioła na swe nabotenstwo, diabeł jej się z wielkim wor
ki e m n a kij u pokazał, którego krzytern ś. odpędziła, a drzwi 
kościelnejej się same otworzyły." -Wzgórek zwany nory, 
niegdya otoczony wodą z rzeki Kobylanki, uwatają dotąd za 
kopiec, gdzie stało ś. Kunegundy mieszkanie. 

') Mieszczanie skaryszewscy (a w szczególności bractwo ś. Anny) 
podcza nabotei1stwa, nawet w zapusty, nie znosili hałaśliwej 
w gospodzie muzyki. W czasie nąj cia woj k au tryjackich, 
huzarzy węgierscy Weczaja skusili byli skrzypka Piotruszkę do 
grania im w zapusty. Oburzeni Skaryszawianie ukarali publiczną 
cbłost.1 niewczesnego wesołka, i kddego niefortunnego grajka 
nazywają odtąd Piotruszką. 
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znańskich, w r. l 288 do festwina ksi!Jcia Pomorskiego, a w r. 1294 
przeszło na wła ność kła ztoru Cyster:;ów w Sulejowie. W r. 1308 
Władysław Łokietek zatwierdził dawniejsze mieszczan swobody; toż 

i na tępni królowie. OstaŁniemi czasy należało do generała 1\lallet
skiego w przyległej wsi Zbożeono pałac maj~cego. Było niegdyś 
ludne, miało różne cechy rzemieślnicz~ i młyny. W r. 1523 wznie
sioną, została kaplica i szpital §. Ducha, dziś w ruinach. Kościół 

parafialny obszerny, wedle podania fundacyi Piotra Dunina, pned 
kilkunastu laty odnowiony. Bitwa r. 1708 główny cios miastu za
dała; spalone zostało przez obie wojujące strony (Szwedów i Sasów.) 
Je zcze dziś, w polu ku Skrzyńsku znaletć można stare miasta bruki. 

2. Skrzyńsko wieś, zwana także Stare - Skrzyńsko, sta
nowiła niegdyś jedność z powyższem miastem Skrzynoem i miała 
swój rynek zwany plebańskim (gdy rynek w Skrzynnie zwał się 

opackim). Kościół parafijalny okazały z dwiema wieżami, który także 
postawić miał Piotr Dunin, posiada cudywny obraz Bogarodzicy przez 
tegoi podarowany w r. 1132; pieśń mówi, iż za jego pomocą, tenże 
Piotr Duoio pozbawiony oczu i jezyka przez Agnieszkę żonę Wła

dysława II, cudownym sposobem wzrok i mowę odzyskał. Wieś ta 
po rozłączeniu się ze Skrzyonem, długi czas jeszcze była w ręku 
Duoioów w pobli kiem mieszkaj~cych Zbotennie. 

3. Przy s u c h a miasteczko, niegdyś własność Morsztynów, 
póioiej Dębińskich. Urszula z Morsztynów Dębińska, starościna Wol
bromska wy tawiła w r. 1780 kościół z kamienia ciosowego na 
miejscu dawnego drewnianego. Miasteczko ma trzy rynki: pol ki, 
żydowski i niemiecki. Już na początku 18-go stulecia dziedzice 
sprowadzali tu rzemieślników cudzoziemców. W pobliżu kopalnie 
rudy żelaznej, walcownia, pudliogarnia i inne zakłady przemy !owe.') 

4. S m o g orz e w wieś kościelna, dotł\d w rękach Duninów 
W 1\SOwiczów pozostająca, miała niegdyś fabrykę powozów. 

5. G o i dzików v. Gwotdzików, wieś ze iródlem szczawy że

lazistej i kąpielami, obecnie zaniedbanemi. Dr Adam Rudnicki na
pisał : O w ła s n oś ci a c h, s k n tka c h i s p o s o b i e u i y c i a w o d y 
żelaznej w Goidzikowie (Warszawa 1827.) 

') Na pobliskiej górze leżą wsie Kozł o w i e c i Li p n o; w ich to 
sąsiedztwie (a wedle innej wersyi na górze pod Gr u d ki e m) 
ma prze m i e z kiwać ów diabeł, który się jako s tra l w krę 
cącym wirze objawia (obacz Lud, Ser. XV str. 12, notka.) 
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6. G i e l n i ów miasteczko nad rz. Brzuśni~, dziedzictwo Brze
zińskich, załotył r. 1455 Tomasz Mszczuja z Brzezinek. Miejsce 
urodzenia błogosławionl'go Ładysława z Gielniowa, Franciszkanina 
w r. 1468 (t 1505, pochowany w Warszawie). Dawniej słyn~ło wy
robem piwa; w pobli~u kamieniołomy i wyrób słynnych osełek. 

7. Dr z e w i c a, miasteczko pry w. gniazdo Drzewickich herbu 
Ciołek. Było wsi& Drzewicze przywilejem Władysława Jagiełły r. 1429 
zamienion~ na miasto. Słynęło wyrobem piwa; w okolicy były ku:tnie. 
Zniszczone przez wojnę szwedzk~ r. 1655. W r. 1760 Filip Sza
niawski pocz&ł wznosić je zakładami fabryczneroi (pasów jedwabnych 
i t. d.) Zwaliska zamku w pierwszych latach XVI wieku zbudowa
nego w czworogran z 4 wietam i; później zrobiono zeń klasztor 
Bernardynek, opuszczony przez nie po pogorzeli r. 1814, Zkfłd prze
niosły się do klasztoru ś. Katarzyny u stóp Łysicy. Kościół farny 
ś. Stanisława zbudowany w r. 1315. Jeden z Drzewickich za pano
wania Zygmunta Augusta oddał ten kościół współwyznawcom refor
mowanej religii i w ich ręku pozostał at do początków XVII wieku. 
Dziś jest w nim relikwiarz z czaszk& ś. Jana Złotoustego i nagrobki 
Drzewickich (opisane przez Starowolskiego). Ludność w połowie ty
dowska. Na rzece Drzewiczce s& powyMj miasta fabryki telazne 
zwane ku:tnice drzewickie; ruda z kopalni w pobliskiej wsi 
Rozwady (o b. Drzewica w Przyj a c i e l u l u d u, Leszno 1841 rok 
7 półr. 2 n. 39). K. z Tańskicb Hoffmanowa: Listy z podróty 
w r. 1824. 

8. O dr z y w o ł miasteczko pry w. nad rz. Korzyczn&, gniazdo 
rodziny Nałęczów Odrzywolskicb. Było wsią Jsokina w r. 1418 za
mieniona. na miasto przywilejem Władysława Jagiełły danym Dobro
gostawi Czarnemu, staroście radomskiemu, który tu r. 1413 zbudował 
kościół (od r. 1550 do 1610 był on zborem kalwińskim); odbudował 

go r. 1740 ks. Liziniewicz, lecz i ten zniszczał około r. 1850. 
9. S u l g o stów wieś z pałacem niegdyś Krasińskich (obacz 

Tańskiej: Pamiętniki Franciszki Krasińskiej). Później na
latało do Swidzińskicb, którzy tu znaczn& zgromadzili bibliotekę, 
przeszła. następnie do rfłk Wielopolskicb. 

10. Rus i nów, wieś z pałacem, niegdyś Wielborskicb. 
11. K lwów miasteczko pryw. nad strumykiem zwanym Sławna, 

wpośród lasów; zostało miastem w r. 1413. W r. 1434 ówczesny 
dziedzic Borzyc obdarzył je polami i ł&kami. Na początku 18-go 
wieku prześzedł Klwów w posiadanie Swidzińskich, którzy w r. 1749 
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nowy Klwów obok starego założyli. Kościół murowany z grobami 
l 

Swidzińskich. Dziś ubogie i w połowie żydowskie. 
12 . .tę g o n i c e wieś nad rz. Pilicą, niegdyś własność kapituły 

Goieźnieńskiój, nadana j~j przez Ziemowita księcia Mazowieckiego 
w r. 1359. W r. IG66 stanęła tu ugoda między Janem Kazimierzem 
a roko zanami Lubomirskiego. Kościół drewniany ś. Maryi Magdaleny 
wystawiony r. 1421 przez arcybisk. Mikołaja Trąbę (ob. Przypisy). 

13. S t u d z i a n n a wieś z klasztorem, dawne dziedzictwo Staro
łęskich, do parafii Brudzewice, słynna odpustami. Obraz Bogarodzicy 
z dzieciątkiem przywieziony przez królowę Cecyliję Renatę, dostał 

się Starołeskim i tu we dworze został umieszczony. Zabrany przez 
Szwedów, obraz ten odbity im został pod Kamieńskiero i zwrócony 
Starolęskim. Tu zaczął słynąć cudami r. 1664. Prymas Prażmowski 
naznaczył komissyę do zbadania tych cudów i potwierdził je w r. 
1671, a biskup warmiński Zbąski sprowadził tu r. 1674 oratoryanów 
(Filipinów) i zbudował dla nich kościół i klasztor, gdzie mieszkali 
oni aż do ka118aty zakonu w r. 1864, na górze zwanój D z i e w i c z ą,, 
o którój jest podanie, że nazwę te otrzymała na pamiątkę zdarzenia, 
iż niegdyś trzy d z i e w i c e z Małoszyc wra~ają,ce z tańców ze Stu
dzianny, na górę tę się schroniły przed napastnikami i tu przekła

dają,c śmierć nad haóbę, by się pohańcom n i e ukazać, wśród 

panują,dj zawieruchy śni e g i e m zostały z a syp a n e. (Wieniarski 
w powieści : S i e d m w dziełku N a s z e s t r o n y i n a s i l u d z i e , 
Warsz. 1855.- T. Lenartowicza wiersz: N. Maryja Panna Stu
d z i a n n i e ck a) . . Prócz kościoła po Filipinach jest tu kaplica ś. Anny 
na miejscu, gdzie był pierwotny kościół tych zakonników. W odle
głości 3 staj i przy folwarku P oś w i ę t n e jest kościółek ś. Józefa 
na tern miPjscu, gdzie był dwór, w którym cudowne objawienie 
obrazu nas~piło, wystawiony przez Filipinów r. l 699. (Ob. Źródło 
cudów i łask cudownych Studziańskiego obrazu; War· 
szawa 1729.- Kozłowski: Lud w Czerski~m, Warsz. 1867, str. 
251 n. XIV). 

14. O p o c z n o, miasto dawni6j powiatowe, nad rzeczkił Drze
wiczką, i Wą,glanką,. Katmierz W. rozszerzył je przywilejem r. 1369 
opasał murem z czterema bramami i zbudował w ni6m zamek 
oraz dom dla ulubienicy sw6j, żydówki Esterki, do~d istniejący. Żydzi 
obdarzeni swobodami przez tego króla, tak się w mieście t6m roz
panoszyli, że kilkakrotnie ich chrześcianie i władza wypędzali, a na
wet w r. 1715 zburzono im synagogę. Mimo to, wrscali zawsze, 
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a lustracya r. 1765 wiekszą część własności miej kiej i rzemió ł 

w ich ręku zastała. Wojna szwedzka r. 1655 tak dalece zniszczyła 

miasto, że się już odtf\d nie zdołało podźwignąć. Kościół parafijalny 
ś. Bartłomieja wystawił Kazimierz Wielki; drugi ś. Maryi Magdaleny 
jest za miastem. Szpital ś. Wawrzeńca. Miasto ma 2 rynki, a dwie 
wsie: G o r z a ł k 6 w i W o l a z a ł ę i n a stanowią jego przedmieścia. 
W okolicy łomy kamienia wapiennego. 

(Ob. Czasop. Kro n i k a Warsz. 1856 n. 154-160: Kilkanaście 
dni w Opoczyńskiem, jako przyczynek do podróży archeologicznej po 
kraju przez F. M. Sobieszczańskiego ). 

15. Wielka-wola wieś i Paradyż klasztor Bernardynów, 
do parafii Woj ci n należące. (Obacz : J ul. Barto zewicza: Urywek 
z podróży po kraju w Dzienniku Warszawskim 1853, 
n. l 2-184. Jest tu opis kościołów, cudów i legendy). 

16. B i a ł a c z ó w miasteczko w okolicy leśnej nad strugą wpły
wającą do rzeki W ęglanki, niegdyś dziedzictwo Odrowążów, dziś 

Małachowskich. Ma pałac z ogrodem. 
17. G o war c z ów miasteczko nad strugą Rzą,sawą i rzeką, 

Drzewicą, r. 1430 na miasto wyniesione przywilejem Władysława 

Jagiełły. Dziś w posiadaniu Jabłonowskicb. Kościół murowany z ka
plicą ś. Rocha. Słynęło z wyrobu gwoździ. Ma garbarnię i fryszerkę 
zwani\ Morzywół. 

18. Żar nów miasteczko wielce starożytne (Sarnowo ), miało 
już zamek za Bolesława Śmiałego. W r. 1097 Władysław Herman 
ścigając zbuntowanego Sieciecha i innych synów, tu ich dopadł, i tu 
zgoda między nimi nastąpiła. Piotr Dunin ze Skrzyona kościół tu 
zbudował, a wzbogacił go Leszek Biały. W r. 1225 kasztelanem 
w Żarnowie był Falibóg. Spustoszone zostało w czasie wojny szwedz
kiej w r. 1655. (Obszerny opis Żarnowa podaJe Jul. Bartoszewicz 
w E n c y k l o p e d y i większej Orgelbranda). 

19. M a c b o r y wieś nad rz. Czarną, ma wielki piec i kuźnie, 
a od r. 1833 pudlingarnię. Kutnie i w pobli kiem Malińcu. 

20. Prze d b o r z miasteczko nad rzeką Pilicą. Otoczone było 
borami, do których zjeżdżając na łowy, Kazimierz Wielki wymurował 
zamek, w którym leczył się w r. 1370. Władysław Jagiełło zamek 
rozprzestrzenił. Zygmunt Ul osiedlać się w mieście żydom nie po
zwolił; wszakże później, gdy w r, 163 spaliło się i Władysław IV 
zniósł zakaz ojca by miasto zaludnić, wcisnęli się tu i pozostali. 
Szwedzi spalili zamek, z którego dziś zaledwie widne są szczątki. 
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Ko~ciół wznie iony przez Kazimierza W., po po~arze odnowiony zo
tał. Ma obraz Matki Boskiej od r. 1636 cudami słyn~cy. Kościółek 

szpitalny, dzi~ opuszczony. Miasto ma na lewym brzegu Pilicy fabryk~ 
sukna i kortów. 

21. L a s o c i n wie~, naleźl\Ca do parafii M n in, ma kuinicę 7a
łożon~ r. 1833. 

22. Radoszyce, mia teczko, miało dwór, w którym Włady · 

sław Jagiełło przebywał w przejeidzie, i w r. 1428 z prawa pol
skiego przeniósł je na niemieckie (magdeburskie). Dziś podupadło. 

Przyległe wsie Grodzisko i Radoszka były niegdyś jego przedmieściami. 
Kościół nale:ty do najdawniej ~ych w kraju. W pobliżu kopalnia rudy 
żelazn6j. Tu w d. 18 listop. 1794 r. złożyły broń ostatki ówczesnego 
wojska polskiego. 

23. K a z a nów, wie~ z klasztorem Bernardynów zbudowanym 
w r. 1623 przez Hieronima Kazanowskiego (ob. Jul. Bartoszewicz: 
Z podró:ty po kraj u w Kale n d ar z u warszawskim I. Jaworskiego 
na r. 1859. Tenże w Kale n d ar z o war:;z. U n gra na r. l 61 str. 37 ). 
(Obacz: Przypisy). 

24 Koński e miasto, dawni6j obwodowe, gniazdo możn6j nie
gdyś rodzmy Odrow~:tów, którzy już w XII wieku pi ali się: Comes 
de Końskie. W pocz~tkach XVIII wieku ~tało i~ własnościl\ Mała

chowskich, z których Jan kanclerz koronny wyrobił dlań przywileje 
w r. 1748 i osadził rzemieślnikami (fabr. powozów, oleamia i t. d.) 
a dokoła miasta zbudował kuinice, topornie, szabelnie i t. d. Ma 
ono trzy przedmieścia: Pomyków, Rogów i Bawarya, do których 
doliczyć można Nieświń. Jest tu pałac i starożytny kościół ś. Mi
kołaja, prav. do podobnie r. 1218-1229 przez Iwona Odrowąia biskupa 
krak. zbudowany, lubo niektórzy bud wę t~ odno zą do r. 1120. 
(Ob. kościół ś. Mikołaja w Końskich w Przyjacielu ludu, Leszno 
1844 rok 11, półr. l, nr. l. - Tygodnik ilłustr. War z. 
1868, nr. 3). 

25. O dr o w 1\ :t wieś kościelna, gniazdo rodziny Odro'l't~żów, 

w r. 1611 przei toczona na miasto na prośbę Anny wdowy po k i~ciu 
O trogskim; miało głośne jat marki na wyroby żelazne, lecz kutkiPm 
wojen upadło i nie zdołało się podźwigoi\Ć mimo starań o t0 ksi~c1a 
Stan. Poniatowskiego, podskarbiego koronnego w r. 17 5. Kościół 

stary ~. Jacka i ś. Katarzyny zbudował ś. Jacek Odrow~ż. 
26. Między Końskieroi i Odrow~tem s~ kopalnie rudy, fabryki 

tela.za, barnernie (kninice) we wsiach: C z ar n a, J a nów , W ą., o-
Lv<l, Ser. X. 
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s z e , B ł o t n i c a , H u c i s k o , S t ą p o r k 6 w 1 N i e k ła ó i t. d. 
O pół mil i od Niekłania lety wioska P i e k ł o 1 w okolicy dziki~j, 

pełnej stromych i poszarpanych wzgórz i skał gestym porosłych 

lasem. U s po d u tych skał miała być osada, dziś opuszczona. O miej· 
scu tern maj!\ krątyć w okolicy stare podania, wrateniami dzikości 

jego wywoływane. (Obacz Przy p i s y). 
27. Chlewiska wieś kościelna, Kościół z cioso załotyć miał 

r. 1121 Piotr Dunin; w r. 1777 rozszerzony on został pod wezwa
niem ś. Stanisława. - W poblito fabryka :f.elaza w Smagowie. 

28. Jastrząb miasteczko od r. 1549, załotone przez jednego 
z biskopów krakowskich. Na wzgórzu wznosi si~ pi~kny murowany 
kościół w 17tym stoleciu równie:f. puez biskupa krak. wystawiony. 
Mieszkańcy trudnią si~ rolnictwem. 

29. Szydło w i e c miasto rządowe, gniazdo rodu Szydłowie

ckich herbu Odrowąż, zało:f.one w r. 1427 przez braci Jakóba i Sła
wosza Odrowątów, którzy odł.4d z Szydłowca si~ pisali. (J. N. 
Chądzyński załotenie to odnosi do r. 1360). Katmierz Jagiellończyk 
obdarzył miasto r. 1470 prawem niemieckiem. Po kądzieli przeszło 

ono w dom Radziwiłłów i uzyskawszy liczne przywileje, było nader 
handlowe. Morowe powietrze i Szwedzi przyprowadzili je do upadku. 
W 18tym wieku, skutkiem zamiany z ksietoą Sapieżyoą, przeszło 

na własno~ć rządu. Zamek zbudowany na wyspie wśród parku przez 
W ojciecba Władysława Radziwiłła kasztelana trockiego, odznacza si~ 

ogromneroi a tak mało-spadzisteroi {w okrąg) schodami, it konno 
wjechać motna na pi~tro. Dziś zrobiono zeó browar. Ratusz z cio
sowego kamienia z wietą, zbudowany około r. 1500. Kościół ś. Zy
gmunta wystawili r. 1432 z ciosu Szydłowieccy, ma ołtarz wielki 
piękdj struktury, ołtarz obozowy Szydłowieckich, grobowiec marmu
rowy Mikoł. Szydłowieckiego t 1530 i jednej z kai~żen Radziwiłło

wycb. Niedawneroi czasy dotknął miast~ potar. 1) (Ob. E o cyk l o
p e d y a wi~ksza Orgelbranda). 

') J. Gluziński (Ar eh i w u m d o m o w e W ójeiekiego, str. 483) 
mówi (z powodu mniemania ludu jakoby grzmoty były walkił 
dobrych duchów ze złymi): 

"Niedaleko Szydłowca w ziemi Radomski~j jest skała od 
wierzchu naga, a na niej znak poAiiżnionej s t o p y z p a z u ram i, 
znać wyrażnie piętę, podeszwę i palce. Kamieniarze opowiadali, h 
gdy M i c h a ł Ar e h a n i o ł A c i gał diabła p i o run e m 1 tfln 
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30. S u c b e d n i ów wieś rz~dowa, ma kuinice i fabryki żelaza. 

Piece i fryszerki tutejsze założył r. 1748 Andrzej Załuski biskup 
krakowski. Były tu i blachownie, szlifiernia, stalownia, rafinerya, 
kotlarnia i rurarnia. W 40 warstaŁach wyrabiano broń, narz~dzia dla 
wojska; były i warataty ślu arskie. Kościół filijalny górniczy, z kaplicy 
r. 1758 wystawiony, należy do parafii Wzdół. W pobliżu kopalnie 
rudy i huty w Bzinie, Rajowie. 

31. S a m s o nów wieś rządowa górnicza, ma wielki piec, od
lewni~ żelaza i kuinice skarbowe. Niedaleko ztąd wieś Z ag d a ńska, 
znacznie wyniesiona (w pobliżu Biała- góra, dal~j ku Kielcom 
Miedziana-góra, Niewachłów i t. d.) 

32. P i~ kos z ów v. P i e kos z ów, wieś dziedziczna niegdyś 

Tarłów, ma zamek w 17tym stuleciu wystawiony z 4 basztami na
rożnemi, dotąd mieszkalny. Kościół z obrazem Matki Boskiej cudami 
słyni\CY od r. 1705 (oh. Lud, Ser. XIX, str. 136, n. 439, str. 263). 
Przez dwa doi świąt zielonych jest tu odpust, na który liczne cillgną, 
kompanije. 

33. Bodz~tyn v. Borz~cin, miasto nad rzeką, Psarklh 
należało do biskupów krakowskich, którzy w bliski~j wsi Tarczek 
v. Tarz~cin mieli dworzec. Wieś złupił r. 1247 Konrad ksią,że Ma
zowiecki. Tu żył głośny Paweł z Przemaokowa i zmarł r. 1292. 
W r. 1355 biskup Bodzanta (Jankowski) założył miasto. W r. 1380 
zbudował kościół parafijalny biskup Jan Radlicki, a odoowił go Zbi
gniew Oleśnicki. W 16tym stuleciu były tu są,dy biskupie na 
wstrzymanie szerzącej sie reformacyi religijn~j. Miało fabryki i rze
miosła. Dwa są, rynki; na jednym figura ś. Floryjana. Biskup An
drzej Trzebicki wybudował r. 1670 wspan, ly gotycki ratusz; zniszczony 
przez wojny, rozebranym został r. 1832. Szczątki bram, ruiny zamku 

uciekając oparł się na tejże skale, ślad po sobie zostawił i p o d 
skałę się schował, i dla tego skały tej kamieniarze nie za
czepiają. Wychodzi, mówi'\, diabeł z pod tej skały na łąki 
i gaje, mianowicie na płaszczyznę, gdzie był dawniej tartak, 
i przechadza się po l:}kach aż pod wieś Rybiankę w różnych 
postaciach, a zachodzi i w las ku Marywiłłowi i d na 
pola Kozi ej w o l i. Inni mówią, że on nie pod skałą, ale 
osiadł w rokicin i e nad rzeczką ku Długoszowi, i dla tego 
nazywa sil} Rok i ta." (Obacz Lud, Sery a VII, str. 80, notka). 

2* 
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biskupów 1
) zbudowanego przez Flor. Mokr ' kiego r. 1365 a upiększo

nego przez Konar kiPgo i Tomiekiego ; tuż przy nich stoji kollegiata 
wzniesiona r. 1440 w miejscu spalonego kościola ś. Krzyża, odno
wiona w r. 1853, w niej tryptyk w zakry tyi i grobowiec biskupa 
Franc. Krasińskiego t 1577. Kościółek ś . Ducha, wielce starożytny . 

W pobli±u miasta są kopalnie. (Ob. Hip. Skimborowicz: Bod1ętyn 

w Ksi~dze świata, Warsz. 1858 cz~ś6 II, str. l. - J. M. 
Wiślicki: Zarysy ziemi Opatowakiej i Sandomierskiej, 
Warsz. 1862, str. 137). 

O p a t o w s k i e. 

l. W ą c b o ck , miasto w okolicy lesist6j wśród zakładów gór
niczych nad rzeki\ Kamionną. Ma kościół i ogromnych rozmiarów 
klasztor po Cystersach, których opactwo założył r. 1179 Gedeon 
czyli Gedko herbu Gryf, biskup krakowski; poczynione przezeó temu 
opactwu nadania potwierdził Bolesław Wstydliwy w r. 1270. Kazmierz 
JagielJCJóczyk r. 1454 wsi Wąchock nadał prawa miejskie. W r. 1656 
spustoszył kła z tor Rakoczy, a przed nim Szwedzi. Klasztor ten 
wielkie pobierał dochody z kutnie i t. d. W zabudowaniach klasztor
nych był takie i browar, w którym sławne wyrabiano piwa. Po znie
Sieniu zakonu, dobra przeszły na rząd, który w klasztorze umieścił 

swych nrz~dników górniczych, a póini~j go na szpital zamienił. Ko
ściół pod wezwaniem N. Panny ma dużo nagrobków i obraz ś. Sta
nisława wskrzeszajj\cego Piotrowina. Z gmachów poklasztornych do
brze się jeszcze zachował kapitularz, który służył póioiej za wi~zienie 
(karceres). Za miastem stoji drewniany kościółek ś. Zofii i kaplica 
ś. Rocha. 

1
) Ostatnim z biskupów, którzy tu mieszkali, był Kajetan Sołtyk. 

Zamek zbudowany na strom~j gorze, miał 2 baszty i od strony 
pola oblany był wodą. W jedn~j baszcie mieściła się kaplica; 
od frontu były kroiganki; pod zamkiem obszerne odkrywajlł się 
lochy. Na spadzistości góry są ślady budynku, zapewne widy, 
zwan~j m ę czar n i ą 1 i! tam miano spuszczać jeńców przezna
czonych na śmierć głodową . 
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W okolicy SI\ liczne fabryki żelaza rzą,dowe we wsiach: N i e
tulisko, Brody, Michałów, Starachowice, Marcinków, 
Parszów, Mostki i t. d. (Ob. I. M. Wiślicki: Zarysy ziemi 
Opatows. i Sandom. Warsz. 1862, str. 34). 

2. W i er z b n i k, miasteczko rolnicze nad rozlewem rzeki 
Kamionny tv. Kamienny). 

3. Iłża, mia to nad jeziorem i rzeki\ Ilżanką. ') Wywód wy
razu od: Jej łza t. j. od łzy jakiejś księżniczki nad zgonem jej 
syna, jest powiastką (jak mówi F. ~L Sobieszczań~ki) przez p. Tańsk!\ 
utworzonl\. ') Podobnie DiAkrytycznym (wedle Sobie zczańskiego) oka
zuje się inny wniosek, jakoby miasto od gruntu i l a s t e g o wzięło 

nazwę, gdyż posada jego jest wapienną. Sławne garnki iłżeckie lepi!\ 
z gliny kopanej ztqd o 1

/. mili w lesie ku Ostrowcu. W 13tym 
wieku osada ta była już dawni\ własności!\ bi kupów krakowskich. 
W r. 1241 Tatarzy zniszczy li Iłżę i nazwa w zakże drogi i ulicy Ba
towskiej, nie od Batego (jak to chce Długosz, a za nim Czacki 
i Wis7.niew ki) nosi miano, gdyż Baty znajdował si~ wówczas w Wę· 
grzech, ale pochodzić ma od jakiegoś mie zczanina Badego. Kol'iec 
7.a~ zwany tatarskim, iż w nim maj!\ być kości poległych, nie je t 
nim wcale, lecz nasypem czy grodzi kiem z czasów pogańskich, jaif 
·ię o t~m przekonano przy rozkopaniu go. Włady ław Jagiełło po 
pozarze no l\ e uadał miastu przywileje w r. 141 O. Wiele ucierpiało 

od Hakoczego i Szwedów w r. 1656. Około r. 1370-90 otoczył je 
murem bi kup Mokrski; mur ten miał 4 bramy !jednę zwano piekłem); 
mury te po klęskach, jakie dotknęły Iłtę, upadać zaczęły w r. 1725; 
rozebrano je wraz z ratuszem starym w r. 1820. - Miasto przeszło 

w r. 178 na w la noM rządu. Zamek stał na szczycie wysokiej góry; 
miał 2 wieże i baszty; zbudował go Jan Grot, bi kup, w r. 1342. 1

) 

')Przyjaciel ludu (Leszno l 36, nr. 45) nazywa ją Ultą, 
do której wp d rzeczka B i a ł , a mi no to (biaMj wody) łu1y 
takie niekiedy i jezioru. W dokumentach dawnych miasto nosi 
nazwę: Islua, lllilza. 

1
) Powiastka t jest podaniem mil.'jecowćm i nie zaś jak chce So· 

bie zczańeki1 utworem Tal'lakiej. 
1

) Pod zamkiem w lity mówią, ie była kaplica, w której gdy ei~ 
msza ś. odprawiała, można było księdza widzieć i słyszeć 
w rynku miasta i - ie z tego rynku na zamek szedł kiedyś 
mo t równią pochylą, po którym si~ tam wjddiało: - ie 
kaczka puszczana w stuclnię na zamku, wypływała na przy l e· 
głćm jeziorze i t. p. 
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Gościli w nim po kilkakroć królowie i biskupi. Tu się zjechała 

r. 1637 Cecylija Renata z Władysławem IV. W r. 1656 złupili go 
Szwedzi i Rakoczy. Od r. 1788 zapadał zamek w gruzy (a pnyczy
niały się do tego i poszukiwania skarbów w jego lochach), tak że 

tylko oficyna mogła być mieszkalną, a dziś ze zwalisk sterczy tylko 
wysoka wieża. W mieście jest kilka kościołów. Kościół Wniebowzięcia 

Matki Boskiej, odnowiony r. 1480 i 1595 istniał już za c1asów 
Grota; od południa przybudowana doń kaplica ś. Krzyża. U stóp 
góry stoji kościół i szpital ś. Ducha, zbudowany przez kardynała 

Oleśnickiego r. 1448. Kościół P. Maryi. Kościół ś. Franciszka na 
miejscu dawnego drewnianego murowany r. 1820. Mieszkańcy tru
dnilł się rolnictwem i garncarstwem; garnki iłżeckie słynęły 1.a cza
sów Zygmuntów. Fabryka fajansu na znaczne rozmiary. Była tu 
i fabryka sukna. (Ob. ks. Gacki: Iłża, miasto, zamek i dobra bisku
pie w Pamiętniku relig. moral. Warsz. 1854, tom 27, str. 
367, 449.- Tygodnik illustr. 1864, 1867, nr. 139, 418.
E n cyk l o p e d y a większa Orgelbranda). 

4. Gr a b o w i e c, miasteczko na płaszczyźnie wśród lasów, daw
niej O szczywilk zwane, założone przez Krzysztofa Krzyżanowskiego 
za prz.ywilejem Zygmunta III w r. 1601, ma kościół murowany fun
dacyi M1kołaja Skarszewskiego podstolego sandomierskiego r. 1626. 
Ostatnieroi czasy było własnościlł Banku polskiego. Mieszkańcy żyj!\ 

z rolnictwa i rzemiosł. 
5. S i e n n o, miasteczko niegdyś Oleśnickich. Zygmunt I nadał 

mu przywileje miej~kie w r. 1512. Kościół farny, okazały, wzniesiony 
przez Dobiesława z Oleśnicy herbu D-:bno r. 1432, był czas pewien 
zborem aryjańskim. W r. 1776 Jan FajgeJ starał się o wzrost mia
sta; słynęły wtedy fabryki powozów. 

6. C i e p i e ló w, miasteczko nad rz. Ił7.anką,, założone r. 1584 
od Marcina Kazanowskiego, zwało się z początku Grzymałowem. Ma 
kościół parafijalny drewniany i 2 kaplice. 

8. L i p s k o, miasteczko nad rzeklł Zbietek. Założył je jeden 
z rodu Oleśnickich, a Zygmunt IJl r. 1613 przywileje potwierdził. 

Kościół parafijsiny murowany. LudnoM trudni się rolnictwem 
i handlem. 

9. S o l e c, miasto niegdyś powiatowe nad Wisła.. Kaźmierz 

Wielki zamek tutejszy umocnił murem i zbudował kościół parafi
jalny. Zamek przeszedł następnie do ra,k książąt Zbarazkich. Kościół 

Reformatów wzniósł Krzysztof ksi!lżę Zbaratki na pamia.tkę szczęśh-
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wie odbytego poselstwa do Stambułu w r. 1625. Trzeci kościół 

ś. Barbary leży za mia tern. .Mia to i zamek podupadły skutkiem 
wojen szwedzkirh; osobliwie zaś zniszczył je napad Siedmiogrodzian 
pod wodZI\ Rakoczego w r. 1657. Zygmunt I nadał miastu prawo 
niemieckie w r. 1530. Były tu śpicbrze zbożowe, z któryrb największy 
należał do Benedyktynów łysogórskieh. (Przypisy). 

Naprzeciwko Solca ') na prawym brzegu Wiły, leży wieś Ka
mień, w któr~j istniała komora celna, gd.:ie pobierano od ładownych 
tatków opła~ czyli cło wodne. A dal~j ku południowi wieś P i o

trowin z kościołem ~- Tomasza, słynna wskrzeszeniem Piotra z Ja
niszewa przez ś Stanisława (obacz Lud, Serya XVI, str. 11, 
i Przypisy). 

lO. B a łt ów v. Balotów, wieś kościelna z pałacem i zakładami 
fabryczneroi nad rz. Kamiennf\. 

11. Ćmielów v. Czmielow, miasteczko nad rz. Kamienną. sie
dziba niegdy~ Szydłowieckich (a Szczmyelow), wyniesione na miasto 
r. 1505. Rakoczy i Szwedzi zniszczyli je r. 1657; w r. 1702 znie
siono zamek i wały. Słyn~ło wyrobami garncarskiemi. Dziś ma zna
czni\ fabryk~ fajansów i porcelany załoion~ r. 1804 przez Jacka 
Małachowskiego. Kościół istniał już w r. 1372. Według podania, 
zajmowali go w XVI wieku czas jakiś Aryjanie. 

12. D e n k ów 1 miasteczko nad rz. Kamienni\, założone r. 15 5 
od Kałiksta Mnichow kiego. Kościół w 17 stuleciu zbudowali Sie
mianowscy. Słynęło z wyrobów garncarskich (tygle złotnicze). Uległo 

pożarowi r. 1834. Od r. 1851 jest tu fabryka naczyń kamiennych 
i fajansów. 

13. B o d z e c h ów, wieś nad rz. Kamienną, do parafii De oków 
należąra. Ma dwór pstro malowany, zbudowany przez Jacka Mała
chowskiego (t 1821), o którym-to dziwaku różne tu krążą JlOwia tki. 

') Kalendarzyk polityczny war zawski profesora Netto na r. 
1823 powiada: n To miaRteczko na znaczo~m wzgórzu, prze
dzielone od koryta Wisły szeroką płaszczyzną, na której to 
Bolesław miały pod namiotami ówczasowym zwycz jem od
prawiając sądy, rozstrzygał spór o kopno wsi Piotrowin przez 
ś. Stanitiława nabytej. W tem miajacu, gdzie si~j (wedle dziejo
pisów) powytszy sąd odprawiał 1 wystawiono kościół 1 który 
zrujnowany siuty teraz na W i 11 ł o· m i ar i wskazuje potomności 
jój wylewy. 11 
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Dziś w posiadaniu rodziny Kotkowskicb. - S~ tu kopalnie rudy 
żelawej i kutnice. 

14. O s t r o w i e c 1 m i a sto na wzgórzu nad rz. Kamienną,, nie
gdyś wieś O s t rów, przywilejem królewskim dla Ka pra Maciejow
akiego wydanym zamieniona na miasto r. 1524, głównie przez rze
mieślników żydów zamieszkane. Kościół murowany, synagoga, browary 
i młyny. Należało do Banku polskiego w Warszawie. - W pobliżu, 
w Klimczykowie dwa wielkie piece. 

15. S z e w n a, wirś kościelna pod Ostrowcem; w okolicy ko
palnia rudy żelaznej. Pobliska wieś Gr o m a d z i c e ma fabrykę wy
robów glinianych. 

16. O p a t ów, miasto pry w. nad rzeką, Łukawą, czy li Opatówką; 
osada starożytna, którą, książę Henryk podarował towarzyszom boju. Od 
r. 1237, było własności!\ biskupów Lubuskieh (Leubus) na Szląsku, 

następnie zakonu Cystersów. Jeden z biskupów Lubuskich, Wilhelm, 
wyrobił u Leszka Czarnego przywilej wynoszący Opatów na miasto. 
Biskup Stefan II założył obok starego nowy czyli wielki Opatów 
r. 1341. W starem wznosi się kościół i klasztor po-bernardyński. 1

) 

Częsteroi tu były odwiedziny królów i książąt. Niszczone i łupione 
było przez Tatarów, późniejsze wojny i pożary. W r. 1518 Teodor 
biskup Lubuski, sprzedał dobra opatowakie Knysztofowi Szydlowie
ckiemu, kanclerzowi w. koronnemu. Ten mia to opa ał murem, z któ
rego pozostała dziś wspaniała brama tuż przy kollegiacie. Kollegiata 
ś. Marcina założona r. 1040 przez Alojzego Dunina, syna sławnego 

1
) n W grobach (sklepionych) spoczywa wiele znakomitych osób 

i dobrodziejów Bernardynskiego klasztoru. Pomiędzy tymi Karol 
Lezieniewicz, kaznodzieja 1 lektor teologii i gwardyan (przez 3 
miesiące), zmarły r. 1 7061 a przeciet dotychczas ciało jego nie
naruszone lety w cnłości. Ten wedle p o d a n i a, za życia, wszczęty 
ogień w celi, jednćm przeżegnaniem ugasił. W kilka 
zaś lut po jl'go mierci, gdy zgromadzeni do chóru zakonnicy 
z m n i ej przy z w o i t e m nabożeństwem śpiewali, dał się sły 
szeć rozległy po ('a}ym kościele odgłos silnPgo u d er z e n i a 
w grobach; przekonano się zaraz, że wieko z trumny 
Lezieniewicza spadło, a ręka jego groziła zakon
n i kom w chórze będącym, i w tym stanie ciągle pozostawała, 
dopokąd przełożony klasztoru nie udał się do grobów i nie z a
klął go na posłuszeństwo zakonne, aby rękę opuścił, 
co też nastąpiło." (J. N. Chądzyński: Hist. statyst., opisy 
miast ziemi Sandom., Warszawa 1855, str. 192). Ob Lwi.. 

~r X tlr 18 Gry~yno. . 
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Piotra wielkorządcy S!.ll\ ka; rozszerzyli tę budowlę Cy ter. i; ma 
okazałe nagrobki Szydłowieckich 'ą tu takie ruiny po magazynie 
zbożowym, które pochodzić mah z pałacu niegd)ś biskupów Łubu-
kich. Około r. 1634 dla napływu starozakonnych podzielono miasto 

na katolickie i żydo11 kic. Mie zkańcy trudnią. ię rolnictwem, rze
mio łami i handlem. - (Oh. Tymot. Lipiń ki: OpattSw w P a m i ęt. 
relig. morał. Wan. 1842, tom 2, str. 169.- Ludw. Jenikc: 
Opatów ,,. K i ę d z e <w i a t a War z. 18[,3, tr. 269. - Cza op. 
K ł o y, War z. 1872, nr. 379).- J. N. Cbądzyń ·ki: (H i s t. s ta t p t. 
opisy m ia t ziemi Sand om. Warsz. 1855, str. 17G).- I. M. 
Wiślicki; Zary.) ziemi Opat. i and. l 62. 

16. Gar b a c;.:, wieś w parafii Momina, była mieszkaniem filo
zofa Józrfa ołuchow ·kiego. 

17. ~1 n i c h ów, wie~ w dolinie, ma wielki piec, zbudowany w r. 
1826 i fry~lerki. Wśród wioski sterezy ogromny kopiec, ślady daw
nego zamrzy ka na ~obie noszący. oblany dokola wod~t; kto go 
u ypał niewiadomo; rozebrany został w koń ·u l go tulecia, a gru
zów użyto po części do budtmy kościoła. Pobli ·ka wieś C h m i e ló w 
posiada t kie 1\Ielki piec. 

19. Waśni ów, mia~te(zko, w 14tym stuleciu było wła ·nośc:ią 

kanoników regularny h w Trzcme znie. Kaźmierz \ ielki nadał mu 
przywilE-je w r. 1351. W roku 1467 należało do opartwa w Wf\
rbocku. Zniszczył je pożar. K1,ściół murowany w 17tym tult•du. 

19. Gaj, ~io ka bli ko Wa~nio\ a, n1 gdyś dziedzictwo poety 
Wespazyaoa Kochowskiego, zkąd rn zenió l ię w Lclowskie r. 16u3. 
Napisał on tu wiersz: Encomium mia a Waśniow· a. 

20. Y u nów, miastecz o nu d rz. ramienm\ i :trumieni~m 

Ciołek, osada tara należąca przedtem do bi ·kupów krakow kich. 
Z ni ZCl) li jo 'l'at ny r. 1241, s po nich · ią,żę Konrad , t azo
wi cki r. 124i. We dworze tutej zym gor ząee ży<'le pro~adził 

bi k. Paw l z Prz msnko"a i ~tąd d Sirradza hył uprowadzony. 
W r. 1502 palili je Tatarzy krymscy. Kośc1ół parafijsiny ś. tani-
ław wy i ny po dr wnianj n r. l J3 . ha cza Óll Ole ni kiego 

słynęło IŻ z kopalń do owego karni lila, a miał tu U)Ć i marmur. 
Dziś ą ł my białego cio u i od r. 1 59 kopalnie rudy żelar.nej. 

Mieszkane· ą d ieków kamieniarzami. ') 

1
) Osada Runów zaopatrzyła okohcr. w liczne, przydrożne figury 

karni nne, w któ1ych czę to zauw żyć nwi.n poprawnosć wy-
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21. C h y b i c e, wie~ niegdy~ Karwieki ch, z ko~ciołem fundowa
nym w r. 1362. Je t mi~dzy ludem podanie, te na polach chybiekich 
na i mieli stoczyć bitwę ze Szwedami; miejsce to pokazuj!\ 1 śród 

pól na drodze do Pawłowa. 1
) W r. 1860 poszukiwano tu skarbu 

w ziemi, o którym wieść się rozeszła, lecz go nie znaleziono. 
22. Słupia-nowa, miasteczko nad rzeczk~ Słona-Woda, 

n podnóża Łys6j-góry leżll!ce, graniczy o ćwierć mili ze wsią Star~

Slupią; w przywileju Jagiełły z r. 1405 zwane: tary i Nowy łup . 
.Mi a to założone przez jednego z opatów Benedyktyń kich, otrzymało 

od Kaźmierza Wielkiego przywileje miejskie. Władysław J agielło 
odbywał ztąd pielgrzymki do klasztoru ś. Krzyża. Po supres.yi za
konu Benedyktynów w r. l 19 przeszło na własność rządu. Kościół 

z kamienia wystawiony r. 1678 mie~ci dziś relikwiję ~w. Krzyża 

przenie i oną tu z klasztoru w r. l '19; szkoła po-benedyktyń ka 
w ruinie. Szpital i kaplica szpitalna ś. Michała. '). 

23. Łysa-góra, zwana także Święto-krzyzką, nad mia tem 
Słupia-nowa, miała na szczycie jeden z najstarszych w Pol ce kła

zŁorów Benedyktyńskich, wzniesiony wraz z kościołem ś. Trójcy na 

konania; tak np. w figurze Matki Boskiej na cmentarzu ko ciel
nym w Nowej Słupi, twarz statuy nader pięknie je t wykonaną. 

1
) Jest to niewielka polanka, długa i szeroka staj parę. Niegdyś 

zarośniętą była placząccmi brzozami. Dawniejszy dziedzic, Kar
wieki, miejsce to czcił i piel. <>nowa! j ko cmentarzysko; lecz 
gdy majątek przeszedł w inne ręce, nowy zarządzający dobrami 
idąc za durhem czasu, wyciąć kazał drzewo na sążnie, polankę 
zorano i obsiano, a na nawożonej dobrze kośćmi i krwią ludzką 
ziemi, przepyszna rodzi się dziś pszenica. (W E. Zapałowaki 
w Tygodn. illustr. l 2 r. 352). 

1
) łup kie probostwo w dobrach benedyktyńskich papież P weł 

II r. 14 72 do klasztoru przyłączył. Maciej SekuJski proboszcz 
własnym nakładem wymurował w łupi-nowej kościół parafij lny 
. Wawrzyńca, w miej ce drewniauego spalonego przez Rako

czan. R. 16 7 i w dal zycb latach, rządca tej parafii pi ał się 
probo ·zezem obojej łupi, gdyż jeszcze l 15 r. we w i tarej-
łupi stał ko ciółek drewniany filijaln (za Długo za główny, 

matrix, Księga Upo aż. III, 231), który do ko ciola parafijalnego 
s. Wawrzyńca w mie cie Nowej- łupi należał. tara- lupia zwała 
się gościnną; w niej pi lgrzymi zwykle nocowali, i z niej rano 
po naboże1istwie zazwyczaj boso udawali się na Górę, dla do
stąpienia odpu tu w dni w. Emeryka, Znalezienia i Podwyż ze
nia w. Krzyża. 
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mJeJSCo, gdzie poprzednio, wedle podania, znajdowała si~ botnica 
pogań ka. Klasztor osadzony był Benedyktynami sprowadzonymi 
z Monte-Cassino na pro~b~ Emeryka, królewicza węgierskiego, który 
tu zabawiał się my~liwstwem r. 1006 (wedle Długosza). Atoli Naru
szewicz dowiódł, te Eroeryk wtedy się dopiero urodził, akta tet 
w Monte-Cassino i inne nic o tern nie wspominają. Jest to zatem 
fundacya pó:tniejsza, a pierwsza o niej w dyplomatach wzmianka 
sięga r. 1166, gdzie występują opaci de Calvomonte. W r. 1260 
Tatarzy klasztor złupili i mnichów wymordowali. Bolesław Wstydliwy 
nowych z Monte-Cassino sprowadził zakonników. Katmierz Wielki 
wioski Łysogórskie z prawa polskiego przeniósł na szredzkie r. 1354. 
Książ~ta litewscy Lubart i Kiejstut kościół zrabowali w r. 1370 
i relikwię (cząstki Krzyża ~wi~tego) z sobą zabrali. Ale gdy na gra
nicach Polski wóz z relikwiją s t a n ą ł, a konie, woły, jako i ludzie, 
którzy się jej dotykali, p ad a l i n a z i e m i ę, Litwini objaśnieni 

o przyczynie przez jeńca Karabelkę, relikwię "klasztorowi zwrócili. 
Jagiełło często tu zjetdżał i duto dobrodziejstw miejscu temu świad
czył. Po poiarze 1459 odnowił kościół Ka:tmierz Jagielloóczyk i kar
dynał Oleśnicki. Zbogacali go tet i następni królowie. Szwedzi nie 
znaletli tu szukanych kosztowności, gdyż je zakonnicy ukryli. Potar 
znowu nawiedził te budynki w r. 1777; ocalono tylko relikwiję 

i bibliotek~. Kościół zbudowany w kształcie krzyta, o 2 wietacb, 
otoczony murem z dużą bramą; na nowo odbudowany w r. 1806; 
kaplicę ś. Krzyta postawił r. 1604 Mikołaj Oleśnicki, tarosta ra
domski, i dla tego zwaną była kaplicą Oleśnickich aż do r. 1704, 
w którym przeniesiono tu relikwiję. 1

) Sklepienia i krutganki kla
sztorne z 14go stulecia maJą tarcze z herbami państwa i rótnych 
rodzin szlacheckich. Benedyktyni francuzcy, gościnnie tu przyjęci, 

lekceważąc biblijotek~, popalili dużo książek (atoli powieść tę zbija 
ks. Gacki) a część skarbów r. 1784 jeden z braciszków z sobą zabrał; 

1
) Obok kościola na Ły11~j-górze są dwie studnie. Jedna z nich 

jest tak głęboką, że "wpnszczona tam k a czka, wypływa do
piero w stawku wsi Baszowie. • 

Wieś B a s z o w i c e miała być zbudowaną i tak nazwaną 
od miejsca, w któr~m jakiś basza turecki wzięty do niewoli, był 
więzionym, (Gazeta codzienna. War z. 1857 n. 27) a we
dle Marcinkow kiego od sanskryckiego wyrazu b b a s z a(!) znaczą
cego: biesiadę (niby· to czarownic). 
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reszta skarbca dostała się do r~k rządu austryackiego. W klasztorze 
mieszkało niegdyś do 100 zakonników. \V r. 181U nastąpiła jego 
supres ya. Od r. l 51 aż do 1863 zabudowania klasztorne siutyły za 
mie ·zkanie dla bięży Demerytów. W ko§ciele jest 7 obrazów pędzla 
Smuglewiela; s~ nagrobki Mikołaja i Zofii Oleśnickich, i płyta gro
bowa opata ~Jikołaja z Lipia t 1477 (ob. Tygodn. illustr. z r. 
1864). Gmach ten cały zbudowany wśród lasu głównie jodłowo-bu

kowego, niegdyś pusLCzą świ~tokrzyzką zwanego. (Obacz: Ks. Wojciech 
Rufin: Historya o drzewie Krzyża świętego (Kraków, 1604, 
1610); k .. Kwiatkowski o t~mże (Krak., 1690). Jerzy Henr. Jobn
ston, benedyktyn angielski, o pi ·al po łacinie tywoty opatów at do 
r. 1704). Na drodze z ~ow~j-słupi do klasztoru zbudowane są 3 
kapliczki zwane stacyami; najwytsza z nich stoji w miejscu gdzie 
był niegdyś modrzewiowy kościół WW. Świętych. Daje się takie 
widlieć posąg, wykuty z kamienia jakoby pielgrzym; twarz nadpsuta, 
suknia do kostek, ręce zlotone do modlitwy, lewe ramię w płaszcz 
owinięte, po ta \la klęcząca; spód całego kamienia w ziemię zapadły, 
pięty przeciet klęczącej osoby widoc.me. Jedni mają ją za ś. Eme
•yka, drudzy za wyklętego odstępcę od wiary chrześciań ki~j. Różne 

są podań tych wersye. Legenda pewna mówi (wedle Sobieszczań-

kiego ), iż miał to b) ć jeden z pogan, co zabrał drzewo Krzyża 

świętego z ły ogórskiego ko~cioła, i kiedy z niem uchodził, ręka mu 
uschnąć miała; szukaj!\~! nadaremnie skutecznego zaradzenia swemu 
kalectwu, dał się skłonić namowom pobożnych brańców, posz~dł na 
miejsce rabunku, powrócił zabraną, relikwiję, zdrowie odzyskał i chrzest 
gwięty przyjął. Prawią t~ż o nim baśni podobne do tych o Madeju. 
Kamienna ta figura stać miała na rynku Now~j-slupi; ztąd posuwa 
się ona zwolna pod górę ku klasztorowi, a gdy tam dojdzie, wtedy 
nastąpi koni e c świata. Legenda ta po !użyła. Deotymie za wątek 

do poematu: Tomira. Naprzeciw góry Świcto-krzyzkiej, 
wznosz& ię od ws ·bodu trzy je zcze szczyty zwane: góra Jeleniowa, 
Wito ław ka i ł.ysiczka. 

Dr. Arrniński: Opis góry Śto-Krzyzkiej z r. 1828-29, oraz 
stary rękopis o założeniu kla.ztoru w P a m i e t n i ku S a n d orni er
s ki m 1 War z., 1830, tom 2, str. 427 i 489. - K. W. Wójcicki 
(opi z r. 1825): Łysa góra w Magazynie powszechnym, 
War z. 183, str. 82, 92.- Biblioteka Warszawska, 1841 r. 
IV, str. 736: Czarownice; dwa obrazy Tenier a, opisał Wł. (t. j. 
Wyjazd czarownic na Łysą Górę "depart pour le Sabbat,"- i przy-



bycie na Łysi\ górę), z uwagami. Tn należy i powieś6: Gorej;~ce 

palce, w Wójcickiego: Z ary t:J a c b. -- O kar Flatl: Góra Święto · 
krzyzka w Księdze świata, War z., 85G, tr. 197.- Cza op. 
Kronika, War~z., l 57, nr. 122-154. \ład. ~lalesze\\skiego: 

Wyj~\tki z wędrówki na kwe·tarskirn wózku; wycieczka w Święt•l
knyzkie góry (pobyt w Klonowie, g6ra ś. Katarąny, lud, podania, 
zwyczaje). - D •o ty ma: Wyc1eczka na górę czarów, 1\ G a z e c i e 
war ·za w kiej z r. l 60, n. 15- 2j. - Czasop. Kłosy, Warsz., 
(czerwiec, lipiec) 1868. Podróż po górach Święto-krzyzkil'h przez 
E. Chlapickiego (zwyczaje, wesela) - Cza op. Ty g o d n i k i li u
strowany, Warsz., 18 2, tom XIV, nr. 348-352. Wędrówka po 
ziemi święto-krzyzkiej przez Wład. E. Zapałow kiego. Szczegóły 

etnografictne z okolic Łysic, z Waśniowa, Witoslali ic, Rzepina, 
Garbar.za i t. d. - Ks. J. Gacki: Kla ·ztor ks. Benedyktynów na 
Łysej górze, Pamiętnik re lig. mora l., War z. l G1, tom 7, 
str. 10, 121, 257. T~)i rok 1862, tom 9, str. 376, 495; tom 10, 
str. 492, (ilO.- W. A. IaciPjo\\ski: odpowiecli ks. Gackiemu co do 
kla ztoru na Ły ej gńrze w P amię t n. r l i g. m o r a l. 1 62, tom 
lO. - A nadto tegoż ks. Gackiego: monografija klasztoru święto

krzyzkiego (Warst. l 73). Tu podaje ks. Gacki katalog dziel zaj
rnują,cych się opisaniem Łysogóry. 

24. Łys o góry łańcuch gór, którego naj'\ yisz.e szczyty od 
Nowej- łupi (Ły agóra czyli Śto-Krzyzka) aż do Bodzentyna (Ły ica 
czyli ś. Katarzyny) się rozciągają, nol:li na sobie cechy lesistości 

i dzikości. Złomy głazów wy tępuj~c tu potężnie i w dziwacznych 
kształtach, stanowi!\ nieraz rurnowiska z ogromnych złożone kamieni. 
Szczególniej od północno-w ·chodmej strony, rumowiska te czę~to na 
15 stóp g1ube, poteżnemi płatami ok1y\\ają toki gór. ławnad roga 
król e w ska do święlo ·krlyzkit>go klasttoru daje o nich świadectwo. 

W stronie zachodni~j. na :;toku góry Ły icy spo trzegamy znaczne 
przestrlenie skali te obnażone z la u, i dlatego u ludu g o l o b o
rz e m zwane. ą onr, według podali, miejscami gdzie czarownice ze 
złeroi duchami w noc sabatu harce wyprawiaj!\. 'ałe to pa mo po
kryte je t potężnym i starym la em, szctąlkiem owej rozleglej 
p u szczy, 1v której wedlt~ lradycyi polowal Bolesław Cbrobry ze 
ś. Emerykiem. 

25. U stóp góry ś. Katarzy n y czyli Łys i c y lety kościół 

i klasztor pp. Bernardynek. Fundowany około r. 1470 przez Jana 
Rzeszowskiego, biskupa krako\\skiego, był poprzednio w po iadaniu 
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00. Bernardynów, którzy upamiętnili się urzl\dzeniem drogi publi
czn~j do Kielc, i drugiej górskiej do kościoła ś. Krzyta. 

26. Ł a g ów, miasteczko po-duchowne, wśród gór i lasów, od 
r. 1085 nale1ało do kapituły kujawskiej, w r. 1375 otrzymało przy
wileje miejskie i prawo niemieckie. W r. 1502 spalili je Tatarzy 
krymscy. Kościół parafijalny ś. Michala archanioła z kamienia mu
rowany w 15tym stuleciu 1 fundował HieroDJm Rozra1.ewski, biskup 
kujawski. Ruiny drugiego kościoła. Mieszkańcy trudni~\ się wyrobem 
garnków i dzbanków. Są tu kopalnie glinki ogniotrwałej. 

S a n d o m i e r s k i e. 

l. Raków, miasteczko nad rz. Czarną, założone r. 1569 przez 
Jana Sienieńskiego, kasztelana żaroowskiego, miało zbór i szkoły 

Aryjanów, którzy w r. 1637 z kraju wywołani a szkoły ich zamknięte 
zostały (ob. Przypisy). (J. N. Ch~dzyński: Opis miast star. 
ziemi San dom., Warsz. 1856, II, 73. -J. M. Wiślicki: Zarysy 
ziemi Opat. i Sand., 1862, str. 135). Odtąd Raków upadł i nie 
podźwignl\ł się już więcej, a cios ostatni zadał mu pożar w r. 1852. 
Dz.iś naokoło miasta napotkać jeszcze motna przysypane ziemią 

bruki, kamienie ciosowe i marmury. 
2. Dęb n o 1 wieś niedaleko Rakowa, któr~j ludność oddaje się 

przemysłowi siciarskiemu. 
3. S z u m s k o, wieś kościelna z cudownym obrazem N. Panny. 
4. I w a n isk a nad rz. Koprzywianką. i strugą Ściegańsk~; wła

sność możnej niegdyś rodziny Zborowskich, którzy wyrobili jej przy
wileje miejskie i wystawili r. 1403 kościół ś. Leonarda, który około 

r. 1552 został zborem kał wińskim, lecz w r. 1612 zwrócony był 

katolikom przez Ligenzę. Nadana miastu nazwa Zaliców, nie utrzy
mała si~. W r. 1656 zniszczył je Rakoczy. Ossolióski wybudował 

drugi kościół ś. Katarzyny w r. 1627; odnowiono go w r. 1718. 
5. Włos t ów, w1eś kościelna, obecnie dziedzictwo Karskich, 

z pałacem i ogrodem. Kościół ś. Jana Chrzciciela miał wystawić 

Piotr Dunin ze Skrzyona; ma przymurowaną w r. 1586 kaplicę 

ś. W oj ci echa. 
6. Kar w ów blisko Opatowa, wie~, w kt6r~j się urodził bł. 

Wincenty Kadłubek, biskup i historyk (t 1223 w Jędrzejowie). 
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W pobliżu jest (jak pisze Ad. Wiślicki w r. 1862) iródło na ycone 
kwasem węglowym, noSZI\Ce nazwę Kadłubkowego. 1

) 

7. U ja z d, wie§ w gminie Iwa niska, wśród lasu, ma zwaliska 
obronnego i okazałego niegdyś zamku, no Zl\Cego nazwę Kry i t o
pory (od krzyża i topora w herbie), dziedzictwo Zboro\vskich, póiniej 
(od r. 1584) Os olińskicb, a po nich Kalinowskich i innych. Ossoliń ki 
budował i ozdabiał zamek ten od r. 1616 do 1644. - (Ob. J. M. 
Wiślicki: Zarysy ziemi Opatowa. i Sandom. Warsz. 1862, 
str. 130). 

8. B o g o r y a, osada tarożytna i wnoszą,c z nazwy, miejsce 
czci jakiegoś bóstwa (wedle Sobieszczańskiego) w czasach pogań

skich, jakkolwiek załotycielem jej miał by6 Mikołaj Bogorya 
(wojewoda sandomiers.) około r. 1180. 1

) Gniazdem je t rodziny, 
która póiniej przybrała naZ\\isko Skotnickicb. W roku 1619 zo-
tała mia tem przez Krzysztofa Podłęzkiego za przywilejem Zy

gmunta III. Kościół murowany, którym zawiadowali kanonicy re-

1
) J. N. Chądzyński: (His t. statyst. C?pisy miast ziemi 

Saodom. Warsz. 18557 str. 220) powiada: .w dębowym 
la ku, do WiosŁowa należącym, z pod wysoki~j góry krzewiną 
zarosłej, od strony południa, z pod głazu ogromnej wielkości, 
wydobywa ię żródło czystej i smacznej wody. A dołek spodem 
w ziemi wybity, powszechnie w całej okolicy s t ok i e m ś. W i u
c e n t e g o (Kadłubka) nazywają i dla tego, te ten święty w cza
sie swego paster twa w parafii Włostowskiej, zwykle u tego 
źródła ranne godziny n modlitwie przepędzał. W niezbyt nawet 
odległych czasach przy temże iródle w stroju biskupim z pa
storałem i książką w ręku miał być widzianym. Ukazać się 
także miał w t~j postaci (około r. l 50) małemu synkowi pana 
Kauoa, rządcy dóbr i wójta gminy. - Cożkolwiek-b~idż, woda 
ze stoku ś. Wincentego, skutecznie leczy wszelkie powierzchowne 
rany, wrzody, krosty, a nawet uśmierza gorączkę i co każdy 
mieszkaniec tej parafii potwierdza." 

1
) E. . Świeżaweki w artykule o Mazowszu (Słownik g e ogra

fi c z n y) powiad : "Ponieważ konie rycerskie musiały być spa
dones t. j. wałachy, a wyraz bućr (nazwa Marcina wnuka Hugona 
na M zow zu w r. 1218) etymologicznie łączy się z bubreg, 
bugger, bougre etc., tąd urząd Hugona i Man•ina atał wyrażnie 
w ści łym związku z przygotowywaniPro takich koni przez spą
downików (od łacińskiego spado tak zwanych). Ztąd i nazwa 
bugr, w Małopolsce dająca żródło nazwie rodow~j Bogoryów." 
(Porów. Pamiętn. Lekaraki w Warsz. l 81, str. 750, n. 2. 
Przegląd Bib!. Archeol. War z. 18821 str. 407). 
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gularoi diJ pocnitentia beatorum ~lfartyrum1 pow zcchnic ~~ark a m i 
zwani. 

9. Sta:.zów, miasto nad rzeką Czarną. W r. 1526 przjwilcj 
Zygmunta I uozw la Hieronimowi Ła ki mu, dziedzi~:owi Uytwian1 

zaprowadzić w Sta zowie jarmarki. Ratu z wśród rynku. Kościół zbu
dowany w r. 1345; j1•st w nim kaplica z pomnikiem Katarzyny 
z T~czyńskich Cznrnkowskitłj r. 1666 .• liasto ma kilka fabryk i ręko· 
dóelni. Dotknął je mocno pożar w r. l i4 wybuchły, który wielką 

cz~ść miasta w perzynę obrócił. 

10. Ryt w i a n y 1 wieś nad rz. Czarną w pobliżu Sta:szowa, sie· 
dziba możnej niegdyś rodziny Jastrzębców, z których jedni Hytwiań· 
skiE.'mi, drudzy od Zborowa Zborow kiemi siQ zwali. Wojciech Ja
strzębiec, arcybiskup Gnieźnieński, nabył tę maj~tność około r. 1424. 
W 16tym tuleciu przeszły do Łaskich, obecnie S<J, w r~ku Potockich. 
Był tu zamek, z którego pozostał szczątek. W pu:suzy pobliskiej 
kościół i klasztor po Kamedułach zbudowany r. 1621 przez Jana 
Tęczyńskiego, woj. kra k.; są tu nagrobki Opalińskich ( mi~dzy 

nimi i Łukasza, autora satyr t 1662). Zakon suprymowany został 

r. 18191 a kościół grozi ruiną. 

11. Poła n i e c, miasteczko przy ujściu rz. Czarnej do Wisły, 

było osadą prze1. Bolesława Wstydliwego r. 1264 na miasto wynie
sioną. .Miało kasztelaniję. Kościół obszerny ś. Marcina z dużemi 
organami. Z zamku nie pozostały ślady. Leżało dawniej bliżej Wisły, 

gdzie dziś jest fulwark Mąk a i był kościół ś. Katarzyny. W pobliżu 
są okopy po Tadeuszu Kościu zce pozostałe. 

12. T u r s k o. Wieś głośna porażki\ Tatarów w lutym 1241 r. 
przez Włodzimierza z Ruszczy, wojewodę krakowskiego, który jednakże 
wkrótce potem poległ pod Chmielnikiem. 

13. O s i e k, miasteczko rz!\d. blisko Wisły 1
). Kaźmierz Wielki 

przebudował zamek a raczej dworzec tutejszy, w miejscu gdzie teraz 

1) Sławne jest ze sprawy. która dała powód do urągowisk!\: "spra· 
w a jak w Osieku," i do przysłowia, iż 11 kowal zawinił a ślusa
rza powie~ili." - Stać się to istotnie miało w zeszłćm stuleciu, 
a powodem sprawy było zabicie ług• m•ejskiego przez pijanego 
kowala, którego oszczędzono, gdyż był jedyny w mieście, a na
tomiast, by zadość uczynic sprawiedliwości, powieszono 
jednego z dwó<'h ślu arzy. Do wspomnień tutt>jszycb należy, iż 
w sądzie miej kim zasiadały także i kobiety. (Ob. Lud, Serya 
XVIll1 str. 214). 



leży folwark Osieczko, na którego gruncie po tawiono nowy ko~ciół. 

Władysław Jngiełło nadał miastu prawo niemieckie r. 1430. Jest tu 
stary niewielki kościół z modrlewia. (Ob. Lud, erya XV, str. 167 
Osiek). 

14. S u l i sław i c e, wieś. Kościół parafijalny ma cudowny 
obraz Matki Boski6j Bolesnej, który tu przywiozła l sobą, r. 1610 
branka wojenna, Dorota Ografina, Rusinka; obraz ten jest dawny, 
na drzewie malowany, zdobny klejnotami, cudami zaczął słynąć od 
czasu wojny szwedzkiej r. 1GG5. (Wiadomość o cudownym 
obrazie Matki Boskiej i t. d. War~zawa, 1857). 

15. K li m o n t ów, miasteczko prywatne, było starożytną osadą 

w miejscu zwanem dziś Górki. Założyć je miał około r. 1240 Kle
mens, kasztelan krakowski, z domu Jaksów. Nowsza część ma nazwę 
na Ramnotowicach i na Kopaninie, i ta założoną została roku 
1604 przez Ossoliń kiego. Dziś w posiadaniu Ledóchowskicb. Kolle
giata ś. Józefa czyli fara zbudowana była w miejscu drewnianego 
kościoła w starym Klemon to wie. Kościół z klasztorem k. Domi
nikanów ś. Jacka wystawił r. 1613 Zbigniew Os:!oliński i uposażył go 
wsią Olbierzowice. Zrabowali go Sówedzi w r. 1656. Jest tu i mu
rowana synagoga. (Obacz J. N. Chądzyński: Opis miast. starot. 
sandom. Warsz. l 56, II, 4). 

16. Konary, wieś w pobliżu Klimon to w a. W śród łąk, gór, 
dolin i parowów, na do yć wysokiej i niełatwego przystępu górze, 
między stareroi drzewami, terczą szczątki dawnego zamku, o którym 
je t miejscowe p o d a n i e, w niektórych stczegółacb przez Kromera 
pod rokiem 1401 stwierdzone. ') 

1
) Podanic to opowiada: "Jeszcze z Piastów1 było tu dwóch braci 

łupeckicll, wielce zamożnych, do których nalez11ly Konary. 
Pa zkowice (Płaczkowice?), Czorsztyn (?) i inne wsie i miaste· 
czka pobliskie. Jeden z nich z Ludwika króla n sejntiku 
w andomierzu zabił Jana Os ołińskiego, ka złelana Wi lickiego, 
za co na śmierć skazany zo. tał. Tenże (Siupecki) wraz z bratem 
i licznym poczt m ludzi zbrojnych zamknl}ł ic prz d prawem 
w grodzie swoim w Konarach i ztamtąd wymykajl}C się, napadał 
i rozbijał są iadów w domach i po drodze. Lącz) li się oni (sąsiedzi) 
po kilka razy, obłegali Slopeckich w tym zamku, lecz zdobyć nie 
mogli i przyszło do tego, że sam król Jagiełło w pierwszych latach 
panowania swego na czele wojska, podstąpił pod ten gród szla
checki, szturmem go wziął i całą osadę w pień wyciąć kazał. Słu· 

L•<i. Strya. XX 



34 

17. G o ił i c e, wieś kościelna. Tu w r. 1280 odnieśli Polacy 
zwyci~ztwo oad Litwinami i Tatarami. 

18. O s s o l i n, wieś blisko Klimontowa, ma zwaliska zamku 
zbudowanego w r. 1633 przez Jerzego z Tęczyna O solińskiego. Nie
daleko zamku była i p u telnia.. (J. M. Wiślicki: Z ary s y z i e m i 
Opatow. i andom. Warsz. 1862, str. 128). 

19. Koprzywnica v. Pokn.ywnica, miasto w pobliżu 
Wisły nad rzeczką Kanią v. Koprzywiankl\, była własnością. Cyster
sów, którzy aż do r. 1819 mieli tutaj opactwo. Po znie ieniu zakonu 
dobra przeszły na skarb. Osadę tutejszą. miał załotyć Mikołaj Bo
gorya, wojewóda Sandomierski w r. 1160-1185. Parafijalny kościół 

stanowi bazylika po-cysterska od r. 1821, ·za miastem na gruncie 
wsi Cegielnia; bazylikę t~ fundował r. 1183 Mikołaj Bogorya dla 
uczniów ś. Bernarda, których z Morimont z Francyi sprowadził. Za
konnicy ucbodzą.c ztąd przed Tatarami, spotkani przez nich we w i 
Szewce, wymordowani zostali a klasztor złupiony. Bolesław Wsty
dliwy, bacz&c na spustoszenie klasztoru 1 potwierdził dlań przywileje 
poprzedników w r. 1262. Była to budowla wspaniała i rozległa 1

). 

W r. 1606 na błoniach miejskich Zebrzydowski zawilłzał tu rokosz 
przeciwko królowi. Kościół WW. Świętych miał być przerobiony 
z książęcej siciarni w r. 11 O za Kaźmierza Sprawiedliwego; dzi~ 

peccy jednak uszli śmierci. Zabójca tylko Ossoliilskiego rzucił się 

z wiety i kark skręcił; drugi, jak mówią, za pi a wszy duszę 
czartowi, podtiemną drogą w tej chwili przez cz. rta sporządzoną 
uciekł do W <:gier z niezmierneroi skarbami. Dotąd, zdaniem 
wszystkich włościan z okolicy i~tnirje ta podziemna druga, gdyż 
idącym ku węgierskiej tronie tętni pod nogami." (E. K. (ierski). 
Sta1·ożytności Pol~kie, Poznail 1842, tom I, str. 455). 
Na złączeniu wiązania dachu wznosi się wieża, którą w koilen 
17go wit'kU postawił o tatni z tutejszych opatów Krzysztof Bo
gorya kotnicki. Do dzi · dnia zachowała się powie ć o zdarze
niu, które dało do tej burlo\\y powód. Opat mając stawiać wieżę 
ua koprzywmckim kościele, wezwał kilku art"hitektów, aby mu 
swoje przedstawili projekta. Kiedy j~dnak żo~den z nich du jego 
myśli nie trafił, wydobywszy z szafy ulubiony krysztalowy puhar, 
nalał go winem, a po spelnieuiu go w •·<:ce budowniczych, dnem 
go potem do góry przcwróeił i rzekł: "Tak chcę mieć wieżę! • 
Dla tego to wieza na koprzywnickim kościele ma postać prze
wról'onego pnhara bez dna czyli podstawy. 
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została. z niego jedynie kaplica (w rynku). lieszkańcy trudni(\ się 

rzemiosłami, mianowicie szewstwem i ku~nin:;twem. 1). 

20. kotnik i, wit>ś, gnialdo rodziny Skotnickich herbu Bo· 
gorya, z których Joro ław, arybiskup Gnieinicński, wybudował tu 
ko~ciół r. 1370. Jest podanie, że Kaimierz W. zatnymawszy ·ię tu, 
gdy długo na danie objadu czekać musiał z powodu braku wody, 
wydał dziedzicowi przywilej na sprowadzenie wody kanałami z rzeki 
Koprzywianki. W pobliżu, nad Wisłą, leży wioska B o g o r y a. 

21. a m b orz e c, wieś, niegdyś obwarowana. Fundusze ko~cioła 
w r. 1607 przyłączone zostały do ko~cioła ś. Piotra w andomierzu, 
którego kolatorami byli Jezuici. 

2:.:1. a n d o m i er z, miasto na wzgórzu nad Wisi!\, niegdyś 

stolica księztwa pot6m województwa. Gród starożytny, zwany także Sę

domirz, 81\domirz, którego nazwę jedni od S a n u, który do Wisły 
zmierz a, drudzy od są d ów wymiaru (Sud i mir, pokój) wywodzą. 

Po śmierci Bolesława Krzywoustego w r. 1139 został stolicą od
dzielnego k ięztwa dla jednego z jego synów, Henryka, po którego 
~mierci r. 1166 dostał się Bolesławowi Kędzierzawemu. palony 
przez Romana księcia Halickiego r. 1205, (ktory w odwrocie poległ)') 

a przez Tatarów r. 1241 i 1260. 1
) Przy napadzie 1260 r. Tatarzy 

zabili wojewodę Piotra z Krępy, zdobyli zamek, wymordowali kilka 
tysięcy ludzi, a między nimi i 49 zakonników, Dominikanów, w kla
sztorze ~piewających antyfonę "Salve Regina. u Na pamiątkę ich zgonu 

') J. N. hądzyń ki (Opis miast. Warsz. 1856, lll, 159) po
wiada: "Jl'st tu wielka liczba twcdów (? szewców), którzy ze 
6kór przez siebie samych wypr:111 i. uych, roznoszą na okoliczne 
jarmarki obuwie dla włościan. ' nieszny tu daje się widzieć 
zwycz j, że zaproszeni na obiad we Plny, w garnu ·zkach jedze. 
nie sobie przyno zą, i po zabawie, każdy ze swego garnuszka 
zasila się . " 

t) Było podauie, jakoby k iąźę H.oman w nocy poprzedzającej 
bitwę, mi l widzieć we śnie muó two ptaków zwanych szczy
g la m i (o czprwonych główkach ) przylatujących od strony an· 
domierza, ku tej stronie, w której się on znajdował, i że te 
sxczygły wielką liczbę wrób l i pożarły. Z tego nu młodzi jego 
towarzysze dobrą, starzy zaś złą wyprowadzali wróżbę. l w rze
czy samej przez Leszka i Konrada pobity został r. 1205 pod 
Zawichostem. (Ob. Lud, erya V, str. 123, notka). 

3) Wł. Wieczorkowski: Tatar ki szlak, ślady przez Sandomierskie 
1 Krakowskie, w Ksi«;dte świata, Warsz. 1 56, str. 21. 
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odbywa się od r. 1808 w Rzymie, 2 czerwca obchód iałobny w ko

ściele S. Maria ad Martires. 1
) Miasto przeniesiono potem na waro

wniejsze miejsce za nakazem Leszka Czarnego, który mu nadał prawo 

magdeburskie, a kościoły ś. Pawła i ś. Jakóba pozostały po za mu

rami. W r. 1287 zjawili się znów Ta tany, lecz teraz zostali odparci. 2
) 

1
) Piotr z Krępy, nim opuścił mury zamku ula udania się do obozu 

Tatarów, jakby śmierć swą przewidnj;}c·, przywolał wiernego 
sługę • wego, lJurgrabiego Bogufała, i powierzył mu opiekę nad 
swą córeczką. Poszedł wojewoda Piotr, a Bogufał wziąwszy małą 
Halinę na ręce i osłoniwszy płaszczem, ten skarb swego pana 
ukrył ua wiezy kościola ś. Jakóba. Spełniły się przewidywania 
Bogufała; lud i jego kapłani zostali wymordowani, ale Halina 
ocalała. 

Według legendy, błogosławiony Sadok, przeor Dominika
nów, w czasie oblężenia miasta będąc z 48 braćmi na jutrzni, 
gdy kazał czytać jeJnemu nowieyuszowi męczenstwo świętych 
czyli Martyrolo~ium ua dzień przyKzły, tenże nowicyusz dostrzegł, 
iż w księdze tej były wyrazy zł o t e m i I i t er a m i wy pisane, 
które zawierały nazwiska 49 męcz e n n i k ów sandomierskich, 
te tedy przeczytał i wszystkim z:~ konnikom okazał; poczem wyrazy 
te z kRięgi na ty ellmiast z n i k l y. Przeor, uważając ową przepo
wiedni(} męezei'Istwa za nieodwołalny wyrok Boski, żadnej nie 
zarządził obrony klasztoru i owszem napominał braci, aby po
słuszni woli bożćj, z wszelką powolnością poddali głowy swoje 
pod miecze niewiernych. 

') Sandomierzanie nauczeni poprzednieroi klęskami, wzmocnili miasto 
n:t około i pokopali pod niem lochy, w którychby się przed 
dzirzą schronić mogli w razie przegranej. Trzeci tedy napad 
Tatarów w r. 12H7, wcale się już najezdcom nie powiódł. Że 
jednak, lubo przez wójta Witkona odparci, olJozowali oni jeszcze 
na pobliskićm wzgórzu i grozili nowym napadem, przeto tra
dycy a. oswobodzenie miasta tym razem poświętenlll wielko
dusznĆJ przypisuje niewia ty. Wedle tej tradycyi kasztelanowa 
fl:tlina, wdowa po wojewodzie Pilawicie, (taż bama, o której 
jako dt.iecku lJyla mowa przy napadzie w r. 1260) udać się 
miała w nocy z mia t~, gdzie już. ognie pogaszono, do cbozu 
Tatarów, i tam przedstawiwszy się dowódz<'y, jako kobieta pa
łająca zemstą ku Sandomierzanom, obiecała poprowadzić ortlę 
do lochów, w których, jak mówila, pokryli się mieszkań~y wraz 
ze swemi skarbami i dziewczętami. Tatarzy dali się uludzić -
i wpadli w zasadzkę. Gdy bowiem weszli za nią do owych lo
chów z pochodniami, zaczajony w 11obliżu Witkon z przysposo
bioneroi za jej rozkazem lmhmi, do otworu przyskoczył, takowy 
kamieniami za walił i 'l'atarzy się podusili . A lo tP.ż paul a 
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,lic zkańl'j' licme otrzym)wali prt:ywilPjP.. Kaźmicrt Wielki zbudo1\al 
1amek i mury mia ·ta wzmocnił. W r. 1570 odbJł się tu synod dys
·ydentów (ewangielik6w) zwany Zgodą andomier'ką (Con en u an
domiriensis). Andrz~j Cellariu~ i tani ·ław arnicki pozostawili 
szczegółowe opisy tego grodu, który wówczas mial być najpiękniej.'ZY 
po Krakowie. Zamek królew ki na wyniosłym i tromym wzgórzu, 
podpalili Szwedzi r. 1G55, przycz~m spłonęły archi\va i akta sądowe. 
Jan I JI ustanowił r. l G O trzy tak 7.wane por zą,dki miasta: rad1.iecki, 
Jawniczy i po 'pólstwa przysięgłego. Tu uznany został przez Małopolan 
królem Augu t II r. 1704. U cierpiał zamek i za czasów konfederacyi 
bar kiej r. l i72, a w r. 1809 wzięty był przez Austryjaków. 1

} Dzi~ 

czę ć 1amku je t rozabraną, cz~ść na więzipnia obróconą. Da1 oi~j 
most ~.wodzony łączył go z kollegiatą. Ratu z, tarotytna budowla 
wśród rynku, nieco przypomina dawne ukienoice krakow kiP. Je t tu 
i dom Długo za, zbudowany przezeń dla mansyonarzy. Mur miasta 
miał baszty, a w murze były trzy bramy: krakowska, opatow ka 
i zawichost ka; z tych dochowała sic cal kowicie opatowska. Stary 
Sandomierz miał kościoły: ś. Jakóba, ś. Pawła i katedralny; do no
wego należą: ś. Ducha, ~- .\fary i • fagdalcny i po-jezuicki; do przed
mieść należą: Pp. Benedyktynek i 00. Heformatów. Katedra P. faryi 
w r. 1121 przez Dolesia w a K rzywou tPgo 1ac1ętą a w r. 1190 ukoń
czoną, została; dzisiejsza, wspaniała, si~ga dopiero 14go wieku; ma 
ona relikwije po bł. Wiucentym Kadłubku, malowidła przed ta ia
jące okruci ń twa Tatarów i inne obrazy nowszt>go i do 'ć lichego 
pcndzla. 'J Ko~ciół ś. Jak6ba założyła k iężna Adelajda, siostra Leszka 

i dzieln kasztel:mowa, wł:~snćrn życiem okupujl}c wolność an· 
domierzan. (J. N. h:ldzyJ'u:;ki: W pomnienia Sandomier
skie, War z. l 50, tr. 33). 

') P śn o obronie mia ta pod je Cmentarz Powązkowski 
K. W. Wójcickiego, tom 31 Wur z. l 5 , w przypisku str. 33. 
•ry od nik illus trowany, W r z. l 62, n. 164. 

') Gdy niektórzy Polacy, udaw zy ię do Hzymu, pro iłi Pijus V 
o udzielenie im jakich relikwij męczenników, pobożny papież 

mial im odpowiedzieć: przywieżcie mi ziemi z sandomierskiego 
cmentarza P. Maryi, co gdy uczyniono, ·ziqł w rękę garść owej 
ziemi, i jak pobożne między ludem mówi podanie, krew z n i ej 
sączyć się poczęła. Na róż wam - r:tecze papież - żądać 
relikwij innych męczenników, kiedy na własnej ziemi macie ich 
tak wielu. co j, swoją krwią napoili. u (Jaro zewicz: M a tka 
świętych i t. d, str. 285). 
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Białt>go, i tu pochowana r. 1211. Osadził w nim k . Dominikanów 
I w o Odrowąż; tu mi e z kał świfLtobliwy Jacek Odrowąż; ') i tu to po
mordowali Tatarzy owych zakonnik6w w r. 1260. Knściół ś. Pawła 

drewniany wy W.wił biskup Iwo w r. 1219; w r. 1544 1a ·tąpił go mu· 
rowany; w nim-to w r. l 09 urz:tdzili Au tryjacy bateryę. Kościół 

ś. Ducha dla kanoników Duchacami zwanych, ?.budował Żegota, ka
sztelan krakowski, w r. 1222 ma stary cudowny obraz P. Jezusa 
miłosiernego; są. pr1.y nim Siostry Miłosierdzia. Kościół ś. Maryi 
Magdaleny fundowany przez Leszka Białego dla pp. Dominikanek, 
dziś opuszczony; w r. 1809 był magazynpro a w klasztorze urzą

dzono mie'z.kania prywatne. Dom i kościół Jezuitów założył r. 1592 
Hieronim Go tomski, wojewoda poznań ki, :ami zaś Jezuici kollegium. 
Kościół pnedmiPjski pp. Benedyktyork 1ałożyła r. 1613 Elżbieta 

z Gostom kich Sieniaw ka; piękną. ma ambonę i pu zkę ze srebrni
ków, za które Judasz sprzedał Chrystusa. ') Kośdół po-reformacki 
ś. Józefa wystawił r. 1672 Marcin Dębicki, chorąży andomier ki. 
O dawnej rozległości mia ta, pod którem znaczne są sklepienia i lo
chy, świadczy wieś P r z e d m i e ś c i e, dziś przeszło wiorst~ oddalona 
i wsie Zł o t n i ki i S z e w c e, dawniej do miasta należące. 1

) Miasto 
okalały niegdyś winnice; d1.iś posiada kilka ogrodów owocowych 
i pacerowy, a nad Wisłą. kilka śpicbrzów. (Obacz artykuły o San
domierzu w E n c y k l o p e d y a c h). Sandomierz, krótki o pi w P a
miętniku naukowym krakow kim na r. 1835, tom 2, str. 366.-

1
) Miał on przywietć z sobą z Włoch i zasadzić tu orzechy włoskie, 

które sil} przyj~ły, rozrodziły, i jacka m i są tu nazywane. 
1

) W kła ztorze tym zmarła r. 1739 Krystyna Brzezińska, zakon· 
nica, mająca lat 90, która, jak dotąd podanie kla ztorne utrzy. 
muje, obdarzona była duehem proroczym, i wiele rzeczy 
przepowiedziała, które ię potćm spełniły. 

1
) Ks. Huliń ki mówi: "i7. gd · w r. l 43 kapituła uchwaliła, aby 

oczyścić groby katedry, które zawalone były trumnami, i ko ci 
pogrzebać ua cm ntarzu, pewn cz~ść trumien oddaną zo tala do 
zpitala ~. Ducha; re zt zaś nadgniłych w liczbie kilku t znie
iono nad brz,.g Wi ły, by je spalić. Tymcza em wezbrała nie· 

spodzianie woda na Wi Ie, trumny z sobą unio ła i w różnych 
miejscach (nawet o kilk:l mil) na brzegi powyrzucała. Było to 
wielkiero podziwieniem dla mieszkal'lców nadwi lal'lskich, nie mo
gących ani pojąć ani sobie wytłómaczyć tak niezwykłego wy
padku. 11 - Ztąd mnóstwo urosło bajeczek o topielcach w trumny 
przez jakieś duchy wodne złożonych {l) i t. p. 
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M u z e u m d o m o w e, War8z. 183!"1, styczeń: opis mi a ta. - Buliń

ski: Kościół katedralny w ~andomierzu w P amię t o i k u T e l i g. 
m o r a l., 1842, tom 2, str. 35. - Kościół ś . Jakóba, przez K. S. 
w Przyjacielu ludu, Leszno 1843, rok 10, półr. l, nr. 26.
Biblioteka wars1.aw ka, 1842, lipiec: szczegóły o kościele 

ś. Jakóba przez K. S. - Jan Cbądzyński: W s p o m o i e n i a sa n
domierskie i opis Sandomierza, Warszawa, 1850.- Tygodnik 
illustrow. Warsz. 1865, nr. 311, widok i opis Sandomierza.
Ks. Melchior Buliński: Monografija miasta Sandomierza 
(z rycinami), Warsz. 1879. 

23. M a l i c e, wieś kościelna. (Ob. Ks. Dzisiewski: Wspomnie
nieoMalicach w Księdze świata, Warsz. 1860, część I, str. 
73, 99). N1edaleko ztąd są gruzy zamku M i ę d z y gór z. 

24. Gar b 6 \\, wieś . Tu odkryto grób z epoki kamiennej. We 
wsi , t o d o ły zoalniono popielni ce i t. d. Opi al je J. Przyborowski 
(oh. Wiadomości archeol ogi czne, Warsz.I873, tom I,str.IO}. 

25. W e w iach: Ł n kaw a i Ś więc i c e znaleziono iekierki 
krzemienne, n we wsi Wilczyc e (w r. 1856) mnóstwo popielnic. 

26. Zawicho t, mia. to nad Wi łą, poniżej ujścia rzeki Sanu. 
Pod niem w r. 1205 stoczoną była bitwa Polaków z Haliczaoami, 
w której poległ k,· ią,źę ich Roman. Złupili je r. 1241 Tatarzy. Bo
lesław Wstydliwy zbudował tu okazały kościół (dziś po-franciszkański) 

i kła ztór dla Darnianitek (zakonnic ś . Klary) w r. 1257; Tatarzy 
w r. U60 wielką ich część wymordowali; mała tylko liczba uszła 

wraz z mieszkającą tu ś. Salomeą,, która vrzenió łszy się do kały 

(Grodziska) pod Krakowem, tam życia dokonała r. 1268 (ob. Lud, 
Ser. V, str. 34. - Ser. XVIII, str. 26). Pranciszkanie miestkali tu 
do r. l 64; w kościele je ·t tryptyk i grobowiec k iężny Grzymisławy 
zmarłej r. 125 . W r. 1499 po raz trzeci przez Tatarów zostało złu

pione; podobnież w r. 1657 prtel. Hakoczego i S1.wed6w, przyczóm 
płon~~;ł i , tary zamPk w czworogran budowany na kępie. ') Z gruzów 

jego zbudowano ko§ciół k . Rrformatów w Sandomierzu. Jest tu 

' ) J. M. Wi litki (Zarysy ziemi Opatowa. i San dom. Warsz. 
1 62) mówi: "Za"ichost położony ua wzgórzu, pauujP. nad W1 łą, 
a z p rzec h\ ległego jćj brzegu, od Ja n i s z e w a, piekny widok 
przedstawia. Utrzymuje się tu między ludem podauit>, iż przed 
wieki mia to to leżało na praw) m Lrzegn Wisły; jakot nizina 
oddzielająca górę, na której jest zbudowany teraz Zawichost, od 
ąsiednićj, zdaje się być wyschłem lotyskiero tej niespokojnej 
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kościół parafijalny •. P. :\Iaryi, a za miastem (niegdy~ w obrębie 
jego) koś iół ś. Trójcy, gdzie ię odprawiaj~ odpu ty, W mieśrie 

murowany ratusz, a na wzgórzu jest dwór starościń ki. Ruiny ob
szernych ~picblerzy (dziś podreperowanych) pokazują, jak ożywionym 
był niegdy~ port tutejszego handlu zbożowego. Mi e. zkańcy chrze
ściańscy posiadaj~ w okolicy kopalnie wapna, lecz handlujl\ niem 
wyłącznie żydzi, głównie zamieszkali na Pro s per o w i e, dawniej 
zwan~m Starostowem. (J. N. Chądzyń ki: Hist. ta t. Opisy miast 
ziemi sandom., Warszawa 1856). 

27. Czyżów, wie~ kościelna, z pałacem i ogrodem, niegdyś 

dziedzictwo rodziny Zaklików. 
28. Ja n i k ów, o a da, niegdyś miasteczko. 
29. O i arów, mia 'teczko, gniazdo rodziny Ożarowskich, niegdyś 

wieś zwana W ys z m o n t ów, którą Józef Ołarow:;ki za przywilejem 
królewskim w r. 1569 na mia to wynió~ł. Ko~ciól paralljalny drewniany 
zbudowany r. 1206, od r. 1570 do 1G59 był zborem wyznania refor
mowanego. Prócz niego s~ tu 2 kaplice i murowana synagoga, Za 
miastem kopalnia kamienia wapiennego. 

30. L a s o ci n, osada mająca niegdyś przywileje miejskie, w po
b litu Wisły. - J. N. Cbądzyń ki (O p i m i a s t) powiada, iż "od
znacza się spokojnością i poczciwością mie zczan; nigdy (!) bowiem 
żaden z nich w sądach nie procesuje się. u 

31. G l i n i a n y, miasteczko, założone w r. 1595 przez Krzy
sztofa Bidzińskiego, w miejscu gdzie kopano glinę. Dzi ·iaj upadło. 

Mie zkańcy trudnhL ię garocar:;twem. Ma kościół drewniany. Obszerny 
bardw ale pusty rynek, tal ię głośnym od cza ·u, gdy wśród niego 
(jak to wieść niesie), wilk pijanego zjadł burmistrza. (Przy p i s y) 
W pobliżu mia ta je t cudowne źródło Zyg m u n t o w s k ą S t u
dzienką zwane. 

32. T rłó w, mi teczko, założył r. 1550 J~drz~j Tarło na 
gruncie i zez k rzo ic, opa al murem i wzmocnił bramami, któ· 
rych ~lady pozo tały. Ko ciól parafijalny okazały zbudował Ole <nicki, 
starosta o poczyń ki, w r. 164 7. W 16tym stuleciu był tu i zbór 
wyznania reformowan go, póini~j w antytrynitar ki zamieniony. 

rzeki, niekiedy swe koryto zmieniająrej.- Taka zmiana biegu Wisły 
zaszła w czasie powodzi r. 18131 kiedy ta spłukała rtszty gruzów 
upadłego na kępie zamku, i do dziś dnia tem korytem płynie." 
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Cechy fizyezne jak i moralne ludu dawną ziem1ę andomierską 
zamieszkującego, dadzą się oznaczy6 dokładnie dopiero po zbadaniu 
szczeg-6łOIH~m powiatów, i to przy napływie obfihego nit go dotąd 

posiadamy, materyału. 'iemała bowiem ziemi t~j rozległo~6, każe 

domniemywać ;ę znacznych także między jPj mieszkańcami rótnic, 
które jui w czasie kilkokrotnego (acz krótkiego) tam pobytn, dostrzedz 
mieli~my sposobno~ć. Tyle tylko zaznaczy6 tu możemy, ii. w ogóle 
biorąc, Sandomierzanin nie dorówny\\a wzrostem Mazurowi, jakkol
wiek przenosi nieco wzrost Krakowiaka. Pod względem barwy wło

sów, więk za nkazuje się !Jczba blondynów niż brunetów; cz~ści~j 

także można spotkać oczy siwe niż czarne. Zanim atoli materyały 

w dostateczn~j nagromadzone ilości, dozwoll\ na dokladniejsz~ cech 
tych i wielu innych definicyę, niech nam wolno b~dzie przytoczyć 

to, co jut o ludzie tym (acz pobieżnic tylko) inni napisali autorowie, 
t~ru bardziej, że z wielu względów i z naszeroi także zgadzaj~ się 

słowa ich ·po trzeżeniami. 

Cza opi·mo Przyjaciel ludu (Le zoo, l 46, tr. 195) tak 
ię wyraża o ludzie z nad rzeki Kamionny: 

, Ohyczaje i zwyczaje chłopów andomier kich, zbliżają ·ię do 
obyczajów Krakowian; lecz SI\ oni temperamentu spokojniejszego 
i mniój s łonni do we oło~ci, odznaczają się w ogóle rozsądkiem 

i rozwagą. Dotrzymuj~ słowa, i dla tego jest przyslowie w cał6j 

Pol ce: nPolegaj na nim jak na Sandomierzaninie." 
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"Jeżeli chwalimy zr~:czność Krakowiaka przy użyciu lancy, nie 
możemy mni~j chwalić żołnierzy poebodząrycb z Sandomierskiego, 
gdy z bagnetem w rllku na nieprzyjaciela uderzają. Pełni gorliwości 

i wytrwałości wśród niebezpieczeństw, stanowili tawsze wyborowe 
wojsko piecbotne." 

"Sandomierzanie SI\ wzrostu wysokiego, silni, włosy mają zwy
kle ciemne, oczy niebie ·ki e, płeć biała. u 

Nie nader pochlebnie od1.ywa się o mieszkańcach z okolic San· 
domierza J. N. Chądzyński (Wspomnienia Sandomierskie, 
Warsz. 1850, str. 177) mówiąc: "Kia sa ludzi nieoś'll ieconych pró
żniacza, nie ochotna i nie wesoła. Na wsiach w dzień świąteczny 

nie usłyszysz z ust wieśniaka wesoł~j piosnki lub rozrzewniającego 

flecika; siedzi zamknięty w sw~j brudn~j chacie, i zdaje sie jakoby 
go nic po1vaby świata nic obchodziły. Do roboty pańskiej idzie 
z przymusu, a nawet do pracy na własną korzy§ć potrzebuje wielkiej 
zachęty. Przyznać jednak należy, że tu nie tak c1~ te trafiają ię 

zbrodnie jak w innych okolicach; nie masz zawiązanych band zło

dzieji i stosunków pomiedzy przestepcami. Stlac·hta szannje swój 
honor, nie miesza się w bańbią,ce kryminalne processa, nie toczy 
o granice sporów, jeden drugiemu gruntów nie najeżdża (! !) 1

); go
ścinna w przyjeciu i grzeczna w obejściu się;- dla czego też może 

być wzorem innym prowincyom Pol.ski. u 

"Kobiety wiejskie szczególniejsz~m odznaczają sil) prót.niactwem; 
nie ujrzy tu nigdzie kołowrotka, i tej cienki~j przedzy lub też krosien 
i ładnego płótna, albo nakoniec różnych wełnianych wyrobów, jakie 
w innych częściach kraju przyjemnie wpadają w oko. Calem zatru
dnieniem kobiet jest: wydoić kro we, i nad sprzedaż[\ garnuszka mleka 
w mieście pół dnia zmarnować; - na wrzecionie ledwo grube na 
worki lub kamizelo swemu m~:żowi ukreci nici, i te do roboty tka
czowi za nie ·i e." 

1
) Dziwić musi czytdnika, ii autor piSZI\CY w r. 1850 wspomina 

o n aj a z d a c h szlacheckich, jakoby o rzeczy w nowszych czasach 
jeszcze możebn~j, skoro wiadomo, że od r. l 07, t. j. od czasu 
zaprowadzenia kodexu Napoleona i dal zycb ustaw w Królestwie 
obowiązujących, o żadnym podobnym najeidzie mowy już być nie 
mogło, tćm bardziej, gdy i z moralnej strony, nie dopuszczałaby 
go zmi .. na wyobrażań, jaka zaszła w łonie naszego społeczeństwa 
już od owej epoki. 
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"Nie widać tu w żadn6j kobiecie lekkości, zręc1ności i zgra
boo~ci tej płci wła~ci"6j; chód j6J ciężki, wydaje ona odgłos zupeł

nie podobny m~zkiemu, a po ępno~ć. urowo<ć twany i nicregularne 
rysy, nie bud1ą żadnej sympatyi w mężczyźnie." 

Wiad. E. Zapałow ki (Ty g o d n. i l l u s t r. 1882, nr. 352) mówi: 
Jeszc1.e słówko musimy poświęcić ogólnej fizyogoomii tutejszego 

Indu (od gór Święto-krzy1.kicb) "kobiet jak i mężczyzn w ogóle do 
pięknych zaliczyć niepodobna. Wzrostu bywaj!\ miernPgo, a nawet 
małego; kobiety pękate, przysadzi te, choć znowu nie można bezwa
runkowo nazwać ich brzydkiemi, ho tryskające zdrowie, świeto~ć, 

mocne rumieńce, w końcu piękny strój, dodają im wiele wdzi~ku 

i krasy. M~żczyźoi chuderlawi, z długiemi, z przodu tylko ostrzyżo

neroi wło ami, zakrywająremi czoło i okalająceroi twarz zupełnie 

wygoloną, nie mogl\ takie pięknie wyglądać." 

"W bliższem obcowaniu z tutt>jszyro ludem wiele można zna
leźć zdrowego chłopskiego rozumu i trafnych często poglądów; ogół 

jednak je t ciemny, gruby w swych wyrażeniach, niedowierzający, 

kon erwatywny w wysokim stopniu, a choć oświata nie mngła prze
drzeć się tu przez góry i lasy, demoralizacya znalazła je zcze drog~ 

wdarła się w ten cichy zakątek, pod nizkie słomiane strzechy. u 

Gazeta Kielecka z r. 1874, nr. 56, w artykule p. K.-z 
"Z wycieczki w Ły ogóry" tak się wyraża: "Lud okolic Świ~to
krzylkich nio odznacza si~ po większej czę~ri tak piękneroi rysami 
i przyjemną powierzchownością, jak nad-wi~lańscy SandomiPrzacy lub 
Krakowiacy; jest ponury i zabobonny. Zamożni włościanie, z powodu 
do~ć jałowego gruntu, trafiają się nader rzadko. u 

Za to, 11 t'ale nie rzadkieroi bywajl\ tu kradzieże, a powód do 
nich dawać może bieda. Osobliwie tPż łakomi SI\ na wszelkiego ro
dzaju wiktuały; a tylko jajko ukra§ć (tak tu jak i pod Sandomie
rzem) z n wielki grzech sobiP poczytujf\. 1

) 

1
) W Zbiorze wiad. do Antropo l. (Krak. 18 61 tom X, str. (101) 

nr. 2 8) czytamy mi~dzy przesądami podaneroi z Roprzyc: "Zno
sz:ic jaje, kura ślepnie siedm razy; to też ten , kto jaje ukradnie, 
ma siedm grzechów." Dot~d trwa obyrz:~j w całej nit• mai Polsce1 

że chłop idąc z prośbą do dworu i księdza, zwykł przynosić jako 
niezwykły dar koguta, kurę lub jaja. 
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List z O poczyńskiego pisany przez Ł. (do czasop. K run i k a 
rod z i o n a, Warsz. 187fi1 Ser. II, Nr. 16, str. 250) mówi: "Lu
dność (pod Opocznem, Sulejowem, Studzianną) z powodu zupełnego 
braku szkółek wiejskich, pogrążona je t w ciemności, wierzy w prze· 
SI\ d Y i czary; wstrzemię:tliwo <cią się też oie odznacza. Pomimo 
wysokiej ceny wódki, widziałem wielu wło§cian podchmielonych powra
cających z jakiego~ odpu tu. Do próżniactwa i demoralizacyj przy
czyniają i~ może naj1\ ięr.ej bardzo liczne po osadach jarmarki, które 
np. w Opocznie odbywają się co dwa tygodnie; na co ·lusznie na
rzekają tutejsi ziemianie, którzy z powodu włóczenia sic wiej kiej 
ludności po targach i jarmarkach, pozbawieni bywają robotnika. 
Słyszałem też, że włościanie od czasu uwłast.czenia, mniej są praco
wici i dbający o zarobek, ztą,d też zamożno§ć ich nie wiele zwiększyła 
się. Pomimo wad powyż zych, wynikających z braku oświaty, ludność 

ta ze swym odw1ecznym trojem, sympatyczniej zą jest od pozornie 
bardziej rozwini~tych mieszkańców innych okolic np. z pod Siedlec 
i Sokołowa, gdzie całe wioski, porzuciwaty odwiecwy trój swych 
ojców, przywdziały ubiór wyższej klas y społec1.eństwa, którego śmie

szną przedstawiają parodyę." 

K. Kozłowski przy opi ie zabytków znalezionych w Łęgonicach 
nad Pilicą, (obacz str. 2 ) tak ię o ludzie tych stron wyraża (Kłosy, 

Warsz. 1871, or. 331 i 332), a zdanie jego da ię w wielkiej części 

i do mie zkańców okolic Przytyka i Kiwowa zasto ować. 
nLud wiejski dzisiej zego powiatu Opoczyńskiego, n krawędzi 

tegoż dotykający rzeki Pilicy na szerokość 2 do 3 mil, ma pewne 
cechy odróżniające go od innych mieszkańców nietylko lewego brzegu 
P1licy, ale i gł~b zego Opoczyńskiego, poczynając jak w punkcie 
o którym tu mówimy, już z tej strony Gielniowa i Przysuchy. Lud 
to dorodny, kobiety pi~kne, ale chłopi dotknięci tu bywaj~ wiecej 
jak w innych okolicach, brzydk~ chorobą kołtuna, który oczy iście 

nietylko brzegów Wi ły, ale więc~j je'zcze brzegów Pilicy się trzyma. 
Nie ma tu teraz tylu pijaków j k gdzieindziej, lud pracowity, gospo
darny, rz!ldny,- ale złodzieje też niepośledni, zkodniki nie maji\CY 
tadnego poszanowania dla cudzej wła nośc1. Chłopi mało, a przynaj
mniej nierównie mni~j jak gdzieindziej maj!\ zdolności do ciesiołki 

1
) O zwyczajach przy jarmarkach zachowywanych napomknął J. K. 

Gregorowicz (obacz: Lud, erya II, str. 246) . 



47 

i wszelkiego maj terstwa; mało takte pomiędzy niemi grajków: 
melodyj, pieśni, nieskończenie mni6j niż na Mazowszu (?)." 

Co się tyczy pijaństwa, posłuchajmy słów ks. Gackiego: "O go
rzałce we wsi Je d l n i (w Radomskiem) jeszcze lustracya 1615 r. 
wcale nie mówi. Nie trudno jednak było o wódkę, kiedy naówczas 
w Kozi e n i c a c h, tych co j~ wypalali znajdowało się chrześcijan 

1 O a żydów 6. Powoli gorzelnie rozszerzyły się po wsiach, za niemi 
upowszechniło się pija1istwo (r. 1740 znajdowało się w parafii Jedlni 
32 starozakonnych t. j. żydów, a ci wszyscy siedzieli po karczmach); 
luboć kobiety tu jeszcze 1840 roku pijąc wódkę odwracały 
się od oblicza ludzkiego, przyznając t6m samem, że jej bez 
sromu pić nie powinny. WszaHe około 1846 r. po ustaniu pańszczy

zny w tutejszej parafii, po otworzeniu się we dworze i w lesie ręcznych 

zarobków, przy wywózce krzywek i Lramów (drzewa) na Gdański 
handel do Wisły, kiedy dziennie można było pieszo pół rubla a spnę
żajem po rubli 2 zarobić, pijaństwo tak się wzmógło, że się aż 10 
szynków w sameJ Jedlni otworzyło. Ludność jej doro ła, dniowała 

i nocowała po karczmach. Zdarzały się wypadki zapijania się na 
śmierć. W końcu przez lat 6, po 4 osoby w przecięctu (na rok) 
z przyczyny nadużywania trunków naglą śmiercią schodziło. Sprawdzał 
to za każdą razą zjazd sądowy. Prócz tego, w G z o w i c a c b pijani 
kumowie wracający od chrztu zgubili dziecko i zmrozili. Jadąca do 
wywodu nowozaślubiona, zamroczona trunkiem, dziecko przy piersiach 
zadusiła. W Jastrzębi pijactka skłoniła swego brata, że uciął pa
lec jej parobkowi, aby go od wojska uwolnić. Pijak z Kozł o w a 
wzif\ł ze skrzynki sąsiadowi 9 rublt i zamordował dwoje kilkoletnich 
dzieci, ażeby go nie wydały; za pienil\dze zaś te pił i pojił drugich 
aż go aresztowano. W Słup i c y włościanin żon l), która go odciągała 
od karczmy, tak zbił, że wkrótce żyć przestała. Z Zagożdżona 
trzech chłopców włościańskich napadli w Ie ie żyda, obrali go z paru 
złotych jakie miał przy obie 1 takowe przeptli. W Mąk o s a c b 
gospodarz obwiesił się po pijanemu. Akta sądowe zaświadczają o tych 
zdarzeniach. Nauki kościelne przeciwko pijaństwu dość cz~sto, już od 
f 48 roku miewane, niewiele pomagały. Choć kto na czas jaki~ pić 

prze tał, wracał znowu i zdawało się, że usiluje wynagrodzić sobie 
czas stracony. Wre. zcie w niedzielę kwietnią 1858 roku trzech fa
janserów (wyrobników w fabryce fajansów) podczas processyi i summy 
tak się trunkiem zalało, że ludzie wycbod1.ący po nabożeństwie z ko-
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ścioła, zastali ich w karc7mie na kupę zwalonych i ledwie tchnących. 
Silny ratunek dwóch utrzymał przy życiu, lec?. trzeci na samym spo
dzie leżący skonał." 

"Po takiero zdarzeniu, które wrażenie wywarło na parafijan, 
na tąpiły ciągłe nauki o trzeźwości, obydzanie pijaństwa z wypadków 
wiadomych, wyłączanie pijących wódkę od kumostw, czytanie pism 
potępiających brzydki nałóg a zalecających trzeźwość, kłanianie do 
wyrzekania się gorzałki. zapi ywania się publiczne do (bractwa) 
wstrzemięźliwości. Nareszcie po wizycie biskupiej l 60 r. trzeźwość 

wzięła przewagę, a następnie tak postąpiła, że dzisiaj ( 1873 roku) 
je d n a je t tylko austerya w Jedlni, a w Jaroszkacb i w 7 wsiach 
nowo-założonych żadna się karczma utrzymać nie może." 

Takie są zdania kilku tu przytoczonych autorów o sandomier
skim ludzie. Wykazują one więcej stron ujemnych niż dodatnich ży

wota tego ludu, a malując ciemnami barwy stan jego umysłowy, nie 
znajdują na rozjaśnienie obrazu tych cnót, któreśmy sami dostrzegli 
przy niejednohotnem z tym ludem zetknięciu. Do cnót i przymiotów 
tych należy gpścinność (jako wspólna - zresztą i tradycyjna całej 

rasy słowiańskiej cnota), uległość dla osób starszych osobliwie wie
kiem, stateczność w przyjaźni i szczere do chlebodawców swych 
przywiązanie. Co do temperamentu, jest chłop sandomierski mniej 
nieco od krakowskiego krewkim i rzutnym fizycznie, lubo bystrzejszej 
na razie pojętności, gdy się go oświeci (jak o tam napomknęliśmy 

w Seryi V na str. 3). Zbliża się w tern Sandomierzak i Lublinianin 
do Mazura, który to ostatni u tępując im znów pod względem ruchli
wości, jest od obudwu przemyślniejszym, ale też i od nich upartszym. 
Jeżeli u tamtych krewkość, to u tego upór prowadzi do nieuchron
nych wszędzie między ludem a podnietanych gorzałką kłótni, porywów 

bójek (o b. M a z o w s z e, I, str. 40). 

o mowie' a raczej gwarze andomier ki ej' wspomnieliśmy 

w eryi II, 'tr. 260, dając zarazem łowniczek miej cowych wyrazów 
sandomierski.!go pow~atu. Już w Radom. kićm widny jest pewien tej 
mowy odciPń, łagodniejszy i - jak twierdzi Chądzyński - w tonie 
m meJ grubym i szor ·tkim sposób wyrażania się. Pod Opocznem 
i Żarnowem zbliża się ona nieco do wielkopolskiej, gdy nad Dolną 
Pilicą nie różni się od gwary w Czerskićm używanej, ac1. wszęd1.ie 
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zachowuje tak zwane mazurzenie. (Ob. Kozłow ki: Lud w Czer kiem, 
Warszawa l 67, tr. 22). 

Rozboje. 

Ks. Gacki przy opisie klasztoru na Łysejgórze (Warsz., 1873, 
str. 266) mówi: 

"Lasy w dobrach swoich mieli Benedyktyni świ~to-krzyzcy zna
komite. Bywały one nierzadko przytułkiem ludzi ściganych przez 
prawiedliwoś6 i robiących zasadzki na mienie a nawet życie spo

kojnych miezkańców. Ztl\d poszło wyrażenie: "zbójca święto
krzy z ki." Dzieje przecież nasze nie wielu znaj!\ tych ludzi. O R u-

i n o w ski ej tylko, że bywała na Łysej-górze dla nabożeństwa 

i o Zakucie Zarzyckim, że dokuczliwie grabieżył w górach 
i la,ach święto-krzyzkich, znalazł podania K. Wł. Wójcicki i te 
w Dzienniku swej podróży z 1826 roku ogłosił. Rusinow:>ką, jak ją 
w ubiorze męzkim pojmano, tak obwieszono podczas sejmu 1505 r. 
w Radomiu, gdyż była to łotrzyni jezdna (fur equestris), która wielu 
s1lacbty tamecznej złupiła i domy ich obróciła w perzynę (Miechowita 
u Pist. II, 250)." 

n Z później zych zbójców zasłynęli Piorun' o w i e i Kol b u s' o
w i e, których potomni do dziś maj i\ się znajdowa6 w wio kach 
święto-krzyzkich. - Banda złożona z kilkunaatu złoc1.yńców, pamię 

tną ię stał około 1800 roku przez bardzo śrni2łe napady, a między 
innemi, na dwór w Wilkowie; kiedy dożywotnik, starzec Janikowski, 
od kilkokrotnego udanenia drl\giem żelaznym, zupełnie wzrok stracił. 
(Kronika wiadomości, nr. 149)." 

"Około 1820 roku w górach i lasach tutejszych s poty kały się 

gę to koczowiska cyganów. - Roku 1825 utworzyła się banda ocie
sęcka, z prze zło 30 ludzi złożona. Na ich czele stał T e w e l, iyd 
z Węgier, 1 Ł e m b e k, włościanin z pod Świętego-Krzyża. Śledztwo 
z niej prowadził sędtia Raciborski, najprzód w Ocie ękach, a potem 
w Chęcinach. Chwalono powszechnie trafne środki H.aciborskiego, 
jakirh używał przy cbw)taniu winnych, których do Ociesęk pospro
wadzał. Tewel jednak ratował si~ ucieczką." 

"W latach 1832 i 1833 P a t a łach a włościanin z pod Łysej
góry i pomocnik jego Sikor a, dowodzili 27 przestęptami. ·ci gał 
ich Józef Czerwiakowski, dzierżawca Witosła wic, z kozakam i." 

Lvd t X. 
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"Dzisiaj band niema, i o żadnych napadach ~ród borów na po
dró~nych nie słyszeliśmy, lubo-~my się o to świadomych miejscowości 
dopytywali. Jedynie mówiono o często zdanająr:ych bię w okolicy 
pospolitych kradzieżach. Nigdzie takie nie czytali§my, aniśmy nie 
słyszeli, iżby zbójcy święto-krzyzcy napadli kiedy na tutejszy klasztor; 
a okoliczność tak~ byłoby pewno p1 zechowało podanie, jak nam ono 
dotl\d opowiada o napadzie rzekorno Husyckim na Częstochowę." 

UEIOR. 

Czasopismo Przyjaciel ludu (Leszno, 1846, str. 195) tak 
opisuje odzież Sandomierzanina: 

"Sukmana biała z kołnierzem prostym lub wywiniętym, stanowi 
ubiór męzki; ozdoby i wyłogi s~ czerwone, karmazynowe lub jasno
niebieskie. Pasem tego samego koloru zapinaj~ się. Zimą. noszą. 

spodnie sukienne w różnych kolorach; latem płócienne w paski. Na 
koszuli nosz~ kaftan niebieski, który u dołu jest obsqty sznurami 
czerwonemi. Buty noszą. wysokie. Na głowie maj~ czapkę obszyt~ 

barankiem, to znów kapelusz słomiany lub t~i kapelusz czarny dosyć 
wysoki lecz z wązkim brzegiem." 

"Kobiety sandomier:;kie noszą. :~ię prawie tak samo jak Krako
wianki. Jeżeli mniej nosz!l korali, za to więcej używaj~ innych różno
barwnych paciorków. Obszywają u s~.yi koszule frezą, która spada aż 
na ramiona." 

J. N. Chądzyński (Wspomnienia Sandomierskie, Warsz. 
1850, str. 178) mówi: 

"Ubiór wie~niaka z pod Sandomierza stanowi czarna barania 
czapka, kożuch a na tym kitla płócienna biała, pospolicie kam i z e l~ 
zwana, pas rzemienny z zawieszonym na długim sznurku kozikiem, 
i ogromne buty.U 

"Bogatsi tylko włościanie uiywają na święto granatowych z czer
wonemi wyłogami kapot." 
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Kobiety ich również używają kożucha, kamir.eli i butów męzkich 
(w zimie). ·a głowach no zą zawini\}te wielkie z spu zezonym na 
plecy rogiem ch u tki." ') 

Tenże J. N. Chądzyń ki (Hi t. statyst. opisy mia t 
z i e m i a n d o m. Warsz. 1855, str. 14 7) : " Iieszkańcy Zawichosta 
odróżniają; ię trojem od innych mie zcznn ziemi Sandomierski~j. 

Wszyscy jednym krojem i z jednego gatunku ukna, noszą granatowe 
w tyle fałdowane bez rozporu kapotki, przepa ujtl ię pasami wełnia· 

nemi czerwoneroi na szpionkach robionemi. - Cmpki no zą man
szystrowe zielone, fałdowane, z siwym barankiem, dosyć wysokie; -
spodnie granatowe w butach, których cholewy pod kolanem wywi
jane. SI\ we e li i go§cinni, lecz uparci i skłonni do gniewu." 

A. W(iślicki) w Tygodniku illustrowanym (Warsz. 
1862, nr. 129, str. li O) mówi: 

n Ubiór (świ11teczny) ludu między Ostrowcem i OpaŁo' em, na 
podnóżu gór Śto-Knyzkich, cechuje owa powaga, szczątek panującego 
w całym narodzie gu'tu, przechowany dzi§ tylko w stroju wło§cian 

i żydów. Długa granatowa ukmana, przypominająca kontusz, ze Ło

jącym kołnierzem, obszyta po kilkakroć w koło .znurkami zielonego 
i czerwonego koloru, przetykanami takiemit kwa~cikami (czyli kiści

karni), dobrze okrywa barczy tego andomierzaka. Co wieś, to inny 
zwyczaj, inny trój; więc międ1y granatem spotkasz i siwi\ sukmanę 
z samodziału, ale zaw ze różnowzorzystemi ·znurkami wyszyŁ!\. , 
Pas rzemienny lub włóczkowy opina zwierzcbnill odzież, pod 
którą kryje ~i"' krótki koźu~zek, t. zagiętym na niego kołnierzem ko-
zuli spięl6j krwawnikową. spinką,, jaki[h ty iące roznoSZI\ żydzi 

małych miasteczek. Wielka barania cz Jlka czarna, z tyłu rozcięta, 

przypomina owe sobolowe kolpaki noszone przez panująrych nawet, 
co wy zli jak i cały nasr. naród, z łona rolników. fłodzi parobcy 

') Obarz w Seryi II Ludu wizerunki ubiorów z pod Dzikowa (i Ko· 
przywn i<'y) i od Iłży, wraz z opisem ich tamże na t r. 19, 27, 243. 

') Pod Wa niowem i Kunowem przy zwykłem wyjściu noszą chłopi 
b u r o c h y t. j. ukmany (cznsami nazywane: gonie, gunie) wełniane 
burego (ciemno-brunatnego) koloru, obszywane jak białe sukmany 
czerwono i z takiemit wyłogami. Przepasują burochę z wierzchu 
wązkim czerwonym p sem, zwykle skórzanym. ~a tym rzemyk u 
za wie zony jest notyk (kozik). Tytuniu tu bardzo mało palą. 

4* 
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zachwyhtj;\ ro§ od Krakowiaków .l\5iednich; strojll się w czerwone 
Cla peclkJ, 07dobnt• szeregiem spiętych pawich piórek." 

"Stn~j kobtecy takie niejednostajny. Młode d1.iewuchy spinaj!\ 
kihić gor otem obcisłym i kwiecistym, starsze i poważniejsze no Z!\ 
juhkt granatowe, bramowane futrem, a cLęsto podbite kożu·zkiem. 

'11 głowach wzorzy te chu ·tki w zawój plecione, na wierzchu za§ 

hial płachty do przykrycia. spadające na ramiona, podobnie jak 
uhiury prababek naszych, jakich wzory na starych portretach widzieć 

ię dają.. u 

Gazeta Kielecka 1874, nr. 56, w artykule p. K-z "Z wy
ci czkt w Łysogóry u mówi: 

"~tateryal na odzienie każdego z włościan od gór święto

krzyzkich, oprócz tnpki i zimowych butów, jest wytworem ich prze
my lu. Go:;pudynie . a me pr1ędą, i tkają. z lnu własnej uprawy 
1 z welny własnej hodowli owiec, lniane i wełniane tkaniny, łużące 

im na odzienie jako i na sprzedal, jak n. p. płótno po ·zukiwane 
i 11raktyczne, 1

) wełniane zapaski i wełniane dywaniki (kilimki) naj
czę~ciej w czarne i czerwone pasy, służą,ce kobietom do okrycia w zi
mie zamiast ciepłych chustek i kupowane od nich na dywaniki dla 
okrycia n. p. bryczki. Sukno na kapoty mężczyzn równit'ż przez ko
biety jt>~t wyrabiane. Dla tego-to w każdej prawie chacie można znaletć 
war tat tkacki. W ogóle strój mies1.kańców tej okolicy jest prosty 
i skromny." 

"Sukmana bromowego koloru, ze stojącym kołnierzem, skrom
nie czerwoneroi smurkami wyszytym i granatowa czapka z dużem 
rond m z czerwoneroi często wypustkami i dużym daszkiem, stanowi!\ 
zwyhły trój m~ioyzn. Na zimę niektórzy noszą wysokie baranie 
czapki. Kożuchów i rękawic na zimę, a kapeluszy na lato prawie 
nie znaja, a na więk ze mrozy pod wełniane sukmany podwdziewaj!\ 
cieple wełniane pancerki i takież spodnie. W lecie rzadko chodzą 

hut h; no zqc zamiast nich tak zwane trepki t. j. rodzaj pan
tofil z gruuą drewmaną pode ZW<\, na wienchu której jest przybity 
kanalek pr1y ~. .... y, Lakrywający stopę do połowy i łużą.cy do utrzy-

')Wł. Z palowaki pi ze: "Włościanie (ze wsi Chybice, Wito
s l a w i c c i t. d.) w dzień puwszcuni, roboczy, mają na sobie 
długą, biał<i ko wlę, ścią~niętą pa em nA biodrach i wypu~zrzoną 
na wierz\'11 dolnego ubrania; ko z ula odkrywa częstokroć piersi." 
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mania na ni~j tego obuwia." (Obacz wizerunek w Sery i II l..ttdu, 

od Iłty i Szydłowca). 
n Ubranie kobiet składa się w lecie z kolorowych perkalikowyr.h 

lub wełnianych spódnic, takich te zapasek, które mi i plecy okrywają. 
W zimie ubranie to zast~puj~ wełnianeroi szorcami, zapa karni i ki
limkami (p l a c h t&)· Włosów tak mężatki jak i dziewczęta po wię

ksz~j części nie splatają w warkocze, a tylko je swobodnie z tyłu 
głowy spuszczają, związując lekko małą bawełniani\ kolorow& ciJU tk. 
z opuszczoneroi końcami. Na nogach zimą codziennie, a latem tylko 
w święto, gdy idą do miasta, no · zą płytkie trzewiki i pończochy. " 

nPorównywaj(\c ubiór włościan innych okolic z ubiorem święto

krzyzkith, możemy zauważyć, że d ostatni ą mniej wybredni i mniej 
estetyczni pod względem okrycia, i więc~j zahartowani na zimno." 

Dla zaznaczenia pewnego kontra tu jaki zachodzi między ubio
rem i postawą ludu Sandomierskiego a Krakowskiego, posłuchajmy 

co mówi: 
Kłem. z Tań kich Hofmanowa w L i s t a c h z p o dr ó i y w r. 

1824 opisuj~c pobyt w S z k a l m i er z u. "W stałyśmy ze wschodem 
słońca, a nim się słutący na i wybrali, obeszłyśmy cale mia to Szkal
mierz. J u i wszystko było w rnchu, bo mi a ·teczka w Krakow ·kiem 
zdają się być racz6j zamożneroi w iami; żydliw w nich ni~ma, przeto 
nierównie milsze jak w innych stronach; mil ze także od wiosek tu
tejszych, bo be1. tych nieszczęśliwych dymnic. Dziwno mi było wi
dzieć wiejskie kobiety nad straganami; lud tam (równie jak prawie 
w zędzie Nidę przejechawszy) piękny, dorodny, rozmowny. Mowa, 
choć trochę przeciągnięta, czysta i wyraźna. Ubiór daleko porządnif'j-

zy niźli w okolicach Kielc; znać po wszystkiem, że jut bli kostolica. 
Kolor k a f o wy najwięc6j uży\\ any przez mężczyzn, a krój i h ukman 
z tym kołnierzem w zęby, doprawdy że ładny; można-by go do na
szych ukien przyswoić. (Ob. Llld, S~r. I, wizerunPk n. 8). Kobiety 
tarownie ubrane, najwi~c~j w b i e l i. 'potkały~my kilka dLi~v.ek z 
kopkami mleka, bardzo przy Łojnych, a te co w oknach stojąc przed 
małem jak dłoń źwierciadłem, plotły obie warkocze lub cbu tki 
wiązały, mogły-by za wzór czer twvści i zdrowia lużyć. Jedna zeze
gólnie tak była piękna i z taki~m staraniem ubiór swój końcl.yla, 

żeśmy umyślnie pod j6j dom par~ razy podchodziły. - Cały t.hl
mierz bardzo porządny i wesoły: nic się nie dziwuję, 1e w nim Zy
gmunt August przemieszkiwać lubił; rzeka Nidzica, która tam płynie, 
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przecinając go kilkakrotnie, życia mu dodaje. Byłam i w kościele, 

był to piątek; śpiewano wi~c i wcale nie źle, zwł zeza mężczyźni. 

Kościół zdaje się bardzo dawny, lecz budowa jego nie ciekawa; ołta

rzyków, obrazków, ozdób bez liku; w zy tkie jednak z liczby tych, 
o których najlepi~j zamilczeć. Podohał mi si~ tylko nagrobek jalciegoś 
Antoniego Dobińskiego z r. 1766 w ściany zewnętrzne ko<cioła 

wmurowany; bo czy może być w jakim napi ie słów mniej, a wyrazu 
więcej: 

Żyłem , bo chciałeś, 
umieram, bo katesz, 
zbaw 1 bo możesz. 

List z Opoclyń kiego pi any przez Ł. do red. cza o p. K r o n i k a 
rodzinna (Warzawa, 1876, Serya II, Nr. 16, tr. 250) powiada: 
"Zdaje się, że lud w tych tronach (około Opoczna, Studzianny, 
Inowłodza) jest takim, jakim był w Piastowskiej epoce. M~iczyźni 

noszą białe wełniane . u km a n y z czerwonerui wyłogami i najczęściej 
z takiemże wystyciem. Niekt,~rzy jednak stroją , ię, zwłaszcza na we
sele, w sukmany granatowe; pod ~podem no zą pas wełniany kolo
rowy domowej roboty. .Mocno w górze zwężony czarny kapelu z, 
zdobi(\ w różne kupowane od wędrują,cycb Węgrów świecidła; młodzi 
zaś parobcy przypinają pawie piórka. a niekiedy i 'wieże kwiaty.u 
"Strój kobiet bardziej jest wy ·zukany: noszą one kolorowe lub czarne 
gor e ty, spódnice w różnobarwne pa ki zwane wełn i ak i e m, a na 
ramiona zarzucają z tejże matery i rodzaj fartucha zwany z a p a s k ą. 
Dziewctęta obwie laj(l zyję licznerui znurami szklanych paciorków, 
przy których znajduje si~ zwykle po kill<a medalików. Głowę okrę

cają wielkiemi koloro"~mi chustkami i do stroju używają płytkich 
okiennych (czarnych lub kolorowych) trzewików. Zamo~niej ze ko

biety noszą rodz j długiego mar zezonego z tyłu surduta z mnózt em 
żółtych guzików i ubiór t n gdzieindziej na~ywany przyjaciółką a tutaj 

u ki e n k ą 7 hy cza em zielonego koloru, o b. zyty 7 rok i mi je-
dwabnemi ta•mami, z kolni rzem, wyłogami, mankietami i podbiciem 
z białych barankó . Str0je te, b~dl\ce (z małym wyjątkiem) wyrobem 
miej:scowych kobiet, l\ bardzo oryginalne i sięgaj~ odległej taro· 
żytno~ci; dla tego też wartoby je arannie zebrać do etnograficznego 
muzeum, którego utworzeniem zajmuje i~ p. Zygmunt Gloger." 



55 

Przy oplSle znalezionych zabytkó w Łęganieach nad Pilic~ 
mówi Kornel Kozłowski, (Kłosy, War z. 1871, Nr. 331 i 332): 

"Wyłą,cznśm ludu Opoczyń kiego po olaniem jest rolnictwo, 
ale kobiety bez wyjątku umiej!\ robid płótno, oraz pi~kne i doskonałe 
wełniaki na fartuchy, na kiecki, robią t~t ukno na sukmany, pasy 
dla chłopów białe na codzieó, a odświętne czerwone, - materyę 

wełnianą, drobno wzorzy tą, na kamizelę, oraz na spodnie pewien 
rodzaj jakby ak,amitu nie trzyżonego z wełny, w kolorze niebieskim 
lub fiołkowym w paski na płótnie i a takiej umiPj~tno~ci i pracowi
tości nie znajdtie znów na Mazowszu, a przynajmniej w okolicach, 
które dokładniej nieco znam, to je t w Rawskiero i w dawnej ziemi 
Czer ki ej." 

"Strojno tet i czysto lud tu wyg!. da w dnie ~wią,teczne. Dzba
nuszkowate kapelu ze parobczaki zdobią w wysokie kity pawich piór, 
albo tet w pęki zieleni i kwiatów w cza ie wesel. Ładnie wygląda 

biała okienna sukmanka, do yć krótka, z nizkim stoją,cym kołnie

rzykiem, jakiśj ulywają, chłopi na ltejsze ubranie, a kobiety od 
chłodu i wys1yta czerwoną, i niebie ką, włóczką, na szwach, kołnierzu 

i kie zeniach, z małemi czerwoneroi lub zieloneroi klapkami na przo· 
dzie wyłotonemi, na haftki zapinana. Innego kroju jest sukmana, 
utywana tylko prze1 m~1czyzn na zwierzchnie odzienie, gdyt i zimą, 

wkładają jl\ na kożuch; - ta robi i~ z sukna siwo-białego, szeroka, 
z tylu mocno fałdowana, kołni n wykładany, dwa razy ujęty wraz 
z klapami z ob zyciem z ezarnej taśmy, równiet jak szwy na ple
cach i z tylu na ki e 1.eniach; z przodu na piersiach z takiejte t~my 
zamerunek. Na zim~ utywają pow zechnie rogatywek granatowych, 

barankiem ezarnym wytotonych, - ale gnapodarze powstoi ubieraj!\ 
ie w vy. oki , czarne bar nie czapy stoj~e. Kotuchy tet noszą, 

innego zupelme kroju ja na 1 zurach, - baranów siwych jak tam 
ni utywaJ!l, kołnierz toj cy i odnowy koni cznie czarne, - krój 
ich podobny do u km n, z tyłu m r z zon z ki szeniami." 

"Dl kobtet najp r dniej z~m ubrani m SI\ wełniaki czerwone, 
ko z to n 1 ciętki , al tr al • Go pod) ni pragnq,ca i~ wystroić, 
kładzie na tebie gorset czerwony (ponso vy Z\\ykle), chustkę duiq, 
ba' ełnianą, lub tak z aną, s z a l i n o 1\ ą t. j. wełnianą, w zorzy to 
cz rwoną, ki e ck~ czyli r16dnicę tęgi\ wełnianą czerwoną, w pa ki 
najc?ę§ci!~j niebie kie, czarne, albo zielone z żółtem, takit fartuch do 
pa a i drugi takiz am jako przykrycie na głowę t ramiona. Głowa 
zwią,zana w chu tk~ wzorzystą, bawełnianą, kupną na jarmarku, z pod 
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któr6j u kobi6t zamężnych wychodzi suty, podwójny, od czepca tiu
lowy garnirunek. Dziewki tak ijamo się ubi6rają z wyjątkiem czepca, 
korale i paciorki powszechnie noBZ!\, choć nie tak pne adnie jak na 
Mazowszu. u 

"Strój ten piękny i charakterystyczny, trzyma ię okolicy nad
piliczn6j, nie umiem wszakże oznaczyć dokładnie, gdzie się kończy. 

Blizko ztąd, po za Drzewie!\ i Rusinowem, w Smogorzewie, z tej 
strony Przysuchy lud jut inacz6j się ubi6ra. Chłopi tam używają 

sukman ciemniejszych, burych, z zamerunkiem i oblamówką, z taśmy 
jasnej albo niebieski6j, niekiedy czarn6j, krój także nieco różny, -
kapelusze t6t więcej proste, - kamizele inne, sukienne granatowe 
z czerwoni\ wypustką, - kobiety nie tak czerwi en iście wyglądają." 

"Ku Radomiowi. około Przytyka, a nawet zaraz za Klwowem, 
już także co innego. Tam oko spotyka ustawicznie bardzo charakte
rystyczne wielkie chustki, lub szale wełniane, w kratkę białą z czar
nem, przypominajl\Ce pledy szkockie, których kobiety używaj!\ w wła
ściwy sobie posób na okrycia. Sukmany chłopów całkiem inne. Ale 
nie wiem jak tam koło Opoczna i w górę Pilicy ku Sulejowu. u 

"Wiemy, że u ludu taka charaktery tyka zewnętrzna, ściśle 

idzie w parze z charakterystyką tegoż wewnętrzną, - nie jest to 
bowiem jak w kla ach uksztalceńs7.ych, moda przemijająca, ale spo ób 
noszenia się przekazany przez naddziadów, którzy go także pucjęli 

w spuściźnie po swych ojcach, odpowiadają,cy wewnętrznej potrzebie za
do yćuczynienia wrodzonym usposobieniom i poczuciu estetycznemu, 
które w pewnej mierze maluje zbiorowy charakter i du zę chłopa. Dla 
tego ważne ·ą, te cechy zewnętrzne, jako podwójna ·kazówka dla ob
serwacyj p ychologicznych i dziejowych. Podług tych wnioskując, 

widzimy, że lud zamieszkujący prawy brzeg Pilicy około Łęgonic, 

ma pewne, sobie właści we cechy, które od no Zł\C do przeslłości 

i w m tarę czasu potęgują,c, przypuścić wolno, że kiedyś, w czasach 
nam nieznanych, może za gminy Słowiań3ki6j, lud ten tanowił kraik 
lub gminę amodtielnl\ a zabytki wynalezione dzi <, ~ą, popiołami 
jego ojców i szczątkami pracy ich rąk i przemy łu ... 

Ks. Gacki (Je d l n i a, Radom 1874, str. 97) mówi: 
Do roku 1860 na całą wieś J edlnia ledwie dwa kożuchy liczy

łeś. Siwą, sukmanę z lekkiego w6j roboty, nie-dość folowanego 
sukna, bez pod zewki, bez guzików, l d ie pasem włóczkowym do 
ciała przyciągniętą obchodził się zimą, i latem każdy gospodarz. 
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Reszty ubrania dostarczało własne nie bielone płótno. Szyja i piersi 
zawsze były obnatone. Ozdóbki\ u dzieci do lat 8, krajka opasująca 
koszulę, a u wyrostka jut w sukmankę odzianego, czerwona tasiemka 
zawią.zująca koszulę pod szyją.. Dziś nie masz domu, gdzieby nie 
było tułuba, i pomniejszych kotuszków. Sukmany wprawdzie jak 
wprzód siwe ze swojej wełny, ale zrobione porządnie ze stanem i za
pi~ciem. Dziecko jeszcze chodzić nie umie, a jut je ubierają. w ka
mizelkę, dalej w spancerek, a do szkoły jut idzie w sukmance. 
Starsi i młodsi na s1.yji i na piersiach miewają. szaliki. Do przykrycia 
głowy zwykle słuty kaszkiet sukienny z daszkiem, a u powatni jszych 
czapka z siwym baranem, wszaHe nie opatowaka w ś c i e k l i c a." 

"Kobiety wprzód za najpyszniejszy ubiór miały na lato perkalowe 
odziewadło i rańtuch muślinowy, a na zimę wełnianą. pstruchę. 

Z sukna kupnego, w kaftanik i pnyjaciołkę obierały się tylko za
możniejsze, a najbogatsze § wieciły lisami i na głowę zaś zawią.zywały 
cbu ·tki białe niklasowe, a niektóre ponsowe zwane francuzkiemi. 
Dziś wszystkie ubierają. się latem w gorsety, mają.c na ramionach 
i na głowie chustki szalinowe i w zimie zaś stroją. się w kaftany 
róinych materyj watowP, albo w szuby lub w katanki podbite futrem 
baranków lub lisów. Do ślubu 1awsze jeszcze obierają. głowę panny 
młodej w mas ę w tążek spuszczających ię pękiem na plecy." 

W okolicy Kozienic (wie: Brzetnica, ?tlolendy) kobie y 
z.awijają. głowy w chustki białe lub kolorowe (z białem) z krótko
wiszą.cym z tyłu końcem. Na szyji mają. dwa lub trzy nędy paciorek 
czerwonych i ja no-zielonych (szklanyth). Na koszulę z bufciastemi 
rękawami (ściągniętemi przy dłoni) kładą. g o r s e t płócienkowy lub 
kamlotowy czerwony z wywijanym kołnierzykiem i kilku klapami 
u dołu; ~ciągnięty on je ·t na piersiach {w krzy tyki) znurkami czyli 
ściągaczkami czarne m i; a niekiedy i czarną, obszyty tasiemką.. 

Spódnicę mają perkalikową. rótową lub niebieską. w białe lub cie
mniejsze kropki. Na to ubranie przewiąwją, far t n s z tJ k czyli za
pa kę w niebieskie i czerwone duie kraty czyli paski. - Na nogach , 
we święto, no Z!\ białe pończochy, a na nit> kładą. czarne trze."·iki. 

Mężczyini nosz~ sukmany lub kapoty zwykle szarego ko
loru; na święto mają. bogatsi gr a n a to w e i SI\ one zapinane na 
haftki, a niekiedy na gaziki i miewają. niekiedy małe klapki czerwone 
lub błękitne i takiemit (ci en kiemi) bywaj~ obszyte sznureczkami. 
Czapka czworograniasta (rogatywka) ukienna granatov.a, lub tet 
(w zimie) wyisza nieco, z czarnego baranka. 
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-w-IES. CHA T A. 

Poło~enie wsi jak i kształt i sposób budowania chałup włościan 
sandomierskich, zbliżają się wielce do krakowskich, których wizerunek 
skreśliliśmy w Seryi V Ludu. 1

) SI\ wszakt.e i tu, jak we wszel\ich 
etnograficznego znaczenia właściwościach, pewne różnice tak w budo
wie jak i w rozkładzie mieszkań. W ogóle SI\ chałupy i zagrody tu
tejsze biedniejsze od krakowskich. Chaty atoli dymne czy li kurne 
(bez kominów) dawniej niemal powszechne, coraz bardziej ust~pują 

z widowni, osobliwie od cza u uwłaszczenia, robiąc miejsce budowlom 
porza,dnie i na wzór domków Judzi fabrycznych stawianych. Mimo to, 
niemało jeszcze jest chat kurnych. Opis niektórych szczegółowy po
daje Encyklopedya rolnicza (Warszawa 1874,11, str. 1080 
i dalsze) przy opisie gospodarstw; do niej więc odsyłamy czytelnika. 
Tu tylko przytoczymy parę pobieżnych skazówek dorywczo z dzieł 
kilku autorów wyjętych. 1

) 

Ks. JózefGacki w dziele: Jedlnia, w niój kościół i akta 
obelnego prawa (Radom, 1874) tak t~ wieś opisuje, dając obraz 
dawniejszych tej wsi zabudowań dworskich. 

"Wieś Je dl n i a powstała śród pnązezy niegdyś Jedleńską a pó
tniej Kozienicką, zwanej. Osiedliła się na prze trzeni lasu jodłowego, 
którego resztki zniszczyła dopiero buta szklanna, od r. 1841 do 1846 
tu beda.ca. Wieśniak wymawia ja, Je l o i a, lubo siebie mianuje Je
d l ak i e m 1 a pola j e d leński e m i. Dawna to wieś. W miejscu zwa
nem nad Osiekiem, w lesie, gdzie były niwki jedleń kie, a w r. 1843 
pobudowała się wieś Brzeziny, graniczącero z wsią, Jaroszkami, około 

r. 1835, na wzgórzu, wykopano z czasów słowiańskich trzy popielnice 
czyli dzieżki ze spaloneroi szczątkami pogańskich mieszkańców tutej
S7.ycb. Śród popiołów znaleziono miecz na trzy części złamany i ~e
lazo podobne do not.yc, przez rdzę s tra w i one. - fot. e z tych czasów 

1
) Przyjaciel ludu (Leszno, 1R46, str. 195) mówi krótko: "Mie

szkania chłopów sandomierskich są czyste i wiele w nich widać 
porządku; każde (?) z nich jest otoczone sadem i ogrodem wa
rzywnym.u 

') W Seryi II Ludu na str. 1 71 240, 244 skreśliliśmy wizerunek 
chat i wsi położonych w okolicy Sandomierza. 
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1\ i dwa wzgórza, czyli, jak je tu zowilł, kop c e, i trzecia Górka, 
wszystkie śród łl\k bagnistych, ręk~ ludzki\ usypane. Naj wiec~j 
o Jedlni mówi księga XI D z i ej ów Długosza. Z ni~j dowiadujemy 
się, że Władysław Jagiełło, zwykle w powrocie z Litwy do Korony 
zjeżdżał na zapusty do Jedlni. - "Wieś Jedlnia, mówi ksiega upo
sażeń Długosza, należy do króla, ma kościół parafijalny drze wiany. 
Wiele w ni~j jest pól, wielu karczmarzy i mieszkańców. Grunta ich 
na łany nie S!\ podzielone, bo bardzi~j zatrudniaj!\ ię łowiectwem, 

niż rolnictwem. Liczne tam znajdują, sie karczmy ( zynkujqce wów
czas piwo) majl\ce grunta i liczni zagrodnicy posiadaj!\CY pola. Ze 
wszystkiego idzie do ku todyi sandomierski~j dziesiecina snopo\\a, 
wartości 24 grzywien. Znajduje się także fol wark króle w ki daj&cy 
d de ięcino snopową do kościola parafijsinego w miejscu." 

Lustracya z r. 1554, tak opisuje dwór Jedleński: n Dom wielki 
:nambi ty; dolne gmachy: sień, z ieni izba po praw~j n;ce, z t~j 
izby kownata; w po bok sieni wielki~j sień druga z kom i n e m, 
z ionki kownata; przeciwko tej kownacie w t~jże sieni izba biała 
z t~j izby komora. Z tejie sieni wielkiej po lew~j stronie izba, 
z t~j izby komora. Górne gmachy: ganek, z tego ganku sień wielka, 
z t~j sieni izba wielka w prawą strono; z t~j ieni podle t~j izby 
wielki~j po lewej stronie sionka; z tego przysionka izba, z tej izby 
komora, z t~jże izby kownata." - Dalej opisuje ta lustracya: dom 
tary z łatnilł, dom zrambisty na kopcu, kuchnie, browar, dom urze· 

dniczy (maj,cy sień, izdebke b i a ł !\, komoro i piekarnio), inne za
budowania dworskie i młyny. - W r. l 616 dwór jest to dom wielki 
gontami pobity o ześciu wierzchach {dachach), do którego wcho
dz!\C je t sień przegrodzona, na góro w zedłsr.y ala, dużo kownat i t. d. 

"Zastanawia - mówi k . Gacki - że w domu wielkim l 554 
roku, znajdowała i o izba biała; czyżby inne miały być kur n e m i? 
(dymnemi). Źe howiPm dom urz~dnirzy miał z jedn~j trony izdebkę 
h i a ł ą, czyli §wietlic~ (1. kominem), a z drugiej izbę kurną czyli 
p i e kar n i ą, (bez komina dym odprowadzajileego ), gdzie ię mi e ciła 
c~eladt, to pokazują in entarze dworów i plebanij aż do 18·go stulecia. 

Dzi~ chaty wiej kie, które przedtem niezawodnie także były 
kurnemi. 1\ po wiokszej części z kominami, jakkolwiek wnetrze nie
których do.yć je zcze przedstawia się ubogo. Porządni~j także niż 

niegdyś, pobudowane są, stodółki, obórki i t. d. 
K . Gacki mówi, iż .w domach wprzódy (dawni~j) obraty 

świętych były poprzylepiane na ścianach. Kupowano je w Czę tochowie 
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lub od obrainików wędrownych. ') Od r. 1850 o b no iciele, tak 
zwani Węgrzy (lubo są. to Słowianie), obok rozlicznych towarów 
sprzedają równiet większe i mniejsze obrazy. Nabywszy je wło~cianio 
osadza za szkło 1v ramki roboty stolarski~j. • 

"Odkąd w Jedlni załoiono fajanseryę w r. 1841 (mówi dal~j 

ksiądz Gacki), nic dziwnego, te garki, garczki, sagany żelazne pobie
lane, wyrugowały ztąd g l i n ę s i w ą i mały użytek nawet i H e ck i m 
garkom zostawiły. Pamiątką, znów po dwóch tutejszych hutach, są 
w katdym domu szklanki, kufie, butelki i szkłaone d~:baoki. • 

Wł. Zapałowski (Ty g o d n. i 11 u s t r.) tak opisuje chatę wło
ścianina zamożnego we wsi: W i t o sław i c e pod górą Święto
krzyzką: 

"Domek niewielki, drewniany, z jedną dużą izbą, o jedn~m 
okienku i z komorą. Do izby, przez sień, gdzie ma pomieszczenie 
trzoda chlewna, przez nizkie drzwi wchodzimy. Komin, piec chle
bowy (tak zwany s z a baś n i k) i cyg a n e k czyli piec ogrzewalny, 
dwa łóżka zasłane pod sufit pierzynami i poduszkami, stół pod oknem, 
kilka stołków i ławek i jeszcze szafa (polica) na kuchenne naczynia, 
skrzynka na bieliznę, a do tego ~ciany od dołu do góry pozawieszane 
obrazami i obrazkami częstochowski~j roboty, uzupełniają bogactwo 
i umeblowanie izby. Na siostrzanie, który podpiera belki, rozłożone 

sierpy, zawieszone kosy i zasuszone zioła, których utywa się na różne 
leki, tak dla ludzi jak i bydła." 

We wsiach bliskich Sandomierza, jak: Łukawa, Radoszki, Wil
czyce, Gałkowice i t. d. Uak nam doniesiono w r. 1885) znajduje 
ię w chałupie: łótko, stół, ławki z poręc1ami, a u zamożniejszych 

nawet krzesełka (s t o ł ki), szafa o zklona u góry a dołem bez szkła 

zamykana; w ni~j stawiają w górze talerze, kubki, flaszki, a czasem 
i filiżanki, co najładniejsze, dołem garki, mi ki i t. d. Dalej: sza
farnia, skrzynka lub kufer zielony okuty, cebrzyki, szafliki, beczułka 

do wody. Obrazy dute w koło ściany, pod niemi mniejsze obrazki, 
nad oknem lustro lub lusterko, na łóżku kilka poduszek i pierzyna. 

') Obraźnik taki obchodząc parafiję, wstępował do kaidego domu, 
i przy zaprzestaniu tam robót i powstaniu w zystkich, czytał 

z przeszłej niedzieli ewangełiję i dostawał za to jałmużnę. Poczem 
rozkładał swój towar, i kupiony przez gospodarza obraz, sam 
zaraz w najwłaściwszym kącie umieszczał. 
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Klem. z Tańskich Hofmanowa w Li tach z podróty w r. 
1824 mówi: "Jad!\c (z Kielc ku Chmielnikowi, Pińczowowi i t. d.) 
lud chociaż dorodny, zdawał mi si~ bardzo ubogo ubrany, a widok 
mieszkań jego, tych nie zclę~li19ych dyrunie ranił mi serce. Prawie 
nigdzie nie widziałam kominów; w z~dzie dym niema dla iebie 
otworu, napełnia izbę całą, w zy tko smoli i czerni, i wychodzi jak 
może: okopconym dachem, drzwiami, oknem. Aż mnie gryzie w oczy 
na sam!\ my~l o tych chatach zadymionych. Ciemnota (oczu) jPst tH 
tu kalectwem bardzo pospolitem, osobliwie ta, któr!\ kur z ą ~l e p o tą 
zowią; dotknięte nią osoby, nic nie widzą skoro słońce zajdzie; 
a przykład jednych, nic drugich nie uczy; nie che!\ nawet przypi
.ywa6 tych mutnych skutków prawóziwej przyczynie. Owszem, takie 
mają w dymie upodobanie, że kiedy, stosownie do dobroczynnych 
rządu nakazów, który wła~ciciel w nowem domo twie komin muro
wany im wy tawi, zatykają jak najszczelniej otwór, żeby koniecznie 
dym ulubiony rozchodził się po izbie, i ciepło wraz z nim nie ucie· 
kalo. "Tak ojcowie nasi żyli - mówi!\ - tak my urod~ili się i wy
rośli, a dobrze jest i było. u 

FOŻYW"IENIE. 

Pożywienie. Czasopismo Przyjacielludu (Leszno, 1846, 
str. 195) mówi: "Skromne Sandomierzan pożywienie składa się po 
więk zej cz~~ci z jartyn. Piwo i wódka S!\ ich głównym napojem ; 
boga t i pijiJ, także miód, a nawet niekiedy wino węgierskie. u 

We w iarb: Łukawa, Ocio, Wy iadłow, Rado zki, Wilczyce
Sobótka i t. d. (r. 18 5). U go ·podarzy zamożnych, kolonistów, na 
~o i a d a n i e w lecie na przednówku o 8m ej z rana jedzą: barszcz 
z chlebem, a po nim kartofle omaszczone olejem lub masłem. W zi
mie j dają w domu p o d§ n i a d e k o w ·chodzi łońca: chleb z ma-
łem lub serem i pij!\ wódkę; - o mej jedzą zwykłe ~ni adanie: 

barszcz, lecz że to roboczy czas, gotują kiełba ę i słoniny kawał 

w barszcz kładą, i za ypuj!\ kaszl\ jaglanną lub tatarczaną; pótniej 
kluski suto oblane słoniną, albo kaszę, a na trzecie danie kartofle. 

Obiad o 12t.ej. W zimie: kapusta z grochem, kluski z mlekiem 
lub łon in!\, albo też p ark a (prażucha, lemieszka}, lub ka za, zawsze 
na dwoje. 
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Kolacya w zimie : barszcz z chlebem, kartofle ze słoniną. 

W czasie żniw dostaj~ podwieczorek, gdy zejd~ z pola: kie
liszek wódki i chleba kawał z serem lub też mięsem , kiełbasą, ugo
towane poprzednio w rańszem barszezu. Rano mięsa nie jadają, tylko 
chowa ja się na pod wieczorek. Póiniej (około 8m ej lub 9tej) do ·tają 
na kolacyę: barszcz z chlebem, potem rwana klu~:~ki w słoninie przy
smażone, a na trzecie danie kartofle. 

(Obacz także: Lud, Serya II, str. 247). 

PRACA. 
Rola. Przemysł. 

Czasop.Przyjaciel ludu (Leszno, 1846, str. 195) mówi: 
.Okolice Sandomierza odznaczaj~ się zadziwiającą żyznością 

ziemi, rodzącej obficie pszenicę, stając~ się rok-rocznie głównym 

przedmiotem handlu z Anglikami i inneroi narodami, które ją kupują, 
nietylko aby się wyżywić, ale zwłaszcza, ażeby siew zmienić." ') 

,.Rolnictwo jest tedy głównem zatrudnieniem mieszkańców; 

lecz pszenicę, drzewo i towary przeważnie przewożą, do Warszawy 
i Gdańska ci, którzy zamieszkują brzegi Wisły i Pilicy. Inni, osiadli 
w okolicach Radomia, ku rzece Kamionny i w Opoczyńskiem, trudnią 
się wydobywaniem kruszcu, kuciem i wyrobieniem żelaza." 

List z O poczyńskiego pisany przez Ł. (do Kro n i ki rod z i n
n ej, Warsz. 1876, Ser. II, nr. 16, str. 250) mówi: "W całym tu
tt>jszym powiecie niema dóbr obszernych, a rozległość większej części 
majątków od 20 do 50 włók wynosi. Gleba w nich w znacznej części 
żytnia; napotyka się też i lekkie grunta, z powodu których rozpo
wszechniło się zbyt niekorzystne pod względem gospodarskim o tych 
stronach mniemanie. Kiedy jednak w tylu innych okolicach znajdu
jemy przeważnie trzypolowe gospodarstwa, tutaj w większ~j części 

majątków oddawna zaprowadzono płodozmian i uprawę na szerszą 

1
) W Seryi II Ludu (z r. 1865) str. 238 zaznaczyliśmy pokrótce 

rodzaj gruntu ornego pod Sandomierzem, wedle wskazówek roz
maitych pism i roczników. 
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kalę roślin pa tewnych. 1
) Dzięki więk zej zabiegliwości połączonej 

z o zczędnością, jako też bardzo rzadk1emu odwiedzaniu zbyt kosttow
nej dla ziemian Wanawy, \\łaściciele tutej i w mniej krytycznem 
od innych zostaja,c położeniu, trzymajl\ się odtiedzicz nych po prwd
kach majątków: znam takie, które od Jat kilkuset w jednym rodzie 
pozostają, a wiele innych, które najmniej od lat kilkudziesięciu nie 
zmieniły wła ciciela. Nie łychać też tutaj o ubha tacyach i zupełnej 
ruinie maja,tkowej, które w innych stronach, nieraz daleko bogatsze 
mających grunta, ą na porza,dku dziennym. Przyznać trzeba, że Opo
czyń kie w korzystnem pod względem handlowym znajduje się poło· 

żeniu. Ceny zboża, z powodu koleji warszaw ko-wiedeńskiej (do której 
prowadzi zossa z Opoczna) jako też z powodu znajduja,cej się po 
miastach fabryctnej ludności, twykle bywaja, tu niewiele niższe od 
cen warszaw kich. Folwarki, porządnie Sil, zabudowane, do czego przy
czynia się wyborny kamień piaskowy i obfitość pieców wapiennych. w 

"Niektórzy zarzuraja, tutej zym gospodar twom zaniedbanie ho
dowli ulep zonycb rasil inwentarza. W rzeczy amej, nie ma z tu ani 
jednej zarodowej obory lub owczarni · kto wie jednak, czy utrzymanie 
ras krajowych, jako mniej ko ztowne i do klimatu za to owane, nie 
jest korzy tniej ·ze od zagranicznego inwentarza, który nie zawsze ię 

w pierwszorzędnych nawet u na go podar~twach opłaca. w 

"La y, które, jak to widzimy na mappach Zanoniego, pokry
wały w zeszłam stuleciu bli ko połowę ogólnej prze trzeni, dziś a, 
tutaj rzadkością; trud o o jui o dobry budulec, niema tei grubego 
zwierza, na którego kiedyś polował w lasach opoczyńsklcb Kairnierz 
W. Monarcha ten uwolnił od powinności dwie wsie pod Opocznem: 
G orz a łk ów i Z a ł ę ż n 1\ Wolę, na które włożył tylko obowil\zek 
wychodzenia na obławy i utrzymywania w czy~tości mia ta, gdzie 
lubił tak czę:.to przebywać. Wła:sno'ć gruntów, jaką tern nadaniem 
zyskali tamt j i włościanie, pomimo zwolnienia ich na tępnie od 
w pomnionych powinno~ci, utrzymała ię do naszych cza ów. u 

Przy o pi ani u gospodar twa czflStkowego we w i U c i k o 
C b l e w i ki e (gub. Radomska, powiat Koń~ki, gmina Chlewiska) 

') Autor opisuje wzorowe gospodar two we wsi Z a m e czek (między 
Drzewicą a Opocznem), który to opis (obacz :str. 67) poprz clza 
zarys mi a ta fabryC"zoego 'l' o m a a z o w a, głównie przez Niemców 
osiadłego (w powiecie Rawskim). 
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własność Stanisława Tokarsk1ego, b. wójta gminy, mówi E n cyk l o
pedya rolnicza (Warsz. 1874, II, str. 1080): "Po iadło§ć ta 
należy do typu osad wło~ciań kich w dobrach prywatny('b, przeszłych 

na okup w r. 1861, a następnie uwłaszczonych w r. 1864. Położenie 
gruntów górzyste; glebę stanowi sap piaskowy; grunt żytni klas y 
trzeci~j. Właściciel osady, któr~j pnestrzeń dochodzi morgów 10, 
z wyjl\tkiem ianokosu i żniw przy innych robotach nie pracuje ze 
swą, czeladzi!\ lub rodziną, ale ogranicza się jedynie na dozorowaniu 
pracujących i to w rzadkich wypadkach. Uprawa roli, wywóz nawo
zów, młocka zboża, przygotowanie paszy dla inwentarza i t. p. zajęcia, 
należy do p ar o b k a, który w chwilach wolnych wyjeżdża furmanką na 
zarobek, sarn zaś właściciel, cztery dni w tygodniu spędza na jarmarkach 
w okolicznych miasteczkach, piąty na zebraniu gminnem; w sobotę 
z powodu szabasu żydowskiego, a ztą,d jakby przerwanego życia na 
jednę dobę, zmus:tOny pozostać w domu, zajmuje się opatrzeniem 
statków i narzędzi rolnych, lub jaką,ś roboU\ z siekierą, gdyż t· 
jeszcze (w pojęciach tutej:~zych włościan) nie ubliża ch cącemu koni 
cznie pracować właścicielowi lO-morgowej osady. - W niedzielę 

rano rzadko który włościanin nie idzie do kościoła; popołudnie zaś 

przechodzi albo na wspólnej z sąsiadami pogawędce na świeżero po
wietrzu pod domami, albo też w dnie słotne i zimne na zgroma
dzeniu się w karczmie. Wypadki pijaństwa przE'ciągajf\cPgo się przez 
poniedziałki są coraz rz dsze. Zmiana w dotychcza Ol\ e m życiu wło

ścian tej wsi, daje się sp ostrzE' gać jedynie w użyciu berbaty i cukru." 
"Gospodyni osady, matka rod"iny, w go podarstwie męzkićm, 

rolnem, żadnego niema udtiału; pod bezpo <rednim jej dozorem po
zo taje ogród warzywny, dozór karmy dla inwentarza i r 1biał. Je
sienne i zimowe wieczory wraz z inneroi kobietami z grona domo
wego, spędza gospodyni na prz~dzeniu konopi i wełny, i wyrabianiu 
z pierwszych płótna, z drugich tkanin wełnianych na okrycia i spó
dnice, powszel'hnie używanych w tej okolicy." 

"Gospodarstwo rolne bardzo zaniedbane; inwentarz J.ywy n dwy 
i w małej ilości utrzymywany, pomimo wielkiej łatwości pazy 
letniej; tadna gałąt przemysłu nie ro1. winięta, a ze po:sobó\\ za
robkowania, jeciyny lPcz wielce konystny jes.t zarobek p l zy fabryka h 
żelaznych bardzo licznych \V tej okolicy i b~dących na drodze cil\
głego po tęp u." 

"Uwła'zczenie i jednoczesna z niem reforma społeczna, powo
łując włościan do życia publicznego w zakresie gminy, w mi jsco-



65 

wo4ci opi y1van~j ten jedyny tylko dobry wpływ na ludno~ć witj kt 
wywarły, te obudziły poczucie potrzeby nauki; ztą,d OJCO"ie rodztn 
tara ą, ię pokonywać w ·zelkie prze zkody i posyłaj~ we dL.ie~l do 

szkółki, jakkol wiek o 1 O wior t odległ~j." 

"Że gnuśno~ć i dawna niedbałość około uprawy roli, podoi -
ienia j~j urodzajnośri, zwięk 1enia z ni~j dochodu i poprawirnia 

swego bytu, pomimo uwłaszczenia, pozostały na dawn~j slo!Jie między 
ludnością, opisywanej miejscowości, to przyczyna tPgo lt>iy pon1eb:Ld 
w nieukońc1.0nej kwestyi słut.ebnośri. Dztew1~ciu w la 'ciciPli o ad 
w tej wsi, korzysta z pastwi ka, zbió1 ki na opał i b11dulcu, z lasu 
dwor kiego, mają,rego klika ty ięcy morgów prze:.trzeni; pra~~.a te, 
zdaje sie, obudzaj~ w ni ch nieokreślone nadzieje co do tozs.lerzenia 
swoich posiadło«ci i przyjścta do mitmia bez pracy." 

Przy opisie go podarstwa cz~ tkowego we wsi Kro b i e l i c e 
blisko KI i montowa (po w. andomier ·ki, gmiua Pęchó v), wła n ość 
Jana Jurkowskiego, gospodarującego na 30 morgat:h, mówi E n c y
klopedya rolnicza (II, 1088): .Budowle w tej okoliry bcl.
leśnej wznie ione na nowych iedzibach kolonialnych, ·~ po tawione 
w zwykłym dawnym sposobie i rozmiarach, to jest po więk tej częś ·i 
w o kół, gdzie chałupa, stodoła, chlewy i pod zopie stanu l\ i !l l'rawie 
jedną całość. Ponie\\aż ą, zbudowane w więk ' t.ej czę~d ze tarego 
drzewa, nie za ·ługują, na szczegółowy opis." 

"Spo 6b życia włościan koloni tów, pomimo nadanćj im wo
body i teratotej zej ich już zamoino.'ci, nie wiele z mi •nil :ię od 
dawnego. Zamożniejsi jednak przychodl~ do porzą,dniej qcb trorbę 

sprzętów domowych, i t6m się jeszcze głównie odwaczają, od bie-
dniej zych, że mniej oddają, ię pracy, a wyrzucaj<\ znaczn nawe 
summy na ocz ty we elne , ślubne i t. p." 

"U majętniej zych go podarzy a me gospodynie nie w i Ie bior!\ 
udtialu w pra('acb rolnych, a więrćJ są zajęte przyrzą,Jzaniem po
k rmów dla całej rodziny i domem. Pnędtą, z:1jmuj:L ~i~ nu dłuoi b 
wieczorat>h, gdt.ie z czeladlią, spo ob1ą, włókno na grubste 1\yrnhy. • 

n ie można zaprzec1yć, le u ło~cian ohja1\ia ię powolnie 
skłonn ~ć do po t~pu w rolnictwie, brak jednak zupełny nawet ele
mentarnych wiadomo$ci, nie pozwala im w•Yć dotąd kuledn ie na 
pewną, określoną, już przez naukę drogę. Trtymaj~ ię wi~·· rutyny 
swych praojców, o których twierdzą, ie ię im dobrze dt.iało Za
robkiem trudnią ię najwi~cej svrtętaj~m, to jest od tawą L.Lo a lub 

l•J. S.r XX 
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drzewa do Wisły, bo to daje znaczny dochód i możność odwiedzenia 
miasta." 

"Badając obyczaje tutejszych włościan, powziąść można prze
konanie, że uwłaszczenie i swoboda nie wydały dotąd widocznych 
owoców w poprawie obyczajów. Wielu oddaje się tak samo jak przed 
dawneroi laty, tym samym niepoprawnym nawyknieniom. Więcej 

może jeszcze niż dawniej, tracą, czasu na targach, jarmarkach i po 
karczmach z okazyi częstszych furmanek, któreroi chętnie się trudnią. 

Więksi gospodarze na zarobki ręczne nie chodzą." 

Dając opis gospodarstwa cząstkowego na 10 morgach we wsi 
Górki (pow. Sandomierski, gmina Górne) własność Chochoła, po
wiada Eocyklopedya rolnicza: "W warunkach i glebie gospo
darstwa, Chochoła, gdyby nie rzemiosło, które posiada i najem fur
manek, nie miałby z czego utrzymać rodziny, ani opłacać podatków." 

"Zwiększenie potrzeb, chociaż powoli, objawia się powszechnie(?): 
co do pokarmów, przez częstsze użycie mięsa i okrasy ; co do ochę

dóstwa, przez używanie grzebienia i mydła; co do ubrania, przez 
zamianę sukmany na kapotę z cienkiego sukna u mężczyzn, a u ko
biet po-trochu na drogie nawet wełniane chustki. Prawie powszechnie 
zamiast kopcącego łuczywa, oświeca chatę lampka naftowa; zamiast 
garnków w kuchni spotyka się pobielany ~eleiniak. Każdy(?) gospo
darz posiada już dziś wasąg wyplatany do wozu i stosownie przy
kryte derką siedzenie, którem jedzie w niedzielę z żoną do kościoła 

i na jarmarki." 
"Prawie każda nowa budująca się chata musi mieć ganek, po

dłogę w izbie, schody i sufity heblowane, duże okna z okuciem do 
otwierania, stołki zamiast ławek, zamiast komina cyganek z blachami. 
Widać szczególniejszą, dbałość o przyjście do dobrego inwentarza 
(żywego) roboczego i zaoszczędzenia go przy robocie." 

"Kobieta we wszystkich robotach polnych, a także w chodzeniu 
koło inwentarza, pomaga mężowi; w zimie przędzie na koszule, na 
worki i płachty." 

"Uwłaszczenie i próbki samorządu gminnego widocznie wpły
wają, na rozwój urny łowy włościan, ztąd nadzwyczajna(?) ochota do 
książki; szkółki , gdzie istnieją, są przepełnione(?), a rodzice chętnie 
rozkupuj~ nawet kilko-złotowe ksiątki. - Ale przesiadywanie ciągłe 

po jarmarkach, nieszanowanie cudz~j własności przez wypasanie łą.k 
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i zbói. ~;~ąsiednich folwarków, szkody w la ach tolerowane w ądach 

gminnych, ~ to jeszcze przywary bardzo powoli zmniej zające się. u 

Gospodar two wiej ki e na l O morgach, we wsi N a w o d z i c e 
blisko Klimontowa (pow. andom. gmina Górki) tak opisuje E n cy
k l o p e d y a rolni c z a: n Właściciel, oprócz utrzymania siebie i ro
dziny ma tu motnoś6 zrobienia o zczędności.u 

71 Spo 'ób życia ogranicza się jedynie na bywaniu w kościele 
pilnie w każdą niedzielę, na odpustach, zbyt często na jarmarkach., 
a przyt~m na chrzcinach i weselach. W ogóle objawia się zwiększe

nie potrzeb pod względem porządniejszych przętów i wygód domo
wych jako-to: pościeli, mebli, obrazków, ubrania, pożywienia, napoju, 
jak również i oświaty." 

71 Kobieta zajmuje się tylko uprawą lnu, konopi, okopywaniem 
kartofli i kapusty, suszeniem siana, żniwem zbota, nakładaniem i roz
rzucaniem nawozu, chowem inwentarza i drobiu, oraz przędzeniem 

lnu i konopi." 

71 Zwrot przewatny objawia się tylko do chowu inwentarza ży

wego 1
) i zarobkowania tak ręcznie, jako-też i furmankami. Furmanka 

najmni~j rubla dziennie zarabia - inacz~j nie wyjedzie. u 

"W ogóle uwłaszczenie wło§cian wpłynęło znacznie na pole
pszenie i postęp bytu materyalnego. Ale po tęp moralny nie idzie 
z nim na równi. Ztąd czę to bardzo nie prawiedliwoś6 i nieuczciwość 
w sto unkach rodzinnych, ąsiedzkich, w ądacb gminnych i t. d. Kra
dzież i pijań two zwięk zyły się, zwłaszcza u komorników i 3~morgo· 
wych właścicieli." 

Encyklopedya rolnicza daje także opi y gospodarstw 
rolnych na w1ęk zych o b zarach, z których zanotować nam wypada: 

"W dobrach Z a m e czek (po w. Opoczyński) obejmujl\cycb fol
warki: Zameczek (330 mórg ornych) i Grzebina (180 mórg 
ornych) w na tępuji\CY orzą spo ób. Orka jest płaska, co 8 łokci 

daje ię lekkie wybrużdżenia z odpowiednieroi do padu przegonami. 

1
) Krowy mają tu nazwy: molicba, wiśniocha, grĄnieha, 

kwiatula, krasula, satla, gniatlula,mrozula, kozula, 
b i e d r u ł a. Psy noszą nazwy: j ar m u ł a, h y lek, f i l u t, 
m i lek i t. d. 

ó* 
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ł lm sir piątkami tak długo jak pole jest długie, każda. piątka idzie 
dwa rat.y w jedną stronę i dwa razy w drogą; to stanow1 k1b 20 
l' l} li łokci R ( zeroko§ć takich skib na tej ziemi je t do tateczna do 
jt~j :.kru~zenia). Ponieważ pole jest markowane w od~tępach 8-łokcio -

vych, zatćm pięciu orzących za sobą musi zrobić koniecznie skib 
:!0 w jedneJ marce, kiedy przy rozstawieniu oraczy pojedynczo nie 
ma pewn•Jści równej ilości skib na danej przestrzeni. Każde pole 
JP. l potlt.•elone raz na za wsze na tak zwane ryzy po 5 mórg, od
t.uar.zone po obu końcach kamieniami i na taką to ryzę wprowadza 
st~ do ork1 J.IO 5 pługów. Pługi są Wyderkow kie z odkładnicą laną 
n e 1a.' kutą; brony używają się drewniane pięciorzędowe, i żelazne, 
w kt6rych wst.ystkie zęby się mijają. u 

• Zb16r z bota odbywa ·ię kosami i ierpem; przy podrożeniu 

robr,ty ręczneJ wło§cian, zb1ór ko ą przez Górali równoważy się z sier
p t· m; m6rg :!00-prętowy zboża wyrośniętego zbierany ko ą, z odbie
r.t• 'tt·m kosduje 75 koptejek i tyleż sierpem. Pierwszy sposób wymaga 
ntntrj ludz1 i Je t pośpieszniej~zy; drugi jest porządniejszy. Kartofle 
ro1.orują się 1 wykopują motykami; do użycia żniwiarek i kopaczek 
ptt.e:-,Lkadzają, kam1en1P." 

"Kartofle przechowują się w pryzmach po l 00 korcy, w środku 
k Myrh umit>Slcza · ię po 3 pale w kozioł związane u góry i obwi
lllt.:le łomą, W raz i e , llnych mrozów okrywa się je mchem leśnym, 

My potem na pod <ciół, lubo lichy, używany bywa." 
.Zbiór koniczyny odbywa si~ po wielu doświadczeniach naj-

' rz),lntej w sl'usóh następująry. NazaJutrz po sko zeniu, Ławia się 

knm~t)na w tak l\\ane kos z ki jak grykę; są. one spiczaste, u góry 
z akt~ one, u t!J'''Ju mającP §red nicy mniej-więcej łokieć. Tak u ta
qon.t k nirz.yna, mając należ) ty przewiPw, '~ytrzymuje długie nie
pq~nd) 1 które ~ko1 o ustaną, wysycha prędko; wówcza wywracają, i~ 

Ol', • ku~ z ki 1 aby p ody ich doschły, i prosto na fury zabierają ię." 

OplsUJilC go podartwo w dobrach: Zakrzów-kościelny 
pn w. Hadl)m,ki, morgów w ogóle 19~3), E n cyk l o p e d y a r o l n. 

l H<~ l\ i : ., Met <'da pn1wadzenia żniwa sierpem je t na tępująca; na za
;_:qn ~ .... 1\ih"''Y idtie dwóch żniw1arzy, którą żn~ i jedną garść 

ki.HLIH 1 1 ukłarlają ją, tak, aby kło y nie spadały w bruzdy dla 
<'t hrt•llll'tlla zboia od poro lu w razie deszczu; po zupelnem wy

J,mrrt'l, <hń h żniwiarzy zbiera zboże na powró la już przygoto
"a"• ' • ~!<·my iJlniej, a za mmi postępuje jeden robotnik i garście 
l 7, ler n.t powró łach wiąże w • nopy; dalćj za f.>-riu wiązaczami po-
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tępuje jeden robotnik i no p ki znosi w jedno m1erce ula z hit> l a a : 
ich na furmanki. Jeśli zachodti potrzeba lep ·zego wy u zenia, ukbd 
ie je w mendle do środka kło ami, a w cztery strony knowi:.. m t." 

"Przy •przęcie kosą oziminy, którą koszący kładtie n: -'· i:lll 
(zbota , pobieracz ją odbiera 1 układa w garśt·ie · garści za~ zhier.t 
się jak wyżej, a do p i ero po zebraniu 1agrabia się pole grabiami 
konnemi." 

Klemen t. z Tań kich Hofmanowa w L i s t <li' h z p o dr ó 2 y 
(l 26 r.) taki daje obraz wsi nadwiślańskiej i jej mieszkruków: ,:~1 · 
daleko hnowca i Kaźmirza, naprzeciwko wsi Brzy·śce, na prawyp 
brzegu Wi ły, widać z daleka jak gdjby gaj 1e trzech tron wod 
oblany. J t to Zastów, część jedna kilko-milowej kępy, którt'>j 
inne części zowią się: W i l k ów , Czar n a i H o t e ck a Kęp a. To 
miej ce, prawdziwie mile, utworzone niestałośclą W1sły - która (Hl

mieniając coraz koryta - odsypała ten brzeg, zamie.tkany samt'mt 
kmiotkami, na całej swej przestrzeni nic oczom nie przed tawia 1•r6, z 
chatek, pól małych, adów, drzew, łączek, płotów, drótyn, nar1ędn 

rolniczych i rybackich, bydła, chłopów; zdaje ię być jakąś zupt>lnh· 
odrębną, czarowną krainą, drugą Oitony wyspą, sieiant k oj<·1pną. 

Objeż.dżając to miejsce, w ciągłem byłnm zachlvJt'enin; a 1\ła~nit• 

drtewa owocowe wstrzymane dotąd zimnem uieZI\)'C'ZliJnem, k11it!y 
wtedy jak najobficiej; wszy tkie równie jak pola 1 łąki, puyhr:.tur 
były w ów strój wesoły, godowy, któr} m wio na na tak krMk1 l z,, 
nie te ty! przyrodzenie zdobi. - Już. na .amym wj id n e do Z .t ·t o 
w i a odmienny jak wszędzie widok uderza. Na pi~knej łąt·e WillO. 1. 

się pO obu stronach prześliczne wierz. by, nędami . auzonP; a j:HI,lC 
nieco dalej, widzi się nie wit>ś, ale o.adę zupdn11~ romanty tn.. _-i • 
toją tam bowiem chaty r?ędPm, ale porozrzuC'ane sq }'o tah'J k~J·ie, 

a w zy tkie mają k ztałt obie wła ci wy; budo1 ane na ·nanY"h 
kopcach, dla wylewu Wi ły, szczupłe ~ wy okie, gdy:l pod dal'hem 
by11a kład zbo:la i owoców; katda zaś toji w najładn1tj ·zym ngro
dzie, bo ka:ldy o adnik ma mn6 two drzew owoetHV)!h i wiPrth, 
ł. czkę, zagonów kilka; jego po;iadłość je t ogrodzona; a od 11 alnt.'ii 
drogi, wązka dróżyna w ród porzl\dnyrh płotó11 do jego mic.tkania 
prowadli. - Nie zdarzyło mi się nigdy widzieć w mieJscu j~dj·nie 

od kmiotków zamie zkan~m, tyle drzew i owocó1 , tyle larania 
i przemysłu, tyle ruchu, wesoło~ci, swobody i tycia." 
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nZastów do dóbr narodowych należy, i do Kar c z m isk, bli
skiej wioski, pańszczyznę nieuciąZliwą odrabia. Mając pana daleko 
od siebie i grunta dziedziczne, Zastowiacy myślą, że są zupełnie 

wolni, a przynajmniej wiedzą, że co robią w posiadłościach swoich, 
dziatkom, wnukom ich sie dostanie. Jest stu dwudziestu o~ady na 
przestrzeni, która m1li kwadratowej niema; a prawie wszyscy są 

bardzo majętni. Z wielką ,posobnością do handlu, chwytają się go 
z zapałem i on ich bogaci; owe owoce zimowe, zwłaszcza jabłka, 

które na je ieni do Warszawy na statkach przybywają, płodami są. 

Za towia i Hoteckiej Kępy. Nic dziwnego, aby na jednej przejażdżce 

o ad nik trzy~ta złotych zarobił, często zdarza się, że więcej. Oni 
także okolice szczepami zasilają, a ozdoba i twórczyni tego miejsca, 
Wisła, choć czasem grozi mieszkańcom, to często ich tei 1 wspo
maga; jeśli nie drzewem, to rybami, do łowienia których Za towiacy 
są nadzwyczaj zręczni; połów je iotrów im zawsze najlepiej się po
wodzi. Prócz tych źródeł bogactwa, mają jeszcze bydło, z którem 
jednak często, kiedy Wisła przybierze, w góry uciekać muszą ; nie
którzy wszakże odważniej i zostają w czasie najwięk zych wylewów, 
sami siedzą w wyniesionych mieszkaniach, a bydłu robią, mo. ty czyli 
tratwy, które uwiązane do wierzb, wraz z wodą ię podnoszą." 

n Te wierzby, które Za Łowowi po tać gaju nadają, ą (jak 
w wielu miejscach w Sandomierskiem) ich największym domowym 
skarbem; ł o d ki e m i zwane, bo taki jest w istocie mak ich liści, 

gałązek i kory, rosną dziw nie pięknie i wy~oko; równie jak wszystkie 
wierzby przyjmują się w gałęziarh; pię~ łokci wysokie, na kilka cali 
grube w moich oczach sadzili, i kilka razy do roku adtą: a sztu
cznem obcinaniem konarów, każdemu drzewu k ztałt wielkiego świe
cznika daj!\. Liście ich i kora, 1\ upodobam\ bydła żywnościfl, pnie 
stare na opał łu1.ą, gałęzie na kołki i płoty i inne gospodar k;e 
potrzeby. Tyle im przynosząc użytku w domowym obchodzie, uznane 
zo tały za najsto owniej ·ze dziewczf\t wiano. I tak: kiedy któremu 
o adnikowi córka ·ię urodzi, . ad n gałęzi kilkadzie iąt, i ju2 o j~j lo 
spokojny; - bo gdy młoda Za to wianka trzydzieści wierzb mężowi 

w po agu przynie ie, za bogatl\ uchodzi." 
Tych w zy tkich szczegółów udzielił Tański6j tamtej zy p o-

1 o wy 1 naj tarszy we wsi w znaczeniu, po którym dopiero idzie 
radny czy h w ó j t, Opowiedział on także początek Za towia w ten 
spo ób: "Dawno, dawno, kto go tam spamięta kiedy, za jakiegoś 

króla, o którym już i p a m 1 ę t n i k a niema, i najstarsi zapomnieli 
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jak się nazywał, był jeden człowiek bard1.o ubogi, rybak z rzemiosła 
swego, miał tonę i duto dzieci, a nie miał zagona ziemi; jut w on 
czas kępę tę była od ypała Wisła, ale nikt j~j jeszcze nie dowie
rzał; ten rybak przebrn~ł pierwszy przez miałką wodę, zbudował 

sobie domek, na adził wierzb, łowił ryby, i było mu dobrze; zoba
czywszy to sąsiedzi, zaczeli się także tu gnie:tdzić. Rybak ten zwał 

się Z a syt ów; długo t~ż ono miejsce Za ytowem zwano, aż nareszcie 
nie wiem zkąd przyszło do tego, że si~ Zastowiem zowie. 1

) Ale 
niech się tam zowie jak chce, rzecz pewna, że tu chleb snadny 
i smaczny; z onego jednego też osadnika Zasytowa zrobiło si~ nas 
oto stu dwudziestu i corazby wi~c~j przybywało, jedno że już miejsca 
nie staje." 

"Już teraz nawet i gro:tb Wisły Zastów się nie lęka; prawda, 
że go zalewa, ale ten zalew nie trwa długo. i nietylko że nie zarywa 
l~du bystra i niesforna rzeka, lecz owszem coraz go przyczynia. Pan 
p o l o wy, choć na tak dostojnym urzędzie, przeciet przekonany jest 
wraz z podwładnemi. że ją jeden Za towiak, który za bardzo mą.

drego uchodzi, czarami od brzegów odpędził; i tyle jest 
zaufany w cudown~j mocy tego mą,drego człowieka, ile dumny ze 
swego urzędu. - W całej t~j okolicy, a podobno w całym kraju 
naszym, lud wiejski bardzo w czary wierzy, tysiączne ma zabobony 
i przesądy. ami tylko plebani, za pomocą rozsądku i wielkiej pracy, 
mogliby tę ohydną dla chrteścijan ~lepotę zupełnie wykorzenić." 

Krudunki w p u zezy Jedleń ki ej (mówi ks. Gacki: Je d l o i a, 
str. 50) lubo powolne, nigdy tu nie ustawały. Ztą,d ~ród najgłębszego 

boru, pod najwybieglejszą drzewiną, bliżej lub dal~j Jedlni, o milę 
i wi~cej odl{'głości, oglądałeś przed przejściem dóbr na donacy~, 

świeższe lub dawniej ze ślady płużycy mieszkańców tutejszych; lubo 
miedzami, na które zwykle staczano zwały i kamienie, podciągał 

znowu las w zelkiPgo gatunku i miary aż pod wie~ a mą; a m i e d z e 
te, jak je zwano, szczególni~j około dróg i go~cińców, skutkiem pe
wnej przetOrności, i na taje ( 1/, kilometra) niekiedy były szerokie. 
Pomiar 1819 roku wykazał, że niw czwartkowych (t. j. dających 

1
) !owo z as u ć znaczy zasypać (piaskiem lub czemkolwiek sypkiem). 

Rzeczownik więc zasut (ma c.), zaeucie (neutr.) miałby zna· 
czenie zasypanego miejsca lub czynności zasypania. 
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c z 11 ar t ak czyli czwarty snop dworowi, a dziesiąty kościołowi) miały 
niektóre w. ie po kilkadziesillt aż do stu morgów, a Jedlnia przeszło 
500 morgów. Takie użytkowanie z lasów okolicznych przechowało 

pa m 1ęć nale7enia ich kiedyś do gromady i sprawiało, że każda wieś 

aż do ostatnich czasów, bór sob1e przyległy poczytywała za , woję 
własność gminną .• Nasz las,- w naszym lesie, - a co 
kom u d •l n a: z e g o l a s u u zwykle mawiano, i ws7elkie ogranicze
nie amowo lnego postępowania w boru, uważali włościanie za nad
uty cie u r1ędu leśnego, za chęć wyzucia ich z odwiecznego posiadania. 
Parni~ ta rny, jak wieś Kozłów 1840 r. z siekierami wystąpiła 

i c h c i ała wzbronić c1ęcia linij oddzielających donacyę od ich osady, 
i tne a był o dlugi c:h przekładań i wystawienia skutków takiej nie
roztropności, nim od zamierzonego gwałtu dobrowolnie odstąpiła ." 

Probo zczowie w Jedlni starali się niejednokrotnie o pozyskanie 
przyleg łego im lasu na potrzeby ko§cielne i własne, lecz uRiłowania 

ich nie wtięły nigdy skutku. '). 

K~. Gacki (Je d l n i a, Radom 1874, str. 98) mówi: 
"Dawniej nie znalazłeś we wsi Jedlni ani jednego szyb o w a

n e g u w n z u, tltiś w zystkie co do jednego, nawet wołowe, są, kowane. 
llrony w.l~tlzie żelazne. Dawniej do kościoła ledwie na Boże Narodzenie 
i na \\' i,·l kanoc kilku lub kilkunastu przyjetdżalo, reszta pnybywała 
J•i .. :-zu · tMaz w każd~ niedzielę, ze wszystkich wsi ów, pełno formanok 
J•O d k u~r i o łcm. " 

"Dobytku teraz ma więcej komornik niż dawniej gospodarz, 
bo k a żJy ~ \\ ój grant doprawia pilnie i znawozi, do czego służy siano 

1
) Do owych to starań proboszczow kich o las, przyczepiono nastę· 

pnjąC'e podanie: O pięć wiorst od Jedlni przy drodze do Brzózy, 
w lesie rz.ądowym, w miejscu P i e c n i k tak zwanćm od pieców 
smolarskich, znajduje się kam i e ń klin o w a ty, więr~j niż trzy 
łukcir długi, a polowę tPgo w grubszym końcu; w cieńszym zaś 
ćwierć. łokcia trzymają1· y. Na tym znać jaki~ś rysy, a po<lanie 
twierdzi , że to j~ t abrys (kontur) trzewika plebana Jedlni, który 
upominaj:}C się o wydzielenie sobie lasu ciągnącego ~;ię od w i e l· 
ki e l" o kam i e n i a nad RzPkietką (gdzie się gromadzkie narady 
i wiece odbywały) aż po to miPjsce, i stanąwszy na owym kamie· 
ni u (klinowatym) jako najdalszym swoim kopcu, póty z niego nie 
zsz dł, aż lad jego obuwia na kamieniu wykuto. A mo
. t• też ów kamirń z rys a m i, pobudził plebana do starania się 

l.u, , ciągnąry się aż po to miejsce od jego gruntów. 



73 

zakupywane na łfLkach legnych lub u wło~cian innych parafij. Dawni~j 

zaś nie starano si~ o dobre konie, bo takie bezustannie zabierano 
na podwody; mało dbano o dobre woły, bo takie do najciętszego 

gruntu wypędzano na pańszczyznę." ' 
"Przychodzień kupił plac i wystawił wiatrak w r. i 68; za 

jego przykładem dwaj tutejsi gospodarze z samej Jedlni zbudowali 
~wa wiatraki i jeden w Ja trzębi wystawiono. Olejarnią założył wło

ścianin jeden przed kilku laty, drugi przed rokiem (t. j. r. 187 3); 
obydwa biją olej w adwencie i w wielkim poście . Przemystowiec je
den otworzył r. 1872 sprzedaż soli, pokarmów, pieczywa radomskiego 
i niezbędnego teraz tytoniu. Dwaj inni pootwierali takież handle i nadto 
pomurowali piece chlebowe , utrzymuj~c czeladników piekarskich." 

Garncarstwo kwitło w wielu miejscach w Sandomier kiem i Ra
domskiem. Osobliwie też z wyrobu garnków słynęło mia to Iłża, 

a garnki te powszechny w całym kraju miały odbyt. 
Autor artykułu o my i jej pamiątkach (w cza op. wam. P a

m i ętn i k religij n o -m oralny z r. 1854) przytacza kilka nazw 
garnków iłieckich, co szły niegdyś na targi aż doGdań ka 
i do Szweryi, jako-to: płaszczyzny (mi ki, pokrywy, rynki), dro. 
bi zcze (małe garnki), podpniacz~ta (kwadratowe), ob zer
niaki (3 ·kwartowe), pniaki (garncowe), jagielniki (dwu-garn
cowe), kruszce (wielkie) i t. d. 

Gazeta Kielecka z r. l 74, nr. 56, w artykule p. K-z 
"Z wycieczki w Łysogóry• mówi: 

Zamożm włościanie dosyć rzadko tam się trafiają z powodu 
złego gatunku g run Łów; starają s i~ wi~c powięk zać swoje dochody 
hodowlą niezłych wołów, koni i owiec, mając dla pierw zych obfite 
pa ze w leśnych l~kach i pa twi kar h, a dla o, talnich bezleśne, po
rosłe jałow('em i wrzosami wzgórza. ') Oprócz tego, niektórzy trudnią 
się wyrobem rozmaityrh przedmiotów z drzewa. jak n. p. łopat, grabi, 
dzwon do kół, gontów 1

) i t. p. W okolicy u stóp gór cz~:ito dają 

i~ widzieć we wsiach obszerne ady, z których owoce, a szczególni~j 
~liwki-węgierki i jabłka do. yć daleko rozwot~ na sprzedaż. ' ) 

1
) Nie wspominamy tu także o nie zawsze godziwem rybołów twie, 

my li w twie i łowiectwie (osobliwie ptaków na sidła, jak to po
wiedziano w eryi V Lttdu tr. 186). 

1
) W Dębnie pod Rakowem zajmują się wyrobem sieci. 

1
) Kulturę tę owocu za zctepić tu niegdy mieli k ięża Benedyktyni. 



ZWYCZAJE. 

1. Boże Narodzenie. 

Pod Sandomierzem, Zawichostem, Opatowem i t. d. w Wiliją 
wieczorem rozpościerają, na stole siano; na to kładą białą płachtę, 
łamią, i dzielą się opłatkiem, częstują wódką i śledziem. W godzinę 
później, zasiadłszy do tak nakrytego stołu, jedzą barszcz na rzadko 
z grzybami i chlebem, kapu tę z grochem, kluski z makiem (czarnym), 
fasolę lub groch zwyczajny, kaszę jaglaną ze śliwkami, pierogi z sie
mieniem, gruszki i śliwki suszone. Przy jedzeniu, nie kładą, łyżek 
na stole, ale je trzymają w zębach, ażeby ich krzyże w plecach 
nie bolały. 

Zjadłszy i powstawszy, zostawiają, na stole chleb, na nim kładą, 
nóż, na nożu opłatek; i tak chleb ten leży przez całą noc. Rano, 
w Boże Narodzenie, biorą ten nóż i uważają, z której strony padła 

nań rdza: jeśli rdza padła od strony opłatka, to wróżą z tego zarazę 
na pszenicę; jeżeli padła od strony chleba, to zarazę na żyto. 

Po spozyciu \\ieczerzy wilijnej, przynoszą, wiązkę słomy prostej 
i wiązkę targanej; z prostej robią, powrósełka, a targaną, rozr.iągają, 

na środku izby. Potem kładą ię chłopi na wznak na izbie (na owej 
słomie targanej), biorą źdżbła słomy prostej, pozostałej od powróseł, 
i ciskają. je na powałę, na belki; ile ździebeł utkwi w powale, tyle 
kop żyta, jak sądzą, zbiorą, w żniw a. 

Poczem biorą powrósełka i wałek od maglownicy, z tern idą 

do sadu i okrążają, po trzykroć każde owocowe drzewo; za każde m 
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okrą.teniem uderzają wał ki e m w pnie tych drzew i zaczynają z niemi 
rozmowę (oczywi~cie, ami do iebie): Ściąć cię? nie ściąć? 
będzies rodziło? nie będzies rodziło? Ostatecznie, na 
zapytania te wypada zawsze odpowiedt potwierdzająca, t. j., te 
drzewo będzie rodziło i ~cinać go nie ma potrzeby. Obwiązują 

je wi~c, jedno po drugiem, powró łami i wracają do izby. 
I tu, jak w całym kraju, jest zwyczaj, że młodzi chłopcy 

i d ziewczyny pokrzykują wtedy po koleji, i nasłuchuj!\, z której strony 
odpowie im echo; z tej bowiem strony ma przyjechać kawaler do 
panny, lub panna jest w tej stronie dla kawalera do wzięcia. 

6mlertel - ny król 

2. Kolędy.') 

ty eh,.al,, 

nad •i ka - ml, 

l. 

a Sło 

l mieazka - lo 

ta - ło 

mttd%y na - m1. 

~~ ~~@=-~~-•l========== __ ---=--==-~-
Pan nie- blot6w obno - z - ny . 

ł) Obacz, co o kolędach pisano w eryach Ludu: V str. 22 , - IX str. 
117. - XVI str. 103. - Ma.e01cszr, I, str. 95. - Do ć powszech
n6m jeszcze bywa w andomierski~m obnoszenie zopek czyli Ja ełek . 

Iu iały wazakic tak przy t6m jako i przy obchodzie innych zwyczajów 
zachodzić pewne nadużycia, skoro je władze l.. o· ci In e wielokrotni 
ganiły i ograniczały. I tak, czytamy w księdze pan• fi i Ś w i er z (b li ko 
Kozienic) w notatce z r. 17 o zakazie biskupim .strzelania przy uro
czysto ciach kościelnych, strojenia jasełek, zaściel ni a słom l} ko ci ola 
w święta Bożego Narodzenia, rzucani owsa, wys dzania bczków 
w kwietnią niedzielę do mówieni wier zyków, odprawiania pogrzebu 
'. P. Maryi i t. p. przydatków do naboi ństwa, które gdziekolwiek 

prywatne domysły wprowadzić mogły." 
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l. Bóg się rodzi, moc truchleje, 2. Cót masz niebo nad ziemisny? 
Pan Niebiosów obnatony. Bóg porzucił zczęśc1e twoje, 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, w zedł między lud ukochany, 
ma granice nieskończony. dzieląc z nim trudy i znojP. 
Wzgardzony,- okryty chwałą. Niemało cierpiał, niemało, 
śmiertelny,- król nad wiekami; teśmy byli winni sami, 
a Słowo Ciałem się stało, A !owo ciałem się stało 
i mieszkało między nami. i mie zkało między nami. 

3. Podnieś rękę Bote dziecię, 
błogosław krainę miłą, 
w dobrych radach, w dobrym bycie, 
wspieraj jej siłę swą siłą, 
Dom na z 1 majętność całą 
i twoje wioski z miastam1. 
A Słowo Ciałem się stało 
i mieszkało między nami. 

Lkd, trya V, Itr. 242, nr. ~T. - Ks. M. llloduuew1kl: .~pietD!Iił koiritiiiV. Kraków 1~38, otr, 

2. od ·tu1owa, Stopnicy. 

pacho l•t ko pa - te ne, pa-ate ne. 

2. Podarunki Jezu owi oddają, 
na kolana przed nim ze czcią klękają. 

Witają dzieciątko, 

małe pacholątko, 
pa terze. 

3. Uznają w nim Me yjasza prawego, 
który przy zedl, by ich zbawił od złego. 

Witają dzieciątko i t. d 
4. Dz1eciątko su~ do pa tuazków uśmiecha, 

czy tern sercem jako Jezus oddycha. 
Witaj!\ dzieciątko i t. d 

5. Postanęli pa tu zkowie w około, 
zaśpiewali Jezusowi wesoło. 

Witają dzieciątko i t. d. 
6. Dziękował 1m Józef stary za dary, 

Przynie i one dla Jezusa ofiary! 
Witają dzieciątko i t. d. 

L..d er. V, 1tr. ~2, nr. ~6. - Nula tamile Itr. 199. - JlaJOVIUł lU, Itr, 69, ar. T. 
K1. łll•oduuow1ltl: Pa1torałh i Koltdv, Liplit 18~3, Itr. 218. 
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3. od Sta .. owa. 

luddtle-go, Paaaa Sy-na & we-M - Iem 

-==-g 
do-iy- la n• sie-lonem tia-neczku, 

ku, ku, ku, ku, ku, ku, &agn.ew~ go wołe-czku. 

2. O Witajte z nieba Bote! 
twarde-~ sobie obrał łote. 
Witaj królu niebie ki, 
Cesarzu Empirejski. 
Zszedłeś do zopiny, 
by~ zgładził nasze winy, 
ny, ny, ny, - ny, ny, ny, 
Synu Ojca jedyny. 

3. Za grzech Ewy i Adama, 
to dziecina upłakana: 
O Maryja, proszę Cię, 
chciej ukoić to dziecię, 
Piersiami świętemi, 
twojemi panień kiemi1 

mi, mi, mi, - mi, mi, mi, 
i nakarmij go niemi. 

4. Józefie więty, kochany, 
nit> ie'ć Kuba dw barany 
z trzody swojej, co większe, 
a oraz i naj! psze. 
Ku zagrzaniu twemu, 
Pan ięciu zziębniałemu, 

mu, mu, mu, - mu, mu, mu, 
Dziecięciu kochanemu. 

5. Kuba najprzód się dowiedział, 
bo o północy przybiebł: 
pasł tam blisko swe kozy, 
wipdział-te to syn Boty, 
w tej szopie zrodzony, 
między bydłem złotony, 

ny, ny, ny, - ny, ny, ny, 
w pieluszki uwiniony. 

6. Pobietał Kuba do budy, 
nadął sobie w drogę dudy, 
opowiadał i ·drugim, 
pasterzętom ubogim, 
wesołą nowinę, 
te widziałem dziecinę, 

nę, nę, nę, - Rę, nę, nę. 

z nieba daną dziecinę. 

7. Ci się z rado · cią porwali, 
owiec wych poodbiegali, 
podarunki pobrali, 
z Kubą ię wyścigali : 
Runął na pagórku, 
i pogniótł dudy w worku; 
ku, ku, ku, - ku, ku, ku, 
o Kubo nieboraku! 

. Pa terze ię z nit>go miali, 
hala! hala! na l\ wołali. 
Kuba wrócił do budy, 
pozeszywać swe dudy. 
Igła gruba była, 

dudy podziurawlla, 
ła, la, ła, - ła, ła, ła, 
bez dudów biMa była. 

Ks. Wlodułł•woki : Pa•t•rallci i KOlfdY otr. 2 3 
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~~~-1-'--.... -----L-~-~~ .44_~ t---r-r:s=k~~-_c-e;s±t_~ 
jasna lo- na. Szymo-nie kocbany strach to niewidlia- ny te ca - le nie- bo 

#-r=~~ :& n=Im-=~==f-~=r=r-t-~? --- -+-t:i=t;i=t::::::::B=ł:::B=t=- -- . lo' i-,-;.'~-=!.=1 
V v v iol 

c&eN·o- ne, tawo-łaj na bra-ri, niechaj wstawa- j,, ba- ra - ny i ea- py 

l. Już północ była 
gdy się zjawiła 

nad niską doliną jasna łona. 
A tak struchlawszy 
i zobaczywszy 

krzyknął stary Bartosz na Szymona: 
Szymonie kochany! 
strach to niewidziany 

że całe niebo - czerwone. 
Zawołaj na braci: niechaj wstawają, 
Kuba, Mikołaj, - niech wypędzają 

barany i capy, 
kozy, owce, skopy 

zamknione. 
2. Na te wołania 

smacznego spania, 
spadł Grześko ze Stachem z brogu. 

Maciek truchleje, 
ze strachu mglt>jl', 

krzyczy: ach, la-Boga, uciekajcie! 
Grześ ko żebro złamał, 
Stach na nogę chraroał, 

bo ją wywinął - w kolanie. 
Oj, oj, oj, oj, oj, oj!- Pawełek woła, 
uciekaj, nie zwlekaj, - gore stodoła; 

Pogorzały szopy, 
i pszeniczne snopy, 

Jan zginął. 

d 

Mat OI.Oi zt lU , stT. 60ł nr. ~. - Lwd Ser. XVI, Itr . 109, nr. 1. 



2. Na zą wolę taką mamy, 
od was porady żądamy. 
Czy możemy pójść do niego, 
jako do Pana swojego? -
- ldżcie " miało bez obawy, 
ten Pan na wszystkich łaskawy. 

3. Jakież mu dary weżmiemy, 
co ofiarować będziemy'? 
Czyli przyjmie dary na ze, 
tak jak przyjął przedtem wasze? 
Wszy tko przyjmie co mu dacie, 
jeżli serca czy te macie. 

·~T .. ~ 
~.....!:=--==:::tt=+= 
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fi. od lity, Solca. 

Bo gu powie. 

4. Je zcze jednego ż:1damy, 
niż ię do niego udamy: 
Gdzi jest tajnia, my nie wiemy, 
powiedzcie nam, was pro iemy.
- Za Betleem tuż przy mieście, 
je t ~;taJenka i tam bieżcie. 

5. Już więc idźmy ·koczno grając, 
oraz wesoło śpiewając: 

6. 

Boże z nieba wy okiego, 
co dla człowieka nędznego 
zrodziłeś ·ię. w ten mróz srogi, 
żyj nam Zbawicielu drogi. 

Ko. lotlodu uwokl : Palloralłi • Kolfd!J Itr. 281. 

Radom. 

l. Nie no Ie -iy to-bie Lecz pa - la-ce, ma t• 
Je-zu Ie iye wgrobio. 

2. Nie leż z bydłem w sianku, 
niebie ki baranku. 

erce moje, - za pokoje 
przyjmij-że kochanko. 

3. Gdy będę mieć ciebie, 
już będę j k w niebie· 

Twej pomoc·y,- w mej niemocy 
doznając w potrzebie. 

4. Pastu zkowie mali 
Twej ła ki doznali, 

gdy zbawienie, - odkupienie 
przez cię odebrali. 

5. Przynieśli bnrana, 
ofiarę dla Pana, 

Przygrywali, przywit li 
wielkiego Hetmana. 

6. A my Ci co damy, 
wego nic nie mamy. 

erc m c łem, z du zą z ciałem 
Tobie się oddamy. 

Kł . Joliodu sewaki: Pallora/.ł:i i Koltd!l tr. 2 9. 

ifi~~~~l-~~= -'.'~~!~~ ..., 
W tAij kolt-dlio kto tu bfdtl•, ..-uyetko do u - clechy, Dać da-ry 

kto CO ma dai' J>Oda-ro-waĆ, Dieth Slf pTfdko spiHy. 
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-s=t~· ~ ~-~ =-- = ==~ -- --- ~_."~~---
ma - łe-go, by i oa- był po lmlereł tba-włenia w1e-czntgo. 

Ob. Jfa•OIIJIIł III etT. 63 , nr. 13, 1~. 

8. od Opatowa, Bogoryi. 

przy-~Hś - my do 

~~~~90~ ~-4----~ 
da-li nam tam po ko-l~dzle, bej ko-1~-da. 

l. A z wieczora, z wieczora 
przySliśmy do dwora. 

2. Poszed-ri z nami jeden kulawy, 
zostawił buty z gaciami. 

Byli nam tam radzi wszędzie, 
dali nam tam po kolędzie, 

hej kolęda! 

Nie wytrzymasz panie bracie, 
idż po buty, idź po gacie, -

hej kolęda! 

3. Drugi nam za wiązł 4. Trzeci się upił w karczmie na winie 
za karczmą w błocie . nocował w (piecu) w komin i e. 
Nie miał go kto poratować, Spalił obie rękawice, 
musiał do dnia pokutować, - i rękawy u gurnice, 

hej kolęda! hej kolęda! 

5. Prtyśliśmy do szopy: jest panieneczka, 
piastuje dziecinę gdyb' aniołeczka. 
My mu dali swe ochfiary, 
przyjm to Boże, kto co może, -

hej kolęda! 

9. od Kosienie, Słedeehowa. 

- 1 

~ ~-· § _j:-= 'f"+-=1!--r : ---. _..._." --- ---
•o-bie wko- ło. (u)śpi<ujmy 

(za)Ńpiewajmy 

ta-& piewajmy vte-so- ło 

u-śpiewajmy lola - ry-ja 
"' we -so- ło. 

le-lu- ja. L1<d, er. X VI tr. lO nr 6. 
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10. od OpoC&oa. -.....,_::=-
~ ~ 

&aJ- ka zie-le - ni 1i~ traw-ka, tam putaru 

pa_.Ji wo-ły • gar-ka. 

3. A jak nam nie dacie, l. Z tamtej strony gajka, 
zieleni się trawka. 

Tam pa terze paśli woły, 
jedli kaszę z garka. 

wielki gniew doznacie; 
wszystkie szklanki potłuczemy, 

co w kredensie macie. 
2. My pastu zki mali, 

i my by-śmy brali, 
kolędeńkę na rączenkę, 

byście pań two dali. 

4. Dobądż Kuba rogu, 
zagraj chwałę Bogu. 

Ale, ale, aleluja! 
ch wala Panu Bogu! 

11. &adom. 

mu w110-ło 

o br6tmy a i~ 1 nim w koło, ho e, hoc, h n c, hoc 

l. A cóż z tą dzieciną będziem czynili, 
braciszkowie mili, że ię nam kwili. 

Zaśpiewajmy mu we oło, 
i obróćmy się z nim w koło: 

hoc, hoc, hoc, hoc. 
2. Może bez matuli płacze dziecina, 

więc jej do miłego zaprosimy syna. 
M. ma, mama do dziecięcia, 
utul tego płacz panięcia ; 

mama, mama. 

12. 

-· 
u - olad sobl• • 

Ko&leole • 

h•J oam 

l 

J 
hej ko - len - da. 

Ltul, Ber. XX. 6 



l. Posed Maciek po kolędzie -
zasiad sobie z wójtem w rzędzie 

[v. w zopie) 
2. taciek idzie, w karcmie grają, 

Maćkowi nogi drygają. 
[v. az mu nogi podrygają). 

3. Maciek sie do tońca strozył, 
[v. wsed, do tańca się nastrożyłJ 
Kozuch na ławie połozył. 

4. Maciek w tońcu ruchu, ruchu, 
juz na ławie po kozuchu! 

5. Wysed na-dwór i zawołał: 
[Maciek na Kubę zawołał] 
cyś ty Kuba kozuch schował? 

6. Ja ci tego nie ucynił, 

bóm się dopiero ozenił. 
7. Wzioł i idzie skłopotany 

do swojej zony kochanej. 
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8. Jego zona posła po wsi, 
[ v. była na wsi) 

podarli jej fartu ek psi. 
9. Idzie zona bez fartucha, 

idzie Maciek bez kozucha. 
10. Maciek mówi o kozuchu, 

zona mówi o fartuchu. 
11. Otóz widzie, otóz mas, 

ja z fartuska miałbym płasc. 
12. Najstarsy się go syn pytał: 

pod cem teraz będę sypiał? 
13. Syn na niego, ojca, gadał, 

Syn po ojcu kozuch bierał 
[w deiedeictwie]. 

14. O mój synu, nie bądź taki, 
są na górze w hecce kłaki. 

15. Będzie kozuch drugi taki, 
będzie taki, będzie taki. 

13. Ryczp•61. 

Poned Maciek 

14 od S(eciecho a. 

do daie - einy~ 

jut •• w proau , 

Wa- ra ehlopcy od tej llopy, 
bid<.1o wpnódy do (toj owojej) tnody. 

l. Trzej królowie jadą 
z króleską paradą 
z dalekiej krajiny 

do dzieciny. 

Wiozą mirę z Saby, 
kadzidło z Araby, 
złoto od Mogoła, 

dań dla króla. 
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Wara chłopy 
od tej szopy, 
bieżcie wprzódy 
do swej trzody. 

Bo królowie dary 
wiozą na ofiary, 
Niemowlęciu-Bogu, 

już są w progu. 
2. Gdy przyśli do Pana, 

padli na kolana, 
złożyli korony 

na ukłony. 

l oddali dary, 
aż się Józef stary 
zadz1wił bez miary 

z tej ofiary. 
Józef powie: 
dość królowie, 
na tern złocie 

przy ochocie. 
Dziecina oczkami, 
skazuje rączkami, 
i mile przyjmuje. 

nie brakuje 
(nie robi wyboru]. 

3. My za królmi temi, 
idżmy z dary swemi 
przywitajmy Panię [neutr.] 

Złóżmy Zbawcy swemu 
na świat zrodzonemu, 
pokłon jako Bogu 

w szopy progu. 
Ukorzone 
i skruszone 
serca dajmy 
i błagajmy, 

by tu błogo ławił, 
poMm w niebie stawił, 
byśmy Go chwalili, 

wiecznie żyli. 
Niektórey emieniają: 

3. Z armat wystrzelono 
w kotły uderzono, 
na chwałę Dziecinie 

a i matce. 
Zatrzęsła się cała 

stajenka spróchniała 
od huku armaty 

bez utraty. 
Wół się lęka, 
choć zdrów stęka; 
Józef z Mahu 
drzy od strachu, 

rzecze: od hałasu, 
umrę juz bez czasu, 
bo się armat boję, 

ledwo stoję. na co stanie. 
4. Potem trzech królowie 

po Józefa mowie 
Dziecię uściskali, 
Matce ukłon dali, 
Józefa tegnali, 

i odjechali. 
JU. Keilor: Zbio~ pieini JlallóJJO. łatul. Pelplin 1871, atT. 219. 

15. 

ly dtie, Pan Jeaua ai~ 

Gni os&ów, Graniea. 

rod d, Je - mu 

Bę<hiom wi-tał, b~d1ltU1 kłaniał, 

6* 
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\.1 
J•-111 co co - d nemu, btdliem witaJ, btd&iem ltlanlal Je- 'H co co dotmu. 

l. Chłop. Żydzie, tydzie ! 
Pan Jezus się rodzi. 

Toć i jemu jako Bogu, 
cześć oddać się godzi. 

Żyd. Będziem witaJ, będziem kłaniaJ, 
jetli co godnemu, 

ale w sopie, głupi chłopie, 
przecie nima komu. 

2. Chlop. Żydzie, tydzie! 
w Betlejem mia teczku, 

tam się zrodził, tam on lety 
w tłobie na sianeczku. 

Żyd. Idt do diabla i do tysiąc, 
co by robi! w siopie, 

tak pan wielki, tak król wielki, 
idt do diabla chlopie! 

3. Chłop. Żydzie, tydzie! 
j-anieli śpiwają; 

toć i jemu jako Bogu 
chwałę oddawają. 

Żyd. Idź do diabla i do tysiąc, 
ja nie znam j-andziele, 

a ty chłopie, ty psia-jucho, 
glupi jako riele. 

4. Chłop. Żydzie, tydzie! 
trzech królowie jadą; 

toć i jemu jako Bogu 
dary oddawają. 

Żyd. Wiem go o t~m, wiem go o tern, 
wczoraj u mnie buli, 

troche z mirrem i z kadzidlem, 
u mnie go kupili. 

5. Chłop. Żydzie, tydzie! 
trzymaj ię bibliji , 

a nie twojich tych talmudów, 
aielmów1 kanałiji. 

Żyd. Aj waj, aj waj! z rękiem, z nogiem 
taimam sie talmudziech, 

a ty chłopie, ty p iajucho, 
wielki balamuciech. 



85 

6. Chłop. Żydzie, żydzie! 
kiedy mi nie wierzy , 

ja juz pójde, się odwrócę, 
a ty mnie całuj w nyć. 

Zyd. ldż do diabla i do tysiąc 
tam prec za cbalupiem, 

tam sie schowaj, tam się zakryj 
z twojim kiepskim d ..... 

Lud, Ser. V. atr. 212. nr 18. 

3. N o-wy rok. 

Zwyczaje nowo-roczne, obchodzone tu bywają w podobny sposób 
jak podano w Seryach V, IX i XVI; najbardzi~j wszakże zbliżają si~ 
one do krakowskich. 

Po wsiach i miastach ukazują si~ szopki, i a~ do Trzech Króli 
śpiewane bywają kolędy, których część podaliśmy wyżej. Wśród nich, 
·fylem wyróżniają ię nieco te, które układają niekiedy mieszkańcy 
mia teczek. 

Kolędnicy przybywszy do Klasztoru Panien zakonnych, śpiewają 
przy fórc1e pannie Przełożon~j i urzędniczkom klasztornym nast~

pujące kolędy. ') 

16. 

a) Dla pmmy k ieni. 

l. Nowy rok nadchodzi, 
wszystko dobre rodzi, 

bej, hej, kolęda! [:). 

2. Niechaj zdrowie służy, 
niech fortun płuży, 

hej, hej kolęda! 

l) Kolędy te i tym podobne śpiewane bywaj4 głównie w Krakowskiem 
i Sandomierskiem, w wiliję Nowego-roku lub w sam ten dzień, przez 
chłopców i czel dż rzemieślniczl} po miastach i miasteczkach, gdzie 
się znajdują klasztory żeńskie, a układają je słudzy kościelni, orga
niści, bakałarze i t. d. 



3. Za naszą kolędę, 
da nam wina w gębę, 

hej i t. d. 
4. Śpiewajmy co siła, 

aby długo żyła, - hej, 
5. Aby żyła wieki, 

a Bóg ją z opieki - hej, 
6. Swojej nie wypuszczał, 

ani też dopuszczał, - hej, 
7. Żadnej przeciwności, 

by żyła w miłości, - hej, 
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17. 

8. Oblubieńca swego, 
Jezusa miłego, - hej. 

9. Niech dni Ne torowe 
płyną jej perłowe, - bej. 

10. Niech Jezus maleńki 
złote upominki - hej, 

11. Na ręce jej złoży, 
do nieba otworzy -

hej, hej kolęda! 
hej 1 hej kolęda ! 

b) Pannie Wikaryi. 
Nuta or. 16. 

l. Hej, hej, kolęda! [: ]. 
Panno Wikaryja, 
niechaj nas nie mija 

hej, hej, kolęda! [:]. 
2. Dziś twoja ochota, 

w kolędzie szczodrota1 

hej i t. d. 
3. Bo dziś radość wszędzie 1 

grają po kolędzie, - hej, 
4. Pastuszkowie ma h 1 

gdy Boga poznali 1 - hej, 
5. Dary swoje sporze, 

składają w oborze, - hej 
6. Panu maleńkiemu, 

w żłobie złożonemu, hej. 

7. l my też dziś tobie, 
tak godnej osobie, - hej, 

8. Piosnkę po kolędzie, 
jako zwyczaj wszędzie, -

9. piewamy z wdzięczności, 

oraz z powinności, -
10. Niechaj Dobrodzice 

naszej Bóg sowicie, -
11. Nagrodzi tu zaraz, 

że łaskawa na nas, 
12. I niebem zbogaci, 

koroną odpłaci, -
hej, hej, kolęda! 
hej, hej kolęda ! 

18. 

c) Pannie Ekonomce. 
Nuta nr. 16. 

l. Hej, hej. kolęda! [ :] 
Mo cia Ekonomko, 
nasza opiekunko, 

hej, hej, kolęd ! [:). 
2. Bądż -że nam dziś rada, 

bo próżna parada, -
hej i t. d. 

3. Śpiewać po kolędzie, 
kiedy nic nie będzie, - hej, 

4. I smutna kolęda, 
kiedy sucha gęba, -

5. Pasterze też mali 1 
tutaj się zebrali, -

6. Wzięli-by po mierze 
grochu i po pyrze, 

7. Obdarz ich kolędą, 
a trzody trzedz będą 1 

8. l Jezu maluchny, 
b rdzo ubożuchny, -

9. Na sianku złożony, 
zimnem przerażony, -



10. Chciej go tet obdarzyć, 
kolędą nadarzyć, -

11. Spraw mu koszuleczkę, 
z futerkiem czapeczkę. 

12. Ten mały robaczek, 
jako mizeraczek, -

13. Posiłeczku pragnie, 
lecz nie każdy zgadnie, 
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19. 

14. Czem sit; kontentuje, 
czego potrzebuje, -

15. Daj pięknych jabłuszek, 
orzeszków i gruszek.-

16. A on·ci też za to 
nagrodzi bogato, -

17. Bo wiecznie zbogaci, 
gdy niebem zapłaci, 

hej, hej, kolęda! [:]. 

d) Pannie Podskarbini. 

1. Hej, hej, kolęda! [:]. 
Mościa Podskarbini, 
masz pieniądze w skrzyni, 

hej, hej, kolęda! [:]. 
2. Masz klucze u pa a, 

stanie z winem flasza, 
hej i t. d. 

3. Są klucze na kołku, 
są pieniądze w worku, 

4. Rachuj nam obficie, 
wróci'ć się sowicie, -

20. 

5. Nagrodzi'ć maluchny 
Pan Jezus miluchny, 

6. Palu zkiem skazuje, 
na cię pokazuje, -

7. Byś mu rada była, 
ochotnie służyła, -
A on ci w wieczności, 
za ten dar szczodrości 

9. Koronę daruje, 
jak ci obiecuje 

hej, hej, kolęda! [:] 

e) Fannie Seafarce. 

l. Hej, hej, kolęda! [: J 
Mościa szafareczko, 
ochotna rybeczko, 

hej, hej, kolęda! (:]. 
2. Cza twój dziś kolędy, 

niechaj znają wszęlly, 
hej i t. d. 

3. Twojl} w tern ochotę, 
w kolędzie szczodrotę, 

4. Dzisiaj ci śpiewamy, 
bo się spodziewamy, -

21. 

5. Że nas utraktujesz, 
kolędę daruje z, -

6. Daj smacznych kołaczy, 
a to nas uraczy, -

7. Bóg ci za te dary, 
by' nie szła na mary, 
Pozwoli wiek długi; 

i za twe u ługi, -
9. Koroną swą w niebie 

ubogaci ciebie. 
hej, hej, kolęda [:] . 

f) Fannie Kucilmistreyni. 

l. Hej, hej, kolęda l [:] 
Kuchmistrzyczko nasza, 

dobra i kiełba a, 
hej, hej, kolęda! [:]. 



2. Będzie po kolędzie, 
bo oto nie wszedzie, 

hej i t. d. 
3. Będziem kolędować, 

znacznie profitować; 

88 

4. Naładuj nam dobrze, 
wszystkie torby szczodrze, -

5. Pan Bóg ci poszczęści, 
kiedy nam ze sześci -

6. Jendyków darujesz, 
sakwy napakujesz. -

7. A za twą ochotę, 
i znaczną szczodrotę, -

8. Pan Bóg ci zapłaci 
niebem zbogaci, -

hej, hej, kolęda! (:]. 

22. 

g) Fannie Piwniceney. 

l. Hej, hej, kolęda l [:] 
Pełna cnót Frańciszko, 
Ma z piwnicę blisko, 

hej, hej, kolęda! (:] . 
2. My ci kolędować, 

ty każesz szafować, 
hej i t. d. 

3. Wineczka z Tokaju, 
Bóg ci za to w raju, 

4. Co się na świat rodzi, 
sowicie nagrodzi. -

5. My będziem popijać, 

9. Jacek będzie pląsał, 
siwą brodą trząsał. -

10. Stach na chwałę Bogu, 
gdy zagra na rogu, -

11. Za to oblubieniec, 
lilijowy wieniec -

l 2. Już dawno dla ciebie 
nagotował w niebie. -

13. I to ci~ nie minie, 
co tam .v piśmie słynie; 

14. "Pójdź kochanko moja, 
do mego pokoja, -
Czeka cię zapłata śpiewać i wywijać (tańczyć),- 15. 

6. A Kuba z szala u 
przyjdzie tu zawczasu, -

7. Wypije kieliszek, 
dla rozgrzania kiszek. -

8. Iwan dopomoże, 
gdy będzie w gąsiorze (butli), 

za wzgardzenie wiata, -
16. Weż nadgrodę woję, 

za kochanie moje, -
17. Ja ciQ też na wieki 

nie spuszczę z opi ki" 
hej, hej, kolęda l [:]. 

23. 

h) Pmmie Z akry tyjance. 

l. Hej, hej, kolęda! [:] 
Cna zakry tyj. nko, 
Jezu a kochanko, 

hej, hej, kolęda! [:]. 
2. Pełna pobożności, 

i wszy tka w miłości, 
hej i t d. 

3. Coś oddana zgoła 
ozdobie kościoła, -

4. troisz go kwiatami, 
a iebie cnotami, -

5. Po łuchaj kolędy, 
bo ten zwyczaj wszędy, 

6. Gdy grają pastćrz 
na rogu, na lirze, -

7. Kuba gra w piszczałkę, 
a Sta zek w fujarkę, -



8. Iwan gniecie dudy, 
Wojtal chociaż chudy, 

9. Co ma gardł krzyczy, 
Bartos na basicy, -

10. Chwałę Bogu dają 
wesoło śpiewają, -

11. l my t i śpiewajmy, 

Małemu cześć dajmy, 
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12. Aby nas na wieki 
nie spu zczał z opieki. 

13. A pannie gorliwej, 
o kościół troskliwej, -

14. Dał w nadgrodę iebie 
ozdobił w niebie! 

bej, bej, kolęda l [:) 

Potem idfL kolędnicy do gospodarzy rolnych w miasteczku, do 
nauczyciela i t. d. i katdemo śpiewają pod oknem lub w sieni: 

Nuta or. 16. 

l. Hej, hej, kolęda! [:] 
Nowy rok na taje, 
ochoty dodaje, 

hej, hej, kolęda! [:] 
2. Witaj królu nowy, 

synu Dawidowy, -
hej i t. d. 

3. Witaj Zbawicielu, 
nasz Odkupicielu, 

4. Panie gospodarzu, 
ochotny szafarzu, -

5. Szafuj-że dziś dobrze, 
na nowy rok szczodrze, 

6. Kai miodu n lewać1 
a my będziem śpiewać, 

7. Nie masz t n bdnego 
do picia słabego; -

24. 

8. Daj trunku dobrego, 
do żołądka mego, -

9. A któi-by przed czopem, 
nie był dobrym chłopem. 

10. Każdy swoje zmoże, 
nikt mu nie pomoże. 

11. Przy wesołej chwili, 
będziem dobrze pili. 

12. Pani gospodyni, 
są pieniążki w skrzyni, 

13. Są klucze u pasa, 
tanie z winem flasza, -

14. ą klucze na kołku, 
są pieniądze w worku, -

15. W aszmościom Bóg za to, 
da obfite lato, -

hej, hej, kolęda! [:] 

Gdy otrzymają datek lub pocz~stunek, odchodzi\ śpiewaji\C po
dziękowanie za odebran~ kolędę: 

25. 

&drowia, aczrada winuujtmy. z twittemi w nie-bie. 
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4. Trzej-króle. ') 

Sic 1 o dra ki. 

Od Denkowa (Szewna, Millt6w). 

l. W dzień trzech króli (6 stycznia) dzieci obojga płci chodzą 
gromadą po chałupach z torebkami, i ~piewają. wszędzie pie~ń 

(szczodrówkę), poczśm obdarzone bywają od gospodyń szczodra
k a m i, czyli małeroi rogalkami z razowego chleba pieczonem i. Do
stają zwykle od katdśj gospodyni po szczodraku. Nazywa się to 
"chodzić po szczodrakach." Uzbierawszy wielką liczbę tych 
szczodraków, idą do karczmy i tam się niemi dzielą i raczą. ') Pieśń 
~piewana u drzwi katdśj chałupy brzmi: 

po aco drack.u, 

l. Picconaki, scodraki, 2. Jak nie dacie scodraków, 
powiadali nam i dajciez chleba klin i 

ślicna pani, grzecna pani, zapłaci wam sam Pan Jezus 
daj-ze ich tez nam. za ten codry dzien. 

3. Siadła panna na stolccku, 
daje dzieciom po scodracku. 

kolGda! 

Od Sandomlena (Luka .. ·a, Galltowice). 

2. W dzień trzech-króli, a miejscami i pótnićj w czasie zapust, 
chodzą rhłopaki po szczodrakach. Gdy wejdą do sieni, witają dom : 

1) Obchodzone bywa to święto w sposób opisany w eryi V L"d" str. 248. 
') Ks. Gacki przy opisie wsi Je d l n i (Radom l 74, str. 126) powiada: 

.Ustało tu jut chodzenie po szcz.odr kac h w Trzy-króle. Mali p -
stuszkowie dostawali wtenczas od gospodyń., z umysłu pieczone ciasto, 
mające z jednego końca dwa rogi. Dotychczas jednakte zachował się 
zwyczaj, iż w d n i szczodre od Nowego-roku do Trzech-króli, n i e 
przędą kobiety kl}dzieli wieczorem. • 
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iech b~dzie pochwalony i t. d. Gdy domownicy odpowiedzą: Na 
wieki i t. d., wtencza chłopaki odzywają. się: 

Scodracki, kołac(z)ki, -
dajcie chleba glin (krajankę) 
zapłaci wam sam Pan Jezus 

za ten scodry dzien. 

Wtenczas gospodyni woła ich do izby, albo wynost tm do sieni 
chleb, bułeczkę, ziarno jakie lub kilka sztuk drobnych pieni~dzy. 

5. O tatki. Popielec. 

I. 
A. W(i~licki) w Tygodniku illustrowanym (Warszawa, 

1862, nr. 129, str. 110) powiada: 
"Środa popielcowa, ta chwila uroczysta dla mieszkańców sto

licy i miast większych, jako kres pory zapustn~j i przejście do żałoby 
poprzedzającej wielki\ tajemnicę odkupienia, - po wsiach, a miano
WICie w andomierakiem jest dopiero pierwszym choć i o tatnim 
dniem zapust, którego lud używa swobodnie, oddając się zabawie 
z ochoczą skwapliwością, cechującą uciechy włościan naszych. ') Stary 
zwyczaj ują.ł uciechę zapustną ludu w pewne formy, nadające jej 
charakter jakiegoś obrzędu z czasów pogańskich. iła tej tradycyi 
jest tak wielka, iż wszelkie wystąpienia duchowieństwa nie mogą. jej 
wyrugować z pamięci ludu, ani nawet złagodzić i przemiemć. Inaczej 
też być nie może i nie mogło; w pierwszych wiekach chrześcijań

stwa, gdy nowa wiara u samych jej opowiadaczy przyćmioną. była 

zabobonem i ciemnotą, lud starał się łączyć dawne pogańskie zwy
czaje z noweroi wymaganiami. Zmieniano więc czas obrz~dów sto
sownie do potrzeby i naginano je do nowych pojęć, ale zawsze pier
wotna myśl pozo tała i dzi~ widoczną jest przy obchodach ludu 
wiej kiego." 

nJuż pod wieczór we Wtorek, cudacko ubrani parobcy 
chodzą. od chaty do chaty wiej ki6j, wybierają.c jaja, kapłony i t p. 
przedmioty, tanowić mając daninę dworowi." 

' ) zlachta w andomiersklem, jak w calflj Polace, lubiała wyprawiać 

upustne kuligi, przy których jak wszędzie, główną rolę odgrywało 

tak zwane "krakowskie wesele" (ob. Lud Serya V, str. 252). 
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"Nazajutrz, to jest we Środę, wszelka praca od rana ustaje 
po okolicznych wio kach (między Zawichostem i Opatowem), a na
tomia t wysypuje ię lud świątecznie przybrany." 

.Ku południowi gromadki ludu kupić się zaczynają około kar
czem, mianowicie położonych przy drogach więc~j u czę zczanych; 
wtedy rozpoczyna się uciecha, przeplatana muzyką wiejską, tańcem 

i niestety! nieodłą,czną, pijatyką,. Do podochoconego zabawą i trun
kiem tłumu, przybywa nareszcie zapowiedziany B a c h u s. Tak dziś 

nazywają, wystrojoną, l a l k e, którą. parobcy obnoszą, po całćj wsi; 
lecz jak się ona nazywała kiedyś przed wiekami, któż to odgadnąć 
może? Że obnoszenie Bachu a mogło powstać ze zwyczaj u pogań
skiego, na podobieństwo saturnalij, każdy przyzna, kto ujrzy tę gro
madę włościan obnoszących u trojonego bałwanka. Zaszczyt towarzy
szenia należy się rainym parobkom, którzy przybierają, się stosownie 
do obchodu. Jest to rzeczywista wiejska maskarada. N aj brzy d z y 
a razem najroślejszy c b ł o p p r z e b i er a s i e z a k o b i e tę, do
zgonną towarzyszkę bachusa; dr u g i n i z ki, z głupowatym wyrazem 
twarzy, trz.ymają,c ogromny drąg w ręku, udaje wójta gromady 
i jemu należy się zaszczyt przemawiania, ile razy tego zachodzi po
trzeba. I n n y s u c by, z wielką, torbą, pełni obowiązek skarbnika 
i zbiera dary, aby za nie póini~j ogólną, wyprawić pijatykę. W nie
których poblizkich okolicach przebierają się za Cyg a nów, Żydów 
i M u rz y nów, przez uczernienie twarzy i rąk sadzami; lecz jest to 
zapewne niesmaczny wymysł jakiegoś niby postępowca, nie znajdujący 

między ludem uznania i naśladowania ogólnego. Kobiety z powiązanoroi 
chustkami w rękach, parobcy i gospodarze otaczają, nio 1:\Cych ba
chusa, a tak cała gromada przeciąga przez wieś, udając się najprzód 
do dworu. Kiedy przed drzwiami staną,, wójt uderza la ką, po trzy
kroć, a gospodarz mu i wyjść do przybyłych, bo inaczej wedrą, ię 

przemocą. Po przywitaniach, wójt składa uzbieraną, we wtorek daninę 
i przemawia w te niemal łowa: "Oto, panie ojcze gospodarzu, 
w twoim domu je t córa (lub yn), co nie bacząc sobie na obowiązek 
każdego człowieka prz.ykazany Adamowi i Ewie od Boga, nie e. zła 
je zcz.e w maileń two. Kończą, się dziś długie zapu ty, i my więc 

przychodzimy z bacbu em i zabieramy ci twoją. dziewkę, aż się wy
kupi, kiedy nie chciała w m łieństwo iść. Ale i ty ojcze go podarzu, 
nie zapominaj o bachusie, tylko go obdarz czem możesz, bo patrz 
jaki on biedny, obdarty, głodny." - Dwór, przyjąwszy daninę, wy
stawia kilka garcy wódki lub piwa, a gromada z pożegnaniem od-
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chodzi przez wie~. wstępując do każd~j chaty, gdzie ię coś podobnego 
powtarza, z tą różnicą, iż parobcy wyprowadzają dziewczęta, (które 
się w tym roku nie wydały za mąż) i te z nich, co się nie okupują, 

malują adzami, jako oblubienice bachu.a." 
"W niektórych okolicach parobcy wykupujił dziewki za swoje 

pieniądze, a te, odwdzięczając ię, pn.yrządzają im na Wielkanoc 
serki, jaja, oraz inne podarki. Za zebrane pieniądze wyprawia się 

w karczmie gwarna ochota, a wszyscy tańczą około bach u a." 
W popielcową także Środę okupywać się muszą w zy cy jadąry 

koło karczem, z tych bowiem wybiegają kobiety i zagradzają drogę 
związaneroi chu tarni, a parobcy bijąc pyta m i (węzłami z chustek 
bijąc) wymuszają datek. Nie potrzebujemy dodawać, że reka ich dla 
niejednego bywa twardą,; uchodzi im jednak ta swawola, bo to ostatni 
dzień za p u t i środa popielcowa." 

II. 
Od andomierza (Łukn.a, Galkowlee) l 83. 

W o tatni Wtorek prze b i era ię trzech chłopaków lub parob
czaków. Z tych jeden, najmłodszy (bez wą ów jeszcze) przebrany jest 
za kobietę, dwaj drudzy przewracają kożuchy wło em na zewnątrz, 

opa ują, się powrósłem, przewracają na nice c:tapki, brodę przypra
wiają sobie z konopi, buty stare dziurawe podwiązują. powró elkami. 
Jeden z nich trzyma bat d1.iesięcio-łokciow~j nieraz długości na 
dzierżaku od cepów, drugi zaś no i koszyk i torbę na dary. Ten co 
przebrany za kobietę, odziany płachtą, trzyma ze łomy zrobione 
pomietło ubrane w gałgany, a mają,ce przed ta wiać dziecko. 
W zedł zy do izby i pochwaliw ·zy Pana Boga, kładzie owa kobieta 
to dziecko na ~rodek izby, tamci biją je rózgą, wołając, żeby prze-
tało płakać, obiecują, że do tanie ml~ka albo kaszki, jeżeli będzie 

grzeczne, i pro zą go podynię, aby ich opatrzyć jakiem pożywieniem 

dla Łt>go hi dnego dziecięcia. Go podyni daje im kilka jaj lub gro zy, 
i kawał łoniny lub kiełbasy, a dary te bierze ten, co no i torbę. 

Ob.zedł ·zy w ten po ób wszy tkie chałupy, obdarowani wiktu
ałami, idą do karczmy. Tam już ich cz ka druga a cza em i trzecia 
partya chłopaków i dziew(·ząt, któr) m ni żałowano gro za i darów; 
a chodzą siQ też i tar ·i, nie żałując znów gro za dla muzyki. Mu
zyka gra, o b cni cz~ tują i~ piwem, wódką,, miodem, lJUłkami, 

a parobcy co chodzili po kweśrie, wyjmuj& z torb uzbierane przy
smaki, mażą jajecznicę z kieł ba ą, za uzbierane pieniądze kupują 

wódkę, czę tuj!\ nią w 't) stkich, i tańcują przez całą noc. 
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W e środę znów tańcują n a k o n o p i e, a spoglądają c cz~sto 

na gościniec czyli drogę publiczną, czatują na przejezdnych lub 
przechodniów. Jak tylko spo trzegą kogokolwiek, wybiegają baby 
z łopatami, pomiotłami, ożogami; zastępują podróżnemu drogę i musi 
im się każdy opłacić, jeśli chce mieć wolną, dalszą, drogę. Wieczo
rem wracają do dom ze śpiewem, dobrze już podchmieleni. 

lli. 

Z okolicy O trowca i Denkowa (Szewna, Gromadzice, Miłków 
i t. d.) następującą otrzymujemy relacyę, którą dosłownie niemal 
idąc za opowiadaczem tutaj powtarzamy: 

W kusy Wtorek chłopcy przebierają się to za d i a b la 1 

to za śmierć, za niedźwiedzia, konia, kozę, osła i t. d., 
chodzą, w t~m przebraniu po chałupach i przymawiają się o datek. 
Zwykle też otrzymują tam jaja, kiełbasę, pieniądze, chleb i t. p. 
Kto za kozę lub koni a przebrany, to go robi ze łomy, wlezie 
weń jak w studzienkę, jakoby iedział na koniu; głowę ma na wierz
chu, u boku konia buty w strzemionach rozwieszone; pod podero 
prześcieradło aż do dołu spadające (ob. Konik zwierzyniecki, Lud, 
Serya V, str. 301 ). Kto za n i e d ź w i e d z i a, obwija się w grocho
winy, a drugi przy nim za cygana pnebrany, prowadzi go na lań
cuchu z powrósła skręconym. Ci co przebrani za woj k o, biorą, na 
głowę kaski z papieru, worek tary za tornister na plecy; do rą~ zaś 
drewniane pałasze, lub też zwie zone one są u powrósła niby u pa a. 
Jak tylko wejdą do której chaty, mówią, że przyszli n a e g z e ku
cyją, że "podatki nie opłaciliście," że ich "komissarz 
przysłał" i t. p. Czasami miewają przemowę. Chodzą tak do wie
czora, do godziny l O lub 11. Potem otrzymane wiktuały smażą 

i przyprawiają, i kupiwszy piwa, ucztę sobie sprawiah w nocy. 
W e Ś rod e p o p i e l c ową,, baby zmawiaJą, się zrana, gdzie 

~;ię mają, zehrać i do kogo pójść n a c o m b er (to do tej, to do tej ) 
i stroją, N i e s a p u s t a (Mięsopu t), to jest lalkę ze łomy, któremu 
włożą gałgan jaki lub stary kapelusz na głow~, n a p i z ą mu (na
ry uj~ na owym gałganie) oczy węglem, nos i u ta wytną, fajkę mu 
v.łoż<l do gęby, stary kaftan na ciało wypchane, spodnie stare i buty. 

Później (po obiedzie) przebierają się niektóre z b a b z a m ę ż
e zyz n (dziadów); kładą na siebie co maj f\ najbrzydszego; a ukrę
ciwszy bat ze słomy, osadzą go na kiju, i tak uzbrojone idą, do każdej 
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młod6j m~żatki (t. j. tej, która dopiero w tym roku poszła za mąż), 
do każdej dorosłej dziewki i kawalera, i mówią do młodych m~żatek 
przezwanych kozami: "Pójdtcie na comber, zeby~cie nie ~miar
działy kozami, i ze byście się okupili." - Inne dodaj~_\: .,A i wase 
dziwecki zeby posły, zeby się okupiły ze sa (za) chuopa nie posły, 

zeby sie len i konopie darzyły. I dzieweckom gospodynie zeby me 
kazały prząść we wstępną środę, bo-by B ar t e k (t. j. wiatr kręcący 
się, m~ynek, wir) płótno im porwał, jak sie będzie blichować." I to 
mówil_\c, baby zganiają je razem z grajkiem do karczmy po obiedzie, 
bijąc owym słomianym batem (na końcu którego za adzają niekiedy 
skrycie do~ć ostre kamienie). W karczmie przepędzają resztę dnia 
do nocy, bawi~_\ ię i tańczą "na len, na konopie." Kto tylko wów
czas koło karczmy lub dalszą. drogą przejeżdża (jeśli go spostrzegą), 

nie może im uj~ć; bo wylatują wówczas z karczmy, stawiają mu 
zawadę jaką, zatrzymują konie za cugle, a trzymając baty, kije 
i żerdzie i grożąc, każą. mu się okupywać. 

Niektóre z bab robią. sobie paciory z kartofli lub grzybów, żo

łędli i t. p. i nawlókłszy takowe na sznurek, chodzą niby po pro
szonym chlebie przegarniając je i klepiąc: nZdrowaś Maryja," 
n Wienę" i t. d. Je~ li nie do taną datku, to wymy~lają odchodząc: 

n Docekanie twoje, ze będzies taka bidna baba jako i ja, i tak sie 
będzies włócyć po świecie jako i ja, i tak ci odmówią jako i mnie." 

IV. 

Ks. J. Gacki przy op1s1e wsi Je d l n i (w dziełku: Je d l n i a, 
Radom 1874, str. 100) mówi: »Dawniej przez dni zapustne, wstępną 
środę, w śty zez e pan i w n i e d z i e l ę kra d zioną (tak tu na;~y

wają o tatnią niedzielę przed·adwentową), szalała wie~ cała (Jedlnia) 
i topiła ię w gorzałczan~m pijań twie. W każdą niedzielę takte od 
po-południa aż do dnia białego nazajutrz, brzmiała muzyka w a u
stery i (domu zajezdnym murowanym), gdzie tańcujący lubo tylko 
bo o, dotąd, jak mówią, widzialne koło wydeptali. Od r. l 5 
młodzież bawi się tylko po domach prywatnych przy ;~klance piwa, 
pod okiem swych krewnych." 

nDawni~j ledwie kto trzymał książkę do nabożeństwa w ko
ściele, - teraz ledwie jest kto, co-by jej nie miał w ręku." 
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6. "W" i elki Post. 

Zachowywany bywał nader ściśle tak przez szlachtc jako i wło
ścian. W trzymywano się wtedy nietylko od potraw micsnych, ale 
nawet i niezbyt wielk& ryb i potraw roślinnych spo1ywano ilość. 

Czas ten poświęcano rozpami~tywaniu Męki Pański~j. 1
) Odbywały się 

po kościołach naboieństwa passyjne, na których śpiewano gorzkie 
~ale, pieśni iałobliwe, hymny, treny i lamentacye. Porz&dek tych 
nabożeństw podaje szczegółowo Spiewrlik ks. Miodu zewskiego. Ze 
śpiewnika tego przytaczamy tu jedynie kilka staroiytnych pieśni, 

wielce rzewnych, a nader w Krakowskiem i Sandomierskiem upo
wszechnionych. 

B•di po&dro - wio - oy, 
b•di pocb a - lo - ny, 

27. 

dla ou .. 1 - to - ny, b•di u-wlel-
I pobaó - blo - ny, b•di wy- la-

wio - oy, Bo- te ni koń - c&ony. Nut& ob. Ma:<»cue I nr. ~9. 

2 . ') 

Smutna rozmowa Duszy z ~ało!!nl\ Matki\ nad Synem swoim 
ubolewając!\. Nlewtuty. 

t. Aeb Ja matka 

-·-· ------
młec.& me 1er - ce pnenl k.a, mlecz me eer-ee pne - nł ka. 

') Obacz: Lud er. V, str. 268. - Ser. IX, str. 130. - Ser. XVJ, str. 
115. - Mazowue I, str. 124. 

') Na tęż nutę śpiewaj~ tlikte pie ń: Stabat Mater (Stała }{atka bole
ściwa i t. d.) 



Mężczyźni 
2. Czemuś latko ukochana, 

ciężko na ercu stroskana? 
czemu w zy tka truchlt-jesz? 

Niewia ty 
3. Co mię pyta z, wszystkam 

[w mdłości, 
mówić nie mogę w żałości, 
krew mi serce zalewa! 

Mężczyilli 
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lJ!~żczyini 
4. Powiedz mi, o Panno moja, 

cz mu blednieje twarz twoja? 
czemu gorzkie łzy lejesz? 

Niewiasty 
5. Widzę me serca kochanie, 

Jezusa w Ogrójcu zlanie 
potu krwawym potokiem. 

6. O Matko ! żródło miłości, 
niech czuję gwałt Twej żałości, 

dozwól mi z sobą płakać. 

29. 

2. Ku wielkiemu pocieszeniu 
Twemu ludzkiemu plemieniu, 
wydałeś go na stracenie, 
przez człowiecze odkupienie. 

3. Miejmyż wszyscy na baczności 
drogą mierć jego miłości, 
i mutek matuchny jego, 
który cierpiała dla niego. 

Ko. ldiodasz•w ki : Spi.-wniA: łoicitlny, Kraków 183 , tr 81. 

2. ktoń gal .zki Drz wo .'wi~te . 
uliyj członkom tak rozpi~tym, 
odmie1i teraz on~ rogo~ć, 
którąl! miało z przyrodzenia, 
pu. ć lekuchno i cichuchno 

Ciało króla niebieskiego 
3. Tyś samo było do tojne, 

no ić światowe Zbawienie, 
przez cię przewóz jest napra wion, 

L11.d, ~ ry ~ X . 

wiatu, który był zagubion · 
który w i ta kr ·w polała, 

co z Baranka wypłyn«:ła. 
1. W ja ełka1·h leżąc, gdy tam płakał, 

już tam był w zystko oglądał, 
iż tak h nichnie umrzeć miał, 
gdy wszystek wiat odkupić miał, 
w on czas między zwierzętami, -
a teraz między łotrami. 

7 
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ó. Nie łychana-ć to jest dobroć, 
za kogo nil krzyżu umrzM; 
któż to może dziś wykonać, 
za kogo swoją duszę dać. 
Sam to Pan Jezus wykonał, 
bo nas wiernie umiłował. 

Kl. :Wiodu .. ow1ki: 'pi,."•ił, Krak. 1838, lll'. 89. 

31. 

u - kny-to-wa-nyl Je-su Chry-ete pnu Twe ra-ny, 

"-
kró-lu na nle-bla, proot- my Cio-bla, n-tli) nu wk1 - id•J potneblo. 

2. Zawitaj ukrzyżowany! 3. Zawitaj ukrzyżowany l 
całujem' twe święte rany; biczroi srodze skatowany; 

przebite ręce, nogi w t~j męce, zorane boki, krwawe potoki, 
miejcież nas w swoj~j opiece. wynieścież nas nad obłoki. 

4. Zawitaj ukrzyżowany l 
cierniem ukoronowany; 

w takiej koronie, zbolałe skronie, 
miejcież nas w swojej obronie l 

Kl. Kloduuowokl: pif~M~ił, tr. 92. 

32 . 

..::.~ - -o 

lu- dd, 1ercem -.nd) cha my, lsy wy - Ie - ,.. - my, 

_j 

b prooba dti. 

Ks. Keller: Zmór pltllla 11abo liVc/o łatolicłach (Pelplin, l 71) tr. 902. 
Suta pod -.n lt<!tm rytmu obaez: Lud, · r. XVI, nr. 426. - S.r. ·ym ••r. 20~. - łl<t · 

1010111 l nr 2.02. - MozolłJin ll , nr. 98. 14.3 , - Maz<nAJ~n lU lłl' . 156. 300. 310. 
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7. rzegórz. 
12 marca. 

Ks. J. Gacki przy opisie Je d l n i (Radom, 1874, str. 126) 
powiada: 

"Z odwiecznych cza ów studenci tutejsi do nie-dawna zacho
wywali zwyczaj chodzenia po gr e górka c h. Jeden ubierał s i~ za 
b-iskupa, dwaj za księży, a czwarty za sługę kościelnego. Ubiory 
mieli klejone z papieru. W dzień ś. Grzegorza w marcu obchodzili 
przy dzwonku wszystkie domy i w katdym śpiewali: 

33. 

Ojcowie, matki! - swoje miłe dziatki 
do szkoły dajcie, - a nie odbierajcie. 
Boć to nauka - zdobi człowieka. 
Nauka klejnot, nauka skarb drogi, 
tego nie wydrze nieprzyjaciel srogi. 
Nie spali ogień, nie zabierze woda, 
ni się mu atanie jakabądź przygoda. 

Do dziect: Więc pójdżcie-ż, pójdźcie, do szkoły z nami, 
Będziecie jadać miód z obwarzankami. 

Do _qospodyni: Dajcie-ż nam na miód i na obwarzanki, 
prawimy sobie gregorjanki. 

A dajcie, dajcie, i nie odwlekajcie; 
a jak nie macie, to ię postarajcie. 

Ubranemu za sługę ko§cielnego dawano do koszyka jaja i su
zone gru zki polne. Drobna dziatwa ze w i całej biegła za gregor

kami, a wróciwszy do rodziców napierała się, aby ją, zaprowad1.ili do 
szkoły. 1

) (Lud Serya V, str. 272, 366.- .Maeowsee I, str. 127.) 

. Z-wio. to-wa.ni P. Maryi. 
25 marca . 

Od Opatowa, Zawlchotta. 

Lud utrzymuje, że w ten dzień w zy tkie (g) l i z d y (g li ty) 
i gr o b Ak i (robaki) wyłażl\ z pod ziemi na powierzchnię (obacz: 
M a z o w z e I, t r. 12 . - Z b i ó r w i a d o m. d o A n t r o p o 1., 
tom X, tr. (222). 

') Od r. 1817 zorganizowano szkołę w Jedlni i nazwano jiJ elementarn~. 
W r. l 17 utworzono takąt szkołę elementarn~ w bliskillj wsi Słupicy, 
r. 1866 we wsi Jastrzębia, a 1868 w Kozłowie. 
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9. Kwi tnia-Niedziela. ') 

Chłopiec, zwany i a czek, o molony sadzami, w towarzystwie 
kilku innych, chodZI\C po w i wstępuje do ka.ld~j chaty. Żaczek, gdy 
towarzysze powitali gospodarza, stukając kijem po podłodze lub kle
pisku, re cyt uje szybko następującą perorę. 1

) 

34. Od Janowca . 

l. Ojce nas, we Lwowie 5. Sed'eś Maćku na góry 
bili sie panowie, brałeś ci-nam z gór kury, 

2. jeden ociek na niebo 6. kradzionych kur nie jadaj! -
ciele mu zabiegło . Cicho! dziwko, nie gadaj. 

3. O ty ciele nie chroboc(z) 7. A bodaj ja z góry spad, 
bo ja nie spał całą noc jeżelim ci kury krad. 

4. ho dziwki mi nie dały 8. Nie ja krad, ojciec krad 
o kury posądzały: matka gotowała, a synek jad. 

Skończywszy rzecz, żegnają gospodarza i odchodzą, obdarzeni 
krajanką chleba i era lub kilku sztukami drobn~j monety. W drodze 
do drugi~j chałupy , niekiedy towarzysze śpiewają, krakowiaka: 

35. od Janowca , Kat.anowa . 

W Krako- wio na ryn - ku, rra- JQ na b~- ben ku , 
eu- na ku -- ra sda - ee .. kra- kowia - cek eka et. 

L tul, V, t r. !175. - MaJOIDIII II , nr llłł. 

10. "Wielki tydzień. 

Na początku Wielkiego tygodnia. 

36. od Opatowa . 

l . By · lać 10 była iwi~l& Helina, , ... i~l& He- li - na 
9) l au - hl- Bo&f'go yna, Bo- u - co Sy - na. 

Teka l obau : L ..d, Ser. XTX, nr 656. 

') Ob. Lud Ser. V, str. 275. - Maeowsee I, str. 130. 
') W okolicy Sandomierza zwyczaju tego wcale niema, i (jak mówią) 

nie bywało. 
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Zakońmme, Przed Najświętszą Panną lilij a wykwita, 
a z tej lilii ptasek wynika. 
Nie jest-ci to ptasek1 tylko Syn Bozy1 

co po całym świecie twierzynę mnozy. 

W wielki czwartek śpiewana. 

Nuta ob. nr 29. 37. od Denkowa. 

i.l 

po o biedzie cho dd Pan Je-.ua po ko - lt - dzle. 

1. A w niedzielę po objedzie, 
chodzi Pan Jezus po kolędzie. 

2. Idzie dziewka ode dwora, 
nie ie wodę od jeziora. 

3. Cekaj, cekaj, dziewko z dwora, 
daj tej wody od jeziora. -

4. Kiej ta woda nie jest cysta, 
naleciało prochu, liścia. -

5. Ty dtiewecko nie cyściejsa; 
dziewięcioro·ś dziatek miała, 
a żadnego·ś chrzcić nie dala. 

6. Co-ś za prorok, sprorokował, 
co-ś moje dziatki zrachował. 

7. Nie jezdem ja zaden prorok, 
jeno jezdem z nieba sam Bóg. 

8. l doznała ze je t sam Bóg, 
upadła mu k.-zyzem do nóg. 

9. Wstawaj dziewko, nie lękaj się, 
idż do księdza, spowiadaj się. 

10. Do kościoła wchodzić miała, 
na siedm łokci ziemia drzała. 

11. Wsytkie dzwony zadzwoniły, 
obrazy się w tył pochyliły ! 

12. Dusa z ciała wyleciała, 

nie wiedziała kaj paść miała. 
13. Padła ona na górecce, 

na zielonej mura wecce. 
14. Strózu Pawle, weżze kloce, 

idż do raju puść tę dusę. 
l ó. Jeno jednej tam nie wpuscaj, 

co ojca, matkę, zabiła. 
16. Jescem ja 1ch nie zabiła, 

dopierom się zamierzyła . 
17. Gorse duso zamierzenie, 

niz matki, ojca., uderzenie. 
Lud Ser. XIX, nr, 449, 4~1, 6~8, 

'Varyant. 38. od Przytyka . 

Na wielki piątek w czasie proce syi do Grobu. 

39. 

po ko lt-dzle. 

ukoń -coyl, Ju• it w grobie &Śmierci• !l•czyl, placzcle nie- ba 
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wz.ruaallt 1ie - mio, kruut•e 1lta- ł), płaczcle a1eml W)lnań~y, 

po-kryj cl• - mno lei t 'wiat ca - ly, płaczcle a~e- mi w ·- rnańcy. 

2. Grzeszniku zlewaj się łzami, 
tyś go umorzył grzecllami, 

tyś go w grobie tu złoiył. 

Żałuj teraz należycie, 

3 Tu grzeszniku pokalany, 
skrapiaj łzami jego rany, 

tu masz łaskę dla siebie. 

prze tań grzeszyć, popraw życie, 
abyś razem z nim ożył. 

Tu moioaz twych grzechów zmazy 
zmyć w krwi baranka bez skazy, 

który umarł dla ciebie. 1
) 

K>. lollod"newokl : Śpit~<>Nik atr. 9~. 

U Grobu Chry tu owego. 

40 . 

.... 
durhy liwi~te, Płał'&tle przy amieni, płaucie pny pu-

ndoić wam dzi · tiaj i wea te wzłfł.e 

2. Płaczcie wt>sołe niebie kie pokoje, 
na dzień dzi iejszy i sieroctwo swojt>. 
Płaczcie nad grobem, w którym położony 

Boga waszego yn jednorodzony. 
3. Placz jasne słońce, płacz koło miesięczne, 

zalejcie gwiazdy światła swoje wdzięczne, 
płaczcie promienic z nieba wywieszone, 
wasze przedniejsze światło zagaszone. 

4-. Płarzcie obłoki, placzcie chmury dżdżyste, 
łzy miasto rosy wylejcie rzęsiste. 
Płaczcie pioruny, płaczcie błyskawice, 
nad grobem króla niebie kiej tolice. 

') Pieśni pod nr. 39 i 40 wyjęliśmy ze Śpstto~tika ka. Miodua7.ew
kiego. ł one powszechne w Krakowskiem i andomier kiem (o o

bli ie po miaetach). Notujemy je tak, jak je ły zeli my w taszowie 
r. 1860; więc jak je lud dzisiaj piew, w not cyi bowiem liodu
ezewalr.iego pr1.yciaki (akcent&) na niektóre yllaby Bl} widocznie 
aprz;ecznemi z dziai j z~ języka polakiego prozodyą, która nie do
paezezałaby skandowania w ten sposób: 

r.-. 
:p-.- ani tei 

ci• u- koń - c&yl płacze! d" - chy *•lęc. 



103 

5. Płaczcie i wiatry, i niebieskie biegi, 
Płarzcie dtdże, grady, płaczcie mrozy, śniegi. 
Płaczcie ścieląc Bil} pod swemi górami, 
w tym grobie leży, który władał wami. 

6. Płaczcie zatopy, płaczcie morskie wały, 
płaczcie i wy py, płaczcie mor kie skały. 

Płaczcie! umarł Pan, który was fundował, 
to leży, co wam wszystkim rozkazował. 

7. Płaczcie i ryby i wielorybowie, 
płaczcie syreny, płaczcie delfinowie; 
płaczcie pod wodą niepojęte Dziwy, 
umarł Pan a wasz Stworzyciel prawdziwy i t. d. 

Ko. lolioduuewokl: Śpi.wlłi1, Itr. tT. 

41. 

1. Dobra noc Głowo 'wi~t& Jezusa mo-jego, Dobraooek .. iecier6tany __ 
kt6rai by- la znoiona do mózgu aa - mego . dobranoc Je-zu kochany dobranoc. 

2. Dobranoc ') Włosy święte mocno potargane, 
które były najświętszą krwią zafarbowane. 

Dobranoc kwiecie i t. d. 
(Dalej: Dobranoc, Szyjo, Ręce, Boku, Serce i Nogi,- wreszcie): 

Dobranoc Krzyżu święty, z którego złożony 
Jezus, i w prześcieradło białe uwiniony. 

Dobranoc kwiecie i t. d. 
9. Dobranoc Grobie święty najświętszego Ciała, 

który Matka bolesna łzami oblewała. 
Niech ci będzie cześć w wieczności, 
za twe męki, zelżywości, 

mój Jezu l 
Ko. lolloduue .. skl : Śpi1111fti.ł, otr. 100. 

11. 'Wielkanoc. 

Obchód tej uroczy to~ci , jak i za tawa Świ~conego w Sando
mier kiem i Radomskiem, tak u szlachty jak i u wło~cian, nie rótnią 
si~ niemal w niczem od tych, Jakie zachowywane bywają w Kra· 
kowskiem (ob. Lud Serya V, str. 281. - Ser. XVI, str. 116). Za-

') Dobranoc w znaczeniu: daj mi noc dobrl), czyli szczęśliWI) (M). 
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znaczyćby chyba wypadało, te czę~ci6j nit tam spotykało się tu 
dawni6j na tole zwierzynę, gdy je zcze puszcze i las zalegały większe 
nit dzi~ kraju obszary. 

W drugie ~więto praktykuje ię i tu jak wszędzie oblewanie 
wzajemne wodą, czyli ~m i g u . 

Pod Sandomierzem (w ie: Góry-wysokie, Łukawa, Sobótka) 
nazywaj!\ dzień ten dniem świętego Lejka. Parobcy z pełnemi wody 
konewkami, id!\ wtedy do tych chałup, gdzie SI\ dorosłe dziewczęta. 

Jeśli dziewczyna się nie spostrzeże, zlaną jest przez wchodzących od 
głowy do stóp. Jeśli z~ dostrzeże ich nim wejdą, ucieka na strych 
wziąwszy z sobą; naczynie z wodą, i ztamtą;d oblewa wchodzll;cych 
do sieni chłopaków. Gdy zejdzie ze strychu, parobcy odwzajemniają; 

j~j się, lubo już mniśj natarczywie. Rodzice częstują tych gości pla
ckiem, mięsem i wódką. 

Dyngus. 

K. W. Wójcicki (w Tygodniku illustrow., Warsz. 1864, 
nr. 230) donosi: 

"Niedaleko Opoczna, we wsi Brzostów k n, zachowała się pieśń 
o dyngusie, nieznana w innych okolicach. Że je t dawną, dowodzi 
wspomnienie Turków i Tatarów. Tu dyn g u s nie znaczy jak gdzie
indziśj zwyczaju oblśwania się wodą, ale podarek, tot samo co kolęda 
(ob. Mazowsze, I, str. 139, 144.- III, tr. 2). Małe wiej kie 
pacholęta obchodzą chaty ielskie, a po prześpiewaniu otrzymuj!\ 
dary, z których robią sobie wspólną ucztę i zaba.wę. Pieśń brzmi: 

Jestem zołnierz zbrojny, 
Przyjechałem niedawno z wojny. 
Zbiłem •rurków e ć tysięcy, 
a Tatarów jesce więcy. 
Tak przedemną uci kali, 
az z koni na łby padali. 
Kury ię nie boję, 

bo na j6j zdrowiu stoję. 
Wlazłem z niemi pod strzechę, 

miałem wielką uciechę. 

42 

A ja z góry nieboracck, 
urwał mi ię z torbą placek. 
A idę ja placka sukać1 
a baby mię ożogami śturgać: 

Bij, zabij ! wołają, 
tych zołnicrzy, co kury zjadają. 

Ja te lowa wno ę, 
i państwa dobrodziejstwa o dyngusek 

[prosę. 

(obaco ur. 34.) 

"Dawną melodyę do tej pie~ni teraz lud zatracił, i rki je t to 
więcej o racy ą deklamowaną;, ni.>. pieśmą, bo i tek t a m, jak widać 
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z niejednostajnego wierszowania, uległ niemał~j zmianie, co jut na 
wielu innych pieśmach zbieracze ich dostrzegli. u 

"W zabytkach piśmiennych, a szczególni~j w rozlicznych bro
szurach wierszem i prozą z 16go i 17go wieku, spotykamy si~ cz~sto 
z wyrzutami na żołnierzy ówczesnych, że łupili biednych kmieci, 
a kury, gdzie tylko przez wieś przechodzili, zręcznie wykradali. 
Wszakże i kok o s za woj n a nie z czego innego nazwaną została 

za czasów króla Zygmunta Starego. u 

43. od Glowac:z.owa, 

~s~~~w ~~-tE~~-~. ~~~~~ 
- - l .±t:=.-~--

1. Cbodli - lli - my po dyn - gusie opiewa - lii-my 

2. W wielgi cwart(!k1 w wielgi piątek, 

cierpiał Pan Jezus za nas smutek. 
3. Za nas smutek, za nas rany1 

za nas grze ne cllrześcijany. 
4. Trzech zydowiąt, jak katowil}t, 

Pana Jezu a umęcyli. 
5. Umęcyli, ukrzyzowali1 

l 
o Je - zuaie 

Do krzyza go przykowali (v. przywiązali). 

44. 

hłopcy chodząc po śmigusie: 
45. 

ta-łlpi - 'Ytlmy o 

Kog u tek. 

od Sieciechowa (ll•kowlce). 

od Opolowa. 

t.uaie 

Obchodząc po w i z kogutkiem, 
jonym w pióra, chłopcy gpiewają: 

robionym z pakuł przy tro-

46. 

Pan co•pod•n prucha d ta • •~ . W deionym ~ojl - ku 

Pnyoucha. 
'l 
t 



l. Pan gospodarz 
przechadza się, 
oj przechadza się, 
przegląda ię. 

2. W zielonym gajiku 
biała kamienica, 
zieleni, zieleni 
na polu pszenic!\. 

3. Dajze panie Boze, 
zeby się rodziła, 
zebyśwa do państwa 
na żniwa chodziła. 

4. Lato idzie, 
zima schodzi, 
oj nas kogutek 
boso chodzi. 

5. A złózcie się 

po gro owi, 
kupcie buciny 
kogutkowi. 

6. NI\ zielonej łąre 
paśliśmy zające, 
paśliśmy i sarny, 
bo nam same żarły. 

7. Na zielonej łące 
wrona jaje piła, 
zeby się dziewcyna 
za wse mmieniła. 
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8. Leciały gołąbki, 
leciały i siwe, 
zaleciały ony 
na insą dziedzinę. 

9. Moje gołąhecki 
coście wy słysały 

w tej stronie, w t~j stronie, 
coście tam bywały ? 

10. Slyseliśmy 
taką nowineckę: 
trzech się braci siekło 

o jedną dziweckę. 
11. A jednemu bratu 

kosulinę syła, 
a drugiemu bratu 
konika wodziła, 
a trzeciemu bratu 
ama miła była. 

( Pruslroga i prośba). 

12. :Moja gospodyni, 
przykażcie tym córom, 
zeby nie chodziły 
do stodoły dziurą; 

13. cielętom po siano, 
krowom po zgoniny. 
Dęgus, dęgus, dęgus 
pani go podyni. 

L!Ul tr. V, lir. 284 1 - Jltuowu• l, tr. 146, nr. ~1. - lU, str. 79. 

G a i k. 
l. Dziewczęta w wielki ponied1iałek obchodzą wieś z gałązką 

zieloną. przystrojona, we wstążki i kwiatki. Wstępuj(\ do każd~j cha
łupy i śpiewają potrząsaja,c gała,zką. 

47. Pny urha. 
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1. U nasego pana 8. Pani gospodyni 
zielona podłoga, klucykami brząka, 
zjezdzają się goście a dla nas to dla nas. 
jak do Pana Boga. podarunku suka. 

2. Jedni przyjezdzają, 9. A dajciez nam dajcie, 
drudzy wyjezdzają, co nam macie dać, 
u na ego pana nie będziemy my to 
go cie przebywają. długo cekać. 

3. Nas gaicek lO. Nie dajciez nam 
z lasa idzie, dwóch albo jednego, 
przyglądają mu się, bobyśmy się bili 
rozmaici ludzie. naokoło niego. 

4. A idzie on idzie 11. A dajriez nam 
po lipowym moście, trzy albo etery, 
napotykają go to się niemi 
panowie i goście. podzieJemy. 

5. Pani gospodyni 12. Dziękujemy państwu 
w okienceku stoi, za te piękne dary, 
a stroi się stroi, co nam je państwo 
bo jej tak przystoi. podarowali. 

6. A pan jegomość 13. Na polu pszenica 
toi w rogu to la, zeby taka byla 

suknia na nim jak na wodzie 
we złoci te kola: bywa trzcina; 

7. a capecka dajze panie Boze 
z karmazynu, zeby ja ją zyna (tęła). 
pan jegomość JltuOII>I ... l, Itr. 148. - IU, Itr. 81. 

tego domu. 

l. W Molendach dziewczęta 12-15 letnie obno Zl\ gałęt jedliny 
ali.>n chojiny (na. 1 1

/, łokcia wysoką) o kilku odnogach, ustrojonl\ 
we wstqżki lub tasiemki różno-kolorowe, spływające na dół gałęzi. 

1. Nns gaik zielony, 
pieknie u trojony. 
U trojiły ci go 
Molendzkie panienki. 

2. Nas gajicek idzie 
sobie do browaru, -

za na ym gajikiem 
chlopacyeka chmarą. 

3. Nas gajicek idzie 
sobie do sadzawki, 
za nasym gajikiem 
kwaterka gorzałki. 
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49. od Radomia (Klwatka). 
lroo 2do 

Ga-JI-ulr. &le-lo-ny 
bo co llłtro - Jl-ly 

.... 
ple-lr.nle ultTo - Jo - DJ 
tu-teJ-to d&lew --

12. Zielone •~rwh\tki. 

cy-ny. 

Ks. J. Gacki przy opisie święto-krzyzkiego klasztoru (Warsz. 
1873, str. 159) przytacza dokument następuji\CY: "W dzień nie
dzielny św. Barbary 1468 roku, w Słupi. Król Kazimierz (Jagiel
lończyk) wysłuchawszy przełoteń opata świętokrzyzkiego Michała, że 

jarmark na Łys~j Górze pod klasztorem, odbywał się co rok 
na Z i e l o n e-świątki bez przywileju, i że tam ze zwyczaju zbi~

rało się mnóstwo ohojej płci ludu; te trąby, bębny, piszczałki i inna 
wrzała muzyka; że tańce i krotofilne odbywały się igrzyska; a obok 
tego zdarzały ię mnogie kradzieże, zabój twa, łotrowatwa i roz
pusta, - co nieraz dziennemu i nocnemu nabożeństwu wielce prze
szkadzało; chcąc takie niegodziwo§ci, zbrodnie i zbereżeń twa usunąć 
z miejsca, na którem wciąż imienia boskiego wzywano, i pragnąc 

opatrzyć (zarządzić), aby miejsce jak prtystoji szanowano, i zakon
nicy mieli przy modleniu należyty .pokój, 78 kazał na d a l ja T

marku na Łysej Góne, dal oraz moc opatowi wzbraniać tak 
gorszących i bezecnych zebrań w te dni, w które błagać szczególniej 
o ła ki Ducha św. należy; nie dopu zczać przywota ni przedaży piwa 
i innych napojów, i nie pozwalać wznoszenia szałasów na zabawy. 
Za to, pod Łysą Górą, w miasteczku S ł u p i, ustanowił król d w a 
jarmarki tygodniowe, na Zielone świątki i na św. Wawrzenie<', 
a podcza nich pobór targowego, i sprzedaż napojów, wyjąwszy wino, 
pnyznal wyłącznie kła ztorowi. "Bo chcemy,- mówi -polepszyć byt 
łysagór kiego kła z toru, aby obfitszeroi dochodami opatrzeni bracia, 
żarliwiej błagali Boga za nas i pomy§lność kraju." 1

) 

') Owe zebrania tłumne n Łyeą-górę w Zielone-świątki (objaśnia da16j 
ks . Gacki na str. 6 i 159), mogły powstać z połączenia obótek z jar
markiem, gdyż obchód sobótek świętojańskich przenoszono nie
kiedy (?) na uroczylitolic Zstl}pienia Ducha świętego w ognistych 
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(Oryginał łaciń ki. Pargamin nicnaruszony. Od pieczęci którt\j brak, 
plecionka ze trzech promyków jedwabiu barwy czerwonej i biaMj . • ·a grzbie
cie napisano: Forum annoale in Slup 1468. - l znowu: 1593, d i 10 aeptem. 
brie revisum Thomas Staroyrzebski instigator episcopatus Crac. Tanie i inne 
dokument& święto·krzyzkie poświadczył, lecz nie w zystkie). 

(Ob. Mazowsze I, str. 159). 

"By~ tedy mote, it za księży Benedyktynów obchody czerw
cowe przeniesiono (?) na Zielone świą.tki (wedle twierdzenia Rogaw
skiego), które z czasem zamieniły się w ów jarmark głośny z rozpusty 
i zbrodni, i dlatego w r. 1468 zniesiony. Teraz na górze Wito
sławskieJ stoji murowana kaplica, 1

) a w Ziełooe·świą,tk1 zbierało się 

tam do 4000 ludzi na odpu t. Chociaż zaś władza duchowna z po
wodu, it przy kaplicy stawiano pobudzające do pijaństwa szałasy, 

indult odwołała (w r. 1850) i nabożeństwo odprawiać się w tej ka
plicy przestało, wszelako mieszkańcy okoliczni zawsze się tu na 
Ślfil\tki licznie gromadzą." 

W dzień ten rozrzucają. w i s czyli tatarak w izbach i przed 
chałupami, i w ogóle obchodtą święta te jak w Krakowskiem (ob. 
Lud Serya V, str. 293). 

W pierwsze święto dziewczęta ubierają, kwiatami (w snopeczkach 
lub girlandach) b o że- m ę k i (krzyże przydrożne) we wsi i w jej 
pobliżu, a niekiedy i figury świętych. Ksią,dz im za to dziękuje, 

a miej cami i poczęstunkiem u siebie obdarza. (Od Kunowa). 

13. Boże Ciało. 

W święto to przynoszą do kościoła \V i a n ki z ziół do święce

nia. Zioła te wskazane ą, w eryi V Ludu na str. 297 - oraz 

język. ch (Rogaweki: Bibliot. war eaw1. 1 60, tom III, 28). Bywał tei 
na Ly l!j -górz.e i jarmark walny, j ko u traktu sandomierskiego, tt\j 
głównej drogi handlowt\J między miastami nad·bałtyckiemi a Rusią 
r1.crwoną, jak pisze zajnocha, który wyrsień powyiezego dokumentu 
nż) l w opowiadaniu o napadzie Litwy na Łysl}-górę" (Jadwiga i Ja
giełło), I, 301). Ob. takie Maeow.ęee, I, str. 159. 

') Kaplica ta ma być fundacyi Wacława Jazłowieckiego, pokutującego 
za dawniej ze grzechy (około r. 14 70) w święto-krzyzkich lasach 
w pobhiu klantoru. 
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w Zbiorze wiadom. do Antrop. tom X, str. (224). Nadmienia
my, it osobliwie: rozchodnik, a miejscami bylica i leszcz · na 
są konieczne. - Za wie zają je nade dr z w i a m i i ok n a m i chałup 
(najcz~~citSj zewną,trz domu). Są, one pomocne w chorobach. 

W okolicach Sandomierza i Opatowa, zacytowano nam na tę

pują,ce do wianków zioła: mi~ta pieprzowa, mi~tka, łuszcz, 
wrotycz, kopytnik, piwonija, pieprznik, targownik, 
koniczyna czerwona i biała, jaskółcze-gniazdo, ruta, 
boże-drzewko, jajecznica, bławat, sroczka, rozcho
dnik. 

14. obótka. 

I. 

Obchód tego obrz~du w okolicach Sandomierza, opisany został 
szczegółowo w Seryi II Ludt' na str. 108. Dla uzupełnienia obrazu 
podajemy obecnie zapiski z kilku wsi przyległych lub bliskich miej
scowościom tam wskazanym, pozyskane w r. 18861 wi~c najśwież z~j 

daty, które dowodzą,, że obrzęd ten w tamtych stronach dotąd jeszcze 
nie wyga ł, aczkolwiek uronił może już niektóre szczegóły, dawni~j 

- wedle tradycyi - powsz.echnie zachowywane. 1
) 

Otóż we w iach: Łukawa, Wilczyce, Jankowice, Sobótka, Pisary, 
Garbów, - w nast~pujący obchodzą sobótkę posób: 

Dziewczęta umawiają, się między obą na tydzień przed ś. Ja
nem, chodząc za c h w a t e m (zielem), l~ też idąc. razem z ko
ścioła, oczywiście bez wiedzy parobków .która będzie m i a ł a 
które g o;" innemi słowy: jaki wianek którtSj dadzą (w pieśni), 

') Tu nalety i utycie obowi~zkowe bylicy. Za czn ów Kochanowskiego, 
jak w~pomina t n poeta w .'obótce ohchodzon6j około r. 15 O we w i 
Czarnole iu, bylicą t!} opa ywały ię dziewcz~ta . Dziś jui o tym 1.wy
czaju rzadko gdzi łycbrl<i; w ni których wsiach nie uty11.·aj. jej 
we Ie do ognia sobótkowego; w innych, o pa u ją nią niekiedy deski, 
żerdzie i suche gałązki drzew i krzewów do rozp lania trgo ognia 
r.erwanych, gdy korzenie i grubszR częśc byliczn6j łodygi wraz z słom'! 
siutą na podpałkę. Prawir wsz. dzie atoli zatykają bylicę wraz z in n mi 
(t\więcooemi) ziołami pod strzechę, mianowicie nade drzwiami, ul 
odpędzenia chorób. 
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i z którym parobkiem ją połączą. jak równiet, kiedy pójdą do mia ta 
za kupnem orzechów, przeznaczonych dla obranych kawalerów. 

Parobcy równiet bez wiedzy dziewcząt, przy pasaniu koni na 
łl\kach lub gdziekolwiek na pastw isku za wsią, umawiają się, w któ
rem miej:~cu obchodzić będą sobótkę, komu z gospodarzy stary płot 

chruściany wyłamią na obótkowy ogień, komu na paliwo zedr~ słomę 
ze trzechy, jakiego krzypka zawezwą do w pólnej ochoty i ile mu 
zapłacą, A nadto, jeśli który z parobków ma zamiar żenić się z jedną 
z ucze tnicz!\cych przy sobótce dziewcząt, to prosi zwykle dziewczyny 
najlepiej śpiewającej i rej wiodącej w zabawie, żeby go (już w śpiewie) 
łaskawie z wybraną połączyła. 

W wigiliję ś. Jana, na kilka godzin przed rozpoczęciem Sobótki, 
każda z dziewcząt gałązkami bylicy oraz liśćmi łopianu przy traja 
czyli ubiera chałupę w której mieszka, w taki spo ób, iż gałązka 

bylicy i liść łopianu założone są naprzemian i przeplatają się wza
jem; w ten sposób, ubierz e ona cały dom (a raczej pód strzechy) 
na około domu. Zioła te zwieszone tam są, póki nie zwiędną. Z po
zostałych gałązek bylicy, bierze jednę dłuższą, opasuje ię nią koło 

bioder, i tak opasana idzie na Sobótkę. Bylica ma ją uchronić od 
bólu w krzyżu przy nachylaniu się podczas żniw. 

Tymczasem parobcy i starsze chłopaki, udają się wraz z graj· 
kiem na obrany kawałek ugoru równego za w ią lub na łąkę, rzucają 
na ziemię chrust i suche gałązki i poczynają robić przygotowania do 
rozpalenia ognia zdartą ze strzech łomą i starym płotem zabranym 
gospodarzowi mimo jego woli i wiedzy. 

Gdy się wszyscy po chodzą, (a przybywają i starsi, hy się zdaJa 
tej zabawie przypatrzyć) krzypak zaczyna grać, a chłopaki i parobcy 
biorą ię do rozpalenia ognia. Jedni go rozpalają, drudzy zaś psocą c 
sil) i bijąc ich, u tłuj(\ im ogień ten rozrzucić i zagaić. Dziewuchy 
widząc, że chłopcy zbyt długo bawią się bitwą i psotami i ognia 
rozniecić nie zdołaj!\, arne chwytają za leżllce tuż obok pęki łomy 

i rzucając je na żar, duży rozpalają ogień. Bylicy jednak na t n cel 
nie używają. Wtenczas chłopcy poprzestają, waśni i rozpędziw zy się, 

przez ogień ten (tam i napowrót biegn~c) prze kakują; dzie~ uchy 
zaś biorą sil) za ri)Ce i robićł koło, a chodz~c na około ognia śpie

waj!\. Chłopcy przy przeskakiwaniu uważają dobrze na śpiew dziewczl\t 
głoS7.1\<'Y: która z nich któremu ma ię dostać. 

Nadmienić tu wypada, że wtedy gdy która z dziewczyn trzy
majł\cych si~ za rl)ce i chodzą.cych wokoło, ma śpiew rozpoczł\Ć, całe 
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ich grono stawa tak, aby ~piewaj!\ca była przed skrzypkiem, który 
intonuje wiadom!\ mu jot melody~, ~piewaczka piosnke do niej sto
sowni\ od~piewuje; po skończeniu tej piosnki, całe dziewcz!\t koło 

obraca sie na nowo dalej; chłopcy zd skacz!\ jak poprzednio. 
Dziewczeta chodzllc wkoło, ~piewaj!\ najprzód (w Łokawie, Wil· 

czycach): 

l. Sobutecka, mała nocka, 
paliła się do północka. 

Marysia się nie wyspała, 
bo chusteckę haftowała, 

bis 

50. 

2. Haftowała, wysywała, 
komu-z-ci ją darowała? 
Jakowemu, takowemu, } bis 
Jasieniowi nadobnemu, 

Po skończeniu t6j pie~ni, rozpoczynaj!\ wkrótce inni\ (wie~ So
bótka, Janowiec pod Otarowem) (nuta Lud II, nr. 137, 138): 

l. Oj biały Janie, 
przyjezdzaj do mnie, 
niżli się chces ozenić, 
naraję ci zonkę dziś 

oj biały Janie. 
2. Oj biały Janie; 

a bo ci to tam 
trudno posukać, 

a idż-ze tam do dworu 
w okienko pukać. 

51. 

Puk, puk, w okienecko, 
wyjdż-ze kochanecko, 

sama jedyna. 
3. Sama jedyna 

Kasiunia wysła, 
rąckę mu dała: 

Nie turbuj się mój Marcinku, 
będę cię chciała [:]. 

Nast~pnie ~piewaj!\ (w Żurawicy) pod Sandomierzem: 

52. 

1. Za wąwozami przy tej dolinie, 2. 
tam sobie Marcin konie pasał 

na tej nowinie [:]. 

Kasiunia jego, płoty łamała, 
poglądała nizej, - wyzej, 

az go ujżrała [:]. 
3. Jak go ujżrała: 

mój miły jedzie! 
e ć par koni za nim, 

jak za jakim panem, 
on mojim będzie! 

Inna pieśń brzmi (w Łukawie, Wilczycach): 

53. 

l. Grzmią wozy, grzmią 
na bukowinie, -

zasieję ja tatar ckę 
na tej nowinie. 
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3. Kasiunia jego 2. A w tej· ci ta tarecce 
kto tam przebywa, 

od alaka parohecek 
konie pętywa. 

płoty łomala, 
pogłądała wyzćj, nizej, 

az go dojżriała. 
4. Dojżriała-ści go, 

jego koil siwy; 
raduj sie serce moje, 

jedzie mój miły! 

Seść par koni za nim, 
jak za jakim panem, 

mojim on będzie! 

Powtarzajł\ początek piosnki o białym Janie i przeznaczaj!\ wia
nek inn~j (następn~j) dziewczynie, i tak po koleji, póki o każd~j nie 
prześpiewaj!\. 1

) 

Więc śpiewajf\ oddajl\C niby każd~j po wianku : 

54. 

Dla np. Ka i: l. Ma wianecek ze złota, 
bo uboga sierota. 

Dla Mm·ysi: 2. Ma wianecek z pietruski 
śourowane podoski. 

Dla in.nij: 3. Ma wianecek z kapusty, 

" 

n 

pójdzie za mąz w zapusty. 

4. Ma korale z obręcami, 
najładniej a między nami. 

5. Ma wstązeckę węziuchną, 
Grzecna, ładna, niziuchna. 

6. Ma wianecek z pro a, 
lata kiejby o a. 

7. Ma wianecek nizki, 
bo ma ładnil kryzki (u koszuli). 

Po otrzymaniu w ten spo ób wianka katda śpieona: 

fój wianecek z morówecek, 
Rano w taję do krówecek. 

1) Wianki istniej~ tylko w piosnce; w rzeczywi tolici nie dają. żadnych, 

nie pamięta jnt nikt , aby je kiedykolwtek rozdawano. 
L~d, S.r. U . 8 
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Po pne~piewaniu tych pie~ni i po wrzekom~m ro1daniu wszy
stkim dziewczętom wspomnionych wianków, parobcy tańcuit\ w około 
ognia parami z dziewctętami, ') każdy ze w oj t\, t. j. z tą, która mu 
w śpiewie była przeznaczam\; pocz~m koło zatrzymuje 1ę tnów, a jedna 
para staje przed krzypkiem, dzieww:ta śpiewaj l_\ {teraz już o lniankach ), 
robi~c przytyki odnośne do przyjazdu swych kawalerów w zaloty: 

55. 
Wszystkie: Jedna: 

1. Posly dziewecki 2. I ojżraly tam 
prec za górecki, nadobnego Marcinka, 

lnianki rwać. 1
) on j dzie. 

Lnianków nie urwały Jedzie on do matki, 
snopy potargały, konik pod nim gładki, 

myślą brać (w skórę?). mój bedzie! 
Znów tańczą, i przystawając powtarzaj!l tę amą, pieśń o lnian

kach (nuconą, chórem przez w zy tkie dziewczyny), poczem śpiewa 

druga, podsuwając zamia t .Marcinka Pietrka, trzecia znów Janka, 
dalsza Michałka t. d. i z następującemi dla każdego kawalera uwagami : 

3. I ojżrały tam 6. Jedzie ón do siostry, 
nadobnego Pictrka, pod nim konik ostry, 

on jedzie. mój betłzie! 
Jedzie od Pielasowa, 7. Jedzie między · cianki, 
konik kiejby owa, wiezie mi pierśc1Anki, 

mój bedzie! mój bedzie! 
4. I ujżraly i t. d. . Jedzie między ciany, 

Jedzie ón {Janek) na świni, ma wianek ruciany, 
trzyma się sceciny, mój bedzie! 

mój (v. twój) hedzie! 9. Jedzie ón gościńcem, 
5. Jedzie ón od rzyki, pod rumianem wieńcem, -

skrzyptą mu buciki, mój bcdzic! 
mój bedzie! 

Gdy już w zyscy w ten spo~ób obdarowani, tak chłopaki jak 
dziewczyny natańc1yli się, jpiewają, na zakończeni e: 

56. 
l. Płynęły gąski, płynęły, 2. Kasicnia im ię raduje, 

az do mamu:i do h~ni. gor ecik obie nuruje. 
3. Jak u: noruje, tak będzie, 

za Marcinkowe pieniądze. 

1) Tańcem tym bywa jut to walc, już sztajer, już oberek, polka, prze
piórka lub motyl, nad~r rzadko maziU' lub kr kowiak. 

2
) Miejscami, jak podano w ery i U Ludu, nr. 142, zamiast: lnianki, 

śpiewaj~ (mylnie zapewne): wianki. 
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Tymcza m tet przygasza i ogień. A gdy zgaśnie, wtedy całe 

towarzy two udaje się na dal Z!\ hulankę (około 10 lub 11 godziny) 
do karczmy. Je li droga do niej wiodl\ca jest ,prost~ i równ~, skrzy
pek przygrywa, a młodzież tańczy je zcze i wśród drogi. 

W karczmie parobcy częstuj!\ dziewczęta m10dem, piwem lub 
wódk~ i bułkami. Po przekl\ ce na tępuje znów taniec. Dziewuchy 
maj~ z a n a dr~ (u gorsetu za ko z ul~) schowane orzechy j parobcy 
bior~c je do tańca poczują, ich bytnoś~ pod ręką, i nut w prośby 
do dziewcząt, by im udzieliły tego specyału, obiecują,c w zamian 
karmelki. Zachęcone obietnicą, karmelków, oddają, (katda wemu) 
orzechy. Pocz6m trwa jeszcze zabawa i taniec at do świtu. o którym 
dopiero rozchodzą, się do domu . 

Nazajutrz, w am dzień ś. Jana,. idą, razem na zwykłe na
boteń two do kościoła. Wieczorem za~ około 8-9 godziny, 
schodtą, się młodzi i starzy powtórnie na toż samo miej ce, gdzie 
byli wczoraj {"na poprawiny"), rozpalaj!\ ognie, tańczą, w koło nich, 
katdy ze swoją dziewuchą,, stawają,c po koleji przed skrzypkiem. Pa
robczak wtedy śpiewa już jak umie i co mu przyjdzie na myśl, 

a najczęściej oberka albo krakowiaka, n. p. 

57. 

1. Moja ty Marysiu! mój rózany kwiecie, 
nie będe cię widział, az na drugim świecie. 

Ona mu odśpiewuje : 
2. Nicego mi nie za!, ino trojga rzecy, 

wianecka, tanecka i urody trzecij. 
On znów na to, jeśli trochę sprzeczny: 

a. Nie załuj wianecka, CÓ · Ześ go nie miała, 
nie załuj tanecka, boś go nic umiała. 

TańC11\ znowu. Druga para śpiewa (zwykle robią,c sobie przy
mówki) : 

4. Widzie ty Franusiu, ten karnieJ\ nad wodą, 
jak-ci on popłynie, ozenię się z tobą. 

Dziewr1.yna odśpiewuje: 
5. Dali -ście mnie dali, za takiego woła, 

ni ja ś nim do ludzi, ni ja do kościoła. 
6. Pój ć ś nim do ko ·ci ola, trzeba ka ki et (v. capkę) trzymać, 

pójść ś nim na zabawę, trza mu no ucierać. 

On znów na to: 
7. A moja Franusiu, ue (ucz) ię gospodarstwa, 

zebyś nie bierała. na plecy lekarstwa i t . d. 
s• 
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W podobny sposób wszystkie pary tańcz~c śpiewaj~, póki ogień 
nie wygaśnie. Potem idą do karczmy, gdzie również tańczą, lubo już 
nie tak długo jak w dniu poprzedzającym. 

II. 

J. N. Chądzyński (Wspomnienia Sandomierskie, Warsz. 
1850 str. 179) powiada: "W wigiliją ś. Jana już ciemnym zmrokiem 
wiejskie dziewice na błoniach (pod Sandomierzem) rozpalają ognie, 
i przy tych skacząc, cz~stują si~. Z koloru płomienia, z jego 
pro m i e n i, przyszłe szczęśliwe lub przykre pożycie małżeńskie 

przepowiadają sobie. Ognie te pospolicie S o b u d kam i zowią." 

III. 

L. Zejszner w liście z r. 1857 pisze: nPod Połańcem, w Nie
kra s o w i e i okolicy, palą. Sobótk~ w wigiliję ś. Jana wieczorem 
i latają z zapalon~ słomą około pro s a, by na takowe był urodzaj."') 

IV. 

Wład. E. Zupalowski (Tygodn. illustr. 1882 nr. 352) mó
wi: "Ostatni dzień naszej gościny w Chybieach był 23 czerwca, 
wigilija do ś. Jana i dzień, w którym palą, Sobótki. W okolicy tej 
jednak nie z taką uroczystością jak w Sandomierskiem i Krakow
skiem ten obrządek się odbywa; 00. Benedyktyni bowiem, będąc 

wszechpotężnymi panami w Święto-krzyzkiem, wszelkieroi sposobami 
i nawet siłą starali się lud od tego pogańskiego zwyczaju odwieść."") 

V. 
Ks. Józef Gacki, przy opisie klasztoru benedyktyńskiego na 

Łysej-górze (Warsz. 1873, tr. 6) powiada: 
"Dziś ogni czerwcowych czyli sobótek, po górach w dobrach 

po-benedyktyńskich nie palą. Wzbronili ich pewno zakonnicy, tamując 

' ) Obacz Lud Serya XIX, str. 194-195 (Lękawa, zaniec). O prosie, 
iż wr z i plackami jaglanemi było ulubionem jadłem bogini Westy, 
której uroczystość (Palilia) obchodzono u Rzymho skakaniem przez 
zap~tlone pęki słomy, wspomina Owidyusz w swoich: F a s t i. 

') lisiłowania te zatem nie odniosły skutku w okolicy Chybie, skoro 
ognie te" acz bez uroczystości i śpiewllw, palą tam jeszcze. 
Autor pominl!l tu nadarzają.cą. mu się sposobność opisania tej zabawy, 
choć w zwątlonej już obchodzonej sile. 
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nocne swawole; jak to uczynili probo!lzczowie w Goilicach pod Kli
montowem (w r. 1825) i w Grocholicach pod Opatowem (r. 1857), 
którzy przez Jat kilka wciąż noc ~więto-jań ką, ze sługami kościel

n)mi na miejscu palenia sobótek przepędzali, i wreszcie choć bliż-

zych ko~cioła parafijan od tej zabawy odzwyczajali. W przyległych 

jednak wioskach, zwła zeza w łańcuchu gór ku Łysicy, sobótki zawsze 
s~ obchodzone." (Obacz także, co o nich mówi Gacki, na str. 1 08). 

VI. 

W Czar n o l e s i u i wsiach okolicznych od dawna obótek nie 
palą,. Wspomniał o tem już Chodakowski w r. 1817. ') Za cza ów 
Kochano~skiego jednak palono je jeszcze tak w Mj wsi jak i w ca
łym kraju powszechnie. Wszakże poeta ten, pisząc poemat złożony 
z 12 pie~ni, które śpiewało sze 'ć par dziewic bylicą przepasanych 
tańcząc .pochodnego," nie przytoczył szczegółów obrzędu mogących 

rozjaśnić znaczenie i genezę zwyczajów przy tej zachowywanych uro
czy to~ci, a tem samem ułatwić pótniejszym badaczom dokładniej ze 
okre~lenie jej i to ty (obacz: M a z o w s z e, U, str. 346). 

Mimo to, są,dzimy, iż szczegóły te, nie o wiele odbiegały od 
tych, które jako dob\d je tcze praktykowane, opisaliśmy z kilku miej
cowaści pod Sandomierzem położonych. 

W jednej z tych pieśni wspomina Kochanaw ki o koc i e i jego 
wła no~ciacb. Pozostaje do zbadania, cty zwierzę to ma tu charakter 
obrzędowy, czy lylko przypadkowo przez poetę wprowadlone zostało 

do akcyi. ') 

1) Zoryan Chod11kowski w liście z d. 16 Iletopada 1817 powiada: • Wy
jerhalern z Pul w 7 wrzenia ; ogl dałem tegoż dnia C z rnyl. Jnna 
Kochanowskiego w H rlomsktem. Mit>szkaTice dzisiejsi w t«!m miejscu 
wyzMjl}, że o Kochano'l'skim wiedzą tylko od tych, których ciekawość 
tu prz) wodzi; o o b ó tka c h za jaki t' on pr~lwiał nie ~łyszeli, bo 
k:tzalnice da'l'nn już te zabawy potępiły, i panowie apnyjają temu, 
nie chrąc by ko. zt m ich l ów te gry oclpr wiłiły się • ' pierwazym 
kroku za Wi la nie chciałem czynić zł«!j wróżby w moich wyszuki· 
waniarh, lE'rz ciągle aż do Krakowa, taż sama była niepomyślność." 

Wid c, :te Chodakowaki j di}CY traktem głównym na Radom, 
. "'ięty Krzyż, Bodzentyn, Kielce i Jędrzejów i t. d, gdzie oddawnajuż 

o botek nie palono, na Zllll) tania swe podobne:t odbierllł odpowiedzi. 
') P. hmielow ki , przy rozbinrze , o b ó t ki Kochanowskiego ( t u d y a 

i zkirt·, Kraków l 86. l, ) mówi, że: ;rrzcda panna k iP sit; 
wesehć i 'mta towarzyezkom nawd wtedy, gdyby nie powiedziała 
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VII. 

Od Ko&leme, (P ary, Samowod&io} zapl ka a r . 18~f . 

Chłopcy i dziewczeta udaj~ sie wieczorem około godziny 8 lub 
9 na błonie za wieś (niekiedy na Po-wi§le) i rozniecajl\ tam ogień. 

Chłopcy przez ten ogień skaczl\, a dziewctt;ta śpiewaj!\ zwykle przy 
odgłosie skrzypiec : 

58. 

gon. 
ubaca : Lłl.d. ~er. II. lr. IU7 , nr 137. 

Nuta Lłl.d, !;er. IX . nr. l • ~4 . 

59. 

Wyryc muraw - ltf po lo - •yc law - kf 

nic dowcipnego, gdyż sam tylko człowiek "ma śmiech z przyrodzenia. ~ 

Tern zastrzeżeniem odbiera krytykowi odwagę sądzenia na seryo jej 
opisu p rz. y m i o t ów koc i c h. Biorąc powód z przygody jakillgoś 

chłopaka, co ciągnął kota, ostrzega go, te to Lwierzę nader srogie 
i przypumina jego własno ci, czyni.ce go dla niektór)Ch trasznym . 
Przy tej sposobności nie zawadzi przypomnieć , że opcrucya, o której 
wspomina trzecia panna, do ć często u Kochanowekiego jest wzmi n· 
kowana. Dość porównać pieśń 33 księgi l V i kilka f r a a z e k, a prze· 
konamy się, że ci _gnienie kota było rzeczą ucieszną i nieraz za· 
pewne praktykowan •· Komiczny wrza k kota, jt!go praktyki, jak powiada 
Korhannweki t. j . przepowiadanie deaz.czu przez mycie się , 

zręczno ć, ch,> trość i skrytość, czyniły l. wierzę to zajmującem i go· 
dnem obserwacyi. W zak sam czarnole ki wie zez., prócz wzmianek 
powyższych , pisał je zcze .nagrobek kotowi" (fraszki, III, 38) i utrzy. 
mywał, że: .i chłop roremniPjszy bywa., guzie kot we łbie prze· 
mieszkiwa • - czćm chciał bez wątpienia wyrazie, :t z.rę~zność 

i przebiegłość wiele się do towarzyskiej ogłady człowieka przyczy· 
niają. Piosenka kończy Hię przestrogą dla kot . te wszystko trwa 
tylko do czasu, i te należy mu się strzedz : "wy u czek a ć wilk a 
z l as u. • 



l. Wyryć murawkę, 
polożyć ławkę 

wierzbową ]:] 
A wy dziewcęta, 
a wy jedyne, 

spać do dom [: ]. 
2. A kiej-ze się ty, 

mój świ~ty Janie, 
ozenis? 

Kiej sobie zonkę 
kiej e nadobną 

naraji ? 
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60. 

3. Jest tu nadobna 
je t Mary ieńka, 

zostanie; 
bo se Pawełka 
bo nadobnego 

dostanie. 
4. Je t tu nadobna 

je t Zosinecka, 
zo ·tanie; 

bo se Jandrusia, 
bo nadobnego 

dostanie i t. p. 

1. H j święty Jónie! 2. Ht>j więty Jónie! 
pytam ię ciebie samego, Przywiózt>m wam heckę rosy 
co nam tu przywióz nowego, hrj toć dziewulom do ko y1 -

hej święty Jónic? hej święty Jónie! 
3. Hej więty Jónie! 

Przywióz m wam heckę ro y. -
hej toć parobkom do kra y, 

lwj więty Jónie! JJazoll!u• t, tr. t 2, ur. 6~. 

p6dni kt ,. p ... tt 

l. Ma spódnicę w paski, 
chodzi bez:. zapaski. 

61. ') 

2. ma wianecek w pr, zki 
wiewają ię 1.11 ni w tązki. 

ut piw ni Je. 

3 . ..Ja wianecek z piwonije, 
z rhłopcami-ri go przepije. 

1. M wianecek z białćj rózy 
kazdy dworu jemu łuzy. 

1) Nuta ta grywana takie bywn na Okrężnem. 
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VIII. 

Ks. J. Gacki przy op1 1e wsi Je dl ni (Radom, 1874, str. 100) 
powiada: "W wigiliją i w dzień ~- Jana Chrzciciela obchodzą jeszc1e 
sobótki; palą w nocy ognie, przeskakują je i w koło nich tańcując 

śpiewają; ale już w niektórych ws1ach gdzie trudni~j o drzewo i gdzie 
kolonije bardziej porozrzucane, puszczają je w niepamięć.~~ 

. 
15. w~niebo-wziecie N. M. P. 

W dzień ten zwany świętem Matki Boski~j zieln~j, ko
biety znoszą do ~więcenia s n o p ki ziół, których poczet podaliśmy 
w eryi V, str. 309-310. Obacz także: Zbiór w i a d o m. d o 
A n trop. t. X, str. (224). Zioła te przechowują za obrazami; i dają 
je (wywar z nich) bydłu choremu, mianowicie krowom po ocieleniu. 

W okolicy andomierza i Opatowa następujące wymieniają do 
święcenia zioła: nagiętki, gały, krowia-gęba, lebiodka, 
króliki-polne, drgawiec czyli łzy Matki Boski~j, oset 
o e tek, kalin a, słonecznik, tatarczuch, meh a, pietruszka, ruta, jó
tefek, śmierdziuszka, świętojań kie-ziele, krzyżownik, dziewanna. malwa, 
rozsada, marchew, makówki, orzechy (leszczyna) i jabłka. 

16. Zadu zki. 

Obchodzą je, jak w z~dzie, wy p o m i n kam i zmarłych przez 
kapłana na kazalnicy. ') 

Hymn. IJ•t• •rat. 6') Randomu~n. 

~) We wsi w i er z e (blisko Kozienic) zanotowano w księdze ko cielnej 
pod r. 1779 .• Polecenie, by plebani wykorzeniali zwyczaj dawania n11 
jałmuinę w dzieli zaduszny potraw, lt'gumin, trunków, a na to miejsce 
by wystawiali (s)karbony na jałmuzny pienięine." 
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2. Dobry Jezu, 
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tam Itrach bfdtie, 

•d u -aięd•ie, 

a na z Pa-nia, IIPO<'t.y-wanu~ 

Ka. lllloduauwaki: Sp""""* otr. 287. 

Pieśń ta śpiewa ię po skończonych Nie zporacb w dzień Wsą
stkJcb ŚŚ. i nazajutrz po Mszy tałobn6j, idą,c z kościoła na cmentarz 
w processyi w dzień Zaduszny. 

OKRĘŻN 

I. ') 

W cza opi mie Przyjaciel ludu, rok 3-ci, Leszno, 18361 

Nr. 181 str. 138 (z ryciną) czytamy: 
"Będą,c w wojew. Sandomierskiem, niedaleko od Wisły, nad 

brzegiem rzeczki Kamionny, bylem przytomny (mówi prawozdawca) 
przyjemnemu widowisku, które tu w krótkości opisać zamyślam." 

"Pótno wieczorem, gdy jut księżyc w pełni swe światło rozta
czał, u łyszałem nagle w wielki6j liczbie głosy we ołe. Za zbliteniem 
poznałem, że przyczyną, radości był koniec żniwa. Najprzód po tępo
wały dziewczęta i kobiety z ierpami w ręku, jedna z wie1\cem na 
głowie na przodzie; za niemi z li star i parobcy i go podarze; za 

1) Wespazyan Kocbowaki w P. almodyi pol kiij (1693) powiada : 
l. Panie! i z to dziękować ci trzeba, 

ieś gębie mojt!j dał dostatek chleba. 
Do yć mój Panie, i z to dziękuję, 
więr6j nie pragnę, t m się kontentuję. 

2. Ni o ma, niwo! - .ki bo z i ruie plennt!j, 
ty co raz wieniec iytni, takte p zenny 
spokojnie na mt!j gdy poło ty z głowi e, -
za fraszkę wasze korony, królowie. 

Jan Kochanowski t kte w Sobót c e (pieśń azósttlj panny) 
wspomina o zwyczaju ofiarowania go podarzowi łosi a n e g o w i e n c a 
po ukończeniu żniwa, o którym to zwyczaju w:r.mi nkojl} i poeci 
rzymscy, lubo z odmiennerui akcessoryami. 
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tymi Górale galicyjscy, którzy tu na robotę przychodzą, w swych 
miej cowycb ubiorach, mając na czele muzyk~ wła ci w~ (dudy); 
koniec or zaku stanowiły chłopaki na koniach. u 

n Przy'zedl zy przed dom właściciela wło ci, tan e li w tym samym 
porządku; 'tar za zaś wiochna, która rej w żniwie prowadziła, a te
raz wieniec p zeniczny na głowie nio ła, zaczęła pieśń nast~pującej 

treści, której cała gromada wtórowala: 

63. 
l. Otwórz-że nam Panie - nowy dwór, 

bo ci prowadzimy - wsystek zbiór. 
2. Nażęli my, nawiązali - kopecek, 

jak na niebie - gwiazdecek. 
3. Nażęliśmy, nawiązali - trzysta kóp, 

dla na ego pana - na rozchód. 
4. Sprawie nam Paoie - okrężne, 

bo my żniwiarecki - potężne. 

5. Otwórz-że nam panie - pokoje, 
co ci złożyro wianek - na stole. 

6. Zabij-ze nam pani~ - barana, 
bośmy sobie potłukły - kolana. 

7. Zabij-ze nam panie - i byka, 
bo my mieli ekonom a - rzeżnik a; 

8. damy mu z niego - nogi, 
boć on był dla 011 - dość srogi. 

9. Zabij nam panie i gą ki, 
bośmy sobie pokaliczyły - palu ki (palce). 

10. Zalnj nam panie - kogutka, 
boAmy mieli p i s ar z a - nie dudka. 

11. Damy dla w ł ód ar z a - jaje, 
bo nam mai poludnie - d~tje. 

12. Dla dozorcy- korzenie, 
bo to najgor ze - stworzenie. 

13. Dl karbowego- chachoły, 
bo napakował - pełne stodoły. 

14. Nie kryj-że ię panie - przed nami, 
bo cię widziemy - oknami. 

15. Od Krakowa wielki wiatr, 
nasza pani - róży kwiat. 

16 Na kościele krzyżyk - na krzyżyku gałka, 
u na zego pana - z baryłką gorzałka . 

17. Jegomo ć nam l je, 
a imość ię mieje. 
- Nie śmiej-że się moje erce, 
bo mi się rozleje. 

Wójcicki, P. l. 11, lr. 379,380.- Loul ·er, Vlll, lr. 5ł.- li<UOIDIIC l, lir. ~03. 
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n Po odśpiewaniu, wniosły wieniec do pokoju, i wróciły do 
swych towarzy zek. Kilka garncy wódki i piwa rozwe e\iły umysły, 

śpiewy najrozmaitsze 7. treści i melodyi, krzyżowały się ze skrzyp
kami Sandomierzanów, dudami Górali, zkąd najdziwniejsza powstała 

muzyka; porz!\dek przyjścia z mię zanym został, chłopaki uganiali na 
koniach, porywali z konia stroje z kwiatów polnych dziewczętom; 

starzy radzili, czy zboże będzie ypać lub nie: czy Bóg więc~j lub 
mniej dał w tym roku. W oczach Górali jedynie było widać jakiś 

odcień smutku; zdawało się łatwo wyczytać w ich twarzach myśl: 

czemuż nie je teśmy przytomni podobnym zabawom w rodzinnej 
stronie! - Cały ten widok rozwe e lonego ludu, zadowolnionego 
z wypełnienia swych obowi!\Zków, miał coś w sobie unoszącego; świa· 

tłość jasna k · iężyca, wypogodzone niebo, ciepło powietrza, nie mogło 
jak tylko dodawać uroku całemu widowisku." 

n Wkrótce jednak cza , twórca i niszczyciel w zystkiego, po· 
łożył koniec zabawie; pomału zaczęli ię kupiać w poprzedni po
rządek, zanucili pie§ń wesołą, potem nucąc pobożną wracali do 
domów. Długo jeszcze dochodził mnie coraz ciższy, oddalający się 

gło żniwiarzy; nare zcie tylko gdzie-niegdzie słychać było gło y 
życzących sobie dobrej nocy, poezero na Ł<1piła nieprzerwana ci:3za; 
po długiej pracy i kilku chwilach wesołości, rozpostarł sen ~we błogie 
za lony." 

II. 

Przyjaciel ludu, Le zno, rok 13ty (I 46), ~tr. 195, daje 
znowu inny opi okrężnego z Sandomierskiego (również z nad brzegów 
rzeki Kamionny) w tych słowach : 

n Gdy żniwa są ukończone na polu wła <ciciela, w zy cy mie
szkańcy w i, udają. się do domu pana z wieńcem ze zboża, który 
zwykle nie ie najpiękniej za i najgodnit>j za dziewczyna. maja,ca 
wkrótce i~ć za mąż. Parobcy przynoszą pszenicę, któr(\ wedle da
wnego prze ą,du pozbierali z pól wych ·a,siadów; a młode dziewczęta 
ze w i, zgromadziw zy ię u t~j, która ma pnewodntczyć cał~j za
bawie, przyozdabiają jej wieniec ze zboża kwiatami polnemi, dzikieroi 
jagodami, orzechami złocone mi i w Łątkami w różnych kolorach." 

"Te przygotowania robią zwykle w wigiliJą Wniebowzięcia 
Panny. Nazajutrz bardzo rychło kład<\ wieniec na głowę młodej 
dziawczyny, która w towarzystwie cał~j wsi i muzyki nit> ie go do 
kościoła, przybliża się do stopni ołtarza i kładzie go na stół. Gdy 
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ksiądz mszę odprawił i pobłogosławił wieniec, młoda dziewczyna 
kładzie go znów na głowę i wśród śpiewów i muzyki udaje się do 
wójta gminy. Wójt przywiązuje u wierzchołka wieńca koguta, który 
zaczyna wybierać ziarnka z kłosów. Jeteli kogut pieje, wszyscy przy
tomni cieszą się i zawczasu przyobiecują sobie obfite zbiory i dobre 
przyjęcie u właściciela; lecz jeżeli nie pieje, jest to złą wróibl\; 
oczekuj!t zaś jeszcze gorszego roku, jeżeli jeść nie chce. Po przyby· 
ciu całego orszaku przed dom właściciela, 1

) śpiewają (a nawet do
chodząc jui rlo zamku) pieśń żniwiarski\ (obacz nr. 63). 

nPotem występuje mówca; podług swych zdolności ma mowę 
wierszem i prozą do pana. Ledwie skończy, daje się słyszeć muzyka, 
a gospodarz domu, jego iona i dzieci, rozdzielaj~ podarunki pomiędzy 
parobków i dziewczęta, którzy w czasie żniwa odznaczyli się zrę
czności!\ lub pracowitością." 

"Gdy pan słyszy głos śpiewaków, wychodzi z domu na ganek 
z źoną, dziećmi i słuiącyrni. Pani zdejmuje wieniec z głowy młodej 

dziewczyny, i kładzie go na stół przykryty obrusem, który stoi przed 
domem lub w sieni. Młoda wieśniaczka, która przyniosła wieniec, 
dostaje podarunek najznaczniejszy, do którego dodają pewną. kwotę 

pieniędzy. Po ukończeniu działów, słu1:ący zamkowi zastawiają. dnie 
stoły różnemi pieczeniami i innemi potrawami wiejskiemi, dalej za
taczają beczki z wódką i z piwem, które stawiają. na przeznaczone 
miejsce. Po tych przysposobieniach _wszyscy zabierają. miejsca, a uczta 
się . rozpoczyna. Osoby z z a m ku (tak nazywają. chłopi dwory szla
checkie), mają największe starania o swych go~ciach i czuwają z na
tężeniem, aby niczego nie zabrakło. Gdy wszyscy są nasyceni, taniec 
się rozpoczyna. Gospodarz domu otwiera go z młodą dziewczyną, 

pani tańczy z mówcą, a ich dzieci również z inneroi wieśniakami. 

Wśród uczty nie przestają służący nosić piwa i wódki." 
"Zabawy innego rodzaju, przy których SI\ takie wyznaczone 

nagrody, zatrudniaj!\ zgromadzenie w innej czę' ci dziedzińca, który 
bywa zwykle dosyć obszernym. To widać młodych parobków w mie-

1) W innych częściach kraju np. w Mazowszu i na Podlasiu, zachflwnją 
następujący zwyczaj. Gdy się orszak przyblita z wiencem przed dzie
dziniec zamkowy, chłopy chowaj!} się za drzwi i tarają. się polać 

młodą. dziewczynę wodą ze dzbanków. J eteli przez zręczną. ucieczkę 
uchroni się dziewczyna od tego chrztu, okrywają jl} oklaskami i każdy 
składa jej swoje życzenia . (Ob. Mazowsze l, str. 206). 
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chach (worach) po za szyj~, kroczących i przybliżających si~ nak:ształt 

żaby do celu, gdzie i~ znajduje jaki pien1ądz; to zoów zukają 

ustami pienią,żek w głębokiem naczyniu na pełnionem wodą łub mąką,: 
to starają si~ dostać na wierzchołek masztu śliskiego, ażeby pozy kać 
nowy ubiór lub pła zez, który wisi nad ich głowami; to z zawiąza
neroi oczyma, z cepami w ręku przyblitają si~ śmiało do garnka 
glinianego postawionego w trawniku, i jeżeli go rozbiją, za pierwszem 
uderzeniem, dostają, pieczonego koguta, którego tam schowano; to 
widać młode dziewczęta noszące statki na głowie napełnione wodą,, 

a ta, która ańi kropli z nich nie rozleje, otrzymuje wstążkę, paciorki 
lub też kwiatki robione; to jeźdtcy pędzą jak błyskawica, tarając 

si~ przebić lancą g~ś pieczoną, za wie zoną, pomiędzy dwoma drzewami." 
"Uczta ta trwa bardzo późno w noc, a czasem aż do białego 

dnia, podług przyjęcia mniej lub wi~cej szczerego, jakiego doznaje 
cały orszak. u (Obacz Lud Serya II, str. 164). 

lll. 
Od Opatowa. 

Wieńców żniwnych bywa dwa. Jeden wiją żniwiarki przy do
żynku ~ y t a, drugi zaś przy ukończeniu żniw p s z e n i c z n y c h. 

W tedy jednakie nie przynoszl\ je zez e takowych gospodarzowi 
tylko je ster n i c a (przodownica przy wiciu) przechowuje u iebie. 
W dzień Matki Bo ki ej z i e l n ej (Wniebowzi~cia) bywają, po~więcane 
przez kapłana (Ltta Ser. XVIII, str. 55). 

Doba, w której o w i e s żąć kończą,, jest zarazem przeznaczona 
na oddanie wieńców, gdyż takowa zwykle dosyć późno, a zatćm już 
po poświęceniu ich przypada. 

Ekonoma (lub: d o z o r c ę, t oj ak a) przy dożynku p zenicy 
równie jak i żyta, wiążą b(\dź wstążką czerwoną,, bądź powró łem, 
i obiją rózgą z rhwa tu, śpiewając pn:.ytćm: 

Bijmy pana gałami, 
bo przewodził nad n mi! 

prowadzą go potem, tak związanego do dworu, gdzie zostaje wy
kupiony, i pu zczony na wolno~ć. 

Jeżeli sam p a n (dziedzic) w owym czasie w pole wyjdzie, 
wtedy i j go także czeka takie wiązanie, tak iż sama p a n i wyku
pywać go mu i. Wykupienie to polega na sowitern poczęstowaniu, 
żniwiarzy jadłem i napojem. 

Po wypnszczeniu swego wtęinia, skladajl\ mu rzeczon wieńce. 
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Za w1emec (pszeniczny) i przodkowanie podczas tniw, ster
n i c a odbiera zwykle rubla, cza ami dwa i trzy, - a rzadko 
kiedy mniej. 

Ziarno wymłócone z wieńca bywa mię zane ze zbożem do 
pierw zego za iewu w je ieni. 

W okolicy Opatowa, Wa§niowa, Słupi·nowej, - wieniec ma 
kształt korony węgier kiej; obwód jego wynosi stosownie do objęto§ci 
głowy ludzkiej 20- 23 cali. Obrf\czka t. j. wark o c z (splot sam 
bez kłosek) ma w §rednicy cal grubośCI. Od tej obrf\czki z jednej 
strony na drugą przebiegaj!\ przez środek w kablą,kowem wygięciu 

dwa wark o c z e, które w miej cu gdzie się krzyżuj!\ 1\ związane 
jedwabneroi wstl\żkami, rozmaitej barwy, najczęściej szafirowej, białej, 

żółtej lub czerwonej. Kwiatki do przy trajania 1) używane, ą, to róże 

polne, gwotdziki, kwiat ślazu gę iego, a try, barwinek, nagietki po
spolite i ogrodowe, kurzyślad czyli kurzy§lep ( Annagallis arvensis) 
i t. p. - (Obacz Lud Ser. VI, str. 97). 

64. t) od .-łupi now•J (B• •owoce). 

l. A tak my ię krązyli , 
az my p zenicy dozęni. 

2. A zabij nam panie dwie gą ki , 
bo'smy e pozrzynali palu ki. 

:3. A zabij nam panie barana, 
bo'' my ije pozbijali kolana. 

4. A zabij nam panie i byka, 
bo tu mamy nad obą rzeżnika . 

6. Oj kupować kieli ecków, 
a dla wojich żniwiarecków . 

7. Oj nie pojechał, ino jest, 
da żniwi11reckom, co tu jest. 

8. Nie chowaj siepanie przed nami, 
bo cię widziemy oknami. 

9. Otwórz nam panie nowy dwór, 
bo ci wieziemy cały zbiór 
Otwórz nam panie dziedziniec, 
niesiemy ci piękny wieniec. 

fi. A niema -ci tu pana d oma, l O. 
bo pojechał (wcora) do Radomia . 

1) We wsi Zł o t a w powiecie bt:ciń kim wplataj. taki do w i ń a : jaja 
orzechy, jabłka i ziemniaki. 

1) Wójcicki (P. l. l, str. 208) daj 
l. Przepióreczko mai , 

gdzie:t się będziesz chowała? 

My pszenicę jut wyżęli, 
w bDOpld powiązali, 

w kopy poekład li. 

waryant od góry więto·krzyzkiej : 

2. Plon niesiemy, plon , 
w jegomo et dom. 
Bodaj zdrowo plonowała, 
katda kopa sto korcy dała 
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11. A wyjdi-ze panie na ganek, 
przyjm od dziewcyny ten wianek. 

12. Dobry na pan, dobry, 
dał nam wyzynecek, 
ćtery garce wina 

13. Dobry nas pan, dobry 
jako małe d z i cię, 
ale jego sługi 

dla samych dziewecek. biją na zabicie. 

IV. 

65. od Połańca , Osielca . 

Na-de dworem wielka buna na-sza pani kie-by ró-ia. 
obacz • Lud , er. XVIII, str. ~8 nr 9. 

Kończą krakowiakiem : 

U nasego pana 
zabili barana, 
dali dziewkom gały (oczy) 
zeby podrygały. 

V. 

66. od Pny uchy (Rdzuch6,.·). 

Oj ta-ke ••Y "~ da ta-l<•! my 11 ~ na - krąz:y - łi nakrt --zy - li . 

l. Oj takeś-my ię nakrązyli [:] 
oj da j-aześmy - oziminki dozęni (li). 

2. Oj dozęna go - dziewecka, 
da za jasnego - słonecka. 

3. Oj doząn ci go - młodzieniec, 
da kazał ci mi: - wij wieuiec. 

4. Oj wynijdi-ze Wielmozny Panie - na pole, 
juz-ci ię twoja oziminka - nie chwieje. 

5. U ua ego pana - w zapolu w todol ), 
a u Radowakiego - na polu. 

6. Oj wynijdż-ze W. Panie - na góry, 
toją tam snopki (v. półkopki) - jak chmury. 

7. Oj kaz nam wynie ć W. Panie - war piwa, 
da bo - śmy się pomordowali - u zniwa. 
Oj kaz nam zabić W. Panie - bar· nu, 
da bo-śmy sobie i pozbijali - u zniwa kolana. 
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9. Oj kaz nam zabić W. Panie - dwie gąski, 
da bo-śmy se da utynali - u zniwa paloski. 

1 O. Oj kaz nam zabić, nas W. Panie - i byka, 
da bośmy mieli da ekonoma - dobrego rzeźnika. 

11. A ekónomowi - cierni kierz, 
bo chodzi i chodzi - zły jak pies. 

12. A karbowemu - jaje, jaje, 
bo chodzi i chodzi - na polu nas łaje. 

13. A Witkowi tez - duce, duce, 
bo chodzi i chodzi - na polu nas tłnce. ') 

14. U nasego pana - ze złota sukmana, 
a u Radowekiego - z caroego barana. 

15. U naeej j~jmości - poświęcane kości, 
nie wolno nikomu - jeno jegomości. 

Kończą, mazurem: 

67. 

® ~ rrt::-=t~:&lR 1 ~i 1 ff=@J n &l 
U na - se-go pa - na zie- o - na pod - ło - ga, zjezdu- J• 

rvtrnu~&jJF 1 q 
ci ;(~ goście jak do Pa-oa Bo-ga. 

VI. 
Kozienice (wiei Starawi9, 

68 • Stanioławowiu 1 t . d.) . 

®ł#-#SH-?TJrr tfPt-t4= 
W o-ko-ło mo--ja, w o-ko - ło, gdzie by-ła psunica tam go - ło . 

l. W około moja, w około, 
gdzie była psenica, tam goło. 

Nut~ Lud, Ser. XVlll , nr 20. ~8. 91. 

2. Gdzie była peenica tam niemae, 
tylko mendelki (v. kopecki) 

(kieby las. 

1) Cz11sopismo Przyjacielludu (Leszno, 1846, str. 127) daje waryant 
z Dolnego Szląska: 

1. Nisko j~no, nisko, 
do kolan licieroisk o; 
choćby za kolana, 
gdy tam ni~ma pana. 

2. Jest tam sługa jego, 
obstaje za niego. 
Damy słudze jaje, 
że nam nie nałaje. 



129 

:1. Dopóty' my ię krązyli, 23. 
aze''my p enickę skońcyli. 

1. Dozęna jej1 dziewecka, 2ł. 
a za jasnego słonecka .. 

5. Doząn-ci ją i młodzieniec, 
cerwony złoty za wieniec. 25. 

G. Nie-lad wianek, nie-lada, 
bo go uwiła gromada. 26. 

7. Gromad wianek uwiła, 
by ię gorzałki napiła. 27. 
Prosiomy pana po wieniec, 
a nam za wieniec cerwieniec. 28. 

9. Juz nas pan chodzi po ieni, 
trzyma se ręce w kie cni. 29. 

10. Juz po dukacie wyjmuje, 
dla przodownicy daruje. 30. 

O 
. 31. 

11. twórz nam pame nowy dwór, 
nie iemy z pola wsystek zbiór. . 32. 

12. Otwórz nam panie wierzeJe, 
juz się na polu nie chwieje. 3a. 

13. Weź-ze se panie k iązecki, 
porachuj -ze se kopecki. 

(v. Wyjrzyj-ze panie z pokoju, 
porachuj mendle na polu). 

l·L Ekonom ci je rachował, 
połowę sobie nachował. 34. 

15 prawił-ci za to buciki, 
wojim kochankom trzewiki. 35 · 

16. praw-ze nam panie okręzne, 
zwijaliśmy ię pot zni . 36· 

17. Gdzie był najgorsy ościsko, 
wołał ekonom: rznij ni ko! 3 7 · 

18. DozynaliAmy do taja, 
przodownica nam u tała. 

(v. Dozynali my do miedze, 
będziemy brali pieni~rlz11. 

3 . 

19. Dozynali'm do luzyka, 3!). 
będzi (beczka) piwo i mUZ) k:t. 

20. Dozęli. my zytka i jarki, 
podziewamy ię gorzałki. 

21. Dozynaliśmy do drogi, 
będziemy jedli pierogi. 

22. Kucharecka je warzyła, 
brzucho sobie oparzyła. 

LIUJ, er XX. 

10. 

41. 

42. 

Daj ze nam (panie) białego era, 
1la ci Pan Jezu ładnego . yna. 
Wystaw nam panie piwa beck~, 
by ci dał Pan Bóg ładną córeckę. 

Za dworem kacki ą w życie, 
na ·a pani w ak amicie. 
Za d worem kac ki i w błocie, 
na a pani (chodzi) i w złocie. 
A przy dworze zakwit mak, 
nasa pani kieby kwiat. 
Prz de dworem carna burza, 
na a pani kieby róza. 
A nat~ pan kieby lelija. 
wsiad na konia i wywija. 
Nasa pani stoji we clrzwickach, 
}VO śnurowanych trzewickach. 
Nade dworem zielone lh;tecki, 
na a pani ma ~ticne dziatecki. 
N asa pani w lu trze stoji 1 

p rłami e cypek stroji. 
Stroji się, stroji, 
bo jćj przyzwojicie, 
bo na jej cypecku 
ślicnc je wysycie. 

Przede dworem camy kierz, 
nas karbowy kieby pies. 
Na emu karbowemu róg tabaki, 
bo ón gorsy od obaki. 
Przede dworem wi i nurek, 
na pan Józef jako kurek. 
Na pan Józef je t w kłopocie, 
rozwi ··ił portki na plocie. 
Jak się :·winie wywarły, 
portcy ka mu wyzarły. 

Zabij nam pani j. łowicę, 
damy karbowemu podogonie~. 

ekonomowi . am ogon, 
bo na nie puocal wca do dom. 
A dodamy mu i głowę, 
ze pozabijał ludzi połowę. 
Podcinałeś, nas (ekonomie) 

(podcinał, 
teraz się za nami przycyniaj, 

9 
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Podcinałeś nas batami, 
teraz się przycyń słowami. 

Wyganiałeś nas, wyganiał, 
nie dałeś nam jeść śniadania. 

47. U nasego pana w zapolu, 
u Majelaoskiego na polu. 

48. U nasego pana z cepami, 
do Majdańskiego z sierpami. 

49. U nasego pana cepy biją, 

45. Leniwy Majdanski (pan) leniwy, u Majdań kiego wilcy (w zbo~u 
stoji pszenicki dwie niwy. (wyJą. 

46. A nas pan dziedzic nie taki, 
pozbierał z pola i kwiaty. 

VII. 
Nuta nr. 68. 

l. Około moja, około, 
gdzie było zyto, tam goło . 

2. Gdzie było zyto, tam nillmas, 
tylko snopecki kieby las. 

3. Do staja żniwiarki, 
do staja, do staja, 

nasa przodownica 
jnz·ci nam ustała. 

4. Pozynaj, pozynaj1 

mała żniwiarecko, 

maluśkie rącki mas, 
zostałaś daleko. 

5. Choć'em jn została, 
nie będę płakała, 

bo by mnie od placu 
główecka bolała. 

Od Ko11enlc, (Auguatowo, Kociołki). 

3. Chodzi nasa pani po sieni, 
trzyma sobie rącki w kieseni. 

7. Oj i ta Zosieńka koło nillj, 
oj i najwierniejsa słuzka jllj. 

8. Oj otwórzcie nam ganecek, 
bo wieziemy wam wianecek. 

9. Zabij nam panie jałowicę, 
damy karbowemu połowicę. 

l O. Bo óo nas miewał w cięzkij męce. 
bo nam patrzył wciąz na ręce. 

11. Ekonomowi damy rogi, 
bo nam zaglądał między nogi. 

12. A polowemu damy ogon, 
bo nas nie chciał puscać do dom. 



OBRZEDY. 
( 

Chrzest. 

Od Opalowa ( zewna, Gromadllce). 

Zaraz po urodzeniu dziecka, kład~ siekierę, nót, siekacz i kosę 
od sieczki do łótka u boku połotnicy, przy kt6r6j dziecię spoczywa, 
a to na ten cel, aby nie przyszła po to dziecko M a m o n a dla od
mienienia go, nim zostanie ochrzczone (ob. Lud Serya VII, str. 45). 

A nadto, dla wzmocnienia t6j obrony, dają, j6j do rąk paciorki, 
by odmawiając pacierze, nie dopuszczała zblitenia się nieczysMj siły. 

Gdy się zbiorą nazajutrz w chałupie kumowie, by dziecię po
nie~ó do chrztu, wtedy b a b k a (akuszerka) podaje dziecię uproszonej 
chrzestn~j matce, a ta umaczawszy rękę w wodzie święcon6j 1 pokrapia 
nią, i żegna to dziecię łowami: "W imię Ojca i Syna i Ducha ś. 

amen ! Bierzemy zt~d niewiemika a przyniesiemy katolika." Połotnica 

bowiem dotkną,ó się nie powinna święcon6j wody przed wywodem. ') -

') M. v. Żmigrodzki (D1e !t!utter, Mtinchen, 1886, str. 124) powiada: 
,.Ueb rnll soli jeder Besuch die Wl\cbnerin im N amen Gottes begriissen. 
Bezeicbnend i t in Bayern der Gru s: .Ich wtinsche das Oliick im 
Winkel" (obacz: Pokucie, l, str. 19). Auch darf aie nicbt setbat das 
Weihwas er nehmen, sond ro die Leute sollen ihr da elbc geben. 
In der Bretagn!l bOrt da Weihwa ser, daa eine Wtlchnerio benihrt, 
auf, geweibt zu sein. Dieselbe Folge ergiebt sicb, weno das Weih
was tT von einem gefallmen Madchen beriibrt wird (ob. Lud crya 
XII, nr. 613. - Ser. XIX, nr. 658. - ftla.row ze I, str. 142, nr. 46) 
Ueberall ist die Arbeit der Wochnerio bescbrenltt, in Bayern aus
drticklich deswcgen, weil ihr alles misarath. ie soli aua dem Hause 
nicbts herleihen, be sondera kei o Feuer, sagt man in Polen." 

9 • 
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Potem zabiera babka dziecko w podu -zkę lub płachtę i id~ z ku
mami do ksi~dza i do ko~cioła, gdzie ksiądz dopełnia ·akramentu 
chrztu ~. przy chrzcielnicy. Jeśli dziecko jest płci 1.eńskiej, trzyma je 
do chrztu chrzestna matka, a chrze tny ojciec rękę tylko na dziecku 
położy; jeśli płci m~zkiej, to trzyma je chrzestny ojciec, a matka 
chrzestna kładzie na niem rękę. Tak . amo też kładil rękę i inni 
kumowie, gdy jest wi~cej par rodziców chrzestnych. 

Po chrzcie, gdy przyniosą dziecko napowrót do domu, kładł\ je 
na klepisku, i uderzając lekko rózg!\ mówi~: "Nie płacz, bądź dobre 
i posłuszne, ~pij dobrze i pociesaj rodziców!" Wtedy idzie ojciec 
i sprasza SilSiadów i ąsiadki na chrzestną ucztę. Zaraz też zapro
szone sąsiadki znoszą do jego chaty: mąkę, ser, masło, kury, jaja 
i t. d. i gotuj~ to; mężczyźni za~ przyno lą gorzałkę i zasiadaj!\ do 
stołu mówiąc: "Pijmy, jedzmy, ciesmy się, bo to je t a n i e ls ki e 
wesele!" 

Jak tylko dzieci~ zapłacze i płaka~ będzie po nocach (mając 
przytern bole~ci), powiadają, że to ktoś założył czary. W i~c biorą 
(zwykle czyni to własna matka) w al e k dr e w n i a n y, obwijają go 
w pieluszki tego dziecka i wynoszą za w~gieł domu, gdzie leżeć 

musi przez całą noc. Rano matka bierze ten wałek, bije go i sma
gając wymyśla mu: "Nie przychodź tu wi~cej, nie płacz!" a od tego 
czasu Uak mówią) dziecko płakać przestaje. 

Po 3 lub 4·ch tygodniacb, idzie matka z dzieckiem do ksi~dza 

na wywód. Wtedy podczas gdy ksiądz odmawia z k iążki modlitwę, 
pokropi ją i pobłogosławi, ona musi go ~;ię trzymać za tulę, żeby 

córka miała dług i e włosy u warkocza, lub żeby syn miał s c~· 
~liw-ą ręk~, (czy do kradt.ieży?). 

Gdy która z bab wejdzie do chałupy, bac1ą na to, aby nie 
spojrzała na dziecko, a nie patrzą, na nie wtedy i domowi, aby dt.ie
cko nie zostało urzec z o n e, to je t: by nie dostało jakiej choroby, 
hole~ci (urok u). Jak tylko dziecko krzywić się pocznie i coś je za
boli, mówią,, że dostało urok. By się o tern lopiśj przekonać, 

nalewaj wody w szklankę i na tę wodę pu zczają gorqce węgle. 

Jeśli węgle t o n!\, io dziecię ma urok, a wtedy, by go odCI.ynić, 

daj Ił dziecku pić tę wodę i nią go myją. \V ęgielków tych bior, 9 
lub 12. Wody, w której si~ dziecko kąpało, nie 1vylewają zaraz 
przed lub po z a c h o d z i e słoń c a, bo gdyby to uczynili, zginąłby 
matce pokarm. 
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Ks. Gacki powiada: n Około r. l 60 jak w metrykach wJe d l n i 
zapiano, tył o kantor i ubodzy szpitalni do chrztu trzymali, bo pa
rafijanie w dni powszednie do ko~cioła przychodzić i brać na siebie 
obowiązku kumotrów nic chcieli. Około r. l 40 (i przedt~m) za
zwyczaj tylko w n o c y do c b r z t u przychodzili. Teraz co-dzień 

prawie je t czyja~ z varafijan wotywa, na którą po kilkanaście o ób 
krewnych i przyjaciół :;ię zbiera, a wszystkie czynności w kościele 
załatwiaj~\ si~ przed zacbodem łońca." 

P o g r z e b. 

Od Ostrowca (~ztwnaJ. 

l. Do pogrzebu ubieraj~ nieboszczyka w świl\teczne szaty, i no
we kupują, i wdziewają mu obuwie (mężczyźnie b u ty, kobiecie 
trze w i ki lub b u ty). Nad ciałem zapalaj~ tegoż dnia 3 lub 6 
świec, które goreją, dopóki go nie wyprowadzą z chaty, a wypro
wadzając uderzają trumną, trzy razy o próg izby i sieni. 

Wierzą, że duch nieboszczyka chodzi je zcze czas jakiś po 
świecie, t. j. póki odgłos dzwonów sły zy. 

'a pogrzeb spra zają, są iad61v i dal zych po wsiach, obnosząc 

tabliczkę ze znakiem trupi~j głowy, lub oddając tę tabliczkę w spo
obie kurrendy od chalupy do chałupy. 

Wierzą, iż matka, która dziecko odumarła przy połogu, przy
chodzi z tamtego świata w odwiedziny do swego dziecka i siada 
przy jego kolebce. 

Od •ydiOWOĄ, 

2. Czę tokroć już nazajutrz po pogrzebie, sprasza wdowa nie
bo zczyka (t.właszcza jeśli młoda) są iadów na jadło (zwane także: 

p o gr z e b) do karczmy, gdzie też znajdzie się i skrzypek. Zdarza 
:;ię nawet, że t n i ów parobek, podpiw zy obie, poprosi po objedzie 
go podynię do tańca: "No, chodźcle ino Maćkowa!"- Na 
które-to wezwanie, ta, niby wzdragaji\C ię odponiada: "Oj! d a l i
byście pokój, co mam-ta chodzić, dyć nieboscyk jesce 
nie ostyg(ł)."- Gdy jednak parobek dornaga się tego coral na· 
tarczywiej, ulega ona wreszcie i idzie z nim w taniec, nadmieniając: 

No, to chyba załobnego! (obacz: Lud. er. TJ. str.159, n. 199). 
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Pie 'ń o śmierci. 

69. od Denkowa. 

Jui mole glo - wa bo-11, 
lmlerc u ple - oem sto) l; 

• ko - •• 11~ u - wl - )a 
ni - ko-go nie ml-)a człowieka. 

l. Juz mnie głowa boli, 4. Por'ze (spojrzyj) ty na ocy 
śmierć za piecem stoji, [(v. cłowiece) 
Z kosą się uwija, co się z górki tocy. 
nikogo nie mija Śmierć ci to niezbyta, 

cłowieka. bierze ani pyta 
2. Juz głowa usycha, cłowieka. 

mierć za piecem czycha 5. A gdziez-to ten mój kóń, 
z ostrym alabastrem (halabardą?) co'm sto złotych zań wzion? 
nad mojem nbóztwem, Choćby był z perłami, 

nade mną. nie ucieknies na nim 
3. Choćbyś mnie nie brała, przed śmiercią. 

z rocek pocekała; 6. A gdziez-to wóz, sanie, 
objady bym sprawiał, pieknie malowane? 
ja(ł)muzny bym dawał I buty kowane 

ubóztwu. do ziemie skowane (schowane) 
na zawdy. 

W e s e l e. 

L 
Od Ostrowca, Ku nowa, (Groroad&ice, &e...-oa) w r 1860. 

Zamyślając się żenić, gdy dzi~wkę obie upatrzył, zachowuje 
parobek zrazu milczenie; nawet j~j samej wprzódy o tern nic nie 
powiada, ') wie bowiem, że rodzice na zalecanki i umowy pokl\tne 
obojga młodych przed otwartem oświadczeniem nie pozwoli\. Zwierza 
się więc ze swoich zamysłów jednej ze znajomych sobie niewi t lub 
bab, za ięga j6j rady; obliczajlł razem koszta weselne, rozgaduj!\ się 
o łatwości lub trudności w pozyskaniu przyzwolenia rodziców, mo-

1) Zdarza. się nawet, że widzi}C jej dobre chęoi i skłonność, żartuje 

i drwinkuje sobie z niej, by jej w zbytnię. nie wbijać zarozumiało· ć, 

a swoją dać uczuć przewagę. 
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tebnaj pomocy rodzicielskiej, wysoko~ci majl\tku Młodej, jej wiana 
i t. p. Gdy się rozmówią, wówczas parobek bierze fl.astkę wódki, 
którą (zamiast korkiem) zatyka wiankiem z ruty albo p~czkiem 

kwiatków zwillzanych czerwoną wstl\tką lub taśmą, i flaszkę tę od
daje owej niewieście czyli S w a t c e (a mote nią być jedna ze zna
jomych bab, l u b o matka sama, l u b o jaka gospodyni), która z tą 
wódki\ we czwartek l u b o w sobotę wieczorem, około godziny 10, 
idzie na Z w i a d y (o~wiadczyny) do chałupy rodziców upatrzonej 
dziewuchy, i tam zapukawszy do drzwi, gdy otworzą, zamawia się 

niby o odszukanie jakiej zguby np.: "Cy tu niema zajętej jałówecki 
(albo) kózki?" Gdy odpowiedzą, te "niema," to tamta znów mówi: 
"Oj je t, jest, bo nam to powiedział polowy" i t. d. Domyśliwszy 
się o co rzecz idzie, wpuszczają ją., proszą siedzieć i wywiadują się. 

Je~li się zgodzą., przypijają do siebie, a najprzód swatka do Młodej, 
która odbiera tet i wianek przykrywają.cy fl.aszk~. Rozgadują się po
tem o wszystkich potrzebach, o starostach, drutbach, drucbnach 
i t. p. co trwa przez całą ooc. Rano po Z w i a d a c b wzywają pa
robka, aby przybył. W tym celu posyłają mu niby list zapraszający 

na Z aręczy n y, czego wyobrazicielem bywa zwykle kawałek pa
pieru, gazety, wydarta z ksilltki kartka i t. p. Zaproszony jedzie 
wówczas (konno) z baryłką albo dutym gąsiorem wódki i śpiewa 
sobie przez drogę (tartując): 

70. 

Oj D&WTÓĆ. ka-dy je-dziea 
..., 
ei-11- Wł- 10 konta, 

j,ol-
@ 

J ...... m do Ka-t!e-nl, ni - mu c! lj w do- roa. 

l. Oj - nawróć, kady jedzies, 
cisawego konia; 
je li do Ka i en i, 
ni·ma·B ci ij w doma. 

2. Jeśli do Kaeieni, 
jeśli do kocbanyj, 
pewno to po wianek 1 

pewno po ruciany. 

3. Oj - wio koniu, wio koniu! 
wio dalij, wio dalij! 
bo mnie w Cę tocicach 
dziewcyny nie dali. 

4. Nie chcieli mi ją dać, 
ale mi ją dali, 
jesce mi cię Ka iu, 
we w tąz.ki ubrali. 
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W razie odmowy, śpiewa w gniewie odjetdżaj!\C (często bowiem 
udawszy się za swatką, czybał niepostrzeżony w bliskości chaty ro
dziców Młodój i dowiedział się o swem niepowodzeniu). 

71. 

w 1ieni dół, jeat ri tam Ka - it oia 
a pned eie - ni4 ~liako , 

l. W sieni dół, w icni dół, :t Nie stoję ja o cię, 
a przed sienią śli ko choć'et3 mnie nie chciała, 

je t-ci tam Ka ienia, ja se jensę pojąn, 
gdyby stare psisko. ty będzies siedziała. 

2. Z góry woda lt>je, 4. Ja se jensę pojąn, 
na dole maleje, juz ma troje dzieci, 
wydaj matko córkę, będzies rutę siała 
bo ci osaleje. całe lat trzydzieści. 

Dziewki usłyszawszy to, odśpiewują: 

5. Choćbym ja ją siała 6. Choćbym ja ją siała 
i całe ćterdzieści, i siała i siała, 
to ic moja rutka to ię wuja rutka 
do ogródka zmieści . będzie zieleniała. 

7. I przyjechał do mnie 
na parsywym żróbku (żrebięciu) 
i mówi: daj buzi 
mój kochany dzióbku! 

Jak-ze ja go miała chcić? 

Gdy zaproszony parobek przyjedzie na Zaręc1.yny, wówczas 
wchodzi on do izby kłaniaj[\c się: "Niech będzie pochwalony!" -
c h y t a wszystkich po kolej i za nogi, odbiera błogosławień two star
szych, a baby śpiewajl\: 

2. 

72. 

l. A moja dzicwcyno, - przypatrz ic makówce, 
a jak i to ładnic - z wiancekiem na główce. 

tarościny (w jej imieniu) : 

hociaz ja uboga, 
z ubogiego domu, 
nie dam ja wianecka, 
nie dam bele (by l c) komu. 

73. 

:3. Drogi mój wianecek, 
choć mały, choć mały, 

kaztla latoro ·tka 
po ćtery talary. 
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Tymczasem Młoda ubiera się, zatyka wianek z ruty za chustkę 
na głowie, i idzie spraszać swoje towarzyszki na zaręczyny (gdy 
starsi z rodzicami gawędzą i czekają) i kiedy z niemi powróci, a pan 
młody pod ten cza sprowadzi muzykę, wówczas rozpoczynają się 

tańce i zabawa. Poczem starosta kładzie Młodym na palce obrączki 
(które kupił parobek), a po zaręczynach ~piewają dziewczyny: 

74. 

Rutko mo- ja rutko, 

póJ d~ "' za m•i. n1edłu guLko. 

l. Rutko moja, rutko, 
rośnij-ze mi krótko ; 
bo ja sobie pójdę 
za mąz niedługutko. 

2. Rutko moja, rutko, 
coś mnie ię zbuijła. t wybujała) 
już-ci ja nie będę 
w wianecku chodziła. 

roioiJ-•• mi krótko, bo Ja oobio 

3. Rutko moja, rutko, 
a mój rozmarJOme, 
juz cię moja. rącka. 
ostatni raz łomie. 

4. Słuzyła. mi rutka. 
do mego wesela, 
idę sie pozegna.ć 

z ogródcekiem ziela. 

Zjadłszy potem obiad, rozchodZI\ się. 

W następną niedziel~ id q, do księdza i dają na zapowiedzi, ') 
poczem w karczmie przesiadują niemal cały dzień. Wieczorem za~ 

idą do panny-młodej na kolacyję złotoną z kiełbasy, jajecznicy, ka
po ty, niekiedy szynki, przy piwie i wódce. 

Gdy się zbliża dzień §łubu, robią przygotowania w chacie panny 
Młodej i pieką placki (gładkie i okrl\głe jak bochny chleba). W przed
dzień (w sobotę lub niedzielę) Młody z dwoma drutbami objetd~a 

konno po wsi i zaprasza na wesele. Toż samo czyni Młoda chodząc 
po w i z druchnami. Przy tej po obno~ci potycza ona po w i zdo
bić ją i towany zki mające w tążki różnobarwne (błękitne, zielone, 
różowe, białe, orzechowe, fijalkowe, pstre i t. p.) i gdy wróci, druchny 
poczynaj11 wić rózgę (zwaną, niekiedy w i a n ki e m), którl\ potem wy
noSZl\ do komory. Rózga ta, z 7, 9 lub 12 odnótkami sosnowemi, 

1) Przestrzegają potem, by pierwszych z powiedzi nie słyszała. Młoda, 
.bo będzie w małżeństwie niezgoda. • 
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ubran~ jest w kwiaty, wstl\iki, piórka (pawie, kogucie i t. d.) i w 14 
jabłek jak najczerwieńszych (zwykle po 2 na jedn6j gałl\zce). Dla 
przymocowania jabłek, kładą. i zatykają. na gałflzki so~niny tarnin!) 
i na j6j kolce nadziewaj~ jabłka. Wstl\tki rótnobarwoe wisz~ i dłu
gością swą zakrywaj!\ niemal cały ręcznik u dołu rózgi przywi4zany. 1

) 

Przy wiciu ow6j rózgi czyli wianka śpiewaj!\. Po rozplecie
niu warkocza przez drużbę, przyczaro równie1. niekiedy ~piewają, 
ubieraj4c Młod4 do ślubu, zdobi~ j6j czoło w Strojnik; jest to 
jakoby lekki czubek ze sztywnego papieru lub krochmalonego płótna, 
założony cały czerwono-poosowami lub rótowemi wstążkami w sę
czki, karby i fałdki. We włosach ruta z białą. wstątkfl. Druchny po
dobnież się ubieraj4. 

Pan-młody i drutbowie maj!\ przy wysokich czapkach wianki 
z pawich piór z rut4. Niektórzy (i pan- młody) przypinaj!\ do boku 
rutę na białej wstl\ice. ') 

1
) W Pękoslawicach pod Waśniowem, tak nam weselną. rózgę opisano. 
Wierzchołek bywa najczęściej ze sosny, czasem z gruszy; jest z kory 
odarty i starannie oczyszczony. Środkowy pręt najdłużazy, ma z rą
czką blisko łokieć długości. Ze środkowego pręta, z miejsca gdzie się 
kończy rączka wybiega 5, 7, 9 (byle nie do pary, ale najczęściej 

aiedm) na pół łokci!' długich gałązek, rozchodząc się ku góne w ró
wn6m od siebie oddaleniu. Na gałązki te, z strużone spiczasto, nsaa
dzają się jabłka. Jabłka dobierają czerwone. Po daniu Młodym ślubu . 

zabiera je ksiądz. Po wyjściu z kościoła, druchny świeżemi stroją. 

rózgę jabłkami, które już należeć będą do drużbów. 
Rózgę stroją nadto we wstążki czerwone, świecące (zlotem 

i srebrem) papierki, pióra gęsie lub kogucie, rutę, jabłecznik, barwi
nek, ziele czarnych jagód (borówki). 

Jeżeli kawaler żeni się z wdową, albo panna idzie za wdowca, 
wtedy rózga bywa jeszcze w użyciu; gdy zaś wdowiec z wdową, to 
już rózgi wcale nie używają.. 

') Pod11jemy przy tej spo obności opia ubiorn weselnego, jaki nam na
desłano z pobliskiej wsi Pękosławic, wspomnionej wyżej. 

Otóż ubiór pan -młodego at nowi tu : l ) czapk czworograniasta 
z granatowego sukna z kutasem czerwonym n wienchu, obwiedziona 
czarnym barankiem, a przy niej pawie piórko i ruta (warto ó: 4-5 
złotych pole.); 2) kos z u l a z płótna białego zawiązana w e tąż k l) 
czerwoni} pod szyją (wartość 5 zł. pol.) , 3) sukmana biała 
wełniana, wyłogi u niej granatowe, o b zycie czerwone; wd11iewają 

czasami na nią drugą podobnąż sukmanę dla okazałości i przepasuj'} 
ją wązkim rzemieniem (wartotic 40 zł. pol); 4) s p o d n i e gr a n a to w e 
wełniane w butach; niektórzy noszą białe wełniane (wartośc: 14 zł pol.); 
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Przy wykupywaniu wianka (rózgi) z komory przed ślu

bem przez drutb~ star zego, t. j. przy odebraniu go za wódkę lub 
pewni\ kwot~ drobnych pieni~dzy od tych kobiet, które rózgę wiły, 

panna·młoda wydziera takowi\ z rąk starszego drutby, lecz pan-młody 
w tśj chwili j~ od ni6j odbiera i napowrót drutbie doręcza. 

Wybieraji\C si~ do ślubu, proSZI\ rodziców o błogosławieństwo 
i śpiewaj~: 

75. 

do-ty, Je- Ił - ja, 

14•-ry - )1. 

5) bu ty wysokie na miernych obcasach; ostatnie są podkute, a cho
lewy n wierzchu obszyte czerwonym eznurkiem (wartość: 20 zł. pol.). 

Ubiór panny młod~j : l) Strojni k n głowie, spód jego z pa
pieru okr gły, krawędzie zaś jego obszyte galonem białym (galon jest 
z perkalu azerokotlei 2 cali). Niektóre zamiast galonu przyszywaj!} do 
papieru wstążkę i zawięzują takową w tyln~j części głowy. Przez pa
pier nad czołem ą ułożone w 3 rzędach u s z k a (kokardy) z wstążek; 
pod ostatnim rzędem wi Zl} przyszpilone doń wstążki jedwabne różn~j 
barwy, jakoto: białe, czerwone, takiet z białem, niebieskie, żółte, zie
lone (warto ó 8 zł. pol.). Nad czołem przy strojniku we wło ach ruta, 
a w lecie i inne kwiatki. Do ślubu włosy rozcze ane. Dal~j: 2) k o
a z n l a biała katon owa, związana pod zyj. wstążką (wartość 4-5 
zł. pol.>; 3) korale w czt rech pasmach, wartości 4 dukatów; lub ich 
imitacye, (w rtotlci 3 zł. p.); 4) gorset czerwony lub innego koloru, 
z m talowemi guziczkami, (warto ć: 5 zł. pol.); 5) cbn tka wełniana 

kolorowa (zwana solinówka); tło j~j bywa różowe, na któr m kwiaty 
i wzory SI} białe i ciemno-ź.ółt lub cz rwone, (warto ' ć: 26 zł. pol.); 
no zą także z potiledniej z~j w lny tak zwan koc a p ki, (wartości 

H zł. pol.), które maj l} na tle gran11towem k iatki i wzory żółte, zie
lone i czerwone. Uboż ze okrywajł się do łubu w miej ce chustki 
b i al płachtą. 6) F artuch cienki biały, koronkowy (czasem z tiulu), 
na nim białe wzorki l n b kwiatki; u spodu wycinany w zęby, (wartość 
3 zł. pol.); 7) Spódnica biała perkalowa, (wartość 20-24 zł. pol.); 
8) Trze w i ki czarne skórzane, do sznurowania na przodku, (warto· ć: 
5 zł. pol.); 9) pończochy bawełniane białe, (wartość: 4 zł. pol.) 
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2. A bez progi, nasa panna·młoda, 4. 
bez progi i 

uchyć-ze ojca i swoją matki} 
za nogi. 

3. Zaprzęgajcie ćtery koniki 
do cugui 

wybit\raj-ze sie, nasapanna-młoda 
do ślubu. 

A juzem sie, moje dobrzy ludzie 
wybrała, 

a ino jesce (błogosławieństwa) od 
[swojej rodziny 
nie brała. 

5. Pobłogosław matko moja, 
juz jedziemy do kościoła. 
Do kościoła do Bozego 
i do stanu małzeńskiego. 

Do ~lubu jadą, wszyscy na wozach i częstokroć nawet i pan-młody 
z drutbami. tarszy drutba (czasem starost~ nazwany) trzyma w ręku 
rózgę weselną,, kupioną, od drucbny) i potrzą,sa nią,. 

Przejetdtają,c przez jaką, wie~ ~piewają,: 

Nuta nr. 75. 
76. 

A przez błonie Gromadzanki 
przez błonie, 

bo Szewnianki wytrzesesją 
balonie. 

Po ślubie, gdy wyjdą, z kościoła: 

77. 
A gdziez nam sie nasa pani młoda podziała? 
a w kościele, za ołtarzykiem ostała. 

Poczem wstępują do karczmy, gdzie bawią parę godzin. ') Wra
cają,c ztąd do jej matki, śpiewają, przed domem weselnym (nuta 
nr. 75). 

78. 
l. Pochwalony Jezus Chrystus, mówiemy, 

gorzałecki, póu·tory fla ecki, prosiemy. 
2. A wyńdż do na pani matko, wyńdż do nas, 

jak nie wyńdzies [:], nic po nas. 

fatka wychodzi z izby przed sień, częstuje icb wódką,, bło-

gosławiąc z pra za do izby. 

1) Wdowiec, wchodząc powtórnie w etan maiżeń ki, po odprawieniu za· 
bawy w karczmie, nim się uda do domu narzeczont!j , wstępuje j zcze 
na chwilę z muzyk. i swoją drużyn!! do własnego domu, gdzie ko
nnln jego pierwsza, i tu każe muzyce grać .dla wystrasz ni 
e m u tk u po niehoszce, rozweselenia chałupy i przygotowania jej do 
przyjęcia nowej go podyni ." 
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Kiedy u matki zasiędą za stołem do obiadu, ~piewajl\ (nuta 
nr. 75 "A we wroty):u 

79. 

Zakukała kukniecka - za dworem, 
zapłakała panna-młoda - za stołem. 

Zakukała kukniecka - i przestała, 
cegóz ja sie1 mocny Boze - docekała! 

Po uczcie śpiewaj!\ dziękując za obiad: 

80. 

Podzi~ - kuj- my Pa nu Bo - gu 
l gospo - dy - ni l go - apoda - no-."i, ca-łe-mu do-

l. A były tu rosoły, 
nas pan starosta wesoły. 
IIeja! heja! matusiu moja, 

wesoły [:]. 
2. A były tu i grochy, 

nas pan starosta płochy. 
Hej a! beja! matusiu moja, 

płochy [:]. 

81. 

?l 

3. A były tu kapusty, 
na pan staro ta rozpustny. 
Hej a! beja! matu i u moja, 

rozpustny [:J. 
4. A były tu i flaki, 

obiad nie leda-jaki. 
Heja! ht>ja! matusiu moja! 

oj nie leda-jaki. 

We wtorek przed oczepinami, 
śpiewają,: 

starościny majl\ce ją. czepić, 

82. 
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1. A gdziez to ta krzesna mać, 
obiecała cepek dać. 

2. Siedzi óna na stępie, 
gdyby diabeł na kępie. 

3. Chodzi óna po sieni, 
nosi cepek w kiesieni. 

4. tarsy druzba marsałek, 
staraj -ze eie o stołek. 

Gdy starszy drużba szuka stołka do oczepin, Młoda, której 
szepni~to, żeby uciekała, umyka do komory i chowa si~ mi~dzy be
czki lub kobiety. Starszy drużba, oddawszy stołek drugiemu drużbie, 
idzie jl\ szukać, i gdy po długich gonitwach i szamotaniach ułap i 
ją, to jl\ prowadzi do stołka, który drugi drużba postawił na środku 
izby. Ona jednak usii\ŚĆ nie chce, i stołek ten przewraca. Mężczyini 

wówczas zakładaj!\ i~ o garniec wódki, o to, któren z nich ją na stołek 
posadzić zdoła; podbiegaj!\ ku niej, i ten, kto jej nie p o rad z i (nie 
da rady), przegrywa zakład (czasem bywa takich kilku), ten zaś wy
grywa go, kto ją, na nim silni\ r~kl\ posadzi mimo rozpaczliwego 
oporu i wydzierania si~. 

W ów czas kiedy ucieka ona do komory, starościny śpiewają: 

83. 

am calanl) do ko- Jan, chustteko do pa- u, u eie- kaj zwla-
Ze- byi by- la ueltkala u- eleklabyi by- la, a - lei ty alt 

... 
n e - kłem 

osl. - da - la boŚ im Ta da by-la. 
1) galan ezyll galonek oadobny. 

_f@ 

Przed sameroi oczepinami, zdjl\wszy jej kwiaty, staro§ciny ścil\
gaj!\ na tasiemk~ włosy z rozpuszczonego warkocza i takowe obcinaj!\. 
Obcięte włosy oddaj!\ matce do schowania na pami!łtk~. pozostałe 

zaś włosy wiszl\ po szyj~ jako k ę dr y. Na owe to kędry kładą, cze
pek, śpiewają,c: 

84. 

Wam to wsytk.o na po-wo-li, pann~ młodt 
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86. 
Nuta Dr. 83. 

A rzuć-ze Jaeieniu bitego talara 
będzie sie na tobie kosiułka bielała. 

A wotyćcle ole 11aro ki - no, wotyćcle ole, wetyć-cle ole, 
na M-~cek panole mlodyj ołóa-cle ele, olóa-ele ole. 

88. 
Nuta obaea er. II, nr. 69. 

1. Oj chmielu, chmielu na tobie rosa, 
nie wykpiwałbyś z panienek 

(grosa. 

2. Oj chmielu i nieboze, 
to na dół, to po górze, 
chmielu nieboze. 

Po oczepinach starogciny śpiewaj!\: 

89. 
Nuto Ber. II, nr. H. 

A dajciez nam gorzały z baryły, 
zeby wam się same syny darzyły. 

Nuta nr. ~. 

1. Zeby ja miał tak" panill, 
nie dałby ja patrzeć na nią. 

2. Jezeli mnie zapłacicie, 

to się na nią napatrzycie. 

W jego imieniu ~piewajl\: 

Lub Id w tak Je ~ 

90. 

91. 

3. A kiedy mam ewojll panią, 
nie dam ludziom e potryć na nią. 

4. Bodajbym się przy nij układ, 
zeby mi ij kto nie ukrad. 

l - ekierki oypl•• podkó - we - cek. 

•) Waryaat. 

A wetyć<le ole 
ajedll- łcle mi 

87. 

1Uro - 'clne, 
lcrow1 o oał 

P~kooławlee. 
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t. Ni maz ci to, nima, 3. A jak-ci ja krzyknę, 
jak ja parobecek, podkówecką wytnę, 
jaz mi sie iskierki będą ludzie mówić: 
sypią z podkówecek. mu i zonki nie mieć. 

2. Z podkówecek iskry, 4. A jak-ci ja krzyknę 
z kalitki talary, w sadceku nad wodą 1 -

będą dziwki patrzyć, - pierwse i ostatnie 
bodaj posalały. pogadanie z tobą. 

Po oczepinach tańczą, z nią, starościny. 1
) Dwóch m~ ż czy z o 

przebiera si~ za żydów, niby kupców, i przychodzą kupić ją, jakoby 
jałóweczkę. Jeden z nich bierze ją, i powiada drugiemu, że mu j6j 
nie da, "b o t o by d l e u c i e b i e n i e b e d z i e d l u g o s ł u z y ć 1 

bo ty je zamizerujes, toć ja ja, kupi~ a nie ty!" Ten 
drugi płaci za nią, starościnie skorupami zamiast pieniędzy, i tańczy 

z nią, a ona mu w tańcu kuleje i mruczy. n W i d z i s," mówi ten, 
co nie kupił, "cynie prawd~'m ci mówił, ze z ciebie 
kiepski handlarz ." Odkupuje ją, zat6m od niego, i sam z nia, 
tańczy. To t6z z nim już ona dobrze i d z i e i uśmiecha si~ głośno, 

wi~c mówi 1 że "by d l e t o l e p a e 1 b o u n i e g o l e p są p a s z ę 
przyjęno, u niego sie naprawiło." Poczem ten ostatni wola 
pana-młodego 1 oddaje mu Młoda, i mówi: n W e ź m l o d y g o s p o
darzu to bydle, dobre, proste, młode, ma z~by wayt
kie a ostre, j~zycek nie lada-jaki, u ciebie będzie sie 
trzymać i przyjmie pa zęz twoich ra,k." Pan-młody wy
stawia im dwóm wódki, wszyscy krzyczą.: w i w a t! i piją, l i d ku p, 
a ona z Młodym zakończa tańce. Śpiewają kobiety (nuta nr. 83). 

92. 
Juz to nie wesele, 
tylko poprawiny; 
juz to nie Kasienia, 
tylko gospodyni. 

1) Niekiedy wyprzedzaj~ w tern drutba starszy, lecz s rościny wkrótce 
mu jl} odbijają. Drut ba tańcząc z Młodą, trzyma rózgę do góry i po
trzą a nią (śpiew nr. 91 ); po skończonym zd tańcu, iż urząd jego 
spełniony i rózga nie je t już potrzebną, odd je jl) domowym do scho
wania. - Wierzebolek Łt1j rózgi może i drugi~j, na tęrnej !użyć we
eelnElj parze; lecz stadło nowo niechętnie na użycie jej (chyba w braku 
innElj) zezwala. Istniejący tu prze ąd i obawa, i:.i Pan Jezu n i e b ę
dzie szczęścił (nie da pomyślności) tym, co swój wianek (rózgę) 
rozpożyczają, jako i troskliwośó, aby poświęcanych neczy nie ponie
wierać, bywają czę to przyczyn·' i t rózgę po weselu p a l ą. 
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Starościna śpiewa po oczepinach po wszystkiemu (nuta nr. 91 
"Ni-maz ci to nima jak ja" i t. d.). 

93. 

Albo ja to słoma, albo grochowiny, -
jestem ja z Rzuchowa dobra gospodyni, 

Na wiano czyli wyprawę dają, rodzice pannie-młod6j krzynię, 

pierzynę, korale i futro barankowe; prócz tego nieco bielizny, a nadto 
bogat i dają. po parze owiec, wołów, krów. Młody rzadko kiedy ob
darza Młodą. prezentami; S<\ to zwykle drobiazgi, jak trzewiki i t. p. 
rzadko kiedy daje on j~j chustkę lub coś z bielizny, i nawzajem nic 
od niej nie odbiera, lub bagatelne tylko rzeczy. Narzędzia i spw~ty 
gospodarskie kupuje ona zwykle za pieniądze w czasie oczepin uzbie
rane. Młody zaś dostaje od ojca konia, wóz, pług, bronę i t. p. 

V'Ve l e. 

II. 
Od Opatowa, l' mi lu w a (lłunko" Iee, Ptkanów, 

w r 1860) 
Przy wiciu rózgi (wianka): 

94. 

1. Zacynamy ten wianek wić, 2. Zacynaruy ten wianek wić, 
nie d li nam do niego nic. nie dali nam do niego nic. 

Ani pierza, ni ruty, Ani ruty, ani pierza, 
cem.ze h dzie wianł'k wity? cern-ze wi nek rozcepirzem? 

uta nr . 94 . 

3. Zacynamy ten wianek wić, 
nie dali nam do niego pić. 

A dali nam tę kapeckQ, 
na n mało b rył ck.. L .. d, r. u . .u. 23. • • 

95. 

l. Iój wianecku z barwinccku, 
sićwalam cię po sadecku. 

2. Oj je t ci tam młod a sio tra, 
tylko je ce nie doro l . 

Po adecku, po dwie grzędzie, 
któz ci!! teraz siewa('. b~dzie? 

Lł<d, el')'a XX. 

A jak óna do lat przyńdzie, 
toć go óna iewać będzie 
po zagonie, po dwie grzędzie. 

lO 
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6. Mój ty Jasiu, bałamucie, 
Pasłeś konie w mojllj rucie. 

Pas'em, pas'em, nawracałem, 
twojllj rutki nie nie widziałem. 

96. 

7. Między dwoma góreckoma 8. 
płynie wianek struzeckoma. 

W jednllj struzce wianek płynie, 
w drugiej struzce dwie 

[ dziewcyoie. 

97. 

Jedna tonie, druga płace, 
a ratuj mnie, starsy bracie! 

Jak-ze ja cię mam ratować, 
kiej nie mogę sam zgruntować. 

Mcu0111ue I. nr. 2:10. 

9. Mój wianceku z trojga ziela, 
zbierałam cię do wesela. 

10. Jak przyjadą, cóz uradzą, 

Do wesela, do niedziele, 
juz się ciesą przyjaciele. 

oj ciebie Maryś za mąz dadzą. 
Za mąz, za mąz, za męzyka, 
będzies mu słuzyć do wieka. 

Nula obacz: Lvd, Serya O, nr. l, «, 75, 81, 86, 116. - Ser. XVIO, nr. 44, 138. 

Na dobranoc. 

98. 1
) 

Fę4 fUJ ~ r IBJ91 §&a±if4J l t Aj 
(OJ) dobra nocka ko-le pól - nocka, bodaJ-•eś •drowa 

rtiof·l~lcffl-~ łpa - ~' oj je-4li cu-jes a nie od - snniea, bodaJ-•eŚ 

nie wakó ra- ła. 

l. Oj dobra nocka 
kole północka, 

boda}ześ zdrowa spala. 
oj jeżll cujes, 
a nie odsuoies (zapory), 

bodaj-zaś nie wskórała. 

t) Waryant. 99. 

2. Oj cuję, cuję, 
da nie odsunę, 

;q 

bo-ć mi się wstajać nie chce 
za podar(un)ecki, 
za te drobiuchne, 

coś mi kupował w mieście. 

Grocholice. 



3. Oj jadą, jadą 
kawalerowie, 

oj kawalerowie moji, 
tylko mój Jasio, 
tylko jedyny 

pod okieneckiem stoji. 
4. A mój Jasienin, 

a mój jedyny, 
oj pod okienkiem nie stój, 

bo chociaz-ci ty 
pod oknem (nie) stojis, 

da i tak będzies ty mój ! 

5. Juz-ci dobranoc! 
dziewcyno moja, 

l. 

2. 

juz mijam twoje syby, 

Nuu nr. 99. 

Dobra-noc, dobra, 
Maryś nadobna, 

bodaj-ześ zdrowo spała, 
oj jeśli cnjes, 
a nie odsnoies, 

bodaj-ześ scęście miała. 
Już-ci dobranoc 
moja Mary iu, 

niziuchne twoje okna. 
Co'm się najeździł, 
co'm się nachodził, 

az mnie kapela (muzyka) 
(zmokła. 
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juz ja do ciebie 
lagodnem słówkiem 

a ty do mnie przez zęby. 
6. Jnz ·ci dobranoc 

dziewcyno moja, 
juz mijam twoje ściany, 

joześ przedała, 
juześ przegrała 

da swój wianek ruciany. 
7. J oz-ci dobranoc 

dziewcyno moja, 
juz mijam twoje okna, 

juześ przedała, 
juześ przegrała 

da swój wianek ze złota. 

Lwd, er. U. nr. 53. 

100. 

3. 
Waryant z Grochalic 

Już-ci dobranoc 
Marysiu moja, 

niziuchne twoje ściany; 
co'm się najeździł, 
co'm się nachodził, 

4. 
po twój wianek ruciany. 

Już-ci dobranoc 
moja Mary iu, 

niziuchne twoje syby; 
ja do cię mówię 
lagodnem łówkiem, 

a ty do mnie przez zęby. 

Niekiedy roepoceyttajq tak: 

l. Ubrał się w zamie ( ammt ?) 
przyjechał do mnie 

pod murowany zamE'k1 -

Jak zacąn pro i ć , 
topki podno i ć 

po mój ruciany wianek. 

l. Moja matulu, 
moja jedyna, 

daj mnie do dwora słuzyć; 
bo tam we dworze, 
po łnzyć dobrze, 

wselki6j roskosy uzyć. 

101. Ćm!el6 .... 

2. Boć tam we dworze, 
po łnzyć dobrze, 

drogie mytecka dają, 
nie wyjdzie rocek 
ant półtora, 

zieloną suknię prawią. 

1()4' 



3. Nie wysed rocek, 
nie wy ed drugi, 

nie wysło i półtora, 
idzie dziewcyna, 
idzie płacący, 

idzie óna ode dwora. 
4. Wysed-ci do nij 

starsy bracisek: 
witaj siostruś rodzona! 

l. 

Przodziu dziciątko 
na prawy rącce, 

niżli suknia zielona. 
o~. JlazoVJu t l . nr. 170. 

Wysła dziewcynn, 
wysła jedyna, 

pod murowany zamek. 
Jak ją wzion prosić, 
capki unosić 
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102. 

5. Moja matula, 
moja jedyna, 

(jak strofa 1). 
6. Boć tam we dworze 
(jak st?·ofa 2, ostatni wiersz): 

kolasę złotą sprawią. 
7. Nie wysed rocek, 

(jak strofa 3). 
B. Wysed ci do nij 

młodsy bracisek: 
witaj-ze sio tro rodzona! 

2. 

Przodziu dziciątko 
na prawy rącce 

niz kolaska złocona. 

\\'aryJ nt :l Gro t: h a li c. 

Ona zdumala, 
wionecek dała 

nie radziwsy się matki. 

oj o ruciany wianek. z 

Opadły liście, 
opadły wsytkie 
białej lelii kwiatki. 

3. Wedle ogródka 
rośnie łobódka, 

oj rośnie tam i bez, 
a sanuj -ze mnie 
nadobny Ja.iu, 

oj nizli chces, niW ch ces. J. ~tl St!r. 11 , atr, Mł . 
~uta Mcu otou e l . nr. 96. 

Nuta nr. 99. 

l. Kady-zci mi był, 
kady-ześ aiedział1 

jak ja do ciebie słała? 
Cyś nie był doma, 

· cyś nie miał konia, 
cy ci matka nie dała? 

1. Oj wysłała ja 
eterech bracisków, 

zielonej ł4cki kosić, 
oj kazali se 
najmłodsej sio trze 

8niadanicko nosić. 

103. 

104. 

2. Byłem ja doma, 
miałem ja konia, 

matka mi nie kazała: 
Oj nie jedz, nie jedż, 
mój synu drogi, 

bo ja będę płakała. 
Lkd 8 r. XXI, nr. 41 9. 

2. Najmłodaa siostra 
śniadanie niesła 

doliną dolinerką, 
napotkało ją 
ćterech zołnierzy 

tą jedną godzinecką. 



3. Z koników śleżli, 
śniadanie zjedli 
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4. Ona dziewcyna 
konie wodziła 

tej nadobn~j dziewcynie; 
oj kazali j~j 

oj i w płac uderzyła. 

koniki wodzić 
Place i ojciec, 
płace i matka, 

po okrutnej dolinie. place i wsytka rodzina. 
L"<l Ser. U, otr. ~8. - XU. nr. 7$, 

105. 

l. Pomiędzy dwoma 2. Przyala do ni~j 
topolikoma ta siostrusia j~j : 

sadzi Mary ia wino, daj-ze mi aioatruś wina l 
oj wino, wino Oj nie dam, nie dam, 
zielone było nie wiele go mam, 

oj do góry sie pieno. i na wesele go echowam 
(v. dla Jasienia go chowam). 

3. Przysed-ci do niej, 
ten Jasienio jej: 

daj-ze mi Maryś wina l 
Oj ja tobie dam, 
dla ciebie chowam, 

oj bom ci rada była. Lt<d ser. u, otr. n. 
Jltuo .. ," I. nr. llłt. 

106. Bonkowlce. 

OJ zje - thalo el~ dwaddelcla wo-•6w l ćta- ry, 

ota - nt - ny. 

l. Oj zjechało się dwadzieścia wozów - i ótery, 
a wszystkie óny przed okienkiem - etanęny. 

2. Oj zjechało się dwadzieścia wozów - sto ludu, 
wybi raj-ze ię 1 moja farysiu - do łubu. 

a . Oj dyć ja ię, moji dobrzy ludzie - wybrała, 

a woytkla 

ani od ojca, ani od matki- błogo ławień twa nie brała. 
4. A przez progi, moja farysiu - przez progi, 

a uchyć o tatu i , 8 oją matu ię - za nogi. 
Ltuł r. 11, nr. 90. 

107. 

1nae, t.o t' - tu-ai• nie wi - dać. 

ale 
(ma - tu-ol) 

od ro-daooe) ma - 111 - ola. 
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2. Są tam duzi - są tam mali 1 

nierb-ze ich Bóg błogosławi, 
3. ą tam ludzie - ą na świecie, 

pobłogosławią sierocie. 
Nuta: Ltul, er. II, nr. lU. 

aiadaj-n da moja panno na wóz, 
oj i- no .., wuko-cyk da na ra - mlonlla ułó&. 

2. Oj choćbym załozyła - da i na całe plecy1 
oj z tobą nie poJadę - da niepodobne rzecy. 

W drodze do kościoła: 

109. 
Na tęi nutę. Grocbolice. 

l. Rozkwnij-ze1 rozkwnij1 2. Rozkwnij-ze1 rozkwnij 
biała lelija1 biała lelija1 

rozpuść kwiat po sobie. wypuść choć jeden gronek. 
A nie rozpuscę1 A nie rozekwnę, 
moja Marysiu, kochana Maryś, 

bo mi juz nic po tobie. boś se utraciła wionek. 

Po ślubte: 

ula nr. 106. 

3. Rozkwnij-ze1 rozkwnij 
biała lelija, 

wypuść choć jeden kwiatek. 
A nie rozekwnę, 
nadobna Maryś, 

boś miała troje dziatek. 

110. 

L01.d, r. II, ttr. 58. 

1. A gdziez nam się n a panna młod - podziała? 
Pono ·ć nam óna prz d wi l im ółtarzem - ostała. 

2. Trzeba-by się k iędza probosca i organi ty - popytać, 
cy-by nam nie pozwolili panny młodej - posukać (v. pochytać). 

3. A wykręć-ze się, star y druzba - na koniu, 
przyprowad!-ze nam na ą pannę młodą - do domu. 

1) Rozpleciny tu krótkie i bez wszelkich odbywają ceremonij. 
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Po objedzie, powstawszy od stołu: 

l. Paole Bo.. uplae 
l l!OOpoda-no-wl 
l pani młodbj 

111. 

pani goopo-dy-nl 
Panle Boie za płać, 

pa- nu mło-demu 

Toć nie ladajaki 

u ob-jad, u ob - jad. 

u ob-Jad, u ob - Jad. 

toć to były flaki i t. d. 
• u ta: Ltul, 11. nr. 66. 

Do oczepin : 
Nuta L tul, Ber. U. nr. 179. 112 • 

Dołkiem Mary iu, dołkiem, 3. 
cóz tam ma pod podołkiem? 

Koko kę jarzębiatą, 
troseckę przycubatą. 

Jesce z Marysią, jesce, 4. 
nie chce wianka dać, nie chce. 

Nie chce dać Jasiu, tobie, 
woli go schować sobie. 

Jesce z Marysią, je ce, 
nie chce dać wianka, nie chce. 

Nie chce dać Jasi6niowi, 
woli go pta eckowi. 

Jesce z Marysią, jesce, 
nie chce dać wianh, nie chce. 

Nie chce dać rucianego, 
trza jej dać nicianego. 

Nuta podobna: Jfaaowut lU. nr. 3~4. 

Po oczepinach: 
113. 

1. Jak-ci przyńdzie óna ciezka zima, 
oj albo i mróz duzy, 

2. Kaz mi usyć na śmierć kosulinę, 
bym miała grób gotowy. -

Ześlę ci doktora z Buskoskiego 
[dwora, 

uzdrowi ci chorobę. 

kup mi Ja iu jaką kapocinę, 
w cern-ze pójdę do ludzi? 

Będzies-ci ją miała, 
jaką będzies chciała, 

będzies miała do mody. 
Da ci palką w gębę, 
wył cą ci z~by, 

i ja mu dopomogę. 

ula LMd, r. VI. nr. 192. - llazovm• Ul. nr. 2 6. 334 . 

114. 

1. Cy-ście radzi, ry nir. radzi 
weselu memu, 

to ja w iądę na konika, 
weznę z obą pacholika 

jadę do domu. 
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Wesel e. 

U I. 
Przy wiciu wianków: od łupi now<J (Bauowlce) 18~4 

115. 
NutĄ o b. nr, 94. (w takcło ~tym g, a, b, a). nr. 9~. 

Moja Maryś, weź-ze kluce 4. 
odemknij-ze do piwnice; 
do piwnice murowanej 
po wianecek po ruciany.-
Kadyż wy go postawicie? 5. 
W komórecce w jarem życie. 

A mój drogi rozmarjonie, 
któż cię teraz siewać będzie, 
po zagonie, po dwie grzędzie, 
ki ej Marysia za mą z idzie? 
Ostała się młod a siostra, 
chociaż ona nie dorosła! 
ona-ci go siewać będzie 
po zagonie, po dwie grzędzie. 

6. Mój wianecku z barwinocku 
chowalam cię w pół krzynecku, 
chowalam cię cas niemały 
aze po cię przyjechali. 

116. 

ptaka - la ja wcon, da bt-dt J. ~ .. l ddi, 

l. Da płakała ja wcora, 
da będę jesce i uziś, 

3. Da na iała ja rutki, 
da na pustym ogrodzie, 
da uwiję ja wianecek da nad swoim wianeckiem, 

da niemogę go uwić. 

2. Da wiłam go na dworze, 
da wiłam go w komorze, 
da niemogę go uwić 

da mój mocny Boze! 

taj- ie 

d&ln-kę ,. 00 - gi. 

da puscę go po wodzie -
4. da będę ja patrzała, 

da kędy on popłynie, 

da do Ja ienia płynie, 
da to on tam nic zginie. 

Lw.d, n. I. nr. 16. g. l m, r, 1, t. 

-==--EJ 



1. A bez progi moja Maryś, 
bez progi, 

a chytajze swoją rodzinkę 
za nogi. 

2. Zaprzęgajcie, zakładajcie 
te rtery klace, 

a niechze ta M&ryaia 
więcej nie płace. 

Po ślubie: 
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3. A do ilubu moja Maryi, 
do ilubu, 

zakładaj cie etery konie 
do cugu. 

4. A juz ja się, a juz ja się 
wybrała, 

118. 

ino mi pani matka błogosławień· 
[ etwa nie dała. 

l. A kajt nam się panna młoda 2. 
podziała? 

A wracajcie się dobrzy ludzie, 
wracajcie, 

A w kościele za ołtarzem 
zo lała. 

Po obiedzie : 
ObOGI nuta nr. 117. 

119. 

panny młodej po koiciele 
sukajcie. 

l. A dziękujemy Panu Bogu - dziękujemy, 
po obiedzie po dobrym: 

2. A dziękujemy panu ojcu - dzil)kujemy, 
po obiedzie po dobrym. 

3. A dziękujemy pani matce - dziękujemy 

po obiedzie po dobrym. 

W s taj l\ c od atolu : 120. 
Nu\a nr. 121, lecz w tempie 2f4 

l. A nie ratni staroatowie nie rażni, 

tarościne za ttolikiem - zamarzły. 

2. A nie lusi staro towie - nie luai, 
taro ciny z za atolika - nie rusy. 

Lłł4, lor. XVUI. ar. 40. 

Do oczepin: 
121. 

l. A dobrze j Panu Bogu łuzyła -
dopierom Be jahloneckt; W auz il . 

2. Jut-ci mojej jabłonecce rok mija, 
juz ię moja jabłonecka rozwija, i t. d. 

5. Urwała ich panna- młoda dwana cie, 
naniesła ich na zamecek staroście. 

G. Pan taro. ta za jabłuska dziękuje, 
na cepecek sto złotych ładuje. 

Nuta Lwd, er. nr. 66. - er. XVIII. nr. (8. 100. 16~ . 



A juce 1 n ił w tanloo 

da olechca dać wianka 
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122. 

Je-lełl, 

je-ooe, 

Obacs nr. 128. 123. 

bo wyao - ko wianek 

o &&n lec ••t l e-oca 

1. Starsy druzba, marsalek: 
a etaraj ei~ pannie młodej o stołek. 

2. Oj ct'lpecka pannie młodej - ct'lpecka1 

o już panna młoda nie dziewecka. 
3. A idzie pani matka z komory, 

i niesie ct'lpek synowej. 

Ob. ou\a Dr 83. 124. 

oo-11, 

pro-oi. 

moja lila - ryolu Dio daj oto rry - •owac, opl - leckl ,..t\ -

• 
•• ck! daj ma· tu · ·ol echowoć. 

uta Dr. UJ. 

]. 

2. 

125. 

A zrobi~ ja ewojej matce uciechę, uciechę, 
zarzucę ja swój wianecek na trzechę. 
A zrobi si~ mojej matce uciecha, 
nachodzi się w moim wianku i strzecha. 

LMd, or II . nr. 32. 72. 

Nu\& ob. Dr. 64. 126. 

A jak ci pnyjdzie •o-bu - ta btdde • cł-pttli:lem ro 

A jak przyjdzie obota, 
będzie z epeckiem robota, 
a jak ci i~ cepecek zabrudzi, 
w cem-ze pójdzies do ludzi? 

Nuta L..d, er. II. nr. 1011. 127. 

1. Oj chmielu, chmielu, ty bujne ziółko 1 

nie obejdzie ię przez cię wesółko; 

oj chmielu, oj nieboze 
to na dół, to po górze 

chmielu nieboze. 
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2. Oj chmielu, chmielu, na tobie palka, 
oj zaprowadż nas kady gorzałka ; 

oj chmielu, oj nieboze i t. d. 

Gdy swachny wśród siebie zabrały pannę młodą po oczepinach : 

Nuta ob. or. 122. 128. 

A mój dobry panie młody 2. 
postaw nRm tu garniec wody. 

Nuta ob. nr. 124. 129. 

Garniec wody, ceber wina 
jaka to ładna dziewcyna. 

l. A mój Ja iu piękny, 2. Wystaw nam Jasienin 
u nózek nam klęknij, gorzały z baryły, 
ubrałyśmy panią, żeby ci się same 
ładnie patrzeć na nią. chłopaki darzyły. 

3. Wystaw nam Jasienin 
gorzały z piwnice, 
zeby ci się ame 
darzyły dziewcyce. 

Gdy tańczą wolnego: 
130. 

l. Straciłem se złoty - na pierwse zaloty 
i tak mi jej nie dali. 

J•J 

2. traciłem se dukat - com go ojcu ukrad 
i tak mi jej nie dali. 

3. traciłem se radło - co chodziło ładno 
i tak mi jej nie dali. 

4. Straciłem e sitko - gospodarstwo wsytko 
i tak mi jej nic dali. 

5. A na święty Jacek - we łupi jarmacek -
matka mi ją prowadzi. 

6. Miała korzec maku- w łupi na jarmaku
a bierz-że ją chłopaku! 

7. A ja jej juz niechcę - w dle drugiej depcę 
było mi ją wprzódy dać. 

L~d, r n. nr. u. 

Gdy nowotaniec wykupuje pannę młodą wódką. - • wachny: 

·,,ta nr.~ . 131. 

l. A wyleżże niezdarzony 
niegodziane takiej zony 
i ładniutka i piękniutka 
i do Judzi podobniutka. 

2. Oj cie ą ię swacbny, ciesą, 
a bo im gorzałkę nie ą. 
Oj śmieją się swachny, śmieją, 
a bo im gorzałkę leją. 
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Gdy nowotaniec odbiera pann~ młodl\: 

132. 

Wi.,..nt wiwt.nt tem ~nu-1:'. iem olt we dwóch nie kocht.-ła. 
Kocbt.lam lit tylko w Jednym ten mi •oetal ałun wiernym. 

Nuta ob. Llld, Ber. II, nr 10~ . 

VV e e l e. 

IV. 

J. N. Chądzyński (O p i s m i a e t z i e m i S a n d o m. Warsz. 
1856, II, 169) mówi : 

n Wesela w okolicy Daleszyc, Bodz~tyna, Łysogór, odbywają si~ 
bucznie i krzykliwie; cz~sto trwają dni trzy, na których wódki, piwa 
i mi~ a podostatkiem być musi, a muzyka ze skrzypców i basetli zło
tona, gra nieprzestannie. Po oczepinach, panna- młoda ucieka i kryje 
i~: pan-młody wszelkiego starania dolotyć musi do jej wynalezienia, 

bo inaczej doznałby wielkiego prześladowania ze strony ewoich kole
gów. Dziewki zaś i m~żatki wróżyłyby z tego, że o ton~ dbać nie 
b~dzie. Wynaleziona przez niego tona rzuca na m~ta wejrzenia, zda
jące się prosić o litość nad jej ślubnym wiankiem, który n a p o w rot 
w ukryciu swe m n a g ł o w~ w l ożyła. On stara się go jej odebrać; 
tylko pocałowaniem w usta, którejest pierwszepoślubie,oku
p i ć g o m o t e, a które powszechny śmiech i zadowolenie w obecnych 
wzbudza. Pannie-młodej zaś wstyd i rumieniec na usta wywołuje, 

a potem rozpacz (!J i smutek ją ogarnia. Tu dopiero rozpoczynaj~ 

się śpiewy o chmielu i skowronku (pieśń o chmielu, obacz nr. 127; 
o kowronku ob. Mazowsze II nr. 37) znane w całej Polsce. Śpiewy 
te zakończa narodowy krakowiak, a po nim następuje obiad, do któ 
rego pań two młodzi obok iebie na pierwsze m miejscu ą posadzeni." 

133. Bod•~tyn . 

V 
1. A. ddeó dobry panu oj-cu co - nalld w kojcu, 



~-
oJ aonal-kl, 

Nuta ob. nr. 6 • 
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oj eona! - ki, gonal - łr.l. 

2. A dzieil dobry nasej matce, 
narządziła gorzałki w ftasce, 

oj gorzałki l 

134. 

hej 1 dru-&y- n , 1 dru-zy- D'ł-

135. 

Kołem cepecku, kołem, kołem 
nad Marysinóm eolem; 

do jamy mysko, do jllmy 
z twoim wiancekiem rucianym. 
Nut& ob. Lllod , er. VI. nr. ~· - ·.,, XVlll , nr. ~O. 91. 

136. 

Lllod, r. 11 . nr. 14 ~. - r. vnr. nr. ~~3 . 

l 

V. 

Wład. E. Zapałowaki w artykule: Wędrówki po ziemi Święto
krzyzkiej (Tygodtt. ilustr. War z. 1882 nr. 351) pi ze: 

"Może ludowe we ela w Swięto-krzyzkiem nie wiele ię różnią, 
od Wesel w rótnycb stronach kraju, które nieraz były jut opisywane; 
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jednak, jako naoczni świadkowie (wesela w Chybicach), postaramy 
si~ je opisa6. u 

"Na nieszcz~ście samolubstwo i egoizm zakradły się i pod sło

miani\ strzechę, a za przykładem dworków i pałaców, jut i tu ma
trymonialne tosunki oparte s~ na rublu, jako głównym czynniku 
końca dziewiętnastego wieku. Ta tylko zachodzi niewielka rótnica, 
te panna z chaty, gdy ma do tatni przyodzi~wek i poduszk~, jest do· 
br~ już party~, a gdy jeszcze pierzyn~ i krow~, to staje si~ boha
t~rką, o którlł młodzież wioski z zaci~tościlł kruszy kopije. Uczucie 
tu zwykle nie wchodzi w rachubę; piękność i cnota s~ to dodatki 
niepotrzebne i niewymagalne. Młodzi oboje najcz~ściej si~ nie znają, 

a czasem i rodzice także nigdy si~ z sob~ nie widzieli ; rzecz całl\ 

załatwiają kumoszki, czy te trajkotki wioskowe; one wiedz~ kogo 
i z kim swatać i one głównie kojarz!\ stadła małteń kie. Technicznie 
to się tu nazywa: "zmówiny." 

"Gdy wszystko już przygotowane, a kumoszki przez obie intere
sowane strony dobrze wynagrodzone, wtedy rodzice pana-młodego wy
syłaj!\ poważnego gospodarza, który w roli swata, opatrzony przynaj
mniej w kwar~ wódki, udaje si~ do rodziców panny, wchodzi do 
chaty i skłoniwszy się nizko, śpiewa: 

137. ') 

l. Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony! 
powiedz mi panno, czy ja ulubiony? 

2. Powiedz mi panno, co do mnie masz? 
czy mi tu bywać pozwalasz. 

3. Tam-ci w Warszawie, tam u święt6j Hanny, 
tam zostawiały swoje wianki panny. 

Lwl, er. XVlll. atr. 71 1 nr. 2 . 

Dziewczyna odpowiada: 

Ja go tam nie zostawiała, 

bo'm ię z nim nie o ł wiała. 

" wat wyliczać zaczyna w zy tkie cnoty swego kawalera i koń
czy śpiewem : 

1) Pieśń ta (szlachecka), jak i następne pod nrami l , 139, 140, 141-2, 
są dowodem chętnego przez lud wplatania do pie ni weselnych i ta· 
kich, które jako ulotne, w poeredniej tylko zo tają. z weselem sty· 
czoości . Być jednak mote, it za łyszawszy o tym zwyczaju, wplótł je 
tu sam autor. 
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138. 

Rano wstawał, sieczkę dynał gospodarzowi . 

Dziewczyna odpowiada: 

Niech on sam powi~ matuli, 
niech on sam powi~. u 

Ll>d, tóer. XD. nr. 209. 

n Pan-młody ze Starostą; razem przybyły, został za drzwiami . 
Usłyszawszy odpowiedi panny, wchodzi, kłania się rodzicom do ko
lan, a widząc pann~ odwróconą, plecami, stojącą, za przypieckiem, 
rozgniewany ~piewa: 

139. 

Rozumiałaś panno, - żem ci się zalecał. 
Podałem ci szklankę piwa, - kawalerski zwyczaj. 

Panna odpowiada: 140. 

Tyś zrozumiał, że ja cię kochała, 
tyś chodził po mojicb progach, 

jAm się z ciebie śmiała. u 

"Kawaler przystępuje bliMj i chce ująć za rękę dziewczynę. T.a 
dą, a ię, wyrywa, odwraca, zawsze zasłaniają,c końcem fartuszka oczy 
i śpiewa do matki żałośliwie: 

141. 

l. Dana, moja matusiu, [: trafia mi się pi~rwszy, :] 
a ten pi~rwszy - grywa wi~rszy, 

nie pójdę ja, matusieilku, za niego. (:] 
2. Dana, moja matusiu [: trafia mi się drogi, :] 

a ten drugi - bardzo długi, 

nie pójdę ja, matosieilkn, za niego. [:] 
3. Dana, moja matusiu, [: trafia mi się ó my,:] 

a ten ósmy - je t mi po łuszny, 
to pójdę już ja, matusi ńkn, r; niego." [:] 

Ll>d, er. VI. nr. ~~. - xn. nr. 100. 

nPan-młody uradowany porywa ją za r~kę; ta sięjeszcze broni, 
choć cza em z pod fartuszka z6rkają, figlarne j6j oczki na chłopaka, 
który gwałtem ciągnie ją, na środek izby, i zaczyna się duet, zakoń
czony słowami dziewczyny: 
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142. 

A pieczcie·ż, matusiu, placki i kołacze, 
niech-że mi ten Ja io więcej nie kołacze. 

Już ja jego muszę być, 
jego wolę uczynić. u 

L..d, Ser. XVI. nr. •u (o tatnia otrofa). 

"Pan- młody porywa dziewczyn~ w objęcia, nie zwa.taji\C na tar-
zych, całuje j~ głośno w oba policzki i uradowany przyprowadza 

przed rodziców i swata. Ten występuje z wódką. Kieli zek pi~rw-zy 

bierze do ręki dziewczyna, macza w nim wargę i oddaje go kawale
rowi, który duszkiem go wychyla. Późni~j, piją rodzice i swat, i po
częstunek trwa dopóty, dopóki ostatnia kropla nie wysączy ię z fla z ki. u 

"Zwykle zar~czyny odbywają się w Piątek lub Sobotę, a kawa
ler i swat nocują, bo w Niedziel~ rano młoda para idzie do probo
szcza, aby dać na zapowiedzi. u 

"Przez cały czas trzy-tygodniowy. w którym zapowiedzi wycho
dz~, rodziny uowoteńców przyspasabiają się do weselnych godów, na 
które najbiedniejszy, choćby mu przyszło sprzedać ostatnią krowę, 

wystąpić musi w1paniale. u 

"Jest tu zwyczaj, te choćby najbogatsza dziewka za mąt wycho
dziła, chodzić musi ze tarościną lub jedną z kumoszek po pro
azeniu, a jak prosty lud mówi: "po prosi~tachu. Odwiedzają 

wtedy po koleji wszy tkie chaty l dwory w całej prawie parafii; panna· 
młoda wchodzf\C, katdego, najmniejsze nawet dziecko, objąć musi za 
nogi, i katdy daje co mota: to trochę jakiego ziarna, to mąki lub 
kaszy, bogatsi zag i dwory dajl\ pieniądze." 

"Nareszcie zbli1.ajl\ się weselne gody, które osobno u każ
dy c h rod z i c ów się odbywaj!\. Go~ćie panny-młodej, po więk zej 
części dziewice i kumos1.ki, zbierają ię przed wieczorem, bo wić będą 
wianek przez noc całf\. Starsze tańcz~, piją i śpiewają; panna-młoda 
siedzi na zapiecku i winna noc całą płakać, dziewki zaś i druchny 
wij!LC wianek, gpiewają smętną melodyą, obchodzi\ całe gospodarstwo 
i w imieniu panny-młod~j tegnają wszystko i w zy. tkich: kury, jaja, 
pro ięta, krowę, stoły, łótko, ławki i t. d. u 

"Jut nad ranem zaczynah ubierać pannę-mlodl\, a główną j~j 
ozdobę stanowi tak zwany " t rojnik, u który drnchny upinaj!\ j~j 
na głowie. Je t to rodzaj ubranka, upiętego z różno-kolorowych w t"żek 
w ten 1po1ób, te tworzy jakoby koronę na głowie. Gdy jut czynność 
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ta zostanie załatwiom\, inne dziewczęta koó.cz~ wi~ wianek i ~piewajl!l 
o ta t nią, piosnkę: 

143. 

l. O mój wianeczku z barwineczku, 
wie załam cię na kołeczku 

2. Któż cię teraz wieszać b~tdzie, 
ki ej dziewczyna za m:1i idzie? 

3 Mój wianeczku z trojga ziela, 
usłuż-że mi do wrsela. 

/.kd, ~.r. li nr. 116. - XVUI. nr. 132. 

Rano nadjet.dia orllzak weselny ~ panPm-mlodym, z muzyką, 
~piewem i krzykiem. Wszyscy gościE' na wozach zaprzężonych po 
cztery konie; drut.bowie na koniach tworzą. rodzaj , traży przyboczn~j. 

Zdała łycha~ bęben, który w orkic trze wiej kiej główną, gra rolę (?), 
a który czę to budzi i tra zy spokojnych miegzkańców. Pannę-młodą,, 

na gło zbliżającego ię We ela, pakują do komory i rozpoczyna si~ 

rozmowa śpiewem matki z córką,, drucbny zaś wtórują,: 

111. 

Moja matko, jadą goście, 
niedaleko ą na mośrie. 
Jadą, jadą, przyjechali, 
już wianeczek zaprzedali. 

Zkąd goście, moja matulu, zkąd goście? 
Z podoła, moja córu in, z podoła. 
A czego chcą, moja m. tusiu, czego chcą? 
Wianeczka chcą, moja córu i u, wianeczka chcą. i t. d. 

lk <l , S r , XII. nr. 6 . 2. 

ała gromada zebranego ludu wchodLi do chaty. Tu odbywa 
się długi targ o wydanie w i a n k a, który razem z panną,-młodą, zam· 
knięty w kómorze i którego bez wykupu druchny wyda~ nie chcą. 

Dopiero gdy pan-młody płaci za wianek, wynosu~ go z komory i od
dają, tar,zemu Dru!bie. Z<l wiankiem wyprowad1ają, Pannę-młodą,. 

Nowożeńcy iadają, naprzeciwko iebie za stołem nakrytym białym 

o bru e m, na którym polożony je t b och n ek chleba. l\llodzi oboje 
kładą lewe ręce w ten po ·ób. że ręka panny leży pod podam na 
chlebie. Rodzice, drużby, drncbny i wstyscy zebrani otaczają stół 

kołem. Robi ię ci za, bo na ławo \ chodzi mówca (każda prawie wte~ 
ma swego oratora, który na ten cel bywa zawsze zapra zany na 
wszystkie We-ela) i pizamawia do nowożeńców w zabawny sposób, 

Lwd , r. XX. 11 
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tlumaczą,c im ważność małźeńsb;a i ich obowiązki, a w końcu, ude
rzywszy ręką. w ręce nowoieńców, które się rozplatają, mówi: 

145. 

Serce zamknięte - klucz rzucony w morze, 
nikt was nie rozłączy, - Wszechmogący Boże l 

Gdy wstaną. od tolu par1stwo-młodzi, rodzice przystępują, za 
mmr swat, - i nastaje chwila błogosławieństwa. Młoda para wszyst
kim po koleji pada do nóg, a potem panna żegna się z drucbnami. 

Tu, dla dopełnirnia obrazka, pozwolą czytelnicy, że skreślimy 

strój nowożeńców. Panna-młoda ubrana jest w krótką, po kostki, białą 
perkalową spódniczkę, haftowaną, lub wyszywaną, tasiemkami, w gor
set zgrabny wełniany ponsowy, z pod którego świeci czystością, biała 

perkalowa z bufiasteroi rękawami koszula. W pasie okala ją duży 
fartuch koloru niebieskiego, na nogach białe pończochy i zgrabne ci
żemki. Szyja cała literalnie zakryta rozwieszoneroi koralami i pacior
kami, związaneroi ztylu długą. kolorową wstążką.. Włosy rozpuszczone, 
na które kladą. strojnik. Na całe to ubranie zarzucają. różnokolorową 

chustkę, tak zwaną tu .szalinówkę". 

Strój pana-mJodego stanowi długa biała perkalowa koszula, wy
puszczona na dolne ubranie i przewiązana w biodrach rzemiennym 
pasem, pod brodą. spięta świecącą spinką., u której zawieszony fontaź 

z ponsowej wstążki. Na koszulę kładzie długą kamizelę z granato
wego sukna, wyszytą świecącerui guzikami. Dalej wdziewa białą. z sa
modziału sukmanę, obszytą w różne zygzaki ponsową i niebieską ple
cionką, która rozpięta ukazuje pon~ową także podszewkę. Buty grube 
ale zgrabne, ze świecąceroi podkówkami i czapka granatowa dopeł
niają. stroju. Prócz tego pan-młody i drużbowie z piór pawich i z kwia
tów robionych przypinajf\ ogromne bukiety do czapek. 

Ze śpiewami i hałasem podjeżdżają przed kościół; tu spełniają, 

zwykły obrzą,dek ślubny, a wychodząc z kościoła, zabierają do karczmy 
na pocz~stunek organistc i śpiewają,: 

H6. 

A gdzie się panna-mloda podziała? 
W kościele za ołtarzem została. 
Trzeba-by organisty poprosić, 
żeby ją chciał z za ołtarza wypłoszyć. 
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W karczmie bie iada ciągnie się pr \ ie do wieczora, a potem 
cały or. z k odwozi pannę·młotlą do rlomo, dzielf\C -ię przed chat!\ 
na dwa oboq: go cie pana-młodego ja,Ją do jego rodziców, panny
młodej za.~ zo tają u jej rodziców. 'lntaj już bie iadników oczekuje 
stół zastawiony różnami mięsiwami, grochem, ka ZIJ. i t. p. co zależy 

od zamożności gospodarza, a czarka z wódki} gc to krąży. 

Gdy wszyscy wstaną od stołu, rozpoczynają, się tańce, które noc 
całą, i dzień następny z małemi przerwami ię ciągną,. Tu stare ku
mo zki i podtatusiali wło~cianie tańczą oberka, bez przerwy przyśpie· 

wując pio nki, ale że to już w zyscy dobrze podchmieleni, to i pio:nki 
bywaj:}, rubaszne i nieprzyzwojite. • otujemy tu jeduę, która się nam 
więcej od innych podobała, a którą, w średnich latach, z d1.iarskl\ 
je. zcze miną jeden z bie iadnik6w, na ·unąwszy na bakier czapkę, 
śpiewał stojąc przed grajkami. 

117. 

l. Fornala mi raj •. , 5. GarncnrLa mi rają, 
ja fornala ni chcę, ja garncarza nie chcę. 
bo zaciął mnie batem, Co wyrobi w glinie, 
to mnie boli jeszcze. z garnkami wywróci, 

mój majątek zginie. 
2. Ekonoma mi rają, 

ekonoma nie chc11, 6. Kuebarza mi rają, 

bo batem wywij:t. ja kucharza nie chcę, 

Jak pójdzie na pole, bo Bo~a obraził. 

ludzi poz bija. Ukradł nóż htołov.y, 
za cholewę wraził. 

3. Kowala mi rają, 
Leśniczego mi rają, ja kowala nie che~. 7. 

Ja marna kobićta ja Ie. niczego nie che~, 

nic uużwignt; młota. l' O po Ie 10 chodzi, 
jak potka jaką dzićwkr., 

4. Rym, rza m1 u aj l}, zar z mu l godzi. 
ja rym. rza nie che~, 8. .IIJIIIIT/.3 i11d lam, bo brzydkie tworzenic 

toć o b~ d~ miała, 
zębami, r karni nami Ie mi mączki, 
wyciąga rzemienie. 

h ·dt• j tli a pqrzki. 

Za kaid!JI zwrotk, powtarza się: LIUJ • XVHJ. ar. 2 • 

l 

Graj muzyka - dam ci byka, 
na Z:lpusty, - do kapu ty. 
Grochu miarkę, - ka zy drug11, 
i kicłh:t~~. - taką długą. 

l l 
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Nastaje teraz najważniejsza część We ela i najdłuż za:- Ocze
piny. Na drugi dzień przed wieczorem pan-młody ze wszystkimi swym i 
gośćmi znowu ze śpiewem i muzyką na wozach przybywa do swej 
oblubienicy. 

Rozpoczyna się taniec, a tak zajadle, że chata cała drży, okno 
brzęczy i zdaje się, że runie lada chwila na głowy tańcz!\cycb. Mło

dziet pragnie się zabawić, bo o północku zaczną, się o c z e p i n y 
i koniec dla nich uciechy. W czasie tańców panna-młoda gdzieś zgi
nęła. Starszy drużba wraz z nowożeńcem szukają jej i w końcu znaj
dują; pan-młody gwałtem sadza jl\ na stołku postawionym na środku 
izby, młodzież otacza ich kołem , stara się odciągną,ć go od oblubie
nicy i tak manewruje, że uprowadza ze sobą za drzwi pana-młodego. 

Wtedy Starościna z kobietami zbliża się do panny-młodej, starsza 
druchna zdejmuje jej strojik, kobiety obcinają jej włosy i kładą cze
pek z białego tiulu, śpiewając: 

1. Pomaleilku rozplatajcie, 
warkocza jllj nie targajcie. 
Bo matula uczesała, 
targać go jej nie kazała. 

149. 

2. Od matuli od mężowej, 

będzie czepeczek gazowy, 
a od tatula rodzonego 
spodziewamy się talara bitego. 

L ud, er. II. nr. 86. - VI. nr. 36. 106. 

Gdy już czepek włożyły, śpiewają dalej: 

150. 

Nie chciałaś chodzić w rucianym, 
chodź - że teraz w nicianym. 
Nie chciałaś chodzić w wianeczku, 
chodż·że teraz w czepeczku. 

/,ud, Ser. II. nr. 70 . 

Stawiają teraz na kolanach panny-młodej talerz i zbierają. składkę 
na czepek. Każdy z gości przystępuje i na co go stać kładzie na ta
lerz, a kobiety śpiewaj!\, wywołując każdego gospodarza po koleji: 

151. 

Jeszcze mało, jeszcze mało, 
jeszczeby się więcćj zdało, i t. d. 

Gdy napełniony został talerz drobn& monetą, kobiety otaczają 

kołem pannę-młodą, której rola przez cały czas trwania Wesela nie 
do pozazdroszczenia, i śpiewają pieśń o chmielu. 
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Zaczyna si~ teraz oryginalna część uroczysto§ci. P~n-mlody 
z drutbami, przebranymi za kupców w rótne ubrania i z Zydkiem1 

którego na~laduje najdowcipniejszy parobek grający roi~ faktora, wcho
dzi do izby. Na spotkanie wychodzi Starosta, także odgrywają,cy roi~ 
zamotnego gospodarza, i oświadcza, te przyprowadził na jarmark ła

dną, jałowicę i pragnie ją, sprzedać. Pan-młody bierze oblubienic~ do 
tańca, a ona udaje te kuleje. Robi się gwałt, krzyk, że jałówka ku· 
lawa; faktor dowcipkując, odciąga kupującego i stręczy mu inną,. Po 
chwili pan-młody bierze ją, drugi raz do tańca; jut teraz nie kuleje 
ona, targ przybity i pan-m lody płaci potłuczoneroi skorupami. Ale 
jeszcze nie koniec; pannę-młodą, porywają, kumos1.ki, Starościna, i wo
łają, o wykup. Wtedy pan-młody częstuje wódką, słodką, i dobrą,, a ko
biety znów przyśpiewują,. 

Tu zaczyna się pijatyka, bo pan-młody hojnie cz~stuje czarką,; 

toteż jut wszyscy podchmieleni. Śpiewy i tańce do dnia białego si~ 
przeciągają, choć to nie koniec je zcze Wesela. U bogatszych tydzień 

cały schodzi na ciągłych ucztach, a u najbiMniejszych nawet trzy dni 
trwać muszą. 

"W e s e l e. 
VI. 1) 

od Pnyouchy, Sknynn& (Rdzuch6w, Slr.nyd lr.o) 184~. 

Gdy się młody wieśniak zamyśla żenić, a wysłana wprzódy 
(w tym celu) na wywiady baba czyli dziewo lębina, wróżyła mu po
myślne przyjęcie, udaje się we czwartek wieczorem lub nocą, w to
warzystwie dziewosłęba i swatów do chaty swojej kochanki, do któ
rej, stanąwszy pode drzwiami, samych tylko wpuszcza dziewosłębów. 
Ci na progu (w Rdzuchowie) odśpiewuj <\: 

152. 
l. Oj! przyjechali starsi swatowie zdalek a, 

i przywieżli oni chorągiewkę ze złota; 
a na tej chorągiewce pi auie1 

2
) 

jakict to będzie 1aryś1 z m tul rozstanie? 
') Opis ten, podany już przez nns do cz sop. Biblioteka Warszawska w r. 

1847, powtarzamy tu w dokladniejezćj przeróbce, t. j. uzupełniając go 
póiniejszemi nabytkami i prostując niektóre z ogłoszonych wówczas 
szczegółów. 

' ) O chorągiewce (któr~j tu obecnie w rzeczywistości niema) jak i o cho
ri!Żyrn, rzytl\my takie w Seryi II Ludu str. 8!), oraz w eryi XVIII 
str. 82 (nr. 64) i str. 90 (nr. 97). 
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2. Oj! przyjechali star i i t. d. 
i przywiet.li oni chorągiewkę ze złota; 

a na tej chorągiewce pi anie1 

jakież to b~dzie Maryś, z matulą roz tani<•? 
3. Oj ! przyjechali stnr i i t. d. 

jakież to będzie z całą rodziną roz tanie? 

W chodzą, do izby uzbrojeni we flaszkę wódki, kłaniaj!\ się czap
kami do kolan, i powitawszy domowników zwykł~m: .Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus," po odpowiedzi gospodanstwa: .Na wieki 
wieków, Amen,• proszą, o podanie kubka. 

153. 

l. A dajcie nam tu kubecka, 
podobała nńm się waaa dziewecka. 

2. Dawajcie nAm, a nie zwlekać, 

nie dajcie mim długo cekać. 

Jeżeli dziewczyna wezwana o podanie kubka, długo takowego 
szuka, ale znaleźć go nie mogąc znika wre zcie z chałupy, jest to 
znak odmowny (co wszakże nader rzadko sic zdarza, rzecz bowiem 
bywa zwykle już poprzednio ułożontl); w przeciwnym zaś razie, po
daje lub stawia kubek na tole, a cama umyka za piec. Wtedy uka
zuje się j~j przyszły, wita l'odziców i odbier wzajemne pozdrowienie; 
swatowie pij!\ w ręce rodziców, na co ciź dziękują,c odpowiadają. 

Dziewo lą,b gwałtem wyprowadza z za pieca pomię zaną, i zapłonioną, 
dziewkę, zmusza jl\ niejako do przyjęcia i wychylenia kubka, czego 
tai w kf\cie obróci wszy się plecami do towany twa, niby od niechce
nia dopełnia; poczem tarszy swat wynurza ię i prosi o rękę ich 
córki dla obecnego tu młodziana, na co rodzice przystają i zobopólna 
ugoda ma miejsce. 

W następując!\ Tiedzielę pan-młody albo któren z dziewosłę
bów daje do kościoła na 7.apowiedzi, . pra 'za przyjaciół i kumów do 
chaty rodziców panny-rolodój lub do karczmy, gdzie i~ odbywaj!\ 
z ręczyny. Go cie za ·aoah l wy, hi iadujf\. tar zy wat iąte chn tką, 

lub wstęgl\ ręce narzeczonych i przemawia do nich to o nemi słowy; 

dal~j tańce, śpiewy i żarty, kra zą, powszechną ochotę. Pan-młody 

chciałby co najrychlej woje lubkę wyściskać, i w tym celu daje ię 

słyszeć z na tępuj~cemi żalami, na które swachny śmiejąc się chó
rem odśpiewują,: 
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Obr.u or. 130. 154. 

1. Z tamtej strony młyna - zielona olsyna, 
trzebaby ją wyrąbać. 

Spodobała mi się - u młynarza córka, 
zeby mi ją chcieli dać. 

-Dadzą ci ją, dadzą- pięknie odprowadzą, 
nie trzeba się fra ować. 

(v. tylko trzeba cęstować). 
2. Na pićrse zaloty - przepiłem tam złoty, 

i tak mi jćj nie chcą dać. 
- Dadzą ci ją, dadzą, i t. d. 

3. Przepiłem i talar,- kęs'em nie o~alał, 

i tak mi jrj nie chcą dać. 
- Dadzą ci ją, dadzą, i t. d. 

4. Przepiłem i dukat, - kt,:s'em nie ogłupiał, 
i tak mi jej nic rhc:! dać. 

- Dadzą ci ją, dadzą, i t. d 
5. Przepiłem i woły, - co chodziły w roli, 

i tak mi jój nic !'hcą dnć. 
- Dadzą ci ją, dadz.,, i t. d. 

G. Przepiłem i konie, - co chodziły w bronie, 
i tak mi j \j nic rbc. dać. 

- Dadzą ci j. , d dzl}, i t. d 
7. Przepiłem i ci Ie, - d ·ć tego z wiele, 

i t k mi jt\j ni ('h 
- Dadzą ci ją, dadzą, i t. d 

8. !dwie owceskładnc- d)ć.in ich nic kradnę, 
i tak mi jćj ni eJ, • dać. 

- Dadzą ci ją, dadzą i t. d. 
9. Przepiłem sukm nt;, - w ko uli ostant;, 

i tak mi jej nic ch ą !lać. 

- Dadzą ci ją, dadzą, i t. d. 



168 

10. Przepiłem · ci i wóz - na tyłku'm się przywióz, 
i tak mi jej nie chcą dać. 

- Dadzą ci ją, dadzą i t. d. 
11. A na więty Jacek - we krzynnie jarmacek, 

da· li mi ją wiezie mać. 
A ja jrj tez nie chcę - wedle innej drepcę, 

wtencas mi ją było dać. 

Lwd, Ber. II . nr. 41 , XU. nr. 80. - XYUI. nr. 213. - Ma:C>V!ut li, nr. 61- ~. 

Po dwóch tygodniach, w poniedziałek poprzedzający dzień ślubu, 
(który się zwykle w Niedzielę zwykł zawierać), państwo· młodzi w to
warzystwie kilku parobków i dziewcząt, obchodzą od chaty do chaty 
imieniem rodziców, zapraszając przyjaciół, drużbę i druchoy do domu 
lub karczmy na gody we eloe. Zaprosiny te powtórzyć należy pó:toi6j 
jeszcze po raz drugi we czwartek, do czego na tępujl\ca sluży oracya: 

Przyśliśmy tu do jejmości prosić o druchenccki, 
azeby się przygotowały, 
spódnicki wyfahlowały, 
fartuski wymaglowały. 
trzewieki wysmarowały, 
pońcoski popodwiązywały, 

zeby w akcie weselnym panu · młod mu i pannie młodej 
wstydu nic narobiły. 

A my ię tćz będziemy znać, 
kazcmy grać 

w alamaje i dudy, 
az sie będą trzllRiy kolana i udy. 

Nima-z ci to, nima, jak staroemu druzbie, 
pójdzi se do ku<'hni i pieccni urznie , 

i do komory ię wtłocy1 
i piwa utocy. 

Teraz pro iemy pnńHtwa na tę parę kokosy, 
je li ich ja trząb nie rozpło y, 

i na parę kuropatw, 
co pan- młody paunic·młodćj we fartu. ku do pad. 

Przcpra my pań,twa teraz, 
prz pra amy drugi raz, 

bosmy s i tego nie ucyli w , kole, 
ino u ojca cepami w todole; 

bo my ię tego ni ue ·li na tablicy, 
ino u ojca w polu przy płużycy. 

W obotę rano, to je t w wigiliję ślubu, pan-mlody w towa
rzystwie drużby i we ołka czyli krzypka, poraz trzeci zaprosiny wznawia. 
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Tymczasem drucbny wiją wieńce i ubierajl\ tak zwaną rózg~ 

(dziś jut nie w zędzie będ!\C!\ w użyciu). Zaś panna-młoda z rodzi
cami lajmuje si~ przygotowaniami na przyj~cie gości. Ci tet nieba
wem schodzą się, i biorą posiłek wśród gwaru i oświadczyn życzli

wości. Wkrótce też zabierają si~ do rozplatania warkoc7.a pannie
młodej (dzieje si~ to w domu matki jej, a niekiedy u są,siadki). Wtedy 
starsza drucbna zaczyna w jej imieniu śpiew: 

155. 

Oj nieskutecnic, mój mocny Bozc, na świecie, 
któz mi teraz złoty warkocyk rozplecie? 

Inna odzywa s i~: • r XYlll . nr. JH. 

Da chodzi ono starsy druzcbka po s1em, 
oj nosi on scotkę, grz.ebycek w kiescni. 

Starszy drużba odpowiada: 

A ja-ci to moja Maryś, słuzka twój, 
da rozplotę ja, rozccsę ja warkoc twój. 

Na co starsza drucbna w imieniu panny -młodej: 

Nie bcdzics ty go, starsy druzcbko, rozplatał, 
oj da boś ty się mego tatula nie pytał. 

Starszy zaś drużba zwracając si~ ku rodzicom : 

A cy z wolą tatulcilka, cy nie z wolą, 
da ry rozpleść, cy rozcesać - pannQ-mlodą? 

Ojciec na to mówi: 

Da usiądż-ze, moja Maryś, na dzieży, 
oj niech-ze ci ię złoty warkocyk rozpierzy. 

(To samo pytanie zadaje on: matuleńce, a na tępnie: wszystkiej 
rodzinie, i tęż samą odbiera odpowiedi). 

Poczem starszy drużba zblita si~ do panny-młodej, i nie bez 
oporu z jej strony, sadza ją na dzieży od chleba, rozplata jej war
kocz, cze ze i wią,że wło y w tążką,, a matka w~ród tego przyśpiewuje: 

156. 

l. Powoli ją rozplatajcie, 
warkocka jćj nic targajcie 

2. Wam ię nudzi, ze powoli, 
a Mary ię główka boli. 
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Dal~j zaś jedna z druchen śpiewa: 

157. 

Usiadła Maryś na białym kamieniu, 
i rozpuściła warkoc po prawem ramieniu. 

Starsza druchna: 

Ładno ci, mój Wojtysiu, na mój warkoc patrzyć, 
będzie ci jesce milej, jak go przyjdzie płacić. 

Po odbytych rozplecinach następuje wieczerza. Kiedy się już 
towarzy two na ba wiło i posiliło do woli, przed rozejściem się do domu, 
wszystkie druchny i drużbowie śpiewaj!\! chórem (w Rdzuchowie}: 

158. 

l. Hej, zaśpiewajmy se o tej dobrej przygodzie, 
a siła nas jutro do kościoła pojedzie? 

2. Oj pojedzie nas koni dwanaście, wozów seść, 
będzie miała panna-młoda z druchnickami kędy sieść (usiąść). 

3. Oj pojedzie nas koni dwadzieścia, sto wronych, 
wsystko to pana-młodego w zieleni (zielem przystrojone). 

4. Oj tętniały kowane wozy, tętniały, 
kiedy one z panną-młodą do kościoła jechały. 

5. Oj zar-zały kare koniki, zarzały, 
kiedy one z panną-młodą do kościoła jechały. 

6. Oj nie r-zyjcie kare koniki, nie r-zyjcie, 
popasiemy was na Klwowskiem polu, na zycie. 

7. Da pomale, wy adowianie, po-małe, 
oj powięzną wam kare śkapiny na kale. 

8. Da Rdzuchowianom, dobrym ludziom, nasielnikami brząkają, 
oj da bo ony goły owiesek jadają. 

9. Da juz-ci cas, panno-młoda, do dom spać, 
bo ci juz c s twoj. głowickę fryzować. 

10. D:t JUZ·Ci Cll , panie-młody, do dom spać, 
bo ci juz ca konikowi obrok dać. 

11. Da juz-ci c , wy druchnicki, do dom spać, 
i.Jo wam ię trza o rózowe wst.1zecki postarać. 

12. Oj juz my Aię u pani staro. ciny starały, 
zebyśmy se rózowych wst.1z cek dostały. 

13. Da juz-ci ca , wy druzebkowie, do dom spać, 
bo wam się trza o siwe capceki postarać. 

14. A juz my się u pana starosty starali, 
zebyśmy se siwych capecek dostali. 
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15. Da juz-ci cas, wy swatowie, do dom pać, 
bo wam się trz/\ o tabackQ po tarać, 

16. A juz my siQ u pana starosty starali, 
zeby my sc proszkow~j tabacki do tali. 

17. D juz-ci cas, wy swachnicki, do dom spać, 
bo wam ię trza o cepceki postarać. 

l . A juz my ię u pani st:~rościny starały, 
zeby my se ładnych cepceków do tały. 

19. Da juz-ci ca , panie we ·oły, do dom spać, 
bo ci trza jutro ranillSko pannie-mtodej ładnie grać. 

Rozchodu\ się. Pan-młody pozostaje niekiedy w tyle i w towa
rzystwie kilku z drużby i we ołka ( krzypka), podchodzi pod okienko 
swoj~j luMj, gdzie jeszcze na dobranoc rodzaj serenady wykonywaj!\ 
w tych słowach: 

Nut ob. nr. 32. 159. 

lary ruijam Iwo-je wru - ta, 

ja .... lu - chny ja ,.. a ty mutna l~ - ru ta. 

v. ja w elucbny,ja we - ee - Ju - choy, 

l. O juz dobranoc, moja Maryś, - mijam twoje wrot , 
ja we eluchny, ja we elucbny, - a ty ·mutna ierota. 

2. O juz dobranoc, moja lary~, - mijam twoje !lyby, 
ja do ciebie ł godnem łówkiem, - a ty Jo mnir. przez zęby. 

3. O juz dobranOl', moja Mary iu, dobranoc! 
w i-ze e Pana Jezusa na pomot·. 

!. O juz dobranoc, moja . fllry i u 1lobrnnoc l 
weż-ze s tatkQ • 'aj więt '! na pomoc. 

5. O juz dobr noc, moja • fary i u, dobranor l 
wez-ze se wsy '!kich więtych na pomoc. 

160. 

1. Da i wysła sobie, - tanęła sobie 
da i pod jaworem w chłodzie. 

wygląda Wojtysia, - wygl •• da miłego, 
da z której strony przyjedzie. 
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2. Oj jedzie, jedzie - mój kochanecek. 
da i po moście od bora, 

da rozpuściła-ci - te strusie piórka, 
co mu je dałam z wiecora. 

3. Nie tak-ci mi zal - strusich pióracek 
da i co'm ci ich rozpuścił, 

da jak mi ciebie, - moja Marysiu, 
da co'm cię marnie opuścił. 

4. Có-ześ za tęgę, - có-ześ za tęgę 
do siebie Maryś miała, 

coś ty ode mnie, - coś ty ode mnie 
da i podarunki brała. 

5. Wiernie'm ci słuzył,- na ciebie' m się dłuzył. 
i podarunki'm kupował, 

wiedzieli ludzie, - i sam Pan Jezus, 
ze'm ciebie wiernie sanował. 

6. Cobym ja wiedział1 - cobym ja wiedział, 
którędybyś chodzić miała, 

kopał-bym dołki,- stawiał bym stołki, 
azebyś scęścia ni~miała. 

L,.d, Bor. l!. or. 9. Itr. ~6 . - AfaiOIIJUI li. nr. 96. 97 . - III. nr. 2'J7. 301 , 

Nazajutrz w dzień ~łubu, gdy jut goście zebrani, druchny ubie
rajf\ pannę-młodą, w białą lub jasn~j barwy sukienk~. Uczesawszy j~j 
głowę, zdobią ją w Łątkami i kwiatami, wplatają we włosy rozma
ryn i rutę; panu-młodemu przypinajf\ do boku równiankę z rozma
rynu związaną białą lub błękitną (dziś niekiedy czerwoną) wstążką, 

a drutby trojł\ swe czapki w kogucie lub pawie piórka. Przed sa
mym wyjazdem druchny śpiewają: 

161. 

l. Zabi~raj-ze się, Maryś moja, zabi~r j, 
niech się twoj kompanija po podwórzu nie tera. 
- Juz-ci ja ·ię, moji dobrzy ludzie, wybrała, 
tylko'm od matki jesce błogo ławień twa nie miała . 
- A upadnij-ze juz, Maryś moja przez progi, 
a obłap-ze juz twoję matulenkę za nogi. 
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(Toż samo śpiewaj!\: 2. do ojca, i 3. do wszy tki6j rodziny). 

4. Podziękuj w izbie, podziękuj w sieni, 
podziękuj-ze w komorze, 

a podziękuj-ze tym wsystkim ludziom, 
co tu stoją na·dworze. 

5. Panie ojce (6. pani matko) serce moje, 
pobłogosław dziatki twoje, 
do kościoła do Bozego1 

i do stanu małżeńskiego. 

162. 

7. A juz jedziemy, juz wyjezdzamy1 

z nami Marysia nie chce, 
o moja matulu, moja kochana, 

błogosław-ze mnie jesce. 
8. A juz jedziemy, juz wyjezdzamy1 

z nami Marysia nie chce, 
o moja rodzino, moja kochana, 

pobłogosław-ze mnie jesce. 
9. Rozglasaj-ze ty, - panie wesoły, 

rozglaaaj1 rozgłasaj (głośniej graj), 
a ty Wojtysiu1 - swego tatula (10. 11. matulę, rodzinę) 

przeprasaj, przeprasaj. 

Ob. nr. 9ł. 163. 

l. Przede wroty- kwiatek złoty, 2. !arysia idzie, - lilija stoji1 

lilija1 - łiłija1 mija ją, - mija ją, 
prowadt-ze nas - do kościoła matula idzie, - a oplakuje, 

Maryja, - Maryja. zbiera ją, - zbiera ją. 

3. Oj piej:} kury, pieją kapłony 
d i wysoko na śliwi ; 

oj prowadt-ze nas, mój mocny Boze 
do kościoła scę Iiwie. 

Do kościoła do Hozego 
i do stanu małzeńskicgo. 

Lwl, er. XII. nr, 140. 

Tak się prosi o błogosławień two jeteli SI\ rodzice; jeteli ich 
niema, tak: 
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164. 1
) 

l. Pozna sierotę, - pozna, 3. Powstan-ze ojce z grobu, 
bo ojca, matuli niema. bło~o ław dzieciom do łubu. 

2. On chodzi kole plota, 4. ięzko mi, cięzko z grobu w tać, 
płac , krzycy, bo sierota. błogo lawieństwo dzieciom dać. 

5. ą-ci tam ludzie na swiec1e, 
pobłogosławią sierocie. 

Podczas tych pieśni, państwo młodzi padaj(\ do nóg rodzicom, 
i przepraszają ich, ci nś im błogosławią,; wtedy wszędzie pełno pła

czu i łkania. Drużbowie daj(\ znać, 2e już czas w drogę. 

166. 

l. A siadaj-ze na wóz, 2. Od ojca, od matki, 
zabierze dostatki, 
cegoz będzies płakała? 

warkoce se załóz 
cegoz będzie płakała? 

Nul& L,.d, Ser. XVIU, nr 20~. - JI<UOVJUI I, :107. 

Potem sadzają, pannę-młod111 z druchnami na wóz, muzyka roz
poczyna marsza lub wesołą, przygrywkę, drużbowie wsiadają, na koń, 

i cała gromada cwałem do kościola pogania. Oto jedna z takich przy
grywek: 

bło- go - sław - u 

po - blo - go - la lt 

167. 

Nuta Jla.~otou• I, nr 110. 

•• l&ID lu - ddo 

o- nl ale - ro-cie. 

• ero 
DO awie - eie 

Pnyjacitl ludu, (J,euno) l ł7, otr. 80. 
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Star zyzna niekiedy pozo taje w domu, octekując powrotu mło
dej pary. Gdy dojetdżają, do świątyni, druchny (na wozach jeszcze) 
śpiewają, a drutbowie im odśpiewują,. - Obrzęd ślubny powinien 
się zaraz po ukończeniu naboteń twa rannego odbyć; je~li się bowiem 
spótnią, na nabożeństwo, kapłan odkłada ceremoniję na następną, 

niedzielę. 

• 
--~ 

mu-ja Maryl bo tam nie - wo - la. 

l. Pod borem sosna, 5. 
pod nią topola, 

nie chodź-ze tam, moja Maryś, 
bo tam niewola. 

2. Niewola była, 6. 
sama potrzeba, 

z tobą-ci się, mój Wojtysiu 
dorabiać chleba. 

3. Tam nam będą grać, 7. 
i ślub nam dawać, 

tam będziewa, mój Wojty in, 
nad obą płakać. 

4. Moje druzbecki, 8. 
dajcie chustecki, 

da skocę ja, d otrę ja 
Marysi ocki. 

===-==ą 

Będzies ucierać, 
ja płakać będe, 

bo już ci się i na wieki 
wianka pozbęde. 
Kiedy przed wiankiem 
organy grają, 

już-ci się go i na wieki 
dziewki zbywają. 

Bodaj-ze, bodaj 
być dziówką sobie, 

niżli sluzyć, mój Wojtysin, 
niz łuzyć tobie. 
Moje druzbecki, 
dajcie chu tecki, 

da skocę j , dn. otrę ja 
Alarysi ocki. 

W6J ty chłopcy uo, m6) ty ul) u y, pnJt.t p my 

Tam nam btd• gra luby da - ae, tam będ&le -my 

chłoper-no nad ao-b• 



9. Ja jej ucieram, 
ona wciąz płace. 

Da już-ci ja, moja Maryś 
wianek zapłacę . 
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10. Toć pójdę za cię, 
toć Boska wola, -
pod borem eo na, 
pod nią topola. 

L,.d, r. XVIII . nr. 34. 177. - lftu~tcut l , nr. 166. l 7. - 11 , ur. 24 . 

Po otrzymaniu błogosławień twa kapłańskiego, wychodząc, rzu
cają, orzechy Ja kowe dzieciom na pamiątkę. Jeteli panna-młoda z wyj 
ściem się ociągała, ') druchny zaczynają, nuci~: 

170. 

A gdziez nam się panna-mloda podziała? 
A w kościele za ołtarzem została. 
Do koła, starsy druzebko, do kola, 
wyprowadż . ze pannę-młodą z kościoła. 

Wracają, jak przyjechali, zumno i gwarno. Przed wrotami za
trzymują, ię. Nim swacby puszCZ!\ do karczmy lub do chaty gdzie 
się rozpoczęło we ele, wrota przed niemi zaparto, i gromada weselna 
śpiewa prośbę o wpuszczenie. Warstwę (strofę) śpiewają., warstwę we
sołek gra. 

171. 

l. Prowadż-ze nas Panie Boze, 2 . 
oj do dworu na podwórze. 
Bo tam pięknie podmiatają, 
bo ię gości spodziewają. 
Nie tak gości, byle gości, 
samego Boga z wysoko ci. 
A mój ojce, wyjdź-ze do nas, 
jak nie wyjdzie , cóz-ze po nas! 

172. 

Wyglądas mnie, pani matko, 
wyglądas-ci mnie z kościoła, 
cóz po twojem wyglądaniu, 
da kiedy ja juz nie twoja. 
Seroki liść na kalinie, -
moja młodość marnie ginie. 
Jesce sersy na jaworze, -
wspomóz-ze nas, mocny Bo ze! 

l. Oj ze jeno, rozmaryonie, 
siewałam cię po zagonie; 
któz cię teraz siewać będzie, 
kiedy Iaryś za mąz idzie? 

2. Jest·ci je ·ce iostra młod a, 
da ta on nie doro la, 
da ta ona icwać będzie, 
kiej farychn za mąz pójdzi . 

1) Kobiety obchodząo ołtarz w około, zwykle za ołtarzem odmawiają: 

Zdrowaś Maryn i t. d., i do boczoćj skarbonki kład!! pieni dz ; paoo -
młoda idzie na ostatku. 
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Ostań z Bogiem i ty progu, 
idę za mą z, chwała Bogu; 
i wy stoły, i wy lawy, 
gdzie siadały grzecne damy. 

173. 

1. Pornaga-Bóg! matko moja, 2. Pornaga-Bóg! matko moja, 
kędyć-zc to córka twoja? kędyć-ze to córka twoja? 
Ona toji przede wroty, Ona stoji przede wroty, 
rozccsuje warkoc złoty. opłakuje swoj~j cnoty. 

3. Pornaga Bóg! matko moja, 
a kędy-ze córka twoja? 
Ona siedzi za stołami, 

pije piwko z pachołkami. 
Nuta : Jlazotcut llt nr. 203. 

Wrota otwierają, i wpuszczają, ich. "Niech będzie pochwalony" itd. 

174. a) 

Stąp prawą nogą na progu, 
będzie scęście, chwała Bogu! 
Cy'ście nam radzi, cy nie radzi, 
kłaniamy całej celadzi1 

całćj kompanii, 
całemu domowi! 

W czasie powitań, tar zy swat przyjmuje pań twa młodych 

u progu chlebem i soll\, pocz6m wprowad?a ich do komory, gdzie 
oboje kosztować winni jaglan6j ka zy z mlekiem i serem, umyślnie 
dla nich zgotowan6j. Dal6j toczy się rozmowa gości aż do obiadu. 
Drużba star zy sadowi wszystkich do stołu i usługuje im; jedzll barszcz 
(lub rosół), różne mię iwa, jakoto: flaki kiełbasy, gęś, drób, prosię

cinę i t. d., do tego kaszę jaglani\ lub j~czmienną,; wreszcie druchny 
wnoszą ogromną misę grochu, do którego (po ługujl\C godownikom) 
pn.yśpiewują (obacz: Mazow ze I, tr. 270. - lll, tr. l 4 nr. 20 ). 

Re ztki chleba i grochu dają. dzieciom i ubogim. Wtedy druż

bowie (młod i) powstają. i w no z, z komory kola c z upieczony przez 
pannę młod!\, tawiają. go na stole by był podzielony między obe
cnych, a druchny siadają,c do stołu, śpiewają, (Mazowsze III, nr. 210): 

Kołacu rumiany, 
od Boga zesłany. 

Lod, Ser. XX. 

174. b) 

Swachny go pokrajcie, 
gościom go rozdajcie. 

12 
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Krają go swacbny, a drużbowie bior~ kawałki i dziel& je go
ściom. Po kończonym objedzie, starszy swat wzywa śpiewem do po
wstania od stołu. Teraz druchny i drużbowie wyśpiewujl\: 

175. 

po dobrym. Toć tam by-ły stoły toć to wsy•tko ci 1owe. 

1. Dziękujemy Panu Bogu - da i tobie, panie gospodarzu 
z panią gospodynią - po objedzie, po dobrym. 
Toć tam były stoły - toć to wsystko cisowe, 
toć tam były ławy - toć to wsystko dębowe. 

2. Dziękujemy Panu Bogu - da i tobie i t. d. 
Toć tam były obrusy - toć to wsystko bielone, 
toć tam były śklanki - toć to wsystko zielone. 

3. Dziękujemy Panu Bogu - i t. d. 
Toć tam była gorzałka - toć to sama majcblarka, 
toć tam były i piwa - toć to wsystko z jęcmićnia. 

4. Dziękujemy Panu Bogu - i t. d. 
Toć tam były łyzki - toć to wsystko cynowe, 
toć tam były chleby - toć to wsystko pytlowe. 

5. Dziękujemy Panu Bogu - i t. d. 
Toć tam były miski - toć to wsystko gliniane, 
toć taro były placki - toć to pszenne nie inne. 

6. Dziękujemy Panu Bogu - i t. d. 
'l'oć tam była cebula - toć to wsystko z Torunia, 
toć tam była pietruska - toć to wsystko ze Gdań ka, 
toć tam były przyprawy- toć to wsystko z Warsawy. 

7. Dziękujemy Panu Bogu - i t. d. 
Toć tam były piecenie - toć to wsystko jelenie, 
toć tam była k pusta - toć tam była rozpusta. 

Teraz do tańca pójdziemy, 
dalej, panie we oły! 

Obracając si~ do tanego druiby, który taniec z pann~-młod~ 
powinien rozpocząć: 

176. 

Oj nie raźny, starsy druzba, nie raźny, 
bo druchnicki juz za stoł m - pomarzły. 
Sam se starsy druzba, - sam se rad, 
ono chodzi po zapiecku, - kieby dziad. 
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Wtedy rzucają się rzeźko w tanie ; mężczyźni nasun~w~zy 

czapki na ucho, dobierają sobie pary i kr~cą się ruchem wirowym 
wkoło nak ztałt walca, lecz w odwrotnym kierunku czyli na lewo; 
je t to oberta · z miejscoweroi odmianami. Niekiedy tailezą kra
kowiaka, a starzy poloneza. Polonez ten jednak, zwany tu p i e z
ki e m albo wielkim, inaczej ię nieco tanczy niż w zgromadze· 
niach szlacheckich; bo tancerz jedną rck~t objl\wszy kibić tancerki, 
drugą wolną podnosi do góry i tak prled si ebie sunie się potupując 

i podrygając. Wśród tańca, ten i ów wyrywa się z ucinkiem lub 
dwójznacznym konceptem do muzyki. Ochota i pijatyka przeciąga ię 

późno w noc. 
Poczem przystępują do o c z e p i n vanny-młodej. W ów czas to 

swacbny zaczynają znaną pio nkę o chmielu (a towarzy zą im czasem 
w śpiewie i drużbowie): 

177. 

l. OJ chmielu 

nie beclzic bez cie r. adne 'IH 

uo ni bo z.e, to na dó ł 

<!. Zeby ty chmielu na tycki nie Jaz, 
nie robiłbyś ty z panienek niewia t. 

No chmielu, no nieboze i t. d. 
3. Ale ty chmielu na tycki włazi . , 

niejedną panuę wian cka zhaw il!. 
No chmielu, no nicboze i t. d. 

L,.d, !i r . XY!ll. nr. 2~. - V~ZOJCIIC l , nr. U3. 206. - lll . nr. 94. 

W ciągu owego śpiewu, zasadz Jl\ pannę młodą na stołku. Kiedy 
ją drucbny rozbierają, z w blżek, wachna starsza wziąwszy siatkę, 

obchodzi towarzy two, pro ząc go~ci o jaki datek pieniężny na C7.e
pek, do czego drnchny przyśpiewują: 

Nuta ob. nr 230. 17 • 

Moje miłe sąsiadecki 1 
nie załujcie t j siatecki. 

L ,.d , H~ r . \"1 , nr. 107. 

12 * 
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Starsza drucbna imieniem panny-młodej śpiewa rzewnie: 

179. 

1. Moja matulu, moja kochana, - biorą mi wianecek , 
moja matulu, moja kochana, - kładą mi ct!pecek. 

2. Moja matulu, moja kochana, - biorą mi ruciany, 
moja matulu, moja kochana, - kładą mi niciany. 

3. Nie chciałaś chodzić, moja Marysiu, w wianecku1 

oj chodź-ze teraz, moja Marysiu, w cepecku. 
4. Nie chciałaś chodzić, moja Marysiu, w rucianym, 

oj chodź-ze teraz, moja Marysiu, w nicianym. 
L-..d, r. U. nr. 70. 100. 

180. 

l. Oj daleko-z mnie moja matulu, 2. 
da i od iebie wydaj es? 

Oj niedalecko, oj przez polecko, 
oj da i tylko za wieś. 

Obiecałaś mnie, moja matulu, 
da i w daleki kraj wydać, 

zapowiadałaś, - upominała!!, 
zeby u ciebie nie bywać. 
Lwl, Ser. XVUI. nr. 163. 

Po oczepinach, wykręciwszy si~ w tańcu ze swachną, drużb~, 

dziewosłębem i innymi, dostaje się ona nareszcie do r~k pana-mło

dego, którego dotąd starannie unikała; lecz wtedy, nie mog~c się 
wymkną,ć, udaje kulawą., i opór tawia; on zaś rozd1V any nie uma
ją,c jej za swoję i utrzymując że to jakaś szkaradna baba a nie jego 
Mary ka, oddaje ją. swachnie i u tępuje na tronę. wachny i druchny 
śpiewaj!\: 

l l. 

l. Gdzie-z się podział nas pan- młody? 
obiecal nam ceber wody. 
A nie wody, gorzałecki, 
nie damy mu tary iecki. 

2. A gdziez ś ty niezdarzony, 
niegodzi n'eś takiej zony. 
Daj nam gorzały z baryły, 
by ci ię chłopcy danyly. 
L•d r . 11 . nr. 13 1.- 'l, nr H . 11 ~. - III . nr. 2 1 ~. 

cena ta kilka ra1.y ię powtarza; pan-młody udobru ·hany 
chciałby wykupić woję żonę; zuka jej, lecz swachna mocno j~ trzyma 
śpiewają,c: 

182. 

Póty ~ary i nie wydam, 
póki piwecka nie zyskam. 
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Pan-młody pije w ręce swacbny, oddaje jej flaszkę i szklankę, 
a sam odbiera pannę-młodą, i wtedy jut w najlepsze. z ni" bez ta
dnej przeszkody wywija. Taniec trwa do białego dnia. 

Na trzeci dzień, gdy zeszedł cały czas na biesiadach, tańcach 
i ~piewach (nie mających jut bezpośredniej styczności z weselnemi), 
kiedy wyprowadzon!\ bywa nowozaślubiona wraz z wianem (po agiem) 
z mieszkania rodziców, aby udać się do mętowskiego, towarzyszące 

kobiety śpiewaj" jeszcze w progu na odebodnem nast~pującą, pieśń 
pożegnalną w imieniu rodziców : 

183. 

l. A juz dobranoc, moja Marysiu, dobranoc, 
weź-ze se Pana Jezusa na pomoc. 

2. A juz dobranoc, moja Marysiu, dobranoc, 
weź-ze se Matkę Najświętsą na pomoc. 

3. A juz dobranoc, moja Marysiu, dobranoc, 
we:i:-ze se wsystkich Świętych na pomoc. 

-vv e e l e. 

vn. 

LMd. Ser. II. nr. ~3 . 

ocl WolMowa (Orocllk, w r 1853). 

A tam we l e mł ) na y- <>ki d~ - bt-oa, trttba- by J• wyr• 

1) Wnyant. 
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l. A tam wele młyna - wysoka dębina, 
trzebaby ją wyrąbać, 

jest tam młynarecka - kieby ślachcianecka, 
zcby mi ją chcieli dać. 

2. Dadzą Ja iu, dadzą - pieknie odprowadzą, 
tylko trzeba cęstować. 

3. Stracił Jasio złoty - na pi~rsc zaloty, 
jesce jeji niechcą dać. 

4. tracił Jasio drugi - i wpad za nią w długi, 
jesce jeji niechcą dać. 

5. tracił Ja io trzeci - juz byłby miał dzieci, 
jesce jeji niechcą dać. 

6. Stracił Jasio i pług - i sam-ci się potłuk, 
jeace jeji niechcą dać. 

7. tracił Ja i o konie - i calutką stajnie, 
je ce jeji niechcą dać. 

8. tracił Jasio woły - i bydło z obory, 
je ce jeji niechcą dać. 

9. Az na święty Jacek - w ydłowcu Jarmarcek, 
sama mi ją wiezie mać. 

Nuta ob. Lu<l, S r. 11. nr. 1n 

Na tychże Zalotach. - Drucbna do niego: 

186. 

l e kń ni - k1 

l. Te koniki, te siwasc, 
powiadają, ze nie wa e, 

chociaz wasan pyśnia, 
Ie oddać my lis. 

1 "A'& -se, puw1arla nie wa - , 

2. l ten wozik sybowany, 
powiadają: pozycany, 

chociaz wa an py nis1 
ale oddać myślis. 
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3. I ten zupa n granatowy, 1. I ta capka siabelowa, (s obol) 
powiadaj!}, ze bratowy, powiadają, ze wujowa, 

6. 

7. 

choci11z wa an py nis, chociaz wasan pyśnis, 
ale oddać myślis. ale oddać myślis. 

5. I te buty z carnej skóry, 
co zginęły sewcom z góry, 

chociaz wa an pyśnis, 
ale oddać myślis. 

Drutbowie do Młod~j: 

U spódnicy galon zloty, 9. 
posprawiali ci ją chłopy, 

chociaz za mąz chcecie, 
ale nie pójdziecie. 10. 

I ten grzebień co mas w głowie, 
sprawili ci go panowie, 

chociaz za mąz i t. d. 11. 
I ten kulcyk co ma w uchu, 
zarobiłaś se na brzuchu, 

chociaz za mąz i t. d. 

I na palcu pierzcień zloty, 
u waspani mało cnoty, 

chociaz za mi}Z i t. d. 
Tyś mówiła, ześ substelna, 
a tyś kieby krowa cielna, 

chociaz za mąz i t. d. 
Tyś mówiła, ześ przystojna, 
a tyś kieby krowa dojna, 

chociaz za mi}Z chcecie, 
ale nie pójdziecie. 

Llł•l, Ber. Xnll. nr. ao. 

Po obiedzie w domu w wiliję §łubu : 

Oba<& nr. ~~~. 187. 

2. Wy druzebkowie którzy c pecelc niemacie, 
jutro dalibó jaknajranićj, to sit; o nic tarajcic. 

3. Wy druchnicki które w&t.'}ZC k niem cie, 
jutro dalibóg i t. d. 

4. Wy swachnicki które cepecków niemacie, 
jutro dalibóg i t. d. 

5. Wy druzebkowie ni wiecie co do ko cioła brać trzeba, 
po rubelku i po drugim do ko cioła potrzeba. 

6. Wy swatowie niewiecie co do kościoła brać trzeba, 
po rubelku i po drugim do ko cioła brać trzeba. 



Obau Dr. 160. 
r.\ 

l. Wy la Da pole, lliDf-n& 

l 4 

188. 
t:"\ 

-· 
'"'0110 J104ieńka • której otroDy przy - jedoie. 

2. Oj jedzie, jedzie - jedzie Jasinecek 
po zielon~j dąbrowie, 

rozprósył ci - trusie piórecka 
konikowi po głowie i t. d. 

3. Lab~dzie płyną - wianecki toną, 
Marysia się smuci. 

Nie smuć się, nie smuć - moja Marysiu 
juz ci się to nie wróci. 

Rozpleciny: 

A bi da mi Da tiwi 

N Ima bra-ta rodzone 

189. 

cif', 

go, 

l/ai01DIU 11. nr. 96.- III. nr. 300. 

ktllz mt 'W&rkoc roz-ple -de. 

uza po - pro- aic wujecoe - go. 

190. od Wienbi<y, Dły. 

j,oł j,oł 

na wóz, warko ce u16o, Ja po d ble proyje - tha]. 

2. y cię główka boli - cy ni~mas t~j woli, 
cy ci matuli (v. tatula, braciska i t. d.) zal? 

3. Ołówka mnie nie boli - matuli (tatula) mi ni zal, 
z tobą nie pojadę - bo ni~mam Mj woli. 

Nuta: L"d• Ser. JJ nr. 204. 32~. 

Jadąc do ślubu: 
191. 

Proode WTO- l)" k.& - mień tło- ty Ie - 11- Ja, 

_g 
pro-wadi • nafwif o Panno lila - ry-JL 

oh. Ltul, r. l.VIU tu. ao. 
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W Szydłowcu ~piewaj:\ wówczas Krakowiaka: 

Obacz nr. 168. 

borem 

l. Pod borem lipka, 
pod nią topola, -

lipka 

nie chodź za Jasieńka, 
bo~ nie niewola. 

2. Jej niewola była, 
jego potrzeba: 
Już z tobą si~ Jasiu, 
dorobi~ ch Ie ba. 

192. 

pod ni• to - po- la, me chodi 1.a 

3. Cóz-eś ty za pan, 
co ty gardzis mną, 
wsyatka twoja su b 'tancyj:~ 
ten biały zupan. 

4 Ty co-ś za pani, 

193. 

co gardzis nami, -
wsy tka twoja krestencyja 
wianek ruciany. 

Lud, er. XVIII. nr. 34. 

zydlo ire. 

ry w yotko Iwo - Je. 
kocha - nerko 

2. Wsystko~ to moje 3. Cyli si~ wróci~, 
co w karawonie, ') ryli nie wrócić, 

tylko'm obie zapomniała cyli wojcj m tulilice 
wianka na stole. erca nie muci~. 

4. Wyrzek: dalipan! 
wrócę ja się :im. 

Nie cęśliwe jego słówko, 
złomai nózkę koi1 ! 

'ula LIUI, S . U. nr. 136. - \ ' !. nr. 209. XII. nr 11~ - Mar""''" n. nr, 11. 91 . :14. 3~ 

1) karawan, wóz długi. 



Gdy do stołu nakrywają w domu: 

194. Oroń k. 

ty ma- tulu ro&- wt roz-wi-JaJ. 

195. 

~~.-'--'-~~~~ 
J. R•rdem g• sadzaj cle, a kogo nima 1ukaj - cie. 

2. Rr.tde.m\ n.tdtm, rz~d1i - Idem a za tym nowym atoli - ki m. 

Nuta Lud. Ser. Il, nr. 24. 115. 

196. 

l. Nasieję ja groszku, 3. 
tam tam przy przełożku. 
A w tym gro zku wieprze ryją. 4. 

2. I wyryły złote ziarno, 
złote ziarno, weż go panno, 
zanieś-ze go do złotnika, 

do dobrego rzemieślnika. 

GraJek przygrywa. 197. 1
) 

199. 

Niech uleje złotą tac~, ( cza zę ?) 
któż tą tacą pijać będzie? 
Najświętsa panienka 
z swemi aniołami, 
i panna młoda 
z sweroi druchnickami. 

LJ<<l, er. V. •tr. 237, nr, 47. 

1.0 w y - tko ci - o we 
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po dobrym, 

to - bit' go po dyni 

2. Toć to były obrusy, - toć to w ystko bielone. 
Dziękujemy Panu Bogu panie gospodarzu, 
a i tobie z panią gospodynią po objedzie po dobrym. 

3. Toć to były gorzałki toć to w ystko wachlarki. 
4. n chleby n kieby nieby. 
5. n placki n kieby lacki. 
6. n łyzki kieby pli ki. 
7. n talerze n tocone. 

200. 

\Jci 
ja a ni• niehorae k bo~o 

Do oczepin: 1!01. 

Ob. nr. 29 • 202. 

•· pro o, 
bo- o. 

Lwd, "tr. XVIII. nr. 75. 

-~-·- .l ~~ :,__. :J 
"' l OJ ze 110 ku 1& - ") ,Ja damku. 

l. Ojze ino kulawy Jadamku, 
carna wełna na moim baranku. 

Nuta: Lt<d, . tr. 11. ~2. IIH. 

3. A kto nima talara bitego, 
niech nie gła ce baranka mojego. 
A kto będzie talararui łup łup, 2. A ktoby chciał baranka pogła kać, 4. 

trzebaby mu talarami trza kać. a to będzie baranecka kub skub. 
/.ud, Ber. 11. nr. 82. !()(. 
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l. Gołąbek wyje na bukowinie, 2. 
skubie mech, 

A nie zdechnies-ci mój Jasinecku, 
nie zdechnie , 

daj mi gębusi moja dziewcyno 
bym nie zdecb. 

a tylko się ty mojój gębusi 
raz dotknies. 

Nuta ob. nr. 188. 

l. Gdzie się tatulo podział, 
co na cepecek nie dał. 
Tatulo w kącie stoi, 
na cepecek dukat stroi. 

204. 

2. Gdzie się matula podziała, 
co na cepecek nie dała. 
Matula w kącie stoi, 
na cepecek dukat stroi. 

toż: braci~ek1 siostrzycka, swatkowie, ·wachnicki. 

7. A zjadłyśta, wypiłyśta, 
na ćepecek nie dały· ta. 
A zjadlyśta pół krowy, 
nie okryłyśta pannie młodej głowy. 
A zjadłylita krowi ogon, 
pouciekałylita do dom. 

Ze by ty chmielu na tyc-ki nie lu, Oj t·hmi lu 

tnb) ty 111 ro-bil & dtu"•~-cck nie- "lUt. uiech Pan lł.',łl' 

206. 

oa onfoj ru1 
lo) L m i lnl•rn k nlkl sl dl l•· lodłaJ•, kvniki lodlaj . 

Lwd, Sor. Ił. nr. !H. l ~ • 

Po w elu: 207. 
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189 

~e el 
VIII. 

od Przytyka (Bu kowno, Mlnd yni ) l ~7 . 

20 . 

l. O nie wydam swojej rózgi - zidonej, 
aze mi się starsy druzba - pokłoni. 

tarszy drużba bierze rózgę weselną, (czyli wianek) którą 
kupił od druchen, i trzyma ją,, podczas gdy drucbny śpiewają,: 

209. 

l. Idzie wianek, idzie 3. Idzie wianek, idzie 
z komory na progi, z izby do komina, 
upadnij .Marysiu ustąpcie się ludzie 
rodzicom pod nogi. i cała rodzina. 

2. Idzie wianek, idzie 4. Ustąpcie się ludzie 
z komory do izby, i cała rodzina, 
ustąpcie się ludzie, niech ón się uciesy, 
niech ón niema cizby. kiej jego godzina. 

5. A chodzi starsy druzebka - po sieni, 
oj i suka se grzebienia - w kieseni. 
A toć to ja, moja Maryś - łuzka twój, 
rozcesę ja, rozpletę ja - warkoc twój. 

7. A nie będę ja go je co - rozpletał1 
bom się je ce ojca, matki - nie pytał. 
Trzebaby się ojca, matki - zapytać, 
cy pozwoli ten warkocyk - rozplitać. 

f aiOWHI 111. nr, ~4. 76. 1(11. 173, 

Tu starszy drużba przystępuje do rodziców Młodój, i zapytuje 
ich, czy można warkocz jój rozple 6. Gdy ci pozwolą., rozpoczyna si~ 
taniec. - tarszy drużba Ławia stolek i chce na nim po. atlzić pannc
młod~J~ do rozplecin. Ta się wzdraga i ucieka, lecz chwytana i przy
trzymana przezeń mocno, siad 

Ob. nr. 157. 21 

Druchny: l. A siadaj-ze moja Mary ' - na dzieży, 
niechaj ci się ten warkoryk - rozpierzy. 

2. U iadła Mary i - na białym kamieniu, 
rozpuściła włosy - po praw(·m ramieniu. 



190 

3. A leżcie mi, leżcie - moje ciemne włosy, 
nie rozpuscajcie juz - po tej izbie rosy. 

4. Nie będe was pletła - ani układała, 
a co na was spójrzę - to będe płakała. 

Lud, Ser. IIL nr. 26. 66. 96. - Mazowu o T. nr. ~~. 129. 162. 1 ~4. 

Wtedy rozplata jej drużba warkocz, i wkłada srebrny pieniądz 

we włosy. 

Dzieje się to przy zamkniętych wrotach; u drzwi do izby i do 
sieni stoją warty, które podtenczas nikogo z gości n i e wpuszczają,. 

Do ślubu jadąc: 211. 

l. Zaprzęgajcie etery konie - do cugu, 
zabieraj się moja Maryś - do ślubu. 

2. A bez progi, moja Maryś - bez progi, 
upadnij-ze swym rodzicom - pod nogi. 

Ob . nr. 162. 163. 212. 

l . A juz idziemy - juz wyjezdzamy, 
Marysia iść nie chce, 

o wyjdź-ze, wyjdź-ze, - wyjdź-ze matulu, 
pobłogosław jej jesce. 

2. A juz jedziemy - juz wyjezdzamy, 
Jasienio iść nie chce, 

o wyjdź-ze, wyjdź-ze, - wyjdż-ze tatulu, 
pobłogosław mu jesce. 

3. Moja matulu, - moja kochana, 
wyjdź-ze za tę ścianę. 

Niech ich Bóg ciesy, - niech błogosławi, 
te dzieci kochane. 

4. Pieją kapłoni, - pieją koguci, 
przed sienią na śliwie, 

o prowadź-ze nas - Panie Jezusie 
do kościoła scęśliwie. 

5. A pr·zede wroty - da kamień złoty, 
i biała liłija, -

o prowadź-ze nas - da do ko1icioła 
Ty Panna Maryja! 

W drodze marsz: 213. 

l. Za okienkiem jabłonecka, 
przede wroty dwie, -

namówiłem - ci dzieweckę 
ludziom nie sobie. 

Hej, hej, coś jej będzie, 
wezmą mi ją dobrzy ludzie, 

moją nie będzie. 



2. 

3. 

Wy la obie do kościoła 
gdyby rózy kwiat, 

ocka sobie zapłakała, 
zmienił jej się świat. 

Hej, bej, coś jej będzie, 
wezmą mi ją dobrzy ludzie, 

moją nie będzie. 
Idzie sobie do kościoła 

gdyby lilija, 
Jasioiecko na koniku 

przed nią wywija. 
Hej, bej, coś i t. d. 

W ychodZ!lC z kościoła od 

Ob. nr. 170. 
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4. Uklęknęła na kości Ie 
między pannami, 

j11ko miesiąc naj licniej y 
między gwiazdami. 

Hej, bej, coś i t. d. 
5. Wysła larysia, wy la jedyna, 

świat jćj nie we oły; 

ślubu: 

214. 

da wyśli za nią, oj dobrzy ludzie, 
kiejby z ula p coły. 

la:o&o&zł J. nr. 10!-1. 167. 

/ .ud, Ser. III. ur. ~. 

l. A gdziez nam się panna-młoda- podziała? 
a w ko ciele przy ołtarzu - została. 

2. Obróć-ze się, starsy druzebko - do kola, 
wyprowadź-ze pannę młodą - z ko · cioła. 

3. A do domu panno młoda - do domu, 
juz się teraz nie podobas - nikomu. 

l. Ciesy się calutka 
moja rodzinecka, 
zem ja donosiła 
do ca u wianecka. 

215. 

2. Cie y ię familija. 
i cala rodzina, 
zem ja. swój wianecek 
na ołtarz złozyla. 

Po ślubie idą do karczmy, gdzie bawią parę godzin i tańczą. 

Idą.c z karcz. my do domu, śpiewaj !l: 

216. 

l. A no domu awacikowie 
bo juz en, 

2. A do domu swacikowi , 
do domu, 

daleka droga - głęboka wod 
ciemny las. 

nie wypijajcie kwat rccek 
nikomu. 

3. A bez błonie, swacikowie 
bez (przez) błonie, 

bo wywalają Radzanowscy 
bałonie (oczy duże). 

Dochodzą,c do domu: 217. 
Lt<d, ~- X\"111. nr. 20. 

We ele jedzie, - k pu ta w kłodzie, 
mięso na kołku, - pasternak w dołku. 

obac&l LMd, . .r. Ul. str. 268, nr. 2!1. 
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218. 

l. Otwórz-ze nam, panie ojce, nowy dwór, 
prowadzim ci pięknego zięcia samowtór. 

2. Otwórz ze nam, panie ojce, i wrota, 
niech nie będzie na ej rodzinie sromota. 

~. A z z a gór z a na e we ele- z zagórza (wieś Zahorzów) 
dopra amy ic u pana-ojca (p. matki) - podwórza. 

4 A z je s i e n i nase wesele - z je i en i (wieś Ja iona), 
dopra amy się u pana-ojca (p. matki) do sieni. 

5. A z pod Ił z y nase wesele - z pod Ilzy, 
doprasamy ię u pana-ojca (p. matki) do izby. 

6. A cy· nam rad, panie·ojce - cyś nie rad, 
bo pójdziemy do sąsiada - na objad. 

Matka wychodzi z bochnem chleba i podając go Młodej, zapy
tuje: "co wolis, cy bochen, cy pana-młodego?" - A Młoda odpo
wiada: "chleb i jego, ze by pracował na niego. u 

Po zjedzeniu wieczerzy, przed oczepinami śpiewają: 

219. 

l. Rozleciały mi się, - gołąhecki dysie 
i krązą i krązą, -

a już.ci to naju - w tym tutejsym gaju 
juz wiązą, juz wiązą. 

2. Rozleciały mi się, - gołąhecki dysie 
po dachu, po dachu, 

nie dla ciehiem rosła - com za ciebie posła 
ty Bukowaki ciaracbn. 

3. Rozleciały mi się, - gołąhecki dysie 
po rosie, po rosie, 

poznas-ci Marysiu - swojego Ja ienia 
po głosie (v. po krzywym no ie). 

4. Rozleciały mi się, - gołąhecki dy ie 
po drodze (v. po drogach), 

poznas-ci Jasieniu - tę swoj. Marysię 
po chodzie (v. po koślawych nogach). 

Lv.J, r. U . or. 43 , 46. 

220. 

Przed dwor m - zi łona murawka, 
pa ła panna - prześlicnego pawka i t. d. 

1. Przy tej dolinie, 
przy marnej wsinie, 

polubiłam se ja męza, 

221. 
obau : MuotDUI II. nr. 70 

takiego złego, 
kordyjaśnego, 

gorsego gdyby węza. 
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2. Patrzy kieby kruk, 
iedzi kieby mruk, 

nie rzece ani !owa, 

ni z nim pogad ć, 
ni pozartować, 

strapiona moja głowa. 
222. 

1. Przeleciał ptasek 
bez ciemny la ek, 

2. mizgałem się, 
zalćcałem·· się 

piórka na nim zadrzały ; -
umizgałem się 
mojćj Marysi 

bez cały cas niemały. 

223. 

ale zawdy we cnocie, 
nie ostawiłem 
swojćj Marysi 

da w zadnej sromocie. 
L..d , Ser 11, tr. ~2 . 

l. A coze mi mówił, 
kiedyś mnie namówił 

2. A coze mnie mówił, 
ki dyś mnie namówił? 

toś mi mówił: moja-ś ty ! 
ty za moje pijes, 

l. 

w ogródceku przed sienią? 
Zdiąn'eś mi pierścionek 

z małego paluska, 
włozyłeś go w kiesenią. 

i j e ce mnie bijes1 

teraz krzycys : selma- ty ! 
L..,l, b r . 11 . nr. a. 7 Ul nr. l38. 466. - MtU01DUt l. nr. 20~ . 

221. 

2. A moja Marysiu Bodaj -ze cię, bodaj! 
mój Jasienin bodaj! 
mnie marnćj dziewcynie : 
cięzko chodzić po wodę. 

któz cię na to niewoli? 
Weź-ze e skopcek , 
weź-ze se dzbanecka, 
idź -ze sobie po woli. 

Tu sadzają Młodą na stołku d o c z e p k a. 

225. 

l. A juz łońco (jest) w rogu pieca, 
a pójdż . ze tu, moja Maryś - do eepca. 

2. Juz to prec1 moja Maryi!, juz to prec! 
ciśnij wstązki na gałązki, - włóz cepiec. 

3. O dla lloga, co się dzieje! 
mój wianecek bardzo mdleje. 

(Co do l ońra, o b. Jlaz"to ,. III , nr, H). 

b. nr. 4 • 226. 

zrobię ja mojćj matce - nci chn, 
a wsadzę ja mój wianecek - pod strzechę. 

ciecha to mojej matce - uciecha, 
niech ię stroji w mój wianecek - i strzecha. 

227. 

l. A moja Marysiu, - nie daj się uwodzić, 
bo ci tak przystojno - w tym wianceku chodzić. 

Lod, erya XX . 13 



2. Biez-ze du ogródka - przyjrzyj sic makówce, 
jak ci to przystojno - w wianeeku na główce. 

:ł. A moja Marysiu, - daj się odfryzować, 
!ipilecki, wstąz cki - daj siostrzycce schować. 

Ob. nr. 131 l l. 22 . 
l. A wyjdż - ze ty Jasiu gapiu, 

jak to ładnie twćj Marysi w kapiu. 
A wyjdź-ze ty niczdarzony, 
boś ty nie wart takićj zony, 

jaką teraz mas. 
2. Panie-młody n s, 

cy cię tu niema ? 
A wyjdz-ze tu z butełecką, 
pocęstuj nas gorzałecką1 

panie-młody nas! 

Pan-młody przychodzi. Go podarz wyno i dwie butelki; jcdnę 

z wodą, d rug~ z gorzałk~; wlewa sobie gorzałki w kieliszek i pije 
do Młod~j. Poczem nalewa dla ni~j w kieliszek wody. Ostrzegaj~\ ją, 

towarzyszki że to woda: wtedy ona chlust, wylewa t~ wodę Młodemu 
w oczy. Potem czę tuje gospodarz gorzałkę wszystkich weselników 
a Młoda obdziela ich p l a ck i e m. 

"We e l e. 
IX. 

o<l J tilit'• ka (Piastln•). 

(Obacz: Przegląd Naukowy z r. 1843. Tom II l, nr. 26). 
Znajomość i poufałość pomiędzy dziewczętami i młodzieńcami 

zawiera się szczególnie w czasie odpustów i jarmarków. Tam młody 
parobek polubiwszy dziewoję z nadziej" przyszłego szczęścia robi jej 
podarek, składający się z pierścionków, szkaplerzy lub różnobarwnych 
wstążek. Przyjmuj ca to dziewczyna, pami~toa na jego ofiarę, prze
syła mu po Wielkiejnocy pi ane kra zonki czyli jaja (śmigu ero albo 
dyogu ero zwane), za kt6re on nowy obowil\zaoy kupić podarek. fię· 

dzy pie'niami które wówcza ię po karczmie rozlegają., brzmi i ta: 

Ouau nr. l • · 229. 

Z larnttj strony mł) na y oka Ie - cyna, uteb&-tly ją. wyc1 - na 
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Z tamlt\i trony młyna 
wy oka Ie ·cyna -

trz baby ją wycinać. 
Jest tam mlynarecka 
kichy wiewiórccka -

z by mi ją chcieli dać. 

Dadzą-ć Ja iu, dadzą, 
ami odprowadzą, -

tylko trzebil cęstować. 
Na pirse zaloty 
traciłem juz zloty -

tak mi jej nie chcą dać. 
traciłem i drugi 

to niewielkie długi -
tak mi jej nie chcą dać. 
Dadzą-ć Ja iu, dadzą i t. d. 
traciłem i trzeci 

to nicwielkie rzecy -
tak mi jej nie chcą dać. 
Straciłem i pługi 
i zabrnąłem w długi -

tak mi jej nie chcą dać. 
Dadzą-ć Jasiu, dadzą i t. d. 

l. 

5. 

(). 

tr ciłem i woły 
i zo ·t Iem goły, 

tak mi jej nic chcą dar. 
Straciłem i trzodq 
a za j 1j urodę -

tak mi jćj nie chcą dać. 
Uadz:! ć Ja iu, dadz:} i t. d. 
Podarłcm i buty, 
podarłem sukmanę -

tak mi ji·j nie chcą dać. 
Ja t~obie myślałem 
ze juz ją dostanę -

a oni jćj nie chcą dać. 
Dadzą·ć Jasiu, dadzą i t. d. 
A na święty Jacek 
w Jedlińsku jarmarcek -

prowadzi ją ojciec, mać. 
A ja jćj tez niechcę 
koło innej depcę -

było mi ją dawnićj dać. 1
) 

III , nr. 274 

Nareszcie rozkochany młodzian wyjawia swoje uczucia ojcu 
i matce, a w braku tych, swemu opiekunowi lub gospodarzowi, u któ
rego służy, i postanawia żenić się. Zyskawszy pozwolenie od dworu, 
a radę od rodziców lub krewnych, prosi ich, aby wysłali z wódkl\ do 
rodziców jego kochanki jaką. kobi~tę, kumę lub znajom!\. Otóż upro-
zona baba, którą zowią. d z i e w o s~ ę b i n ą., udaje się do domu ro

dziców panny z wódkl\ i wchodzi z nimi w rozmowę, a wymiarko
wawszy tam, że są. nieodmówni zamężciu dziewuchy, uwiadamia mło
dzieńca o dobrym skutku poselstwa i oświadcza, aby zaraz do ni~j 

z dziewo łębem przybył. Przychodzą, ale nie z próżnemi rękami -
pnynoszą. oni z sobą. parę fla zek anyżówki mówiąc: 

!'h. nr. 174 , 230. 

Dajcie rodzice kub rk 
podobala nam się tutejsa dziewccka. 

Prawą nózką przez próg, 
będz1e scę cie dalibóg. 

') Na tę nutę śpiewaj!!: 

Zagraj-ze mi, zagraj - mój skrzypecku pit,:knie, 
będziewa s pomagać. 
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Dawajcie nam - macie dawać, 
nie dajcie nam dinero tawać. 

Jateli dziewczyna po tych słowach poda piesznie kieliszek do 
wódki, a potem za piec ię schowa, je t to niezawodny znak, że 

sprzyja młodzieńcowi i że łatwo da się namówić - jeżeli zaś wyj
dzie z chałupy i nie wróci, cały intere za nic, bo przez to daje po· 
znać, że niechce być żon!\ tego młodzieńca . W pierw zym razie dzie
wo łąb wyprowadzi wszy ją z za pieca częstuje wódką i pyta: czy ma 
chęć być żoną tego młodziana? a gdy na tę wieść dziewczyna zapło
niona powie że ma, - wtedy adzajl\ ich oboje za tół, kład!\ im 
ręce na pierścionki, wiążą im ręce wstążką, a ojciec i matka udzie
lają; im pozwolenia i blogo~ławień twa. 

Po odbytych w ten spo ób zaręczynach, co najczęści6j w o-
bo tę ma miejsce, dziewo łąb idzie dać k i~dzu na zapowiedzi, a na · 
rzeczeni odtąd ~mielśj już przychylno~ć wzajemną ku sobie okazują . 

Nareszcie zapowied1.i wychodzą;, cza ślubu zbliża się, rodzice 
narzeczonej robią przygotowania do wesela, a narzeczeni w wigiliją 
ślubu który jest dniem N i e d zielny m, odbywszy spowied~ zapra
szają na wieczór krewnych, przyjaciół i znajomych, kawaler sprowa
dza muzykę, a gdy w zystko zo tanie przygotowanśm co służy do ja
dła i napoju i wszy cy się zgromadzą, przy muzyce i śpiewach dru
cbeo, drużbów, swachów i swachoiczek, przystępuj& do ważnego aktu: 
R o z p l e c i o. Odtąd narzeczonych nazywają Panem-młodym i Panną
młodl\. Dziewosłąb, Swacbna, tarszy - drużba i Starsza
dr u c b n a, powinni wiedzieć która ceremonija, po której następuje, 

oni powinni śpiewać, tańczyć i przemawiać kiedy tego potrzeba. Otóż 

przed rozplecinami Panna-mloda rozpoczyna taniec z którą z dru· 
cben - a starsza d ruch na zaczyna śpiew: 

Ob. nr. U~ . 231. 

l. Nie mas tego na wiecie 
kto Kasi warkocyk ozplecie. 

Inna druchna: 

2. Chodzi druzebka po sieni, 
nosi grzebycek w kiesieni. 

Drużba starszy odpowiada: 

3. Jestem ja słuzka twój, 
ozcesę, ozpletę warkocyk twój. 
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D ruch na starsza śpiewa: 

Ozpleć-ze ją, ozpleć - najstarsy druzebko 
przy dzisiejsyj niedzieli, 

jut-ci ona jutei - swoij miłyj matce 
nie pomoze kądzieli. 

Starszy drutba przybliża si~ do panny-młod~j, rozplata j~j war
kocz, wi!lte wstf\tkl\, muzyka gra, druehny śpiewają: 

232. 

l. Kasia się o warkoc bała, 
zieloną wstązką go owijała, 
sama sie łzami zalewała. 

2. Zieloną wstązką go nie owijaj, 
sama sie łzami nie zaliwaj. 

Po rozplecinach wszystkie druchny śpiewaj!\: 

Ob. nr. 1~8. 233. 
l. Pogadajmy o tyj dobryj przygodzie, 

wiele tez nas jutro dalibóg do kościola pojedzie. 
Pojedzie nas sto koników - sto wronych, 
a wsytkoć to licba braci rodzonych. 
Pojedzie nas sto koników, sto i osim, 
ucynimy państwu-młodym poćciwość. -

2. A wy swaŁuskowie którzy koników nie macie, 
dzisiaj-ze sie dalibóg na jutro o koniki starajcie. 

Na pirwsą-śmy dziedzineckę biegali, 
przecieśmy se oj koników dostali. -

3. A wy swaehnieki które cepceków niemaeie, 
dzisiaj-ze sie na jutro o cćpeeki tarajcie. 

Na drugą-śmy dzicdzineckę biegały, 
przecieśmy sobie cepceków dostały. -

4. A wy druzebkowie którzy zupaników niemacie, 
dzisiaj-ze sie na jutro dalibóg o zupany starajcie. 

N a trzecią· śmy dziedzineekę biegali, 
przceieśmy se zupaników dost li. -

5. A wy druchnieki które wstązeeek nie m eie, 
dzisiaj-ze sie na jutro o wstązecki starajcie. 

Na ewartą·śmy dziedzincek biegały, 
przecieś-my se oj wst zecek dost ly. 

Po tym piewie nast~puje wieczerza, po wieczerzy tańce trwaj!\ 
at do rana. Nazajutrz w P o n i e działek gotuj!\ się do ślubu. Dru
ehny ubieraj!\ pann~-młodf\ w białą, suknię, ucze ują jej włosy, wpła

t ją, w nie mnó two różnego koloru wst:rlek, ozdabiaj!\ głowę kwia
tami, a w zimie zielonlJI rut!\ lub rozmarynem, mówii\C: 
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234. 
Zielona ruta, jałowiec, 
lepszy kawaler niż wdowiec. 

Panu-młodemu za~ przypinają, do boku bukiet z rozmarynu, 
a drużbowie stroją swe czapki w pióra z kogutów. Po ukończeniu 

stroju drucbny śpiewają,: 

2. 

Ob. nr. 163. 235. 

l. Kowane wozy brzęcały 
kiedy z panną-młodą do kościoła jechały. 

kowane wozy nic brzęćcie, 
tylko pań two młode do kościoła zawieżcie. 

O rozgłasaj-ze p nie-wesoły 3. 
rozgłasaj - [(skrzypku) 

a ty Kasicńku swoją rodzinę 
przeprasaj. 

Przede wroty - kwiatek złoty 4. 
lilij a, 

prowadi-ze nas do kościoła 

Panno Maryja. 

Panie ojce, serce moje, 
pobłogosław dziatki swoje. 
Do kościoła - do Bozego 
i do stanu malżenskiego. 
Paoi matko, erce moje, 
pobłogo ław dziatki swoje. 
Do ko ciot do Bozego 
i do stanu małżenskiego. 

Lwd, er, X\"1!1. nr. 3U. - lila: 10u III . nr. 1~9. lfill. 

Po tym ~piewie muzyka gra wzywają,c do drogi: 

236. 

!3E= • • •. IL r=--==- :-
~· ·- ===- ===--±:?=._.:..._-___ _ 

Państwo-młodzi padają do nóg rodzicom, przepraszają, ich, ro
dzice ich błogosławią,, a wtedy pełno płaczu, mutku i łkania. Na
reszcie Paooa-młoda wzią,wszy z sobą, bochenek chleba dla ubogich 
i pieoicdzy parę złotych (dla tego żeby jej się pieniądze trzymały) 

' siada na wóz i całym pędem wraz z towarzystwem jedzie do ko
ścioła. Przez drogę drucbny śpiewają,: 

Ob. nr l~ , 237. 
l. Nie cknijcie soLie koniki wron , 

nie cknijci , 
popasietny wa tam przed ko ciołem 

na życie. 
2. Upadły 'nil'gi, l zą na błoniu, 

a nas Pan - młody uziąb na koniu. 
3. Wy ła do niego, Kasieńka jego 

wyniosła mu klaneck wina, 
dwie miodu -

ozgrzało go - Pana-młodego 
na koniu. 
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Przybyw zy przed kościół muzyka i śpiewy ustają. Godownicy 
wchodzi\ do świątyni Paóski~j i otrzymują kapłaóskie blogosławieó

two. Po ~łubie wychodząc z kościoła rozsypuj~ przy wielkich drzwiach 
orzechy łaskowe dla dzieci, aby pamiętały że tych a tych osób od
bywał się wtedy obrzęd zaślubin. Druchny śpiewają: 

Oh. nr. 170. 21ł . 238. 

l. A gdzid nam się Panna·młoda - podziała? 
W kościele za ółtarzem - ostała. 

2. Do koła star y druzebko - do koła, 
wyprowadż.ze Pannę-młodą - z ko~cioła. 

3. Załujcie ją moje druchny - załujcie, 
złózcie ij się na war piwa, - darujcie. 

Przybyw ·zy do domu śpiewają na podwórzu: 

239. 

Wyglądas-ci mnie moja matulu - z kościoła, 
cóz po twojćm wyglądaniu - kiedy'm nie twoja. 

Panie ojce wyjdź-ze po nas, 
jak nie wyjdzies, cóz tu po nas? 

Ojciec lub matka wychodzi, częstuje w zystk.icb wódką i do chaty 
zaprasza, w zyscy razem wchodząc mówią,: 

240. 

Cy- · cie nam tu radzi - cy nie radzi, 
bo nas sie tu wicłka gromada prow dzi. 

Kiedy rodzice w izbie częstują godowników, tymczasem Paóstwo
młodzi udawszy się do komory jedz~ oboje kaszę jaglaną z mlekiem 
i ser na ten cel dla nich przygotowany, co jest godłem i przepowie
dnią, że pożycie ich będzie schodziło łodko, wesoło i bez goryczy 
(a baby mówią, że na to j dz, kaszę z mlekiem, żeby dzieci mieli 
białe). Po tern następują tańce, które trwaj!\ aż do objadu. Kiedy 
nakryją do stołu i go cie za i~dą,, wtedy starszy drużba nio ą,c pierwszą, 

potraw~, zaczyna przemowę w tycb słowach: 

24.1. 

Nieell będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Laskawi przyjaciele, 
jadę do was śmiele 
nie kola :}, nie wozem 
ale z darem Bozym. 
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Zebyście radzi potywali 
głodu nie zamierali; 
bo jak jeść nie będziecie, 
waystkiego pozbędziecie. 
Bo dziad stoi za drzwiami 
z cielęceroi torbami, 
będzie zabierał przed wami. 

Po ukończeniu objadu, który się składa z rosołu lub barszczu, 
ze sztnki mięsa, flaków, kaszy jaglanej, kiełbasy z prosięciny i gęsi 
pieczonej, przynoszą, na stół misę grochu polnego ugotowanego, pr7"
krytą, talerzem, do którego druchny następną, piosnkę nucą, : 

Ob. nr. 196. 242 . 
l. Rośnie nam grosek 

przy drodze, 
co nam sie plące 

po nodze. 
2. Koło niego swatnakowie 

jechali 
i ku niemu capecki swe 

zdejmali. 
3. Tylko jeden 

nie zdejmał, 
co w tym grosku 

4. A w tym groaku 
słonina, 

dla panny-młodyj 
nowina: 

5. ze będzie miała 
grosek ze słoniną, 

białe łózecko 
z pulchną pierzyną. 

6. A w tym grosecku 
jagły w nim, 

Boze-z nam go rozmnazaj 
jMzmy w nim. przebywał. 

7. W stodole go młócą, 
na atole go jedzą, 
trzeba go i tym dać 
co za piecem siedzą. 

Ma;owutł Ul, nr. 20ft 

Potem odkrywają. ten groch, jedzą, wszyscy, resztę oddają, dzie
ciom i ubogim; nareszcie drużbowie wziąwszy od gospodyni kilka 
placków tańczą, z niemi po izbie śpiewając: 

243. 

A nas pan-młody chędogi 
zebrał paenicki trzy brogi. 
Trzeba będzie rano wstać 
co do kłoska wymłacać. 

Kładą, je potem oa stole a druchny zaczynają, śpiewa6 kołaczowi: 

Ob. nr. 17(. b. 2 44. 
O witajze nas kołacu rumiany, 
od Pana Jezusa i Najświętsej Panny 

do atarsej awachny zesłany. 
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Swachny go pokrajcie, 
gościom go rozdajcie, 
niech go pożywają; 

Panu Jezusowi i Matce Najświętsćj 
ceść i chwałę dajcie. 

Kraj~ potem te placki, jedzą, rozsyłają jedni drugim, i na t~m 

kończy się objad. Kiedy wszyscy wstają od stołu, drucbny ~piewają: 

Ob. nr. 1n 19~ . 245. 

1. Powstańcie juz swaŁuskowie z posiada, 
podziękujcie Panu Bogu i Matce Najświętsćj z objada. 

2. Swatkowie wstali - podziękowali, 
Pann Jezusowi i Matce Najświętsej ceść i chwalę oddali. 

3. Toć to były potrawy, 
toć to w ystko z Warsawy. 

Dziękujemy Panu Bogu i tobie Panie gospodarzu 
z Panią gospodynią, po objedzie - po dobrym. 

4. Toć to były toly, 
toć to wsystkie cisowe, 
toć to były mocne stołki 
boć to wsytko dębowe. 

Dziękujemy Panu Bogu t. d. 
5. Toć to były obru y, 7. Toć to była pietruska, 

toć to wsytko bielone, toć to wsytko ze Gdańska, 
toć to były śklanecki toć to była cebula, 
i kiełiski zielone. toć to w ytko z Torunia. 

Dziękuj my Panu Bogu i t. d. Dziękujemy P nu Bogu i t. d. 
6. Toć to była gorzałka, Toć to były chleby, 

toć to wsytko majchlarka, toć to wsytko ozime, 
toć to było i piwo, placki, bułki z pieknyj mąki 
toć to wsytko j k wino ame p11enne nie inne. 

Dziękujemy Panu Bogu i t. d. Dziękujemy Panu Bogu i t. d. 
9. I z stoły i z ławy 

i za przepysne potrawy -
ze w ytkiego dziękujemy, 
tylko jesce piwka chcemy; 
ze wsytkiego dziękujemy, 
tylko jesce tańca chcemy. 

I wtedy to zaczyna się żywy i ochoczy taniec, młodzi tańCZl\, 

starzy piją, gwarzfł, ściskają. się, pełno oświadczeń życzliwości i t. d. 
i to trwa póino w noc aż do oczepin. Oczepiny jest to najważniej

sza ceremonija. Druchoy wówczas śpiewają: 
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246. 

l. O chmielu, chmielu, ty bujne ziele, 
nie jest bez ciebie zadne wesele. 

O chmielu, o nieboze, 
to na dół, to po górze 

chmielu nieboze! 
2. Zeby ty chmielu na tycki nie Jaz, 

nie robiłbyś ty z panienek niewiast. 
Ale ty chmielu na tycki włazis, 
niejednę pannę wianecka zbawia. 

O chmielu, i t. d. 
3. O chmielu, chmielu, ty rozbójniku, 

zdradziłeś Kasię na pa tewniku. 
I wianecka postradała, 
i męzatką nie zo tala. 

O chmielu, i t. d. 
4. O chmielu, chmielu, na tobie rosa, 

niejednego ty wytrząśnies z grosa. 
Cy to chłopek, cy to panek, 
lubi wypić piwa dzbanek. 

O chmielu, i t. d. 

W ciągu tego śpiewu Pannę-młodą sadzają na stołek, druchny 
ją, rozbierają, a swachna ją czepi; każda zamożniejs1.a kobieta ofiaruje 
jej czepek, a w zyscy robią, dla niej składkę z pieniędzy i te jej do 
rll!k oddają,. Muzyka ciągle gra, druchny przyśpiewują żałośliwie: 

Lw.J li . nr. 7u. 

l. Moje miłe ą iadecki, 
nie załujcie tej siatecki. 

2. Wyjadłyście, wypiły ci , 
na cepecek nie dały. ci e. 

3. Kat~ia siedzi między wami, 
jako kołek ociesany. 

4. Trzeb:~ ij dać na cepecek, 
bo straciła wój wianecek. 

247. 

5 Trzeba ij dać na garnusek, 
bo ij się stłuk bębełusek. 

o. Trzeba ij dać na lyzeckt:, 
trzeba ij dać na miseckę. 

7. Trzeba ij dać, nie załować, 
trzeb sią nad nią zlitować. 
Trzeb ij dać na sitko, 
trzeba ij dać na wsytko. 

Potem druchny obracają w6j śpiew ku Panoie-młodej: 

Ob. nr. 12~. 

1. Juz to prec Kasienku, 
juz to prec, 

porzuć wstązki na g łązki 
wdzij cepiec. 

248. 

2. O zrobię ja swej matuli 
uciechę, 

porzucę ja swój wianecek 
na strzechę. 
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3. Otóz tobie pani matko 
uciecha, 

nachodzi się w moim wianku 
i strzecha. 

L ... l, ' r. n. nr. :12. - 1/a: ID " lll, nr. l :1. 

Po oczepinach Panna-młoda wstaje ze stołka, idzie w taniec ze 
swachną,, swachna oddaje ją, dLiewosł~bowi, a ten Panu-młodemu. 

Lecz ona taóczą,c z Panem-młodym udaje kulawą. Pan-młody nie
chce jej przyjąć mówiąc: "ja nieznam tej kobity, moja nietaka była, 

ta kulawa i cubiasta, to jaka< inna niewiasta u - i taka ceremonija 
powtarza si~ do trzeciego razu. Potem druchny śpiewają,: 

Ob. ur. ~2 . 249. 

Panie-młody nas 
cy cie tu nie mas ·~ 

Wyjdż-ze, wyjdż-ze z butelecką, 
pocęstuj nas gorzałecką 

panie-młody nas. 

wachna trzymając Pannę-młodą, za ręce, śpiewa przed Panem
młodym: 

250. 

Póty Kasieńki nie wydam, 
póki piwecka nie zyskam. 
A ja to mówię nie na zart, 
bo Kasia twoja piękny karb. 

Pan-młody częstuje wszystkich .wódką, lub piwem, odbiera Pannę
młodą, z rąk swachny, jako SWfL żonę - oboje padają do nóg rodzi
com, i na tern koniec Oczepin. 

Po oczepinach tańczą. Nareszcie druchoy z we ołkiem wychodzą, 

na podwórze i śpiewają, za oknem w imieniu Paony-młodej na do
branoc: 

251. 

l. Dobranoc ci panie ojce, 
wydałeś mnie w cudze r~ce. 
Kogoz teraz wydas b dzics, 
kiej Kaaieńki juz pozbędzie 1 

dobranoc! 
2. Dobranoc ci pani matko, 

chowałaś mnie zawse gładko. 
Kogoz teraz chować b~dzics, 
kiej Kasienki juz pozbędzies, 

dobranoc! 
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Dobranoc ci miły bracie, 
byłeś u mnie na utracie. 

((tracił dla nićj pieniądze) 
Dl kogoz juz tracić będzies 

7. Dobranoc i wy podwoje, 
wspierały się ręce moje. 

kiej K sieńki juz pozbędzies, 8. 
dobranoc! 

Dobranoc ci młodsa siostro, 
wijała mi wianki o tro. 
Komuz teraz wijać będzies, 
kiej siostrzycki juz pozbędzie , 

9. 

dobranoc! 10. 

Któz się teraz wspierać będzie 
kiej Kasienki juz i t. d. 
Dobranoc wam i wy progi, 
chodziły tu moje nogi. 
Któz tu teraz i t. d. 
Dobranoc wam i wy łyzki, 

jadały tu towarzyski. 

5. Dobranoc wam miłe ciany 
i ty piecu malowany. 

Któz tu teraz i t. d. 
Dobranoc wam wy talerze, 
jadały tu kawalerze. 
Któz tu teraz i t. d. 
Dobranoc ci i ty dzbanie, 
byłeś u mnie na wydanie; 

6. 

Któz cię juz malować będzie 11. 
kiej Kasieńki juz nie będzie, 

dobranoc! 
Dobranoc wam i wy stoły, 

zmywałam was co wiecory. 

po piwecko do karcemki, 
juz tu nićma twćj Kasieńki, 

dobranoc! 
Któz was teraz zmywać i t. d. 

Pannie-młod~j w imieniu Pana-młodego ~piewają. drużbowie: 

Ob. nr IW. 252. 

l. Dobranoc moja Kasieńku 
hodaj'eś zdrowo spała, 

oj opuść, opuść pirwae zaloty 
i bądż·ze dla mnie stała. 

2. Wiernie'm ci ałuzył, na cię'm się dłuzył, 
podarunki kupował, 

o bogdajby cię moja Kaaieńku 
Pan Jezus mi uchował. 

N a t~ m s i~ kończy wesele; przez kilka dni jeszcze tańczą., piją, 

jedtą to w domu to w karczmie, ale już bez żadnych we8elnych 
~piewów i obrzędów. J. K. 

w l 

X. 
Ks. J. Gacki w dziele: Je d l o i a etc. (Radom, l 74 str. 95) 

taki daje opi we ela w Jedlni: 
"Związek małżeń ki poprzedzają, zaloty czyli zmówicy. Dzi iaj 

próct zaznajomienia sic Młodych między sobą, ich rodzice umawiają 
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ię o posag. Układy, po przy)ęcm pierwszego kieliszka wódki przez 
Uod~, rodzice zapijaj~ najprzód miodem, potem piwem. 

W następn~ Sobotę Młodzi ze swemi ojcami id~ do pacierza. 
Ten gdy zmówią, ojcowie daj~ na zapowiedzi, a Młodzi nazajutrz 
w ko~ciele odprawiaj~ spowiedt. 

W który·b~dt dzień następnych tygodni, byle nie w po t, Młody 
ze woim swatem i drużbami, około północy przybywa z muzyką po 
w i e n i e c; kiedy~ bowiem panny nie nosiły na głowie chustek tylko 
wieńce, a to równie za ubranie ich jak i za godło swojego panień

stwa. Jeszcze w r. l 40 przy ~lubach w kościele nie pier~cionki lecz 
wianki do pobłogo ławiania przy ołtarzu w Jedlni podawano. Przyby
łych po wieniec, rodzice Młodej przyjmują, a ona sama z przybraną 
druchną spieszy na wieś i sprasza swoje towarzyszki i krewnych, bra
cia zaś jej lub młodzi z sąsiedztwa zapraszają drużbów przez nii!J 
wskazanych. Rozpoczynaj~ się przy piwie dostarczanym przez Mło
dego tańce i trwają aż do początku świtania. Głównie zaś u s~
s i a d y, Młoda z d ruchnami i swachnami, ubiera z różnobarwnych 
w tążek wieniec jak gajik, na krzeczku lub na gał~zce jedliny albo 
sośniny. Wieniec ten wprowadzony do mieszkania Młodej, bierze jej 
swat, a związawszy ręce .Młodych wstążką na bochenku chleba przy 
tó. o w nem przemówieniu i pobłogosławieniu rodziciel kiem, oddaje 
Młodemu który go ze swem towarzystwem nade-dniem prowadzi 
z pewną wystawnością do swojego domu. Obrzęd taki oddania i za
brania wieńca zowią w i e ń czy n a m i. 

Odtąd Młodt.i uważaj~ się za zaręczonych, a rodtice rozpoczy
nają przygotowania do wesela; chyba, że Młoda w parę dni po wiań
czynach udawszy się z druchną do rozebrania wieńca a właściwie na 
o p a t r y czyli dla poznania rodziny narzeczonego, stanowczo oświad

czy, iż żoną, jego nie będzie, lub gdy przez niego porzucon~ zo t nie. 
Dawniej zemi cza ami, zdawało ię że zaloty i wiańczyny miały 

jedynie na celu spożycie jak najwięcej gorzałki. Młoda chlubiła się 

potem, że na jej zalotach wyszło tyle a tyle garncy wódki, że gdy 
przyjęła pierwszy kieli zek a potem i wzdra ała, tyle a tyle bary
łek (jak to miało miej. ce l 39 r.) z urny. lu rozbito· i że wieńc 

dopóty nie wydała, aż taką, ilość wódki wyczę towano. Ztąd na przy
padek zerwania umowy, koszta niemałe liczono, których zwrot, na 
tronie słowa nie dotrzymującej, wójt gminy a zarazem i propinator 
bezwzględnie egzekwował. Przeto Młodzi, z obawy zwrotu kosztów1 



206 

nieraz mimo chęci tawali do ślubu i zaraz po ślubie rozbiegali ię 

w swoja, tronę albo żyli z 'Ob~ bardt.o nieszczęśliwie. 

Od r. l GO śluby dają się jedynie na mszy we rodę, a wesele 
kończy się nazajutrz. Dlatego też żałują,c dawnego zwyczaju śpiewają: 

Ej, co mi to za we ele, co go tylko dwa dni, 
k1edy było cały tydzień, to bywało ładniój. 

Dawniej bowiem zaczynało się wesele w Jedlni i wsiach oko
licznych w Sobotę wieczorem, a trwało at do orzeźwienia się śle

dziem w Pi~tek. Po spoczynku za~ sobotnim (t. j. w następną So
botę) nowa mężatka w Niedzielę do ko~cioła szła na religijny wywód 
a potem do karczmy na prze b a b ę czyli na wkupienie się do grona 
kobiet jako już prawdziwa mężatka. 

Każde wesele dawniej oprócz jadła, piwa i kosztu na dwóch 
najmniej muzykantów, wymagało około 60 garncy gorzałki w domu 
Panny-młodej i tyleż w domu Pana·młodego. Bo dotąd, po jednym 
ślubie bywają, tu dwa wesela, osobne u rodziny Pana-młodego i oso
bne u rodziny Panny-młodej. U obojga znajduj~ się SI\Siedzi, przyja
ciele, krewni, powinowaci i rodzice chrzestni zwani tu: pan-ojciec 
i pani-matka, jakoteż kumowie, z któremi się do chrztu trzyma, a któ
rych tu więcej zacują, niż swojaków. 

Ale dzisiaj, zaraz po ślubie, we Środę, jest kawa, objad, piwo, 
tańce i czysta berbata kosztem tenia,cycb się dawane; nazajutrz, to 
jest we Czwartek, wszystko toż samo, tylko piwo ko ztem składanym 
zaproszonych gości. Na prze b a b ę teraz nowa mężatka zapra za do 
domu swego tylko rodziców swojich i mężowskich, i czę tuja,c ich 
u siebie, daje dowód, że jest już prawdziwa, gospodynią,." 

"VV e~· l 

XI. 

Po daniu na pierwsz~ zapowiedt, gdy się zejdą, w 
zaloty, a Pan-młody przynie i e zwykle z soba, kurę, 

inny podarek, śpiewaj~: 

o b o tę na 
koguta !uh 
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2. 
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:l 53. n ko"' 

._.,;,ł'-.l.<-• 

~ 
OJ t"hn mo d•l -c}M <t. 

Oj otwórz mi dziewcyno 3. Oj idzies na zaloty, 
niech ja nie kołacę; wei se pałki dobryj, 

a niech ja do ciebie 
talarów nie tracę. 

j na zaloty idę, i. 
gorzały nie niesę, 

oj a cem·ze ja tez 
rodzinę uciesę. 

254. 

by cię cary (czary) nie spotkały, 
Jasicńku nadobny. 

Oj jak do mnie przyjadą, 
ja za piecem będe; 

będą myśleć ze ja płaczę, 
a ja rada będe. 

mi 1ę zda.rł), d na ko lani d&Jura, tła 11& J.: o 

a w r nu. ja JIOIII!) (' du dtit'A \D) łt.ura (kogut&), 

2. Oj przysed na zaloty, 
pyta się o wiano; 

oj a jemu samemu, 
wylazło kolano. 

Pocz6m na zaręczynach tańczą polskiego, a mężczy:toi ~piewają: 

255. B owi 

t_. ~-:f=-~~=F.:J~~~~~§ 
=------,=--L-l=~·-h-r. ~ 

V 
Po-Jł olt'm obie ntt{•r pla pleknego rodu 

1. Pojl\nem sobie nieprzepłaconą 
księdza probo ca siostrę rodzoną. 
Pięknego rodu, alicnego chodu; 
niechciała robić1 zdechła od głodu. 

2. Wodę grabiła, pia ek wiązał 1 

po tej robocie tydzień lezała. 
Oj lezy, l zy1 zeby nic w tała, 
tak mnie młodemu wi t zawiązała. 

Lud, . III tr. ~ • nr, l 

Do skrzypka, by ra:tnićj (po tym tańcu) grał: 

Nuta nr. 2~•. 256. 
Wyzćj podnieś, wyzćj podnieś, 2. 
bo nicmogę chodzić, (ton) 
oj nicmog<,: dziewcynie 
w tunerku (tańcu) dogodzić 

ll~k ...... 

Wyzćj podnieś, wyzćj podni !i, 
niech ci smycek lata; 
bo zobacy na a pani, 
ty pójdzics do kata. 
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Pocz~m zwi"wj, obojgu Młodym ręce cbustk~. 
W e Czwartek wieczór przed weselem, drużba roznosi chleb 

i ćr po w i, prosząc na we e Ie: "Pochwalony Jezu Krystus! Pro i 
pan-ojciec i pani-matka, pan-młody i panna-młoda, i ja od niego, 
bom sluzka jego, oa ten boski dar, co go nam Pan Bóg dał. Przyj
mijcie mało za wiele, jat nam sie więcy namiele." 

W o b o tę n tę pną na dniu, druchny robi" rózgę czyli wie
niec, przy śpiewie: 

l. 

2. 

2. 

Oh. nr 94 . 257. 

w, b K ttń - ka 

Wtła Kasieńka wianecek 3. 
z drobnej rutecki serdecek. 
A jak ci go uwił , 
po stoliku go tocyła. 
A toc-ze się, toc mój wianku, 4. 
do mego tatula w uklonku. 
Tatulo go nie bierze, 
oj bo od zalu nie moze. 

Garbatka. 

A toc-ze się, toc mój wi nku, 
do moji matuli w ukłonku. 
Matula go nie bierze, 
oj bo od zalu nie moze. 
A toc-ze się, toc mój wianku, 
do mego Jasia w ukłonku. 
A Jaś ci go przyjmuje, 
i za niego mile dziękuje. 

JfazOIDUC 111, nr 192. 

W tęż obotę wieczór do stołu siadaj~c, śpiewają: 

25 . 

Oj rzędem, rzędem rzędowym, 3. 
da za stolikiem cisowym. 

1asadi- tle. 

Oj rzędem goście stanęni, 
jak jara rutka w jesieni. 

Gdy drużba przynosi do tołu na wieczerzę p l a cek, i w górę 
go podnosi: 

Ob. nr. 243 . 259. 

gdyb) gl6tr, 

gdyby m16d. 

B kowtoe. 
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260 . 

• Ji\ ,.~ rn l ·k p01:y - 1AileOI& 

robu· na nit'. Na łłt?t·rn po-ty 

łł.utkn. ~:it'lfl - llll, 

UH Y.)' - pu•lo na. 

A kt.",l. nu jłj ypie lt., 

OJ Ka."u·uka Je-dy-na. 

Dziewosłębowi śpiewają, kobiety, żeby im placek pokrajał: 

Nuto nr 2fi7 262. Bąko~ •••·· 
A nas dziewosłąb wysokiego łoza, 
nie kraje kolaca, bo nićma noza. 
Jak go pokraje, polowę rozkradnie, 
trochę w zanadro, trochę w kiesonkę, 
ma na to dzieci, ma na to zonkę. 

Wówczas dziewosłąb go kraje i rozdaje. Gdy !lobie podjedli 
popili wódką,, śpiewają,: 263 (na tęż nutę): 

Obróć się panie dziewosłębie - do koła, 
wyprowadź nam nasą pannę-miodę - z za stola. 

Nuto nr. 259. 264. Jląko\\iec. 

Oj nieraźny nas dziewosłąb, - nieraźny; 
bo mu nózki do podwiązki (kobiecej) - przymarzły. 

W tańcu śpiewają (w nocy): 

265. 

l. Pt\jdrmy du tłum, panif• !(U pntla rr.u, 

2. Kazą orać albo kołów ciesać, 
a mój Boze, kogóz ja mam po łać? 

3. A mam ci jl\ tę mai. dziecint;, 
odrobi mi t~ duzą pańscyzn 

Przed rozejściem się : 
266. 

Lud, H r. XX. 

z 1 

Ie, 

14 
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l . Moi mili Awatkowie 
co siedzicie przy stole, 
pogadamy my sobie 
o tej Bożej paradzie, 

wicle-li nas, siła-li nas, z państwem-młodćm 
do kościoła pojedzie. 

2. Pojedzie nas sto koni, 
a swacików nie mamy. 
Będziemy ię starali 
zebyśmy ich (stu) dostali. 

Tyla-to nas, tyla-to nas, z państwem-młodćm 
do kościoła pojedzie. 

sobie go 

sobie ich 

267. 

trze- wieków 
r.--

na Jutro 1.do - by,·a. 

na Jutro t.clo - bywa. 

n ima, 

n ima. 

Nuta : Lwd, XVI. nr. 372, - XVIII. nr. ~~~-

Gdy si~ starsi zaczynają rozchodzić, druchny trzymają,c rózg~ 

którą sprzedają starszemu drużbie,') śpiewają (na t~ż nut~): 

268. 

Oj wiele ja swojej matuli zmudziła, 
nizeli ja taką ślicną rózckę uwiła. 
Zasargala ja bieloną spódnickę do kolan, 
sukający takiego zida po boru. 

Lwd . llt·r. X\'111. tr. '.1~ •• 

Rózga ta (czyli wieniec) z drzewa sosnowego, jest to kij pra
wie na półtora łokcia wysoki o sześciu odnogach w koło, z siódmym 
wierzchołkiem w środku, spojonych spodem (zwykle naturalnie) i prze
wiązanych u góry w tęgą. Rózg~ ~ za trzon u spodu trzyma drużba, 
mając dłoń białym ręcznikiem obwiązaną, tak że końce tegoż wi zą, 

pod rózgą. Każda odnoga rózgi opleciona jest gęsto kw i a t e ck i e m i, 
między któreroi są pióra kapłonie czerwone i gę ie maczane w roz
puszczon~j żywicy dla połysku, a wiPrzcb każdej odnogi ozdobiony 

1) Niekiedy sprzedaj_ ją dziewosłębowi, który ją oddaje dmtbie. 
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jest jabłkiem. 1
)- Gdy rńzgę prted odej:ciem chowaj~ do komory, 

druchny ~piewają na dobranoc: 

Nuta o h. ł/ąwwue llł . ur. :łtMI . :tJn. 

2. Nie ustrzezes mnie 
carna ja kółko 

abym ja tylko chciała; 
ty se polecis 
na pozywienie, 

ja będę Jasia miała. 
(lub: ja zywić będę Jasia). 

Nuta nr. Hr.l. 2 .9. 270. 

l. Zlękła się matki, 3. 
posła na kwiatki 

do ogródecka swego; 
opad jej listek, 
opad jćj wsystek, 

z ziółeckR, z Kasinego. 
2. Ozputić·ze (rozpuść) mi się 4. 

rozmaryjonie, 
kochala ja się w tobie. 

Juz ja się teraz 
koch. ć nie będe, 

bo juz mi nic po tobie. 

Ozpu ć·ze listki 
i ty stokrotko 

com cię codzień ro ila. 
A nie ozpu cę 
moja ty Kasiu 

boś o mnie zahacyła. 
A powstań-ze mi 
biała lilija, 

co mi się tak pokładła. 
I ty. ·CI Ka iu 
była rum1ana 

a ternz juz pobladła. 

') Kiedy idą. do ślubu, drut ba wciąt rózg. tą prz1•d paJistwem-młodtlm 
wywija i tańczy przy piewuj1!C sobie. Z mz zati po 'łubie, gdy jesz· 
cze klęczą, ksiądz odbiera sześć tych jabłek z ow~j rózgi a siódme 
zostawia drutbie, który je do kieszeni chowa, nie wiele jut o rózgę 
dbając. 

14. 



5- 2ciśnij kiełlrhy li. Otwórz mi li tki 

l. 

2. 

rerwona rózo i ty powoju, 
coś ich dla b:!ków (r)ozwarła. (r)oztoc zmi~te kwiatki. 

I tyś-ci Kasiu I tyś ct Kasin 
miłego Jasia przyjęn:l Jasia, 

w swoje objęcia przygar(nę)la. uie pytała' sie matki. 

oj 

na 

7. Jesce nie świta 
matka się pyta, 

gdzieti Ka i u wianek działa? 
Moja matulu, 
moja kochana, 

Ja ieńkowi'm go dała. 

Juz ci pojechał, 
juz mnie odjechał, 

już-ci mnie opuścił. 

wego konika, 
swego wronego, 

pastornicek puścił. 
Chodzi konicek 

l. tJ. l , s~ r. lł . tr. :. . - >.. \ ' ] nr. 422. 4~'• · 

271. 

3-

4. 

( 7&rnyl 

Nie płac clziewcyna, 
nie płac jedyna, 

nie psuj ze so główecki. 
Naści chustceki 
z mej kiesonecki, 

otrz~j-ze sobie ocki. 

po pasternicku, 
na cugle następuje. 

I ta chustecka 
i ta jedwabna 

ta nic nie pomoze; 
mojej s wiebody, 
mojej urody, 

Chodzi dziewcyna, 
chodzi jedyna, 

rąccnki załamuje. 

272. 

poza! się mocny Boze ! 

Wieroie'm ci sluzył, 
konika'm trudził, 

podarunki'm kupował; 
bodaj-ze t go 
wsytcy i.li wzięni 

kto ci będzie ślubował . 

Na drugi dzień (to je t rano w Ntedlielę), drużbowie 'l graj
kiem chodz~ po wsi pr szaj;~c na wesele obie weselne drużyny: 
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Gdy się z ej d•\. biorą s i~ do rozplatania wark cza panny- mlod~j. 

· piewaj.\ (jeili lłoda jt'st sierotą) : 

Nuta ur. 267. 

l. Na rotplecinacb 
panny-młodej niema; 
posła ona, posła, 
druzyny zdobywać. 

2. Marysiu moja 
obróć się dokoła, 
cyli tutaj jest 
rodzina twoja. 

:J. A jest-ci ona 
co jćj tu potrzeba, 
matuli nima 
bo posła do nieba. 

27-i . 

4. Przyjdż matulu z nieba, 
bo cię tu potrzeba, 
wesele uam wyprawia 
i nas poblogosławis. 

5. Matulu moja 
siądż w rogu stola, 
niech cię przeprosi 
córusia twoja. 

6. Niech cię przeprosi 
by rię nie gnićwała, 
byś ji błogosławieństwo 
do kościoła dała. 

Przed rozplecinami, gdy prowadzono do nich Młodl\: 

Nuta nr~ 26G. 275. 

W komórecce wysoce 
tam się słońce migoce, 
tam Marysia siadała, 
złoty warkoc cesała. Nuta: .łł~<J:Q łCJI.:.: III. nr. ~)4. ·417. 

Zabierajl\C się do kościoła, do ślubu (w domu i w drodze): 

276. 

Oh. nr. 212. 23~. 277. 

1. Ej przed płoty - kamień złoty 
(v. ej przez błoty - durnień złoty), 

lelija, 
prowadżcie nas wsysry 'więci, 

Maryja! 

kt~OI 

pła tu tob1 

4 
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2. Oj juzcśmy pod Brzeżnicą 
na błoniu, 

matula woła - tatulo woła: 
wróć się Maryś do domu. 

3. A po cóz ja się mam do domu 
ogląd ć1 

ostawiłam tam rodzoną matkę, 
toć mi będzie obrządzać. 

4. Oj trzęsiona jara rutecka, 
trzęsiona, 

kiej z państwem-młod~m do kościoła 
na wózceku wieziona. 

5. Nie załom-ze się Brzeżnicki moście, 
bo będą jechać bez ciebie goście. 

6. Wyglądają Brzeżniekic dzićwki 
ze snopków. 

a wsytko-ć to na Bąkow kich (lub: łowirkich) 
parobków. 

Wnyant. 278. toleucl ). 

l. A rozgła aj panie Wesoły (skrzypek) 
rozglasaj, 

a ty Kasienin swoją druzynę 
prz prasuj. 

2. Upadnij KaRiu - ojcu, matce do nóg, 
poułogo ławi cię miło ierny Pan Bóg, 

byś gniewu niemiała, 
jak będzi ślub brała. 

latu iu moja - stań w rogu stola, 
bo cię przPpro i córusia twoja . 

3. Prz •de wroty - kamień złoty 
lilij a, 

Ot. c·z ur. Jłl~. 1fl3 

wyprowadź ze nas najświęt a Panna 
Maryja. 

4. O trzęsiona jara rutecka 
trzę iona, 

kiej z pań twem-młodćm do kościoł 
jechana. 

5. A bryzg ły kar koniki 
po błocie, 

pan - młody jedzie, pannę-młodą wiedzie, 
we złocie. 

6 . A bryzgały (lub: suwały) kare koniki 
po piaskach, 

pan-młody jedzie, pannę-młodą wiezie 
we wst.1zkacb. 
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Po ślubie do karczmy idą. Tu rozsiadłszy si~, nucf\: 

Nuta nb. nr, 267 . 279 • 

.... 
oz.p01o1tar - ła nam b l - ) o -11\l obrusy pel !ltOłt , 

po t.awa - ła nam garni go - nałk.i na tole. 

W karczmie przy jedzeniu : 

Ob. nr 2-ł2 . Nuta nr. 2~7. 2 o. 
l. Oj ten gro ek przy drodze, 2. Jasieńko go pokosił, 

oj przy zielonej przyłodze. do stodoły go pozno ił. 
Oj któz go nam wybierze Namłócił go kiścisko, 
kiedy Marysia u macierze. nagotowali go garcysko. 

3. Marysia go trzebiła, 
a rącka jej si~ świeciła. 
Swieciały jej sie pierścienie, 
nakupili jej dworzanie. 

Z karczmy wieczorem idl\c do j~j matki na obiad, śpiewaj" 

u drzwi chaty (nuta nr. 267): 
281. 

l. Otwórzcie nam panie gospodarzu - te wrota, 
}lrowadziemy wam ślicoą druzynę - jak złota. 

2. Otwórzcie nam panie gospodarzu - te drzwicki, 
przymarzły nam do wasych śmieci trzewicki. 

. uta ur !.rJ:ł. 2 2 . 

1. Niech będzie pochwalony Jezus Krystus - z kościoła, 
cy n. s przyjmiecie, cy nie przyjmiecie - do cisowego stola. 

W izbie odśpiewuj!\: 

2. A po cozcście moje waciwieki - zj ch ly ? 
kiedy ' ci e ci owych tołów - nie brały . 

3. A po cozeście poprzyjezdzały - chlastochy (włóczęgi), 
po argały-ście po same kolana - ciasnochy (spódnic ). 

Na to: 4. A jakześmy miały ciaowe - stoły brać, 
obi ecał nam tutcjKy gospodarz - darować. 
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Gdy wejdl\ by za iąś6 do obiadu: 

Nuta nr. 279. 283. 

l. A ponoć nam nasa kucbarecka nie r da, 
zatrzymała nam do pa-nocka - objada. 

2. Oj niewiele nas nasa kucharecko, - zabawiaj, 
a wydawaj-ze n. m nasą ordynaryją, - wydawaj. 

3. Oj do konia star y druzebka - do konia, 
bo pojedziemy do pilni matki (jego)- za słonia (słońca). 

4. tarsy d ru zebka, n weż-ze kosiora, 
powygarouj Mozolskie (z ?tlozolic) swachoy- z za stola. 

Po obiedzie: 
Nuta: nr. 279. 284. 

l. Moi mili swatowie, druzyna; 2. 
toć to były stoły same cisowe, 
toć były obrusy same bielone. 

Za wsystko dobre dziękujemy, 
tylko za piwko nie dziękujemy, 
bo się go jesce napijemy. 

Nuta nr. 2 6. 285. 
l. Powiedziab klucnica: 2. Powiedział i dziad stary: 

pełna piwa piwnica. jesce piwa dwa wary. 
3. Powiedział i dziad kusy: 

jesce piwa dwa skosy (beczki). ob. Jla:<nDm m. n. 90. 

Po obiedzie zawijaj!\ w nocy pannę-młodl\ w rańtucb, śpiewajl\C: 

Nuta nr. :11;7, 286. B ko iec. 

l. Matulu moja 3. Bracisku który, 
dodaj zawoja, choćby nierodzony, 
niech się zawije zawij siostrzyckę, 
córusia twoja. będzies zbawiony. 

~. Matula chynie (skoczy) 4. Bracisek skocył, 
po zawój do skrzynie, rąbek roztocył, 
o niecL-z cię farys sio trzyckę zawił1 
ci~;zki zal ominie. pobłogosławił. 

m 6 w i ą c: W im i e Ojca - i yna! 
zeby miała w rok syna- Marcina, 
a we dwa dziewrynę - Kat11rzyn . 

287. 

Jla.OJDU• III. nr. l 4 211. 

;t 
17 Na - ry1łu 

Nata: L...J, Ser. 11. 146. - .4/a""'"" III. nr. 2~7. 273. 



1. j zielona wierzbino, 
zielono ię rozwija , 
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2. OJ zielona wierzbino, 
zielono ię rozwi_ias, 

oj nadobna Marysiu, 
młodziuchno się zawijas. 
Niesama'm się zawiła, 
braciska'm się radziła. 

oj nadobna Mary iu, 
młodziuchno się za wija~. 
Niesama'm się zawiła, 
matecki'm się radziła. 

(w tenże sposób radziła się: siostrzyeki, tatula, ciotuni i t. d.). 

Gdy zawitl\ już Młodą, maj!\ odprowadzić rlo jego matki na 

oczep1ny: 
ota ot!. nr. 267. 2 8. 

l. Marysiu moja, spójż w okienecko 
cyli wysoko na niebie slonecko. 

2. Najświętsa Panienko, podwyz-ze go jl!sce, 
bo mi się jesce - od matule pójść niechce. 

289. 

~_Ej_.. r- - l 
~l ~ ~+.1~ ... -rf _. . - ,_:J 
vvv r- ~== ~ 

1.1 vti 
1. Jcsce nię du i.I Hm dLit·wuchu , Je ~J: C t Uli tl • tło m. III• do dt•m, 

j c piwa puu·obrt ry mUZ .) ~ • dt.~Lne hrtfc'l . 

Zabierając w i a n o (posag) śpiewają,: 

290. ') 

t. l>upie ru Cif w a li J, 11 k t ·l •'A lu t ,, to nu 

J•~ d l·~li:i.i~ "Y - dA \\ll ł . t ~i ano 1 ku mo- f}. 111 tlĄ\ C" mu w 

łJy-łu && mfl lll& tu - lu eno- J , 

l) w UJ &Dl. 291. ('zllTnylA . l H . 

l. ro ro1 mni~ ma - tu J,.n - ku za m. , y la łt , 1 ja u - pra ~ 

kiedy ja alt w go~po - łlantwae nie rozpo- ln& - ł" . 
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3. iło było matuleńce 
słuchać muzyki, 

kiedy grali pod okienkiem 
kieby słowiki. 

A teraz juz wAm niemiło, 
nie dawać mnie za m~z było, 

matulu moja! 

.Va•ow •u 11 nr . 113. 111 , nr. H». 176. 

Na to drutbowie z jego strony odpowiadaj!\: 

Nuta nr. 2 9, A cóześ ty za dziewecka? 
siedem kosul, jedna kiecka. 
I tyś Jasiu niewielgi pan, 
jedna capka, drugi zupan. 

LKrl , r. VIII . nr. 260. - Nuta: łfo.IOVIU• III , ur . 4 ~4 . 4"1. 

292. 

A da mo 

da cl»z ci u na bedai 

OJ będ•ie• 

da z ku- ra 

R kowle<: . 

Ie 

mi na gr%tdz1t 

2. Oj nie będzies Marysiu 3. Oj nie będzies Marysiu, 
da drewek u nas rąbać, da wody u nas nosić, 
oj bo ony się będą oj bo ji będzies miała 
samy o twój grzbiet lo mać. da pod o ck i e m i dosyć. 

Gdy do jego matki (do świekry) i dl\: 

Nula oh. n r~ 27 ~. 293. 

ni ja u - yć, 1ln1dn ro ~ 1\" trt bO'\ u- cy (' , malu lu mu j a . 

2. Kiedym był o matuli, 
pięknie chodziła, 

co niedziołka, co światecko 
w wianecku była. • 

A teraz ci mus~ robić, 
rzadko kiedy ptęknie chodzić, 

matulu moja. 



W chodzl\C, na progu : 

Niech b~ - thie pu 
chwa - lo - uy Jt•Ju 
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Kq - t1t 

Garhatka, B4kowicc . 

., 
c:y nupn)J 
cy ni l"""))· 

Po ~oiadaniu następują oczepiny. Przed oczepinami śpiewają: 

295. 

t Je~cc, trt\•wirkt "'mieście, u aewrA, u aww ca. 

A tafłie-mtrk1 u kr,.mA - rd<'ki tłu n pc-a. du c~p - rR. 

u ta: MatOtDIIt U , nr. 100. HH. 

Gdy panna-młoda ucieka do komory, wachny: 

296. 

chu-Arlla it pn.ed nami. 

2. Widziomy ją skałami, 
ładne wstązecki na nij. 
Kolęda panie-młody, 
kolęda, kolęda! 

Kol\• da pani młudy 1 

3 . Widziemy ją sknłami, 
ładne trzewieki na uij. 
Knl~ua pauie-młody, 
kolęda, kolęda! 

l. [1 J-d•• jć.J, I<Z ~AZ jej d )<I<Z jrJ IlU 1., 

bG J ~ tłu • he nu ~k. 

2. Dajciez jt'•j, 3. Dajci •z jćj, 
trzebaz jej. trzt h t z jćj . 

dajciez jt\_j n rynet•kc:, A dajC'il't jl'·j ua. pokrywki:, 
będzie chować celadcck~t. uc:tlzic :uuic chować dzi '•wkc:. 

!. Dajciez JCJ, 
trzebaz jćj. 

A dajcicz jćj na przctacck, 
będzie obie siała macek. 
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Po oczepieniu i prt.y oh i~ciu kosmyka wlo ów z warkocza (da 
wni~j cały obcinano), swacby śpiewajl\, odbierając potem od Młodego 
kilka gro~zy (ta przedane mu obcięte włosy) : 

Oba« nr 2u~ . 298. 

Oj &t: uj z 

l. Ojze, ojze, mój miły Jadamku, 
carua wełna na moim baranku, 

2. C:\rna, c:irna, pokr~cona, 
juz .lary ia zar~cona. 

:~. A ktoby chciał baranka zapatrzać, 
to mu trzeba talarami sastać. 

4. A kto nit~ma talara bitego, 
wara, wara otl bar. oka mego. 

5. Przyjechali kupcykawie z Chełma, 
pytaj:! ~;i~: po c emu ta wełna? 

G. Po dukacie c:\rm~j wrłny runo, 
ostrzyż. i ty swoje, moja zono. 

Swaclmy, sprzedając Młodemu 1\Hod~: 

• ut nr . 2~~ .2\!9 . 

l. Nasa lary ia, nasa, 2. Przyjtlżze Jasil\ku do nas, 
b~tlzic gorzały fła~:~a. wykupze sc ją od nas. 

3. Ubraliśmy ci panią, 
pięknie ci patrzt'•ć na nią. 

:w o. 

"l l• l ll Cl 1 h .. \ IUIIl 

nD1) tła f\ , ł\a - iunia j ut 111u wa a . 

301. 

c ' m Lechc iał 

lA d l WC\U} pien 

Po oczepinach : 
~UIIt oh. 11r 2"J4 302. 

l. Przeleciał pta. ck z gr. ba, 
j u że i tllicwcyna baba. 

2. Przeleciał pta ck z grab, z grab, 
jużci Jasieltko dziad, dziad. 
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Gdy .Hoda piecze u niego placki na hjad, druchny lub 8war.hny: 

Ob. nr. lo~. uta oh. ur. 2 7 :lo3. U k l , M ul1 . 

ty .. 
plt" kla na-~lu - hua 

la 

ko ł:aC" , 

1. Piekła Marysia koła<', 
piekła nadolma kolac, 
pod winem, pod winc<'kiem, 
pod rucianym wianeckicm. 

• 

2. Jak na niego p. zenirkq płukała, 

wsytkic stawy zbiegała, 
pod winem, i t. d. 

p rl ""u·m. 

3. Jak na niego rozcyniała, 6. Jak go z pieca wyt~adzała, 
rącka jćj się 8wieciała1 małym dziatkom go dawała, 
pod winem, i t. d. pnd winem, pod wineckiem1 

4. Od złotego pierścienia poci ru!'ianym wianrckiem. 
do samego r mienia, 7. Wy małe dziatki j!·dzcic, 
pod winem, i t. d. o P. nu Bogu wićdzcie, 

5. Jak ci go w piec sadzała, pod winem, pod winer.kicm, 
łopata j~j się zlomała. pod rucianym wtan ckiem. 

pod Winem, i t. d. "'' 1/ 1 ""'" III. nr. 1 ł '· 

Gdy parobcy przypominają druchnom (przy tańcu) ich obowiązki : 

r. rhatka 

ki JOlO e 

t•el: emu dziwki ni( lipicwata, 
ey kowane py. ki mata. 
Nie kowane, papirowe, 
do gorzały to gotowe. 

Przed rozejściem si':, śpiewajtL: 

1. tolae . 



l. 

Krakowiak 

We-• -la 

ł:l-fiUj - 1 
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305. 

~t•-thinll. 

Ma-r) - lU •lohry l b. 

"W" e s e l e. 

XII. 

Na zar~czynach ~piewają (lub przy o~wiadczynach): 

306. Sta111 lA\\ O'A<lr~. 

t. Otwl•n. Ka - ttiu 

oiech ja uie 

2. Piętacków nie tracę, 
ludzi nic posyłam, 
powiadas Kasiuniu, 
ze u cię nie bywam. 

307. 

•~ u t•o-lu 

30!:!. 

en nam h T)- '·' 

Przyjechaliśmy na zar~cyny, 2. 
co nam Mary ia cyn i? 

Wij wionocki z drobn~j rute<'ki 
oj na zielonej skrzyni. 

~t&tn ła-.owu·e. 

ry --ni? 

p('jlujti ; 

auuJcit-. 

Oj wije, wije, oj wije, wije, 
da naw i(• i. m mozc -

wego Jasieńka, swego miłego 
oj przystroji(: nie moze. 
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Nuta oh. nr. 94. :.~7. 309. 

l. Po1-1ł& Mary 1a do n 

__.-r---' -- - ! 
Mary 1a 1~ l& du - ma - la, 

l 
Kl'<l d•, 

ziółko J•J kr1.rl jak ja ~o-da. 1 ('eg'O ~ i•n k uwt mia-ła. 

NutA: Lwi, XVIII. nr. 27. « 
Oj uwiła go z rozmaryjonu, 3. O mój wianecku z białej rózy, 
nie dała go lada komu. posłuz-ze mi jak najdłuzy. 
Oj nie komu, nie obcemu, Od soboty do niedziele, 
tylko Ja iowi swojemu. az się zjadą przyjaciele. 

4. Oj przyjaciele się zjechali, 
jnz wianecka nie zastali. 
Kołem wianku, kołem, kołem, 
nad Maryein6m ślicn6m eolem. 

:o; ut•: L..,l, S r. XV lU. nr. 27. «. 

Młody, przybywszy z na rozpleciny : 

łl& ru&ll)e tl - 11), 

wije ""i:tne - f ki 7. druhny ru - t• - t ki nj na 

Nuta Lwi, R•r. III. nr. ~3. ~. 

2. Oj wije, wije, oj wije, wije, 
da nawić się nie moze, 
swego Jasieńka, swego miłego 
oj przystrojić nie moze. 

cl .. clu na da chu, 

jj 
VI, nr. lH~. 1~1. ~56. 

') 

ruue a ła l) 
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2. Pomali ją rozpletajcie, [·] 
warkocka jej nie targajcie. 

3. Bo warkocyk wielga strata, [·J 
ni urośnie za trzy lata. 

Przy błogosławieństwie do ślubu: 

Ob. nuta nr. 31~•. 313. 

l. Przeproś Mary iu 
ojca, matulę 
i wsystką rodzineckę. 

2. Moze ci da Bóg, 
Najświętsa Panna 
scęśliwą godzinerkę. 

Nut.\ nr. 3 1 ~. (ob. o. 277 ·R). 314. 

Przede wroty kamień złoty, 
leluja, 

wyprowad:Łze nas Najświętsa Panno 
lt!aryja l 

Idąc do kościoła: 

"" 

Au~u "' t o.,.o. 

a wybrał <l • nado - hny Ja - ie1lko na l• - p •· 

Po ślubie wracając: · 

Nuta nr. 315. (uh. nr. 216. !I'J3). 316. 

Oj juz nam cas, na i druzebkowie, 
juz nam ca . 

Daleka droga, głęboka woda, 
ciemny las. 

Id~ na obiad do jej matki. Przy obiedzie: 

ut• nr. JU. 317. 

Co nam dał panie gospodarzu, 
coś nam dał? 

pódż .ze nam ten boski dar 
prz zegnaj. 



l. A daJ - de• nam, 

ubył my \a 
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318. 

a daj de& nam, 

•Jedli, "'' - pi - li 

r.'\ 

mio li dać . 

tań eowar. 

2. A gruby barsc, moja Maryś, 
gruby bśrsc. [:] 

Wstawać było raniusieńko, 
mielać było mielnsieńko. 

byłby miałki barsc. 

Augu towo. 

mi o 

t.aó 

Waryant. Nuta ob. nr. 6B. 319. Stan• łav.ow1ce. 

O gru - by bane, mn -Ja Maryi, gruby 

W tawać było raniu -- !łitńko, mtelać 

m1ałk• 

u\a nr. 319. 

ban(', 

było 

był 

~m>by ban<. 

mielu - oieńlr.o 

by baroe. 

Augutowo. 

1. Kozieł w ogrodzie matulu, 
kozieł w ogrodzie; 

2. Kozieł w piwnicy matulu, 
kozieł w piwnicy; 

nie pójdę ja po kapustę, 
bo mnie pobodzie. 

nie pójdę ja po kapustę, 
bo mnie wykrzycy. 

Lo.d, er. XIX. nr. 249. 

Po obiedzie (lub jak wracaj!\ z kościoła): 
Nu\& nr, 318. 

Cyje proso oganiamy 
a nase, ptaki piją, 

Pobozanki za mąz idą, 
Zagodzanki wyją. 

Przed wybraniem si~ w drog~ do świekry-matki (m~tow ki~j), 

gdy panna-młoda zakłada na. i~ rańtuch rzyli z wicie: 

Wary ant. 321. Stani lawo ic .. 

l) 
~ 

Koaiehrogro-d&ie matu-lu, lr.n•i•l w ogro d1ie, 

ni póJ<łr J• po kapu tf, bo mniP pQbo tbae , bo mniepoho d lit. 

Lo.d, ery• XX. 15 
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. 'uta ob. nr ~67. 323. Au~ t~ .. . 

1. Matulu moja, 3. Jest tu bracisok 
dodaj za woja i jest tu rodzony, 
niech się zawinie to on zawinie 
córusia twoja. w rąbek bielony. 

2. Matka do skrzynie, 4. Juz-ci bracisok 
rąbek rozwinie i · rąbcekiem wieje, 
mój mocny Bote, nasa siostrzycka 
któt mnie zawinie? od zalu mgleje. 

Wybieraji\C si~ do świekry matki: 

Ob. nr. 291. 324. Augu tn'Ao. 

to mi ra d&i f'i • 

··--.r Ci -f:;" " ~- ... ~ 
rteko-mo ni,. hę tlt C'hriał. n- ci) mnie hit"n' 

~-r_~ą=e=~ :~ -
C'ir da dy na~ a-dy mnie łutn-c:i.e. 

1. Moi mili przyjaciele 4. 
co mi radzicie, 

w komórecce na półecce, 
tam mnie wetmiecie. 

Ja się będe opierała, 
rzekomo nie będe chciała, 

ady mnie bierzcie. 
2. A i wy tez matuleńko 5. 

nie doradzajcie, 
a i wy tez tatuleńku 

nie dozwalajcie. 
Niechaj wam się nakłaniaj •• , 
miodu, wina nastawiają, 

wtencas mnie dajcie. 
3. Bodaj było u matuli 6. 

pięknie pochodzić, 
co niedziela i co świątko 

po tańcach (do karcmy) cho
A za chłopem trzeba robić, (dzić. 
rzadko kiedy pięknie chodzić, 

oj bieda moja. 

A i tyt:i-ci matuleńko 

była wiadoma, 
nie uzyje scęśliwości (v. nic do-

za męzem zona. [I.Jrego) 
Frasunku, kłopotliwości, 

boli głowa, bolą kości, 
bo robić kazą. 

Zakładajcie, zaprzc:gajcie 
te siwe klace, 

niech ja jadę, niech oba ę 
jego pałace. 

Zakładajcie jaknapręct:·j, 
nic róbci juz sercu cięzcj 

matuli moji. 
A juz ja się pani sio~try 

teraz nie boję, 
i o twoją panie bracie 

łaskę nie stoję. 

Bijali mnie bez przycyny, 
teraz mnie ma Jasio miły, 

matulu moja. 
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Wyprowadzając Młodą do świekry-matki na oczepiny: 

Nuta Dr. 31 ~. 325. 

O nad płoty ruciany wianecku, n d płoty! 
a wybrał ci se nadobny Jasienko sieroty. 

Grajek gra przez drog~J nu~ nr. 311. 
Przed cha~ świekry-matki: 

2. Uciekaj matko w pole prec, 
bo cię niewiasta wrzuci w piec. 

3. Połóz matulu kluce na stole, 
bo juz tu rządy nie twoje. 

wór. 

Gdy przyjdzie do świekry-matki, to ta jej podaje swego syna 
i chleb, pytają,c: "C e muś rada, ynowi cy chlebowi?" Jateli Młoda 
pochwyci za chleb i odpowie że: chlebowi naprzód a potem synowi, 
to dobrze; jeżeli przeciwnie: synowi a potem chlebowi, to j~ drut ba 
bije postronkiem. Przed oczepinami, drużbowie druchnom, a druchny 
drużbom przyśpiewuj!\, gdy si~ Hoda kryje lub chce uciekać. 

Nuta oh. nr. 31~. 327. 

l. A gdzie nam się nasi druzebkowie 
podzieli? 

Pognali koty za wysokie płoty (v. góry), 
pognali. 

2. A gdzie nam się star e druch necki 
podziały? 

Pognały scury, we gł bokie dziury 
pognały. 

Gdy łapią Młodą (niekiedy u dachu) do oczepin: 

Kv-łt•rn tA1an tli:u, ko l m, ko łt'llll wiane rku 1 koł m, 

16• 
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M~tczyini tańcz!\ polskiego: 

329. 

t . Oj oa a u o 
2. Ucie- ka-łabym, 

oj a }ta •• 
nimom lr.tńre 

... 
dy, borami, luaml, 1.ołni - ne w ~tly. 

io' 
by-lo, 

~ 
a - leo ly go 

boŚ mu ra da by - la. 

Swacbny czepii\C Młodl\: 

Nuta ob. nr. ~26 . 330. 

A panie młody pójdż do nas, 
bo pannę młodą w cepcu mas. 

Po oczepieniu: 
Nut.& ob. nr 32R. 

1. Juz Marysia nie nasa, 
będzie gorzałki flasa. 

ma bił 

331. Atani ławowice . 

2. Przydzie Jasieliko głupi, 
i Marysie wykupi. 

332. Stani lawowlee. 

" oj nlebou 
t• D& dc\ł, to P•' Ón 

333. 

1r1eha Ji dat nie 1& - ło - war~ 

d 



229 

2. tarsy swacie nie załuj, 
talarami obdaruj . 

3. 'l'rzcba ji dać na podwiązki, 
bo ją pląsać bolą nózki. 

Trzeba ji dać, 
nic załować. 

Trzeba ji dać, 
nie załować. 

Po oczepinach w tańcu druchen z ~lłodl\: 

Jla• ooDuc III. nr. ~67 -8 

"W e s e l e. 

X Ul. 

Przy w1c1u wianków śpiewają pieśń Nr. 309. 
Przy rozplecinach warkocza: 

UA r xpl e l' lll) uat rna llttt: w •c H I) 

ona , da J.' O ła u 'N• , oj {J.OZ ) -.: r&t 

l. Przyjechaliśmy na rozpleciny, 
nićma dziewcyny doma i 

oj posła ona, da posła na wieś 
oj pozycać grzebienia. 

Mo 

2. Grzebień na tole - warkoc na głowie 
jesce nie rozpleciony i 

rozces-ze mi go, rozpleć - ze mi go 
da brari~ku ro1lzony. 

Ul& , 

n ta 

4 
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3. Grzebień na stole - warkoc na głowie 
oj dziewcyna ię muci: 

oj nie smuć-ze się, moja uziewcyno, 
juz ci się to nie wróci. 

4. Przeleciał sokół, przez ten nowy dwór, 
piórka na nim zadrżały: 

rozmy'lać było, moja dziewcyno 
miałaś·ci cas niemały. 

5. iadla dziewcyna, siadła jedyna 
oj na białym kamieniu, 

oj rozce ała złoty warkocyk 
oj po prawćm ramieniu. 

6. Rozcet~ała go, rozpletała go, 
pocyna (poczęła) nad nim płakać: 

juz-ci ja ciebie, złoty warkocku 
nie będe więc~j splatać. 
Suta /"../, .'r •• ·v1 ur. 419. 426. - ·u , X\'111. nr. 74. lU. 

JlalłiiCIU Ill nr. ~. 

Wybierając ię do ślubu: 

336. 

'""l· . 
:.?. Druzyno moja, postau-ze w rzędzie, 

bo cię młoda-panna przeprasać będzie. 
3. A nie wychodż moja córusiu za progi, 

póki ni ujmies swoją matnię za nogi. 
4. Marysiu mo;a, upadaj do nóg, 

ni ch cię błogo ławi milosierny Pan Bóg. 

(5. A pow t ń, pow t ń, matulu z grobu, 
polJło o law swoją córu ię do ślubu. 

6. Nad piiJty ruciany wianku, nad ploty, 
idzie e Ple ubotuchnćj sieroty). 

a .,..,. 111 nr. III . 

• ura ob. ur. 177 luh 2~7 . 337 . 

l. A ind aj, siadaj Mary kochanie, 
juz to koniki pozaprzęgane. 
Juz koniki stoją w wozie, 
juz ci to płac ni pomoze, 

1aryś kochanie! 



2. A jakze ja tez b~uc siad la, 
kicdym się z matką nie pozc •nała. 
Juz cię zegnam moja matko, 
coześ mnie chowała gładko, 

teraz nie będzies. 

W drodze do ślubu: 

uta MalflłDU, 111. n . J71L 338. 

l. Na boru so na - pod nią t:wola. -
ozeń-ze się mój Jasieńku, bo ci niewola. 

2. tar y druzcbka., podaj cbustecki, 
co ja pójdę, co ja otrę Kasinni ocki. 

3. Ja do Kasiuni, - a ona płace: 
dla ciebie to mój Ja ieniu, bwój wianek tracę. 

4. Jescem go nie wziąn, - to ci go oddam, 
a długoz to tego będzie z kościoła uo dom? 

5. Przyjdziemy do dom- toć mi go zdejmią, 
a z tobą mnie mój Jasieńku, z tobą zawiją. 

G. Z tobą zawiją i odprowadzą, 
a już·ci mi w tym wianecku, chodzić nie dadz~. 

Oh"u nr. Hi . \fazvwJir Jt. nr ~ t -2 . - 111. :nr 17 . 2.J f~. 

Po ślubie, wys:~:edłszy z kościoła: 

. uta 11 h . ur. 342, 339 . 

1. A gdzie nam się nasa panna-młoda 
podziału'? 

W ko ciele nam za ołtarzykiem 
została. 

2. Poruchaj się star y druzba, 
po ruchaj, 

posukaj n m nasćj panny-młody, 
posukaj. 

Gdy zasi~dą do obiadu (na tęż nutę) : 

3. A coś uaru dał panie ojce, 
co nam dal! 

pój1li -z num t •n Lo ki u 1 

pnezegnaj! 
4. Pro iemy o krzyz święty, 

prosiemy, 
niech-ze go tu na cisowym stole 

ujrzemy . 

• uta/ud, ~r XVI.n r.36l•.3'11 392 ~er. XVIII no .31. 
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Do barszczu : 
Nut.a b. nr. 321 . 310. 

1. A cóz to tam za kucharka, 
co za ręce miała? 

Co nam tego barscowiny 
nie dogotowała. 

2. Leniwa nasa kucharka, 
leniwa, leniwa; 

dopiero nam łyzki, miski 
umywa, umywa. 

Do kaszy: 
Nuta o b. nr. 307. 

2. Posedem do tniwa, 
a tam goła niwa, 

oj to ja w płac, to ja w płac . 
Posedem do karcmy, 
kazałem se zagrać, 

ej kiej skikać to skikać. 

Nazajutrz gdy się zabieraj~ do oczepin: 

342. 

ten do - ty \\&rkh(' )k nie 'wi c1 . 

2. WICCI miesiącek1 na rogu pieca, 
zabicr j ·ze się moja, Marysiu uo ccpca. 

3. Jut-ci prec moja Mary iu, jut-ci prec1 

wyrzuć wstązki na gałązki, wdziej cepiec. 

Ob. nr. 121. 362. 34 2 · b) IW te: llttff." 

l. A wsadzę ja jabłoneckę - przy drodze, 
a którędy mój Ja ieniek - pojedzie. 

2. A wyskocył pan starosta, - wyskocył, 
te jabłuska po dziedzieńcu - roztocył. 

Lr.d, t" t>r H nr. 51. 
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Nuta ob. nr. a87. 34:i. 

l. W stodole świta, 
w rogu dzien, 

posła Marysia 

2. Oj nie po ogi ń 
chodziła, 

po ogieil. 
tyło Jasienia 

budziła. 

3. Wstawaj Jasieńku 
umyj się, 

wet se chustecki, 
otrzej się. 

Gdy panna-młoda ucieka i kryje si~ do komory, z której ją 
potem wyprowadzają, pogoni wszy p rzep i 6 re c 'l k ~: 

Nuta uh. nr. 200. 344. 

Uciekła mi przepiórecka w proso, 
a ja za nią nieboracek boso. 

Gdy w tańcu kobiety chowaj~t przed nim Młodl\, Młody śpiewa 
szukając jej: 

345. 

A tara daj, ta-ra d J, łut'ltly młtl tla 111e ch• ł" 

Jak dau\ 1\.att·J .t .. ·a ta ·la ry da lt, 

Taniec powolny, gdy Panna-młoda udaje kulaw~: 
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Gdy zbierają dla niej datki: 

Ob. nr. 297. 347. Kuimy. 

"' "' l. Tneba J J da e na cy- re-cek, 
u tra ei--ła wój wian k; 

tne-ba Jol dac 
nie za lo - v.aG. 

2. Trzeba jój dać na pokrywkę, 3. Trzeba jój dać na niecułkę (nie-
będzie sobie trzymać dziwkę. będzie kąpać syna, córkę. [ckę) 

4. Trzeba jój dać na futro, 
bo jój trzeba na jutro. 

5. Trzeba jój dać na sitko, 6. Panie młody nie załuj, 
bo jej trzeba na wsytko. talarem nas obdaruj. 

Trzeba jój dać, Za jój wianek za ruciany, 
nie załować. brzękaliśmy kieliskami. 

Gdy si~ wybiera do Młodego : 

~~~ ~tdt_~~~~ ~ lr~~~-·i 
ma-tu-l~óku u mą& wy da - la, Wy-~ałai mnie Po 

ki gospodar- tY.:ie uie ,, e zna - ła. 

Gdy wiano ładuj!\: 
349. 

l. Oj l - cła - ly oj la - duj 

da pnu. b6r muo - ""e k1 i •la rty 'f) 

2. Oj ctyry podusccki, 
da i piąt.'} pierzynę, 
oj ze by· ci e to mi li 
ua z Ja ieńkiem na zimę. 

tłl Ka , ... ulu 

po-du - k1. 
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VV e e l 

XIV. 

W Sobotę wieczór: 

Oh. nr.1tl:ł . 21~ . 

350. 

Juz to nadchodzą 
wiecorowe godziny, 
zeby się dobrzy ludzie 
do nas schodzili. 

351. 

Przyleciało parę gołębi, 
siadło na śliwie, 

zacynaj-ze nam moja lary iu 
scęśliwie. 

Do rozplecin: 

011 , ur. a:u. 352. 

Przy rozplecinach l\lar) i nie ma, 
po la na wsiny, . pro ić druzyny. 
Juz jćj sprosiła, juz jt~ ma do. ić, 
tylko tatunia, tylko mamuni<: przepru ·ii·. 

ldllc do ślubu: 
~uta nr. 2. 

l. lary iu moja 
bi 'rz si1~ do kośt·ioła , 
ni za tanies m y, 
pocekal! nie zpurn. 

2. Przede wroty kamiit złoty - lclija, 
prowadi z nah Naj~więt a Pauua laryja. 

3. Parami na druzyn.t 1 parami, 
Najświęt a !'anna z l'. uem J ·zu m pr:ttd uami. 

/.Md, z. III. ur t • tr ~ ~ ,;\łu:ow u III u r. 2!l~ . 

O . nr . I6. 3J . 35-ł. 

l. A w boru sosna, w polu tąpola, 
ozeń-ze sie mój Ja ieltku, bo "i niewola. 
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2. Nie tak niewola - jako potrzeba, 
będziema się moja Kasiu dorabiać chleba. 

3. Powiedz Kasiu raz1 - komu wianek das1 

a ten wianek lewandowy1 co na głowie mns? 

4. Tohie'ć Jasiu sam, - tobie wianek dam1 

a ten wianek lewaudowy - co na głowie mam. 

Nuta nr. 342. 355. 

A kiedy będziemy z Bozego domu 
wychadzać1 

Wllua "ula. 

a racz-ze nam Naświętsa Panienka1 Jezu kochany 
zdrowia dać. 

356. ud G lowac.zuwa. 

Po có z. muie matu-leń 

swoje la ta, nie L& matu - lu mo -ja. 

~t/a .UJU'Uł. rJ . ttr. 113, 

Na dobranoc: 
Ob. nr. 1~8. 357. 

l. Wysła na pole - stanęna sobie 
pod jaworcekiem w chłodzie, 

i wyglądała swego Jasieńka1 
którą drózką pojedzie. 

2. Oj jedzie, jedzie, ten mój J aieńko 
po zielonyj dąbrowie, 

ozpu ci! se tru ie piórecka 
konikowi po głowie. v ... o10u• 111 . ••· 1r.1 

d łam 

358. 

l. Porównaj Boze góry z dolkicroi 2. 
by było równiusieńko, 

przyprowadź Boze moje kochanie 

Oj cyli rano1 cyli nie rano, 
choćby i o północy; 

w Niedzielę raniusieńko, 
nie będą spały, b~dą patrzały 

te moje cante ocy. 
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Ob. nr. 270. 359. 

l. Posła na kwiatki - bojąc się matki 
do ogródcoka swego ; 

listki opadły - kwiatki pobladły 
ziółka rozmaitego. 

Ob nr 270. 360. 

2. Comuz nie kwitnica - biała łełija 
kiedym cię przesadzała? 

Oj temu temu, młoda Marysiu, 
młodoś wianecek dała. 

3. Niech mnie przesadza twoja mamunia, 
będę się (r)ozwijała, 

oj a ty będzies moja Marysiu 
o wianecek płakała. 

Ltul, er. II . nr. 9. ~3. ( tr. ~6. ~ ). - M•IZOIIn:t ni. Dr. 174 . 297- 309. 
Nuta Lud, S r XVI . llł', 3u7. 42~. - VatOtolł, li . nr. ~. 99. 

Do oczepin: 
361. Wilcr.a -wola . 

-l . J u z ci prec moja tary - 11 iu , Jus ci 

iauee k. na ko l k repn~c. 

l. Już-ci prec moja Marysiu - jużci prec1 

włóz wianecek na kolecek - weż cepiec. 
2. Oj pod ławę ruciany wianecek - pod ławę, 

oj na głowę niciany cypecek - na głowę. 
3. Już-ci prec moja M rysiu - już- ci prec, 

prcedał Jaaienko par koników - na cepieo. 
4. Oj i żrebca moja Marysiu - i żrebca1 

preo, 

kupi-ć on tobie jedwabny nuracek - do cepca. 
5. Oj i świnię moja Marysiu - i świnię, 

oj kupi-ć on tobie alicne koraliki na syję. 
6. Oj i kurę moja larysiu - i kurę, 

sprawi-ć on tobie nowy b tozek - na skórę. 

Ob. nr M2. b. 362. 

1. Poaadziłam jabłoneckę - w ogrodzie, 
a którędy mój Jaaienio - pojedzie. 

2. A nie wyało jabłonecco - dwie lecie, 
już-ci1 już-ci jabłouecka- pięknie krzcie. 
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3. Cerwoniuśkio jabłusecka - rodziła, 
kiedy pod nią nadobna Marysia - chodziła. 

4. I urwała tych jabłusck - dwanaście, 
i zaniesł:1 samemu panu - starościc. 

5. I zerwał się pan starosta - wyskol'ył1 
jablusecka po podwórzu (v. stoliku) - oztocyl. 

Ob. nr. 332. 363. 

1. Oj 
t n 

-==:@ 
1. Oj chmielu, chmielu, ty drobne ziółka, 

nie będzie bez ciebie piwo, gorzałka. 
2. Oj chmielu, chmielu, ty bujne ziele, . 

nic będzie bez ciebie pannom wesele. 
3. Oj chmielu, chmielu, po tycach łazis, 

nie jednę panienkę wianka pozbawia. 
4. Oj chmielu, chmielu, po tycach smyrgas, 

nie jedn~j panience wianecek stargas. 
5. Oj chmielu, chmielu, ty zielsko w płocie, 

niejeden wianecek pokładas w błocie. 

Nul.a Lłld, Ser. XU. nr. 145. - XVI. nr. l!'.l~. 401. 42~. 

364. 

(Na tę nutę śpiewają niektórzy i pieśń: O la Boga! mąz mnie 
bije i t. d.). 

11. nr. ~~~. - Ma:oumt III. nr. 119. 

-------
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Do stronnicy <1. 

1. Radom. 

J. N. Chądzyński przy Opisie miast star. ziemi san
do m. (Warsz., 185G) mówiąc o Radomiu, następującą przytacza 
Tradycyę: 

nKo~ci6ł parafijalny w Radomiu pamiętny jest odbytym obrzę· 
dom chrltu świętego Kazimierza Trzaski, kaznodzieji i kanonika Po
znań kiego, którego był ojcem chrze tnym król Kazimierz Wielki, 
a to z t6j okoliczności. Pewnego razu król podług zwyczaju swego, 
prr.ebrawszy się za żebraka, przybył do wsi W oj s l a w i c pod Rado
miem, dla wybadania sposobu obchodzenia ię dziedzica z poddanemi. 
Dwór zastał dla iebie zamkniętym. Wt dy chodząc od chaty do 
chaty, prosił włościan o jałmużnę i o nocleg; lecz wszędzie przez 
nielltościwych także kmieci t niczero odprawiony wstał. akoniec 
przybył do najuboiszej chaty opodal od wsi stoja,c6j, gdt.ie pomimo 
slabości żony wieśniaka, mile przez tegoi przyjęty, uczęstowany i na 
nocleg był zaproszony. Dnia drugiego, od tego wieśniaka, nie daw
szy si~ poznać, odszedł. Lecz w niedługim czasie, w całej świetności 
majestatu swego powrócił, i wziąw lJ go z dziecięciem nowonarodzo
nem do powozu, w parafijalnym Radom kim kościele świeio przez 
siebie sfnndowanym. stal się kumem wie~niaka, a ojcem chrze tnym 
dziPcięcia. Wieśniakowi dopomagał, i yna jego, nadawszy mu swe 
imię, w naukach wychować kazał. Ów tedy Kazimierz Trzaska, wst~
piw.zy do stanu duchownego, za łaska, królewską, został później ka
znodzieją i znanym w dziejach kanonikiem Poznańskim ". 

Do tr. 6. 

2. Jedlnia (Wieś. Zabytki. Podania). 

Ks. Gacki: Je d l n i a, w ni6j kościół i akta obelnego prawa. 
Radom, 1874. 

16 
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Z dzieła tego wyjmujemy następuj~ce u tępy: 
"Wieś Je d l n i a powstała śród pu zezy niegdyś Jadleń ·kl\ a pó

:tni~j Kozienicką zwan~j. O iedlila ię na prze trzeni Ja u jodłowego, 
którego re ztki zniszczyła dopiero huta szklanna od r. 1841 do 1846 
tu b~dą.ca. Od jedliny poszło miano Jedlni (aczkolwiek włościanin 
wymawia tę wieś nJelnia"). Jodłowiec także w t~j parafii zalo
tony w r. 1869 wzią;ł swe imi~ od miejscowości zarosłej drzewom 
jodłowem". 

"Dawna to wieś, ta Jedlnia. W miejscu zwanem nad Osiekiem, 
w lesie, gdzie tu i owdzie znajdowały się dawne niwki jedleńskie, 
i gdzie po r. 1843 pobudowała ię wioska Brze z i n y, w miej cu 
gdzie dziś osada graniczą.ca z wsią. Jar o s z kam i, około r. 1 35 
na wzgórzu wykopano z czasów słowiańskich trzy popielnice czyli 
dzieżki ze spaloneroi stczą.tkami pogańskich mie zkańców tutejszych. 
Śród popiołów znaleziono miecz na tn:y części złamany i telazo po
dobne do nożyc, lecz przez rdz~ strawione". 

"Może także z c1.a ów pogańskich ą; d w a wzgórza, czy li, jak 
je tu zowią.: kop c e, i trzecia Górka, wszy tkie śród łą.k bagnistych 
r~ką. ludzką. usypane. Przy kopcu jednym dzisiaj dwór, przy drugim 
fajanseryja stoją.. Górka zajmuje łą.kę Trzcinnik i za każdą. wi~k
szą. ulewą do okola wod~ bywa otoczona. Według podania, tak kopce 
jak górka, miały sluży6 za posady 1amkom królewskim, drewnianym 
oczywiście, bo dziś po nich i ślad nie pozostał". Najwięcej o Jedlni 
mówi ksi~ga XI Dziejów Długosza. 

3. Jedlnia. (Okolica. Zabytek). 

"Miejscowości w p u zezy, jedna: "orle góry", druga: .s o
k o ły" pokazują. gdzie te ptaki niegdyś przebywały. Głuśców i ja
ną,bków doś6 się jeszcze r. 1 40 znachodziło; dzi iaj gluśców już 
niema, a jarzą.bków bardzo mało". 

"W puszczy także znajduje , ię kopalnia biaMj glinki, używanej 
dawniej do bielenia domów i kominów; pó:tni~j zużytkowano ją. na 
wyrób fajansu; fabryka ta spaliła s i~ r. 1873. Przy drodze u Białej 
Glinki r. 1843 rudują.cy grunt robotnik znalazł przy karpie pieniądz 
srebrny z popiersiem jednego z cesarzów rzyrn kich, Antonina. Opi
saliśmy go szczegółowo w ówczesnym Kuryerze War r.aw kim, z do
mysłem te ponad wodami rozlewajl\cej się tu R domki, wzgórzami 
mógł i§6 trakt z biegiem neki tej jul w drugim wieku po Chry-
tu ie". 

4. J edlnia. (Mogiły). 

"Jedyn~ mogiłą,, jaka i~ w tutej z.ej pu zezy, po zabitym znaj
duje, je t mogiła kurnika czyli bandlują,cego drobiem zastrzelonego 
w r. l Ol przez b. wojskowego. Nie usypano jej z ziemi ani z ka
mieni, lecz utworzono stos z kawałków chróstu i drzewa, na który 
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przechodzący ciągle gałęzi dorzucają. Pami~tarny, że sto ten kilka
krotni zebrani na wielkie polowania my~liw1 palili, ludnoM jednak 
mi j cowa poczytuje ob1e za obowiązek na no 10 sto zakładać i co
raz go dorzucanPmi bierwionami powiększać. Od zabitego, knieją tę 
dotąd nazywajlj, kur n i ki e m. O innych zast11pieniach drogi śród pu
szczy, a tern bardziej o żadnym rozboju nigdy tu słychać nie było". 

"Metryki r.aś miej cowe z lat dawniej,zych, dwa razy tylko 
zwracają na to uwagę, pisząc: "Roku 17 53 zmarła nagle podejrzana 
o w i e s z c z b i a r t w o i czar o w a n i e, pochowana pod c i er n i e m 
przy drod1.e do Rudy". - Drugi raz pod d. 28 grud. 1770 "po
grzebiono przy kościele w Jedlni poległych w potyczce nad Hzekie
tk!\ l u b z ran zmarłych ośmiu konfederatów". 

5. Jedlnia. Kozienice. (Lud. Obrady. Prawo). 

"Ostatni wiec w ekonomii kozienickiej. Pomiędzy ekonomiją ko
zienicką. a dobrami duchownemi opata Sieciechowskiego i szlachec
kieroi wsi Policzny, leży kamień niepospolitej wielkości, po proce
sio z korni H Skarbu, ze znaczną przestrzenią gruntu do Policzny 
przydtielony. Wygląda jak nie-zakopiony stoże k siana a ma obwodu 
u dołu łokci 24, u góry łokci li, wysoki jest na łokci 6. Na wierz
chu, przed u zkodzeniem go ogniem, znajtłował się w nim dołek ma
jący łokci 2 '/. długości, tyleż szerokości, a '/, łokcia głębokości. Do 
tego kamienia będący r. 17 O korni arzem ekonomii kozienickiej Be
noe, przez po laną ku l ę (sęk niez.wykły) zwołał wsie całej ekonomii 
na gromadę, i tam 11rzez trzy C7.y cztery dni ~ród Ja ·u wspólnie 
z 111erni obradował i rozpatrywał jakie kto mio1ł przywileje, dochodził 
jeśli kto sobie co przywla zczyl z królew:mzyzny i ogła:uał co się 
komu należy. - Oprócz rozpoznawania przywilejów i roz~trzygania 
spraw jakie prywatnt mieli ze karbem królew kiru, Benoe na owym 
wiecu u wielkiego kamienia u kłatlał ze tarszymi kmieciami praw a 
n o w e lub dawne wznawiał, i zapytywał czy na nie gromauy przy
stają., a gdy przy tały, wst.y, tkun je 1. wierzchu kamienia do zacho
wania podawał". 

6. Jedlnia.. (Lud. Prawo 'padku). 

"Prawo u k mienia o prawieniu w e e l a córce lub siostrze, 
wypadło ze zwycz ju zachnwyw nego co do . padków 1 Jedlni. Grunt 
spadły po ojcu z.wał ię ojczyzn!\, a po mat o habizn~L czyli 
d z i a d o w i z n l\· Zenil\CY ~ię z dziedziczki\ babizny, mianowany bywał 
od s; iadów stęp i s z e m lub wstęp n i o m. 'l' •o jeżeli przeżył be7.
dzietnf\ SW!\ maitonkę albo jeteli z niej mial tylko córki, nic z to
nincgo maj, tku nie do tawał. W pierwszym razi • w zy tko przecho
dziło na j~j b liż zych po matce krewnych, a w drngim razie na córki. 
Co wcale inacz~j było u Kur p i ów m a z o w i e ck i c h, gdzie w pierw
szym wypadku taki lnl\Ż brał polowę a w drugim część taką, samą 
jak!L i katdajego córka (Wójcicki: Bibliot. staroż. l, 233, 244). 

lli * 
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w Jedlni w s t e p i eń po zgonie żony brał jedynie co przycho
wał, nabył lub przyczynił w dobytku, barciach, niwach i łą,kach le
~nych oraz w ruchomościach. Wtenczas dopiero stawał ię on zupeł
nym gospodarzem, gdy córek nie miał a żona umarła i tylko syno
Wie zostali, bo babizna przechodziła na jego plemię męzkie. Gdy zaś 
'l małżonki wstępnia zrodzili się synowie i córki, tedy córki miały 
przed swoimi braćmi pierwszeństwo do babizny; chyba że się o ni~ 
wcale nie dopominały. 

W razie sporu o b a b i z n ę, urzą,d obelny oświadczał się za 
córkami i zmuszał ich braci do szukania gdzieindziej chleba. Prze
cież w toku sprawy nie tamował dobrowolnych ugód między rodzeń
stwem i owszem je do akt swoich, jak widzieliśmy, zacią,gał. Jeżeli 
same sio try podzieliły się babizną,, tedy ich bracia przez ożenienie 
wstęp r wali w gotowe gospodarstwo albo brali pustki od dworu, albo 
rodzina ustępowała im jakiego ogrodu na plac i dopomagała pobu
dować ~ię, a oni w rudunku (trzebieniu lasu) szukali utrzymania. 

Na ojczyźnie znowu, gdy po rodzicach zostały same córki, 
tedy one dziedziczyły w równi i gdy zaś i męzkie i żeńskie plemię, 
tedy zawsze który z braci a najzwyklej najmłodszy, następował 
po ojcu, braci starszych jak mógł spokojił, spłacał, lecz żadnej sio
stry nie przypuszc1.ał do udziału w spadku gruntowym, ale za naj
świętszą, sprawę poczytywał, wyprawić każdej siostrze najwystawniej
sze wesele. 

I<lą,ca za. mą,ż, zaraz po objedzie pierwszego dnia wesela, od 
ojca lub brata odjeżdżała do męźa, choć nazajutrz na oczepiny wra
cała; w jego asystencyi zabierała p o s a g, co gdzieindziej nazywano 
wyprawą, złożoną ze skrzynki, odzieży i pościeli i później różnami 
czasy, od tego kto zostawał na ojcowskim gruncie dostawała w i a n o, 
to jest po sztuce ze wszystkich gatunków chudoby czyli żywego in
wentan.a. Dla tego o swym posagu nieraz potem śpiewała: 

Biedną-m ci ja matkę miała, 
nie wielki mi posag dala, 
tylko skrzynkę i pierzynkę 
i pieniędzy mecherzynkę. 

O wianie zaś powszechnie tutaj mawiano: 

Zwyczajnie wiano! 
jeśli go zwierz (wilk) nie zdławi, 

to zmarnieje samo. 

Mimo to, żadna nie wierzyła, aby się jej rośkolwiek nad taki 
posag i wiano, więcej z ojcowizny miało należeć. 

Nic prawie nie wnoSZftCa w dom mężowski, nic też córkom nie 
zostawiała, a gdy przeżyła męża, <lo żadnej części jego majątku nie 
była przypuszczaną,. Należało się jej tylko od owych dzieci życie 
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i okrycie; a gdy dzieci nie miała, powrac: ła do swych krewnych. 
Co także inaczej było u Kurpiów na Mazow zu ( Wojcieki: B i b l i o t. 
taroż. I, 233). 

7. Jedlnia. (Praca. Barć). 

Jedlnia ·łynęla z bartnictwa. Po całój pn zezy okolicznej z ja
kich tylko chcieli sosen tworzyli mie!'!zkańcy barcie, i rzadki ktoby 
ich lu nie d z i a l, i o b l a z i ć po bartnym powrozie nie umiał. Aż 
do u unięcia z la ów rZ<\dowych barci (w r. l 3 ), Jedlnia uważała 
się w tych tronach za tolicę bartnictwa i wprawnych bartników. 

o nę poczytywano za własność królew ką, lecz j~ wy dziać 
czyli barć zrobić, z a t worz y ć czyli przygottlwać, pszczół kiedy o ia
dły od ich wrogów pilnować, na wiosnę ratować, w je ierii umieję
tnie podebrać, a na zimę zaopatrzyć, należało do bartnika. Za co też 
hrał trzy części miodu dla iebie a czwartą (quartam) oddawał do 
królew kiego dworu. Tę c1.warb\ część nazwala lu ·tracya 1602 roku 
ćwiercią i O'zacowała h w ekonomii kozienickiej po złp. 3 jednę. 
Za zmniej zeniem ię ludno ci wieJ kiej (r. 1660) zmniejszyła ię także 
ilo~ć dani miodowej. 

"Bartnicy jedleńscy utrzymywali protokół czyli akta swoich 
czynności i zwali je: "Akty i Zapisy u Prawa Obelnego". (Ks. Gacki 
podaje je w kopii). 

n Wyraz nO b l i n a" je t ~zysto polski (mówi ks. Gacki), znaczył 
niegdyś to :;amo co później za "barć".- Opat Sieciechowski 137 r. 
nadał dwu wio cianom Zfl wsi Janiko\\a po za ich polem "mellifi
cwm" (barć) quod vulgurit r tltnlur "oblina". W dokurn ntach także 
'teciecbow kic b z 1560 r. barć nazwano nO b l i e ż l\" zapewne iż ię 

.i•\ obłaziło po bartnym powrozie. (Benedykt. kl. w Sieciechowie str. 
H3 i !)4). 'koro zaś barć i u blina jedno i ln1 •. amo znaczl\, przeto 
i wsio Oblin w parafii Maciejowice, Obelniki w parafii Trzebieszów, 
jak Bartodzieje w parafijach Tczów i Li. ów, otrzymały swoje nazwi-

kn od dziania harci, od zajmowania ię p lCzołami". 
"Wyraz. "o b l t n a" ui.yty 137 r. w kazuja, iż stowarzyszenie 

bartne w .Jedlni ptlW tało je"li nie wcze~niej, to przynajmniej w XI\' 
wteku, kiedy taro~towie obt>lni j~dlt!ń'r.y, obdnicy, urz d obelny, 

na tę1 nic ,·:ttl belny i prawo obelne, warzyły tyleż co później 
bartnicy, przcł ż 'ni bartników, tmąd i ; d bartny, prawo bartne". 

8 Jedlnia. (\'1 . Dom). 
Jak zpital czyli dom dla ług ko.•('ielnych, tak i budowle 

pleb rbko·ekonomiczne w Jedlni a mi pro h zez o w i e t wiali. Obfilo
~,ci drte\\a i zręcwo'ci w!o•cian do piły, topora i siekiery uzywali 
ze staranno~cią, której skutki wymieniajl\ inwentarze i wizyty, nie 
przepominając nawet OJMrk.inienia plebanii (l 731i), ogrod'zenia sa1lu 
(lliu-1 r.) i płotów koło ogrodów warzywnych. Teraz cała posiadło ć 
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plebań ka 6 morgów wyno 1ą.ca je t ogrodzona. Dom plebwski 1736 r. 
miał dwie strony, jedna dla plobana o 3 oknach na ołów, mieściła 
dwa ~toły, przy których i przy piecu l:llały lawy. Drugą, strone zaj
mol ała piekarnia, czeladt i ro zt do robienia i uszenia lodu z to
kiem. Grunta 1 łq,ki na wój ui.ytek i potrzebe miał pleban Jedlni 
już za Długo za (Dzieje II. 529). Zdaje ię, że przy tych sam.) ch aż 
do przej <ci a ich na w la n ość rz(\dow:1 l 6G r. pozo tal. Grunta p le
bań kie złożone po większej o.~ści z pia ·ków, które dotąd zowią s i\} 
b o 1 ki e m i z błot dziś je zcze nalei.ycie nicoso ·zonych, nie zachę
cały wiele do zajmowania się niemi. Przetoż większą, ich polowę 
w pośrodku rozebrali włościanie plebań ·cy, gdy po bokach trzy po
lotki aroego probo 1.cza w:kazują prowadzone tu od wieków trzech
polowe go po dar two. Wiościanie przeciwni e, nigdy tu ról l:lwoich nic 
ugoruj<\. Włościan tutej zyrh uważali proboszczowie za własno<ć ko
ścioła i staranme zapisywali w metrykach który 1. nich ochrzczony 
by! c. sanctuario, ubditu eccle iae; lect nawzajem włościanie ci po 
<mierci p robo ·zeza pozostało ~ć jego uważali z.a woję i jak puściznę 
grabili. - La~ milo~y a wła<ciwlll f>cio-wiorslowy za plebathkiemi 
gruntami rozciągajq,ry się ku pólnoey al. do Piecnika, nie tlał · ię 
fila plebana pozyskać, mimo u iłowań o jego poąskanic". 

Do tr. '1. 

9. Głowaczów. (Podania). 

W okoliey tej, jak i w Czer kićm, tło. ć rozrodzon'ł była rodzina 
Bo::;kich herbu Ja ieńczyk. W now~zych cza ach ·iedzib~ ich główną 
hył Głowaczów i p rę w i w pobliżu nek Radomki i Pilicy. Powia
dają, że przy ko1!cu ze. złego 8tółt'cia , zdarzało się często, ii. na wie
czór tat'tcnj; <'Y dany przez jednego z członków tego domu, zjechała 
ię sama prawie tylko rodzin~ 13o kich w liczbie kilkunastu !uh wię

ct>j osób, tak. że jaki< wesoły żarŁowni <, widząc to, palm\ l na tępn
jąt;y wier ·zyk w tylu trywialno-kantyczkowym o radośei i pl:t ach 
,Swiętych Panien w niebie iod1''· 

'ale niebo tai•cowało, 
przedniebie mu przygrywało. 
•rai1cow li Bobki z Bo k<l; 
1 yn Bo ki z matką Bo k:!. 
I wnuczt:t. ami Bo cy, 
klucznik Piotr i Paweł Do cy. 

W kuchni Boska lagda, 
o co prooic, tak da. 
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Do tr. 

10. Sieciechów. (Podania. Legendy). 

Ks. Gacki przy opi.ie Sieciechowa mówi : "Podania głosz~. iż 
oa bagnach St~życkich z prawego brzegu, i na bielach Sieciechow
skich z brzegu lewego dzisiaj zój Wisły, kiedy§ poznajdowano ster
CZ!\Ce z mułu szczf\tki statków, nierównie wi~kszych niż te, które 
w naszych czasach mog!\ pływać po Wi§le. Dowodzą one, że Wisła 
rozlewała si~ tu prze zło na mil~; lecz w jakiój epoce tak była sze· 
roką, oznaczyć trudno. (Mówi o tóm i Szajnocha w Ja d w. i Ja
g i e 11 e, I. 4-9, wyd. 2). W takióm położeniu znajdował si~ i gród 
Sieciecha; ztl\d i zajmuj~cy jego miejsce kla z tor benedyktyński pi
sze si~ od wieków (Długosz: Księga Uposażeń. III, 260), jako na 
lewym brzegu Wisły Uuż dla ochrony od napadu Jadtwingów i t. d.) 
położony". 

"Kościół klasztorny Sieciechow 'ki między innymi patronami, 
liczył także dziesi~ć tysięcy Rycerzy. Brewiarz rzymski pod 
dniem 22 czerwca (ex Indulto) opowiada, że to byli żołnierze rzym
scy, którzy 1.e swoim dowódzcą Acbacym, za cesarza Adryjana, po
nieśli m~czeń two. Lud zaś w okolicy Sieciechowa taką o nich i o Wi
§le prawi legendę: n W dawnych wiekach rycerstwo polskie stoezyło 
bardzo krwawą bitwę nad brzegami Wi ły z pogań twem. Ze strony 
na zój zgin~ło 10.000, a z pogań twa daleko wi~cój Judzi. Ciał ró
wnie swoich jak i nieprzyjacielskich nie pogrzebiono, lecz je z a t o
pi o n o w Wiśle. A one gdy dopłynęły do miejsca gdzie s i~ rzeka 
obracała w kierunku łachy sieciechowskiój, tak s i~ tam zwarły, że 
bieg wody z a t a m o wały; czóm z mu zona, wyrznęła sobie w prost
szój linii obecne koryto. Od tego czasu Benedyktyni obchodzili z od
pustem uroczystoś<l l 0.000 rycerzy". 

"że Wi ła gwałtownie zmieniała kierunek, tego dowodZł\ wzgó
rza, dziś zdalaka od jej brzegów będflce. Na takich wzgórzach i kła· 
zlor toji, i miasto ieciechów pobudowane. O zmianie w 1600 roku 

prf\du rzeki zaświadcza Klonowicz w panegiryku napisanym dla So
likow kiego arcybi kopa Lwowskiego a zarazem i tutejszego opata. 
"Wi ła, - mówi Klonowicz - zacz~ła jut ilnie podrywać pola przy
ległe i zbliża<! się do klasztoru, grożąc murom podmyciem i nieza-

odnóm pochłonieniem. Za miłosierdziem jednak Boskiem, przy opiece 
Bogarodzicy, pod którój imieniem zbudowany sieciechowaki ko§ciół, 
i za przyczyni\ św. Benedykta, zwrócił si~ dokf\dindziej biPg rzeki, 
a dawne tak niebezpieczne łożysko, powoli od wody opu~zczone, za
no i si~ coraz bardzi~j odmiałem. Poczl\tek zaś taki~j zmiany na ll\
pił wtedy, kiedy ty opatem naszym (pisze to w imieniu zakonników) 
umany i ogłoszony zostałeś". 
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.Szkody zrządzone niestałością, koryta Wi ły lub j~j wylewami, 
były nie do obliczenia. Długo ·z (w Księdze U pos. III, 271) wyrnie
Ola całe wsie zatopione. Po niektórych ślad nawet dawniejszego ich 
bytu zaginął. Prawie takiegoi losu doznała późni~j wieś Szawiowice; 
za Długosza miała 3 łany, a po r. 1653 ledwie pół łanu pozostało~ . 

• Na brzegu necznym, - pisze dal~j Klonowicz, - rośnie las 
cienisty, złożony z zieleniejąc~j dębiny i gęstych topoli, napełniony 
we właściw~j porze wesołym śpiewem pta 'twa. Las ten albo racz~j 
g aj ś w i e ty, będąc ozdobą kla ztoru od północy śliczny przedsta
wia widok i byłby miej cem najro ko zniejsz~m. gdyby mnóstwo nie
zliczone kaw e k, które się tam gnieżdżą, w gęstych stadach latając, 
nie naprzykrzały się głośnym szelestem i krakaniem. Od południa 
rozciąga się godna podziwienia płaszczyzna, odznaczająca ię wielką 
żyznością i obfitością zboża; łąki j~j nadzwyczaj trawne, lasom nie 
brak łownego zwierza, wsie i fol warki leżą na ni~j w dogodn6j bli
skości". 

Dzi iaj Wisła bardzi~j ku północy odsuni~ta niż za Klonowi
cza, niedojrzana z klasztoru; klasz.tor bezludny; z dawnych lasów 
w powiślu pozo tała tylko na bielach pod Mozolicami ol zyna i gdzie
niegdlie zarośla ze lłot~j wierzby. Ale urodzajnoM gruntu, ta 'ama 
co niegdyś, ubogaca pracowitych rolników, m1ędzy którymi starsi 
milo dot[\d wspominają zakonników, dawnych tutejszej okolicy dzie
dziców. 

11. Sieciechów. (Podania). 

Założycielem grodu czyli zamku, był Sieciech (Zetheus, Ze
czech) z rodu Toporcz.yków wojewoda (palatmu ·) który za 1adał w ra
dzie Bole ława Śmiałego, i był namiestnikiem Włady ława Hermana; 
u uniety od władzy r. l 097 (Gallu .. w Bielows. Monum. l' o l hi~t. 
I, 4-~!1-443). Tu j szc?.e niema mowy o kla ztor?.e. Najpienv6j o nim 
wspomniał Bogufał, mówiąc: .Ten Bolesław (Krzywousty) po klęsce 
~wej (w r. 1132) opactwo na miej cu zamku ły ogór. kiego i tnkie 
w , 'ieciechowie przez pewnego pana (nobilem) na imi~ ieciechowca 
(tak), niektóre dobra cło kła ztoru Siccicchow kiego przydzieliw ·zy, 
zakonu ś. Benedykta. ku rzci ~. Trójcy i • ~lary i P nny, po hoinie 
fundował". - o tedy na t, pić mu iało mi~dzy r. 1132 (jego kl ski) 
i r. 1139 (jego .'mierci). 

»Kronikarską wzmiank~, - jak nH~wi ks. Garki, - popiera 
i wyja§ma podanit• odwiel'zne, utrzymywane między tutej. zymi zakon
nikami, od których je po ły~zawszy 17 '2 r. Kra irki zawarł w dwu
wiar w: n Ten który na wojnie Łt•hórzył, - iPciech, dom ' 6j za
kapturzył" (obacz tegoż: L i. ty); to je t: iż Sieciechowi co pierz
chnął w bitwie, konfi,kowano zamek i dobra, i oddano o iedlonym 
tu Benedyktynom". 

"0 klęsce Krzywoustego Jli ZI\C Bogufał (str. G2) i ' c1 śniej
·zy 11d niego Kadłubek ( tr. 13 i 161) dodaj<l, 1ż j6j prtyczynlł stał 
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si~ przez BW!\ ucieczk~ z bitwy kto~ nie nizki wprawdzie co do za-
zczytów i rodu, lecz nikczemny duszą, a który pótniej otrzymawszy 

za kar~ od monarchy ką,dziel, wrzeciono i ~kórki zajęcze, p o w i e
sił się we własnej kaplicy (oratorium, znaczy także kościół zakonny) 
na sznurze od dzwonu. Nie wytykają, kronikarze po imieniu 
owego zbiega, ale je wymienia powyż ze, zachowane przez Krasickiego, 
podanie"_ 

nZatem według Bogufala i owego podania, Sieciech czyli ra
czej Sieciechowicz, prawdopodobnie syn sławnego pod Władytdawem 
Hermanem ieciecha, sprowadził do swojego dziedzicznego zamku 
Benedyktynów. Pó:tniej za zła jego ucieczka z placu boju i śmierć, 
a Bole ław Krzywousty zabraw zy na skarb dobra tchórza, odkazał 
je na u po ażenie zakonników". 

"Założyciel klallztoru Sieciechowicz jest zapewne Łl\ amą, o. obli 
co i ów cześnik Krzywon tego Sieciech, który uląkłszy ię na łowach 
żubra, padł na ziemię i przez niego tratowany rapciami a rogami 
podrzucany, zaledwie żyw zo tał; cudownie jednak przy zedlszy do 
zdrowia, odprawił pielgrzymkę do klasztoru k ięży Benedyktynów 
ś. Idziego w Prowancyi (Długosz: Dzieje l, 419); i możemy przypu-
zczać, że ztamtąd do ieciechowa sprowadził zakonników. Ztamtąd 
ttż pewnie pochodził i ów opat Mikołaj francuz, który w r. 1233 
ułatwił ucieczkę z klasztoru Bolesławowi Wstydliwemu i jego matce 
Grzymi ławie". 

n Wkrótce potem (1241-44) napadali na kła z tor Tatarzy, 
Litwa i Jadźwingowie. Od owych-to może cza ów pewne łąki nieda
leko Sieciecha" a leźą.ce, zowi~ się P o g a n y, iż !użyć mogły za pa
'twisko pogań kim najazdcom; lubo podanie zapisane w graniczniku 
z r. 1709 utrzymuje, iż łąki Poganowe tak s~ nazwane, iż na nich 
zatopiono bałwany pogań kie po pn.yjęciu cbrześcijań twa.s. 

12. Sieciechów. (Podania). 

Dalój przytacza ks. Gacki: Opowiadanic Długo za o założeniu 
i upo ażeniu kła ·z toru, oparte na przywiiŁ•ju hole ławow kim (wedle 
kltkego miał Bole law Chrobry prowadzi~ tu Benedyktyn6w 1 w r. 
1010 kła nor dla nich zbndowuć) . Przywilej bole ławow ki pono
wiony przez króla Alek. andra, w :tmy. lonem pol\\ierdzeniu Kazimie 
rza W. brzmi !Jrawie t k, jak u Papro ktcgo W) tlrukowany. \\ ymie 
nieni w nim •wiadkowio i nadania pokazują. ż pochodzi od Bole-
ława W t)dltw go, lecz B n d) ktyni poda · li •o 7a prz.ywilej ~hro

hrego. .tne do przy11ileju bole lawow kiego dodatki u Olu •o za, 
z dokumentów zaginionych i z legend kła tłornycb o Chrobrym i Sie
cit>chu. Legendy miały za cel p t ujednanie Toporczykńw, których nie
przyja:tó dla zakładu ieciecbow k1ego w kazano. (Toporczykowie na
jechali klasztor w r. l 3 l.i). Dalej przytacza Gacki inne ki· z toru do
kumenta i wiadomo<ć o archiwum tulej zem. 
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13. Sieciechów. (Zwyczaje zakonne). 

Liczba zakonników była w różnych cza ach rozmaitą, nie do
chodziła jednak 30 osób. K . Gacki opisuje ich reguł~, porządek mo
dlitw, zatrudnienia i zwyczaje. 1iewali na chórze dobrą, muzyk~. 
Dlatego też mawiano o Benedyktynach: ieciecbovienses cantores, 
Calvomontani potatore , Plocense doctores i co póini~j wyrażono po 
polsku: ' iecit>chowscy §piewacy, Świętokrzyscy pijacy, a Pułtuscy żacy . 

Gdy n marł pro fe , zachowywano t ryc e z y m ę, to je t: w miej
scu gdzie za życia iadał, umie zezano na stole krucyfiks i we
dle niego stawiano w"zystkie p o tra wy i n a p oj e, jakie do ta wali 
zakonnicy. Po obiedzie i wieczerzy, oddawano to przez dni 30 
u b o g i e m u, który się obowif\zał co trzeci dzień chodzić do spowie
dzi i komunii i modlić się za duszę zmarłego; dyakoni, subdyakoni, 
klerycy i laicy, przez 30 dni, co dzień, z kolei spowiadali się, a k ięża 
przez 30 dni bez przerwy, msze za niebo zczyka odprawiali. W ro
cznicę zgonu śpiewano wigilie, wotyw~, kondukt. 

W przeddzień . Benedykta i w wielki piątek, posiłek obiadowy 
n a p o d ł o d z e a nie na stole stawiano; u ługiwal opat a przeor 
czytał (servitor i lector) i zwało się to u p ok orz e n i e m i pnytem 
zachowywano milczenie. - W wielką środę, każdy spisywał swoje 
rzeczy i podawał opatowi, co się zwało re zyg n a c y ą, i opat, albo 
pozwalał dalszego ich użytkowania, albo nadawał im, jakie chciał, 
przeznaczenie. - W wielki czwartek opat umyw l i całował nogi 
12 zakonników. - W wielki piątek o 5t~j rano wszyscy zakonnicy 
biczowali się (czasem aż do krwi) w refaktartu prz.ez cale Miserere; po
tem była mowa o męce Pański~j. - Resurekcya o lOt~j wieczorem 
(w obolę) przy wielki~j illumioacyi i strzelaniu z moidzierzy. -
Święcone nader wystawne bywało. 

Piec1ęć miał kla ztor z wyobrażeniem ś. Benedykta. Inna pie
częć ( igillurn majus i minus) pnedstawiała na tarczy to pór 
z g w i a z d ą umiesl.czooą, między żeleicem a toporzyskiem. 

14 . Sieciechów. (Lud. Prawo). 

W XVtym wieku zczegóło'tY_y obraz dóbr ieciechowskich przed· 
stawił Długosz (K ięga U po~ate1f III, 2G0- 273). Mówi on i o tra
tach przet wylew Wisły i t. d. a miQdzy innerui powiada: "Ostłi " 
i Nadryb upadly i tylko jeziora rybne tam znajdują,ce się nie mniaj
szy dochód jak w ia cL.yniły (dziś między Łęczną. a Nadrybiem, w Lu
hel kiem, śród la ów na jeziorze Pia ecznem, maj, cem zaraz przy 
brtegach niezgłębione otchłanie, dla fal rybołó two niepodobne). Trzy 
Jastkowy, Opatki, Dziewczq,-górę, Leśną, i Pło zowice, Sf\ iednia 
szlachta poprzywł zc1ała. Obudwu Ostrowów, połoŁooych śród wód 
i wielkich lasów, mieszkańcy z d z i c z e l i, a ufni w niedo tępne woj 
polożenia, puszczali ię na kradzież, rozboje i łupieztwa, i nie dali 
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się pót) od złoczyń twa powstrzymać. aż z chrap6 i bagnisk gdzie 
się chronili wyparci, całkiem wy g u b i e n i zo taiJ W miej c u ich 
osad miał potem kla ~ztur tawy, łllki, pa. iekę, zwiNzyniec". 

"Co do granic. O granicy Garna o1l Chronówki w księdze: 
Porqdek folwarków w r. 16 mpi~ano: Wie te rzeczka tylko 
dziel i i kam i er\ wiC' l ki leży w chróstach, o którym powiadają, że 
go plorun roztrzasł. Ma na nim być z drugiej ,trony p o d kowa, 
czPgo dojść trzeba z takiej gadaniny chłopów . (W kniej i Piecniku 
pud Jedlnią, - mówi dalej k . Gacki, - je t także podkowa na 
kamieniu wykuta, a pokawjący jlj, przed kilkuna~tu laty staruszek 
twierdzi l, że tu niegdy' ksi!ldZ tanął, na znak że aż póty t. j. po 
to miej ·ce ciągnie ię las jego. i nie chciał zej <ć ztąd, al. jego trze
wik podkową otoczono). 

15. Sieciechów. (Lud. Prawo). 

W mieście ieciechoww, odbywaly ię (wedle podania) sądy co 
piątek; prtJzytlował v.ójt lub jego za tępca land wójt. Za·iadali urzę
dlllcy admmi -traeyjni i s:\dowi 1. mie zczan v.ybierani. Nie bywali 
płatni; jedynie sądowi od pozwów i wyroków nie wielkie datki przyj
mowali, które obracali na wzajemnil poczesne, bo czas Slldów odzna
czał się najobrzydliw zem piJat\~twem. Wyroki jednak bywały su
mienno, kary zaraz po wyroku wymierzono. Zabójcę (nieszlachcica) 
karano szubienicą. Zlod1.ieja chłostano na rogach mia ta, i z zapalo
nym zwitkiem łomy, lub <wieCI\C przed nim pal<lC~ ię miot!!\, za 
m1a tn wyświeca n o czyli wyprowadzano; a za każdym jego dn 
miasta powrotem ponawiano ukaranie go i zhmibienie ') 

Do tr. I.IJ. 

l i. Łęgonice. (Podania. Zabytki). 

C za ·u pismo Klasy, l 71 nr. 331 i :132, zamie zeza wiadomo 1Ć 
n , \:l'lljącą: 

"Mo~ila pod IJęgonil·ami nad Pilicą. i zabytki w niej znalezione 
przez I ornt~la Kozłow kiego. Wie( Lęgonil'e o pół mili od Nowego-

1
) Ks. Gacki rytuje zdanit poety Klonowicza o Sieciechowianach w tych 

łow ch: li. stcctko n kilkuru staj odle łt1, 11 dKJ kla ztorowi i opac-
twu n zwisko. Mic zezanie rolnicy, pełnt pra~·osci i prostoty, zajmują 
sie uprawą gruntu i p terstwern. Kobiety posepne i poważne, wsty· 
dl iwo· ć swoją clnonia pod snrowościa. Dziewcz.ęta ni o znaj. :t dnych 
przyn~t; nic w nic b "ubrny lanego, ule wytworne •o, nic ro:r.wiozłcgo: 
ża<lna nie da powodu cło lekkomyślno ci; c! ucho" ny przechodzi mimo 
nich b •t zgorHzcnia". 
Toż samo i d z i', po \!70 latach, motuaby o mieszk1uicacb tutejszych 

powiedzieć (mówi ks. Gacki w r. l 72), gdyby nadużycie trunków 
i zupełny brak oliwiaty, wszystkich cnót nie psuły. 



2!i2 

miasta nad Pilir~, ma ko~ciół i składa s i f) z samych Łęg o n i c 
i dwóch nierównie mniej zych: Wielkopole i ~1yślakowicc. 
J;ud miej cowy powiada, że miastem niegdyś wieś ta była. Tuż za 
wsią, ponad łachą, oddzielającą wieś od lądu przy drodze wiod;~cćj 
do N owego-miasta, jest wzgórek pokryty darni(\ (na środku któ
rego stoji krzyż), ypany widać ręki\ ludzką,, w którym pp. Kozłow
ski i Jagmin odkopali mnó two popielnic i zabytków dawnych, ta
kowe op1sali i podali wizerunki . Leżąca na przeciwległym brzegu 
wieś Łęgonice duże cr.yli raw kie, w r. 1359 zwała ię tak samo jak 
i ta: L a n g o n i c z c. O kilka wiorst od Łęgoni c leży wieś Os~c. 
K. Kozłow ki za tanawia się nad temi nazwami". 

(Obacz: Wiadomo.~ci archeologiczne, Warszawa, l 73, tom I, 
str. 147. Grobowisko w Łęgonicacb opisał Kalikst Jagmin). 

17. Łęgonice. Odrzywół. (Podania). 
Cza opismo Kronikc1 rodzimw, Warszawa 1876, 'erya II, nr. Hl 

(str. 300) podaje co następuje: 
n O dr z y wół, niegdyś miasteczko, dziś osada, otrzymał r. 141 

prawo miejskie, mając już od r. 1413 kościół zbudowany przez Oo
lnogo ta Odrzywol ·kiego zwanego Czernym". Opis kościoła i micj.ca 
obszerny podaje: Wycieczka w Opoczyńsk1e przez K.( orne la Ko
złowskiego). 

"Tuż pod miastem le1.y wieś Wysoki n. Wspomniona Wycieczl.:n 
w Opoczy1~skir, mówi o nićj: n 'tara to iedziba, której dzieje gin;L 
w pomroce cta ów. Wiemy, ~e w r. 1413 była dziedlictwPm Dobro
gosta Odnywolskiego i osad<1 znaczn1\ na miasto zakrawającą. 'l'ui, 
za wsi;\ wije się w~ród rozległej niziny neka Drt.t!wiczka, podpłyiYa
ją.ra w niejakiej odległości pod łańcueb piaszczystych wzgón, noszą
cych przed laty miano gór u lej owych. Góry ttl tltanowi<l rodzaj 
wału, przez który w tłalekiej przeszłości wody się przerznęły twou:tc 
dla rzeki dzisiejste jej łoży ko. Past\ iska pi a kowate, dalej torfowi
sko, jeziorka i błota do vodzą, że przed wiekami rozlewały się lu 
ogromne 11ody. Pocbwyciłem tradycyę (mówi p. Kozłow ·ki), źe gdt.le 
dziś, gwałtowną jakąś sił, rozerwany łm1cucb wzgón Sułejowych 
p rzepu zeza nurt Drzewiczki, miało być l<iedyś m i a t o, które ·i\) 
w miej. c u tern z a p a d l n. Nic więcej tradycya nie wić, jak tylko 
że w kaidil Wielkanoc ~łychać gło dzwonów 1. owego miej ca 
rozch dz, cy ie. Ba ń ba~ni,, ale podług tdania archeologów, 1 odo
bne tradycy o mia t, ch m p dłych 1 k zówkami miej ·c, g<lzitJ 
·ię majdawać mogły mit' ·zkania nawodne; wi~c niema niepociobieli 
tl1a, ai.eby torfowi ko pod Wy okinem nie kryło w ,obie palafitól\". 

"LęgonicE' wie( w pobliżu owego-miatanad PiliCi\, wśród 
łęgów nadbrzeżnych z ko< iólkiem, na pilicznój kępi~. Wielka mo
gila toj(\ca pod wsią, we wnętrzu której mie~ci 'ię ogromne pogań
skie cmentarzy ko, a jeszl'ze hanlzićj wicłka obfitość i rozrnaito.'ć za
bytków kryjl\cycb s1ę w nićj, rzuca niemale światło na przedhistoryczną, 
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,,rz zlo~tl tych tron. Ryły t i l.~g nic i długo później, bo aż do 
końca ze.złeao wieku mi.1 teczl·iem, w któr~m od ·1v wiPkn rządził 
podług- prawa mag-debur kiq:~o pan wójt należał 1 ono, jak i Opo-
czyn kie, clo archirlyecezyi Gnit>źnir11 ki~j). Okazalej dzi przAd ta 
wiają ię na lewym brzegu Pihcy ł.ęgonice r a'' s k 1 e m i zwa1w1 

z pałac~:m i gorzel nil\". 

Do 1d1•. 15. 

l . Opoczno. (Żydzi. Pa cha). 

J. N. 'hąd7.yJ1 ki (Opis mia/jt Plc. War z. l f1łi, III, 175) mówi: 
"Pamiętne je. t Opoczno procc.'cm przeciwko J ona ·owi Marda

(•hajo~i dziadkowi E ·terki. w la ~cicielo11 i tegoż domu (Esterki) i in
li) m Z}llom z Opoczna, o porwanie chrze.lcJjari kiego clziecię<'ia po
·zlakowanym, o którem-to zdaneniu z ułamków dawnej hi ·toryi 
i u·tnych podań to można napi ać: Kirdy Kazimierz Wielki wyru
.·zył z woj kicm na po kromienic Ziomowita k tążęcia Mazowieckiego, 
plontlrnjącego Ruś czerwoną na ctelt• Litwinów i Tatarów, - w mie
ście Hze:zo\\iP zanio la do niego pro'hę .Joanna z ławnego, dama 
znakomitego rodn, aby jej ~pra\\iedliwo~ć nczymł z Zydów OpoczyJ1-
·kich, kt6ny jak powzięła po ·zlakc, porwali j~j dL.iecię, które w domu 
swym wyjeżdżaj11c do Kraka\\:\ zostawi la. Król odesłał tę sprawę 
do ądu nadwornego i wydał rozkaz do mar załka Zadzika, aby naj
.'ci~lej"w z Żydów OpoczyJ!·kicb wyprowa1lził 'ledztwo, przykazał 
oraz zapiPcJętować bótnicę i w ·zy tkie :.kltpy żydow k1e ~~ Opoclllie, 
tło rabinów za§ i tar ·zych po łat obwieszezenir, iż jeżelt Zydom do
w i dzioną. będzie ta zbrodnia, każe zabrać na karb wszystkie ich 
majątki i jako niewdzięczny i szkodliwy naród. na zaw ze z kraju 
wypędzi". 

Dal·ze w ·zakie po wkiwania odkryły. że dziecię Joanny z ła
wnego, chowane było w domu Wierzynka przez pannę Zarębiankę, 
które jej powierzył ów nieznajomy mężctyzna, a które potem matce 
powróconr zo tało. Ze Jan 7. Lelowa h tli\C naj b liż ·1ym po swym ma
łoletnim .ynowcu dnedzicem maj. tku o który ::opór 1. Joann!\ prOI\a
dził, zgubę dticcięcia postanowtł 1 nu otlebranie mu żyeia ·wego dwo
rzamna na a<lził, - który też godną ·wćj zbrodni karc ponió ł na 
r)nku krako\\ kim". 

nZ tego historycznego szkicu, dla dzió1 którty za najmniej-
Z) m cieniem po z laki, pra n, i kąp a< \\ kn i b li mieg , wyplyu 

nauka, że pozory zbyt czę to mylą, że 1·alczą czę,tokroć przeciwko 
niewinno:-ci, a zbrodnię omij. ją. ztlalt>ka. W wieku d7.i iejszym ludz
kość wzdryga ię na w pomnienie tortur, - lecz na zaw ty1lzenie 
wzro lej oświaty. dotąd utrzymuje się przcRąd, jakoby ta
rozakonni patrzchowali krwi chn.e"cijan,- co wielką 
krzy1~dę temu ludowi przynosi". 
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D o. tr. 16. 

1 !1. Przedborz. (Podania). 

Czasopismo l'rzyjaczd lttdt,, Leszno, 1836, rok 3ci, nr. 22, pi
sze co następuje: 

Prze d b orz, któr!'go nazwisko pochodzi z tą d zapewne, że ja
dą,c od Krakowa, od niego zaczynają ·ię rozleg~e lasy wojewóddwa 
andomier kiego, których w tym miejscu rzeka P1lira je t granicą; 

poczł\tek miasta odno 1 się do cza ów Kaz.imierza W. a może i da
wniej, czego budowle i podania niezaprzeczoneroi dowodami. • 'tare 
mia to leży przyJemnie rozrzucone na pagórku skłamają,cym się ku 
Pilicy, na stronie 'andomierskiej (O poczyń ki ej); nowe, ze trony 
Kali ·kićj (Piotrkowskiej) zwane także Wolą Prz. e d b o rs k ą, ma 
opodal wielki ka_micniołam ciosowy wśród lasu i znacznl\ fabrykc . u
kna. W starem Zydzi vrowadZl\ handel. W bli ko§ci Przedbona leż(\ 
dwie wie, trzelczo i Masłowice, o których okoliczny lud po
wiada, że pierwsze było miej cem, gdz1e Kazimierz Wielki i jego 
orszak poczynek znajdował w czasie łowów, z. drugiego dostarczono 
żywności i ma la. W bok Ia łowie pokazują górę, pod którą, Kazi
mierz. W. gonią,c zwierza, odniósł szwank z konia, po czćm długo 
w Pnedborz.u chorował. Dom, w którym spoczywał, toi na rogu 
rynku, bez dachu, w. zupełnem wi zczeniu. By dać wyobrażenie 
o oświacie tutejszych Zydów, autor prlytacza zdarzeni , którego był 
świadkiem: nNocuj<1C u żyda, w dość porzą.dnćj karczmie, nagle obu
dzony został w nocy wielkim hałasem, pomię zanym t dztką. muzyką 
jańczarską,; prędko wybiegł na rynek, i zadziwiony z o ·tal widok1em 
napełnionego placu amem żydostwem, każdy żyd z.e świeczką, w ręku; 
w~ród ciemn6j nocy dziwny to sprawiało widok; odurzony pyta: co 
to znaczy? Przybliża się do niego uczynuy żydek i odpowiada: prz.y
jecbał rabin z Rado 'I.JC, by tu dawać §lub żydówce. Gdy go pytał: 
zk(\d go z laką. §wietnościf\ przyjmuj~\,? - odpowiedział: b o t ak i 
m~dry, że mą,drzejszy jak pol ki Pan Bóg". 

Te ostatnie sł owa mogą, dać wyobrażenie o tutej zych mie
szkańcach. 

(Gazeta Polsku, War zawa, l () , nr. 113 podaje charaktery
styczny co do ludno ci tu tej zćj artykuł: Jarmark w Prze d b orz u). 

Do tr. l '7 . 

20. Wieś Xa.za.nów. (Podania cudów). 

W artykule o wsi Kazanowie, powiada Jul. Harto. zewicz, it. 
bogobojny i pełen cnót ksią,dz Krupka zo tal w roku 1637 jego pro-
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wincyałem. Dalej mówi autor: "Dla takiego .życia potrzeba był o 
c u d u; i spełnił on się, bo ojciec Krupka a m •obie śmierć prze
p o w i e d z 1a l, gdy na zapytanie: "II n tu już braci umarło?" -
otrzymał odpowiedź 7e: .Czterech«. - .Otóż i ja tu pieszylem, 
bym pią,ty złożył ciało moje". - Gdy umarł 9 Kwietnia 163 , po
chowano ciało w grobowcu Kazanowskiego. Oj cowie Bernardyni zbie
gli się na pogrzeb ze wszystkich małopolskich konwentów i płakali. 
A był to c u d dr u g i. Nikt o śmierci Krupki nie dono ił nikomu, 
listów nie rozsyłano po kla z torach. A jeunak p o" i e trze samo jakby 
z morem, tak z w i e ś c i ą l e c i a ł o po wszystk1ch stronach sąsie
dnich. A nia do amych kla ztorów zabiegła wieść smutna, ale zapu
kała do dworów i zaścianków i do nędwych chałup wiejskich . Moc 
zlachty i chłopstwa towarzy zyła gronom pobożnych Bernardynów, 

którzy nie ami już ponieśli ciało do grobu. Wśród drogi m. zli im 
naprzeciw obywatele ziemscy, atolmkowie, cześnicy i kl~kli przed tru
pem, upra ·zają,c Bernardynów, żeby im także dźwigać ciało pozwolili". 

Do str. 1~. 

21. Niakłań. Piakło. (Podanie). 

(Z listu M. Sobie.zczańskiego w Lipcu 1860 r. pisanego). 
"O pół mili od wsi N i e kła ń, wła ności fałachowskich mię

dt.y Koń kiemi i Szydlowcem, jest miejsce Piekłem zwane, w którem 
natura zdaje ię wytężyła całf\ wą; siłę . by mu nadać piętno dziko
ści i grozy. Cała okolica blisko milowa, okryta ciemnym la em wśród 
skalistych zastępów. Gdzie-niegdzie tylko słychać szum wody spada
jącej na kola fryszerek i pieców, który mie zając się z trzaskiem 
młotów iście piekielni\ tworzy harmoniją.. Gdym wszedł do tyc!J za. 
kładów na chwilę, pozdrowienie cbrześcijań kie nió l mi tu człowiek 
nkopcony od dymu i ognia, przy którym pracuje niemal od urodze
nia, chudy i wynędzniały. Tu i owdzie napotkałem osadę wieśniacz&, 
a w ni~j mie zkańców roznosz~r.ych za nędznf!; płacą węgiel lub rudę 
żelazną, o twarzach wybladłych, ponurych, których uśmiech nawet 
przygniata wyraz niechęci i smutku, a du za ich i myśl jakoby w le
targu była pogrą,toną. Nad takieroi to Ja am1 i o adami Kuźni a
k ów, góruje piekło: ma a skał i złomów nagromadzonych u naj
wytszego wzgórza, okrytego pła zezem ciemnego boru. Wszedłszy 
między te sto y kamieni, ujrzałem nad ob~ ogromne, coraz ku ziemi 
?.wężaj~ce się głazy i zaledwo topami jej dotykaJące; zdawało mi się, 
jakoby ta cala ma sa drzew i kamieni, runąć była gotową na śmiałka, 
co by ię w jej gą zez e wnijść od ważył. Toteż istotne widziałem da, 
lej skał zwaliska które nać w upadku swym pogruchotały wszystko 
co im stało na drodze«. 



"W mtejscu tóm, dzi~ opuszczonćm, miała być niegdyś osada. 
ie je t też ono bPz tra<łycyi i podań u okolicznych mic:zkańców. 

Jedno z lakowych, opowiada niedorzeczną, ba~ń, jakoby duchy j kie~ 
z pod ziemi wylatywały noc;"\ na szczyty tych złomów i skał, i tu 
wyprawiaj~c za l one harce i głośne igrzyska (. ły ·za n e nawet zdalPka 
w chatach od ludzt, których tnvoga przykuwa do podlogi lub klepi
ska), zeskakiwały na tępnie czy t ż spychane były przez kogoś z owych 
szczytów w przepaść, by ię na nowo na nie wygramolić i znów 
z nich przez wyższe jakieś być stocwnymi siły". - (Obacz: Lttd, 
Scrya XVIII, str. 227. Skała Pilarzowa). 

Do tr. 21. 

22. Iłża.. (Podanie ). 

Klementyna z Tat1skich Hofmanowa w: Przrjażdżkach J>O kraJu, 
(l 2 roku) powiada o Iłży: "Widok z rozwahn zamku jest bardzo 
ptękny; cóż dopiero być musiało z wież wysokich? Widać u dołu 
czy tą i obfitą, rzekę llialę, kamiPnice w rynku gotyckiej budowy, 
ko~ciól farny starożytny, - obszerną, górzy. tą, drzewem ozdobn~ 
okolicę. - Na ten pickuy też widok z a p a trzy ć się miał z n aj
wyżs?.ćj wieży, jeden młody ksi~~tże Polskt mie zkająr.y pned 
laty w tym zamku, i zapatrzył się tak dobr7.e1 że aż spadł 
i życie utracił. !\latka jego tyle nad tym zgonem łez wylała, 
iż to miej ce Jej łzą nazwali; dopiero przez długie używanie i ze
psucie w II ż ę ię zamieniło. 'I'akie jest przynajmni6j m i ej s c o w e 
p o d a n i e; a chociaż zimni etymologowie od i l a te g o gruntu to 
nazwisko wywodzą, poetyczniej jednak jest, widzieć iródło jego w oczach 
tkliwej matki" '). 

23. Iłb. (Inna wersya tegoż podania) . 

. J. N. hąd1yń. ki (Op1s miast star. s1mclom. 1857, ITI, 27) 
mńwi, iż mu tarzt~r opowiadał o a tępującą o Iłży powieść: "Ihan -
~cic nasqch pokoleń nieprzerwanie mie zka w Iłży; w domu na 1.ym 
istniała księga od ojca do naj tarszego yna przechodząca, jak drogi 

'l Przy opisie ko ciola C rn go w lłty, powiad Hofmanow : "Na cmen
t r~u (kn ·cielnym) czytać mot na n wmurow nych w ' ci:my kości o!. 
kamieniach napisy po ł cinie, z których jeden na tępnjącej treści (przy
pominaj_ cej wiz runek .1. B. Czę tochow ki ej): 

Tu jest dom Pai1ski, 
K ni l o w a naj p i ę ~ n i ej s zn, 
którą b nr z a m 1 o t a ł a, 
słonce opaliło i t. d. 
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skarb ob erwowana, ręki\ Iwona Odrowl\ta biskupa krakow kiego (syna 
Hado,ława) pi~ana, a która w roku 1831 w cza ie pol.aru miasta 
ogniem spłonęła. Z t~j k ięgi wiem, że miejsce to było d1.iedzictwem 
Hado lawa Odrowqża hrabi z Końskiego, który roku 1139 wybudo
wał ten zamek, lecz nie z muru którPgo szczł\tki widzimy, ale z drze
wa modrz.ewiowego. W tym zamku osadLil hrabia Odrowąt córkę 
swojl\ Odoslawę, pod ści łym dozorem mnicha Benedyktyń kiego imie
niem ttona, nie cbcą.c j~j wydać za obie ława, z nieprzyjazn~j mu 
familii Nałęczów pochodzll!cego. Odosława czule kocbała Sobiesława, 
klóry nie wiedzą,r. gdzie ją, przed nim ukryto, szukał j~j po całej 
Polsce. Pill!tego roku niewoli Odoslawy, prtybyl Sobiesław pod za
mek, i Odo lawę w oknie wieży zamkow~j dostrzegł płac z ą, c ą,, 
którą, nilllitościwy mnich okrutnie udręczał. Sob1eslaw za żebraka prze
brany, wc1sną,l s i~ do zamku, i moicha z a b i w 1. y, Odo ławę uwieźć za
mierzył. Lecz zajechany pnez ludzi Hado lawa, w walce z terniż 
p o l e g ł, a Odosława do zamku zwrócona, w tyrnie do śmierci wię
ziona była. Ona to ciągłe łzy wylewajl\c po zgonie wiernego 
kochanka, dala powód że zamek i o adę przy nim powstającą,: j ~j 
ł 1. ą nazwano u. 

n Przeciwuą, powieści tej starca, słyszeć mol. na l e g e n d ę z ust 
ludu, że nie dziewica osadzona była \V :tam ku Ilżeckim, lecz jakaś p a o i 
łt. y wy l e wać m i a ł a po straciP. wojego syna, który zapatrzywszy 
się z wieży zamkowej upadł i zabił ięu. 

"Dliś zamek, niegdyś obronny i fos. ą, obwiedziony, leży w gru
zach; pozostała tylko ba zta :te strzelnicami, mur od strony miasta 
i wicia okrągła nad urwiskiem góry; pod :tamkiem kle pienia, 
a w nich kości lud:tkie napotykać się daj!\. Wieś~ nies1e, że w naj
wyi~z~m okienku baszty, ukazuje się dziewica z długieroi ja
snami rozpuszczoneroi włosami, lec:t to w tym tylko czasie, 
gdy n a d z wy c t. aj n y jaki wypadek ma potkać Iłżę u. 

24. Iłża.. (Inna wersya podania). 

J. ~l. Wiślicki (Zarysy eirmi OpatoH·skiej 1 Sawlom. l li2, 
str. 50) taką powyisz~j tradycy i podaje wenlyjt:: 

"z; a owych bł·Jgo 'law10nych l' Za ·ów, kiedy książęta uzbrojeni 
11 luki i trzały 1. wierną drul.yną odprawiali łowy po nieprzcbrnio
nych kniejach, zdarzyło się 1i j li d e n k s i :t i. e, potomek Le~ ha, po
lując w tych stronarh, zoczył na kale, gd1.ie dzi. zwali ka lamku, 
pu;kną d z i e w i t' c, wij~ t' ą. w i a lll' k z to warzy Lk, . Poznanie dwojga 
rolo lych jakoś rai no na tąpiło; k~i!\żę za w ze tu polował, a k~ięini
ct.ka nigdz1e pickniej zycb nie znajdowała kwiatów, jak na kalo gd1ie 
p01.11ala 1 pokol'hala rycerza. Oboje młodti mieli już przed oltarz~m 
zapuy ią.dl ·obie wiarę, kiedy jeden z woJ o 1 o d 6 w, rówmeż ubie
gaj:ICY się o rękę księżniczki, za zedł drogę j~j kocbankowi i zdra
d?.it ck o go w oczach ulubion~j z a bił. Odtl\d oczy bogdanki nie o chly, 

LwJ, ·~r. 17 
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która d 1. i e ń i n o c płakał a tam, gdzie się pierwszy raz ujrzeli. 
Daremne były perswazye matki i konkury różnych panów; k i~żni
czka nie porn~zona, ani iść za m!łź, ani odstąpić grobu kochanka nie 
chciała. Co widti\C lud przywi!łzany, z a m e k n a ska l e j 6 j wy
s t a w i l, w którym też przesiadując ciągle w ego kochanka o p l a
k i w a l a. W rocznicę jego śmierci ciało nieszczęśliw6j k iętniczki 
z przyległego stawu wycia,gniono. A zamek lud Jej-łza, 
nazwał" . ') 

Do tr. 22. 

25. Solec. (Podanie). 

J. N. Chf\,dZ)ński (Opis miast star. eiemi Sandom. Warszawa, 
1856, II. 112) powiada: 

nSolec należy do rzędu najstaroiytniejszych miast polskich. 
Pierwsza w zakże o nim wzmianka w dziejach kraju naszego je t 
pod panowaniem Bole ława Śmiałego, iż ten król m aj a, c u raz ę do 
Stani ława ze Szczepanowa, biskupa krakowskiego, za wypomnienie 
go o niepr1yzwoite życie i porwanie Krystyny żony Mścisława z Bu
żenina, p o d mów ił Jakóba, Su lislawa i Piotra spadkobierców Pie
trasza z Janiszewa dziedlica wsi P i o t ro w i n a, aby tegoż biskupa 
oskarżyli o nieprawne posiadanie tej włości, jako nie zapła
con6j". 

n ta lo ię zadosyć życzeniu króla; ynowco1 i e zmarłego P i e
tra s z a o karżyli biskupa przed królem, i ten roku l 07 zjechał pod 

o lec dla o~ą,dzenia sprawy na g~:uncie, pod g o ł 6 m n i e b e m, zwy
czajem Słowian. zc;r:epanowski nie miał świadków g o d z i w e g o n a
bycia wioski od Pietrasza; lecz ufny w moc Boga, stanowczo 
obiecał Pietrasza w krzesić, i w ciągu trzech dni przed 
króla do zeznania prawdy przedstawić". 

"Jakoż po odprawieniu modlitw i postu, w pontyfikal
nym troju bi kupa, udał się do grobu Pietras1.a, na dru
gi~j (prawej) stronie W i ·ły w ko~cielc świętego Toma za będl\cego, 
grób otworzyć i ciało jui sprucbniałe odkryć kazał, a wyrzekłszy do
nośnym głosem: n Boże! u Ciebie jest Wllzystko podobne; o Ty, który 

') Powieść ta przypomina i tu J"ak w wielu innych okolicach, myty o p a
n i a c h, k s i~ ż n a c h (nie kil' y i książętach) , trąc nych lub zbiegaj.
cycb z gór i niknąrycb, a symbolizuj<Jcych siły przyrody w rozmai
tych przejawach, do których zaliczyć by można i owo w postaci łez 
spływajace z gór potoki deszczów i nawalnic (lub w łagodniejszt\j 
formiA rosy). Obacz podanie o księżnl!j na l..yst\jgón:e, o Wiłach w 'olcu, 
jako i przytoczone w .'eryi V, str. 10, w eryi XVlll, str. 211 (Nida) 
i str 226 (Wrehorz). 
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knchas1. prawde, wzbudt mi świadka w t~j prawic; Piotr1.e! w imie 
Ojca, yna, Ducha, powstań, pójdt do króla i JlOŚ\\iarl<:l. moJą 
prawd~!"- Powstał Pietrast. i uj[\wszy ję 1a brzeg kapy bi
skupiej, po falach rozhukanej Wiły, przed krtHa przy oJcu bę
d~cego wśród mnóstwa ździ w i onego ludu, przyprowadwny z o tal, 
przyświadczył że pieniądze za wieś odebrał, i t)\ ·am~ 
dr o g~ odprowadzony przet. Stanisława, w tąpił napowrót do grobu". 
(Lud, Serya XVI. str. 11). 

"To zdarzenie nietylko że jednozgorlnie powtarzają Kadłubek, 
Krom r i Długosz, ale i bez zmiany o ·nowy, aż rlotąd w u tac h ludu 

nieckiego utrzymuj!! ię; dzieci nawet wskazywały mi miej.·ce na 
Wiśle, którędy ś. Stanisław Pietrasza miał prowadzić".') 

26. Solec. (Do tegoż podania). 

"Solec rozciąga ię na wzgórzu. przy uj~cm do Wi ty nrki 
Krępianki, pow'zechnie w tych stronach Opoczką zwanćj, która 
pod górą wije się w dolime umajonej łąkami. Nad Wiljłą pod , ol
cetn, w równinie wierzbami zasadzonej, nie daleko domów koluniję 
olecką stanowiących, istnieje mały dr e w u i a n y koś c i o lek pod 

tytułem ś. tanisława, zupełnie opu::;toszał). Podług podania, ma by 1 

wzniesiony przez parafijan na miejscu, na kt6n!m król Boi<' ·ław roz-
ądzał prawe międt.y sukce . orami i ( tani ·)al\ cm biskupem, gdzie 
stawił na świadcl'two w, krze zonego Pietrasza. Przed OJIUSto zenie m 
ko~ciołka, odprawiało się w nim żałobne nahoil•ństwo za du. zę Pie
trasza w rocznicę wskrze.-zenia go, a na f. 'lani ław clnia maja, 
wielki odpu t, na który lud :t.e wst.ystkich tron ttumni si~ zgroma
dzał, a nie mog!\c być pomie'zctony w ku.~ciólku, przyległą rÓ\1 ninę 
zalegał, którl\ dla chłodu i cienia Maryja1ma z PfZl•bentlo,\.kich :\Ja
tu. zewiczowa, tarościna solecka, przy końcu ZC:>tł go tul da, llierz
hami za adzić kazała". 

nNaproMt tego kościołka, pu drugiej stronie Wi~ly, JI'Sl wio~ 
P i o t r o w i n z murowanym t~taroiytnej :;lrukturv kośt'iolcm parafi
j lnym pud tytułem ś. Toma za a w tym w j•luje i •rubOI\ 1 • 

1) J. M. Wiślicki (Zary'y ritmi Opatom. 1 ._ '•mdom. l li2, 11tr 57 uH~wl: 
.Du dzi dnia pokazuj miejsce, gdzi st l trun UHIIIIH zy, <Iwona· 
nami i tA bo rew utoczony (iż u n g-run ci • . prltli a uli al 1 h) c o ·~<łzom~ , 

gdzi obecni m uw IIII) kt> i11ł •k na t lU hl on in J t v.y t.\11 i OH) 
lit•j c to było zll IRI'It w lecie v.y )<'h11jar ; dzi Wi la t. l.u~h~ 

hi g ubróciłli. Tym spnRohcm mit>j~Cl' kn'tlt•w'kit•go ~adn i•• t pod ,'ot 
Cl'W z a W i hh i ztl~d to '1\ 11'. ć utrzyn1ujt• i e mi d z) Ind 111, ie 'wittY 
biskup prowadził l'tutrowtn:l na . v. ili1lka p r i c· z· ~·o ci \:• ki, dy i lotni~ 

tmi law wiódł go tylko przt•z wy •·h III. w 1'>11 ctas l11cht,: " i s l) Staro· 
dawne Rł·fre ka w koticit•lo Piotru ii1 ~iul przecl tawi:Lj.~ 1 w krzcuo· 
nie świndk i ąd Bole lawa pod golt'•nt nich 111 na hlouiu odpra· 
wiuny". (LJ1bliottka Wur·ztłw kc1 ~ 1 1R11 1 tuw IV). 

17 
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Pietra za, kapa i cały pontyfikalny ubiór ś. tani ława w którym 
w krzesił Pietra 'Za, ·tarannie przez miejscowego p robo zc7a pr:wcho
wywany. W kościele istnieją, malowidła wyrażają,ce: w krzeszenie Pie
trasza, - przeprowadzenia go przez Wisłę, - i stawienie przed 
królem". 

27. Solec. (Reprodukcya podania). 

Dal~j mówi J. N. Chądzyński: "W cza ie powtórn~j wojny 
sz.wedzki~j, Solec także bardzo wiele ucierpiał. Roku 1703 nadciągną,! 
tu August II z znaczn~m woj. kiem z a ów i Polaków złożon~m, 
i celem przeprawienia ·ię za Wisłę, most budować kazał. zwedzi 
na drugi~J tronie będą,cy, już ukończony uhi dz starali się; na tą,
piła więc walka, a w trakcie tej, liny i powrozy na samej głębinie 
poobcinać musiano; zginęło z oby d wócb stron po kilkaset ludzi, 
a trupy ich nurty Wi ły pochłonęły. Walka bowi~>m zaszła na mo
ście, przy któr~J Augu t wiele męztwa i przytomności urny lu okazału. 
. "W trakcie t~j walki na ·tępujllce zdarzenie za!!ługuJe na wzmiankę. 
Zyd Jankiel, faktor Bliwernicza generalnego komisarza wojsk a kich, 
stojąc na pokładzie mostu, którego liny obcicte zostały, wpadł 
w ame koryto Wisły i tonJ\ł. W tym amym cza ie, Teodor Poto
cki biskup Warmiń ki i Kazimierz Łubiński bi kup Chełmski, przy 
boku króla będący, opowiadali generałom saskim (protestantom), cu
downe wskrze zeme Pietrasza przez ś. tanisława, i wskazywali miej
sce na Wiśle, którem tenże Pietra z był przeprowadzony. Nie do1 ie
rzają,c tPmu, jeden z generałów sa kich odezwał się: .A dlaczegoż 
teraz wa z Stani ław nie poratuje tego żyda, który pa uje się ze 
śmierci!\ w głębinach wody ?u - Bi kupi i panowie poLcy p ok l ę
kną,wszy z odkryteroi głowami, prosili ś. tani ława, aby 
dla ich honoru cud pokazał. Jankła nie było już widać na 
powierzchni, bo zo tal falami pochłoniony; lec1. po niejakim cza ie 
dostrzl'żono go wychodzl\cego na ląd przeciwnego brzegu. , prowa
dzony przed króla, biskupów i generałów saskil·h, z wielkiern zawsty
dzeniem o tatnicb, a zadowolPniem pierw zych, nie wiedZI\C nic co 
się poprzednio tal o, zeznał że gdy bez przytomnr.ści już l e t a ł n a 
d n i e rzek i, tanął przed nim jakiś b i ku p w kościelne n brany 
·zaty i rzekł: .pójdź za mną!u a wziąw 'Y go ta rękę. po dnie 
W i ly pr1.eprowadzil do lądu, na którym zniknął mu z oczów. 
Tak wybawiony od ~mierci Jankiel, przyjął cbrze t i imię tani lawa; 
potom two jego dol, d mieszka w Solcu". (Obar.t: Lud, erja XVI, 
str. 11. 12). 

2 . Solec. (Z11ali ·ka zamku). 

"Dziś przy wjeździe do mia ta , oJra od W1sły (mó" i 'bą
dzyńskl w r. l 5H), po prawej rtronu?, na wap1 .. nne1 górze. zalegają 
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zwaliska zamku soleckiego. Pawilun wschodni kładał sit; 1. p1ęmu 
dolnych pokoji i tyleż zapowne było górnych, orat. narożny kwadran
gul szkarpami umocowany, dachem gontowym pokryty, który mógłby 
je zc.le na miestkanie być użyty. Wstystkie oddrzwia i futryny okien 
z ciosowego kamienia, grubuść murów prze złu tr~y-łokciowa, świad
CZ(\ o trwałości przez długie wieki tego starożytoego grodu". 

"Obok istniej~ twaliska drugiego pawilonu, w którym urz!ł
dzone były więzienia; zakopcone mury, ponure sklepienia i lochy, 
przerażaj~ serce katdego widza '). W środku pom1ędzy temi murami 
przedHtawia ię oku dół 1.awalony, dzikiem zielorn zaro ły; - ślad 
to przepy znej niegdyś fontanny (ze smokiem z konch morskich wyro
bionym). Na dliedzińcu zamkowym i na miejscu ogrodu, teraz siane 
jest zboże; pow tało tylko d z i e w i ę 6 l i p starożytnych, podług po· 
wieści, ręk(\ Krysztofa księcia Zbarażkiego, tarosty oleckiego, sa
dzonych". 

"Na innej górze o ćwierć mili odległfSj, był piękny .plac staro-
ty Raj e m natwany. Od południa istniała wionica i w tćj dn:ew 

morelowych 30. Pod górą rozcif\gał się obszerny ogród włoski; 
w tym 3!) drzl'W figowych, a innych sztuk 300 Za ogrodem długi 
i swroki zwienyniec, w którym prt.echowywane były ~arny, jelP.nie, 
bawoły i t. d.". 

29. Solec. (Zamok. Tradycye. Wiły). 

" a~t •puhca jeszcle l e g e n d a (mówi J. N. Cbf\dzyJi·ki w dziełku: 
Opi~ miast star. ztemt 't,nclom. Warsz. l 513, lL 112) dala mi się 
slysteć w okolica" b Solca, a mianowic1e, że: W miejscu gd~.ie dzi· 
:~iaJ rgli zeza zamku i tuicją, w cza.ach przcdchrześcijal'l· 

ki c h tała ś w i~ ty n i a n i m f W ił a m i zwanych, które pud p c l
n i ą k s i ę 7. c a, opuszczaj<\C n nr ty W i l y, gr o m a d z i ł y ~i ę 
w świątyni, dla uznania potrlcby spuszczenia deszczu na 
zi mię lub chmur rotpędt.enia" '). 

"Bezbotny jakiś I i ki m o ra wsLedl tło 'wi;\tyni w l't~ ie na
t ad nimf, i zadaw ·ty im na e n, jednę najpi~kmt>jszą ukrył n a 
w i u i y, gdzie już jako o d l f\ r z o n a od to1••auy tl\a bogiti, m o c 
hl\. twa utraciła, i prztd toczJła ię w zil'rnską dziewicę, 

1) ie potrzebujemy tloda lit', że i tu jak z1 tłztt', fantazya gminu za· 
ludnia te lochy widmami, tracharui, 1lncharni piluujacemi ukrytych 
w głęhi knrbów i t. p. • 

1
) Tradycya t , mimo przek ztałcet't i szrzNh, ukazuje w istocie znamiona 

pewnych wyobrafrń ludowY" h w allegoryrwtlj po t.Lci.- Zbliżont~ nieco 
tło tutejszych Wił je~ t B o g u n k a Lwi, .'crya XV, tr. J5). Prz)Po· 
minają one także R u a l ki na Ru i i do pewne~o top n in W i l e 
serbskie (Lud, 't•rya XVI, tr 1 6. notkal. "atomia t odmi nna zu
pdnil~ u:,tur~ ccl'lllljl' Wiły wiclkopol~kil• (LII•I, 'crya X\', "tr. 31 ). 
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najpiękniejszl\ z kobiet i najsilniejSZI\ w namiętno~ci. Kikimora ') na
zwał ją O s l o d l\ i ale nimfa nie była z niego zadowolona, bo w cm-
ach jeJ od wiedzani a zaw!lze był ~p i~ c y (Morfej ?). Wzywała przeto 

nieustannie swe towarzyszki Wiły, aby ją od Kikimory u w o l n i ć 
starały się. Wiły kilkakrotnie w 1. b u r z a ł y W i s ł ę, zgromadzały 
deszczem brzemienne chmury, aby towarzy zkę SWI\ wodarui 
ogarnąć. i do i to ty b 6 t w a powrócić. Wslystkie ich usiłowania 
były daremne; O ·loda była zbyt wysoko umieszczona, aby jl\ wody 
Wisły dosięgnąć mogły". • 

n Wezwały pn.oto na vomoc ziemskiego rycerza zwanego S w i a
t o w i d c m 1

). Ten też przybył i świątynię Wił p o d p a l ił; a gdy 
Kikimora dziewicę z płomieni unosił, napadł na niego, z wy c i ę i y l, 
i Osłodę uwolnił. Zbirgly się tedy Wiły do Światowida, aby znów 
od niego O l odę odebrać; ale Osłoda n i e c h ciał a się 1. rzec 
ziemlikich roskoszy i przy Światowidzie zo tała". 

"Światowida z wycięty! S o l emir, i dla odebranej mu O lody, 
na gruzach ~w i ą ty n i wy ta wił 1. a m e k, w później!!zych cza ach 
'o l c e m ( ł011cem ?) nazwany. W p o n u ryc h zamku murach O loda 
tęskniła, i najczęściej na nit•dalekiej górze (więc ~wiatlejszćj nit 
zamek) przebywać zwykła. Tam widywana przez lud po polity, z c h r z e
ścijaństwem JUŻ obeznany, za mieszkankę raju poct.ylana 
była; i zt!\d góra ta H aj e m nazw a na została". 

30. Solec. (Kościół. Tradycya). 

W rynku miasta wznosi się okazały kościół parafijalny z ko· 
pulą, zbudowany przez Kazimierza Wielkiego. W kruchcie kościelnej 
zawieswna jP't ko~ć goleniowa po jakieroś wi ll<iem zwierzęciu, ło
kieć grubości obl'jmuj~ca. R6żnc s:t o niej podania gminne: 

l) JPdni mówią. jakoby pochodziła z p o roni ak a (dti<:cka po
roniont•go) wi lko-ludowPgo. 

'2) Inni twierdzą, że tu jest ko~ć wiatowida zwjcięzcy Kiki-
mory, przez Soiemira zabit~go. 

3) Inm wrP .,. ·il' utrtymuj,, że w Jochac·h zamkowy ·h, kit>dy~ 
miała byt~ ogromna b e s ty i a, lt11lt.i i bydło po:leraj<\Ca, w et a ·i e po
żaru mi a ta dym m u d n s t. o n a '). 

1) Zdana sit• niekh•<ly sł) Leć pc11l .'.ulllumierz<'m p rzekł •i1 t\ o: .A ho · 
d.<j ci: k 1 c i - to o r u het Cllłkt~ noc 1lu ił.t !" - w k zują c jakohy na 
\ pól n!} ak•·y•• ku t 11 (c·zarnl'go, i zmory. (Obacz ; Lud, .'er} a VI l, 
tr 75, nr. 1;,11 - S r).L X\', tr. :1~1, nr. :3 - 5, tr 13. f>7 . Hl-1 . -

•• .. rya XYIJ, str !l!J, nr. 4 - str. t:ll) . 
l'utluhnPj t n• ci podauia cytuj•• K ."w Te w rlzh•le wt\m: .l!ytholO{JI(I ·ło -
1<' 1111 ,k,z, PoznaJ't , 1. Q, tr. li!J 12~; jak nit•mnil\j tr. 130 (tuówiąc 
o lmicu), tr. 17~ (o 'wiatowidzit•) i t p. 

3) Tu si~ powtarz.a ba.'it o moku pod-wawP)skim (l.ud, ."l'rya V, 
tr. !l.- 'rrya XV, str. 26 .'t•ryn XVIII. str. 215.- ."erya XIX, 
tr. 24!J). Jak dalckt> ona sit:ga, dowodz.i t('go jedna z licznych 

tl'~o rndzaju powi:t. tl•k . I tak: 



Kościół Reformatów pod tytułt·m ś. Stani l wa, fundacyi Kry-
ztofa k ięcia Zbaraźkiego, taro. ty Sole~kieg , spaniał:~ odznacza 

sic . trukturą; front jego umocowany dwiema ogromneroi l!zkarpam i, 
a na facyjacie wyobrażenie księcia Zbarażkieg o w purpurt.e z podgo
loną, głową, który klęc1.y przed biskupem i proHJ o pozwnlenie fun
dowama kościoła. Tu taż pochowane S<l i jego zwłoki. Ołtarz wielki 
z jednej sztuki ciosowego kamienia wyrobiony. 

D o !dr. 26. 

31. Łysogóry. (Tradycye). 

K iądz Józef Gacki (w dziele: Bcncdykty~!ski klasztor świctego 
Krzyża t~a Łysej-górze, War zawa, 187B, str. 5) powiada: 

"Jadącemu z miasta Opatowa od osady Słupi-nowej, przedsta
wiają się po IPwej ręce, id!\ e łańcuchem góry: K i ą ż ę c a, K r ó
lewska, Witosław ka, Jeleniow ka i Łysa; tudzież wpro t 
ŁyseJ, lecz 1. prawej strony łupi, góra Chełm. Od Łysej znowu 
pasmo gór ciągnie się ku Kielcom aż do Ły icyu. 

"Długość górzystego łańrucha d wie mila wynosi, a najwyższeroi 
j •go wzniosłościami są,: na wschodzie Łys a- g o r a albo Łys i e c, 
na zacbodzie Łys i c a. Ta ostatnia zowie się dziś gór f\ ś. Kat a
r 1. y n y, od stojąr.ego u jej tóp kościoła z kh z torem panien Ber
nardynek; pi rw zej, jako i calemu pasmu gór tutaj zych, miano 
Święto· k r 'l y z ki c h nadal zbudowany na Łyścu benPdyktyń ki kla
sztor i kościół św. Krzyża. Nazwi. ka jednak: Ly s i e c, używano w pi
smach i drukach do XIX wieku. 

"Lipecz takie w "Staroiytt~ćj Pol'ce" ( Balińskiego i Lipiń
kiego) zamia zcwny, powstał z Li~secz, przez mylna odczytania 

przywileju". 
"0 w pomnionych tu górach podajemy, że Ksil\żęca zowie 

się dlatego, ii. leży w granicach dóbr Opalowskich, która były wła-

W dziełku: Des erreurs et de prłjtlges populatre <Hruxellea, 1 ~~ 
pag. 100) czytamy: Je saia «JUC, suivRr1t les trndations d u woytm ag<', 
u n h o r r i b l dr a gon, cm bu quć :\ quelque distance de Rouen, s'elan
<;Nit sur Ie pa ant et Ie dcvorait; IJUC ce dr gon, app Ie la gar· 
go nil l e, fut attaqu' d ns sa caverne par un saint howwc, qui l'en
ch:una et l t•ondui. i t aur la place publique de Rnueo, oi1 ił fU t bru l e. 
l i on m'ac·corderR, tpre l~ histori!'n · rnnłł'mpor ina na parł nt pas 

de co dragon, et disent seulemtmt qułl RotH•n echappa ux dć astr 
d'une i non d tion p r l aoin et l. pritre de l'evt-que int Ro
main. Or ce pr lat t• t Ie vainqucur traditionnel de la gargouillo, et Ie 
IDot gargonitle signifie dana notre langu : irrnption, bouillon
n e m e n t d' e a u, de sortt- q ue Ie dr gon de Rouen n' e t utro chose 
IJU' u n e imag!' de l' inoodatiu n arr·tće pRr in t Romnin, et o'empcche 
p. s seR emblabłt>s d' i•tr(' rangćs da n~ la c la e de anniruRux C bu
leux" . (l'rzypomin11 tak>.t- .'chillt>ra: llt-r Kampł mit dem Drachcn). 
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sno~cii:\ książąt O trog. kich, a p6źniój Lubomir kich; i.e K r 61" w
ska je .. t czę{ci1\ d6hr rt.ą dowych, Chełm i Ły a. ; i że \ i l o
sławska i Jeleniow ka należ<\ do prywatnych. Jelcniowska, 
nazwana pewno od ulubionego nięgdyś na niej 'tanowi ka jt>lcni, 
zkąd i przyległa wieś Jeleniów, i powie~ć o jelenin prowadzącym na 
Łysice świętego Emeryka, wzią ć mogły początek. W i t o l a w k a, 
mianowana może od Wita, c1yli rycerza ławnego, to je t Światu
wita, wojowniczego bó~twa Slowian (Encyklopedya )JOle zrclma, l I. 
179), albo też od Świato wida czyli słońca, które c1czono po górach 
przez <>gnie czerweowe (Rogawski w Biblwt. Warsz. l 60 r. II. 2 ~)" . 

• Góry te skutkiem różnych przyct:yn, a moża i trzę ienia ziemi, 
uległy wzburzeniu, , kutkiem czego po calem ich wi •rzchu są nic
zmier_ne rozwaliny skalne. w owem wzburzeniu lgłarlzont:l być mo
gły zwierz~ta, których kości dawniej po filarach w kościt•łe święlo
krzyzkim na żelaznych hakach (K wiatkow ki, 3.), a d1.iś przy wiel
kich drzwiach na łatłcuchn zawieszone (obac.t.: ole!', tr. 2G2 kościół), 
dały powód Długo.zowi do wniosku, że miE>jsca te były niegdyś iE>dli-
kiem w i elkoludów ". 

32. Łysogóry. Łysiec. (Tradycye) 

Dalej (na str. 14) powiada ksii:\dZ Gacki: 
"Na Łyśt·u za pogań twa. stała (wedle Długo za) św1ą1ynia 

trzech bałwanów: L a d a, B o d a, L e l i, do kt6rych ludzie na modły 
i ofiary zgromadzali się w dniu l-go maja- mówi powielć cze ka. ') 
A my (k . Gacki) dodajemy: w nocy także l·go maja w NiŁ·mczech, 
na łysych górach zwanych tam nłock. berg maj<\ si odprawiać oa· 
rodziejskie uczty i zabawy. Porlanie to przypomina pogań. kie ob~hody 
na rozpoczęcie wiosny, a nasze Baszowice (wieś u ~tóp góry) llajE' 
znowu wyprowadzać od san kryckicgo b h a s z a (i') mają(· ego znaczyć 
bie iadę (tamie pod 13 maja). Doda może być to ~amo co llodło 
i llobo, dziwotwór bywaj(\cy w postaci capa lub kuta ctarnPgo ua 
Ły Oj-górze podcza schad1.ek widźm i czarownicu (Encyklopcdya 
powszeclma III. Hi, '52). 

"Jabłoński (Drzewo żytcotn w raju, 1735, str. lO) zapewnia, 
i e l G G roku prL.ed drzwiami kościola święto kny1.kiPgo 7. boku skal t: 
knj, c, napotkano IDleJ.'Cf' w którPm złożone było bożyszcze <t\ ne 
w~glam1 osypane. (Lud, er. XV, str. 6, nr. 2 i tr. l ~. - Woj
cieki: tare gatądy, War z. l 40, lll. :-300). K wiatkiewlCl. :ta wił'1 
ż trzy bó t" a czczone przpz Polaków, nazywały ·ię: jt'<lno P o g o d a, 

') Dzido b nPdyktyi1 kie: .Aquillw polouo-llrnedirtinae farit·. " ( wyszł 
około r lGOO) podaj t> na str. 13:3: Anno lOOG 1 ritJus łiluiU>~is idoliR : 
Lada, Jlo(Ja Leli, ex monte alvo uhlatis, Crux 'hri ta illnta e t, 
t mpluwque ancti ima • Trinitatia cum Mona tt•rio ordiniij uoatri, 
erectum. 
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drugie w i z d- P o g w i l d. trtecie L a d a, matka L e l i· P o l e l i 
c:zyh Ku ·bna 1 Polukqa. W naplSIA znowu ~wlatkzącym o poświę
ceniu tut ·j~tego ko~cioła l ()(i roku, na tablicy marmurow~j wyryto: 

w i t, P oś 11 i · i P o g o d a, Jako tu niegdyś wielbione istoty. 
(obac1.: Lud, Serya XV, tr. 6, bo:lyszcta). Wątpimy jednak, iżby 
te imiona w1atru, wichru i ci zy, znacqły toż :a mo co Lada, Bod a 
i Lel1 1

). Domy l Naruszewieza, jakoby n Nahal>\:tlów Tacyta świą
tynia Ka tora i Polluk a lała na trj gńm1 (!; P r m a n i a § 4:~), 
Lele11E.'l ~tanowczo odrzucił (Pol. ka ll'iPk(ilf' śrcJnzch, l 2 2). NI
eteru także nie jest popart!' twil'n!?.Pnle, że świątynia hó,;twa Lelum
PołPlum stała na t~m mit-j en gdde Mit>czy ·ław z cza ·em kościół 
modrzewiowy wy ta wił i oddał Bem•dyktynom ( D:m1mk Wars:. 
Ord)lłca l 26, XII. l 9) 2

). Zaw ·ze przecież podania to dowodq, że 
Lysa-góra miała pogań~ką świątynię, a nadto, była miPjscem gdzie 
chowano po!Jioły umarłych; bo je:;zcw za en ·ów ta ''tica znajdowano 
tam popielnicP. Pod górą takżE', w Słupi, gd\ miano tynkowad ko
ściół l 46 roku i zakopywano ru ·ztol'.ania, znaleziono urny ze szcząt
kami zmarłych". 

"Dtiś gmin całej Polski prawi o zbieraniu się podczas n o w i u 
księży c a, a mianowicie w wigiliję ś. Jana, powietrznerui drogami 
na Ly:Ht górę, czarownic które tam ciPsty6 się mają. z biesami (En
ryklop. paw~>::. VI. 258) 3

). loże tn znaczy, iż na nieprzy tępnej. 
kilko-milową puszcz~ niegdyś otoczonej górzt• , najdłużćj kryło się 

') Tablica w krużganku klasztoru wprawiona w r. l OG mówi (mylnie 
jnk lt'go dowiódł ks. Gt~cki) o znłu~eniu pnez D~brówkę w r. 996 
w miej cu gdzie czczono boży zez.: .'wist, Po'wi. t, Pogoda, kościuhl 
li. Trójcy - i sprowadzeniu 6 zakt,nników z Cze('h, pu których za· 
mordowaniu, sprowadzuno znów l~ ;~;nkonników z [onte Cassino. 

') Klementyna z Taliskich Ilotfmanowfl w swej pudróży n/1 ł.ysą-gt'Jrę 
w r. l :ł podanie to w na~tępującej pnyt1rza zacic: .Swięty EuH·· 
ryk polując w tych stronuch na szczycie Ly ej-góry, napotk11ł mo
tlrzt•wi ko ciołt•k, jeszcze przllz Mieczysla\\ a I i D:. brówke wy budo· 
wany. Tam koi1 jego ;~;atrzymal sit; i dal~j i' t: nic ellciał Kie1ly wite 
jczdtiec bić z. czyna uparte zwierz!', (Jaje si~· lyszcć glos uroczysty 
(anioła): ani koń postąpi, ani tyztad W)nijdziesz,dopokl}d 
nit' uczyni z zlubu oddania miehr.u temu t"go, co ma ;~; 
najdroższcgo. Pohożny Ero ryk knrh sw1\j nosił przy sobie, był 
tu szczatck drzew. krtyż11 Zb11wiciel.,ktury do t łbyłodHW go 
oj c ' króla węgier ki •go .'tefnna; ślubował natychmiast, że go z l o ż r 
w ręce króla Polski •go. ;~koro wynekl, koil r11. zył z mi J· 
s c , i bez szwanku do Kielc ~ru z Jllti l . !.1m hrobrcmn opnwietlzial 
swujn przygoił e i w jego n· c c drogi dar zlo t \ l, a Boi t• ław n.l ucz
czenie go, (~dy· b i kup L:~uihPrt ułamek w Jt'ty tu złożył) piękny ko· 
ściół. obok kościoła ojca wystawił, i Rtmż j{.gtt sprowadzonym z z:\· 
grauJCy Benetlyktynom powierzył" . 

J) Mgła na górze Z\\ iastujc niepogotlt•, z t d lllt~wi.~: .ki c dr ł, Y 8 i l' a 
w ktlszuli, zaraz iP nichn ro-zczuli". - A kiedy obłoki przy
bil•rają r6ine ksztJtlt); odzywaja it· na to lJ.Itrzący: ,na Górze 
piwo robi:~" (Lud, Hcr VII, Hlr. !J.'i; nr. 20!1). Podohnid mówią. g(,. 
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bałwochwalstwo z wymi kapłanami i ucztami 1
). - Wszakte Pa

procki (G n i a z d o, 36) mówi, iż po przyjęciu wiary chrześcijański~j, 
poganie (cty w Cla ach dawmejszych, czy po zgonie Mieczy ława II, 
nie powiada) położyli się ko ·zem (czyli taborem) na Łys~j-górze, 
i tamte z ,,owodu wielkiej g o ł o l e rl z i bezpieczni, bluźnili Chry-
tusowi, - aż jeden chrześcijanin (wódz Bole ława, M zczoj Jastrzę

biec) uzbroiwszy nogi końskie w ostre telaza czyli wymyśliwsty p o d
k o wy, kata! podkuć kilkaset koni, i z małym pocztem jazdy pora· 
zil owo wielkie ale zbyt ufaj~ce miejscowości wojsko, i bóżnicę po
gan zburzył". 

"Wprawdzie wypadek przytoczony mógł być utworem heraldy
ków, ale mógł też zajść rzeczywiście, lubo z odmienneroi może oko
licznościami; a dopiero z odwiecznego o nim podania, heraldycy ob
jaśniaj~c herb Podkowc z hasłem Ja trzębiec, która-to podkowa z go
deł najdawniej krzyż prtybrala, i w pięciu odmianach stała się 
udziałem (i O r0dlin zlachty polskiej - 1a tosowali do neczonego 
podania wywód herbów zwanych Łazanki i N a-gora-, że l a zł na 
ły ą górę rycerz Boleszczyc (wielki), mianowany po odnie ionem 
zwycięztwie P o d k o w~ (Lelewel: Polska, IV. 321-335 )u. 

33. Łysogóry. (Tradycye). 

n l)rócz świątyni tltał na Łys~j-górze - mówi dalej powieść cze
ska - z a m e k zwany Łys i e c, iż z daleka b i e l a ł. W tym zamku 
mi e zkaj(\ca P a n i, poraziwszy pod ow~ gón~ Aleksandra Wielkiego, 
taką się vychą uniosła, że się kazała czcić za b o g i n i ę Dyanę. Za 
to zuchwalstwo, grom pomsty hożej potłumił j!l ze wszystkieroi łu
żebOikami, i roztrącił zamek w gromady kamienia, leżl\Ce 
po dziś-dzień na orH~m miejscu, to je t, jak pokawją, o pół wior ·ty 
od szczytu ku Woli- lilanow kieju. (Obacz: Pamigtnik Sandomierski, 
Warszawa, l 30, tom II, tr. 490). 

nPodanie to może je:~t przekształcone z gadanin Kadłubka, lubo 
ten ( tr. 16 wydania Przezuzieckiego) mówii\C o tryumfie Polaków 
nad Alek ·andrPm Wr ·!kim, zwyci~lenie go przypisuje nie monar
cbrni, lecz prz •biegłości pro s t e g o c z l o w i e k a znaj[\cego p o z l o
t n i c t w o, - który na. 1~ynio łym wi rzchołku góry (nazwiska góry 

') 

rale o azcz1tach Ta t rów { 'l'!;.qodn. ifltl..~tr. VI, 178) i Huculi o z: r· 
nohnrze (1~11 ykl. f1011'.~Z \' 1, 1!13 t. 
Uaz .ta Wr1r ·zr11c ·ka, 18.17 r. nr. 320 mówi: .Góra ta ubarwiona jeat 
najfantnstycznicj. t•·tni Ie r odami o duchach i cz rownicach, co· na
kaz! łt znanego w śn·dnich wit·kach sabbatu czarownic, które lecąc tu 
po powi~trzu na starych łopat: rh i miotłach, maja wymawiać tajem
nicze ~~du:ćzabawncwyrazy: Płot nic płot,-alota nie ałota,
wieś nic wie ·,- a. ty bi • i e nieś! - Gdyby nie za nowy ję
zyk tych wyraz6w, wnosichy można o ich pochodzeniu po g i1skicm•. 
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Kadłubek nie wymienia, a miej cowi mówią, że na górze b e l m 
jakiś nieprzyjaciel zo tal podstępem pobity), na tawiwszy n d a n e 
zbroje, wprowadził nieprzyjaciela w za adzkę, 1 stał ię sprawcą 
porażki Alek andra '). Kwiatkiewicz nie fli ze o Alek andrze, tylko 
o zbiciu pogranicznych nieprzyjaciół, - a Jabłoński mianuje ich 
Niemcami". 

"Nie dojdziemy zresztą, kto był ów nieprzyjaciel tu pobity, 
i co to była za p a n i zwycięzka, tak pótni6j dla dumy karana; to 
tylko pewno, że skalne odłamy w większych ta i owdzie ilościach, 
wydające się niejednemu, a nawet Długoszowi (Dzieje, I. 34), jakby 
zwali ·karni olbrzym i ch b u do w l i - nie pokazuj~ wcale, iżby do 
ich nagromadzenia ręki ludzki6j używano; i oprócz mur6w wystawio
nych przez Benedyktynów, żaden sz.czątek zamczyska ani jakiego
kolwiek gmachu innego z czaHów dawniej zycb, nie da się tu wska
zać. Czyli zaś owe pasy skały pokruszonej, albo nasypy kamieniste 
(w trzech rzędach otaczające górę) uważać należy za łysogórską twier
dzę, czy też prócz tego na szczycie stał kiedy zamek drewniany, ja
kie pospolicie 11 nas w odległych wiekach budowano, a jakie łatwo 
uprzątano płomieniem, - wiedzieć trudno; gdyż Bogufal powiada 
tylko, że na miej ·cu zamku łysogórskiego - in loco castri Calvi
montis, - załoione zostało benedyktyńskie opactwo. To pewno, że 
Benedyktyni w Tyńcu, w Sieciechowie, w Płocku, poosiedlali się 
w z a m kac h, i że klasztor łysogórski był także jak wiele innych 
opactw, z obwarowaniem' 2

). 

' l 

' ) 

Pod nie odnośne, 11 kt6re się nic rzadko przy wyniualościach z nazwą 
hełm. powtarza, 11łyazeli ' my w • ' łupi w na. tt:pnj:!tt;j opuwiecb:iane 

wcrayt: .Cióra Chełm nn mieć swą. n ;o;wę uol . 1-yszakoh\ czyli choł· 
ruów świecacych, które jcdcu z wodzów pnlijkich kazał powkła· 
dać na wicrzcftołki mlolłych a os i c u tercz1~C}'l'h k 11 g•ir:w p u za ~ uj
skicm je!(' o istotru1m, tworZI,!(' 1m pirrwHt)' ze reg, i mającćm podo
ilileż szyszaki na głowach, - a to na tt•n n•l , alry pozon·m licznych 
zastPpów oclstraHzyć napad wielkil•gu tłumu .J:uliwinl{l\w". (Ohacz: 
1-ua, 'crya V, str. 10, litera hl . 
Z Chodakuwski w li~cie z d. li) Li top. l li (uhacz: Rildiof. War ·z. 
l GI), II . 1114) m6wi : .Dzit• iPć 1lui ~lmwikm ' ~andurnit>rzu, i tylt•ż 
n:l L y s ej -gór z e u ś. Krzy:b Czul!' nr radu t\ żo JHI tylu czytaniach 
i rozmatty~h ><l uchuch o tćm mit·j~ru , rr11lgh·m '1\ ła~llt·mi oczyrun przP.i· 
fi.('Ć i sądzi<'. llutnd je uzt 11kaznj:~ . t11tlni • 1111. Rajski m d w u r z c 
zwaną. ( t. j. w dz!t•dzr~t'tcu kla zlłlfll) m), i ofotąrl trwa ll'll wał, który 
z nie.mricrnl'gu rumowi. ka kał usypany, " i• t'trz) '' ierzchułek t~j 
g(lry, ktMy nahużnt'UIIJ llłngo zuw i ztltł i ~ h) ć bud(m n wit•lko luoloh\ 
~~~~ putupu 'wi ta, l który moi. tylko Lill zezy•· iP "od przt>ruużu .j 
r zhyt dziwuczru'•j rt·ki Ta go'Jra glu ua 11 . ttq ch l'ol:lkó'' z1· rzo·1 
pu.yno wu 1j dla trof.tego bo'o. twu L cly. L c lt i l'olo·li, etc·m na
zwi k taroiytuycłt otoczona, Wllrta hyłahy wio·kMZ!!KO j•· zrzt• prll'j 
rzcnia, ~dybym mó,;ł t.;k długu nad j ednym ptinktnu zatrzyma;· ię, 
i wurta b} laby zcłj~ciu topugrafic·zne!! o ze \\o im star) 111 s t t• m, 
gdyby pozwolenie rządu i A po ol•y t mu tul po" iedzialy. W cstchnaw
. q nad wioloraką niemoinuścią moją, z nnc!zi cją powtt~r n ego kic·oy~ 
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Dalej mówi ks. Gacki o 7.ało7.eniu klasT.toru łysogór kiego, ') 
rozbierajl\C krytycznie tradycye odnośne: a) według powieści spi ·a
nćj po czo ku, b) według podań u Długo za dochowanych, c) według 
domysłu DaniłowJCza, cl) według kronikt Bogufała. 

34. Łysogóry. (Legendy. Cuda). 

O relikwii <więtego Knyźa, jej cudowności i wziętoś!'i opo
wiada ks. Gacki: "Relikwiję tutejsZ<l, od której poszła w XV. wieku 
i dol<Ld się utrzymuj e nazwa kośeiola, kła ztoru i mi<'jsca, 1

) .·tano
wią pięć sztuczek z drzewa na którem Zbawi!'iel śmierć poniósł, 
w drewnianym podwójnym krzyżu zamknicte; schowanie t.aś albo tekę 
na rebkwi.it:, sporządził Michał z Lipia opat (od r. 1445) ze złota, 
które tu Jagiełło w bryle albo w kształcie ręki ofiarował (Kwiat
kow ki, ti3); ma ona i parę innych koszto\myrh tek". 

"Cudowność relikwii jui w Xlli wic•ku musiała być głośną, 
kiedy 12 7 r. towarzySZl\CY Tatarom prowadzonym przez Telebugc 
·ą·iedni chrze<cijanic, radzilt im, iżby nie wa7yh się naru nć tutej
llt.Pgo miPjsca (Latopis wołyt!·ki w Bibl. Wursz. 18-15, IV. 3G; 
Długosz, DztCJC II. 475). Hozszm-L.yło stc lei wkrńtce naboie1~:1two 
do św. Krzyża po całej Pol ce; Władysław Łukiett>k "mająr: wzgląd 
na cze:ć Krzyża świętego" (1:30 ), Kazimicn WiPlki i inni królo
wie nadawali klasztorowi przywileje "ahy uszanować i uczcić Krzy~ 
święty". Lecz powiększyła sic ta cześć najbarddój od r. 1370. Li
twini wówczas złupili klasdur i zabrali "więte dł'lewo; nim jetlnak 
przeszli granice PolHkt, wó1. z niem s t a·n ą ł, i ani końmi ani wo
łami nie dał ·ię rusqć '). Z ar a z a przytem wszcz~la, g u b i·~ c l n d 1. i 

odwiedzenia t l' go miejsca, ruszyłem dalćj. li. Katarzy n y znału7.łcm 
ht<rb zbyt dawny i zbyt t.apomniany ud wszystkich rodupistiw 1111 t.ych · 
wyraża on nad m l o rl y ID k się i y c P ID e er c e trza l l} p r t. e H ty t • 
i u huk nil'KO 7 u r zę, a nn hl'łanie 3 stru i pióra. Z tym herbem po
grzchiony w roku lGO!J, Kwietnia :10, Matensz R:ulom~ki". 

1) Co d u naZ\\)', powia!l:\ b. n arki: .B.,gufał mianuje opnrtwo tut·j ze 
imit•uiem ~'~'it:tćj Trójcy, n o knbci~ł(• nio wspomiua. Miejscowe zaś 
urzt:<lnwc dokumeut.lł od r. 1:?70 do 11~3, tutejszy kusciół jedyuic mia· 
tJt•m ·. Tr6jty, a kła ztor lysuKór.kim uazywujr~. Długosz daj tytuł 
kłaszt!lruwi M. Tr6jcy, a lwśriołowi tytuł ·. Trójcy i z.arazPul ·. Krzyża. 
Od rukn 1423 w królewski h przywilt>jach uit• inaczt'~ tylko .opat 
i kl:isztur śwh;to-krzyzki 'L Lysej-góry• pistr~ siv. Jll') watnie za· ko
~~·it'll i górę zwykle r.wano Święto· kup.kit•mi, a mianu picrwotm• \1 Y· 
zło z użycia tuk, iż wspominaj:)<'}' po dawm•tuu klasttnr ś. Trójl'r 

na ł.y rj gt'lrtl', rludawah .i którą tt•raz zowi:! .. Kr· yi.a" (l'apruck1, 
Hat.y, stl'. a l). 

•) • 'a . tr. 117 w(•go rlzil'la. duwotlti k~. (;acki, iż kla~t.tor ly~ogńr ki 
j:<k i sicril'clw11 ki ni~lly rlu kungrt•ga<'yi ka sy•·•skit'•j Plont •-Ca~~ino) 
ni1• nal~:.bly. 
l'orl3nic tu niżncrui upstnont• W\'1 y:uui. , irsit•<'ki, ,'tnrowul~ki, Hufi
nu l'tc. dorwst.:~· ii po ~mit•n·• K:ILimicrz·t Wielkiego, Litwim pod 
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i b J d ł o, dopóty si~ srożyła, at ustraszeni nieprzyjaciele Krzyt na 
dawne miejsce odPsłali (Długosz, I. 35; Ill. 308; Szajnocha: Ja
dwiga i Jagiełło, II. 365). Wypadek stał się gło~nym po Polsce 
i Litwie". 

"Jagiełło kiedy jechał 1386 r. po chrzest i koronę do Krą
kowa, tu wstą,pił. Lecz mniej ogl~doie do ~wi~tego Krzyża ś c i ą,
gną,wszy r~kę, stracił w ni~j siłę i uczuł ból wielki. Po od
daniu relikwii powinnego u zaoowania u zdrowi o o y, ofiarował tyle 
złota (Pami~tt~ik Bandom. II. 506), że z niego późni~j zrobiono scho
wanie na relikwięu. 

"Cuda przy uprowadzeniu św. Krzyża przez Tatarów i przy na
wiedzaniu ~o po raz pierwszy przez Jagiełłę, opisała powieM czeska 
(obacz niżeJ). Pierwsze Długosz wymienił przy zabraniu Krzyża św. 
przez Litwinów, lecz o bytoości Jagiełły 1386 r. na Łysej-górze nie 
wspomniał. Za to, opowiedział w Księdza U po ażeń duchownych 
(III, 230) zdarzenie, które przypadło za jego czasu; to jest, że Jan 
syn Pełki z Gór, z domu Janina, zabiwszy w nocy tutej~zego zakry
styana, lajika, zabrał wit~le kielichów i klejnotów, - ale utracił 
przy t o m n o~ ć umysłu, 1 cały l a s z a pleciony poczytują,c, u m
k n ą, ć n i e mógł. Schwytany, z rozkaw biskupa krakowskiego, kar
dynała Zbigniewa, i do więzienia w Bodzętyoie oddany, tamże życie 
zakończył u. 

n Warszawieki lubo pismu swojemu dał tytuł historyi nO górze 
i cuda(· h św. Krzyża u i lubo skończywszy rzecz o górze, mówi: "wiel
kie od dawnych czasów działy się cuda w klasztorze ~więto-krzyzkim u, 
w zelako oprócz w powieści czeski~j i u Długosza wymienionych, 
wie tylko, iż za kardynała Radziwiłła biRkupa krakowskiego, niejaki 
Walenty plebeju z, lajik, lecz udający iż chce zo tać mnir.bem, wielką, 
c1ę~ć kosztowności, które wierni ku czci boskiej do ko~cioła poodda
wali, - skradł; jednakie przez dwa lata nie zdołał wyjść z klasztoru, 
bo jak otwarcie wyznał, nie mógł trafić do drzwiu. 

dowództwem Jt~giełły, prz hywszy Wi łę u Zawichostu, pomiędzy in
nemi ki ztor Swięto-krzyzki złupili, zabrawszy takoż drzewo Krzyża 
świętego w złoto f drogie kamienie oprawne Dowojns, Iitwin z or
szali:u Jagielly, w powrocie pochwycił p11nnę Helenę Habdank w dwo· 
rze bielińskim (wai Bieliny) pod !iwięto-krzyzk~ górą i do Litwy uwo
ził. Na grani er litt:wakiclj, wóz n którym znajdowało się drzewo krzy
żowr, s t 11 n a i t dnł a i tą ruszony hyc ni m•' l Dz1wiło to Litwi
nów, lec~ ~dy Helena brank: Dowojny, zwróciła uw gę starszyzny, 
że przyczyną teiCO je1t zabrane drzewo krzyżowe z Ly ogórskiego 
klasztoru, Jagiełło kazał Dowojnie od wic c je napowrńt, - a wóz 
zaraz dal~j p o • tł f ił. Do wojna rozkochany w Helenie, udał się do 
jćj ojca, sprowadzi go do Litwy, okazał majętności swoje, przyjął 
chrze t i stawny się mężem Heleny, herb Dębno nazwany i zamek 
Dęhnu pod górą Swiętu krt.yr.k;! od królow~j Jadwigi miał sobie 
nad N n e. 
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"Więc~j znają cud6w Benedyktyni miej ·co w i '). I\ wiatki "ICZ, 
wed1ug opi ów na. tahl1 ·zkach rebrnych przy ołtarzu w. Krzyża po
zawie~t.<lnyeh, opowiada o CU!lOIIn}Ch zdarz<'llll\Ch 1 ulu!'/l'!llach ud 
1530 r. do 1600. Jahl01bki za '11 iad1·ta1 iż za niego zna l~ t. i uno w ar
chmurn, ~ockicm ~i ·meru ponotowan1l ~uda łld 1450 r•1k11; wszy tki1• 
w 12 rozdziałach przy11 otlzi, wy liaając, kt~rzy za •1łiaruwaniem i f;! 
do św. Krzyża na ł.y ą-górl,i 1. nil'bczpiPtt.Cństw wyh;111i1:ni, z nicwoli 
o~wobtułteni , w po11i •trzu morowem 1H·!7, 11).):1, 1Gli2 1 170U roku 
ocaleni, choć uderzeni p i o run e m - n i e u~ 'l ku d z. e n i, tunąr.y 
uratowani, z różnych chorób uwolnieni zostali, i ktt!rt.} uzyskali 
wzrok, ·!uch i mowc. WSJIOmina też o votach jaklo tu na parnie(: 
cudm1nyd1 łask złoż)li. - Prócz ła · k cudownjch, szukałl tu w1crni 
dostąpit•nia odpustów, jakie miej cu temu ponadawała 'llładza du
chowna". 

Licwych też miejsre Zllahialo zaw~ze pielgr1.ymów. Przr.d ro 
kiem l G3 pnyby11aly w riągu lata kuropanije pod przt!Wodnich"m 
swych proboszczów, a na św. Krzyi. jesienny. gdy pngotła ~!użyła. 
i ZilWC/a~U olJrtą,dzono rolne {{O ·podarstwo, zhiorało ię do 12,()00 
pobożnych, mianowicie ?. pod topnicy, z za Kielc i od Radomia; 
w r. l 61 liczono do 30,000 osób w 40 kompanijach (mi~d1.y uiewi 
i wars1awska)1 a duchow itń~twa pneslło 200 osóh. 

35. Łysogóry. (Podania). 

O osobie kamiennej mówi ks. Garki: "Jeden z wypadków od
no zą1:ych ię do tu tej ·z~j relikwii św. K r1yża, przypomina o s o b a 
kam i e n n a znajdują,ca ię pod Ły::;l},- gńrą. Figura la toji pod lasem, 
z lewój trony drogi wiodącej ze Słupi do klasztoru. Wykuta z ka
mienia kwarcowego, wyobraża osobę klę!'l!}rą w postawie J•okorn~j, 
duchf'm pobożności prt.ejętój, ze złoioneroi do modlitwy rekami, z wy
tężon} m wzrokiem ku święto- krzyzkicmu kościołowi. biór tej osohy 
składa ·ię z sukni jak ko zula sięgają,c~j do ko tek, i z opmlczy be1. 
rękawów 1. kapturem, okrywają,cej głowę i całe dało, z wyjątkiem 
pierlli i prawej ręki. Lewa ręka obwinięta opo1kz.ą,, na chuście 1.a· 
wieszona". 

1 ) Jeden z obruów muglewicza w kościele Rwięto-krzyzkim na Ly l'j
górze, wy t.u i:i następuj Ct' cudowne zd. rzcnit:. · Benedykt, zalofy· 
ciel zukonu. którego wyzi1awcy tam mi1'Rzkaj1!, mial eiu trę z, kounic. 
ti. chola tykę. R z u jl·clnego odwiedził ją w jćj kła zt•Jrzt\; po niej.l· 
kitlj chwili zapragnął odj cbać, ona puścić go nic chciała. Gdy się 
koniecznie wybirrał, modłami . werui ści!}gnrła grzmoty i pi o· 
runy; te spóiuiły odjazd hr tll;- on zaś potrz(~bo\1-ala jego 
p o m o c y (spowif'(lzi), bo tegoż wi •czom u m. r l a. Malarz wyhral rę 
chwilę, kiedy wybit•rąjąc mu Mię w drog~, siostra przllz okno celi, za · 
gniewane ukazuje nil'bo. 
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"Ponieważ ani Benedyktyni, ani inni pi a1 z dawniej i o tej fi
gurze najmniej zej nie podali wiadomo.•ci, prz , rlzi!:liejsi zbieraj·~ 
o niej, lub ami tworzą rozlicznt• legendy". 

"N i e piśmie n n i mianuj~ tę posta~: ko b 1 e tą która dla 1ma· 
zania ciężkich gnechów, ~lubowała i <ć ze Słnp1 na kl~czkarh du św. 
Krzyża - a gdzie iły ją opu~ciły i r k ą d d a l ĆJ r u ·r. y ć żadni\ 
miarą nie mogla, tam osobę swoją dała 11y uć z kamienia. 
Ta jej figura 1\Ciąż posuwa się nie~:naclnle ku zczytowt góry, 
na którym gdy tanie, kończy się świat i pokuta owej grze-
znicy. Wiadomo jak tę legendę upoetyzowała Deotyma w swojćj: 

T o m i r z e". 
"Inni z ludu nazywają posąg " t u t u <l p i l g rz y m a" i pra

wią, że: pielgrzym jeden po zwiedzeniu w rozrnai ych krajach, wśród 
umartwień i trudów wielu miejsc świętych, zbliżył się nakonice ku 
Łysej-górze. Tu zbiegli się do niego ciekawi i pobożni, i z najwięk
S7.em uszanowaniem dalej prowadzili. Nagle u ·ły zano o d g l o d z w o
n 6 w z Góry, a nie była-to wcale pora uzwonienia. Zdumirnie ogar
nęło wszy.tkicb, i mówili międq sobą: Jak-że święty m mu ·i być 
tPn pielgrzym, kiedy aż d 1. w o n y s a m e brzmią ku jego chlubie ! " -
A on: "Je zeze-by też!" rzekł- my<J.<' zapewne, że więk
szego niż takte godzien uczctenia. Ale pyeha jego ukaraną 
została; w tej chwili skamieniał, izapokutę cią,gnie sięzwolna 
na klęczkach ku św. Krzyżowi. Podró2 jego wrat. t. pokutą, trwać ma 
do dnia 'f\dnego, kiedy wre zcie stanie na wierzchołku Góry". 

"Dawni~j, gdy rzadko- kiedy zdarzała ·i c taka p u zeza, w któ
r~jhy ię nie o iedlil pustelnik, i gdzieby nie mówiono o złoczyń
cach drogę podróinym za tępują,c·ycb , - wówcza osobliwie, kiedy da
leko sięgające i gę ttJ la y tutl•j ze ~łynęły ze zbójców <1 ięto krzyz
kir.h; - figurę kamienną mu iano nazywać p u t e l n i ki e m, lub 
może 1. bój cą (n. p. 1adejem), bo i tcra7. u ły 1.eć można, zwłaszcza 
między kompanijami schodzącerui ię na odpu ty, pra1 irv·ych jak 
zbójca jeden przy~zedł do majątku, jak pot<>m był pustelniktern i jak 
pokutę swoją uwteczuił w tym kamieniu"'). 

"Świadomi t.nów p i s a n y c h powieści o założeniu święto-krzyz
kiego kla ·z toru, naqwają, lę figurę t a tną św. ~;m ery k a, a drudzy 
z d1.iejów pólnif'j zych wyprowadzają domy l, że może przedstawiać 

'J Nie iecki (H, 421) mówi zn<lw (z Wanding: in ann l. minor.) "iż w cza-
ach Kazimirrza Ja~i lloitc~yka, po pu r'Ł li koliciuła w r. 14!7 

i w r. 1459, do odburlowania go prz) !użył sit• Wacbw z J złowca 
herbu H bd:tnk, starosta Ruski i wojewoda Pud(ilski, w Wlllkach z Ta
tarami wsi:Lwiony ryccn, który biskupa Ormijań.skit'go napominaj~t· 
cego go o okrutne obchodzenie się z poddanymi, a potćm w etraszh
wt\m unieei •uiu i żun~· sw. zamordowaw zy, porzucił J11złuwiecki z -
mok, i w l ach 'więto-knyzkich rrs~tę dni życia n a p <J ku c i e spę
dził. a p:uniątkr tu jego pokuty, na pochyło. ri góry, z k11mienia wy
kuta jcat pos~ć klęcząCJ\ Jazłowicckiego•. 
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T a t a rz y n a czy te t L i t w i n a, który uoiódł z tu tej z ego kościoła 
relikwiar1. z drzewem Krzyża świętego. Za to, u s r. h l a m 11 ręka, 
i dozoawal rozlicznych dolegli w ości. Za poradl\ wreszcie chrześcijan, 
relikwie na Górę odniósł, ochrzcił się, odzy kał zdrowie, 
i n a p amią t k ę postarał ię, aby o obę jego jak się dziś przedsta
wia, zrobiono". (Sobieszczań:~ki: O sztuk. ]Jigkn. I. 224). 

"SI\ i tacy co podają, że król Jagiello dal wykuć z kam i e
n i a swój w i z er u n e k, na p a m i!\ t k ę, że w taki~j postawie w tu
tejszym kościele pro sił B o g a o zwycięztwo nad Krzyżakami (Roz
rywki, • 'zmigielskiej, V. 119), a może też na p a m i!\ t kc kary za 
nieoględne ściągnięcie ręki do relikwijarza". 

n Bior~ ten posąg jeszcze za wotum jakiPgoś pobożnego piel
grzyma uzdrowionego na rękę (Gazeta codzienna, z r. l fiO, 
Warsz. nr. 164), celem uwiecwienia doznanego endu. Jakoi podanic 
pomięd1.y mieszkańcami w ~łupi, mówi że s z l a c h c i c z okolic Ra
domia, w czasach króla Jana Kazimierza z p araliż o w a n y na rękę, 
nogę 1 mowę, ofiarowal się do drzewa Kn.yia św., a przywieziony 
w to miejsce dał znak, aby go zdjęto z pojazdu, bo na widok ko
ścioła chce oddać cześć drzewu żywota. Gdy to uczyniono, uczuł się 
natychmiast zupełnie zdrowy m, i na tę p amią t k ę, kazał zrobić 
tę figurę, której ręka n a t e m blak u, ma prt.ypominać poprzednie 
kalectwo. Podaniu temu, choć jo powtarzaj!\ <wiatlej i 'lupianie, wie
nyć trudno; bo wła~nie K wiatkiewicz od 1G45 do lG!JO r., c1.yli od 
swego wstąpienia do nowinyatn, spisywal zdarzone (a więc i za Jana 
Kazimierza) cuda, a o tak ważnym wypadku nie wspomniał". 

"Zdaje si~ przecież, że czyby-to był król Jagiełło, czy poga
nin, czy dachcic z Radomskiego pojazdem albo jak drudzy utrzy
mują, na klęczkach sunący pod Górę, byliby półcześni Benedyktyni 
coś o nim w notatkach klasztornych zamieś1: ili, kiedy o posągu bi
skupa Tomiekiego z wosku jako votum (Kwiatkiewicz, 77) i o dro
bniP.jszych wotach nie prLemilczeli. Mu iano więc pomnik ten wznieść 
przed rzezifil tatarską,, w którój wyginęli wszyscy(?) mieszkańcy tu
tejsi i okoliczni; a w takim razie i znaczenie jego śród napływu 
inno-stronnej ludności zaginęło". 

nNadmieoiarny, że suknia i opończa pomnika, a nawet jego po
stawa, przypominają wilerunek budo\\niczego, umie zctony na tabhcy 
erekcyjnej z r. 1337 kościola w Hadłowie (Tygodnik illustr. II. 505) 
i w nosimy, że pomewai. po ąg ły:logór ki jest wyrobem ·urowsz} m, 
przeto być może, iż je t od Ratlłuw~kiego o to lat ·tar z.ym u. 

"Niemce1~in w Podróiach /w;torycznych (str. 11 ) dowolni • 
poczytał osobę kl~czą,cą za św. B e n edykt a, w błagaj<\Cej po ta wie 
wstawiaj<tC<'go s1ę do niPbios w la ką nad domom Bożym i zakon
nikami. 'v Pam1ętr11kach za< ·woicb c1.a ów (:-tr. 3 2) J!Owiada, iP: 
n!iZCZCśltv.y był w !'lprowadzeniu nieforemnego po. ągu Z pod góry 
kla ·z. toru św. Krzyła, zbudowanego przez Bole.ława Chrobrego; prze
niesiony był ten ciekawy pm;ąg do domu Towarzy:.twa Prz}jatiół Nauk 
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d War zawy, i umie 1.czony na wnijściu przy chodach". - Prosta 
tu jest zmyłka; bo do domu Towarzystwa sprowadzon(\ była "Baba 
c ęcińska" o cz~m wiadomoścS z wizerunkiem podał Pamictnik San
domierski (II, 92), a takie Baby czyli niekształtne bałwany wyobra
taj!\ce kobiety, czę to na mogiłar.h w stepach gnbernii Chersoński~j 
i na Donie spotykać się daj(\. (Marcinkow~;ki w Deienniku Warse. 
z 25 lutego 1 54)". Ob. także: Pokucie I, str. 343. 

n Biskup płocki Pratmow ki, dowolnie takle wzi!\ł osobę ka
mienni\ z pod Łys6j góry za w i z er u n e k B o l e sław a C b rob re g o, 
któremu powszechnie przypisujl!lzałotenie Święto-krzyzkiego klasztoru". 

36. Łysogóry. (Zwyczaje zakonne. Prawo). 

W następstwie opisuje ks. Gacki zezagólowo klasztor, kościół, 
skarbiec i bibliotekę zakonu. Podaje poczet opatów i treść dokumen
tów klasztornych. Wspomina także i o uposażeniu klasztoru Święto
krzyzkiego, i o poborze dziesięcin z dóbr jego z a wiślański c h 
i p o wiślański c b czyli radomskich. Odbierali je delegowani i skła
dali pospolicie w dzien św. Magdaleny przeorowi i szafarzowi zdaji!IC 
rachunki; rachunki takie odbyto 1548 r. in infermaria magna, roku 
1551 w miejscu na to obran6m, nempe i n s a m b orz a, to jest: 
w izbie odo obnionej, stojl\cej nad brami\ przez którl\ się szło na 
dziedzieniec klasztorny. 

Księża Benedyktyni nietylko nabywali dobra, ale starali się za
bezpieczyć się w ich spokojnem posiadaniu. Około roku 1360 roz
graniczali się od kluczów Bodzęckiego i Kieleckiego, przy ozem bi
skup krakowski Bodzęta z a n i e w i dział. (Łętowski, Kat. I, 275 ). 
Za wol(\ zobopólni\ kla ztoru i Jana z Bostowa, pomiędzy ich dzie
dzictwami, podkomorzy andomieraki Mikołaj z Taczowa, przez swego 
komornika Pawła dziedzica Wieprzkó~, usypał 1442 r. kopce czyli 
s u c z i c e, a przy sypaniu kopców narożnych woiny obwoływał po raz, 
po drugi, po trzeci i nad prawo po raz czwarty, aby występował 
z przeczeniem, ktoby mial do tego powody: n Kto ma co mówić, 
niech teraz mówi, a kto niema co powiedzieć, niech milczy na ża
wsze". - Rozgraniczpnia te w XV -tym wieku odbywały się zwykle 
przez kopce, zwane snc7.yre, od łowa: uć, sypać. Lasek benedyktyó.-
ki w Mi lejowicach oddzielono od zlacheckiego przez n Z n ak i k a

m i e n n e" które położyli Jednarze r. 1465. Kamienie takie bywały 
zwykle wydrążone. 

37. Łysogóry, (Podania, wersyje do nru 34). 

Kronika Czeska, w tłomac1enio dawnem polskiem (jak mówi 
Pamictnik Sandomi rski II, 506), podaje w dwóch k. ięgach: n Po· 
wieść rteczy istey, o założeniu klasztora na Ły ey Gorie braciey 7.a
konu świętego Benedykta, i tet o tym iako drtewo świ~tego Krżyta 
na tę gorę i e t przyniesiono". 

Llld, ,er. XX . 
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W k iędze pierwsz~j opowiada ona szczegółowo tradycyę przy
toczoną, wyi~j o przyniesieniu szczą,tków Krzyża świętego przez św. 
Eroeryka i założeniu kła ztoru Benedyktynów prze1. Chrobrego. 

Druga księga ma tytuł: "Wtora powieść iako toż drżewo Krżyża 
świętego wzięto było z teyże gory z inszymi świą.tościami prżez Ta
tary, a iako zasię na swe miesce przywroeona i e tu. Oto j~j słowa: 

.Chronika (to iest Cze§niki) dzieiów Polskich tak maią, napi-
ano, iż roku od Bożego narodzenia po tysią,cu we dwie~cie lat 

w pięćdziesią,t y we ctterży. Wtargną,wszy do Polski wielkie woysko 
Tatarskie nagle dobyli Sędomierża, gdzie wiele ludzi oboyga pogło
wia iedne pobili, drugie iakoby bydło w Wisłę wpędziwszy potopili 
a plony gnali prżez Krakow aż do Bytomia. Tamże klasztor Zawi
chostski y Łysey gory spustoszywszy, całe dwa księżyce (miesią.ce) 
w Poł zcze burżyli: a napaliwszy się y nabrawszy, z wielkim łupem 
odiechali". 

n Tego czasu (iakom namienił) wszytkę bracią, zakonnikow na 
Łysey gorże pobili. Skarby wielkie pobrali y świą.tości. Między kto
remi też wzięli drżewo Krżyia świętego (mniemam iż z dopuszcże
nia Bożego). Nad kthory skarb Pol ka nie może mieć nic mil zego 
ani droż zego. Tamże od gory odieżdżą,c twierdzę Dęb n o oblegli, 
na ktorey ieden rotmistrz Tatarski pannę nadobną, imieniem Atleidę 
(Adelajdę?) tegoż zamku dziedzicżkę, wzią.wszy polubił ią, sobie za 
żonę obłudnie, a tho dla towarżyszow aby mu nie była odięta". 

"Takle Tatarzy rozlawszy wiele krwie krześcijań ki~j, na braw zy 
też w1ele skarbow y łupu, obroćili się ku swey krainie. A gdy iuż 
na granicach się ziechali, tam wszy ·cy zoosiw zy łupy y łupy przed 
Carża swego: dali mu moc wybrać obie co by się i emu sp o do bało: 
a ostatek aby między towarżysze rozdzielił według icb godności. -
Tamże międq inszym śrebrem y złotem położono też było d r że w o 
Kri.yża świętego we śrebrze oprawione: TedyCarżon dziwował 
ię coby za moc miało ono drżewo, iż tak kosztowno śrebrem było 

oprawione. - A gdy się o jego mocy pytał, tedy ieden ięciec (je
niec) z krżeśeijanow powiedział rżt;ką,c: Na tym, prawi, drżewie syn 
Boży sprawił ludzkie zbawienie, kiedy haniebną. śmierci(\ był skazan 
na mękę y śmierć krżyżow~: tamże u marwszy piekło zwależył mocą, 
swą, y niebo otworżył, - a nadto powiedział on ięciec, iż to drżewo 
krżeścijani mai~ w wielki~j pocżesności". 

nTedy Carż wzią.w zy ono, wriucił ie w rżekę: które nie 
utonęło, ale pływało ze śrebrem po wodzie. - Dlatego on dLi
wuj~c ię mów1l: Zaprawdę to pra da 1e t co powiadaią, krie~ci
jani. A chcą,c tego lepiey doświadczyć: w r żuć ił i e w ogień 
wielki: ktore tam leżą,c pełn~ godzinę, po tym c a l e wy s k o
e z y ł o, tylko dla okazania cudu więt zego złoto ze śrebra oplo
nęło. Ale Pan Bog natychmiast więtsze cudo z nieba ukazał, 
bowiem iż oni nieprżyjaćiele krżyża Boiego nic nie ucżćili iego, 
przeto ic gr o m z n i c b a rozprosiył tak, iż iedni byli oś l c p i e n i, 
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drmlzy opęta n i od cżarta, drudzy zasie od trach u o s z l a wszy 
w rżeco się topili u '). 

"Widząc to ich Carż prźelękn(\wszy się pytał prżycżyny tcy 
p rżygody złey, mowiąc: Albo Bog chrżeś~ija11ski mści się krżywdy 
swych, albo się gniewa o niektórl\ rt.ecż z kośćioła iego wziętą. 
T dy Atleida Panna rżekła do swego pana, ktory il\ miał w swcy 
mocy: Gdyby zasie wasż Cart. chćiał to drżewo ode łać na swe mie
sce kąd wzięto, chnet-by prżestala plaga. Słysz<\c to on Rotmistrz 
szedł do Carża powiadaiąc mu prżyctynę, skądby ta plaga na nie 
prżyszła. Tamże Carż rozkazał po woyszcże (wojsku) wołać, kto by się 
chćiał obrać, donieść zasie ono drżewo święte na swe miesce, byłby 
dobrże darowan. Tedy obrał się aro tenże Pan oney Panny Atleidy, 
a to zwyćiężony namo1vą y prośbą iey, a zwła zcża miłośćią ktorl\ 
k' niey miał, a tak nabrawszy skarbow od Cesaria wezbrał się do 
Polski, wziąwszy onę Pannę y kieł o służebni kow ". 

nAle gdy na ŁyBI\·gorę prżyiecbał, nalazł mie ce pu te, kla-
7.tor zburżony, y bez zakonnikow. Tamże niedaleko kla ztora krył 
drżewo ono święte w iedney skale, nie śmieiąc go prży sobie 
nośić, aby go Bog nie skarał, gdyby go iako nie uczćił. Potym z na
mowienia oney Panny okrżćił się on Tatbarzyn y był we cżći na 
d1vorże krolewakim iako inszy (każdy inny) rycerż. Y ow zero krol 
Polski dla iego mężnośći w rychle ucżynił go Woiewodą, dawszy mu 
herb a klenot rycerski: krźyż z dwoim V. V. co po łacinie znamio
nuio Virgo t·iolata. Po polsku: Dziewka zgwałcona. A ZOWI\ y po po
litym słowem Dębno, ktory herb noSZI\ wszyscy co z tego rodu 
poszli u. 

"Dwunastego roku potym, kroi Kazimierź wezwał zakonników 
z miasta Kluniaku, ktorymże Tatatżyn ukazał drżewo świętego Krżyża 
na onym miescu leż(\ce, gdzie i e był z a c b o w a l w s kale, kto re 
potym zakonnicy prżynieśli z pocże nością na iego mi ce do ko
."ćioła świętey Troyco: kthore y do dziśiadnia i t> -t w wielkiey ucżći
w -śći od wszy tkich wiernych Krieśćijanow". 

Do tr. 2!). 

38. Łysogóry. Łysica. (Legenda). 

Gazrfn Kidrrka z r. l 74, nr. 41. 42 pod.Lje artykuł "Z wy
ciecz i w Ly o-góry" p. K-z, z którego wyjmnJerny parę ustępów: 

t) W pie ni o w. Dorocie (ob Jltazow u, III. str. 342) król ~hrc t~· 
świeta guhić przez wollc z a m r o:! o n'!, przrz olej wrzą c y 1 prz z 
potiuczone szkło, - wrr.szcie kil. t .i l! . cinn, ale i w król11 p • o run 
uderza. 

l • 
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n Za Leszczynami, min!\ wszy wieś Bęc zk 6 w, od wsi Kraj n o, 
łynnej niegdyś owczarnią, skierowaliśmy itJ na wyniosło ć L y i c y, 

na której wkrótce wjechali~my w piękny i bujny las, otywiony z o
Jestem czystego górskiego strumyka. Niezadługo te7. ukazały nam sit) 
tółte ściany małego lecz schludnego kościółka ś. Kat ar z y n y, przy 
którym jest etatowy klasztor PP. Bernardynek, (który miał założyć 
Kazimierz Jagiellończyk r. 1470). Lety on na północno-zachodnim 
stoku Łysicy, a biała, prostej budowy wie:i.yczka kośr.ielna mile dla 
oka rysuje się na ciernoo-zielonem tle świerków i lasów". 

n Wnętrze kościołka, utrzymane w porz~dlru i nawet ozdobnie 
przez miejscowe zakonnice, mile się przedstawia We wszystkich oł
tarzach oprócz jednego, wyobrażenia Świętych zrobione ~ w pła ko
rzeźbie z drzewa i odpowiednio pomalowane i wyzłocone. W rzeźbie 
wyobratającej ś. Antoniego z Dziecią_tkiem Jezus znać poprawne 
dłuto. Jedyny ołtarz z malowanym obrazem, przedstawiającym zakon
nicę dają,cą jałmutnę ubogiemu, jest również dobrego pt;dzla. Gościn
nie przyjęci przez zakonnice, po wy łuchaniu nabożeń twa, udaliśmy 
się w las dla zwiedzenia szczytu Łysicy u. 

n Płyną.cy obok ścieżki strumyk, zaprowadził nas do obfitego 
i staranme ocembrowanego kamieniami w amfiteatr źródła, pełnego 
czy~tej i wybornej wody, a zwanego źródłem ś. Franc i s z k a, od 
znajduj!Lcej się przy niem drewnianej i skromnej kapliczki z obrazem 
tego świętego. - Od modlącej ię przy kapliczce kobiE>ty u łysze
liśmy legendę, iż w pomnione źródło zo~tało objawionem przf'z ś. ł'ran
ciszka i jest c u d o w n e m, i te ona a ma kutków cudowności wody 
z tego źródła na obie doświadczyła, gdyż ilekroć, po tosownej mo
dlitwie, napiła się wody z tej krynicy, tyle razy Pan Bóg ob
darzył ją ..... synem, a ma ich sześciu i opróc1. nich dwie córki 
(pro ba tum es t). W oda z tego źródła ma tE>ż być pomocną, w c h o
rob a c h o c z n y c h, co zawdzięczać zapewne należy nizkiej jej tem
peraturze i obecności soli alkalicznych, objawiających się w jej nieco 
Ścil\gają.cym smaku u. 

39. Łysica. (Podania). 

"La pokrywają,cy pochyłość Lysicy, uderzył nas powagl\ kolo
salnych rozmiarów jodel, świerków, buków i dębów, prosto ku górze 
wyra tają,cych z pomiędzy omszonych kamieni kwarcowych. Liczne 
zwalone i zbutwiałe drzewa, - ~lady rożą,cych i~ tutaj wichrów 
i burz, w niektórych miej cach la owi temu nadaj, po tać niedostę
pnej dla człowieka pu zezy i przywodzą na myśl j~j dawnych dzi
kich mieszkańców i poluj~cych na nich ~miałych myśliwych u. 

n zczyt panujl\Cej nad klasztorem i okolicą góry Łys i c y -
zwanej także gór l\ ~. Kat ar z y n y - maj~cej wysoko~ci 196 stóp, 
a przeto najwyższej z gór Króle twa - jest bezle~ny (od czego ma 
nazwę g o ł o b o n. a) oa znaczn~j prze trzeoi pokryty ogromnom i 
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kwarcy oweroi blokami, przed tawiaj~cemi jakby rumowiska olbrzy
mi~j jaki~jś budowli. Tu to była główna czarownic okolicznych schadzka. 
Na ·zczycie tym s~ ślady zabudowań pozostałych z czasu czynionych 
tam w r. l 28 i l 29 (przez dra Armińskiego) obserwacyj i pomia
rów trygonometrycznych". 

0 Na grzbiecie Łysicy, szcze gólni~j przy wsi Kraj n o, zawsze 
nczu w a~ się daje przewiew chłodnego wiatru. W ogóle na .północn~j 
pocbyło~ci Ły ogór, klimat jest chłodniejszy, a wiosna i jesień by
wają łotniejsze, niż w innych okolicach; zimna i wilgotna (od li
cznych górskich strumieni), sapowata i glinia ta gleba sprawia, że 
wszy·tkie czynności go podarskie są tutaj póioiejsze nit w innych, 
nawet vięc~j na północ wysuniętych okolicach naszego kraju" '). 

n 'ze <ciowior to w a droga od ś. Katarzyny rlo Bodzentyna pro
" ad z i przez piękny las, odznaczaj~cy się rozmaitością gatunku drzew 
i ich b 1jnością. Częste lą,ki w tyeb lasach do tarczajl\ oku miłych 
widoków a bydłu obfitej paszy i dlatego też konie i woły z tych stron 
i:H\ poszukiwane na okolicznych targach, i hodują,cym je włościanom 
du tarczają, dobry zarobek, szczególni~j zaś wyhodowana w t~j oko
licy oddzielna rasa dobrych do roboty i na rzei wołów, tak zwa
nych kam i e n i ar ski c h" '). 

n ~liną wszy piękny las, pora tają,cy północny stok Ły s i c y, po
łudniowy góry Psarskiej ')i pólnocny góry Miejskićj, oko 
'postrzega dośd obszerny, ci(\goą,cy się ku północy i wschodowi krajo
braz z zacbownicą, pól, należf\cych do różnych wsi, jakieroi są,
P~ary, Wzdół, Leszna, ieradowice, Śniadka, i do Bodzentyna, od po
łudnia la< poro~!:\ na dole krzakami a na ·zczycie la em górę 
~~i ej k ą, z jej malowniczeroi lą,kami i niezadługo ukazuje ię i B o
d z e n ty n na wyniosłości oblan~j stawem i rzeką, Psark!\, i uwień
czonój d w u-piętroweroi murami dawnego biskupiego zamku i kształ
tną wieżyczk<\ parałijalnego kościoła". 

') J. N. Chądzyilski wspomina o jakimś pustelniku byłym żołnierzu, 
kt<iry (podoi.Jnie jak Go zczy1i 1kit'go Machnicki w drzykoniu) w la
sach tych zamieszkał na początku bieżącego wieku. Nikt go nie z n ł; 
wało też ludziom il' udzielał. Kilka razy tylko do roku ukazywał się 
w miasteczku (Bodzętyoie) dla z. kopn żywno ci. W końcu życia sam 
nawet jui nie przychodził do miasta, lecz przysyłał w i ornego p sa, 
ktl\remu przekupka znwięzywała chleb i inne 1ktu ły w chustkę j ki) 
mi ł na szyi, a w któn\j drobnt! pies przyno ił monetę lu b zioła Ie
' ue do leków uiy ane. 

' J Rocmiki go.podar twa krajowego (Warsz. 1!!60, maj, 302) mówil}: .Na 
tutejszych ( ły og-c\rskich } i okolicznych wzgórzach, po żpnych choć 
. k~li tych pastwi kacb, ho1łuje się rodzitna ra a hydła kr&JOWe~o, którą 
śwtęto-krzyzkt~ ra ~~ nazwano . lObacz str. li:J . 67, O bodowh bydła). 

·a zach(Hl ud P ar ci:H;-nie się pn emko wzg,jrz Kamienna-góra 
twunych nż ku wsi Zngdat't kil i Binłej-gbrze. Na tych wzgórzach, 
miały dawnit·j harcować, we1lle podania, odmitlnne jakie od ły ogór
kich, niis7.e~o rzędu czarowmce i duchy. 
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Do tr. 30. 

40. Raków. (Aryjanic. Obra~ l'Udowny). 

Pami~tnik religt)1W-moralny. (Warsz. l 49, t. XVI. str. 135, 
artykuł p. J. S.) mówi: 

• Raków wśród pi a ków położony, wywodli swój poc1~tek od 
Jana 'ieniriskiego, kasztelana Żarnow kiego, który go w r. 156!) zl.m
dował i od herbu wej żony (Warnia), mieszczącym w sobie raka, 
Hakowem nat.wał (ob. Nie iecki, IV. 15 ). Od tamt go cza u, wiek 
jeden nie upłyn~ł, a już ~ię upadek tego mi a ta zaczął. W p oczą t
kach swojich Raków był zamie zkany napływem różnowierców pol
skich i cudzoziemskich, którym tu betpieczna schronlenie dawał za
łożyciel, chcąc ludność jego powiękstyć. Między róinoiViercami n j
więL·ej osiadło zwolenników Fau ta Socyna Aryanami, dla jednako
wych dogmatów z sektą Aryn za, zwanych. Szybko wznió l ię prze
mysł i nauki zakwitły w Rakowte; a syn założyciela miasta, kas7.te 
lanic Jakób 'ienit! ki, który z Kalwina na ocyniana prze L.edł, za
łożył pod tawy sławnej aryań kiej szkoły, dla których Raków przy
brał nazwę. armackich Aten. Wtedy najwięcej wznio:c~lo się to 
mia. to. 'aj ławniej i owego czasu ludzie, jakoto: Piotr Statoryusz, 
Volkeliu·, , malcius, Lnbienieccy, Grokeriu i wielu innyrh, zajmo
wali tu katedry nauk, a uniwersytet krakow ·ki, tu dla . iebie profe
sorów szukał. Lic1na, do ty:>ią.ca o ób wyno.zą,ca aryańska młodzież, 
z najmożniejst.ycb pol kich stlacbeckicb rodtin, tu słuchała wykładu 
nauk. Tu się k,ztałcili L ·zczytlscy, Braniccy, Tarłowie, Niezabitow
scy i inni. iennicki właściciel miasta dogadzając wój dumie, dla 
wynie iPnia swego wyznania, w zelkich dokłaJał starań, któremiLy 
mógł wzro ·t swl>j ekty, mia ·ta, ludności, uauk, handlu i rękodzid 
za p e" nić Założył nawet drukarnią, która pod kierunkiem znany c b 
typografów ternackicb, bezbożne rozsiewała dogmata. Rakow ki ?.bór 
sekty Aryusza. był 'wiadkiem wielokrotnyrb zjazdów, na których od
bywano dy p u ty i narady religijno". 

nLecz jak w zystko ziem kie, a ternbaruziej nie wsp rtu na 
pod~tawie <,,j~tĆJ wiary, rychło przemija, tak przeminęła i ·lawa I l

kowa. Zwrócono (najprzód w okolicy) szczególniej oko na Aryanów 
i ich główne siedlisko Raków; a dumna swym protektorem Jakóbem 
• ieniń k1m, przy pie . zyła sama wła ny upadeku. 

"W roku 1637 uczniowie szkoły rakowskiej z Paludiu em mi
nistrem zboru i nauczycitll m Andrzeja~, wy zedłszy na przechadzkę 
za mia:sto w tronę północną, ku w i 'zum ko, stojąc<\ przy drodze 
fi gur ę ukrzyżowanego bry t usa, ośmielili ·ię wie waży~. trze-
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l aj fł c d o n i ~j 1
), i na upomnienie zgrozą przejętego plebana Szom

skiego, tamtędy przejetdiającego, bluinierstwem i gradem 
kam i e n i odpowiedzieli. (L u d tamtejszy o p o w i a d a, że przy tym 
bezbotnym czynie, sprawcy jego wołali: jeśliś prawdziwy Bóg, 
- o s u waj nóg! A na cmentarzu obok kościoła Rakowskiego Bl\ złamki 
figury, na któr~j był napis: Tu Aryanie mękę boi!\ potłukli. 
D l a t e g o s e k t a i c h wy g n a n a je s t z H. ak o w a a n n o D o
mini 1637. Na drugi~j stronie: Boże daj im upamiętanie, 
a n n o D o m i n i 1650)" '). 

"Ówczesny biakup krakowski, Jakób Zadzik, zawiadomiony o t~m 
przez tegoż samego, jak się zdaje, kapłana, wniósł skargę 
przed króla Władysława IV, wskutek któr~j, Jakób Sienióski, jako 
główny opiekun sektarzy, na sejm generalny Warszawski rozkazem 
królewskim na dniu środowym po świętach wielkanocnych r. 1638 
wydanym, wezwany; gdzie zeznanie swoje, iż dopiero p o d ok o n a
nym czynie dowiedział się o znieważeniu wyobratenia Cbry
sto a, zaprzysil\głszy, od odpowiedzialności u w o l n i o n y został; a po 
wykryc i u s praw c ów, sejm wydał dekret we wtorek po niedzieli 
Miłosierdzia (Feria II post Dommicam Misericordiae) mOC!\ któ
rego przywódcy Paludius i Andrzej w 6 tygodniach od daty dekretu, 
przed są,dem marszałków paóstwa stawić się obowiązani zostali pod 
k fi\ wieczn~j niesławy. Szkołę, któr~j uczniowie okazali się winnymi 
występku, w czterech tygodniach zwiną,ć nakazano; profesorowie 
i wszyscy wyznawcy sekty Aryusza z kraju wywołani pod karą wie
czn~j niesławy i śmierci, w czterech tygodniach opuścić go mieli; 
drukarnia takie zniesiona z warunkiem, aby nigdy nie powstawała, 
a to pod karą 10,000 dukatów węgierskich, za każde j~j wznowie
nie płacić się mają,cą,". ( Aryanie w znaczn~j jednak liczbie mieszkali 
tu jeszcze do r. 1658). 

n Dekret ten, stanowczy cios miastu Raków zadał; upadek jego 
odtą,d wyrainie objawiać się zaczą,ł, a napad Węgrów w r. 1657, to 
dzież pożar w r. 167 wynikły, dokonały jego zniszczenia. Dzi§, sto 
kilka domów z których 7 jest murowanych kładają to miasto; i ta
kowe żadnego śladu swej dawnej świetności nie przed tawia. Kilka 
tylko kamieni pokazują, dotą,d na wzgórzu nad rzeką, Czarna, gdde 
miała być owa sławna szkoła, a nazwa łą,ki drukarni a wskazuje 
miejsce gdzie istniał niegdyś ów zakład". 

"Pi~kny kościół murowany §. Piotra i Pawła wznosi się na gru
~ach zboru aryańskiego, co opiewa napis na nim r. 1645. W wielkim 

' ) Fakt cytowan1 odpowiada wyobrazeniu ludu, odnot\01e do p o w o d z e
ni a w myśłtwstwie. Gdy myśliwy chce mi ć mnóstwo zwierzyny, 
winien wezwać na pomoc diabła, który zawierając z nim pakt, 
za pierwszy kładzie mu warunek : strzał do figury Ukrzy:towanego. 
(Lud, Ser. XIX. str. 214) . 

1 ) Wygnany W(iwczlls Lubieniecki, przeniósł sic do Hamburga i tam 
skreślił dzieje swego kościoła. • 
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ołtarzu je t obraz N. Maryi Paony, za c u d o w o y uznany przez ko
m i yjl\ od biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego, dla spraw
dzenia wiarogodności cudów zesłaną, a to po wysłuchaniu przy ię
głych 105 świadków, którzy cudów doznali. Biskup wspomniany, zda
nie komisyi zatwierdził w r. 1670, jak tego dowodzi napis przy tymże 
ołtarzu umieszczony. - Ostatni cud w aktach kościoła, je t w r. 
1805 spi any własnl\ r~ką Żarskiego, dzierżawcy wsi Pl\gowca, który 
otrzymał łaskę uzdrowienia swego syna, umierającego dzieci~cia, przez 
ofiarowanie go Matce Boski6j w obrazie rakowakim". 

41. Raków. (Podania). 

J. N. Chl\dzyński (Opis tmnst w ztemi Sand. II. tr. 80) przyto
czywszy podanie o tajemnej dziewicy w czarn6m ubraniu, lecząc6j ziołami, 
która znikła,- powiada: 0 Za stawem przy mieścieRak o w i e istnieje góra 
piasczysta, gór 1\ L u t er s k ą zwana, która obejmuje groby Aryanów. Gro
bowce te nie jednakowy ukazuj!\ zwyrzaj grzebania ciał umarłych . W je
dnych znajduj!\ si~ trumny d~bowe, podobne naszym, w których przy 
kościach dostrzegać si~ daje bańka szklaona z pyłem jakby po spa
lonym papierze pozostałym. W innych grobach widzieć motna kości 
i czaszki bez śladu trumien. Jeden zaś grobowiec, za osunięciem 
ziemi, okazał się być wymurowany w kształcie infuły; wierzchołek 
w gł!\b ziemi zapuszczony; w tym grobowcu znajdowało si~ mnóstwo 
naczyń glinianych rozmaitego kształtu: zapewnie popioły po 
spalonych cialach w sobie mieszczl\cych. Wiele z tych naczyń przez 
zapadnięcie muru, pogniecione zostało. Naczynia te żadnych nie miały 
napi ów; gdzie niegdzie tylko dostrzedz i~ dało kawalak pr~.egni
łego pargaminu ze śladem jakowegoś pi ma. Na tej amej górze da
wniej wynajdywano blaszki mosiężne z wyrzniętym na nich napisem 
łacińskim: 0 Scio cui creclidi". 

Do tr. 33. 

42. Xlimontów. (Obraz cudowny). 

J. N. Chądzyński (Op is miast star. zicm1 ... amiom . Warsz. 
l 56, II. 47) przy o pi i e K l i m o n t o w a 1

) powiada: "Na pro t oł
tarza Matki Bo k1ej Różańcowej (w kościele k . Dominikanów) znaj
duje się chór dla muzyki, na który wchodzi ię z korytarza kła ztor
nego. Na tym chórze w dzień tejże .Matki Bo ki6j i na tępnych dwóch 
dni nieprze tannie przygrywali arty~ci mu1.yczni na dworze O olió
skich utrzymywani. Po ~mierci Jerzego O solińskiego zwyczaj teo 
ustał, a obraz Matki Bo kiej do jednego z ołtarzy na korytarzu kła-

') Podanie o kamieniach diabelskich, obacz: Lud, er. II. str. 255. 
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sz ornym b~dą,cych przeniesiono. - Za rzą,du austryjackiego cały 
kl sztor na lazaret wojskowy zamieniony zo tał, w którym choroba 
epidemiczna do tego rozszerzyła si~ stopnia, że trupy codtiennie fu
ra mi do jednego wywożono dołu. Je d e n z żołn i er z y, imieniem 
A l b er t, chorobą, rażony i do lazaretu, obok ołtarza Matki Boski~j 
prowadzony, pomimo nie dozwalania mu tego przez służb~ lazare
tową, padł na kolana przed obrazem, i łzy wylewając, prosił, 
aby za przyczyną .Matki Boskiej R6żańcow~j. odzy kał zdrowie i ży
cie, które dla wsparcia rodziców i małych braci ofiarował poświ~cić. 

chwili zanoszenia modłów zupełnie uczuł si~ być zdro
w y m; nie na sal~ przeto epidemicznie rażonych, lecz do mieszkania 
dyżurnego lekarza zaprowadzony został, przed którym doznany o u d 
opowiedział. Gdy wieść o t~ m w całym lazarecie rozes1.ła się, R: i l ku
set chorych żołnierzy domagało si~ nieodzownego odprawienia 
n a b ożeń s t w a n a i c h i n t e n c y j l\ przed tym ołtarzem. Stało się 
za dosyć powszechnemu życzeniu chorych, i od tego momentu żaden 
z n i c h n i e umarł. Obraz p neto ten, wskutek życzenia władzy woj
skowej, z wielką okazałością, i nabożeństwem d o koś c i o ła wpro
wadzony i w dawniejszym ołtarzu umieszczony został". 

Do str. 33. 

43. Xona.ry. (Podanie). 

Kłem. Tańska w Li tach l! podróży w andomierskie w r. 1828, 
przytaczaji\C podanie (skreślone na str. 33) dodaje: 

.Zabójca Ossoliń kiego skoczył z wieży i kark skr~cił; drugi 
jak mówią,, zapisawszy dusz~ czartowi, podziemną, drogą, (dla 
niego w t~j ch wili m o c ą, d i a b e l s k ą, sporzą,dzonl\) uciekł do W~
gier z niezmierneroi skarbami. Nie wiadomo, jak si~ tam obrócił, ale 
dotą,d zdaniem wszystkich włościan z okolic, i s t n i ej e t a p o d z i e
m n a dr o g a; gdyż idi\C ku węgierskiej stronie, d n d n i p o d n o
g a m i. Da w nem i zaś laty, (ale już nie żyją, ci co to widzieli i nie 
żyli nigdy), przeszkadzała w rozwalinach tt>go zamku, w b o g a ty m 
pasie i w żółtych butach, dusza niejakiego Rogalińskiego; 
był on niecnym przyjacielem Slupeckicb, a dla dogodzenia własnej 
chciwości podżegał ich do lupie. tw i zbrodni. Kiedy wszystkich 
w pień wycięli z rozkazu Jagiełły, jego d o bić nie mogli, i dlatego 
prze s z k a d z a. Może ta, bajeczki\ gmin, cz~ to głęboki w pro tocie 
swojej, chciał niepokonanl\ chciwość wystawić?". 

O łupeckicb wspominaj!\ i: Wieczory badcń. kie Ossolińskiego, 
wydane w r. l 42 (obacz: Przyjaciel ludu, Lfswo l 45). 



Do tr. 35. 

44. Sandomierz. (Legendy i Podania). 

Ks. Melchior Buliński (!tfonografija m. Sandomierza, Warsz. 
1879, str. 309) przytacza podania i legendy o męczennika ch sando
mierskich: 

"Kiedy od wieku do wieku coraz bardzi~j poczęły pomiędzy 
ludem okolic andomier kich obiegać rozmaite wieści o niezwykłych 
zjawiskach i dziwach, jakie się w kościele świętego Jakóba różnym 
osobom pokazywały, naówczas zwienchność zakonna postanowiła uczy
nić w tym względzie z wiarogodnych ~wiadków urzędowe badanie, 
i następnie zeznania tychże na wieczni\ pami~tkę w aktach klasztor
nych zapisać". 

"Pierw-zym był Sebastyan Łosiewski przeor tegoż klasztoru, 
który w r. 1675 sprawę tę rozpoczął. Badania różnych o ób odby
wały się przed notaryuszem apostolskim Piotrem Zarembskim, w obe
cności świadków: Lamberta Pleszczyńskiego przełożonego klasztoru 
ś. Ducha kanoników de Saxia, oraz Albina Daszkiewicza kaznodzieji 
tegoż kościoła. Wspomniony wyżej notaryusz cale to postępowanie 
wiernie opisał, z czego niektóre wyjmujemy szczegóły". 

"Z pomiędzy zawezwanych świadków, Wincenty Szaszkiewicz 
dominikan. mający lat 70, zeznał: iż pewnego razu kiedy bracia za
konni udawali się na jutrznię przede-dniem, ujrzeli na środku ko· 
ścioła p a ląc e się ś w i e c e z białego wosku w takiej l i c z b i e, 
jaka była liczba zakonników od Tatarów p o m o r d o w a n y c h. Oprócz 
tego dodał, że przed kilku latami w samą, uroczystość ś. zezapana 
nocuj!\C w dawnym refektarzu wraz z przeorem Franciszkiem Cicho
ckim, ujrzeliśmy obydwa przez okno o godzinie pierwszej po pół 
nocy znaczną liczbę osób świeckich, wołających gło em wielkim: 
w tawajcie ojcowie, bo oto wasz kościół się pali!
Zerwaliśmy się z łóżka, tak ja j ko i ksiądz przeor, lecz ani ognia 
ani światła żadnego nie było". 

"Inny świadek, zakonnik lektor zgromadzema, maj!\CY lat 80, 
opowiedział pod puysięg. to wszystko, co mu niegdyś mówił ojciec 
Augustyn Rogal a kaznodzieja i przeor, iż kiedy zwedzi w r. 1657 
zajęli Sandomierz, i jeden z ich pułkowników obrał obie pobyt 
w celi przeora klasztoru, pewnej nocy, w czasie jutrzni śpiewanej 
w chórze przez kilku zakonników w kla ztorze pozo tałych, ujrzał on 
przez okno wychodzl\ce na ko~ci6ł jakieś niezwykłe światło, oraz 
z n acz n ą l i c z bę z ak o n nik ów w kościele. Zdziwiony, i ą.dzą.c, 
ze to może jakaś skryta zdrada, za nadejściem dnia polecił swoim 
żołnierzom zrobić ~cisłe po zukiwania w celu wynalezienia tych za
konników, ·których am na wła ne oczy widział w kościele. Tymcza-
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sem, kiedy się nie znalazło wiccej nad czterech, nznać musiał, że to 
było jakie~ nadprzyrodzone widzeni , - i w końcn wynió ł ·io z kla
:;ztoru. Dalej mówił tenże zakonnik, iż podczas wojny szwedz ićj, 
żołnierze Rakoczego 1.apalili sucho gonty na składzie JIOd da
chem kościelnym umy'lr,ie aby ko§ciół pahć; je nakże za przyczyną 
'wietych męczenników, Bóg Najwyższy nie dopu~cił tego, aby ta 
~wiątyn1a ogniem spłonęłau. 

"Na tępny świadek ksiądz Walenty Ziołkowski dominikan ka
znodzieja zcmał, iż przed kilkuna lu latami lnrcin Pandysz rektor 
szkoły przy kościele §. Pawła, oraz Wojciech P1rek obywatel sando
mierski, oświadczyli księdzu Dzierźędze kan nikowi. iż kilka razy 
w i d z i e l i ~w i a t l o n i e zwykle n a d k o <c i o ł e m ~- Jakóba, a na
wet sły zeli 1 harmonijne śpiewy, i że kilka osób chorych 
doznało tu cudownych uzdrowień. I z tej przyczyny ludlie po
częli s1ę udawać o pomoc do świ~tych męczen111k6w, a zwła zeza ci, 
którzy płynęli Wisłą do Gda1i ·ka, do Torunia lub do \V ar za wy". 

"Tenże świadek Oft0\1 iedział jeszcze nasl~pnjący wypadek. Około 
roku l G-17, jedna bogata .,., d owa obywatelka ·andomier~ka, Hegina 
Wy~zkowa, polożyła pewnego razu w wojem mieszkaniu na. stole 
klejnoty wej córki, które niewiad0mo gdzi .ię podziały. łuiąca. 
tej ze pani, o b w i n i o n a o kradzież, czujl\t s1ę niewinną, przybyła 
do ko~cioła ś. Jakóba i modliła ·ię gorąco do świętych męczenników, 
pto ząc, aby za ich przyczyną, wspomniona kradzież wyjawić się 
m o g ł a. Pro'ba Jej zu~tala wysłuchaną, albowiem niedługo potem 
do~trzeiono, jak kruk którego ta pani w domu chowała, błyszczące 
rzeczy wynosił przez okno, a nawet prawie w jej oczach porwał mał~ 
chu teczkę prze zywaną 1.łot~m i zanió ł na kościół ś. Jakóba ,,od 
dach. lużąca udał ię do przeora, kt6ry k zał zrobić !JO ·zukh1ania 
]'lld dat'hem kościelnym, gdzie znaleziono nietylko porwaną; chu. te
ctkę, ale równiei i w zelkie inne przedmioty kradzioneu. 

nHrabina ZofiJa Tarnaw ka zewała, iż ofiarowaw zy chorego yna 
meczeunikom tym, zdrowym go ujrzała; zeznała je z~ze, jakoby miała 
w i d z e n i e we ~nie o mieJ cu, na którem riala tychże moczcnników 
są, po howane. Jedne z nich, mów1ła, spoczywajl\ pod ołtarzem świt· 
t go Jaka, drugie }•Od wielkim oł rzem, cz~'ć w kapitularzu". 

"Zeznania powyź zych <wiadków 1 rz z n taryu z apo toh;kiego 
zebrane i sp i ant, przez t got w r. 1675 •łni 12 paźdźi rnika do 
Hzymu do Jana Toma za Hocc.lberti Jenerała całe o nkonu dom1ni· 
kallskiego prze lane z o taly". 

"W ku tek tego, tenże jenerał pol c ił pro w incya.łowi D mi nika
nów tej prowincyi, aby pilnie zbatlał, jaka cze~~. od kogo i od ja
kiego cza u męczennikom ·andomier kim by 1a oddawaną? czyli by
wają, o nich m ze czytane przez amych tylko Dominikanów, lub też 
i przez innych i' czyli prz dst.awiają ich na obrazach z jakiemi ozna
kami męcze1'1 twa i święto<ci, n. p. promieniami, palmami i t. p.? 
czyli się o nich odprawia offirium kapłań kie, lub czyli się odpra-
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wiało i od jakiego czasu? łowem, i~da tego wszystkiPgo, c oby hi· 
to ryję o ~więtych męczennikach wyjaśnić mogło". 

nZ t~m wszy'tkiem jednak, dopiero Pius VI papież pozwolił 
Dominikanom czytać oft'lcium i mszę święt~ o męczennikach sando
miar kich; obecnie zaś, od roku l 60, za zezwoleniem Stolicy Apo
tol ki~j, rozciąga ·ię ten obowi!\zek do w zystkich duchownych ca

łćj dyjecezyi andomierskiW. 

45. Sandomierz. (Podania. Żydzi). 

Do liczby podań należ!\ i na tępuj~ce, które przytacza J. N. 
Chl\dzyński w w~m dziełku: lV.']Jomnie111a Sandomier kie, (Warsz. 
l 50, tr. 53. 63. 69. 124). 

l. nAniprzyczyna,anicza nazwy gór: Pieprzow~j i Salve 
Re g i n a ~od andomierzem, nie są wykryte autentyczneroi dowo
dami. Powszechne jest mniemanie ludu andomierskiego, że na górze 
Pieprzow~j kiedyś p i e p r z wzrastał; na górze zaś a.lve-Regina, gdzie 
je t statua Matki Bo kiej wyryty je t w ziemi głęboko napis wiel
kieroi literami trawl\ zarosłemi: n alve Regt'na" który wół rogiem, 
w czasie nezi Dominikanów przez Tatarów, miał wyryć". (Lud, 
Ser. II. str. 243. 255 ). 

K . Buliński (str. 11) objaśnia po w tanie owego napisu. Mówi 
także iż pomiędzy wzgórzami ku stronie północn~j. leży dolina przez 
strumień od przedmieścia Kobiernik płynący wytlobiona, którą lud 
Pisz c z e l e nazywa, iż mnó two w ni~j znajdowano kości ludzkich. 
Lecz nietylko ta dolina, ale i cała ziemia na której położony ando
mierz, i tnl\ ko tnicq nazwanąby być mogla, tak tu dużo kości w ziemi 
i w Joebach podmiej kich odkopywali i odkopują,. 

2. n Pod panowaniem króla Kazimierza Jagiellończyka, w kar
czmie Rzymem zwan~j pod Sandomierzem, djabeł przydybawszy Twar
dowskiego, po przypomnieniu m p słów: Verbum nobile, debet essc 
tabile, miał go pojąć z sobą. Zródła tej śmiesznej powia tki trudno 
wyśledzić; wedle podania ludu karczma ta i tniała na Ch wałkach, 
lecz dzi iaj śladu nawet jej egzystencyi wynaleić nie można". (Obacz: 
Lud, erya V, tr. 22. 333. - erya XV, str. l. 166. - erya 
XVII, str. 107). 

3. "W r. 1656 generał zwedzki 'ynkler, widz c że przed na
ci kiem hufców Czarneckiego nie utrzyma sie w murach zamku san
domierskiego, podkopał prochy pod tę tarożytną. budowę, 1 prędko 
a tajemnie ię z caJym swym oddziałem na drugi\ stronę Wisły prze
prawił. Gdy zaś mie zezanie sandomierscy z częścią, pol kiego woj
ska wpadli do zamku, w nadtieji odzy kania tam zrabowanych przez 

zweda mają,tków, wraz z zamkiem w powietrze wyrzuconeroi zo tali. 
Straszliwy huk oznajmił miastu zniszczenie siedziby Henryka, Kazi
mierza i Leszków, oraz wielu dokumentów i starożytnych pamią,tek. 
( knetu ki, w bistoryi zwedzki~j p. 254). Zginęło razem z nią bli-



2 5 

sko tysiąca ludzi, a co jest rzeczą najdziwniejszą., nawet do wiary 
niepodobn~, i tylko te literalnym dowodom (Pamiętniki Jana Chryz. 
Pas a p. 18) wierzyć musimy, i do c u d ów wliczyć ją wypada: nie
jaki Bo boli, szlachcic polski, wówc1as tą. okropną eksplozyą. w p o
w i e trze z koniem wyrzucony, u p a d ł n a drugą stronę W i s ł y, 
bez uszkodzenia i utraty tjcia". 

4. "Począ.tek XVIligo wieku był znakomitą. klę ką dla sando
mierski~j synagogi. Dnia 18 sierpnia 1710 r. znaleziono pod płotem 
jednej chałupy, ciało małego chłopczyka, Jerzego Krasnowskiego, syna 
mieszczanina sandomierskiego, rz~sisto skłóte i w wielu miejscach no
żem poprzerzynane (z akt processu kryminalnego). Rodzice tego dzie
cka zeznali, te w czasie nieobecności ich w domu, niewiadomo gdzie 
im się podziało, a prowadzone śledztwo nie nastręczyło tadnych po
szlak przeciw komubą.dźkolwiek, o tak szkaradną zbrodnię. W parę 
dni dopiero później, zgłosił się do księdza Stefana Żuchowskiego ar
chidyakona oficyała i plebana sandomierskiego, mały około dziesięciu 
lat mający tydek, syn rabina sandomierskiego, od tegoż zbiegły, 
i wyjawił księdzu Żuchowskiemu, że widział na własne oczy, jak oj
ciec jego, rabin, z wielu innymi tydami, chłopczyka tego do piwnicy 
zwabiwszy, nożyczkami kłuli, nożami rznęli, a pa ostatek w nabitej 
gwoździami beczułce tarzali, i tym sposobem zamordowawszy, pod 
płot wyrzucili . - Ksiądt Zuchowaki doniósł o tym wypadku Kazi
mierzowi Łubińskiemu, naówczas biskupowi krakowskiemu, który za 
pośrednictwem tegot ks. Zuchowskiego, rozwinął w sądzie grodzkim 
sandomierskim, o morderstwo to, przeciw synagodze proces. Pomimo 
znakomitego uniewinnienia się oskarżonych żydów, cit na tortury 
brani byli, i kilku z nich, nie wymówiwsq i jednego słowa, któreby 
rzeczywistego sprawcę morderstw~ wskazać zdołało, okropną. śmierć 
w męczarniach znalazło. Ksiądz Zuchowski, fanatyzmem wiedziony, 
bezpośrednio rozmaitych nadużyć na tych nieszczęśliwych dopuszczał 
się ofiarach, z czego w dziełku wojem pod tytułem: "Process kry
minalny o niewinne dziecię" chlubi się i przyznaje, że męczarnie 
tortur poprzedzał goleniem bród n a s u c h o, rozdrapywaniem czoła 
n a krzy t at do krwi, i mazaniom n i ą u s t cierpiących, dla r oz
wiązania czarów. O co, gdy przez Stani ława Morsztyna woje
wodę i przez innych urzędników był napominany, rzucał na nich po
t\\arze, jakoby przez synagogę przekupieni byli, a znalazł zy dziel
nych wspieraczy swego fanatyzmu w osobie Andrzeja Dunina Kar
wickiego sędziego grodzkiego sandomierskiego i Pawła Jaroszewskiego 
chorążego Płockiego, wówczas wirP.-mar załka trybunału koronnego, 
pomimo prote tacyi wielu innych ędziów, z mocy dowodów uniewin
ni ją.cycb, na zaprzysięt.onycb zeznaniach Chrześcian wsparty, w r. 
1713 ozyskał wyrok, nakazujący stracenie dziewięciu niezamordowa 
nych torturami żydów. Co też nastąpiło" 1

). 

') Prugląd literacki i artystyczny, Kraków, rok ligi, 1882 (1883) nr. 4, 
w Zapiskach po T.(yrnoteuszu) Lipińskim z r. 1829 pozostałych, po-
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Do tr. 39. 

46. Zawichost. (Legenda) . 

• fówiąc o zamordowaniu zakonnic ~- Klary w Zawichoście przez 
Tatarów w r. 12GO (gdy zgini\Ć ich miało około 60 a księży 12), 
lud taką cytuje legendę: 

"W klasztorze żyły pobożne dziewice, których przelotoną była 
Salomea siostra k ięcia Bolesława. 'apad bałwochwalczych Tatarów 
spło zył niewinne dziewice z ich amotni, które uchodząc więcej przed 
romotą niż przed śmiercią, spieszyły do obronnego Krakowa. Czę<ić 

zakonnic wraz z S\\ ą ksieni!\ pędzi przez pole, na którem kmiotek 
?usiewał zboże. Salomea zatrzymuje się, i pozdrowiwszy rolnika sło
wem bożem, rzecze doń: "Nim słońce błyśnie jutro z za góry, uj
rzysz może zbrojnych, którzy cię będfL pytać: aiali widziałeś k icnią 
z dziewicami tędy jadą,cą? Powiedz im, że widziałe' je wtedy, kie
dyś s i a l na tę niwę zboże". - I powiedziaw zy to, znikła 1a górą 
księżniczka wraz z towarzyszkami". 

"Słońce nazajutrz krwawo błyskało nad górami koło Zawicho
sta. Kmiotek poszedł niwą; ale, o wielki Boże! cóż on widzi? Oto 

daje: "Przed dwoma prawie miesiącami (więc w maju r. 1 29) nadc· 
lano tu (do Warszawy) z województwa andomierskiego, z pod lwa

nisk, zamordowane dziesięciomiesięczne dziecię chrzcscijaiiekie. Ze 
lcdztwa na miejsen okazało sie, iż żydzi na święta Wiclkit\j·nocy po· 

prlnili to okrumci1stwo, przekupiwszy niewiasta ~ebraczke, która wy 
kradła to dziecię u wio · cianki, pocz~m oddali jtlj żydzi nteżywe dzie· 
cko, ateby je zakopał11 . Żydzi ski d~ją. się (tłumaczą ) tćm, iż kobi ta 
ta jest obląkanyrh zmysłów i pijaczka Z uczyniontlj tu obdukcyi 
przez Wydział lekarski, okazało s1r, iż krew u m i ej ę t n i e ze w zyst 
kich żył dziecka wypuszczono, a n d to uczyniony miało o twór n a 
c z o Ie. Zrazu wzięto się skwapliwie do dojścia prawdy, czyniono po· 
szukiwania, przejmow no po laflców żydowskich, jeżdżących od miasta 
do miasta z nak'azaniem postu i t. d, Przewidzieć można, iż sprawa tn, 
jak i tyle innych jćj podobnych, w róinych epok11eh zdarzających się, 
zatartą będzie". 

Fakt& takie zdarzały się i w Czt!ch~Ach, j1 k o ttlm wi dczy broszura: 
l'roces inquiaitornj, ktery w hlawnjm G. M. U. He~ydency kr. low. 
Starem te te PriiŻ k m, w knłl Cze kem od slavm!ho kralovskMw 
Ap)l llacy Tribun· lu ta PrJcinau z nenawisti Wjry kre tanskó od L · 
zara Abelesa Lilbla Kurzhaudla Ziduw z murdowanl\110 12-leteho 
syna t lhoż prwnjho żida weden był. W Praze w welke karlowó kol
lel'i, naklarlem Girjho Lab una, lfi!Hi, to - tPami,tnik SandomiCf' ki, 
l 29, tom l, str. 409). 

Podobna sprawa toczyła się pued kilku laty i w Wę •rzech, a ofiarą 
hyła kilkunastoletnia dziewczyna Estera olymo i, po zabiciu wrzu 
eona do rzeki Cis y. 
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ziarno, które wczoraj rzucił w ziemi~, dziś jut powiewa kło
s a m i, rola pyszni si!J bujnym plonem, który tylko zbioru oczekuje. 
Jeszcze kmiotek nie ochłódł z podziwu, kiedy p!Jdzą zbrojni jezdcy 
i pytaj!\ go, czy nie widział dziewic tędy uciekających? "Widziałem, u -
odparł rolnik. "A jak dawno?" wołają, zbrojni. "Wtenczas kiedym 
s i a l to zbote". - I oniemieli zbójcy, zaniechawszy próżn~j pogoni 
za świątobliweroi dziewicami i ich ksienią, Salomeą". - (Obacz: 
L ul, Serya XIV, str. 160). 

Do 8tr. 40. 

47. Gliniany. (Dawne zwyczaje). 

J. N. Ch!_\dzyński w dziełku: Historyczno -staty tyczne opisy 
11 irtst starożytnych w ziemi Sandcnniersk'ćj, Wars1awa 1855, str. 
155, przy opisie Glinian mówi: 

"Przyjęty uprzejmie i tak gościnnie na spożywanie wilii za
proszony, w rzeczywist6m byłem zdziwieniu, z którego niedługo wy
wiódł mnie okazały w kontuszu starzec przedstawiając mi si~ jako 
ławnik miasta Glinian JP. R ..... Z wszelką, przeto otwartością wypy
tywałem go, o powód t6j familijn6j zabawy (przy wilii Botego Na
rodzenia). Przymi~szał się do naszej rozmowy drugi ławnik p. A ..... 
wą aty mętczyzna - ex-straznik a dziś w obowiązkach leśniczego 
będą.cy, i propinator (katolik) gospodarz zajazdu (karczmy). Kazdy 
z nich różnych udzielał im wiadomości, tyczących się Glinian. Jeden 
mówił o prawach miejskich, a inny o zwyczajach, obyczajach, inny 
o cudach, a inny o prawie magdeburskiem, jakie mieszkańcom tego 
miasta kiedyś słutyć miało". 

"Ze wszystkich tych gawęd osiągnąłem tę pewność, że kam.ma 
( śród rynku) w której si~ znajdowałem, za dawn6j Polski była ra
tuszem, i w tej sam6j izbie burmistrz z rajcami sądził. sprawy mie
szczan, m~Jczył torturami i skazywał na śmierć '). - Ze po zwinię
ciu dawnego magistratu, - mie zc1anie zamieniwszy swój ratusz na 

' ) .Meczenie skazanego na tortury zależ lo od amowolności sędzi go. 
Przedewezystkiem smagano obwinion go rózgami, potem wlewano mu 
w gardło wrzącą wodę, olej, albo o c t; czę to kroć s m rowano ciało 
j go siarką, smołą TZł l bo słoniną; a dz.ono na p pek my a z, 
sz er u e n i a lob innego złośliwego roba'ka, który przykryty nklann 
bańką gryzł ciało nieezczęśliw~j oti ry, albo tei nasmaruwywano pięty 
jego al o n ą wodą i przyprowadzano kozę do ich lizania, co ma 
sprawiać nadzwyczajna bole ć, - albo tci podeszwy przypalano roz· 
palon~m żelazem. Najpowsz('chnit>jsz>' zwyczaj męczeni był ten: do 
wązkiej ierdzi, powrozem przez piersi i pachy pnywiązywano w zn k 
obwinionego. Związywano puteru dnie palce od nóg, - i pozostałą. 
część powroza od zwi zania p lcy, kołem cią niono, dla okręcenia go 
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dom gościnny, nie uchylając się od dawnych zwyczajów, w nim w pól
nie obchodzą wszelkie uroczystości, zrękowiny, śluby, chrzciny i t. r., 
a w czasie tych zabaw, podrótnego na noc do t~j karczmy przyby
waj~cego, własnym podejmuj!\ kosztem. Pierwszy przybywający p -
drótoy mętczyzna, zwiastuje im dobry urodzaj i szczęście;
kobieta zaś, rok m ok r y przepowiada". 

"Po południu, odwiedzał mnie pan ławnik R .... w kontuszu 
z trzciną w ręku, któr~j, jak mówił, trzy razy tylko do roku używał, 
to jest: w Bota Narodzenie, Wielkanoc i Zielone-świątki. Miał on 
pod pachą plikę starych dokumentów, i znakomiMj grubości in 4- to 
księgę w skórę oprawo& z tółtemi mosiężneroi klamrami pod tytu
łem: "Artykuły Prawa Magdeburskiego" w Krakowie r. 1616 w dru
karni Łazarzowej przez Jędrzejowczyka gockieroi literami wydru
kowaDl\"· 

48. Gliniany. (Obiór burmistrza). 

nZ tych dokumentów następują,ce o Glinianach wyczerpnąłem 
wiadomości u. 

"że z mocy przywileju Stefana Batorego, króla Polskiego (nie
wiadom~j daty) K-r.z:ysztof Bidziński z Bidzin herbu Janina, w miej
scach pustych, wśród rozległych la ów, gdzie glinę kopano, roku 
1595 załotył miasto Glinianami zwane i prawo magdeburskie nadał, 
z zastrzeteniem, te appellacya od wyroków nie do Magdeburga ani 
do Krakowa, ale do niego (Bidzińskiego) i potom twa jego, wie
czneroi czasy zanoszoną by6 winna. Obieranie burmistrza i rajców, 
w połowie do dziedzica, a w drogi~j połowie mieszkańcom miasta 
zastrzegł". (Tu przytacza autor treś6 przywileju, jako i sam ten do
kument w kopii). 

"Elekcya pierwszego burmistrza miasta Glinian opLana jest 
w ten sposób. 

Dnia 23 czerwca roku Pańskiego 1595 po śniadaniach, zgroma
dzili się mieszczanie na rynek (jl'szcze ratusza ani kościoła nie mieli) 
i odkrywszy głowy, pobotnie odmówili Pozdrowienie Anielskie. -
Pocz~m najstarszemu wiekiem zawiązano o czy, itby tak pozba
wiony widzenia, błądząc po ob zernym rynku, pomiędzy ws~ystkiemi 
wybrał trze c b kandydatów, majl\cych się panu-dziedzicowi do wy
boru z nich burmistrza przedstawi6. - Starzec po długiem utykaniu 
dokonał dzieła; lecz jeden z kandydatów był ku l a wy, drugi n i e
wid o my a trzeci miał zarzut z a b i ci a psa, który-to czyn podług 
prawa magdeburskiego karę oddalenia z społeczeństwa i pozbawienia 
rzemiosła stanowił. - Bidziński (któremu o t~m doniesiono) uwatał 
jednak za najzdolniejszego młodego i obrotnego szewca Skorupkę, 

koło osi a tak zrywano ż,YłY jego. - Wybór tych męczarni zawisł 
od łagodności lub dzikości charakteru sędziego i kata". (Obacz : L11d, 
Serya XV, str. 87. 234. 251). 
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z a b i c i e m p s a obciążonego; - mi e zezanie znów Żl\dali mieć bur
mi trzem n i e w i d o m e g o 'rok ę. - Przezorny dziedzic żą;dał za
tem powtórnego zdania się na losowy wypadek i nominacyą burmi
strza do cza u przybycia swego do Glinian, odłożył". 

71 Po przybyciu tedy pana-dziedzica, stawiono kandydatów na 
rynku, wypuszczono brykliwego c i o łka, rozkazano im go ścigać, 
a p i er wszy który by go uchwycił. miał zo tać burmistrzem. I ślepy 
i kulawy (kandydaci) posunęli za nim i lecz tą razą; los nie przewa
żył się na ich stronę. Swawolny r.iołek powąchał ku l a w e g o, (ła
two mu było przed nim uciec), śle p e g o wierzgnął nogami i powa
lił na ziemie, - prt.ed Skorupką, tylko zwrotne u y dawał, bo ten 
ścigał go do adnie. Kilko-godzinna gonitwa oblała potem korupkę, 
i o labiła ciołka, jednakże me ustawały zawody. Skończyło się wszakże 
na tern, że korupka pochwycił ciołka i za u ·zy do pana przyprowa
dził. - 'truchleli mieszczanie, że tak wielkiego romotnika mieć 
będą burmi trzem, a ocbłodłszy nieco z prze tracbu, jedno-zgodnie 
knyknęli: "Nie pozwalamy, starosto, na tego bezecnika". 

"Nowy kłopot dla pana staro ty i lecz jego dowcip i tę prze
szkodę u uną.ć potrafił. Kazał na rynku postawić s i e c i, i ze wszy t
kich stron straszyć psy, aby je nagnać do matni. Gdy stało 
się zadość życzeniu pana staro ty, poczl\wszy od najmlod zego do 
najstarsze go, rozkazał każ d e m u p o jednym p s i e z a bić, nako
niec i s a m jednego p~ a z a bił, dając im przez to poznać, że pies 
jako ź wirze nie je t tego godzien, aby za głowę jego c z l o w i e k 
uczciwo'ci był pozbawiony; - że chociai w zyscy po psie zabili, 
przecież żaden z nich uczciwości swej nie stracił, i uczynili 
tylko to, co każden myśliwiec czyni na polowaniu zabijając wilki, 
li ·y i t. d. Na tępnie za zgod<l pow zechną korupkę burmistrzem 
ogłosił i od niego przysięgę w takl\ rotę odebrał: 

"Ja Michał Skorupka pny ięgam Panu Bogu Wszechmogącemu 
y 'aya ny zemu Zygmuntowi III króliowi Polskiemu, y też wszyst
kiemu po polstwu miasta tego, bydę wiernym, y sprawiedliwos:wz 
rownie wszystkim, tak bogatym, yako ubogym szą adom y goścyom 
czenecz, y mnożecz, a niesprawiedliwoszcz tępycz y ni zc'l.ycz praw 
przywyleow, poczesności. y też po politego pożytku miasta strzedz, 
y mnożyć, yako nalepi będe umiał y mógł. Tajemnicz miejskich ni
komu nie ziawiacz łowem albo uczynkiem. Rozterkow w mieście nie 
dopuszczać, yerot y wdow podług wej mozno zezy bronić, a tego 
niechcę opu czyć, dla przyiaźni, mierzil czki boj zni darow, abo iney 
rzecŁy. rak my Panie Bożo ~~om g y, kt6ty tei dzień SZl\dny mnie 
y w zy,t~k wiat sządzić będzte ·z". 

"Jak długo urząd swój Skorupka sprawował, nie ma z śladu; 
lecz że w niczem przysięgi nie złamał, dowodzą tego o nim, pod 
spodem okładki prawa magdeburskiego, przez niewiadomego autora 
napi'ane wiersze pochlebne". 

L t. ber. XX . 19 
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49. Gliniany. (Śmierć burmistrza). 

"Prócz piśmiennych podań o Glinianach, są, i ustne. Taką, jest 
historya o burmistrzu Czeczocie. Szymon Czeczota miał być burmi
strzem w Glinianach za panowania Jana III. Słynął on z pijaństwa, 
albowiem dziennie sześć garncy miodu wypijał. Pewn6j zimy usado 
wiwszy się w karczmie zajezdn6j w końcu miasta będą,c6j, pijatykę 
do pó:toej nocy przeciągnął. Ludność miasta w głębokim śnie pogrą
żoną, była, gdy mocno odurzony trunkiem wracał burmistrz przez 
rozległy rynek do domu. Pod ratuszem usadowił się wilk, i siedząc 
na tylnych łapach czekał na zdobycz. Rozmarzony Czeczota w mnie
maniu że to jest s t r ó ź miasta, chrapliwym głosem rozkazał się 
onemu d o d o m u pro w a d z i ć, do którego z powodu opilstwa tra
fić nie był w możności. Mniemany stróż okazał się być n i e p o s ł u
szny m i w nieruchomej pozostał postawie. Obrażony tern pan bur
mistrz, l as k ą, u d er z y ł stojącą postać, aż tu z owego n o c n e g o 
stróh robi się ogromne wilczysko, z straszliweroi pazurami, 
i w mgnieniu oka rzuca się na swoją, ofiarę, powala na ziemię i kły 
w piersi zapuszcza. Poznał teraz prezydent z kim ma do czynienia, 
i żałosnym głosem wołał ratunku; ale głos jego do mieszkańców głę
bokim snem w odległych chatach uśpionych nie doleciał. Nie prze
szkodzony zatem drapieżnik, p ożarł całe g o b u r m i s t r z a, z któ
rego skrwawioną, tylko o d z i e ź i n o g i w b u t a c h pozo ta wił" '). 

"Zdarzenie to jakiś wierszokleta ułożył w rymy i zapisał do 
owej wyżej wspomnionej księgi, - a wiersz ten autor w sw6m dziele 
przytacza w kopii". 

50. Bałtów. (Cudowna studnia). 

J. N. Chą,dzyński (Jlist. stat. Opisy miast ziemi Sandorn. 
Warszawa 1855, l. str. 165) mówi: O Zygmuntowskiej Stu
d z i a ncc. 

"Jadą,c od Glinian do Bałtowa (v. Bałutowa), ku końcowi lasu 
po prawej stronie traktu, o staję drogi od tegoż, widzieć się daje 
znakomita góra piaszczysta chojną obrosła, na wierzchołku którfSj jest 
mały dołek, zawsze c1.ystą., zimną i maczn!\ napełniony wodą. W tej 
okolicy, 7.adoych nie mająceJ :tródeł, woda ta nigdy nie wysychają.ca, 
prawdziwym jest skarbem dla rolników; nią, bowiem nietylko zasi
lają, swe bydło i trzody, ale l e c z ą. skutecznie oczy, rany, pliki, kro
sty i wszelkie słabości. Jestto w tćj okolicy lekarz i apteka ludu 
wiejskiego". 

') Znane jest w Krakowskiem wyrażenie . • Zjedli chłopa wilcy, zostawili 
buty•. Tradycya ta może też mieć zwią-zek i z wyobrażeniami o wil
kołaku. (Lud, Serya XV, str. 36. 206). 
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" ława t6j studzianki doszła aż do IJwowa. Ztamtąd bowiem 
pewna pani od lat kilku n i e w i d z 1\ c a n a o czy, w r. 1850 przy
s! ła po baryłkę t6j wody, a mając ją do tarczoną, skutkiem kilko
dniowego przemywania oczów, wzrok o d zysk a ła. W kilka mie
sięcy taż sama pani, w przejeidzie zwiedzała tę studzienkę i przy 
niej prze !.lo godzinę klęc:tąc, składała N aj wyższemu dziękczynienie 
za cudowne odzyskanie wzroku u. 

nBadając o przyczynę nazwy Mj studzianki od sytego wiekiem 
człowieka, usłyszałem o ni6j następującą legendęu : 

"Kiedy król Zygmunt lll ciągnął z sw6m woj kiem naprzeciw 
zbuntowanym Zebrzydowskiemu i Januszowi Radziwiłłowi, w lasach 
około Glinian przez wojska . rokoszan do tego stopnia otoczony zo
stał, że z nikąd żadnego nie mial dowozu, odcięty od rzek i :tródeł, 
na piaskach wojsko jego i konie obumierało z pragnienia, - namiot 
króle w ki rozwinięty został na po wyż opi 'an6j górze. Król i jego 
dworzanie zarówno pragnę l i (mieli pragnienie), i ta jedna przy
czyna, wkrótce odąać ich miała na łaskę rokoszan. - Wtedy Piotr 

karga, spowiednik i kaznodzieja królew ki, nieodstępny jego towa
rzysz, oddali wszy się na odosobnione miejsce, gorąco prosił Boga 
o pomoc, a potem z rydlem w ręku zbliżywszy się do króla, rzekł 
z zapałem: "Królu! nie masz Boga, jeżeli nas w t6j chwili cudo
wnym sposobem nie obdarzy wodą,; ale mam ufnoś6 w jego miło
sierdzie, że w przekonaniu nasz6m nie poniesie szwanku święte imię 
jego". - Potem raz jeszcze wznió łszy oczy do nieba i z wszelką, 
ufnością, z a p u ś c i wszy rydel w ziemię, d obył :t ród ł o do dziś 
dnia istniejące, którem spragnionego króla, dworzan i wojsko jego 
posilił". 

"Cud ten Piotra Skargi podobny jest do cudu Mojżesza, który 
prowadząc Izraelitów do ziemi obiecanej przez pu tynie Arabii, na 
dziesią,tem stanowisku w Rafidem wodę z kamienia za uderzeniem 
la ką. wyprowadził. Cokolwiekbl\d:t, nie na tam się kończy powieść 
o Zygmuntowskiej studziance". 

"W pó:tniej zych cza ach miał około ni6j swoje grunta włościa
nin nazwiskiem Szczygielec, a że z okolicznych wiosek ludzie przy
gani ją,cy inwentarz (bydło) do napojenia, w 1.asiewach jego czynili 
mu szkody, postanowił ją. z i e m i (l z ar z u c i ć, i wykonał to wła
sneroi rękoma. Lecz w cLwili wykon ni a tego czynu, n a o czy z a
niewidział, i skutkiem ślepoty do w6j zagrody traf1ć nie 
mógł. - Dłąkał ię kilka dni zgłodniały i spragniony po Ie i e, aż 
przez pa tarza natrafiony i do domu odprowadzony zo tał. Ale nie
stety. i żon a je g o temu amemu uległa lo ·owi; szybko z dobrego 
mienia do najokropniej zej przystli nędzy. Wszy tko to przypi ujl).c 
kar z e n i e b i o s, - nie domyślali się, za jakie przestępstwo tak 
srogo ukarani zostali". 

"W lat kilka t6j nędzy, przyśnił s i e niewidomemu starcowi 
rozkaz, aby o d kopał Zygmuntową studzienkę i wodą z niej 

19* 
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prze mył oczy sobie i żonie. Z pośpiechem kazał się starzec pro
wadzić na górę piaskową, a wziąwszy rydla odkopał studziankę, 
i - przejrzał na oczy. Woda z niej uleczyła i jego żonę, i od
tąd jest lekarstwem na ból oczów, ślepotę i t. d.". 

51. Kielce. (Podania). 

Pami~tnik Sandomiersk~ (Warsz. 1829, tom I. str. 55) a na
stępnie: 

J. N. Chądzyński (Opis miast ziemi Sandom,. Warsz. 1856, 
tom II. str. 123) mówi: 

"Jak wieść powszechna niesie, książę Mieczysław, syn Bolesława 
Śmiałego, po odprowadzeniu do Węgier ojca za zabójstwo ś. Stani
sława wyklętego: wracając do stryja swego Władysława Hermana 
w Płocku przebywającego, - wpośród gór lasami okrytych zbłąkał 
się, i znużony podróżą, wśród nielicznego orszaku, pod modrzewio
WElmi drzewami, nad małym strumieniem wody zasnął. We śnie miał 
widzenie, że jakiś nieprzyjazny mu rycerz, nie mogąc go w otwartym 
boju pokonać, zaprawionym trucizną otruł napojem; lecz 
ś. Wojciech podaną ze tródła zasilił i uzdrowił go wodą.". 

"Po przebudzeniu się, Mieczysław na tern miejscu postanowił 
zbudować koś c i ó ł z tych samych m o dr z e w i ów pod konarami 
których zasypiał, n a cześć ś. W o .i c i e ch a; jakoż przywiódł to do 
skutku w r. 1084 '), a strumień S i l n i c ą nazwał". (Akta Biskup
stwa krakowskiego). Lu<.l, Serya XVIII, str. 5, notka. 

"Kościół ten Władysław Herman w fundusze zaopatrzył i na 
parafijalny przeznaczył, który blisko wiek jeden, samotnie stojąc w pu
styni, był punktem(!) modłów pobożnych włościan, z wiosek okoli
cznych przybywających". 

"Przy nim pobożny Badost czyli Gaudencyusz biskup krakow
ski, samotnie kilka lat na modlitwie i rozdawaniu ubogim jałmużny 
przepędziwszy, roku J 141 życie zakończył, lecz ciało jego do Kra
kowa przeniesione zostało". ( Starowolski in Vit. Episc. Grac.). 

"Dopiero roku 1173 Gedeon czy li Gietka herbu Gryf, biskup 
krakowski, blisko tego kościoła wyciąwszy gęstwinę leśną, wystawił 
kościół pod tytułem Wniebowzięcia N. Maryi Panny, z kamienia cio
sowego. - Obszerna płaszczyzna i ogromne drzewa na ni~j wycięte, 
posłużyły Gedeonowi do założenia miasta, w któr6m rozmaici rze
mieślnicy cudzoziem cy osiedlać się zaczęli". 

Zkąd powstała nazwa Kielc? - "Jedni twierdZI\, że Mieczy
sław Stary, ksią~ę krakowski, polując ze swym dworem, obok ko-

1) Pamit~tmk Sandonuerski (Warsz. 1!:!29, tom I, str. 71 i 86) powiada: 
nUtrzymujll się podanie nie uzasadnione, jakoby kościół we wsi Kije 
(o 4 mile ztl}d) był starotytniejszym, i Kielce do tej parafij niegdyś 
należały". 
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ścioła ś. Wojciecha, napadnięty prm: dzika gdy był sam jeden, 
v. walce z tern zwierzęciem, c1ęciem pała. za powybijał mu kły, 
i uszedł niebezpieCZPJ1 twa. - Lecz powie~ć ta o kła c h, przez in
nych znów jt>st przei tocwna w ten s po 6b: jakoby na miej cu dzi
siejszych Kielc, znaleziony zo tał kieł tr7.y łokcie długi, w kształcie 
szabli sknywiony, z jakiPgoś przedpotopowego zwierza, który miał 
być zawie zony w kościele ś. Wojciecha, i dopiero przy przestawia
niu tegoż kościoła ulPgł z ni zczeniu". 

"Niektórty, acz przcriwko prawdzie historycznej, wywietć za
mierzyli tę nazwę od narodn Keltów czyli Celtów (Naruszewicz), 
że na górze (w kształcie niby kolca sterczącPj !) obecnie Karczówką 
zwanej (na której bi kup Szyszkowski wystawił w r. 1624 klasztor), 
mieli swoje bożyszcze, a wewnątrz góry popioły swoich królów 
chowali". 

52. Kielce. (Odpusty). 

Pami~tnik Smulomirrski (War:łz. l 29, tom I. str. 74) po
wiada: "z odpustów, które ~ię tu odbywać zwykły, najliczniej lud 
pobożny przybywa na uroczytość N. 1\Jaryi Różańcowej w dniu 7 paź
dziernika". 

"Lud z okolic przybywający czasem do 10,000 głów zbiera Hię. 
O godzinie 5 zrana już słychać bębny i kotły; poezero pokazują się 
w odległo§ci chorągwie, ohrazy z pobliskich parafij i tłumy pobo
żnych prowadzone w porządku przez ludzi podeszłych i odznaczają
cych się pobożnością. Zbliżające . ię kompanijt> śpiewają pieśni ko
~cielne: Gwiazdo morza, - Bądź pozdrowiona Panienko 
~Ja ryja,- Kto się w opi kępoda i t. p. Skrzypkowie, w nie
winnej prostocie prągrywają na skrzypcach i ba etli śpiewom. Tegoż 
dnia po ukończeniu nabożeństwa, dawniej w ulicy S e m i n aryj
s ki ej przy moście, a teraz pod statuą, ~. Józefa za miastem, zgro
madza ię cały lud bogobojny, a jeden wie§niak przodkujący wie
kiem i rozsą.dkiem, według zawsze trwającpgo tu zwyczaju, staną.w-
zy po 'rod ku, ma do ludu puemowe której otaczają,cy go z odkry

temi głowami łuchać zwykli. W roku l 24 u karżal się ów starzec 
iż nie może mówić z obawy, aby pismaki nie żartowali z niego. -
W roku l :25 zach~cał lud do pobożno"ci i u~zanowania starszych, 
a w końcu rzekł: " 'iech was Bóg prowad1.i do wa zych domów, 
i 'l'a której dzi~ obchodzimy uroczy tość". Tablica bractwa różańco
werro zawieszona w kośrielo, jakotoż i k i ga tego bractwa, poczyna 
się od roku 1623". 

53. Kielce. (Zwyczaje. Ubiory). 

Pamięt11ik Sandomierski (War zawa l 2D, tom l. str. 6()) 
mówi o ubiorze tutejszym w slowach: 
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"Od czasu wprowadzenia władz rządowych, zmieniły się nieco 
zwyczaje dotychcza owych mieszkańców. Ubiór dawniej zy obywatela 
kieleckiego: kapota granatowa lub innego koloru, długa, z guzika m i 
metalowemi, i pas na nit\i; kamizela sukienna krakowskim krojem, 
i chustka biała na szyi długo zawiązana. Czapka na powszedni dzień 
z czarnym, na święto zaś z iwym baranem. (Tu rycina). Kobiety no
siły futerka krótkie, majętniejsze materyją, uboższe kamlotem lub 
barankiem pokryte. hustka biała mocno krochmalna, raz ię tylko 
wiązać czyli układać zwykła; na noc zdejmuje ię ona jak czapka, 
na dzień znowuż się wkłada (na głowę) a nie wiąże, tak, że od pra
nia do prania jednę form~ zachowuje. Dawniejsze kabaty, spódnice 
materyjalne i kaftany mało widzieć si~ dają, trzewiki kolorowe na 
korkach, jak również czapki tkane złote lub srebrne, zwyczajem Kra
kowianek używane, również u tały. Szyje koralami, perłami, uboższe 
paciorkami szklannemi róż no- kolorowemi, palce pierścieniami zdo
biły .• lało już tu widać dawnych ubiorów, zwyczajów między rodo
wi te mi Kielczanami; jednę tylko pobożność zatrzymali po przodkach 
swoich". (Obacz: Lud, erya XVIII. str. 39). 

54. Chęciny. (Podania. Baba). 

J. N. Chądzyński (Opi etc. III. 163) mówi, iż zamek w Ch~
cinach od r. 1770 opu. toszał. n Za rządu au tryjackiego, mury jego 
w znakomit~j cz~ści rozebrane zostały; a dotąd wydatne i o kilka 
mil widzieć ię dające na wysokiej górze jego zwali ka, a, powodem 
do powieści gminnych. o przebywaniu tam upiorów i rozmaitych 
straszydeł". 

W Pami§tniku andomicr kim (Warsz. l 30, tom II. str. 9 ) 
na tępują,cą czytamy wiadomość: n Iiasto Ch~ciny między pomnikami 
starożytneroi liczyło dwa po ągi osobliwe, które uwag~ ciekawych 
wzbudziły, od mi e zkańców zwane B a b a i D z i a d. Kiedy? gdzie? 
przez kogo i w jakim zamiarze wyrobione? nikt nie wie, i mała na
dzieja na przy złość pozostaje, by takowe pytania rozwiązane były, 
a mowom ludu w zupełności zawierzyć nie można; przecież i te, 
choć w słabych promiPniach, rzurają światło na niektóre zczegóły 
prawdy. \ iadomo, iż jeden z tych posągów znajduje się w War za
wie; nie od rzeczy więc będzie podać do publicznej w1adomości po
dania ludu miej cowego o tych po ągach. Podania te s& niepewne, 
urojone, różne międ1y sobą, jedne drugie w pierające i odpierające, 
wypada jednak i takowe zbierać, je~li na pewniej zych zbywa". 

"B a b a, posąg tak zwany od po pól twa, jP t z marmuru za
rego zwyczajnego, wyobrażający niewiastę średniego wieku ( iedzącą), 
obnażon!l, tu zy nadzwyczajnój, twarzy płaskiej: usta ma u§miecha
jące ię, na głowie czepiec (z dębowego liścia), pier i w to unku 
ciała za-m ale, obwi Ie, żywot wydatny, na tym okrąg; lewa r ka 
wsparta na biodrze dłoni<~. palce spu ·zczone, prawa ręka wzniesiona, 
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w ramieniu strą,cona; nogi w stosunku ciała za-małe, dziwaczne, str~
cone, pasie przepaska z liścia dębowego. Wysokość posl\gu prze
chodzi< musiała stóp 4 (zobacz rycina a i b; - tu Pamictnik do
lą •za wie ryciny). Domu, o który ten posąg był wsparty, jest wła
śc cielero P i n i ą że k. Jak go dawno w t~ m miejscu złożono, nikt nie 
pamięta. Pinią,tek utrzymuje, iż kamieniarze jako znak gospody ka
m-eniarski~j wyrobili ten po ąg i tu go zlo!yli; przecież tak nie jest, 
ja to niżej okażemy. - Posl\g ten przenosleniem z miejsca na 
m-ejsce, przez rozpustf,) motłochu czy też wzgardę religijną postra
dał no3, rękę prawą, i nogi, a będąc razy kilka wraz z domkiem 
o który się wspierał, pobielony, nietylko że boską, a l e dwie i ludz
ki~j postawy nie utracił. Nie dość na Mm, Pinią,żek przedsięwziął 
dziką myśl przepiłować go na dwie części, i jednę z tych w murze 
s ego domu umieścić; lecz od tego barbarzyńskiego czynu od wiedli 
go milośnicy starożytności narodowych" . 

.. Pierwszym. którego posąg ten zwrócił uwagę, był jakowyś cu
dzoziemiec w r. 1820 przejeżdżający; wziął on go w rysunku z sobą, 
za granicę; czy mś zrobił jaki użytek naukowy, niewiadomo 1

). -

\V r. 1824 znakomity urzędnik w przejeidzie swojim spostrzegłszy 
g , niebawnie obiecał mu przeznaczyć lepsze miejsce, i na t~m sifJ 
o~wiadczeniu skończyło. Na tępnie K. W. Wojcicki, Ferdynand Oho
tomski i tani ław Dorzęcki rysunki jego do Warszawy posłali. Po
mijam tu takowych znawców, którym się tylko niezgrabność posągu 
p dobala". 

"Niezgrabność roboty, wytworna postawa, niektóre szczegóły 
miejscowe i ·amo imię nawet, dają; miejsce temu posągowi w odle
głych wiekach starożytności, i naprowadzają, myśl, iż ten pomnik 
inne miał przeznaczenie" . 

., Co do prostoty w wykonaniu rzetbiarskiem, nie jest on tak 
prosty; owszem, nie zbywa mu na t~m, co bojatń i uszanowanie może 
sprawić. Co się tyczy postawy, zbliża się do bóstw słowiańskich (ja
kich:) w podobieństwi~::. Co do miejscowości: zabobonność ludu, oko
lice zwane Babice, Babiniec, Dziadzieniec, zdają, się ozna
czać, że wspomnione posągi, tu niegdyś zostawały. Co do imienia, 
wiadomo z ułamków ~litologii słowiański~j. że te narody czcili bó
stwo pod imieniem Zolotej Baby ( Dea obstetrix), która miała w swej 
pieczy niewia ty ciężarne i niemowlęta przychodzące na świat. Gwa
gnin na ~tr. 19 w opisie Xięstwa Moskiew kiego z r. 1611, przed-
tawia nam holc-sztych (drzeworyt) i tak mówi: Posą,g ten mo kiew

scy obywatele Zołotl\ Bah~ nazywaj/\ Alr nie motna Gwagninowi 
wier1yć, gdy znowu w opisie GrPcyi na str. 9 w t~jże postawie Apol
lina Deilickiego prZPd tawia powtarzaj~c tę samą rycinę. Ws1ak Gwa
gnin zapewne jak posągu Zolotej Baby, tak i Apollina Delfickiego 

1
) Autor snać nie znał jeszcze listu Chodakowekiego z r. l 17. (Obacz: 

Lucl, • erya XVIII. str. 7). 
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naocznie nie widział. - Syryjczykowie w odległych wiekach staro
żytno~ci czcili bóstwo pod imieniem tern samem, i przypi ywali mu 
tęż amą władzę, jaką, miała u Słowian Zołota Baba. Dabiia miała 
mieć świątynię w Damaszku". (Obarz: Lud, Serya XV. tr. 7). 

"Mo kale mieli to bóstwo z kamienia siedzące, a na łonie utrzy
mujące dziecię, jako godło swego znaczenia. Polaków mogło to 
bó two wyrażać swe znaczenie przez brzemienność. r Serbów i in
nych narodów jeszcze odmianniej mogli wystawiać to bó two, jak 'ię 
dzieje i dziś z naszymi. Świętymi. Częstokroć malarz, snycerz i t. d. 
nadają. Świętemu lub Swiętej po tawę podług swego QOmysłu, za
~sze jPdnak kładąc jaki znak, który wskazuje władzę Swiętego lub 
więtej. Więcejbym jednak był za tern, ii ten posąg możP wyraża~ 

b6 ·two 'iwę albo Zywio: najwięrej do tPgo przeJ•a ka z li~cia dęho
wego przyczynia ię i za em przemawia. Najcieka w. Zfł rzeczą jest 
i najbardziej wątpliwą, zkąd ten po ąg B a b ą nazwany: od płci 
i wieku, czy też dawne imię zachował, pod którem był czczony?" 

(Dalej zastanawia się autor nad wyrazem: b a b a, w pol kim 
(wedle Lindego) i innych językach. W reszcie powiada n iż B a b i a
gór a, gdzie się czarownice na ożogach udawały, znana była pod tą 
nazw~(?) i Grekom; więc, jeili Kluk w złotej górze złota. w rebr
nej srebra, w solnej soli szukać radzi, to dlaczegobyśmy na Babiej
górze, w Babińcu i t. d. nie mieli szukać baby i podań o niej!" -
Dotychrza · między ludem po po litym jedni drugich trasut Babą, 
w mieśt:ie, której p1erw. zy raz zwiedzający powinien oddać attencyą, 
co frycówką nazywają.. Knap ki w woim Słowniku z r. lfl41 pi 1.0: 

B a b a, kloc na kształt głowy ludlki ;; wycio-any, który na komorach 
nadrzecznych frycom daj!\ do cało"ania.... r dto, nazywają kobietę 
pomocną przy rodzeniu Babą,; mówią też: babić, babienie itd.~). 

n Drugi posąg z marmuru czarnego, starożytno~ci równćj, zwany 
o ci Iwin D z i a d e m, z ni. zczony przez okolowakiego przed trzema 
Jaty. flyła to figura równioż dziwaczna, wyobrllża}a starca; rcCH jakby 
rio jałmużny złożone, na łonie coś trzymał, ale pnedmiotu nie umiano 
mi w kazać; twarz miała szerokll ponurll". 

n7,kądby sic w Chccinach te J>O ągi wzięły, w Aktach hcdń-
kicll, nic iQ o nirh doczytać nie moi.na. Utrzymują wpra1~dzie nie

kllkzy z mieszkańeów, jakoby po. <l' pien1 zy (t. j. babj) wyrob1 1!1)' 

L.O lał ze ·wawoli przez karni niany: - któż tedy Dziad nad kloa
kunu Franci zkań ·kiego kla ztoru umit•,zr.zonego 1\)'robił i w mi•'j eu 
uhrzj.!lćm umieścił, a którego za m ża t'•j Babie, ciż ami rnie 
. z k. 1hy dają? - Inni utn.ymują, iż ten Dziad ni gdy< 1, 11 otły 1 -
de byty zo~tał, (może tam przeleżał od cza ·ów ~Ii .. czy law.1 l?), i miał 
łanowi~ granir:ę łllk i pól taro <<'ir1 ·kich ze wsi<! prywatną l\ f u r o
"aną-Wol(\, że Jąka ta od niego DL.iaclzienicc na1.11ana, że 
nie"cly~ mieszczanie prowadzili i przy ulicy tyluej nad kloakami 
kla ztorn mi wmurowali ~o, teraz za~ gily ię przed kilkoma la y 
spór wszczął mird~y tarosią 'h~;cińskirn. który ląkc D1ia lzicnier 



z aną chciał sobie przywła ZCZ) ~. natcncz !l mieszczanie hęt•tńHcy 
che c prawo dowodem oczywitym poprt ć, pochwycili arkofag, 
nie w1adomo jednak zkąd, waleczneg 'tanisława z Gorzkowa Uorz-
k w kH: o, który przy boku hetman wielkiego Chodkwwicl.a pud 

h cimem walczył a zmarł r. 164-9 dnia 'i8 paidziernika (w dla Nie
, i ck irgo ma on nagrobek w Lublinie), i na o1vą łąlię za wietli; dtiś 
z IŚ z puh:cenia Prezesa kornisyi wojewód1.kiej Wielogłow kiego, ten 
.-ar ufa 7 przeprowadzony do Warszawy. Żałuję bardzo, iż d7.iPriawca 
'taro twa właśnie w tym dniu zmarł, w którym ja przybyłem do 

niego za ięgną.ć wiadomości o dziadzte owym: - tak więc po ągi 
te nie wiadomo zkąd sprowadzonE>, przez kogo, kiedy i na jaki cel 
wykonane zo tały. ('ądwny, że i ów rlzierżawt·a nie byłby w lanie, 
dokładnych pod temi względami dać objaśnień). - Nadmieniam je-
zcze, że jak posąg Baby przy ulicy był umieszczony, tak i Dziada; 
że po ąg Dziada przez zagorzalców chrześcian we wskazunem miej
cu dla wzgardy, jako b6 twa pogańskiego był wy 'tawiony, zdaje mi 
tę. Ze!Jy za< jak baba tak i dziad wyrobione były w wiekach tnie

dawno) upłynionych, nie wierzę temu; bo pobożność puodków na-
zych, nie doz n olilaby osoby z cześciaroi w lydliwemi i to bez celu 
robić, a tern bardziej, w miejscach publicznych wystawiać. (A je
dnakże autor powiedział wprzódy, że stały one prty ulicy). W końcu, 
może su~ komu 1.dawać nie hędzie możebnem, aby do~zły naszych 
cza 'ÓW po ągi bó tw pogańskich; niech wiec pomni na to, że i Mie
chowita ogl!ldał je zcte za woich cza ów IV Krakowie Bó twa przod
ków na ·zych, a dlaczegoż my nie moglibyśmy tego szczęścia dostf\· 
pić? - Nie zawadzi je ·zez e i tę uwagę zrobić, i i o bytlwa po~ągi 
z woich figur nie mogł ·by użytemi być 1lo otdoby żadnegn gmachu 
ani w żadnej cześci architektonicznej". - (Obacz: Pokucic, Krak. 
1882, tom I. str. G. 343). 

55. Lud z okolic Chęcin, Kielc i Łysejgóry. 
J. N. Chądzyński (Op·. miast demi audom. 1856) kreśliw

szy po ób życia i obyr1aje zlachty i mie zczan, takie o włościanach 
z okolic Chęcin, Kielc i z !JOd J,y t>j róry daje zdanie: 

nCll do mieszczan i wło<cian, prZ) znać należy że pod ich strze
chami gościnno <ć i z1·zerość naj1\ięk. 1.y znalazły przytułek. Kmiotek 
o tatni (i groszy wyda na kwaterk~ 11ódki. o:;tatnią, kur~ zabije, 
aby tylko go ~cia, czy znajomP-go r1y meznajomego, uczę tował, ni 
chodząc nawet · to, czy go ć jego j t mu dobrze życz(\cym lub 

nieprzyjarielf'm. Taka bez\\>zględna go cinność, jPst dla nich zko 
dli , bo prz} prowadza ich do obrzydłego pijań twa; m gdy bowiem 
lll poprzestają na uczę towaniu rościa IV domu; odprowadzić go mu-
zą, do karczmy, i tam gorzałk[\ przepill; kwaterka idzie po kwa

terce; a komu zabraknie do !Jełno§ci kieliszka, ten funduje, bo nie
pełn go w ręce ą.siada oddać 2ię me godzi; im więc6j wódki, tćrn 
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więc~j przyjaciół. Gawędka, wyznania przyjaini, czułe uści§nienia, 
w '·Y tko to, jedno po dru riem ·zybko na tępuje, a gdy :wmówka 
lica zarzerwieni, prtypomną ic młode lata. Wtencza na t pują prze
chwałki z siły w ręku lub nogach, sprzeczki i probunek; .Iaci~j 
z Antkiem prą, sobie ręce łokciami o tół oparte; - Kazimierz 
z Wojtkiem trzymają.': się w półki (w poły), na tę i ową prtt>ginają 
stronę; - Stach 1. Bartkiem wodzą, ię za oiydle (Lud, 'erya II. 
str. 19). Cale towarzyst1~0 prt.ybiera wojowniczą, postać; hałas i za
mięszanie, żarty zamieniaj~ tę w rzeczywistość; formują, się stron
nictwa i walczą, na pię~cie". 

"Takie zajścia karczemne bynajmni~j nie psują, pomiędzy nimi 
dobr~j harmonii. Dnia na t pnego, przy spotkaniu witają, ię, po
dają. obie ręce, i żaden nawet nte w pomni o zajściu w dniu po
przedzającym". 

n W zystkie dawne zwyczaje są tu naj taranni~j przechowywane. 
Nadzwyczajne cała rodzina uczułaby zmartwienie, gdyby wieśniak na 
Wielkanoc nie miał jaj, szynek i kirłba poświęconych przez k~ię
dza; - gdyby w Zielone-świątki nie umaj ił ·~~~j chaty; - gd} by 
w o tatki nie upił stę i mie~a nie najadł. Dtie11 ka płakałaby do ZitJ
lonych-świątek1 gdyby w wielkanocny Poniedziałek wodą, przez pa
robka nie była oblaną". 

(Zdanie to o wada h i zaletach ludu zestawić wypada z t~m. 
które J. T. Chądzyński wypowiNhiał o ludzie z pod Sandomierza 
( obac1. na str. 44), oraz ze zdaniami przytoczone mi mianowicie na 
str. 65-671 i z tPmi, ktńreśmy zaznaczyli w eryi II. str. 246 
i w Seryi V. str. 116-120). 

56. Piotrkowice. (Obraz cudowny). 

P i o t r k o w i c e wieś, miała kła z tor Bernardynów, z obr:vem 
Matki Boski~j, który zastyną,ł cudami od roku 1!32 . (Obacz: Lud, 

erya XVJII. str. 9). 

57. Xurozwęki. (Podania). 

J. N. Chądzyń ki m•5wi: n Kurozwęki, dziedzina odwiec1n~j 
i zamożnej familii Kurozwęckich herbu Poraj. Najwcz śniej z tego 
rodu je t wzmianko~any w dziejach krajo1~ych roku 1174 Kre ław 
z Knroz1~ęk za Mieczy ·lawa 'tarego '). - Dobie, ław z Kurozw k, 
kasztelan krakow ki, po śmierci Ludwika, tronnik Jagiełły, bronił 
zamku krakowskiego od naj•cta jego przeciwników, a ·yn jego Za ,·i-
za zo tawszy biskup m krakow kim, fundowal w Knrozwękach ko

~ciól z klasztorem dla Kanoników regularnych ś. Augu tyna. Po wy-

') Podanie katc mu co rok (nie powiedziano w którym dniu) w~tawać 
z grobu zrana i piaó jak ku r. 
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gaśnianiu tego rodu r. 1496, przeszły do rl\k Jana Lanckorońskiego 
dy' ydenta od r. 1530, którego wnuk w r. 1583 wrócił do kato
licyzmu". 

58. Szydłów. ( Podania). 

J. N. Ch(\dzyń ki mówi o Szydłowie: "Podług podań gmin
nych, przez ro~bójmka 1m a n ego z y d ł o założony, gdzie dotąd jego 
grotę wskazują.. Było w nowszych czasach miejscem po~iedzeń są.du 
pokoju okręgu Szydłowskiego". 

59. Pińczów. (Podania). 

J. N. Chądzyń ki (Opis . III. 145) mówi o Pińczowie: 
"Zbigniew z Oleśnicy herbu Dębno, łowczy krakowski, za pa

nowania Kazimierza Wielkiego, pod pasmem gór pótnoc zakrywają· 
cyc h, nad rzeką. Nidą. założył mi a to, i od p i e ń c ów czyli p n i, po 
wyciętych drzewach pozo'tałyc h, P i e ń c o w e m nazwał; w później
szych czasach nazwa ta na Pi1iczów przekształconą. została, Nowo za. 
łożonemu miastu prawem magdebur:-kiem rzą,dzić się dozwolił. -
Syn Zbigniewa, Jan Oleśnicki, odziedziczywszy Pińczów, wystawił 
w nim około roku 13 O kościół parafijalny i znakomiteroi zaopatrzył 
fundu zami; syn zaś tegoż, Zbigniew, od r. 1423 biskup krakowski, 
później kardynał, wybudoMł tu kościół i konwent dla księży Pauli· 
nów, i zamek na wzgórw". (Lud, Serya XVIII. str. 10). 

60. Młodzewa.. (Obraz cudowny). 

1 ł o d z e w a, wieś niedaleko Pińczowa, z kościołem na wzgó
rzu ''Y tawionyrn około r. 1740 przez .Iy·zkow kich w miej cu ta
rej kaplicy, na uczrzenie c u d o w n e g o obrazu Matki Boskiej; jest 
on w wielkim ołtarzu , podobny do innych tego rodzaju obrazów. 

61. Wiślica. (Podanie. Legenda). 

J. '. Ch:1dzyński (Opis mia ·t ei mi andom. ITI. str. 4) 
powiada: 

"Długosz twierdti że Wi~licę założył Wisław znamienity rycerz 
pol ki i na1.wał jq od wcgo imi nia: ni wymienia jednak w jaki6j 
epoce żył ów Wisław. Kronikarz Ba ·zko z owych cza ów mglistych, 
przytacza powie~ć o Wałgi e r z o \' d a ł y m, i o jego żonie H e l i
g u u d z i e kt6ra 7. T}ńra u zła z Wi~ławem do Wi§hcy, a która 
zdaie ·ię być naśladowaniem podobn6Jże po" ieści niemieck1~j. (Obacz: 
Lud, Serya V, str. 51). - Zamek wi~licki więził odtąd niejednego 
w woich murach ksią,żęcia. Hi torycy mówią, iż w r. 1290 Włady-
ław Łokiet k przysłał wojsko woje na zajęcie księztwa Sandomier-



skiego i zbrojni\ ręk:J" opanował Wiślicę i obronny j~j zamek. 1\ietly 
za Henryk k il\ż~ Wrocław ki życie zaku1iez)ł, W a c l a w II król 
Cze ·ki na mocy zmy~lonegll te ·tamentu Leszka Czarm•go, uro~t·iw
szy prett·n yją do tronu pol·kiego załogę Łokietka z zamku WL'li
ckiego wyrugował. Bitwa trwała dzień cały, w którój zamek i mia-
to spu~ttnone zostały. - Łokietek zwyci~żyw ·zy Wacława pod 'an

domierzcm, gdzie siostr~ jego A d e l aj d~ IJO m\}zku przebraną 
i w szeregach walcząc<\ do niewoli vojmał, w pochodt.ie za jego woj
skiem zajął znowu Wtśłicę i zamPk jćj silnie obwarował, w którym 
Adelajdę na cza~ jej niewoli umieścił. Niedługo potem przecież zrzu
cony z tronu, za granicę uchodzić musiał, a Wiślica drugi raz prze
szła w r~ce Wacława. - Lo y ludzkie są niestałe. Lokidek powró
ciwszy w r. 1305 z zagranicy, cały kraj a tern ·amćm i Wiśli~ę Wa
cławowi odebrał". 

"Zamek Wiślicki, postanowieniem królewskiero z r. 17GG roze
branym został, a z gruzów jego wzniesiono dom dla Sl\dów ziemskich 
i archiwum; tym sposobem zgładt'lM szczą;tki nawet owego przed
chrześcijańskiego a tyle ławnego IV dziejach krajowych grodu; dzi
siaj tylko okop trójkątny i IV ~rodku głaz wyniosło\~ ziemi przyci
skający, wskazują, jakoby grobowiec klikanaście wieków istniejącej 
budowy~. (Lucl, Serya XVIII. str. 13). 

"Wieść niesie, ie na błotach i łąkach otaczających Wiślicę, mnó
stwo żab, wężów i ja s z c z tlr P Ie znajdowało się, i do tego sto
pnia ~miale hyły te gady, że w mie~cie czołgały się, do domów a na
wet i kościołów właziły; żaby zaś krzeczeniem we m, wszelk!l mu
zyk~ w mieście głu~zyły. Lecz w czasJ.ch panowania Władysława Ło
kietka, gdy jakiś p i e l gr z y m z dalekich stron w~druj<\cy, tajemną, 
z królem na zamku prowadził naradę, a skrzeczenie żab nie dozwa
lało im słyszeć się wzajemnie, ów pielgrzym z ak l ą ł je, i od 
tego czasu żadna przy Wiślic sły:neć się nie da. ( Ltul, Serya VII. 
str. 59, notka o ś. Wojciechu"). 

62. Korczyn. (Cudowny obraz). 

Korczyn czyli Nowe-miasto. J. N. Chądzyń ki (ob. Opis 
miast 1 t. d. II. 171) powiada, i i Korczyn w odle~łych wiekach, 
w miej c u wy kar c z o w a n e m założony m z o tał. Tu Grzymi:;ła w a. 
w_vdała na <wiat U ole ława W ~tytli iw ego, i oboje fundowali w roku 
124 klasztor Fran i zkanów, w którym je t obraz c u d o w n y Pana 
Jezusa, i relikw1je ś. Kunerrundy. Kazimierz Wielki mia to murem 
o pa al, zamek i kościół parafijalny zbudował; a za tymże zamkiem 
utworzył jelioro Czartoryję zwane, które zasilane wodami Wisły, 
mnóstwo w ·obie ryl.l mid•·iło. Mury zamku w r. 1776 rozebrane 
zostały. (Lud, Serya X\' III. str. 14). 
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Do . tr ...... 

63. Mowa ludu. ') 

l. Kll. Gacki mówi (przy opisie Je d l n i): n Liter ! i r para
fijani e w Jeulni nie wymawiaj~. Mówią, o Uoj cach zamia t o Głu
·cach, o l i b e- u s t w i e zam1ast o rybołówstwie. (Wątpić sie w zakte 
gouzi, by sposób ten wymawmnia był w całej parafii powszechnym). 
l\ i e usły zy z jednak: Szaligowa tylko S z e l i z y n a, ni o mówią mo
unie: ,. panna Siczrk • tylko " 'i c z k 6 w n a~. i 'iektórzy nawet imiona 
obierają. ::~wojim dzieciom dźwięczno brzmilj,ce, a to n d l a gł a u z i
z n y" jak się usprawiedliwiają,". 

2. J. N. hądzy1\ski (lVspomnirnia Sandomierskie, Warsz. 
1850, str. I O) powiada: "Sandomienanie (t. j. mieszkańcy okolic 
'andomiena) mają wła~ciwe obie w mowie wy:.łowienia, w innych 
pro vincyjach Polski nie zrozumiałe, od których nawet o oby posia
dające gramatycznie język polski nie są, wolne. I tak: 

A i n o? - Tym wyrazem, odpowiadaj<t na zapytanie o jaką, 
pełnioną czynność. N. p. na pytanie: czyś zaprz~gł konie? od
po'ńie \IOinica (innem pytanitlm): a ino?, co oznacza, że już 
zapru~gł. 

l3 a i juś-ci! - Używają tego wyrazu przy opowiadaniu ja
kiej odbytej i końl'zonej czynno<ci. '. p. przy n i e s łam wody, 
ba i juści!- zjau'em objad, ba i juści! 

Będzie praw i e. - Wyrażenie to oznacza zadowolenie jakli
czynnością. N. p. na ·tapytanie: czyś się n aj a d ł? - odpowie za
pytany: praw i e. Otnacza to, że już w i c~j je<ć nie chce. 

C o m a być P - jest znak przecz nia. N. p. na zapytanie: 
czy je s t p a n w d o m u?, jeżeli go nie masz, odpowie andomie
rzani n: co m a być? - czy masz p i e n i~d z e?, jeżeli ich niema, 
olpowie on: c o m a m m i e ć? 

K aj t a m k aj! - Znak niezezwolenia na jaki\ propozycyj!\. 
N. p. c h o d t z e m n 1\ n a s p a cer! jeżeli niema chf)ci, odpowie 
n: kaj tam kaj! (gdzie tam!)- czytaj ksil\żkę! gdy jej 

et}tać nie chce, odpowie: kaj tam kaj cytać? 

') Obacz: Lud, erya II. str. 260. 
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Lad o wać znaczy: przyspo obić albo przyrządzić co. . p. na-
ładuj do tołu! znaczy: nakryj do tołu. Ładuj się na spa
cer, znaczy: przygotuj się do spaceru. 

M i ę i ć znaczy: przyczynić chlćb w dzieży. 
N a przód b o ki e, - odpowiedź każdego andomierzamoa 

na zapytanie o własno<ć rzeczy. N. p. A czyj a t o o w i e czka i' -
N a p r z ó d b o ska, a potem moja. 

Omaścić znaety: okrasić (soll\ lub słonin!\ potrawę). Oma
sta = okrasa. 

Oś w i a t nazywa się < więcone \Vielkanocne. 
Śmig u s znaczy to ·amo, co w innych prowincyjarh: dyngus, 

c1.yli oblanie się \~odą w ~więta Wielkanocne. 
War t a ł o (verbum); wyrażenie to, oznacza: kupno jakiej rze 

czy dobrze u:kutecznione. 
Wyż e n i ć znaczy: wypędzić, wyrzucić (n. p. kogo za drzwi). 
Do o oby pojedynczej wyż,zego stanowi ka lub starzej, używają 

Sandomierzanie za w ze liczby mnogiej, i wyrażają się tak: P a n 
przyjechali z miasta,- Wojciech zaprzęgli konie,
matka v. matuś pośli w pole. Imiona żeńskie puek ztałcają, 
na mQzkie (! - raczćj skracają): na Mary ię wołaj~J~: Maryś ! -
na Jadw1gę: Jadwiś i t. d.". 

Imiona własne w Opatawie: M u c h a, L e p k a, z y k. W Sze-
wnie: 'adło, Haraźny. 

3. Pan Wal. T. w Gazccze War zawskilj 1856 r., nr. 97 . 
100. 10·!. w kilku uwagach z powodu no\~ego wydania Slownika pol
iikiego Lindego, zapuwiedt.ianego przez Maur. Orgelbranda w Wilnie, 
mówi, że niektóre prowincyjonalizmy i archaizmy należy m~ażać za 
nabyt k dla języka. l tak: p. Jul. Bartoszewicz odkopał wyrazy: 
pozbadnąć, za nic kogo mieć (z Kujaw); prychna, lekkom}~lna 
kobieta, trojni ia (z andomier kif'go); gołda, jakaś zaba\~a z dziew
kami i t. p. 

Co się z~ tycze krótkich iłżeckich pr.typowieści, nie można i~ 
zgodzić z p .. Jnl. B. r z wiczem, by one \\e tły do ło\\nika; ą 
to bowiem trafnie wyrażone podania o przeznaczeniu kiedy' docho
dów z wio ek okolicznych Iłży, nil' \\yjaśniaj[\ce żadnyr.h nowych 
własności jczyka, n. p. Widachowa, ksi~ży chowa;- któ
rym Kostomloty dane są do roboty,- Brody do wygody, 
a Kotki na kapotki. 
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64. Boże NaTodzenie. 

J. N. Chądzyński: Hi t.- stal. opi y miast i t. d. (War zawa 
!'>5, str. 15i:ł) pisze: 

"Gliniany, mała to i licha mieścina, bo tylko z 40 domów 
dre nianych i 300 kilkadzir iąt du z amych chrze~cian trudniących 
ię rolnictwem mie zcząca, z drewnianym malej okazałości kościół

kiem, położona je"t na trakcie boczn)m od Sandomierza do Radomia 
\\iOdl\cym". 

n Dotąd żaden podróżnik nie ?.wróCił na nie uwagi, w opisach 
ani spomniał. Ja jednak widz, c to rniej ce być godn~m lepszego 
lo 1, nie mog'.} zamilczeć o tćj iedzibie, która w łonie swojem za
trzymała wszy tkie starożytne zwyczaje. pobożność i gościnność mie
szczan polskich u. 

Było to w wigiliją Bożego Narodzenia; mróz silny po
bielił szronem mnie, woźnicę i konifl; - w szybkim pędzie, w nie
małej obawie zac7epki od wilków, późną wieczorną, porą, przebyliśmy 
więcej jak jedno-milowy la , i przy ś11 i e tle k"iężyca w'ród czarnych 
chmur brodZi\Cego, - w niemal~j je zcze odległoś i, pned Ławiły i~ 
nam na o b zernej pła zczyźnie tu i '~" dz.ie w nieporza,dku rozrzucone 
chaty, a pomi~dzy temi znacznej ~} oko§ci wieżyca nhlwielkiego 
ko cioła". 

"To Gliniany!" zawołał uradOI\any woźnica i trzasna,wszy bi
czem ru qł w galopie. Po malej ch11 i li wjechaliśmy na obszerny 
rynek kwadratowy, kilka ty!lięry I'Oj ka pomieścić mogący, w po-
r dku które ro i tnieje o(h\i czna drewniana hudo1\a, dawmej magi

stratem mmsta a dzi taj karczmą b~JtlfL .1; - l okna teg11 naj:~taro
żytniejszt•go w Ghnianadt domu, rozdtotlnło się na znaczną, czc~ć 
rynku światło od gorej:j,~)'Ch na Ob 7. 1'11} III kominie Ur"Lazek pocho
uz.ące, które nam znakomiciP 1jald ul h1ilo. \'.f gl~ln Izby :ły zeć 
i dawał śpiAw godZI!ttlk o .1. ' ... bryi l' nni : nl'rtyhądź o Panno, 

P.lnno ku pomocy" i t. d. W eJ 1 m J z i e ni do h h zernĆJ i je
dn~j lylko w całym domu b d cćj IZb}, hj naJ!nniej nie prze zko
dztło pollotnemu śpi 1 011i. P 11 żn) o i11ial) tarz c z p lną runlianą 
twarzą i orlim no m, ' k nt11 l\1 m• zrzai\ ·kmt oll\1 ko11ego ko
loru, z fr ndllami żółtenu hoczne zakr) WcJ~Crmi kie zenie, n kanar
kollej kamizelce której kołnierz 1 oło1 ę JP •o u 1.6w zakry11nl, trzjmał 
pierw,zeń ti\O śpie11u. Inny m. ly, lerz z ogromn mi 11ą ,tml, pęk ty 
w iwym kożuchu mężczyzna, i trz ci w krótkim tabaczkOIIJtn 
urducie, z prrsnny do zużytego dv. o raka poclohny, ora~ vyrhu(lł), 

wy. ok i e • traznik cclno-gramczny, 11 t6ro11 li pi erY. ze mu; kilka mło 
dych dziewcząt na przeriwnćJ ła11 i e i dząrych, piskli11 e mi glosami 
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czyniły od"piew. Wielu za~ rozmaityeh fizyognomii meżczyzn i kob1et 
po zakr~tach karczmy, tało z u zanowaniem, i niememi byli świad
kami śpiewu". 

"Po niejakiej chwili, kiedy jeszcze śpiew godzinek nie był ·koit
czony, kogut w stajni gdt.ieś na bełku drzemi<Lcy, przebudów zy jl!• 
krtydłami zatrzepotał i trzykrotnie zapiał; ai tu w ·t.ybkim zwro ·~e 

ów w kontu w premier, chrapliwym i na cale mia to rozl •gającym 
się głosem zawrzasn~ł pieśń: "W żłobie leży, któ2 pobieży kulendu
wać małemu" i t. d., a za nim cała czereda rozmaitemi gło.'ami 
dokońct.y la pieśni". 

"Po ud•piewaniu je zcze kilku wesołych o Bożem Narodzeniu 
pi o enek, najstany ów wiekiem nakazał ·pokojno "ć i po t._piw. zy ku 
mnie z opłatkiem, podr.irlił się takowym życt.ąc d o s i e g o ( długiergo 
wieku); na tępnie zapro ił do stołu zasłanego ianem pud 
obrusem, opasanego łańcuchem, pud którym-to stołem po
wrósła, lemiesz i krój (od pługa) złożone były. ~a tole znaj
dowały się zczątki wigilii, ·trucle z czarnuszk4, klu ki z makiem 
i z miouem, ryby smażone w oleju, grzyby, gnnki i ~liwki. Uprzejma 
gospodyni przedewsq ·tkiem podała mi hartową miseczko polew ki 
migdałowej. W zy:;tko to po pro-tu, bez zagranicznych pn:ypraw, lecz 
chędogo i ~ma1·znie przyrządzone było". 

"Gdy panowiP h11vnicy wpadli w zapał O!JOWiadania mi hi toryi 
Glinian. dał się ły~1.cr dzwonek kości~:lny, wzy1~aj,l''Y ludność na 
przeu~·dniowe nabożer\ t110 P a t erką zwane. \\'la 'nie dopijał i-<my 
w tym c za i e czwart!L hart~ miodu; nie hy lo tu za wiele, bo ludzki 
pan ła1~ nik kilka lampeczek po lal na stron e powa2nym mail onom, 
których męi.o11 i e ractyli Sit.) piwem nak~tt.tłt ~martzbieru. z Klimon
towa sprowadzonem. - W krótkiej chwili kan·z.ma wypróinioną zo. 
stała; wszy ·tko co żyło, pospie 7yło ku ko'ciuło11i. Jakkoh1iek znu
żony, poszedłem i ja za niemi, ku ko.'ciclnemu cmentarz011 i u • 

• Przy 11 :st~pie na c- me n tar z prze:.traszony zu, talem glo:nćm 
krzyknienitnn kuło mecru udra: h u! Trudno i~.: gnic11ać; je t-to od
wieczny w ~Iałopolsce zwyczaj. lect na jak~1 pamiątkt, nit· można 
wy <Jedzić. - .'a chórze dały i c . lj "Z C~ rozmaite gło ·y; to l o 11 i k 
trele swe wyprowadza; - to IH ó b e l cwrka, 11 ro n a kraka. r u k a 
skrzeczy, a nawet wilczy k o ·mutnćm odt!zwalu je wyci m. 
W zy ·tko to oniemiało, za ukazaniem się w ko~ciele powai.nego ka· 
piana. Uczucia religijne pr-zrjęły serca obecnych, a modły zgromatłzont)j 
garstki chrześcian, wznio.-ly ię do podnóża tronu Przed11ieczn go 
lloga. 1\azanie do urocz to 'ci za to uwane, niejednemu 11 yci n lo łzy 
wdz.i~czności dla wojego 'twórcy". 

"Po nabożeń twie w tak 11ielką nroczy·to~ć, nie można !oylo 
na razie w dalszą wyruszyć podróż. Pozostałem przeto u poczciwego 
propinatora". 
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65. Ostatni Wtorek. Kusaki. 
W mieście Je d l i ń s ku odbywa . i~ w o~:~tatni Wtorek zapu-

tny zabawa ludowa, zwana: ś c i ~c i e Śmierci, któr~!~-ŁO śmierć 
prLedstawia mężczyzna dorosły (zwykle niPionaty). Odziany on jest 
cały w przeŚCieradło, przykrywają.ce takie i attucznie zrobioną. głow~ 
(n. k zlałt trupieJ) przyprawną. na wierzchu prawdziweJ. Lud, zawia
domiony prt.ez policyanta, że śmierć ta upiwszy si~ w T o c z n e m 1

) 

zguoila kosę wą. i śpi pod Spaloną.-groblą.'), udaje si~ tam, 
i chwyta ją. \:hwytaną. prcwadzi lud ze t,wią.zanemi powrozem rę
koma od miej ·kich wrót pnez całe miasto z okrzykiem przed ą.d 
mtejski, to jt•st burmistrza i ławników (a wójt trzyma k ięgę praw), 
który u ·aduwiony pod ratuszem Śmierć ową jako wielką. wino\~ajczy
nli) zgładzaj,łc•t wszy tkich, skazuje znów n a śmierć nim mi nit> 
dru ra gt>dzina. Wójt odczytuje wtedy wyrok czarnym węglem podpi· 
any a lud wiedzie w marszu pogrzebowym na środek placu ową. 

, m.erć, która zwie iwszy głowę stęka i toczy z u~t pianę. Wtedy 
pełno wrzawy, czarni niby djabli biją, w kołatki, a krawiec 
bierze zapłat~ za u:u.ycie ·zaty pogrLebowej. Kat przybrany czerwono 
i przepa any narną. szarf<\ przybywa n.l plal', a upomniaw:~zy ota
czaJących aby żyli bogobojnie i pracowll:ie oy się pod jPgo miecz 
me do-. tal i, ·c i n a klęczą.tćj Śmierci ową głowę; a wtedy 1. głowy 
lĆJ pru zy :.ię p o p i ó ł i w miej ·ce d uszy ucieka 7. niej k n t. Ka
di u l'tlnOI\a,ict.yni niby zabitej pada na t.temię; trupa kłatlą na sa- . 
n i e. Ur111nada ludu i dtiel'i ł'ią.~nie ~o w ·ania1~h po mieście 1. kr7y· 
kJCm i prt.y od~Tło ·ie drewnianych klekotek, muqka. gra okazują_ 
trupa burmt trzowi i k iędt.u (dla :spisan1a mby aktu ze{cia), \VI'!'· 

zc1 · wr1.ekomy prawiaj<l mu po~rzcb w kar e z m i P, ro ma na· 
z w~: "Ku ak 1 ''. (Ga::cta cod:iemw, War za1\a l 1)0, nr. i'>O). 

K. Jan Klocl.kowski, probo ·tez Jedli1\ski, daje zahawy tej opi · 
\i r zern w Krdemlarzu war.-La~v-.:ktm Ko·\alskiego na rok l 6 , 
z rycma prze . tawmj<~cą. Ś~;ivcie ~mi r i w kusy Wtorek J). 

r _o c z n e, zowią. się h} ki i pula mi zc:.:an jedlińskich n, tl rzt-kl! Ty
nuanl} leżąco . 
.'palon -grohla jr·ttqFnlla w hn1 } a w łąkimittiki. 
Po•lohnegn rodzaju igra zki i . c·en). w których \\')'"ani •.ią lub u:mier
cają ~l tę opusta, Zapu tn , H chu a i t. p. zw)klt• w k rczmie, 
w nocy lub zrana w .'mdP, gdy przl'lltrm jui i chłopcy poprz bie
rani 1..1 nHtskary i z 'li,. i t rzPta, IH•.,Ct\1 RZ) z 1 ycit·czki na \1-Spólną za
lmwr:, uwcili łachmany, ·skóry, ~łonH• i grochowiny, w które byli 
llbtrojrni, powtarzają siP z pt•wne"•i nclinianami w całym kraju (obacz: 
Lud, ,' erya X. str. 189:- Sarya XL str. lH, Sokolniki. - Mazow
ze I. str. 122). 

Lkl, ·r. XX , ~o 



306 

Do tr. 110 

66. Sobótka. 

Pamigtuik Sandom 'erski (War~zawa l 30), tom II. str. 2Gl 
zamieszcza: 

Pieśń w czasie Sobótki śpiewaną. 
( tyśl z pieśni gminnój) 

prz 

Adama Podymowicza M. f'. C~Iagistra Farm.) '). 

1. Z obu . tron rzek i widać małe chatki, 
poprzecinane łąkami i sadki. 

Na wy pic topole stoj11, 
gdzie co niedziela dziewice, 
świętego Jana kaplicę, 
kwiatami wid;emi ·troją. 

Lecz kto t:lm w przeddzicit jego 'więta bywa, 
ten sit; z rado.:ci rozpływa, 
gdy widzi wiej kic uciechy 
i gry i niewinne śmiechy. 

Zobaczy wtedy jak z brzegów rzeczki, 
rzue.ją w wodę wianeczki, 
całćj o ady dzieweczki. 

A zaś n. W) t! p i e chlupcy je Jedzą, 
czyj kt6ry wianek już oni wiedzą, 

chor.iaJ.by jeszcze był zdała. 
Kiedy dziew<'zyna ma t:m1 kochanka, 
ten nie dOJHI ·ci zaoru by wianka i 

gdy nic ma, ... weżmio o fala. 
Lecz nim w wodtt wianki rzucą 
pierwej terni łowy nuc:!: 

1
) Żywo i powszechnie jrszcze w okolicy .'andomirrza obchodzone 'o· 

hM ki, natchnt;>ły wiciocznie autor:1 po<l wpływem ówczc ll) ch wyobr~t· 
iei1 romanty1.mu zostaj:}C go, do napis~tnia niniej zych wierszy. Przy
t cz my je z powodu •ż podają szczegóły o wi nkach brane (jak nas 
o tćm :t.apewniano) z natury. 
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2. Wysłuchaj na. \\i c ty .Janie ! 
ma z wkoło wiele byliey 

jesteś cały w łopianie ' ) 
ach powit\dz, którt:i dzi wicy 

ten ładny i świeży "' i a n e k 
wity z samych m a c i er z a n e ki' 

Powićdz; W liZak że my ci<; za to 
w kwiaty strojemy przez lato. -

Ten w i a n ck jest Kar o l i n y, 
niewinnej, skromntlj dziewczyny. 

KtM. go do. t. nic? kto ht,:dzic takim? 
gdyż to nicom) lnym znakiem, 

że kto uchwyci ten '~ianck, 
ten rzucającćj kochanek. 

A d o l f wnet pospic ·za w łodzi 
i chwyta chri wit• za wianek, 

ona z rumieńccm odchodzi, 
albov. i m to jćj kochanek. 

Żadne z nich niema ni ojca ni matki, 
lecz wiedzą, Boskie że ieroty, dziatki. 

3. Wysłuchaj nas święty Janie! 
ma z wkoło wiele bylicy, 

jesteś cały w łopianie, -
ach powiedz, której dziewicy 

ten łatlny w i a n e k i duży, 

z l i l i i uwity i róży? 
Powiedz; wszakic my ci~ za to, 
w kwiaty trojemy co lato. -

Ten w i a n e k co teraz bieży, 
pięknej f a ty l d z i e należy. 

któi go dostanie? kto bęt.lzie takim? 
gdyi to nieomylnym znakiem, 

że kto uchwyci t<'n wianek 
ten rzucaj:!Ct~j kochanek. -

Ja a i o wnet po pic. za w łodzi, 
i chwyta chriwic za wianek; 

ona z rumieneem odrhoclzi, 
albowiem to jtlj kochanek. 

W kochanku młodo. c i zdatnosc i praca, 
w niej piękno c, dobroć, roz ątl k popłaca. 

1} W p rafii l n i ez e k (pod Wol!mowem) bliAko Radom i , panuje mnie
manie u wieśniaczek, iż łopianu i bylicy użyła Panna Marya, aby przy
ro la ścieta głowa i. Jana. (Autor). - Obacz: Lud, • erya VII. str. 
128. nr. ~2. Bylica. - 'erya XVlll. str. 51. - orya XIX. etr 194. 



308 

L Wy ludtaj na~ !\wi~ty Janie, 
ma z wkoło wiele bylicy, 

i je t • cały w łopianie, -
powiedz, ach którćj dziewicy 

ten w i a n ck nie znamienity, 
z polnych kwiateczków uwity? 

Powiedz; wszakże i. t. d. 
Ten w i a n e k co teraz bieży, 
do bit>dnćj Rózi należy. 

Któż go tlostanie? i t. d. 
któż s i~ za biednćj wianeczkiem zmacza? 
Niema nikogo! ... ach to oznacza, 

gdy nie podno i nikt wianka, 
że bez kochanka! [:]. 

Lecz nie! bo w łodzi wójt a syn spieszy, 1) 

t a i u! m ile-ż ci kłopoty, 

na co ci szukać sieroty; 
niech się bogata tobą nacieszy, 

uboga jakit>ż da wiano? 
Lecz ta. nie zważa, wianek zabiera, 

Rózi a łzy krycie oriera, 
ona jt> t jE-go kochaną. 

Gdzie jest uroda, a bardziej gdzie cnota, 
takowa znajdzie męża sierota. 

5. Wy łucłtaj nas · więty Janie! 
masz wkoło wiele bylicy, i t. d. 

Powićdz, ar h k tcirćj dziewicy 
ten wianek rozmarynowy,') 
wktórymcyprys 1

) i kwiat wdowy?•) 

') W1~jtowie dawni po wsiach wiele znaczyli i najłepit!j się mieli. Jakoż 
widne to z nit>których pirśni wil•jskich, gdzie parob k chwałac si: 
przctl kochanką, m1lwi iż wójtowa dałaby mu rh~tnie swoją córkę za 
żonr; a godna z11zdru ri ta tlziewczyna w któn\j się kor ha wójta yn. 
Dti (l 30) pn:elożony we w i j~st zwany 'ołtysem, wl11dzę ma mniej-

Z!\ i czę to się zmieniajl!c, nic praw1e do dawnych wójtów nie jest 
po1łoLny. (Autor). 

1) W wit• lu miejscuch Europy rozmaryn znaczy żałobę; mimo to uży
wany fJrzy We t•lach; 11 IV r-liemczt·ch po ył · ją.c korbane jt>go ga
~~~Y-k\.', Zll!\C7)': wkrt~t~e poprowadz~· cię do nłtarza . z ·liż to 
j.tki • Jlrl ciwir1i twu, iłliy rozmuyn znaczył nr zcm 'rnierc 1 ·e-
t>łe: - :ic ; okaznic un TlH'ztl.i ohraz nie talości rzeczy łutlzkich, i ni 

gil)" może nie '~yda[e . ię h.młzit'·j i:lłubnym, jak ki !ly 'wietni py
szni • u pit-r i mifulo'•j i piękmlj dziewicy. (Autor). 

3
) Od najdawniejszych c za ów, Cypry s po · więcano smutkowi i bolelici; 

Turcy, Chi1iczykowit>, a nawet i IV oświeconych Europy krajach, a
dzą cyprys· n& grobie ukochanych osób. (Autor). 

•) W (l o w i kw i a t e k ( cabio a ntropurpurta), u Kluka: Dryakiew 
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Powiedz; wszakże i t. d. 
Ten w i a n e k co teraz bieży, 
do n i e szczę 8 l i w tj nalety. 

Któż go dostanie? i t. d. 
któż za nieszczęsnej wiankiem się zmacza? itd. 

Gdy nikt płynąć nie zamierza, -
chcą ię rozchodzić do domu; 

wtem s po trzegają ż o l n i er z a, 
ale znany-ż on jest komu? 

Żołnierz szybko fale pruje 
i chwyta wianek ; 

Zofij a się przypatruje, 
kto jej kochanek? 

Ani sen, - ni się jej zdaje, 
już nie zaprzeczy mu wianka, 

gdyż w inwalidzie poznaje 
swojej 1nłodości kochanka. 

6. Wysłuchaj nas święty Janie! 
ma z wkuło i t. d. 

ach powiccl?., której dziewicy 
ten w i a n e k co sil! tak ś w i e c i, 
nie znan w nim kwiat, srebrne nici? 

Powiedz ; wszakże i t. d. 
Ten w i a n e k co teraz bieży, 

bardzo b o g a t ej należy. 
Któż go dostanie? i t. d. 

Bogatej wianek .. wielu się zmacza; ... 
Niema n i kog o .. ach to oznacza, 

gdy nie pod no. i nikt wianka, 
że bez kochanka! [:). 

Więc kiedy płynąć nie 1'11ce się nikomu, 
coraz Rię wianek o d d a l a, 
wre. zcic zanurza go fala, -
i wszy cy idą do dtJmu. 

Więc B e n i g n y . :unćj jednćj 
wian k bPz iadnćj opieki, 

gdy pan niechce,- nie śmie biedny, ... 
będzi('SZ i a ć rut k Q na wieki '). 

Dumn 1 popraw i , - lPł'i chwila chyia, 
Bóg t go wzno i, który ię uniża. 

ogrodowa, pochQdzi z Indyj wschodnich, od smutnego koloru W d U· 

wim kwiatkiem zwany. (Autor). 
1) iać rutkę na wieki (na starość) znaczy: nigdy nie i ć za mąż. 
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