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WSTĘP

W ciągu ostatnich stu lat w sztukach pięknych całej Europy coraz częściej pojawiają się tematy zainspirowa-
ne kulturą wsi. W Polsce to zjawisko także występuje i to na wyjątkową skalę, gdyż w naszej tradycji sięganie 
po wzorce ludowe wynika nie tylko z pobudek estetycznych i artystycznych. Niezwykle istotnym bodźcem są 
uczucia patriotyczne, poczucie narodowej odrębności i krzewienie „polskiego ducha”. To ostatnie zadanie jest 
niezwykle istotne, ze względu na burzliwą historię naszego kraju. Po latach prosperity i tak zwanego „złotego 
wieku”, w XVII i XVIII stuleciu Polska traci na politycznym znaczeniu i mocy. W 1795 roku kraj znika z euro-
pejskich map, rozdzielony na mocy trzech kolejnych „rozbiorów” pomiędzy Austrię, Prusy i Rosję. Kilkukrotnie 
próbując wyswobodzić się spod obcego panowania, Polska przez 123 lata pozostaje „pod zaborami”, uzysku-
jąc niepodległość 11 listopada 1918 roku. Przez cały ten czas tożsamość narodowa nie tylko nie zanikła, ale 
umocniła się za sprawą ogarniającej Europę „wiosny ludów” i przede wszystkim dzięki artystom, kształtującym 
narodową wyobraźnię za pomocą literatury, sztuki i muzyki.

Taki też patriotyczny cel przyświecał Leonowi Józefowi Zienkowiczowi, gdy tworzył kompendium ubiorów 
i obyczajów ludu polskiego, okraszone ilustracjami Jana Nepomucena Lewickiego. Publikacja ta została wyda-
na w Paryżu w roku 1841, przygotowana w wyjątkowych historycznych okolicznościach. Polska już od prawie 
50 lat zmagała się z obcym panowaniem, a w roku 1830 wybuchło i rok później upadło powstanie przeciwko 
Rosji. Uczestników i organizatorów powstania spotkały represje, część zesłano w śniegi Syberii, część udała się 
na przymusową emigrację do Paryża. W tym właśnie mieście polscy arystokraci, artyści, myśliciele spotykali się 
w rezydencji Hotel Lambert, tworząc „małą ojczyznę” na wygnaniu. Rozpamiętywali przeszłość, dyskutowali 
nad sposobami odzyskania niepodległości i, co najważniejsze, nad sposobami zachowania w nieistniejącym 
kraju poczucia polskości. W tym właśnie środowisku Zienkowicz wydał album pt. „Les costumes du peuple 
polonais”, w którym temat ludowy miał posmak swojskości i sielskości, a jednocześnie podkreślał polityczne 
znaczenie tej warstwy społecznej, jakże ważnej przy „budowaniu” narodu. Zwrócenie uwagi na malowniczość 
i różnorodność wsi polskiej pozostawała także w silnym związku z romantycznymi nurtami w literaturze i sztu-
ce. W efekcie powstało dzieło utrwalające na stulecia pewien wycinek rzeczywistości, świata materialnego, który 
zaraz przeminął na fali przemian społecznych, gospodarczych i przemysłowych. Dla współczesnego czytelnika 
zastanawiający może być dobór krain, które opisuje Zienkowicz. Warto pamiętać, że odwołuje się on do granic 
Polski sprzed rozbiorów, z końca XVIII wieku, jakże innych od dzisiejszych. Te ostatnie otrzymał nasz kraj na 
mocy obcych ustaleń w 1945 roku. W związku z tym nie znajdziemy wśród prezentowanych tablic, np. malow-
niczego stroju dolnośląskiego. Z drugiej jednak strony dojrzymy stroje z dzisiejszej Litwy, Ukrainy, Białorusi 
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– krain połączonych z Polską od XIV wieku na mocy unii i porozumień, tworzących Rzeczpospolitą Obojga 
Narodów. Jednocześnie dużą część tych regionów zamieszkiwała ludność słowiańska, a idee „pansłowiańskiego 
państwa” stawały się coraz głośniejsze. Warto też uświadomić sobie, że niektórych regionalnych strojów nie ma 
dlatego, że ich odrębność i wyjątkowość kulturowa wykrystalizowała się dopiero pod koniec XIX wieku. Tak 
jest, np. z ubiorami z okolic miasta Łowicza i Sieradza, które teraz są jednymi z najpiękniejszych i najbardziej 
kultywowanych strojów ludowych. 

Dzisiaj, Drogi Czytelniku, oddajemy w  Twoje ręce przepiękne ilustracje Jana Nepomucena  
Lewickiego sprzed 175 lat. To dla Ciebie wyjątkowa okazja, by przyjrzeć się bliżej narysowanym przez niego 
strojom. Nie sposób tu opisać wszystkie wyszczególnione ubiory, dlatego postaram się być dla Ciebie prze-
wodnikiem przez formy najciekawsze i dla kultury polskiej najbardziej znaczące. 

Na początek warto powiedzieć kilka słów wspólnych dla wielu ubiorów chłopskich. Większość tkanin uży-
wanych na początku XIX wieku były to tak zwane samodziały, czyli materiały tkane ręcznie, w domach. Podsta-
wowymi surowcami były len i wełna. Wybór jednego z nich zależał od wielu czynników: pory roku, wykonywa-
nej pracy, czy regionu geograficznego. W górach na przykład, ze względu na dużą liczbę owiec na pastwiskach 
oraz pracę w kamienistym terenie i chłód, częściej wybierana była wełna. Na podmokłym i niezamożnym Pole-
siu łatwiej było o len, który posiadał dodatkową zaletę, że szybko sechł. Len był też główną tkaniną bieliźnianą, 
która latem zapewniała wszystkie potrzeby odzieżowe ubogiej rodziny. Jeszcze w 1939 roku gospodynie siały 
za domem len, z którego potem tkały na domowych krosnach materiał na koszule. Do połowy XX wieku z lnu 
szyto także letnie spodnie i okrycia wierzchnie (płótnianki). Sploty były najczęściej proste, tzw. płócienne, ale ja-
kość przędzy różna, co wpływało na grubość i jakość tkaniny. Często górna część koszuli, widoczna na ogół pod 
szyją, szyta była z materiału delikatniejszego, a dolne partie, ukryte pod innymi ubraniami, z tkaniny grubszej, 
wykonanej z gorszej jakości przędzy i mniej precyzyjnie utkanej. Ten gorszej jakości materiał to płótno par-
ciane, inaczej part, od którego pochodzi ludowe określenie spodni – portki. Len z trudem przyjmuje barwniki, 
dlatego najczęściej pozostawiano go w naturalnej barwie, jedynie wybielając na słońcu. Dodatkowo sama struk-
tura włókna i brak koloru pozwalały na pranie go w wysokich temperaturach – wygotowywanie. Było to nie-
zmiernie istotne, gdyż bielizna najbardziej się właśnie brudziła, a nie było jeszcze współczesnych detergentów.  
Podobnym do lnu surowcem były konopie, z których wykonywano sznurki wiążące buty, proste pasy lub wła-
śnie niewidoczne fragmenty koszuli. Inną wspomnianą tkaniną była wełna. Najczęściej w postaci sukna - wełny 
zgrzebnej, poddanej procesowi folowania, czyli zagęszczania struktury materiału przez kąpiel w ciepłej wodzie. 
Tak wykonana tkanina lepiej chroniła przed zimnem i nie przepuszczała wody. Wełny farbowano naturalnymi 
barwnikami, uzyskując najczęściej różne odcienie błękitu, brązu, szarości i czerwieni. W przypadku samodzia-
łów (materiałów tkanych w domu) dominują tkaniny gładkie lub bardziej pracochłonne i odświętne - w pasy 
(pasiaki). Większość używanych tkanin wzorzystych, to już gotowe kupowane tkaniny produkowane fabrycz-
nie. W  drugiej połowie XIX wieku do ubioru ludowego na większą skalę wejdą także kupowane bawełny 
i jedwabie. Kroje wiejskich strojów są dość proste. Koszule sięgają kolan, o formie często zbliżonej do starożyt-
nej jeszcze tuniki – krojone z jednego kawałka materiału, z otworem na głowę i wszytymi rękawami, zawsze 
długimi. Mogą być też krojone z dwóch prostokątów, zszytych na ramionach za pomocą trzeciego. Koszule 
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wkładane były przez głowę, nie miały guzików, przewiązywane jedynie pod szyją sznureczkiem, wstążką lub 
spinane zapinką. Spodnie (portki) mężczyźni noszą długie, zazwyczaj luźne, wpuszczane w wysokie buty. Ta 
forma spodni oraz zwyczaj wypuszczania na nie koszuli jest naśladownictwem ubiorów polskiej szlachty, która 
z kolei czerpała inspiracje ze strojów wschodnich, m.in. tureckich i perskich. Takie samo źródło ma popularny 
wierzchni ubiór – sukmana. Był to sięgający poniżej kolan kaftan o charakterystycznym kroju – z jedną połą 
zachodzącą skosem na drugą. Taka konstrukcja jest typowa dla polskich strojów od XVI wieku. Na naszych 
ziemiach upowszechniła go szlachta, biorąc za wzór kaftany z Bliskiego Wschodu i w formie żupana, a potem 
kontusza utrwaliła jako „ubiór polski”. Pomimo, że w pełnym kształcie ten „narodowy ubiór” zarezerwowany był 
tylko dla szlachetnie urodzonych, to pewne jego elementy przenikały do warstw niższych, zwłaszcza chłopów. 
Poza zachodzącymi na siebie połami charakterystyczna była sama konstrukcja kaftana, tzw. kontuszowa – tylna 
część pleców (od ramion do dolnej krawędzi) krojona wzdłuż, z jednego kawałka, tworząc tzw. słup. Boczne 
części kaftana, poniżej pasa, krojone oddzielnie i  przymarszczone, nadawały ubiorowi objętości. Na kształt 
i dekoracje sukmany miał też wpływ inny, początkowo szlachecki strój – czamara, kaftan z szamerunkiem, czyli 
bogatym zdobieniem przedniego zapięcia, wykonanym ze sznurków. O ile stroje wysoko urodzonych szyte były 
często z tkanin jedwabnych, to chłopskie kaftany krojono z sukna, stąd też ich nazwa – sukmana. Kolor sukmany 
(biały, niebieski, granatowy, brązowy, zielony, szary) zależał od regionu, od zajęć, jakim oddawał się chłop lub od 
miejsca w wiejskiej hierarchii. Pozycja w grupie uwidaczniać się mogła także w ilości fałd sukmany. Samo słowo 
sukmana przylgnęło do wierzchnich ludowych okryć w wielu regionach, a także o różnych wariacjach kroju. 
Z ubioru szlacheckiego zaczerpnięto na wsi jeszcze jeden element – skórzane buty o wysokich cholewach, szyte 
z juchtowej skóry, która dzięki swojej miękkości powodowała, że buty marszczyły się i lekko opadały. Nie noszo-
no skarpet, tylko obwiązywano stopy kawałkami lnianej tkaniny (onucami), a zimą wkładano dodatkowo w buty 
słomę, by lepiej chroniły przed zimnem. Ważnym dodatkiem były nakrycia głowy, przeróżnych kształtów. Czę-
sto wykonywane były z filcu, przez co nie przepuszczały wody. Mogły mieć, np. kształt kapelusza z małą okrągłą 
główką lub wysokiej czapki o cylindrycznym kształcie. Z sukna szyto czworoboczne rogatywki. Można też było 
wydziergać nakrycie na drutach, poddać procesowi filcowania, uzyskując w efekcie małą okrągłą czapeczkę. 
Zimą wkładano baranicę – wysokie nakrycie głowy w formie ściętego stożka, uszyte z baraniej skóry lub kołpak 
– nakrycie niższe, o wywiniętym, obszytym futrem brzegu. Latem chętnie noszono kapelusze ze słomy, z dużym 
rondem chroniącym od słońca. Strój kobiecy jest bardziej uniwersalny. Jego podstawowe elementy to lniana koszula 
i szeroka, sięgająca nad kostki spódnica, szyta z lnu lub wełny. Na spódnicę mogła być wkładana zapaska - rodzaj 
fartucha lub nie zszywanej z tyłu spódnicy, którą można było też włożyć na ramiona. Odkrytą koszulę kobiety nosiły 
latem, przy pracy w polu, ale w dni odświętne przykrywały ją wiązanym z przodu gorsetem bez rękawów, a od XIX 
wieku coraz piękniej zdobionym haftami, cekinami, wstążkami. W chłodniejsze dni wkładały dopasowany kaftanik 
o długich rękawach i rozkloszowanej na biodrach baskince, zwany w niektórych regionach kabatem oraz kataną lub 
damską wersję sukmany. Oba te stroje mogły mieć codzienną i świąteczną wersję. Zimą w wielu regionach, podobnie 
jak mężczyźni, kobiety nosiły kożuchy - okrycie wierzchnie o długich rękawach, szyte z baraniej skóry, zwrócone 
futrem do wewnątrz. Pomimo wielu cech wspólnych, elementy damskiego stroju różniły się w zależności od regionu, 
zwłaszcza w doborze kolorów, a pod koniec XIX wieku w zastosowanych dekoracjach i wzorach tkanin. Ubiór był 
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też bardzo ważnym znakiem stanu cywilnego właścicielki. Widać to szczególnie w nakryciach głowy. Mężatki miały 
zawsze głowy zakryte. Służyła do tego chusta (biała lub kolorowa) lub różnej konstrukcji czepce. Te ostatnie często 
wzorowane były na modzie miejskiej, a czasem na malowniczych nakryciach głów Żydówek. Panny nosiły włosy 
odkryte, związane w warkocze. To uczesanie było tak symboliczne, że jednym z ważniejszych momentów ceremonii 
zaślubin były „rozpleciny”, czyli rozplatanie (i ewentualnie powtórne splatanie) warkoczy panny młodej. Moment ten 
ukazał także na rycinie Lewicki, tytułując kartę „Wieczór dziewic”. W sytuacjach odświętnych, a zwłaszcza do ślubu 
młoda dziewczyna wkładała wianek – element od stuleci przynależny na ziemiach polskich pannie młodej1. Począt-
kowo pleciono je z prawdziwych kwiatów, od XIX wieku zastępowanych stopniowo sztucznymi. Wszystkie nakrycia 
głowy i warkocze mogły być zdobione barwnymi wstążkami. 

Trzeba też pamiętać, że cały strój kobiecy, w swojej ogólnej formie bardzo silnie związany jest z modą 
miejską. Sam gorset wywodzi się z oficjalnej mody XVIII wieku. Natomiast kształt sylwetki z fałdzistą, roz-
kloszowaną, odsłaniającą buty spódnicą, z podkreśloną talią i zaznaczonym biustem doskonale odpowiada 
sylwetce modnej paryskiej damy z późnych lat 30., czyli opracowania prezentowanych tu rycin. Podobnie 
rękawy koszul – lekko bufiaste, bardzo nisko wszywane, prezentowane w obniżonych ramiączkach gorsetów 
bardzo przypominają modne dekolty z salonowych portretów. Pamiętać jednak należy, że jest to nie tylko 
efekt nadążania wiejskiej mody za miejską, ale także świadoma stylizacja rysunków, by uczynić kobiety pięk-
niejszymi dla współczesnego odbiorcy.

Ubiorom, którym warto poświecić więcej uwagi są stroje z bliższych i dalszych okolic miasta Krakowa 
- części regionu zwanego dziś powszechnie Małopolską. Zienkowicz wyszczególnia tu ubiór Krakowiaków 
(codzienny i odświętny), Kijaków, Skawiniaków, Proszowiaków i Szkalmierzaków (Skalbmierzaków). Pomi-
mo pewnych odrębności, ubiór męski posiadał wiele cech wspólnych. Podstawą stroju była lniana koszula 
i spodnie (portki) wpuszczane w wysokie skórzane buty z cholewami. Ubiorem wierzchnim była wspominana 
już sukmana, o tzw. kontuszowym kroju. W pobliżu miasta Krakowa sukmany były granatowe, w innych re-
jonach Małopolski mogły być też błękitne i białe. Dekoracyjne efekty uzyskiwano przez barwne podszewki, 
widoczne przy wywiniętych mankietach i odchylonych połach oraz przez kolorowe obszycia i lamówki ze 
sznurka oraz hafty. Sukmany, zwane też kierezjami, miewały na ramionach ozdobną pelerynkę – sukę. W wie-
lu męskich ubiorach pojawiały się też się pasy – miękkie, szerokie, tkane, zaczerpnięte z ubioru szlacheckiego 
lub wąskie skórzane, bielone, z metalową klamrą. Do tych ostatnich przyczepiano brzękadła – nawleczone 
na rzemień metalowe krążki, dźwięczące przy każdym ruchu. Dla tego regionu niezwykle charakterystyczne 
było nakrycie głowy – czapka rogatywka. Krojona z czterech klinów, co przy wszyciu w okrągły otok two-
rzyło na górze cztery kąty - „rogi”. Tradycyjnie czerwona, otoczona czarnym baranim futrem. Przy ślubnych 
uroczystościach kawalerowie i drużbowie stroili rogatywki pawimi piórami.

Kobiecy strój z Krakowa i bliskich mu krain składał się z koszuli o długich rękawach, fałdzistej, sięgającej 
nad kostki spódnicy, zapaski (rodzaj fartuszka) oraz ze sznurowanego z przodu gorsetu. Gorset, najbardziej 
strojny element ubioru, szyty bywał z najszlachetniejszej wełny lub nawet jedwabiu, dekorowany barwnymi 
sznurkami oraz jedwabnymi wstążkami. Cały strój komponowany był z  elementów w  różnych kolorach, 

1	 Dekorowanie	głowy	panny	młodej	kwiatami	pojawia	się	już	w	starożytnych	kulturach.
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zależnych od regionu. Zapaski bywały kwieciste, a  na ramionach koszul, przy kołnierzyku i  mankietach 
(w miejscu wszycia rękawów) pojawiały się czerwone hafty i dekoracyjne sznurki. Mężatki zakrywały gło-
wy białą chustą lub barwnym czepcem, a panny w dzień odświętny przystrajały głowę kwietnym wiankiem 
z wstążkami. Ważnym dodatkiem były sznury czerwonych korali noszonych pod szyją – prawdziwych lub 
stworzonych z masy chlebowej. Buty noszono skórzane, na niedużym obcasie i z wysokimi, sznurowanymi 
cholewkami. Czasem kobiety wybierały też odkrywające stopy pantofelki i konieczne do tego pończochy. 
W chłodniejsze dni kobiety, wzorem męskim, nosiły sukmany. Na ilustracjach Lewickiego widać też spowi-
jające kobiety białe szale – szyte z cienkiego lnu lub muślinu, czyli delikatnej bawełny. To najprawdopodob-
niej echo szali, noszonych przez modne panie na początku XIX wieku. Ten element stroju z czasem zostanie 
zastąpiony barwną chustą. 

Opisywany wyżej ubiór ma dla Polaków znaczenie bardzo symboliczne. Nabrał go już pod koniec wieku 
XVIII, podczas pierwszego powstania przeciwko zaborcom. Jego przywódca, Tadeusz Kościuszko, na znak 
uznania dla waleczności chłopów ze swoich oddziałów, przywdział krakowską sukmanę – granatową z czerwo-
nym obszyciem. Sukmana, często już biała i brązowa pojawiała się później wielokrotnie jako element umun-
durowania polskich oddziałów wojskowych, tworzonych w kraju i za granicą. Strój krakowski można dostrzec 
na rycinie Lewickiego, przedstawiającej powstańców z 1831 roku. Sukmanie towarzyszyła na ogół czapka ro-
gatywka, która do dziś zdobi głowy polskich żołnierzy oraz harcerzy. Dawniej czerwona, teraz zielona, uzupeł-
niona daszkiem, już bez otoka z baranka. Strój krakowski był także chętnie wykorzystywany jako okoliczno-
ściowe przebranie – podczas rolniczych uroczystości i zabaw dworskich, a zwłaszcza w modnych w XIX wieku 
stylizowanych portretach i fotografiach dzieci. Elementy ubioru krakowskiego zobaczyć można nawet w stroju 
Orlątka, syna Napoleona na obrazie J.K. Stielera z 1819 roku. Tendencja ta umocniła się około roku 1900, na 
fali artystycznej „chłopomanii”. Podobnie ubiór kobiecy nabrał znaczenia symbolicznego, jako typowego ubioru 
polskiej panny i dziewczynki. Stał się niezwykle popularny jako przebranie dziecięce, zarówno jako karnawa-
łowy kostium, jak i „strój narodowy”. Święcił triumfy nadal po 1945 roku, zarówno w Polsce Ludowej, na fali 
socjalistycznego zachwytu wsią i ludem, jak i wśród tęskniących za ojczyzną Polaków na emigracji. Jeszcze teraz 
podczas uroczystości kościelnych i domowych można ubiór ten dostrzec wśród Polaków mieszkających w An-
glii, Francji i poza Europą2.

Dziś bardzo charakterystycznym polskim strojem ludowym jest też ubiór górali, który zobaczyć można 
na rycinie przedstawiającej górali z Tatr, a także górali z Karpat i Hucułów. Niestety w czasie, gdy Lewicki 
tworzył swoje ryciny, ubiór nie uzyskał jeszcze dzisiejszej formy. Przede wszystkim nie występują jeszcze 
przepiękne hafty, z których najbardziej typowym jest motyw parzenicy (w kształcie stylizowanego serca). 
Zalążki tych dekoracji dostrzec można tylko na spodniach Hucułów - zarówno obszycie nogawek, jak i ha-
fty przy przednich rozporkach - zostaną z czasem powtórzone i rozwinięte w większości góralskich strojów. 
Sama podstawowa forma odzieży pozostaje jednak od wieków ta sama. Przede wszystkim były to wąskie, 
białe spodnie (portki), z mocnego sukna, tak ciasne, że potrzebowały dwóch rozporków tworzących z przo-
du klapę, by je wygodnie wkładać. Takie portki są bardzo charakterystyczne dla górzystych terenów, ściśle 
2	 Dotyczy	to	przede	wszystkim	rodzin,	które	opuściły	ojczyznę	przed	1945	rokiem	i	z	powodów	politycznych	nie	mogły	wrócić	do	

kraju.
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związane z góralską gospodarką. Doskonale chroniące przed wilgocią i zimnem, bardzo wytrzymałe, do-
skonale nadawały się do trudów codziennego dnia pracy – wypasania owiec na wysoko położonych halach, 
gdy mężczyźni przez wiele dni i nocy nie wracali do domu. Jednocześnie sam surowiec – biała owcza wełna 
była oczywiście zawsze pod ręką. Wełniane było również okrycie wierzchnie, nazywane gunia lub cucha. 
Na ilustracjach Lewickiego pozbawione ozdób, z czasem dekorowane haftami i aplikacjami. Podobnie jak 
w wielu innych regionach, kolor ubioru miał symboliczne znaczenie. W XIX wieku wśród górali tatrzań-
skich rozpowszechnił się zwyczaj, że brązową cuchę nosił baca (główny pasterz stada), a dla jego pomocni-
ków (juhasów) okrycia wierzchnie były białe – do dziś najbardziej popularne. Pod cuchą lub gunią góral nosił 
koszulę, spiętą na piersiach ozdobną klamrą oraz szeroki skórzany pas (opasek). Służył on zarówno jako 
rodzaj schowka na nóż i inne drobne przedmioty, ale też zabezpieczał brzuch przed urazami i trzymał mię-
śnie przy podnoszeniu ciężarów. Całości stroju dopełniał kapelusz z okrągłą niską główką i małym rondem, 
wykonany z doskonałej jakości filcu, przez co nieprzemakalny oraz ciupaga – drewniana laska z toporkiem. 
Na nogach górale i góralki nosili kierpce – buty szyte z jednego kawałka skóry, zapinane rzemykiem na sto-
pie lub obwiązywane wokół łydki. Jeszcze jednym typowym góralskim ubiorem, nie pokazanym przez Le-
wickiego, był serdak – kamizela z baraniej skóry, zwrócona futrem do wewnątrz, a także obszywana futrem 
na brzegach. Ubiór kobiecy na początku XIX wieku zbliżony był do damskich strojów z innych regionów 
Polski, z czasem strój tatrzański (zwany w Polsce podhalańskim) wyróżniać zaczęły barwne spódnice szyte 
z fabrycznych tkanin oraz kupowane chusty. Jedne i drugie zdobione dużymi wzorami w kwiaty. Strój pod-
halański jest jednym z niewielu ubiorów noszonych do dziś. Nie jako symboliczne, okazjonalne przebranie, 
ale jako element codziennej kultury. W podtatrzańskich wsiach tradycyjny strój wkładany jest w niedziele 
do kościoła, na ważniejsze święta, a także do ślubu. O ile to ostatnie wydarzenie dla mężczyzn jest często 
okazją do sprawienia sobie nowych, zawsze szytych na miarę, tradycyjnych spodni, to kobiety niestety coraz 
częściej biały strój ludowy zastępują modną suknią. Jednak starsze pokolenia wierne są dawnym ubiorom, 
przechowywanym nieraz w odrębnym pomieszczeniu. 

Niezwykle oryginalne elementy stroju znajdziemy w ubiorach centralnej i wschodniej części dawnej Pol-
ski. Zwraca tu uwagę szczególnie obuwie – tzw. łapcie. Robione z dartej kory lub łyka lipy, wiązu oraz brzozy 
i wiązane parcianym (lnianym lub konopnym) sznurkiem wokół łydki. Podeszwa mogła być też wykonana 
z formowanego dębowego klocka. Taka forma obuwia wynikała zarówno z biedy (skóra była bardzo kosz-
towna), jak i z warunków naturalnych, w których tego typu buty bardzo się sprawdzały. Na podmokłych 
bagnach Polesia łapcie przywdziewali także zamożni mieszkańcy szlacheckich dworów jeszcze w 1939 roku. 
Z kory drzewa, przede wszystkim brzozy, wyplatano także torby o formie prostokątnych „skrzynek”. Lewicki 
upamiętnił je na rycinie przedstawiającej Mazurów. Były one także elementem charakterystycznym dla ubio-
rów z Podlasia. 

Ciekawie rozwijał się ubiór ludowy na zachodnich terenach dawnej Rzeczpospolitej, czyli w Wielko-
polsce. Region ten, rozciągający się wokół miast: Poznań, Leszno, Kalisz, Gniezno był jednym z najlepiej 
rozwijających się pod „zaborami”. Korzystne przemiany gospodarcze, zwrócenie się wsi w stronę przemy-
słu i dużych ośrodków spowodowało, że ubiór wiejski szybko przyswajał miejskie nowinki. Na stworzonej 
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przez Lewickiego planszy widać to wyraźnie w męskim odświętnym stroju. Wierzchni, granatowy dopa-
sowany w talii ubiór o formowanych wyłogach i lekko bufiastych rękawach bardzo przypomina noszony 
przez zamożnych mężczyzn surdut, modny w tym kroju w latach 30. i 40. XIX wieku. Również wykładany 
kołnierzyk ma swoje źródło w ogólnoeuropejskiej modzie. Podobnie rzecz się ma z ubiorem kobiecym. 
O  ile sznurowany gorset, spódnica i  fartuszek/zapaska należą do uniwersalnych form ludowego ubioru 
damskiego, to malowniczy, stojący kołnierz w  typie krezy (i tak też nazywany) to już element wielkiej 
mody zapoczątkowanej przez żonę Napoleona – cesarzową Józefinę. Delikatne pantofle i barwne poń-
czochy są także elementami mody dworskiej, przenikającej z miasta do wsi. Z ubiorów miejskich, przejęty 
został jeszcze kapelusz siedzącej z tyłu kobiety – słomkowy, okalający ciasno głowę, typ „budki” modnej 
na początku XIX wieku. Mężczyzna obok nosi na koszuli długi kaftan bez rękawów. Ten typ ubioru, 
popularny we wszystkich regionach Polski, z czasem skrócony w formę kamizelki, przetrwał w ubiorze 
wiejskim, zwłaszcza codziennym i roboczym, aż do połowy XX wieku. Wpływy zachodniej, wielkiej mody 
widać także na rycinie przedstawiającej sitarzy z okolic Zamościa. Mężczyźni mają surduty, z pętlicami na 
piersiach i cylindry, o kształcie typowym dla lat 30. XIX wieku. Z kolei Żmudzin nosi modną od początku 
XIX wieku krótką kamizelkę. 

Oprócz strojów ludowych Lewicki przygotował także rycinę przedstawiającą polską szlachtę. Mężczyźni 
noszą typowe „polskie stroje”, przede wszystkim zapinane na piersiach żupany, a na nich kontusze o charak-
terystycznych otwartych i odwiniętych rękawach. Kontusze przepasane zostały miękkimi, tkanymi pasami. 
Stroje te w czasach wydania książki Zienkowicza wyszły już z codziennego użycia i powoli nabierały znacze-
nia ściśle symbolicznego, np. jako strój pana młodego podczas ślubów arystokratów. Suknie kobiet na tej ry-
cinie nie są już tak jednoznaczne. Dama na pierwszym planie ma suknię z wieku XVIII, natomiast sylwetka 
druga przypomina postacie z około połowy XVI wieku, między innymi znaną Polakom królową – Barbarę 
Radziwiłłównę. Rycina nie przedstawia więc ubiorów współczesnych Lewickiemu, lecz raczej pewne „typy”, 
które spotkać można było w polskim dworze, czy królewskim zamku. 

Do zbioru rycin dołączono także plansze przedstawiające polskie formacje wojskowe. Na jednej widnieją 
powstańcy z 1831 roku, którzy tak niedawno stawili opór rosyjskiej władzy. Na pozostałych utrwalone zo-
stały wojska Królestwa Polskiego (Królestwa Kongresowego) – państwa uzależnionego od Rosji, powstałego 
w 1815 roku. Same mundury ściśle nawiązują do uniformów starszych, noszonych przez żołnierzy walczą-
cych u boku Napoleona w formacjach Legionów Polskich i armii Księstwa Warszawskiego. Waleczny cesarz 
Francuzów był dla Polaków nadzieją na niepodległość, a postać walczącego u jego boku księcia Józefa Po-
niatowskiego oraz brawurowa szarża polskich szwoleżerów w wąwozie Somosierry urosły w XIX wieku do 
rangi symboli narodowych i są nimi do dziś. 

Album „Les costumes du peuple polonais” jest dziełem wyjątkowo interesującym, gdyż uchwycony w nim zo-
stał niezwykły moment w dziejach ubioru wiejskiego – tuż przed wielkimi zmianami. Ubiór jest jeszcze dość 
prosty i oszczędny, ale jednocześnie w formie już ukształtowanej. Druga połowa stulecia przyniosła całkiem nowe 
rozwiązania techniczne, przede wszystkim sztuczne barwniki do farbowania tkanin, co zaowocowało niezwykłą 
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różnorodnością silnych kolorów, która charakteryzuje strój ludowy do dzisiaj. W tym samym czasie zmieniła się 
gospodarcza sytuacja chłopów, zaczęli dysponować nadwyżką gotówki, która pozwoliła im kupować, a nie tylko 
wytwarzać, materiały i elementy odzieży. W ubiorze ludowym pojawiły się na dużą skalę wielobarwne wstążki, 
kolorowe i błyszczące cekiny, sztuczne kwiaty, fabryczne tkaniny. Zaradność, obrotność i finansowy sukces nie-
zwykle chętnie pokazywali chłopi w stroju i jego odświętna wersja stała się niezwykle okazała. Co za tym idzie, 
we wsiach zamożniejszych (lepsza ziemia, bogactwa naturalne) ubiór był bogatszy i  strojniejszy. Jednocześnie 
swoiste zamknięcie się kultury wiejskiej na dalsze obce wpływy, spowodowało kształtowanie się ubioru w ścisłym 
zamknięciu do regionu i  jego niezwykłą różnorodność w  skali całego terytorium dawnej Polski. Koniec XIX 
wieku to apogeum rozwoju ludowego stroju, podsycane fascynacjami artystów z kręgu polskiej secesji. Malarze 
zachwycali się barwnością i bogactwem odświętnych wiejskich ubiorów, zwłaszcza krakowskich i huculskich. Za-
interesowanie ludową estetyką nie jest typowe tylko dla Polski, np. Emilie Flőge, przyjaciółka Gustava Klimta 
kolekcjonowała ludowe hafty. Jednak w naszym kraju, zjawisko tzw. chłopomanii rozkwitło do rozmiarów niezwy-
kłych. Wynikało to nie tylko z estetycznych walorów wiejskiej twórczości, ale także poszukiwania w niej „polsko-
ści”, jakże istotnej, gdy kraj nie istniał na mapie Europy od 100 lat. W okresie I Wojny Światowej tradycyjny strój 
ludowy zaczynał powoli zanikać. W sytuacjach odświętnych, w atelier fotograficznym wiejskie dziewczęta wolały 
włożyć modną, coraz krótszą i węższą sukienkę, a w latach 20. nawet obcięły krótko włosy. Mężczyźni też stawiali 
na praktyczne garnitury. Strój ludowy, zwłaszcza po II Wojnie Światowej, stawał się tworem sztucznym, zarezer-
wowanym na potrzeby zespołów folklorystycznych. I tak zostało do dziś. Gdzieniegdzie, np. na Kurpiach, czy  
w Łowiczu wkładany jest bardziej spontanicznie, ale tylko na specjalne święta (Boże Ciało, Niedziela Palmowa) 
i nie przez ogół mieszkańców. Podhale stanowi jeden z ostatnich bastionów faktycznie noszonego stroju ludowego. 

By ułatwić przegląd strojów, oto kilka podpowiedzi w kwestii rozmieszczenia poszczególnych grup lud-
ności, wspominanych przez Lewickiego, krain:
— okolice Poznania to tereny Wielkopolski, regionu położonego przy zachodniej granicy dawnej i dzisiej-

szej Polski,
— Krakowiacy, zamieszkują ziemie Małopolski w okolicy miasta Kraków, ich bliskimi sąsiadami są Pro-

szowiacy i Szkalmierzacy  (Skalbmierzacy, po lewej stronie Wisły) oraz Kijacy i Skawiniacy (po prawej 
stronie Wisły),

— Warszawa stanowi serce regionu zwanego Mazowszem, a jego mieszkańców zwano dawniej Mazurami,
— okolice Ostrołęki, to północna część Mazowsza, zamieszkana przez Kurpiów,
— okolice Brześcia Kujawskiego zamieszkują Kujawiacy, są to tereny okolone Wisłą, na północny zachód 

od Mazowsza,
— Podlasianie i mieszkańcy Puszczy Białowieskiej zajmują tereny położone na północny wschód od Ma-

zowsza, wokół miast: Tykocin, Białystok, Siedlce; Lewicki wyróżnia Podlasian mówiących dialektem 
polskim (Mazury) oraz mówiących dialektem ruskim - a właściwie białoruskim (Rusini),

— na północ od Podlasia rozciągają się dawne ziemie Litwinów, wśród których Lewicki wyszczególnia 
region Żmudź oraz miasta: Wilno, Grodno oraz Mińsk; dziś Żmudź i Wilno są częścią państwa 
Litwa, ale wymienione miasta te leżą obecnie w granicach Białorusi,
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— na wschód od Podlasia leży Polesie, słynące dawniej z bagien i biedy, Lewicki wyszczególnił miasto Pińsk, 
dziś leżące w granicach Białorusi,

— Wołyń to tereny na południe od Polesia, obecnie region Ukrainy,
— Hucuły (Huculi) to górale zamieszkujący wschodnie pasmo Karpat, gdzie jednym z ważniejszych miast 

była Kołomyja; teren stanowił dawniej część Polski zwany Galicją Wschodnią, dziś leży na Ukrainie,
— terminu Ukraina używają Lewicki i Zienkowicz dla terenów położonych na wschód od Kamieńca Po-

dolskiego, wyszczególnionym na tablicach miastem jest Humań, dziś także leżący w obrębie państwa 
Ukraina.

Zuzanna Żubka-Chmielewska
historyk mody i etnograf
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PRZEDMOWA

Tak,	jak	poezja	triumfu	porusza	i	zjednuje	nawet	zwyczajne	dusze,	tak	poezja	klęsk	ludzkich	porywa	i	prze-
nika	serca	prawe	 i	szlachetne,	nad	którymi	ani	chęć	zysku	ani	strach	nie	zapanują.	Tak	samo,	 jak	żadne	
spośród	wszystkich	nieszczęść,	które	przygnębiają	Europę	od	czasu	przywrócenia	prawowitej tyranii,	nie	
zraniło	tak	dotkliwie	uczuć	chrześcijańskich	mas	i	nie	zachwiało	tak	dotkliwie	wiarą	i	zaufaniem	myślicieli,	
jak	upadek	Polski.	Dzisiaj	państwo	to	istnieje	już	jedynie	w	tęsknotach	i	nadziei	ludu,	filozofów,	history-
ków,	artystów,	poetów,	którzy	wspólnie	będą	rwali	kwiaty	na	jego	grób,	aby	upleść	mu	koronę,	na	którą	
tak	bardzo	zasługiwał	podczas	swego	żywota.	My	również	będziemy	czerpać	natchnienie	z	posępnej	poezji	
tych	nieszczęśników	i	odnajdywać	w	jego	ruinach	wszystko	to,	co	pozostało	po	czasach	jego	świetności.	
Wydobędziemy	na	światło	dzienne	kreacje,	które	nosili	Polacy	podczas	wielkich	dni	swojej	wolności,	a	któ-
re	ukryli	na	okres	niewoli,	jako	pamiątkę	lepszych	czasów	oraz	jako	zabezpieczenie	na	upragnione	lepsze	
jutro.	

Odtwarzając	 polskie	 stroje	 ludowe	 i	 zapoznając	 z	 nimi	 Europę,	 pragniemy	wytłumaczyć	 za	 pomocą	
pędzla	to,	co	wielokrotnie	już	próbowano	wytłumaczyć	piórem,	a	mianowicie	najważniejszą	i	niezbywal-
ną	rolę	obyczajów,	które	uczyniły	z	Polski	kraj składający się w ofierze,	ale	z	narodu	polskiego	stworzyły	
naród	niezniszczalny.	Przywiązanie	narodu	do	niekiedy	tak	bardzo	bogatych	i	barwnych	strojów	ludowych	
stanowi	pewien	rodzaj	sprzeciwu	patriotycznego,	przeciwko	któremu	będzie	kierowany	cały	gniew	cara.	
Okrutne	i	radykalne	rozporządzenie	cara	zakazujące	Polakom	noszenia	strojów	ludowych	wzbudziło	jedy-
nie	większe	zainteresowanie	poetów,	które	będzie	unosiło	się	nad	wszystkim,	co	prześladowane.	Wierzymy	
zatem,	że	prezentując	detale	tego	pomnika	polskiej	kultury,	o	którym	do	dzisiaj	jedynym	źródłem	informacji	
były	relacje	historyczne,	zaspokoimy	równocześnie	potrzebę	ogólnej	ciekawości,	wiedzy	artystycznej	i	po-
wszechnego	współczucia.
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NARÓD POLSKI

O POCZĄTKACH NARODU POLSKIEGO I SŁOWIAN W OGÓLE

Naród	polski	jest	jedną	z	głównych	grup	etnicznych	rasy	słowiańskiej,	która	w	Europie	stanowi	populację	
około	osiemdziesięciu	milionów	ludzi.

Niektórzy	dawni	i	współcześni	pisarze,	zajmujący	się	historią	Słowian,	prezentują	pewne	fakty	z	dużą	
dokładnością,	jednak	nie	zawsze	przedstawiają	całą	prawdę.	Należy	bez	wątpienia	uznać	nieperfekcyjność	
ich	prac	z	powodu	braku	dokumentów	pisanych	oraz	z	uwagi	na	zbyt	małą	wiedzę,	którą	czerpali	z	pry-
mitywnych	źródeł	literatury	słowiańskiej.	Wśród	błędów,	które	wkradły	się	w	ich	dziełach,	podkreślamy	
szczególnie	opinię	rozpowszechnioną	do	dzisiejszych	czasów,	jakoby	Słowianie	dotarli	do	Europy	w	tym	
samym	czasie,	co	Hunowie,	Awarowie	i	Bułgarzy.	Pogłębione	badania	ostatnich	historyków	potwierdziły,	że	
z	całą	pewnością	Słowianie	muszą	zostać	wliczeni	do	pierwszych	mieszańców	Europy.	Czasami	Słowianie	
zmieszani	z	Gotami,	Dakami,	itd.,	występowali	na	scenie	historii1	także	pod	nazwą	tych	ludów.	

Lud,	którego	liczne	plemiona,	dwa	miliony	lat	temu,	a	nawet	jeszcze	w	poprzedniej	epoce	zajmowały	
szerokie	terytorium,	bazujące	na	Morzu	Bałtyckim	i	Morzu	Czerwonym,	rozciągające	się	aż	po	wybrzeża	
Łaby,	Adriatyku,	Newy,	Oki	i	Wołgi,	jeszcze	dzisiaj	znany	jest	pod	nazwą	Słowian.	Do	ludu	tego	należała	
ponad	połowa	terytorium	tworzącego	aktualne	Niemcy	oraz	niektóre	części	półwyspu	Tracji2.	

Kronikarze	zagraniczni	 i	narodowi3	 zgadzają	 się	prześledzić	w	najjaskrawszych	barwach,	 charakter	
i	zwyczaje	dawnych	Słowian.	Relacjonują,	iż	byli	oni	ludźmi	wysokiego	wzrostu	o	zdrowych	i	silnych	
sylwetkach.	Brązowe	włosy	oraz	niebieskie	oczy	stanowiły	cechy	charakterystyczne	ich	fizjonomii,	które	
miały	odzwierciedlenie	również	w	języku	oraz	zwyczajach	moralnych	tych	ludów.	Ich	charakter	był	pełen	
prostoty,	szczerości	i	delikatności.	Z	natury	skromni	i	powściągliwi	Słowianie	nie	poszukiwali	wystaw-
nych	uczt.	Śpiew,	taniec	i	muzyka	były	ich	głównymi	rozrywkami.	Znosili	z	niestrudzoną	wytrzymałością	

1		 W	czasach	najnowszych,	tak	jak	w	starożytności,	różne	plemiona	Słowian	były	postrzegane	jako	jedno.	Te	ludy,	które	zamieszkiwały	
tereny	położone	między	Nowogrodem	a	Karpatami	nosiły	nazwę	Polan, Wołynian, Seweran, Drewlan, Chrobatów czerwonych,	
itd.	aż	do	okresu	podbojów.	Ich	zdobywcy	nazwali	ich Rosjanami	–	terminem,	który	obecnie	służy	do	określania	tych	narodów	
w	Europie.

2 Jeden	z	uczonych	–	Schloetzer	twierdzi,	iż	w	ósmym	wieku	Słowianie	zamieszkiwali	również	prowincje	reńskie.	
3	 Herodote,	Tacite,	Prokope,	Pline,	Kosmas,	Jornades,	Strabon,	Bielski,	Kromer,	Orzechowski,	Starowolski,	Stryjkowski,	Długosz,	

Fredegaire,	Lengnich,	Thunmann,	Schloetzer,	Hanka,	Dobrowski,	Kollar,	Schafarik,	Schir,	Palacki,	Naruszewicz,	Czacki,	Świencki,	
Lelewel,	Surowiecki,	Chodakowski,	Maciejowski,	Medyński	et	wielu	innych.	
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głód,	niedostatek	i	prace	wszelkiego	rodzaju.	Tworzyli	swoje	domy	w	miejscach	trudno	dostępnych,	lecz	
obawa	przed	inwazjami	obcych	powstrzymywała	przed	urządzaniem	ich	w	sposób	wyszukany	i	wygodny.	
Zazdrośnie	strzegący	swojej	wolności,	w	razie	konieczności	obrony	przejawiali	się	heroiczną	odwagą.	
Jeśli	chcieli	przejąć	ofensywę,	okopywali	się	w	paradach.	Ich	odzież	łączyła	w	sobie	swobodę	i	prostotę.	
Lubowali	 się	w	broni	 lekkiej;	 do	pokonania	nieustępliwego	wroga	 stosowali	 zatrute	 strzały.	Posiadali	
duże	umiejętności	pływackie,	stąd	długi	pobyt	pod	wodą	nie	stanowił	dla	nich	ryzyka	utraty	życia.	Ich	
humanitarny	stosunek	do	więźniów	sprawiał,	iż	nie	traktowali	ich	jak	niewolników,	lecz	po	zakończeniu	
wojny	pozwalali	 im	wrócić	do	ojczyzny	za	cenę	okupu.	Jeśli	natomiast	więźniowie	chcieli	z	nimi	zo-
stać,	otrzymywali	azyl	i	byli	traktowani	po	bratersku.	Dawni	Słowianie	przyjmowali	obcych	z	przesadną	
życzliwością.	Gościnność	miała	w	ich	oczach	taką	wartość,	że	postrzegali	ją	za	jedną	z	pierwszych	cnót	
obywatelskich	 i	karali	 tych,	którzy	 jej	nie	okazywali.	Braćmi	nazywali	wszystkich,	których	 język	byli	
w	stanie	zrozumieć.	

System	rządów	plemion	słowiańskich,	całkowicie	dostosowany	do	ich	charakteru,	był,	jeśli	oceniamy	go	
według	pochodzenia,	czystą	demokracją	połączoną	ze	zwyczajami	patriarchalnymi.	Rozproszone	po	całym	
kraju	plemiona,	silnie	oddalone	jedne	od	drugich,	podlegały	jednemu	przywódcy,	który	miał	nad	nimi	władzę	
patriarchalną.	Ten	system	rządów	nie	przypominał	jednak	tego,	który	panował	w	kraju	dawnych	Hebrajczy-
ków	czy	Arabów.	W	momencie,	kiedy	należało	omówić	jakieś	ważne	kwestie,	różne	plemiona	słowiańskie,	
chociaż	dzielone	przez	dalekie	dystanse,	spotykały	się	na	zgromadzeniach	narodowych	–	okoliczność,	która	
nadawała	ich	instytucjom	charakteru	demokratycznego.	W	czasach	poprzedzających	wprowadzenie	chrze-
ścijaństwa,	Polacy,	Czesi	i	prawie	wszystkie	ludy	figurujące	dzisiaj	pod	nazwą	Rusinów,	przyjęli	te	same	
instytucje	polityczne.	W	okresie,	kiedy	katolicyzm	rozpowszechniał	się	wśród	plemion,	mieszkańcy	Łużyc	
i	Pomorza	zachowali	demokrację.	Przykład	ludów	sąsiadujących,	które	poddały	się	władzy	monarchicznej,	
skłonił	Słowian	do	powierzenia	jednej	osobie	władzy	całkowitej,	trudno	im	jednak	było	przyzwyczaić	się	
do	nowego	ustroju,	co	potwierdza	fakt	różnorakiego	nazywania	ich	wodzów.	

Dawni	Słowianie	nie	znali	podziału	na	rangi,	klasy	czy	kasty;	wszyscy	byli	wolni,	równi	i	żyli	po	bra-
tersku;	wszyscy	widzieli	w	Bogu	ojca,	na	ziemi,	ich	wspólnej	matce,	zbliżali	się	jedni	do	drugich	poprzez	
to	głębokie	przywiązanie,	które	rodziło	się	z	wzajemnego	szacunku.	Słowa:	ucisk,	uległość,	niewolnictwo	
były	im	obce,	jednak	odkąd	zaczęli	wchodzić	w	relacje	z	ludami	sąsiadującymi,	nauczyli	się	rozeznawać	
we	wszystkich	rodzajach	niewoli	i	przywilejów.	Bolesną	prawdą	jest,	iż	to	książęta	chrześcijańscy	Niemiec,	
którzy	rozpostarli	swoją	dominację	nad	Słowianami,	byli	pierwszymi	przynoszącymi	im	poddaństwo,	pre-
zentując	im	jako	chwalebne,	zbrodnię	sprzedaży	ludzi	będących	ich	braćmi.

Uczucia	religijne	Słowian	znacząco	wpływały	na	ich	charakter.	Na	początku	wierzyli	w	istnienie	jedy-
nego	Boga,	 stwórcę	wszechświata,	 któremu	 jako	 atrybuty	przypisywali	 przede	wszystkim	władzę	 i	 siłę,	
a	w	wyniku	rozważania	w	tych	kategoriach	nazywali	go	w	niektórych	regionach	Perun, to	znaczy	władca	
pioruna	(Jupiter	Fulminator),	w	innych	Jess,	Jasson	lub	światłość,	Bogajanon	lub	po	prostu	Bóg,	Światowid,	
to	znaczy	ten,	który	ogarnia	spojrzeniem	cały	świat.	Później	Słowianie	oddawali	hołd	różnym	bóstwom,	
a	najważniejszymi	spośród	nich	były	bożki	sprawiedliwości,	piękna	i	gościnności,	noszące	imiona	Prowo,	
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Siwa i Radagast.	Ponadto	posiadali	wiele	bóstw	o	mniejszym	znaczeniu,	które	dzielili	na	dwie	grupy	–	bia-
łych,	które	prowadziły	do	dobra,	 i	czarnych,	które	wiodły	ku	złu.	Te	pierwsze	zamieszkiwały	świątynie,	
zarośla,	wzgórza	i	pastwiska.	Czczono	je	poprzez	śpiew,	muzykę,	taniec	i	ofiarowywano	im	miód,	piwo,	
mleko,	chleb	oraz	różnego	rodzaju	smakołyki.	Ciemne	jaskinie,	jałowe	skały,	bagna	służyły	jako	miejsce	
spoczynku	dla	bóstw	szerzących	zło,	których	wpływ	starano	się	odeprzeć	poprzez	płacz,	jęk,	nieznośny	ha-
łas	oraz	składanie	zwierząt	w	ofierze.	

Kapłani	cieszyli	się	ogromnym	poważaniem.	Arcykapłan	zwany	był	Krewe	lub	Krewin	od	wyrazu	Krew, 
ponieważ	jako	jedyny	miał	prawo	składać	Bogu	najwyższemu	krwawe	ofiary.	Był	on	obiektem	powszech-
nej	czci,	a	mniemanie	o	jego	godności	było	tak	wysokie,	że	wierzono	w	nią	równie,	jak	w	tę	przywódców.	
Jego	władza,	której	podlegali	wszyscy	kapłani	niżsi	rangą,	rozciągała	się	również	na	przywódców,	zarówno	
podczas	wojny,	jak	i	w	czasie	pokoju.	Do	niego	należało	także	ogłaszanie	dni	świątecznych.	Wybierany	był	
tylko	poprzez	wolne	wybory	najważniejszych	kapłanów.	

Kobiety,	którym	przypisywano	dar	przewidywania	przyszłości	oraz	boskiego	natchnienia,	uczestniczyły	
w	ceremoniach,	uzdrawiały	chorych,	uchodziły	za	znające	się	na	sztuce	przyciągania	młodych	ludzi	przez	
więzy	serca	i	przepowiadania	każdemu	jego	przeznaczenia.	

Ceremonie,	 odprawiane	 zwykle	po	 zachodzie	 słońca,	 przedłużały	 się	 często	do	 środka	nocy.	Kapłani	
odśpiewywali	hymny,	a	lud	zgromadzony,	przynosząc	na	ołtarz	liczne	dary,	dołączał	swój	głos	do	śpiewu	
kapłanów.	

Słowianie	chowali	swoich	zmarłych	na	wzgórzach	lub	w	miejscach	wysokich	i	odkrytych.	Dbali,	aby	
głowy	zmarłych	skierowane	były	na	wschód.	Często	na	grobach	celebrowano	gry,	w	których	wojownicy	
przyjeżdżali	mierzyć	swoje	siły.	Ogniska,	rozpalone	na	ziemi,	która	pokrywała	ciała	zmarłych,	płonęły	nie-
przerwanie	przez	dziesięć	dni.	Im	bardziej	rozciągano	pompatyczność	pogrzebu,	tym	bardziej	płomienie,	do	
których	dorzucano	ubrania	i	urządzenia	należące	do	nieboszczyka,	rozciągały	się	i	rozwijały	swoje	oślepia-
jące	światło.	Żony,	rodzice,	przyjaciele	zmarłego	kilka	razy	okrążali	grób,	wydając	z	siebie	burzliwe	okrzy-
ki,	aby	przypomnieć	życie	tego,	którego	stracili.	Następnie	na	grobie	wznoszono	kopiec,	który	niejedno-
krotnie	był	nadzwyczajnych	rozmiarów,	jak	dowodzą	pomniki	grobowe	w	całej	rozciągłości	kraju	Słowian4.

Dawni	 Słowianie,	 zanim	 przyjęli	 te	 same	 poglądy,	 co	 chrześcijanie	 na	 temat	 nieśmiertelności	 duszy,	
oczekiwali	 kolejnego	 życia.	Wierzyli,	 że	 dusza	 oddzielona	od	 ciała	 błąkała	 się	w	przestworzach,	 zanim	
dotarła	do	miejsca	dla	niej	przeznaczonego.	Dusza	człowieka	cnotliwego	od	razu	spotykała	się	z	miejsca-
mi,	w	których	gościło	szczęście,	podczas	gdy	dusza	człowieka	zepsutego	była	niejednokrotnie	skazywana	
na	wieczną	tułaczkę.	Słowianie	obdarzeni	ogromną	żywiołowością	charakteru	i	żarliwymi	namiętnościami 
w	każdej	sytuacji	życia	widzieli	cuda	i	misteria,	które	prowadziły	ich	do	stworzenia	licznych	przesądów.

Bogaty,	jasny,	precyzyjny,	energiczny	język	słowiański	potrafił	w	sposób	wyjątkowy	wyrażać	pochwały	
dla	urody,	energii	i	życia.	Znamy,	co	prawda,	jedynie	garstkę	dawnych	utworów	słowiańskich,	jednak	te,	
które	do	nas	dotarły	potwierdzają,	że	ich	literatura	ani	bogactwem	ani	urokiem	nie	odbiega	od	tej	tworzonej	
przez	inne	narody.	

4	 Pośród	tych	mogił	szczególną	uwagę	zwracamy	na	te	Kraka	i	Wandy,	nieopodal	Krakowa,	Perypiata	i	Perypiatycha,	w	okolicach	
Kijowa	i	kopiec	Igora,	niedaleko	Owrucka.
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Te	ogólne	spostrzeżenia	zaprezentowane	dotąd	naszym	czytelnikom	będą	miały	podwójną	wartość:	z	jed-
nej	strony	zapoznają	z	cechami	charakterystycznymi	ludów	słowiańskich,	z	drugiej	zaś	strony	będą	służyły	
jako	wyjaśnienie	do	obrazów	zawartych	w	naszym	dziele.	
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RZUT OKA NA HISTORIĘ NARODU POLSKIEGO

POPRZEDZONY KRÓTKIM OPISEM KRAJU, KTÓRY ZAMIESZKIWAŁ5

Żyzne	tereny	położone	między	Odrą,	Karpatami,	Dniestrem,	Morzem	Czarnym,	Dnieprem,	Dwiną	i	Mo-
rzem	Bałtyckim	do	drugiej	połowy	siedemnastego	wieku	tworzyły	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej,	tak	
chwalebnie	znanej	w	dziejach	historii	i	kierowanej	przez	króla.	

Kraj,	którego	powierzchnia	wynosi	ponad	20	tys.	mil	kwadratowych,	mieści	w	sobie	blisko	20	milionów	
mieszkańców	w	większości	należących	do	wyznania	rzymskiego	lub	obrzędu	greckiego.	

Głównym	widokiem	 jest	 przepastna	 równina	 przeplatana	 gdzieniegdzie	wzgórzami	 i	 najeżona	wy-
sokimi	 górami,	 takimi	 jak	 Sudety	 i	 Karpaty.	Klimat	 jest	 bardzo	 różnorodny,	 jednak	 ogólnie	 łagodny,	
czysty	i	zdrowy.	Obdarowana	żyznymi	glebami,	usytuowaniem	pomiędzy	dwoma	morzami,	nawadniana	
poprzez	liczne	żeglowne	rzeki	Polska	posiada	wiele	dóbr,	które	mogły	przyczynić	się	do	rozwoju	przemy-
słu	i	handlu.	Obcokrajowcy	przyciągani	życzliwością	mieszkańców	tworzyli	w	Polsce	przedsiębiorstwa,	
a	miejscowi	powierzali	im	prawie	wszystkie	zakłady	kupieckie	i	przemysłowe,	które	pozostawały	w	ich	
rękach	przez	długie	wieki.	Przepastne	tereny	nizinne	tego	kraju	oferują	w	bród	wszystkich	gatunków	zbóż	
i	roślin,	stad	koni,	bydła	rogatego,	owiec	oraz	świń,	a	także	różnorodne	ptactwo,	ryby	i	dzikie	zwierzęta.	
Bogate	w	drewno	do	konstruowania	i	budowania	floty	niziny	rodzą	len,	konopie,	miód	i	wosk.	Wnętrze	
ziemi	kryje	znaczące	pokłady	srebra,	miedzi,	żelaza,	cynku,	ołowiu	oraz	siarki.	Znajdujemy	tam	również	
węgiel,	marmur,	porfir,	kamienie	szlachetne	 i	bursztyn.	Kopalnie	soli	w	Bochni	 i	Wieliczce	cieszą	się	
największą	renomą	w	Europie.	

W	czasach	swojej	świetności,	Polska	dzieliła	się	na	szesnaście	krain:	1.	Małopolska,	2.	Śląsk,	3.	Wielko-
polska,	4.	Kujawy,	5.	Mazowsze,	6.	Pomorze,	7.	Prusy	Polskie,	8.	Podlasie,	9.	Halicz	lub	Galicja,	10.	Wołyń,	
11.	Podole,	12.	Ukraina,	13.	Litwa,	14.	Żmudź,	15.	Inflanty	i	Kurlandia,	16.	Mołdawia	i	Wołoszczyzna,	które	
uznawały	zwierzchnictwo	Polski.	

Polacy,	jedna	z	głównych	gałęzi	dawnych	Słowian,	byli	przez	długie	stulecia	znani	w	Europie	pod	nazwą	
ogólną	nadaną	temu	ludowi.	Dopiero	w	dziesiątym	wieku	zaczęli	kształtować	odrębny	naród.	Od	tego	czasu	

5	 To,	co	zazwyczaj	nazywamy	historią	jest	bardziej	opisem	państwa	i	władzy,	aniżeli	obrazem	życia	ludzi.	Naród	polski	w	czasie	
swojego	 istnienia	 pozostawał	 stale	 wrogi	 sprawom	 państwowym.	 Jeśli	 podejmował	 inicjatywę	 polityczną,	 to	 jedynie	 w	 celu	
przeciwstawienia	się	naciskowi	możnych	lub	aby	uchronić	kraj	przed	niebezpieczeństwem.	To	właśnie	skłoniło	nas	do	poświęcenia	
uwagi	historii	Polski.	



(  22  )

ich	historia	zajaśniała	i	nabrała	ważności,	która	wzrosła	zwłaszcza	po	przyjęciu	chrześcijaństwa	przez	księ-
cia	Mieszka	I.	Polacy	weszli	wtedy	w	bliższe	relacje	z	innymi	narodami	chrześcijańskimi.	

Krainy,	 które	nazywamy	zwykle	Mało	 i	Wielkopolską,	 nie	wyłączając	Śląska,	Pomorza	 i	Mazowsza,	
stanowią	kolebkę	Polaków.	Pod	koniec	panowania	Mieszka	 I,	władca	Kijowa	podbił	część	Polski,	która	
rozciągała	się	aż	po	rzekę	San.	W	ten	sposób	przesunął	znacząco	granice	Rosji.	Bolesław	Chrobry	potykał	
się	 z	Rosjanami	 z	 powodzeniem	odbierając	 im	 regiony,	 które	 sobie	 zajęli,	 czyniąc	 się	 jednocześnie	 go-
spodarzem	Kijowa,	ich	głównej	rezydencji	(1020).	Jego	zwycięskie	wojska	uczyniły	poddanymi	Bohemię	
i	Morawy	oraz	kilka	innych	plemion	aż	do	granic	Bawarii.	Pozyskane	kraje	zostały	nawet	wcielone	do	Pol-
ski.	Zamieszki,	które	wybuchły	za	panowania	Mieszka	II	(1030)	przyczyniły	się	do	oddania	w	ręce	Rosjan	
prawie	wszystkich	zdobyczy	Polaków.	Bolesław	Śmiały,	dzięki	silnej	armii,	zmusił	Rosjan	do	wycofania	się	
i	wszedł	w	posiadanie	Kijowa	(1077).	Natomiast	jego	następca,	Władysław	Herman	nie	był	wystarczająco	
mocny,	aby	utrzymać	wielkość	królestwa	i	stracił	wszystkie	państwa	aż	do	ich	dawnych	granic.	Bolesław	
III	Krzywousty	podźwignął	Polskę	i	przywrócił	jej	pierwotną	świetność,	jednak	dzieląc	kraj	między	swo-
ich	czterech	synów	(1136)	doprowadził	do	 jego	długiego	osłabienia,	w	wyniku	którego	nastąpił	zupełny	
podział.	W	tym	czasie	Polska	stała	się	teatrem	intryg	i	wewnętrznych	konfliktów.	Anarchia	ta	trwała	aż	do	
panowania	Władysława	II,	który	w	1305	roku	połączył	na	nowo	pod	swoim	berłem	liczne	regiony	polskie.	
Władysław	Łokietek	wprowadził	w	sposób	trwały	przyłączenie	Wielkopolski	i	Małopolski	(1309).	Krzyża-
cy	korzystający	z	wewnętrznych	konfliktów	Polski	penetrowali	często	jej	tereny.	Gdańsk	i	Pomorze	wpadły	
w	ich	posiadanie.	Władysław,	dzięki	roztropności	swoich	działań	poprawił	na	tyle	sytuację	kraju,	że	był	on	
wystarczająco	silny,	żeby	odeprzeć	upokarzające	najazdy	i	pod	panowaniem	Kazimierza	Wielkiego	Polska	
uplasowała	się	na	pozycji	największych	mocarstw	Europy.	

Kazimierz	Wielki,	 syn	Władysława	Łokietka,	książę,	który	połączył	stabilność	z	 roztropnością,	zobo-
wiązał	się	do	prawdziwie	ojcowskiej	opieki,	którą	przyznał	mieszkańcom	wsi,	otrzymał	tytuł	króla	chło-
pów,	został	wyniesiony	na	tron.	Jego	chwalebne	zarządzanie	zjednało	mu	miłość	i	uznanie	ludu,	szacunek	
i	podziw	obcokrajowców.	Nie	skupiał	się	wcale	na	poszerzaniu	granic	swojego	kraju,	wiedział	bowiem,	
że	pewniejszą	gwarancją	społecznego	szczęścia	są	mądre	prawa.	Odstąpił	Śląsk	Bohemianom,	a	Pomorze	
Krzyżakom.	Nie	zrobił	tego	poprzez	podbój,	ale	prawo	dziedziczenia,	którym	nabył	Wołyń	i	Podole.	Upięk-
szył	i	wzbogacił	Polskę,	konstruując	miasta,	zamki	i	miasteczka.	Dzięki	swym	wytrwałym	staraniom	oraz	
zapałowi	w	swojej	gorliwości	spowodował	silny	rozkwit	rolnictwa,	rzemiosła	oraz	handlu.	Wszystkie	re-
giony	cieszyły	się	za	panowania	tego	wspaniałego	króla	prawdziwym	dobrobytem	społecznym.	To	dlatego	
historycy	mówią	o	nim,	że	zastał	Polskę	drewnianą,	a	zostawił	murowaną.	

Wraz	ze	śmiercią	Kazimierza	Wielkiego	wygasła	w	Polsce	bezpośrednia	linia	dynastii	Piastów	od	począt-
ku	zajmujących	tron.	Król	ten,	aby	zapobiec	wewnętrznym	konfliktom	wyznaczył	na	swojego	następcę	Lu-
dwika	Andegaweńczyka,	jego	bratanka.	Żadne	niezwykłe	wydarzenie	nie	zapowiadało	nowej	władzy.	Jego	
następcą	stała	się	Jadwiga,	cnotliwa	kobieta,	która	oddając	swą	rękę	Władysławowi	Jagielle,	Wielkiemu	
Księciu	Litewskiemu	(1386),	stworzyła	podwaliny	do	połączenia	Polski	z	Litwą,	rozpoczynając	tym	samym	
epokę	świetności	dla	pomyślności	i	wzrastania	Rzeczypospolitej.	Najwyższa	władza,	sprawowana	przez	su-
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werenów	z	dynastii	Jagiellonów,	wśród	których	wyróżniamy	Zygmunta	I	i	Zygmunta	II	(1506-1572),	okryła	
Polskę	wielką	chwałą.	Nigdy	wcześniej	nie	wzniosła	się	na	wyższy	stopień	siły	i	chwały.	Pokój	z	Moskala-
mi	i	Turkami	ponownie	zaprowadził	porządek	i	spokój	wewnętrzny.	Budowano	miasta	i	wsie.	Widoczny	był	
rozkwit	rolnictwa,	przemysłu	i	handlu.

Po	śmierci	Zygmunta	II	Augusta	(1572),	który	na	nieszczęście	królestwa	był	ostatnim	księciem	z	dynastii	
Jagiellonów,	na	sejmie	konwokacyjnym	wprowadzono	prawo,	które	miało	chronić	przed	wybieraniem	swo-
jego	następcy	przez	panującego	władcę.	Uchwała	ta	zapewniła	powrót	wolnej	elekcji,	jednak	przekazując	
władzę	absolutną	posłom	szlacheckim,	uczyniła	nieuniknionym	zniszczenie	państwa.	W	tak	ważnej	materii	
sejm	konwokacyjny	nie	dołożył	starań,	aby	wprowadzić	stały	porządek.	Cudzoziemcy	mogli	być	wybierani,	
każdy	wakat	na	tronie	wystawiał	Rzeczpospolitą	na	intrygi	z	zewnątrz	i	na	działania	zwolenników	szlachty,	
którzy	aspirowali	do	noszenia	berła.	Po	długich	debatach,	wyborcy	przyznali	koronę	Henrykowi	Walezemu,	
Księciu	Andegawenii	(1573),	bratu	Karola	IX,	króla	Francji.	Nie	potrafił	on	zadowolić	narodu.	Po	śmierci	
swojego	brata,	pięć	miesięcy	po	objęciu	tronu	opuścił	pośpiesznie	kraj	i	wrócił	do	Francji,	aby	stawić	czoła	
tamtejszym	konfliktom.	Wówczas	stany	wybrały	Stefana	Batorego,	księcia	Transylwanii,	walecznego	wo-
jownika,	który	poślubił	wcześniej	Annę,	córkę	Zygmunta	I.	Gdyby	jego	chwalebne	życie	było	nieco	dłuższe	
(1586),	naród	polski	mógłby	uniknąć	wielu	klęsk	spowodowanych	rządami	jego	następców.	

Stefana	Batorego	zastąpił	Zygmunt	III	Waza	(1587-1632),	wnuk	Zygmunta	I	Starego	ze	strony	matki	
Katarzyny	Jagiellonki.	Słusznie	w	historii	prezentowany	jest	jako	główna	przyczyna	wszystkich	nieszczęść,	
które	dotknęły	później	Polaków.	Przez	jego	powiązanie	z	doktryną	Jezuitów	stracił	koronę	Szwecji.	Ta	sama	
okoliczność	wyrwała	 jego	 synowi	Władysławowi	dopiero	 co	otrzymane	berło	Rosji.	Fanatyzm	 religijny	
i	duch	obozu	rysowały	przeszkody	dla	wewnętrznego	pokoju.	Protestanci	i	kalwiniści,	którzy	za	panowania	
Zygmunta	II	Augusta	wprowadzili	się	do	kraju,	byli	zmuszeni	prosić	o	schronienie	wrogów	Polski.	Kozacy,	
którzy	na	mocy	traktatu	domagali	się	wolności	politycznej	i	religijnej,	uważali	się	za	przymuszonych	do	
chwycenia	za	broń,	pod	rozkazami	ich	wodza	Chmielnickiego,	przeciwko	Rzeczypospolitej	Polskiej.	Potoki	
krwi	zalały	wszystkie	krainy	aż	do	Wisły.	Jan	Kazimierz	nie	miał	wystarczająco	dużo	mocy,	aby	powstrzy-
mać	bunt	i	Kozaków	napierających	pod	rządami	carów.	Następcą	Jana	Kazimierza	został	słaby	Michał	Wi-
śniowiecki	(1669),	który	nosił	koronę	elekta	bez	mocy	uniknięcia	niepowodzeń	ani	zdobycia	tytułu,	który	
by	go	rozsławił.	Wrogowie	pustoszyli	miasta,	wsie	i	wnosili	ostrza	i	płomienie	do	wszystkich	części	kraju.	

Wtedy	 to,	wspaniały	 Jan	 III	Sobieski	 (1674),	który	pokonał	Turków	w	bitwie	pod	Wiedniem	(1683),	
wsparł	zwycięsko	wojnę	przeciwko	Porcie,	otrzymał	tytuł	wybawcy	chrześcijaństwa,	otrzymał	tytuł	króla.	
Mimo	swoich	zasług	dla	cywilizacji	i	 ludzkości	nie	mógł	odciągnąć	swojego	kraju	od	niebezpieczeństw,	
które	narastały	każdego	dnia.	Kiedy	Fryderyk	August	II,	król	Saksonii,	przejął	koronę	(1697-1733),	wyda-
wało	się,	iż	nadszedł	czas,	który	tchnie	w	Polskę	nowe	życie,	jednak	wojna	ze	Szwecją	rozwiała	wszelkie	
nadzieje	narodu	i	przygniotła	nowymi	nieszczęściami.	Zajadłe	walki	między	obozami	oraz	okrzyki	wojny	
poruszały	wszystkimi	terenami.	August	II,	ogłoszony	pozbawionym	tronu,	został	zastąpiony	przez	wojewo-
dę	Poznania,	Stanisława	Leszczyńskiego	(1704).	Zgodnie	z	odnowionym	w	Grodnie	przymierzem	między	
Augustem	II	i	Piotrem	I,	Rosjanie	z	jednej	strony,	Saksonie	z	drugiej	opanowali	nieszczęśliwą	Polskę,	której	
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mieszkańcy	byli	na	przemian	plądrowani	lub	gładzeni	w	imię	jednego	lub	drugiego	mocarstwa.	Stanisław	
został	w	końcu	zmuszony	do	abdykacji	(1709)	a	tron	ponownie	objął	August	II.	Ostatnimi	królami	Polski	
byli	August	III	(1733)	oraz	Stanisław	August	Poniatowski	(1764).

Od	tego	czasu	wpływ	zagraniczny	dawał	się	coraz	bardziej	odczuć,	a	ostatnie	czasy	za	bardzo	przypo-
mniały	tylko	bolesną	pamięć	o	losach	Polski.	Jednak	przeciwnicy,	którzy	przygnębili	Polaków,	nie	stłumili	
ich	patriotyzmu.	To	w	duszy	narodu	jest	ich	siła.	Można	ich	zgnębić,	ale	nie	da	się	zagłuszyć	miłości,	która	
ich	łączy	z	krajem.	Będą	zawsze	gotowi	dla	niego	do	największych	poświęceń.	



(  25  )

ROZWAŻANIA OGÓLNE

NA TEMAT SYTUACJI NARODU POLSKIEGO  
OD POCZĄTKÓW AŻ PO CZASY NAJNOWSZE

Wspomnieliśmy	już,	że	naród	polski	u	swych	początków	nie	znał	żadnego	podziału	na	rangi,	klasy	ani	kasty.	
Terminy	chłop, mieszczanin, szlachcic, hrabia czy baron	nie	były	wytworem	polskim,	ale	zostały	przynie-
sione	przez	cudzoziemców.	Naród	polski	zobowiązany	był	do	odprowadzania	tylko	jednego	podatku:	dzie-
sięciny,	nakładanej	na	płody	ziemi	oraz	zwierzęta	gospodarskie.	Jednak	po	wprowadzeniu	chrześcijaństwa,	
dziesięcinę	otrzymali	kapłanie,	a	lud	obciążono	nowymi	opłatami,	które	należało	uiszczać	do	państwa	lub	do	
właściciela	w	różnych	formach.	Prawo	silniejszego	lub	kaprysy	najeźdźcy	determinowały	różnice	pomiędzy	
zobowiązaniami,	ponieważ	zdobywca	patrzył	na	kraj	jak	na	posiadłość,	a	na	mieszkańców	jak	na	swoich	
niewolników.	Niejednokrotnie	naród	polski	walczył	z	odwagą,	aby	zrzucić	to	jarzmo.	Już	w	1037	roku,	za	
panowania	Mieszka	II	nieustraszona	waleczność	narodu	odparła	wrogów	ich	wolności,	jednak	ich	oprawcy	
potrafili	zwodzić	swoją	kłamliwą	polityką,	lojalnością	i	wiernością.	Dążyli	cały	czas	do	ukrycia	ich	gwał-
tów	i	okrucieństwa	pod	zasłoną	sprawiedliwości.	W	kraju	dewastowanym	przez	Tatarów,	Turków	i	Moskali	
tłumnie	pojawili	się	cudzoziemcy,	a	zwłaszcza	Niemcy,	którzy	zachowali	swoje	niemieckie	prawa,	w	tym	
prawo	magdeburskie.	Możni,	którzy	je	przyjęli	wraz	z	dogodnymi	zastrzeżeniami	podziału,	odstąpili	im,	
w	ramach	umowy,	posiadłości	jako	roczną	rekompensatę.	Przekazali	im	także	władzę	sędziowską	i	jurys-
dykcję.	Duchowieństwo	nie	wymagało	nawet	od	nich	płacenia	dziesięciny,	lecz	cieszyło	się	z	otrzymania	
w	zamian	kilku	miarek	ziarna.	Tymczasem	nieszczęsny	rdzenny	mieszkaniec,	uznając	kolejne	prawa,	mógł	
jedynie	znosić	cały	ciężar	ucisku.	Pan,	mogący	dysponować	osobą	swojego	podwładnego,	decydował	o	jego	
losie	 lub	powierzał	komisarzowi	wykonanie	 swojego	wyroku.	Królowie,	kierowani	dobrymi	 intencjami,	
zwłaszcza	Kazimierz	Wielki,	dążyli	do	poprawienia	poprzez	swoje	mądre	rozporządzenia,	smutnego	losu	
chłopów.	Podjęli	się	położenia	kresu	władzy	absolutnej,	która	stała	się	despotyczna,	jednak	nowe	prawa	były	
nieskuteczne	wobec	siły	możnych.	Los	polskiego	chłopa	pozostał	zatem	w	rękach	właścicieli	ziemskich,	
których	arbitralna	wola	była	jedyną	regułą	ich	przeznaczenia.	Niektórzy	chłopi	byli	okrutnie	maltretowani.	
Znajdowali	się	również	sprawiedliwi	i	dobrotliwi	seniorzy,	którzy	poprzez	swoją	ciągłą	pomoc	starali	się	
złagodzić	sytuację	wasali	i	uchronić	ich	przed	barbarzyńską	chciwością	komisarzy.	Taki	stan	rzeczy	utrzy-
mywał	się	aż	do	ostatnich	czasów.	Wprowadza	się	w	odstępach	drobne	ulepszenia,	w	zależności	od	tego,	
czego	wymagają	potrzeby	kraju.	W	drugiej	połowie	osiemnastego	wieku	niewolnictwo	ściśle	mówiąc,	zo-
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stało	zniesione,	jednak	rząd	rosyjski	utrzymał	je	w	tych	regionach,	w	których	zostało	przyjęte.	Zamieszkują-
cy	tam	chłopi	byli	traktowani	jak	towar	lub	nawet	jak	bydło.	Mimo	nacisku	i	barbarzyństwa	swoich	panów,	
polscy	chłopi	byli	pogodzeni	ze	swoim	losem.	Tak	bardzo	źle	ubrani,	zredukowani	do	marnego	pożywienia,	
zamknięci	w	nędznych,	niewygodnych	chatkach	nie	patrzyli	z	zazdrością	na	bogactwo	swojego	pana,	a	na-
wet	pracowali	na	utrzymanie	jego	luksusu.	Jeśli	groziło	im	jakieś	niebezpieczeństwo,	ubiegali	się	o	ochronę.	
Jeśli	tylko	właściciel	okazywał	się	uczciwy	i	dobry,	oni	odwdzięczali	się	jeszcze	większym	przywiązaniem,	
jeszcze	bardziej	utwierdzoną	wiernością	i	nie	zwlekali	z	dawaniem	tego	dowodów.	

Chłopi	polscy	posiadali	w	efekcie	cechy,	które	czyniły	ich	godnymi	szacunku.	Pełni	szczerości,	gościn-
ni,	 lubiący	swoich	bliźnich,	nieskorzy	do	zemsty,	ostrożni,	udowadniali	swoją	gotowość	do	poświęcenia	
wszystkiego	dla	religii,	wolności	i	ojczyzny.	Chociaż	należeli	do	stanu	najbardziej	uciśnionego,	nigdy	nie	
zszargali	swego	imienia,	zdradzając	kraj.	Przykładali	dużą	wagę	do	czystości	obyczajów	i,	zahartowani	od	
młodości	poprzez	umartwianie	i	pracę,	nie	znali	wyrafinowanej	namiętności.	Nie	tykali	kościołów	ani	gma-
chów	publicznych,	gdzie	spotykały	się	ogromne	sumy	pieniędzy	i	drogocenne	meble.	Największe	bezpie-
czeństwo	królowało	na	ulicach,	a	biedny	chłop,	który	nie	mając	grosza	w	kieszeni,	towarzyszył,	aby	służyć	
w	 dalekich	 podróżach	 swemu	panu	 przepełnionemu	wszelkimi	 dobrami	 swojej	 fortuny,	 nieprzespanymi	
nocami	spędzonymi	na	niestrudzonej	trosce	o	dobra	i	swoją	osobę.	Zarzuca	się	mu	zwykle	skłonność	do	
upojenia	alkoholowego,	niechlujstwa	i	przesądności,	jednak	jego	przywary	są	następstwem	przykrej	sytu-
acji,	jego	upadku	i	ignorancji,	która	z	niego	wynika.	Gdy	poprawia	się	jego	położenie,	dzięki	poszerzonej	
edukacji,	budzi	się	w	nim	uczucie	prawdziwej	godności	człowieka	i	dostrzega	się	zanikające	powoli	jego	złe	
skłonności	i	błędy.	Stan	chłopów	jest	jedynym	w	Polsce,	który	nosi	jeszcze	znamiona	charakteru	dawnych	
Słowian.	Podczas	gdy	mieszczanie	i	szlachta	nie	zachowali	w	swych	strojach,	obyczajach	i	sposobie	bycia	
prawie	wcale	śladów	starożytnej	narodowości.	Możemy	je	natomiast	jeszcze	bez	kłopotu	odnaleźć	u	chło-
pów.	Dlatego	też,	aby	zapoznać	czytelników	z	narodem	polskim,	zajmiemy	się	mieszkańcami	wsi.	
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PODZIAŁ NARODU POLSKIEGO

Polska	liczy	obecnie	22	miliony	mieszkańców,	których	dzielimy,	ze	względu	na	ich	język	i	pochodzenie,	na	
dwie	główne	gałęzie:

—	Tych,	którzy	mówią	w	języku	słowiańskim,	to	znaczy	po	polsku	lub	po	rusińsku6;
—	Tych,	którzy	posługują	się	idiomami	z	Litwy	lub	Żmudzi7.
Uderzające	podobieństwo	odnajduje	się	w	strojach,	obyczajach,	sposobie	bycia	i	charakterze	tych	ludów,	

jednak	kilka	szczególnych	cech	wskazuje	na	to,	iż	pochodzą	od	dwóch	różnych	ras,	co	uwidocznimy	w	dal-
szej	części	książki.	

LUD KRAKOWA

Chłopi	zamieszkujący	okolice	Krakowa,	którzy,	z	uwagi	na	tę	okoliczność,	noszą	podczas	pokoju	nazwę	
Krakowiaków,	a	podczas	wojny	Krakusów,	mają	ciała	zdrowe,	silne	i	są	średniego	wzrostu.	Ich	brązowe	
włosy,	których	nie	obcinają,	opadają	falującymi	lokami	na	ramiona.	Niebieskie	oczy,	rzadziej	czarne,	wy-
różniają	ich,	tak	jak	i	blada	cera,	na	tle	innych	mieszkańców	Polski.	Młodzi	ludzie	czasami	noszą	wąsy,	ale	
większość	Krakowiaków	ich	nie	uznaje,	nie	pozwalają	także	brodom	porastać	podbródka.	Do	pięknej	fizjo-
nomii	Krakowiaków	obu	płci	należy	dołączyć	bardzo	proporcjonalne	wymiary.	Ich	język	swoją	rozwlekłość	
odkupuje	energicznym	wyrażaniem.	Niesieni	wesołością	i	dobrym	humorem,	wyróżniającymi	się	cechami	
ich	charakteru,	pasjonowali	się	muzyką,	śpiewem	i	tańcem.	Śpiew	towarzyszył	im	nawet	w	pracy	na	pługu,	
niczym	podczas	walki.	Uczciwi,	szczerzy,	zabawni,	wyróżniają	się	swoimi	postawami	moralnymi	i	wyda-
ją	się	pasować	do	wszystkiego.	Niektórzy	z	nich	potrafią	czytać	i	pisać.	Ich	wrodzony	dowcip,	proste,	ale	
przyjemne	konwersacje,	czystość	myśli	korzystnie	na	nich	wpływają	i	sprawiają,	że	są	bardzo	towarzyscy.	
Umiarkowani	w	piciu,	mający	zwyczaj	cieszyć	się	ze	wszystkiego	i	od	dzieciństwa	znosić	upał	i	ziąb,	gar-
dzili	najokropniejszą	pogodą,	w	momencie,	kiedy	mieli	odbyć	jakąś	podróż;	mimo	wiatrów	i	burzy	wesoło	
wybierali	się	w	drogę,	a	kiedy	mokrzy	od	deszczu	wchodzili	do	gospody,	rzucali	się	na	słomę,	którą	pokryta	

6	 Celowo	rozróżniamy	język	rosyjski	lub	moskiewski	od	języka	rusińskiego.	
7	 Żydzi,	Niemcy,	Tatarzy,	itd.	również	zamieszkiwali	regiony	polskie,	jednak	dzieło	to	będące	specjalnie	poświęconym	narodowi	

polskiemu,	naszym	zdaniem	winno	pominąć	wszystkich	cudzoziemców.
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była	ziemia;	ledwo	zdążyli	nacieszyć	się	kilkoma	chwilami	odpoczynku,	a	już	zbierają	się	w	dalszą	drogę	
z	nowym	zapałem.	Krakowiacy	postrzegali	gościnność	jako	podstawową	rodzinną	cnotę.	Podróżny,	który	
do	 nich	 przyjeżdżał,	 otrzymywał	 najserdeczniejsze	 przyjęcie;	wszystkie	 domy	 stały	 dla	 niego	 otworem;	
znajdował	miejsce	w	każdej	chacie	i	stawał	się	częścią	rodziny.	Krakowiak	łatwo	zapominał	obelgi,	kiedy	
jednak	został	zraniony	jego	honor,	rzadko	wybaczał	tę	zniewagę.	Pośród	przeciwników	wykazuje	ogromną	
stanowczość	charakteru,	cierpliwość	i	nieustępliwość	w	każdym	doświadczeniu.	Nigdy	nie	narzeka,	żadne	
nieszczęście	nie	może	go	osłabić,	ponieważ	jest	prędki	w	znajdywaniu	rozwiązań.	Kocha	ponad	wszystko	
całą	swoją	rodzinę,	swój	dom	i	swoją	trzodę.	Jego	osobista	waleczność	jest	dosyć	znana;	ma	bardzo	wyraźne	
upodobanie	w	sztuce	wojskowej;	przyzwyczajony	od	dzieciństwa	do	ujeżdżania	konia,	lubi	zwłaszcza	ka-
walerię	i	bardzo	łatwo	uczy	się	szermierki.	Krakowiak	zawsze	był	nieustraszonym	obrońcą	swojego	kraju;	
we	wszystkich	wojnach,	we	wszystkich	rewolucjach	jego	włócznia	i	ośnik	ukazywały	się	z	chwałą,	a	wróg	
niejednokrotnie	musiał	udowadniać	swoją	wartość.	Mimo,	iż	często	przegrywali	w	tych	najpiękniejszych	
nadziejach,	czuli	odradzający	się	zapał	do	walki,	jak	tylko	byli	powoływani	do	obrony	swojej	ojczyzny.

Wszyscy	Krakowiacy,	bez	wyjątku,	są	wyznania	rzymskokatolickiego;	słyną	z	dużej	pobożności.	Każde	
miasteczko	ma	swojego	patrona;	najczęściej	jest	to	święty	Stanisław,	Kazimierz	lub	Florian.	Matka	Boska	
została	uznana	od	samych	początków	jako	Królowa	Polski;	cały	naród	oddaje	Jej	najwyższą	cześć	i	poświę-
ca	Jej	soboty	każdego	tygodnia.

Ubiór8	krakowskich	chłopów,	którzy	zamieszkują	lewą	stronę	Wisły,	jest	prosty,	ale	w	dobrym	guście;	nie	
noszą	chusteczek	na	szyję	ani	latem	ani	zimą;	najwyższa	część	ciała	odziana	jest	koszulą,	której	mankiety	
i	kołnierz	wykończone	są	kolorowymi	tasiemkami,	a	która	opada	na	spodnie	aż	do	połowy	nogi;	do	pasa,	
który	akcentują	połyskujące	miedziane	ćwieki,	małym	rzemieniem	przymocowany	jest	nóż,	zwany	kozik;	
w	kieszeni	noszą	zapalniczkę,	a	przy	piersi	albo	w	najwyższej	części	butów	znajduje	się	zwykle	fajka.	Ich	
spodnie	najczęściej	są	z	płótna	białego	lub	w	czerwone	pasy;	zdarzają	się	też	z	żółtej	skóry.	Ich	buty,	sięga-
jące	aż	do	kolan,	zrobione	są	ze	skóry	juchtowej9.	Obcasy	wyposażone	są	w	grube	żelazo,	które	wykorzy-
stują	w	tańcu,	aby	wybijać	takt	i	we	wspinaczce	górskiej,	aby	wzmocnić	ich	krok.	Czapki	są	kwadratowe,	
obszyte	 suknem	purpurowym,	 czarną	 pelisą,	 ozdobione	 pawim	piórkiem.	 Ich	 okryciem	wierzchnim	 jest	
surdut	nazywany	sukmaną,	z	wielokolorowego	sukna,	szerokiego	na	górze,	wąskiego	pośrodku,	szerszego	

8	 Polski	strój	narodowy	musi	być	analogiczny	do	stroju	Słowian,	od	którego	pochodzi,	jednak	trudno	jest	stwierdzić,	czy	został	on	
zachowany	w	swojej	pierwotnej	formie	i	który	jest	tym	najbliższym	oryginału.	Według	dawnych	historyków	Słowianie	nosili	sukno,	
zrobione	własnoręcznie	przez	kobiety;	na	zasadniczą	część	ubrania	narzucano	albo	bezkształtną	zwierzęcą	skórę	albo	pewien	rodzaj	
płaszcza,	zrobionego	z	bydlęcego	włosia;	ich	spodnie	były	tego	samego	koloru;	głowę	nakrywali	kwadratową	czapką,	a	gruba	skóra,	
doposażona	kawałkiem	drewna	zamiast	wkładki,	chroniła	ich	stopy.	Mężczyźni	nie	nosili	wcale	koszul,	natomiast	kobiety	nosiły	
je	długie	z	szerokimi	plisowanymi	rękawami,	na	które	zakładały	inne	części	garderoby,	sięgające	aż	do	kolan.	Ich	fryzura	składała	
się	z	kawałka	lnianego	płótna	lub	sukna;	młode	dziewczyny	miały	włosy	splecione,	a	głowę	odkrytą.	Strój	ten	znosił	różnorodne	
zmiany,	pewne	 jest,	że	w	pierwszym	czasie	nie	wszyscy	Słowianie	byli	ubrani	w	 ten	sam	sposób.	Wpływ	obyczajów,	sposobu	
bycia	cudzoziemców	musiał	bez	wątpienia	zmodyfikować	pierwotny	kostium.	Warto	zauważyć	także,	że	Wołosi	zamieszkujący	
wybrzeża	Adriatyku	mają	 ten	sam	krój	stroju	co	Kozacy	znad	Dniepru	 i	co	mieszkańcy	okolic	Kotoru,	całkowicie	nadając	 ich	
ubraniom	formę,	która	czyni	je	podobnymi	do	strojów	chłopów	z	Krakowa,	a	także	przyjmując	połączenie	koloru	niebieskiego	
z	karmazynowym.	Diademy,	użycie	wielokolorowych	wstążek,	warkocze	na	głowach	kobiet,	wąskie	stroje	mężczyzn,	ich	włosy	
przycięte	z	przodu	i	z	tyłu,	wszystkie	te	szczegóły	stroju	odnajduje	się	w	kilku	regionach	Szwecji,	u	Czudów,	blisko	Nowogrodu,	
jak	i	w	kilku	krainach	Polski.	To	to,	o	czym	będzie	mógł	się	przekonać	czytelnik,	na	podstawie	litografii	towarzyszących	opisom.	

9	 Inaczej	mówiąc,	skóry	rosyjskiej.
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na	dole	i	wiązanego	z	przodu.	Chłopi	mieszkający	najbliżej	Krakowa	nosili	surdut	niebieski,	zwany	kara-
zją,	którego	jedwabne	lub	bawełniane	hafty	są	koloru	karmazynowego,	kołnierzyk	ozdobiony	małymi	mie-
dzianymi	blaszkami,	spadający	znacząco	na	plecy.	Chłopi	ze	Skalbmierza	mają	surdut	brązowy	z	białymi	
tasiemkami,	którego	kołnierzyk	jest	silnie	wysunięty;	Mieszkańcy	Proszowa	mają	surdut	biały,	ozdobiony	
czarnymi	tasiemkami.	Jest	to	również	strój	wojenny	Krakusów.	Latem	mężczyźni	noszą	białe	płótno,	lniane	
płócienne	spodnie,	buty	sięgające	do	kolan	i	szeroki	kapelusz,	ale	mało	elegancki,	ozdobiony	wstążkami	
i	pawimi	piórami.	

Strój	krakowskich	chłopek	jest	bardzo	elegancki	i	dopasowany	do	ich	kształtów.	Młode	dziewczyny	mają	
włosy	zaplecione	w	warkocze,	zawiązane	na	końcu	kolorowymi	tasiemkami.	Szyje	zdobią	im	naszyjniki	
różnokolorowe	lub	piękny	naszyjnik	koralowy.	Rękawy	i	makiety	ich	koszul	ozdobione	są	haftami	w	ko-
lorze	karmazynowym.	Gorset	zrobiony	jest	z	merynosa,	satyny	lub	innego	płótna	jedwabnego.	Spódnica	
różnokolorowa	opada	aż	do	obcasów;	najbogatsi	obrębiają	 ją	złotymi	 lub	srebrnymi	 tasiemkami.	Latem,	
aby	ochronić	się	od	kurzu	noszą	lniany	lub	szyfonowy	szal,	który	nazywają	rańtuchem.	Mają	także	fartuch,	
który	zarzucają	na	ramiona,	kiedy	idą	pracować	w	polu.	Ich	surdut	z	niebieskiego	sukna,	wyposażony	nie-
jednokrotnie	zimą	w	pelisę	z	barana,	przypomina	surdut	chłopski	i	sięga	aż	do	kolan.	Jako	obuwie	noszą	
buty	z	niską	cholewką,	ale	najczęściej	są	to	skórzane	buty	na	wysokim	obcasie.	W	ciepłe	pory	roku	chodzą	
boso.	W	dni	świąteczne	młode	dziewczyny	noszą	wokół	głowy	w	formie	diademu	tasiemkę	złotą	lub	we-
lurową,	której	góra	wzbogacona	jest	kwiatami	i	długimi	wstążkami.	Mężatki	nakrywają	głowę	białą	chustą	
lub	czepcem	ozdobionym	złotem.	

Mieszkańcy	prawego	brzegu	Wisły,	do	których	zaliczamy	Kijaków	i	Skawinianów,	również	noszą	nazwę	
Krakowiaków.	Kijacy	zamieszkują	region,	który	rozciąga	się	między	kopalnią	soli	w	Wieliczce,	a	Podgó-
rzem.	Noszą	oni	surdut	z	niebieskiego	podwójnego	sukna	udekorowany	materiałem	karmazynowym;	zielo-
ny	pasek,	często	jedwabny,	przystrojony	złotem	i	srebrem	przechodzący	wokół	ciała.	Głowę	mają	przykrytą	
okrągłą	czapką	z	zielonego	weluru,	a	nakryci	są	szerokim	szarawym	płaszczem.	Skawinianie,	których	nazwa	
pochodzi	od	miasta	Skawina,	noszą	surdut	w	odcieniu	błękitu	nieba,	podszyty	materiałem	karmazynowym;	
zieloną	kurtkę,	kwadratową	zieloną	czapkę,	wyposażeni	w	płaszcz	czarny	lub	szary.	Kobiety	z	Podgórza	
mają	surdut	niebieski,	gorset	jaskrawoczerwony;	żółta	spódnica	sięga	aż	do	kostek;	różnobarwny	fartuch	
jest	nieco	krótszy.	Młode	dziewczyny	ozdabiają	głowę	kwiatami;	kobiety	okrywają	głowę	białymi	chustecz-
kami.	Skawinianki	otaczają	czepiec	płócienną	opaską,	która	z	wdziękiem	opada	na	ich	ramiona;	ich	gorset	
jest	w	kolorze	błękitu	nieba;	zielona	spódnica	obrębiona	na	dole	tasiemkami;	ich	fartuch	w	różnego	koloru	
kropki	i	szal	uzupełnia	zwykle	ich	elegancki	ubiór.	

Rolnictwo	jest	podstawowym	źródłem,	które	dostarcza	krakowskim	chłopom	środków	do	życia,	jednak	
w	miejscach,	gdzie	gleba	nie	jest	wystarczająco	żyzna,	przemysł	i	handel	oferują	dodatkowe	źródła.	Kilkoro	
z	chłopów	zostało	w	ostatnim	czasie	właścicielami	ziem.

Krakowiacy	 ogólnie	 są	w	 dużo	 lepszej	 sytuacji	 niż	 pozostali	mieszkańcy	 polskich	wsi.	 Ich	 domy	 są	
czyste,	dobrze	utrzymane,	otoczone	zwykle	sadami	obsadzonymi	drzewami	owocowymi,	a	kiedy	w	domu	
znajduje	się	młoda	dziewczyna	wymagane	jest,	aby	przed	swoim	oknem	miała	mały	ogródek	pełen	śladów	
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skowronków,	 róż,	narcyzów,	pierwiosnków,	 rozmarynów	 i	 innych	kwiatów.	Żywność	Krakowiaków	 jest	
również	lepsza	od	tej	innych	chłopów;	ich	żytni	chleb,	a	zwłaszcza	ten,	który	swą	nazwę Prądnik zawdzię-
cza	wsi,	w	której	jest	sporządzany,	jest	wyśmienity	w	smaku	i	ma	tę	zaletę,	że	nie	pleśnieje,	nawet	jak	jest	
przechowywany	kilka	 tygodni.	Chleb	 ten,	którego	bochenek	 liczy	dwie	 stopy	 średnicy	 i	 stopę	grubości,	
znany	jest	nawet	w	Warszawie	i	Gdańsku,	gdzie	dostarczany	jest	statkami	przez	Krakowiaków.	Mieszkańcy	
Krakowa	spożywają	trzy	posiłki:	rano,	w	południe	i	wieczorem.	Jeśli	praca	wymaga	oddalenia	od	domu,	
zabierają	w	pole	śniadanie	i	kolację,	które	przynoszą	im	dzieci	bądź	żony.	Posiłek,	umieszczony	w	dwóch	
donicach,	które	nazywano	bliźniakami,	ponieważ	przywiązane	są	jedna	do	drugiej,	składał	się	z	warzyw,	bo	
mieszkańcy	uprawiali	ich	różne	gatunki;	wsie	Czarnowieś	i	Krowodrza,	niedaleko	Krakowa,	są	najbardziej	
znane	z	jakości	swoich	warzyw.	Krakowiacy	nie	są	zbytnio	amatorami	dań	mącznych;	w	miejscach,	gdzie	
jest	dużo	lasów,	chętnie	jedzą	grzyby,	które	suszą	i	które	przechowują	na	zimę.	Każdego	dnia,	z	wyjątkiem	
Wielkiego	Postu,	w	którym	odmawiają	sobie	nawet	masła,	na	stole	najbogatszych	pojawia	się	mięso.	Męż-
czyźni	zazwyczaj	przed	posiłkiem	piją	kieliszek	wódki,	starsze	kobiety	dotrzymują	im	towarzystwa.	Piwo	
i	miód	pitny	nadal	są	ich	ulubionymi	trunkami;	wino	nie	jest	obce	tym,	żyjącym	w	pobliżu	Węgier.

Krakowski	chłop	hoduje	owce,	drób	i	świnie;	mało	ma	bydła	rogatego,	ale	w	zamian	za	to	utrzymuje	
wiele	koni,	które	w	jego	oczach	mają	ogromną	wartość.	Najbiedniejsi,	którzy	mają	ich	przynajmniej	cztery,	
wykorzystują	je	do	orania	pola,	do	podróżowania,	a	w	niedziele	zaprzęgają	je	do	wozu,	aby	odwiedzić	są-
siadów,	pojechać	na	targ	lub	do	kościoła;	mali	chłopcy	w	wieku	od	ośmiu	do	dwunastu	lat	prowadzą	konie	
zawsze	galopem.	

Krakowiacy	pracują	wytrwale	cały	tydzień,	a	w	niedzielę	po	mszy	niezwykłym	szczęściem	jest	dla	nich	
znalezienie	się	z	sąsiadami	w	karczmie,	palenie	fajki,	popijając	kieliszkiem	wódki	lub	opróżniając	dzban	piwa.	
Rozmowa,	na	początku	 spokojna,	ożywia	 się;	dyskutują	zwykle	o	przeszłości,	o	 relacjach	 rodzinnych,	 ro-
dzicach	lub	przyjaciołach,	których	stracili,	porównują	swego	aktualnego	pana	do	poprzedniego,	opowiadają	
o	tym,	co	wiedzą	na	temat	gospodarki,	komisarzu	i	innych	pracownikach	swojego	seniora.	Wkrótce	młode	
dziewczyny	wraz	z	matkami	przychodzą	włączyć	się	do	towarzystwa,	skrzypce	i	bas	dają	się	usłyszeć;	ledwie	
muzyka	się	zaczęła,	a	młodzi	się	podnoszą,	taniec	się	zaczyna,	a	często	i	starsi	się	do	niego	przyłączają.	Na	
początku	jest	to	polonez,	potem	mazurek,	a	kiedy	wesołość	wzrasta,	przechodzi	się	do	tańców	krakowskich 
(krakowiak).	Oto	porządek	tej	zabawy:	kiedy	pary	zrobią	jedno	lub	dwa	kółka	dookoła	sali,	ten,	który	prze-
wodniczy	zabawie	zatrzymuje	się	w	muzyce	 i	 śpiewa	 jedną	ze	zwrotek	znanych	 regionalnych	pieśni10	 lub	
improwizuje	jakiś	werset,	adresując	go	do	swojej	partnerki.	Czasami	pieśni	narodowe	mają	wyraz	dowcipny,	
zabawny	i	dwuznaczny,	a	czasami	wyrażają	głębokie	uczucia,	poważne	przemyślenia,	rozprawiają	głównie	na	
temat	historii	współczesnej	lub	na	temat	wydarzeń	z	przeszłości.	Pośród	tych	przyjemności	i	rozmów	mijają	
dni	świąteczne,	taniec	trwa	dalej,	śpiew	rozbrzmiewa,	dopóki	nie	opuści	się	karczm,	a	następnego	dnia	wie-
śniacy	zdążają,	aby	ponownie	z	większym	zapałem	podjąć	okrutną	pracę	dnia	powszedniego.

Niewiele	 jest	 prawdopodobnie	krajów,	gdzie	wesela	 są	 celebrowane	w	 sposób	bardziej	 uroczysty	niż	
w	Polsce.	W	momencie,	kiedy	młody	Krakowiak	chce	się	ożenić,	jeden	z	jego	rodziców	lub	starszych	przy-

10	 	Mamy	zamiar	w	dalszej	części	dzieła	przedstawić	zbiór	polskich	narodowych	pieśni	i	muzyki.
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jaciół,	nazywany	starostą lub	starszym,	prowadzi	go	zwykle	w	czwartek	do	domu	ukochanej,	aby	przed-
stawić	go	jej	rodzicom	i	poprosić	o	jej	rękę;	ważne	jest,	aby	nie	zapomnieć	z	tej	okazji	o	wręczeniu	butelki	
wódki.	Jak	tylko	młoda	dziewczyna	dojrzy	butelkę,	ucieka	do	drugiego	pokoju.	Starosta,	po	wypowiedzeniu	
pozdrowienia	chrześcijańskiego:	Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,	na	co	domownicy	odpowiadają:	
Na wieki wieków amen, prosi	o	kieliszek	wódki.	Jeśli	ojciec	młodej	to	zaakceptuje,	a	matka	pospieszy,	aby	
ofiarować	mu	dowód	przyjaźni,	nowi	gospodarze	rozumieją,	że	ich	usiłowanie	zostało	pomyślnie	przyjęte;	
jeśli	jednak	matka,	na	pozór	zajmuje	się	szukaniem	kieliszka	i	nie	może	go	znaleźć,	wiedzą,	że	nie	otrzy-
mają	żadnego	wyjaśnienia.	W	chwili,	gdy	swat	otrzyma	kieliszek,	wlewa	do	niego	wódkę	i	pije	za	zdrowie	
rodziców;	świadkowie	odpowiadają	na	to	wezwanie,	próbują	wódki,	a	starosta,	ruchem	wydającym	się	mi-
mowolnym,	dowiaduje	się	natychmiast	o	młodą	pannę.	W	momencie,	gdy	ona	wchodzi	z	matką,	swat	propo-
nuje	jej	kieliszek	i	obsypuje	komplementami	na	temat	jej	uprzejmości,	dobrych	manier	i	talentu	gospodaro-
wania;	młoda	dziewczyna	najpierw	odmawia	kieliszka	i	wydaje	się	zakłopotana,	ale	ulega	naciskom,	bierze	
kilka	łyków	wódki.	Tutaj	swat	się	tłumaczy	i	prosi	rodziców	o	rękę	córki.	

Po	odmowie,	wymijających	obietnicach	rodzice	w	końcu	dają	swoją	zgodę,	a	młoda	panna	dostosowuje	
się	do	ich	życzenia.	W	następną	niedzielę	zalotnik	ogłasza	w	niedzielę	swój	przyszły	ślub.	Jako	prezent	ślub-
ny	kupuje	narzeczonej	chusteczkę,	którą	ona	nosi	wokół	głowy,	a	w	której	zawinął	on	kilka	monet.	Swat,	po	
przysłużeniu	się	do	połączenia	rąk	młodych	narzeczonych,	wygłasza	mowę	i	narzeczeństwo	się	kończy.	Nie	
znamy	w	tym	kraju	umowy	dotyczącej	posagu	nowożeńców;	jednak	rodzice	z	jednej	lub	z	drugiej	strony	
dbają	zawczasu	o	zapewnienie	im	bytu.	

Nad	domem,	w	którym	celebruje	się	wesele,	wiesza	się	białoczerwoną	flagę.	W	dniu	ślubu,	druhny	i	druho-
wie,	którym	towarzyszą	muzykanci,	chodzą	od	domu	do	domu	zapraszać	przyjaciół	w	imieniu	narzeczonych.	
Po	zaproszeniu	zaczyna	rozbrzmiewać	muzyka,	a	kiedy	całe	towarzystwo	zatańczy	poloneza lub	krakowiaka,	
muzyka	opuszcza	dom,	by	kontynuować	wizyty.	W	tym	czasie	młode	dziewczyny	zajmują	się	przystrajaniem	
stroju	narzeczonej	siedzącej	na	skrzyni	oraz	ozdabianiem	włosów	kwiatami	i	wstążkami.	Mężczyźni	asystują-
cy	w	tych	przygotowaniach	śpiewają,	trzymając	szkło	w	rękach,	melodie	adekwatne	do	okoliczności.	Żonaty	
mężczyzna,	który	zamienia	swoją	wolność	na	złote	brzemię	małżeństwa;	narzeczona,	które	nie	chce	więcej	
nosić	wianka	młodej	panny;	rodzice,	którzy	rozczulają	się	nad	losem	swoich	dzieci.	Śpiewacy	zwracają	się	
jeszcze	ku	piwu,	wódce,	miodzie	pitnym,	pieśniom,	których	dwuznaczności	przysparza	młodej	rumieńców,	
a	rozbawia	zgromadzonych.	Kiedy	wszyscy	goście	już	dotrą,	śpiewa	się	następujące	melodie:

Wyjdź, Mario, godzina cię wzywa, załóż swój odświętny strój, bo świętujesz dzień, 
który się już nigdy nie powtórzy.
Muzykanci, utrzymajcie swoje instrumenty i ogłaszajcie donośnymi dźwiękami, że 
nikt już nie może ubiegać się o rękę Marii, bo ona odda ją na zawsze swojemu wy-
brankowi.
Pokłoń się nisko młoda swym rodzicom i błagaj o ich błogosławieństwo, bo pójdziesz 
do kościoła, a Bóg chce wiedzieć, czy jest to za ich zgodą.
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Na	te	słowa	narzeczona	upada	do	stóp	rodzicom,	którzy	obsypują	ją	pocałunkami	i	łzami.	Rodzice	z	kolei	
podzielają	rozrzewnienie	córki,	błogosławią	ją	ze	łzami	w	oczach	i	na	sygnał	swata	całe	towarzystwo	udaje	
się	do	kościoła.	Narzeczona,	siedząca	pośrodku	młodych	dziewczyn	i	muzykantów,	w	bryczce	zaprzężonej	
w	cztery	konie,	eskortowana	jest	przez	zalotnika,	swata,	druhów	na	koniach,	którzy	odprowadzają	bryczkę	
i	otaczają	ją	ze	wszystkich	stron.	Jeźdźcy,	z	których	każdy	miał	zadbać	o	przystrojenie	swojego	konia	w	to,	
co	miał	najlepszego,	niosąc	w	jednym	ręku	krótki	skórzany	bat	(batog),	a	w	drugim	małą	flagę,	są	zobowią-
zani	do	kilkukrotnego	przejścia	przez	sterty	słomy	i	krzewów,	które	dzieci	zapaliły	podczas	przejścia	pocho-
du.	Kiedy	towarzystwo	wchodzi	do	miasta	lub	miasteczka,	muzykanci	biorą	swoje	instrumenty,	a	druhny	
śpiewają	następujące	słowa:

Kiedy przechodzisz ulicami, Mario, każdy wydaje się ci mówić: Młoda damo, czy 
widzisz ten kościół? Wtedy twoje emocje poruszają twoimi ozdobami.
Jednak, kiedy mówi się do Ciebie: czy widzisz ten ołtarz? - twoje serce kołacze, a ty 
drżysz jak jesienny liść. 
Księże, nie daj sobie czekać, wianek jest zbyt ciężki dla głowy młodej narzeczonej; 
pospiesz się z daniem jej bożego błogosławieństwa.

Kiedy	ceremonia	zaślubin	dobiega	końca,	rodzice	pośpiesznie	wracają	do	domu,	aby	przywitać	w	swoich	
progach	młodą	parę	chlebem	i	solą.	Ojciec	posypuje	owsem	głowy	młodej	pary	i	wszystkich	świadków;	
przyjmuje	się	go	z	troską,	sieje	w	polu	i	jeśli	kwitnie,	uznaje	się,	że	młoda	para	będzie	się	cieszyła	szczę-
śliwym	losem.	Po	wejściu	nowożeńców	do	izby,	swat	kieruje	do	nich	mowę,	w	której	nakreśla	ich	prawa	
i	wzajemne	obowiązki	 i	kończy	słowami	powtarzanymi	kilkakrotnie	przez	całe	 towarzystwo:	Niech żyje 
młoda para!

Goście	zachowują	na	głowach	swoje	czapki,	siadają	następnie	wokół	nakrytego	do	jedzenia	stołu.	Po	po-
siłku,	najstarsi	mężczyźni	i	kobiety	rozpoczynają	taniec	od	poloneza,	zaraz	za	nim	mazurek	lub	krakowiak 
tańczony	przez	młodych.

W	środku	zabawy	jedna	z	najstarszych	kobiet,	po	obcięciu	pannie	młodej	warkocza,	nakłada	jej	na	głowę	
czepiec.	Podczas	tego	obrzędu,	zwanego	ceremonią	czepca	(oczepiny),	słyszy	się	rozbrzmiewający	śpiew	
młodych	panien,	a	tańce	przedłużają	się	do	późnych	godzin	nocnych.	

Zaproszeni	opuszczają	zwykle	dom	o	wschodzie	słońca,	natomiast	rodzice	i	najbliżsi	przyjaciele	mło-
dej	pary	zostają	jeszcze;	kiedy	zmęczenie	kładzie	kres	przyjemnościom,	rzucają	się	w	któryś	róg	izby	i	po	
krótkiej	drzemce,	kontynuują	świętowanie.	W	tym	samym	dniu	wesela,	o	godzinie	drugiej	w	nocy	młoda	
para	wycofuje	się	do	swojej	izby	na	sen.	Podczas	gdy	swat	bądź	organista,	korzystając	z	chwili,	kieruje	do	
nich	mowę,	której	dowcipy	i	dwuznaczne	wyrażenia	rozbudzają	wesołość	obecnych.	Po	skończeniu	mowy	
tańczy	się	poloneza	z	panną	młodą	wolno	i	do	poważnych	melodii.	Po	odprowadzeniu	jej	do	izby,	oddaje	się	
ją	w	ramiona	męża.	Pije	się	jeszcze	za	pomyślność	młodej	pary.	Swat,	wychodząc	pośpiesznie,	wyprowadza	
wszystkich	na	zewnątrz,	zamyka	drzwi,	strzeże	i	zabawia	towarzystwo,	nie	skąpiąc	terminów	groteskowych	
i	trafnych	słówek	różnego	rodzaju.	Piosenki	kończą	zabawę.	
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Krakowiacy	zgromadzeni	u	rodziców	panny	młodej	lub	jej	męża	świętują	wesele	osiem	albo	dziesięć	dni,	
podczas	których	muzyka,	śpiew,	taniec	odwracają	uwagę	od	ich	przyjemności.	Nowożeńcy	goszczą	ponow-
nie	swoich	gospodarzy	u	siebie	w	domu	i	proszą	o	ich	przyjaźń	w	przyszłości.	

Od	 ceremonii	 ślubnych	 przechodzimy	do	 pogrzebowych.	Krakowiacy	 zachowali	w	 pogrzebach	 zwy-
czaje,	które	odnajdujemy	również	u	wszystkich	innych	ludów	chrześcijańskich,	jednak	to,	co	ich	odróżnia,	
to	posiłki	pogrzebowe	(stypa)	serwowane	bezpośrednio	po	pochowaniu	zmarłego,	biednym,	jego	przyja-
ciołom,	księdzu	i	organiście	parafialnemu.	Zwyczaj	ten,	podtrzymywany	we	wszystkich	polskich	wsiach,	
prezentuje	szczególną	osobliwość.	Rodzice,	przyjaciele	zmarłego	zebrani	razem	z	innymi	osobami	uczestni-
czącymi	w	konwoju	pogrzebowym,	roztrząsają	los	tych,	których	pochowali,	rozprawiają	o	tym,	czy	ich	ro-
dzina	narażona	jest	na	ubóstwo,	dążą	poprzez	wzajemne	ofiary	i	dobroczynną	pomoc	do	zabezpieczenia	jej	
od	strat.	Jeden	z	najstarszych	i	najbardziej	poważanych	mężczyzn	z	całego	zgromadzenia	wygłasza	oprócz	
tego	mowę,	w	której	dołącza	do	opowieści	o	życiu,	przedstawia	cnoty	tego,	który	jest	obiektem	jego	żalu;	
daje	odczuć,	że	błędy	zmarłego	są	wybaczalne,	odwołuje	się	do	wspomnień	zebranych	na	temat	zmarłego,	
prosi	wszystkich	zgromadzonych	o	wybaczenie	mu	w	momencie,	kiedy	zaznaje	on	spokoju	w	innym	życiu.	
Te	proste	i	szczere	słowa,	pochodzące	z	serca	sąsiada,	przyjaciela,	rodzica	robią	dużo	większe	wrażenie	niż	
wyuczone	rozważania	kaznodziei.	Polscy	chłopi	nie	noszą	wcale	strojów	żałobnych.	

Aby	uzupełnić	ten	zarys	obyczajów	i	zwyczajów	ludu	krakowskiego,	trzeba	byłoby	przytoczyć	jeszcze	
inne	cechy	i	dodać	zwłaszcza	poglądy	na	przesądy	i	zabobony,	co	rezerwujemy	sobie	do	zrobienia	w	dalszej	
części.	
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GÓRALE Z TATR

Lud,	który	zamieszkuje	wschodnią	część	gór	Karpat,	znaną	pod	nazwą	Tatry,	nie	jest	już	dzisiaj,	tak	jak	za	
panowania	Bolesława	Chrobrego,	czystą	rasą	słowiańską.	Ich	upodobania,	charakter	i	język	potwierdzają,	
że	Tatarzy,	Rosjanie,	Niemcy	i	Węgrzy	przybyli	tu	wymieszać	się	z	pierwotną	ludnością.	Jednak	to,	co	góra-
le	nadal	nam	oferują,	to	charakterystyczne	cechy	dawnego	ludu	słowiańskiego.	Jeśli	Krakowiacy	są	bardziej	
wyróżniający	się	pod	tym	względem,	to	należy	zaobserwować,	że	ten	trzon	wielkiego	narodu	polskiego	nie	
został	dotknięty	przez	podboje,	a	burze,	które	przetoczyły	się	przez	kraj,	zawsze	oszczędzały	tę	kolebkę	jego	
dawnego	mocarstwa.	

	 Aparycja	górali	z	Tatr	odpowiada	jakości	ziem,	które	zamieszkują,	nosi	pieczęć	siły	i	piękna.	Ich	
fizjonomia	jest	imponująca,	talia	smukła,	ruchy	często	ogromnych	ciał	niezwykle	szybkie	i	zwinne.

	 Każda	z	obu	płci	ma	swój	strój.	Męski	jest	prosty,	jak	dziecięcy	i	młodzieżowy.	Krótka	koszula	do	
pasa,	bez	kołnierzyka,	spięta	pierścieniem	lub	pewnego	rodzaju	miedzianą	zapinką,	do	której	zawieszone	są	
łańcuszki	–	oto	co	okrywa	górną	część	ich	ciała.	Ich	wąskie	spodnie	z	białego	płótna	są	ozdobione	na	bo-
kach	tasiemkami,	a	z	przodu	haftami	w	stylu	węgierskim.	Skórzany	pasek	pokryty	miedzianymi	blaszkami	
otacza	koszulę	i	spodnie.	Na	ramionach	mają	zazwyczaj	zarzucony	brązowy	lub	biały	surdut	(gunia)	cał-
kowicie	rozpięty	z	przodu.	Górale	noszą	czarny	kapelusz	z	małym	dnem	i	szerokimi	brzegami.	Sandały	są	
sznurowane.	Ich	długie,	zazwyczaj	spięte	włosy	opadają	na	ramiona	i	plecy.	Ten	strój	jest	taki	sam,	z	małymi	
wyjątkami,	prawie	we	wszystkich	miejscowościach	położonych	na	stokach	Tatr.	Strój	męski	charakteryzo-
wał	się	dużą	prostotą,	podczas	gdy	damski	wyróżniał	się	wyszukaniem,	które	świadczyło	o	zamożności.	Na	
lnianych	bądź	perkalowych	koszulach	podtrzymywanych	przez	czerwone	wstążki,	których	naramienniki	
przystrojone	są	czerwonym	jedwabiem,	natomiast	 rękawy	w	duże	plisy	na	końcach	ozdobione	koronka-
mi,	znajduje	się	dopasowany	gorset,	dobrze	ściągnięty	zielonym	jedwabnym	płótnem,	zawiązany	z	przodu	
i	najczęściej	ozdobiony	plecionkami.	Szyfonowy	fartuch	unosi	kwiecistą	 lnianą	lub	perkalową	spódnicę.	
Kawałek	szyfonowego	materiału	na	kształt	szalu	zwisa	na	ramionach	i	opada	aż	na	stopy.	Kobiety,	tak	jak	
mężczyźni,	noszą	wiązane	sandały	albo	zapinane,	wiązane	bądź	na	gumkę	buty	z	żółtej	skóry.	Ich	fryzura	
jest	prosta	–	przeplatają	elegancko	włosy	wstążkami	różnego	koloru.	

Góralki	posiadają	mnóstwo	kobiecego	wdzięku.	Smukłość	ich	talii,	delikatne	linie	twarzy	sprawiają,	że	
stają	się	próżne	i	żądne	komplementów.	Szczerość,	uprzejmość,	prostota	wyróżnia	je,	tak	jak	i	górali,	którzy	
z	reguły	są	dobrzy	i	kochający,	ale	niełatwo	wybaczają	obrazę	albo	zniewagę,	a	którzy,	wzbudzeni	przez	
poczucie	siły	i	przez	pogardę	dla	życia,	niekiedy	dają	odczuć	swoim	przeciwnikom	wagę	ich	zemsty.	



(  35  )

Górale	 z	 Tatr	 są	 zazwyczaj	 obdarzeni	 duchem	 pracowitości	 wykorzystywanym	w	 codziennych	 obo-
wiązkach,	wykazują	się	także	zręcznością	w	różnego	rodzaju	zajęciach.	Ich	ziemia,	najeżona	górami,	które	
przeciwstawiają	się	uprawie	i	produkują	jedynie	owies,	popycha	ich	do	zaangażowania	w	inne	dziedziny	
przemysłu,	aby	zaspokoić	ich	potrzeby	i	utrzymać	rodzinę.	Rozwijają	swoje	umiejętności	zwłaszcza	w	sto-
larstwie.	Mają	także	duży	magazyn	każdego	rodzaju	mebli	w	Krakowie.	To	oni	także	zaopatrują	całą	Polskę	
w	drzewo	do	budownictwa.	Jedni,	korzystając	z	sezonu	siana	i	żniw,	rozlewają	się	po	całym	kraju	z	kosą	
w	ręku	w	poszukiwaniu	środków	do	życia.	Inni	oddają	się	ciesielstwu	albo	restaurowaniu	za	pomocą	druta	
mosiężnego	glinianych	naczyń.	Niektórzy	sprzedają	płótna,	wędzone	ryby	i	suszone	owoce.	W	okolicach	
zimy	wszyscy	wracają	do	swoich	domów	z	pieniędzmi,	które	zgromadzili	podczas	swoich	wypraw.	

Ci	natomiast,	którzy	w	czasie	lata	zostają	w	domach,	prowadzą	najczęściej	życie	pasterskie,	przypomina-
jące	czasy	dawnych	przywódców	plemion.	Na	szczytach	Tatr	zima	trwa	dosyć	długo.	Pastwiska	są	tu	rzadkie,	
jednak	w	okresie	od	końca	maja	aż	do	początku	września	sąsiednie	góry	wydają	się	być	rajem,	ponieważ	oferu-
ją	pełne	bogactwo	roślin,	które	rozwijają	się	dzięki	pięknym	dniom	wiosny,	a	także	zapewniają	wszelkie	uroki	
prostego	życia	pasterskiego.	Widuje	się	też	mieszkańców	gór,	pozbawionych	zasobów	roślinnych	i	pastwisk,	
opuszczających	pod	koniec	maja	swoje	chałupki	i	odjeżdżających	ze	swoimi	stadami	w	kierunku	krain,	gdzie	
roślinność	prezentuje	się	w	całej	okazałości.	Emigracja,	która	odbywa	się	każdą	wiosną,	stanowi	dla	nich	naj-
piękniejszy	okres	w	ciągu	roku.	Otoczeni	stadami	owiec,	krów,	koni,	za	którymi	ciągną	się	wózki	załadowane	
meblami	albo	artykułami	gospodarstwa	domowego	i	instrumentami	pasterzy,	górale	każdej	płci	i	w	każdym	
wieku	schodzą	z	wysokości	i	rozpraszają	się	po	wszystkich	dolinach,	lasach,	łąkach,	które	szybko	stają	się	
przepełnione	ludźmi	i	bydłem.	Wszędzie	słychać	dochodzący	hałas	dzwonów,	dźwięki	dud,	trąbki	albo	skrzy-
piec,	śpiew	albo	gwałtowny	krzyk	pasterzy.	W	tym	momencie	zmieniają	oni	ubrania.	Krótka	koszula,	którą	
gotuje	się	w	maśle,	aby	zapobiec	pasożytom,	a	której	plisowane	na	górze	rękawy	przypięte	są	za	pomocą	pew-
nego	rodzaju	sprzączki,	wystarcza	im	na	całe	lato.	Wąskie	spodnie	białego	koloru	i	sandały,	szeroki	skórzany	
pas	opasający	ich	ciało,	duży	nóż	zawieszony	z	lewej	strony,	piękny	plecak	z	cienkich	tasiemek	umieszczony	
na	plecach,	ozdobiony	haftami	w	różnych	kolorach,	miedzianymi	ćwiekami	i	długimi	frędzlami	–	oto	detale	
ich	wyposażenia.	Czarny	kapelusz,	charakterystyczny	dla	pasterzy,	ozdobiony	czerwonymi	wstążkami	i	gałąz-
kami	zieleni	okrywa	im	głowę.	W	ręku	dzierżą	małą	siekierkę	przymocowaną	do	długiego	kawałka	drewna,	
zwaną	walaschka	(walaszka)	albo	tchupaga	(ciupaga),	natomiast	w	ustach	trzymają	drewnianą	fajkę	z	piękną	
mosiężną	ozdobą.	Pasterze	nazywani	są	Juhasami,	właściciele	stad	batzami (bacami),	a	ich	dom	-	batzowka.	
Chatka	ta	z	braku	solidnego	drewna	ma	jedną	lub	dwie	izby,	drzwi,	ale	nie	ma	okien.	Pośrodku	izby	znajduje	
się	wielki	kamień,	który	służy	jako	piec.	Na	ścianie	ustawione	są	piankowe	łóżka.	Naczynia,	które	zawierają	
mleko	i	ser	oraz	wszystkie	pozostałe	meble	umieszczone	są	na	deskach	lub	powieszone	są	na	ścianie.	Latem	
pasterze	żywią	się	mlekiem,	serem	lub	jednym	z	rodzajów	serwatki	(żentyca),	której	dobra	jakość	paszy	daje	
dużo	zapachu.	Łatwo	sobie	wyobrazić	wszelkie	przyjemności	i	dobra,	które	musi	ofiarowywać	obu	płciom	
żyjącym	wspólnie	w	plenerze	podczas	najpiękniejszej	pory	roku.

	Miasteczka	górali	z	Tatr,	w	rejonach,	w	których	się	osiedlą,	są	duże	 i	 tętniące	życiem,	dzięki	 licznej	
zamieszkującej	je	populacji.	Ich	wózki	są	przepełnione.	Gdzieniegdzie	widać	urokliwe	kamienne	domki.	
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W	środku	panuje	ład	i	porządek.	Zawsze	znajdzie	się	tu	dodatkowy	pokój	dla	podróżnych.	Gospodarstwa	
i	budynki	są	starannie	utrzymane,	choć	właściciel	zbiera	zaledwie	kilka	buszli	owsa	i	ziemniaki,	co	burzy	
często	niepomyślny	okres.	W	każdej	chatce	znajduje	się	pracownia	i	stajnia	z	kilkoma	końmi	zimnokrwi-
stymi,	które	górale	wykorzystują	do	długich	podróży	do	Prus,	Węgier	lub	do	Turcji.	Podczas	całego	sezonu	
letniego	żywią	się	produktami	pochodzącymi	z	hodowli	bydła.	Pola	są	opustoszałe,	a	kiedy	na	nie	wracają,	
posilają	się	jedynie	lekkim	pożywieniem	zdobytym	wspólnym	kosztem.	Mączna	zupa	i	ciasto	owsiane	za-
pewniają	im	zadowolenie	z	życia.	Nie	można	powiedzieć,	że	należą	do	nieszczęśników,	ponieważ	znają	do-
brobyt,	ale	ich	zasady	i	wartości	prowadzą	ich	do	wstrzemięźliwości.	Główną	przyczyną	ich	zwyczajów	jest	
głębokie	przywiązanie	do	ziemi	ojczystej	i	tego,	co	produkuje.	„To	prawda,	że	-	mówią	–	ziemia	może	być	
bardziej	żyzna	w	innych	rejonach,	ale	nigdzie	chleb	nie	jest	taki	dobry,	a	powietrze	tak	czyste	jak	w	górach”.

Chociaż	taniec	ludowy	górali	jest	znany	w	całej	Polsce,	trudno	jest	jednak	go	opisać.	Jeden	z	najzręcz-
niejszych	tancerzy	wychodzi	na	środek	towarzystwa,	wykonuje	stopami	i	całym	ciałem	falę	różnych	ruchów	
i	podrzuca	wysoko	ciupagę,	którą	 trzyma	w	 ręku	 i	 im	umiejętniej	 ją	odzyskuje,	 tym	większe	otrzymuje	
oklaski.	Muzyka	jest	tak	oryginalna	i	tak	różnorodna,	że	cudzoziemcy	mają	duży	kłopot	w	jej	zrozumieniu,	
a	nawet	w	uchwyceniu	melodii.	Piosenki,	podobne	do	tych	Krakowiaków,	zawierają	te	same	porównania	do	
obrazów,	które	prezentuje	natura,	ale	ich	ton	jest	poważniejszy,	smutniejszy	i	przypomina	czasami	echo	po-
wtarzane	przez	górali.	Pasterska	trąbka,	flet	z	dwoma	otworami	i	dudy	są	ulubionymi	instrumentami	górali.	
Jeśli	dodamy	do	tego	skrzypce	i	jakiś	rodzaj	gitary,	otrzymamy	pełną	wersję	muzyki	z	tego	regionu.

Handel,	przemysł,	wyprawy	do	obcych	krajów	przyczyniają	się	bardzo	do	rozwoju	cywilizacji	mieszkań-
ców	Tatr,	których	duch	naturalnie	penetrujący	jest	podatny	na	ulepszanie	się,	w	celu	bycia	lepszym	wzglę-
dem	innych	mieszkańców	Polski.	Znajduje	się	tu	takich,	którzy	potrafią	czytać	i	pisać,	a	którzy	pomimo	
tego,	po	ukończeniu	podstawowej	edukacji	wracają	do	pługa	albo	do	swoich	stad.	Mimo	docierającej	 tu	
światłości,	górale	nie	są	wolni	od	przesądów	i	zabobonów,	a	nawet	częściej	niż	innych	mieszkańców	pol-
skich	wsi	można	ich	usłyszeć	opowiadających	legendy	na	temat	bytów	nadprzyrodzonych	lub	cudownych	
przedmiotów	–	opowieści,	których	źródła	należy	szukać	w	ich	wybujałej	wyobraźni.	

Ceremonia	zaślubin,	pogrzeb	i	inne	uroczystości	obchodzone	przez	ten	lud,	będą	analogiczne	do	Krako-
wiaków,	dlatego	też	je	przemilczymy.
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MAZURZY

Nazwa	Mazurzy	i	nazwa	regionu	Mazowsze odnosi	się	do	najdalszej	przeszłości.	Lud	ten	zamieszkuje	regiony	
Płocka,	Warszawy	i	Rawy.	Mazurzy	posługują	się	dialektem,	który	nie	jest	czystym	językiem	polskim.	Pomijają	
oni	wiele	liter,	czasami	nawet	całe	sylaby,	co	było	przyczyną	powstania	przysłowia:	gada jak Mazur.	Ich	taniec,	
zwany	mazurkiem znany	jest	w	całej	Polsce,	a	także	za	granicą.	Mazurzy	są	krzepkiej	postawy,	mają	radosne	
usposobienie,	wykazują	zapał	do	pracy,	odwagę	i	waleczność.	Jako	doskonali	myśliwi	przyzwyczajeni	byli	do	
noszenia	na	ramieniu	strzelby,	jednak	rozporządzenie	wydane	przez	rząd	zabroniło	używania	tej	broni.	Miłują	
się	w	odpoczywaniu	w	lasach,	które	nazywają	ich	dobrodziejami	i	trzeba	przyznać,	że	lasy	są	rzeczywiście	do-
brodziejstwem	dla	mieszkańców	polskich	wsi.	Kiedy	wróg	zniszczył	ich	miasteczka,	zachwycony	ich	dobrami,	
prześladował	ich	mieszkańców	wziętych	do	niewoli,	wtedy	starcy	i	kobiety	z	dziećmi	zabierali	ze	sobą	wszyst-
ko,	co	mieli	najcenniejsze	i	najbardziej	wartościowe	do	lasów,	gdzie	znajdowali	schronienie.	Cierpiący	z	głodu	
i	chłodu,	pozbawieni	środków	do	życia,	szli	do	lasu	ich	pana	zdobywać	kawałki	drewna	do	rozpałki	lub	drewno	
do	konstrukcji,	ponieważ	nie	posiadali	niczego.	Sprzedawali	je	któremuś	żydowi,	aby	móc	kupić	sól	i	chleb,	aby	
zaspokoić	pierwsze	potrzeby	do	życia,	a	drewno,	które	zostało,	używali	do	zabezpieczenia	się	od	zimna.	Chociaż	
byli	bardzo	pobożni,	nie	postrzegali	tej	drobnej	kradzieży	jako	grzechu,	a	usprawiedliwiali	się	nędzą,	która	zmu-
siła	ich	do	zdobycia	rzeczy	potrzebnych	do	życia.	„Mario	–	mówi	zwykle	Mazur	do	swojej	żony,	kiedy	wraca	
do	domu	z	solą	i	chlebem	–	to	prawda,	że	zrobiłem	te	zapasy	za	drewno	naszego	pana,	Bóg	nie	będzie	mi	tego	
z	pewnością	liczył	jako	grzechu	i	dzięki	temu	możemy	spać	spokojnie.	Las	nie	jest	zamknięty,	ziemia	ta	należy	
do	Mazurów,	a	ja	stanowczo	do	nich	należę,	nich	mi	Bóg	przebaczy	niż	ten	Ciarach11	tam.”

Słowa	te	ukazują	podejście	mieszkańców	wsi	do	własności	swojego	pana.	Całkowicie	szanując	prawa	
właściciela,	któremu	służą,	nie	potrafią	oni	wzbraniać	się	od	uczucia	przykrości	i	krzywdy,	kiedy	w	sytuacji	
nędzy,	zaczynają	myśleć	o	tym,	że	zdecydowana	większość	terenu	zamieszkiwanego	przez	ich	ojców	jest	od	
tak	dawna	w	rękach	innych	ludzi.	

W	święta	na	Mazowszu	chłopi	noszą	niebieski	surdut	opadający	aż	do	kolan,	którego	faktura	i	sznurki	
są	koloru	amarantowego.	Pod	spodem	mają	kurtkę	z	tkaniny	w	kolorze	nieba	lub	zieleni	ozdobioną	z	przo-
du	czarnym	lub	białym	welurem.	Ich	spodnie	zawsze	są	uszyte	z	lnu	prążkowanego,	a	opasani	są	paskiem	
w	czerwone	i	żółte	pasy.	W	dni	powszednie	noszą	białe,	czarne	lub	szare	stroje,	koszula	opada	na	spodnie,	
a	stopy	są	bose.	Czapki	mało	wyszukane,	różnokolorowe,	ozdobione	są	owczym	futrem.	Latem	noszą	kape-
lusz	słomiany	lub	z	białego	albo	szarego	lnu,	o	klasycznym	kształcie.	

11	 	Tcharach	(Ciarach)	–	tak	mówili	na	swojego	seniora.
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Kobiety	noszą	różnokolorowe	spódnice,	fartuch	w	kwiaty	lub	prążki,	gorset	jasnego	koloru,	surdut	nie-
bieski	lub	zielony,	a	reszta	ich	stroju	podobna	jest	do	stroju	Krakowianek.

Kiedy	młody	Mazur	planuje	się	ożenić,	najpierw	tłumaczy	się	osobiście	ojcu	ukochanej	 i	wypowiada	
mniej	więcej	takie	słowa:	„Ojcze,	daj	mi	proszę	swoją	córkę	za	żonę,	bo	podoba	mi	się	bardzo.	Chciałbym	
następnie	zaanonsować	nasz	ślub	w	kościele,	ale	proszę	zdecydować,	ponieważ	jeśli	Pan	mi	odmówi	swojej	
córki,	będę	zmuszony	szukać	innej”.

W	zaręczyny	zalotnik	w	towarzystwie	przyjaciół	 i	muzyki,	 tworzonej	przez	kilka	skrzypiec	grających	
mazurka,	 stawia	 się	naprzeciw	narzeczonej.	Po	grzecznościowej	wymianie	przywitań,	pojawia	 się	przed	
przyszłymi	małżonkami	mówca	i	adresując	do	nich	przemówienie	wierszem,	ozdabia	ich	głowy	wiankami.	
Pierwsza	druhna,	która	cały	czas	jest	obok	narzeczonej,	odczepia	z	jej	wianka	kilka	kwiatów,	które	przypina	
do	piersi,	a	resztę	rozdaje	pozostałym	zgromadzonym.	Kiedy	jeden	z	drużbów	z	kolei	oddał	kwiaty	z	wianka	
narzeczonego,	panna	młoda	usiądzie	na	skrzyni,	gdzie	będzie	pod	opieką	swoich	towarzyszek,	które	ostatni	
raz	plotą	na	jej	głowie	warkocz	i	śpiewają	następujące	słowa:

Słychać już kukułkę siedzącą na górze dębu, która ogłasza, że Maria idzie do ołtarza;
Słychać kukułkę nad brzegiem Bugu, która ogłasza, że Maria na wesele zaprasza;
Śpiewaj teraz, kochana kukułeczko, dla kogo innego, bo Maria siedzi już na skrzyni;
Wylewaj słodkie łzy, żałując jej pięknego warkocza. 

Piosenka	się	kończy,	druhny	zakładają	wianek	z	kwiatów	na	głowę	narzeczonej,	która	przed	wyrusze-
niem	do	kościoła,	pada	do	stóp	rodziców	i	prosi	o	błogosławieństwo.	Drużbowie	podążają	za	narzeczonym	
na	koniach,	a	za	nimi	porusza	się	do	przodu	bryczka,	w	której	znajduje	się	narzeczona	i	druhenki.	Rodzice	
i	przyjaciele	jadą	za	nimi.	Muzyka	wybrzmiewa	melodie	narodowe,	a	kiedy	przestaje,	druhenki	zaczynają	
śpiewać.	

Kiedy	orszak	wraca	z	kościoła,	w	połowie	drogi	pierwszy	drużba	przypina	swego	konia,	biegnie	ile	sił	
w	nogach	do	swojego	domu,	zabiera	bochenek	chleba	i	idzie	dołączyć	do	towarzystwa.	Dochodzi	do	każdej	
bryczki	z	chlebem	w	rękach	i	zaprasza	gości	do	rodziców	narzeczonej.

Przybyli	do	domu	rodzice	i	osoby	starsze	wchodzą	wraz	z	muzyką,	podczas	gdy	drużbowie	i	druhenki	
pozostają	przed	drzwiami,	otaczają	młodą	parę	i	śpiewają	następująco:

O rodzice! Bóg dał wam piękną i dobrą Marię, 
a dzisiaj waszej córce dał pięknego 
i mężnego chłopaka za męża.
Bóg pobłogosławił im w kościele, przyjmijcie ich teraz, w imię Boże, pod swój dach. 

 
Rodzice	wychodzą	przed	dom,	pokazują	młodej	parze	chleb	i	sól,	 i	zapraszają	 ich	wraz	z	wszystkimi	

gośćmi	do	środka.	Następnie	spożywane	jest	śniadanie	i	tańczy	się	do	południa	–	to	pora	posiłku.	Po	roz-
poczęciu	pierwszego	dania,	pani	domu	pije	za	zdrowie	poślubionej.	Wszyscy	zgromadzeni	uderzają	pięścią	
w	stół	i	krzyczą:	niech żyje, niech żyje panna młoda!	Potem	panna	młoda	pije	za	zdrowie	swojego	męża,	
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a	za	jej	przykładem	idą	wszyscy	goście,	którzy	podnoszą	swoje	kieliszki	i	opróżniają	je	z	serdecznymi	gra-
tulacjami.	Groszek,	pasternak	i	flaczki	to	trzy	niezastąpione	składniki	dania.	Zanim	go	spróbują,	wszyscy	
zgromadzeni	nucą	melodie	analogiczne	do	serwowanego	dania,	a	dźwięki	muzyki	mieszają	się	z	akcentem	
głosów,	dodając	nowego	uroku	uroczystości.	

Po	posiłku,	 jedna	z	najstarszych	kobiet,	przyjaciółka	 rodziny,	umieszcza	na	głowie	nowo	poślubionej	
czepiec.	Kiedy	uwalnia	się	spod	jej	opieki,	pierwszy	drużba	zbliża	się	do	panny	młodej,	zdejmuje	jej	czepiec	
i	zastępuje	go	swoją	czapką	mówiąc:	„Ten	czepiec	jest	zbyt	ciasny,	uciska	cię,	moja	czapka	będzie	lepsza”.	
Następnie	nadchodzi	pierwsza	druhna,	chwyta	za	czapkę	i	oddaję	ją	temu,	do	kogo	należy,	a	panna	młoda	
otrzymuje	do	ręki	czepiec,	który	nosiła	na	początku,	jednak	drugi	drużba	przejmuje	go	na	nowo	i	nakrywa	
głowę	panny	młodej	swoją	czapką,	powtarzając	słowa	cytowane	powyżej.	Scena	ta,	rozbawiająca	wszyst-
kich	zebranych,	nie	ustaje	póki	każdy	z	druhen	i	drużbów	nie	odegra	swojej	roli.	Kiedy	czepiec	przejdzie	
przez	wszystkie	ręce,	najstarsza	kobieta	zakłada	go	ponownie	na	głowę	panny	młodej	i	w	ten	sposób	kończy	
się	scena	czaperowania,	znana	w	kraju	pod	nazwą	oczepiny.	Druhenki	śpiewają	zatem	następujące	słowa:

Nasza Maria toczy po stole swój wianek weselny: tocz się – powiedziała – o mój wia-
neczku, do rąk moich drogich rodziców, 
Jednak oni go nie przyjmują, niestety on ich nie pociesza już. Och, piękny wianku, 
jakiś ty nieszczęsny!

Nasza Maria toczy po stole swój wianek weselny, tocz się – powiedziała – o mój wia-
neczku, do rąk mojego ukochanego męża, 
a mąż przyjmuje go z przyjemnością, bo wianek jego ukochanej, to wszystko czego mu 
do szczęścia potrzeba. Och, piękny wianku, jakiś Ty szczęśliwy!

 
Po	tej	ceremonii,	każdy	z	gości	wręcza	młodej	parze	prezent,	a	wesele	trwa	do	chwili,	gdy	młodzi	udadzą	

się	do	swojego	domu.
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KUJAWIACY

Kraina,	która	rozciąga	się	nad	brzegami	Wisły,	a	która	składała	się	dawniej	z	województwa	Brześcia	(Ku-
jawskie),	Inowrocławia	i	powiatu	Dobrzynia,	nosi	nazwę	Kujawy.	To	piękny	teren,	bogaty	w	łąki	i	pastwi-
ska,	nawadniany	przez	mnóstwo	potoków.	Ziemia	jest	bardzo	żyzna,	a	w	związku	z	brakiem	dużych	lasów,	
znajduje	się	tu	wiele	zagajników.	

Mieszkańcy,	którzy	są	zdatni	do	wszystkiego,	zajmują	się	przede	wszystkim	rolnictwem	i	hodowlą	bydła.	
Kobiety	oddają	się	gospodarstwu	i	część	czasu	spędzają	na	tkaniu	i	tworzeniu	wyrobów	z	filcu.	Kujawiacy	
są	gościnni,	szczerzy,	uduchowieni,	żywiołowi,	wyróżniający	się	prostotą	usposobienia.	Mniej	uciemiężeni	
niż	inni	mieszkańcy	Polski,	cieszą	się	bardziej	szczęśliwym	losem,	cichym	i	spokojnym	życiem.	Ich	dialekt	
jest	czystym	językiem	polskim	z	pewnymi	regionalnymi	naleciałościami.	

Ubiór	Kujawiaków	składa	się	z	pewnego	rodzaju	kamizelki	 lub	kaftana	z	sukna,	ozdobionego	trzema	
rzędami	błyszczących	guzików,	wokół	którego	zawiązany	jest	pas	bawełniany	lub	jedwabny	koloru	amaran-
towego.	Letnie	spodnie	są	płócienne,	natomiast	zimowe	są	skórzane	bądź	uszyte	z	sukna.	Niebieski	surdut	
ma	wierzchni	materiał	i	podszewkę	z	amarantowej	tkaniny.	Podczas	brzydkiej	pogody	zarzucają	na	ramiona	
rodzaj	płaszcza	wyposażonego	w	kaptur,	który	nazywa	się	opończą.	Włosy	mają	dość	długie,	starannie	przy-
cięte.	Najstarsi	mężczyźni	noszą	wąsy,	ale	nigdy	nie	zapuszczają	brody.	Ich	płytki	czarny	kapelusz	ozdo-
biony	jest	na	górze	połyskującym	sznurkiem,	a	na	dole	szeroką	wstążką,	w	którą	wkładają	sztuczne	kwiaty	
i	pawie	piórko.	W	ręku	dzierżą	laskę	ozdobioną	ołowiem.	

Stroje	kobiet	zamężnych	na	Kujawach,	jak	i	w	innych	regionach	różnią	się	od	stroju	młodych	dziew-
czyn.	Kobiety	noszą	długi	płaszcz	z	niebieskiego	sukna,	bez	plis,	podczas	gdy	dziewczyny	mają	krótki	
płaszczyk	bardzo	plisowany.	Te	pierwsze	nakrywają	głowę	czapką,	która	owija	ich	włosy,	natomiast	te	
drugie	opasają	je	pewnego	rodzaju	opaską	(szlarką)	lub	jedwabną	chusteczką,	które	ozdabiają	kwiata-
mi.	Ich	gorset	i	spódnica	są	w	jasnych	kolorach,	najczęściej	niebieskie,	licznie	plisowane	z	tyłu	i	obrę-
bione	na	dole	szeroką	wstążką	koloru	karmazynowego.	Dół	stroju	jest	zwykle	czerwony,	buty	z	sukna,	
ozdobione	sznureczkiem	i	przystrojone	z	przodu	kokardką.	Na	ramiona	zarzucają	szal	w	duże	kwiaty.	
Lubią,	jak	to	kobiety,	pierścionki	i	naszyjniki.	Na	ręku	noszą	białą	chusteczkę,	zwłaszcza	jak	idą	do	
kościoła.	

Kujawiacy,	którzy,	jak	powiedzieliśmy	powyżej,	mają	dużo	łąk	i	pastwisk,	są	bardziej	oddani	życiu	pa-
sterskiemu	niż	pozostali	mieszkańcy	Polski.	Zachowali	w	tym	wszystkie	zwyczaje,	których	kilka	przytoczy-
my	poniżej,	a	które	posłużą	ich	lepszemu	scharakteryzowaniu.	
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Każde	kujawskie	miasteczko,	z	małymi	wyjątkami,	ma	swojego	króla	i	królową.	Ci	tymczasowi	władcy	
piastują	swoje	stanowiska	przez	rok,	od	pierwszego	dnia	Zielonych	Świątek	(Święto	Zesłania	Ducha	Świę-
tego)	aż	do	następnego	 tego	święta.	Rozstrzygają	oni	 spory,	biorą	udział	w	rodzinnych	uroczystościach,	
przewodniczą	wszystkim	zebraniom	i	wszędzie	darzeni	są	zaufaniem	i	poważaniem.	Wraz	z	upływem	czasu	
ich	panowania	budzi	się	wśród	mieszkańców	obu	płci	chęć	rywalizacji	o	tytuł	królewski.	W	dniu	poprze-
dzającym	uroczystość	wyboru	nowych	władców,	pasterze	i	pasterki	wybierają	wspólnie	pastwisko,	na	które	
zgadzają	się	wyprowadzić	bydło.	Pasterz	i	pasterka,	którzy	przybywają	na	spotkanie	przed	innymi	są	po-
zdrawiani	król i królowa	przez	wszystkich	zgromadzonych	mieszkańców.	Jeśli	przez	przypadek	pretendenci	
do	tronu	przychodzą	ze	swoim	bydłem	na	łąkę	w	tym	samym	czasie,	kwestię	rozstrzyga	wyścig,	a	nagroda	
wydawana	 jest	 temu,	kto	pierwszy	osiągnie	metę.	Łatwo	sobie	wyobrazić	gorliwość	pasterzy	 i	pasterek,	
którzy	czuwają	całą	noc,	aby	ubiec	rywali.	Ich	zapał	jest	tym	większy,	że	nikt	nie	może	uchylić	się	od	tego	
zwyczaju,	a	ten,	kto	przychodzi	ostatni,	nie	tylko	jest	upokarzająco	tytułowany	szlafmycą, wystawiany	na	
drwiny	i	szykany	swoich	znajomych,	ale	dodatkowo,	podczas	trzech	dni	świętowania	Zesłania	Ducha	Świę-
tego,	kiedy	wszyscy	pasterze	oddają	się	przyjemnościom,	zobligowany	jest	do	wypasania	i	opiekowania	się	
stadami	całej	społeczności.	Nowi	król	i	królowa	są	ogłaszani	przy	gorących	oklaskach	powtarzanych	przez	
wszystkich	zgromadzonych,	w	dźwiękach	głośnej	muzyki,	przerywanej	energicznymi	strzałami	z	bicza.	Na-
stępnie	otrzymują	oni	prezenty:	król	otrzymuje	kwiaty	i	pióra	do	przyozdobienia	swojej	czapki,	chusteczki,	
guziki	do	koszuli,	natomiast	królowa	dostaje	naszyjnik,	pierścionki,	wstążki	i	inne	drobiazgi.	Dziewczyny	
robią	jednocześnie	wianki	dla	króla	i	królowej,	i	bukiety	dla	całego	zgromadzenia.	Kiedy	wszyscy	goście	
zaopatrzeni	są	w	dary,	król	mianuje	organizatorów	uczty,	która	odbywa	się	po	rozdaniu	wianków	i	kwia-
tów.	Wybiera	także	kowala,	kuchmistrza,	sommeliera,	przewodniczącego	ceremonii,	kapelmistrza,	pierw-
szą	śpiewaczkę.	Desygnuje	on	tych,	którzy	zajmą	się	szukaniem	drewna,	wody	i	zaspokoją	inne	potrzeby	
społeczności.	Każdy	zatem	przynosi	kowalowi,	co	ma	do	zaoferowania.	Jeden	daje	gęś,	kurę,	kaczkę	inny	
prezentuje	pieczeń,	kiełbasy,	słoninę,	sery,	mleko,	masło,	jaja,	kaszę,	mąkę,	chleb	itd.	Podczas	gdy	organiza-
torzy	zajmują	się	przygotowaniem	posiłku.	Pasterze	podtrzymują	rozmowę,	śpiewają,	żartują,	grają	i	tańczą.	
W	południe,	na	sygnał	kowala,	organizatorzy	rozkładają	obrusy	na	trawie	i	serwują	przygotowane	dania,	
oferując	do	picia	jedynie	mleko	i	wodę,	jedyne	orzeźwienie	dozwolone	z	tej	okazji.	Głos	trąbek	oznajmia	
pozostałym	gościom	gotowy	posiłek.	Zajmują	miejsca:	pierwsze	należy	do	królewskiej	pary,	kolejne	do	ich	
pracowników,	pozostali	pasterze	siadają	tam	gdzie	mogą,	a	na	ostatnie	miejsce	relegują	tego,	który	pojawił	
się	na	pastwisku	jako	ostatni.	Po	skończonym	posiłku,	organizatorzy	zbierają	wszystkie	naczynia,	myją	je	
i	oddają	właścicielom.	

Po	 jedzeniu	zabawa	 rozpoczyna	 się	na	nowo.	Śpiew,	muzyka	 i	 taniec	ponownie	wzbudzają	wesołość	
gości.	W	okolicach	wieczoru,	dziewczyny	zbierają	wianki,	aby	wymienić	zwiędłe	kwiatki	na	świeże.	Na	
tę	okoliczność	pasterze	idą	wybrać	spośród	swoich	stad	byka,	owijają	go	lnianym	płótnem	i	otaczają	jego	
rogi	girlandami	z	kwiatów.	Właściciel,	któremu	trudno	jest	go	rozpoznać	musi	kupić	go	ponownie.	Kiedy	
wszystko	jest	gotowe,	rozpoczyna	się	marsz	triumfalny.	Otwiera	go	kowal	niosący	na	ramieniu	biały	szal,	
pistolet	przy	pasie	i	bicz	w	ręku.	Podąża	za	nim	dwunastu	pasterzy	mających	takie	same	bicze.	Następnie	
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przechodzi	pierwsza	śpiewaczka	i	dwanaście	pasterek	z	koszykami	kwiatów.	Zbliżają	się	król	i	królowa.	
Król	prowadzony	przez	dwóch	pasterzy,	a	królowa	przez	dwie	pasterki.	Dziewczyny,	sypiąc	kwiatki	pod	
nogi	królewskiej	pary,	śpiewają	melodie	odpowiednie	do	ceremonii.	Po	nich	podąża	orkiestra	składająca	
się	ze	skrzypiec,	basówek,	dużych	i	małych	flażoletów	i	trąbek.	Później	prezentuje	się	byk	prowadzony	za	
szarfy.	Za	nim	maszeruje	dwunastu	młodych	pasterzy,	robiący	hałas	strzelającymi	biczami.	Później	widzimy	
defilującą	resztę	orszaku.	Kiedy	orszak	wkracza	do	miasteczka,	kowal	strzela	z	pistoletu,	ponownie	słychać	
hałas	strzelających	biczy,	który	nie	ustaje	aż	do	drugiego	wystrzału	z	broni.	Wszyscy	mieszkańcy	przecho-
dzą	na	przód	orszaku,	rozbrzmiewają	dzwony,	słychać	z	każdej	strony	okrzyki:	niech żyje król! niech żyje 
królowa! Orszak	przechodzi	obok	domu	sołtysa,	który	tak	jak	inni	mieszkańcy	przekazuje	prezenty	dla	pary	
królewskiej.	Próbuje	się	odgadnąć,	do	kogo	należy	byk,	a	zakłady	układają	się	na	korzyść	króla	i	królowej.	
Po	przerwie	pasterze	maszerują	w	tym	samym	porządku,	odprowadzają	byka	do	tego,	do	kogo	należy,	a	któ-
ry	kupił	go	ponownie.	Jest	on	zazwyczaj	bardzo	bogaty,	zatem	zaprasza	wszystkich	mieszkańców	do	go-
spody,	gdzie	zajmuje	się	nimi	w	sposób	wystawny.	Zabawa	ta	trwa	jeszcze	przez	kolejne	dwa	dni,	podczas	
których	szlafmyca	lub	leniwy	pasterz,	śledzony	przez	wierne	psy,	opiekuje	się	bydłem	miasteczka,	nie	będąc	
jednak	wyłączonym	z	wieczornych	przyjemności.	

Zwyczaj	 ten	 pochodzący	 z	 okresu	 starożytności	 jest	 z	 pewnością	 pamiątką	 czasów	 poprzedzających	
chrześcijaństwo.	Jednak	nazwy	król i królowa	to	wynalazek	czasów	późniejszych,	ponieważ	nie	były	one	
znane	dawnym	Słowianom.	

Pozostałe	zwyczaje	Kujawiaków	są	takie	same	jak	Mazurów	i	mieszkańców	Wielkopolski.	Ceremonia	
zaślubin	stanowi	jednak	pośród	nich	pewną	odrębność,	co	prześledzimy	pokrótce.	Kiedy	pośrednik	(Swat)	
złoży	propozycję	w	imieniu	zalotnika,	i	który	otrzyma	zgodę	rodziców	dziewczyny,	wesele	odbywa	się	pięt-
naście	dni	później.	W	tym	odstępie	czasu	czyni	się	wszelkie	niezbędne	przygotowania	do	godnego	przyjęcia	
zaproszonych	gości.	Zabija	się	byka	lub	krowę,	piecze	ciasto	i	przygotowuje	całe	mnóstwo	smakołyków.	
Konie,	które	mają	powieść	pannę	młodą	do	kościoła,	są	dokładnie	umyte.	Nowa	para	w	towarzystwie	druż-
bów	i	druhen	odwiedza	domy	wszystkich	mieszkańców	wsi,	bez	względu	na	to,	czy	są	bogaci	czy	mniej	
zamożni,	aby	zaprosić	ich	na	wesele.	Zanim	orszak	dotrze	do	kościoła,	druhny	prowadzą	pannę	młodą	do	
domu	seniora,	gdzie	wdziewają	jej	na	głowę	wianek	z	kwiatów.	Tuż	po	jej	powrocie,	pierwszy	drużba,	za-
bierając	głos	mówi	do	zgromadzonych:	„Panna	gotowa	jest	do	wesela,	pojazdy	czekają	przed	domem,	na-
stąpił	zatem	czas	udania	się	do	kościoła”,	i	w	tym	momencie	podaje	ramię	narzeczonej.	Inny	drużba	chwyta	
za	ramię	narzeczonego	i	obaj	prowadzą	ich	do	rodziców,	aby	podziękować	im	za	wszystkie	dobrodziejstwa.	
Młodzi	narzeczeni	padają	zatem	do	stóp	ojców	i	matek,	witają	ich	i	ich	przyjaciół,	i	proszą	o	błogosławień-
stwo.	Ojcowie	łączą	wtedy	ręce	swoich	dzieci,	podczas	gdy	matki	skrapiają	je	wodą	święconą,	młodzi	piją	
za	 ich	zdrowie.	Po	 tej	ceremonii	goście	poprzedzeni	przez	muzyków	opuszczają	dom.	Sześciu	drużbów,	
przystrojonych	białymi	szalami,	mających	w	lewym	ręku	chusteczkę,	a	w	prawym	krótki	bicz,	 towarzy-
szy	narzeczonemu	na	koniach.	Narzeczona	siedzi	w	bryczce	z	czterema	druhnami,	a	w	ręku	trzyma	bukiet	
kwiatów.	Najlepsze	miejscowe	 śpiewaczki	 i	 kobiety	 zamężne	wsiadają	 do	 następnych	wozów.	Najstarsi	
mężczyźni	i	ich	kobiety	zamykają	orszak.	Kiedy	wozy	ruszają,	orkiestra,	czekająca	na	sygnał	pierwszego	
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drużby,	zaczyna	grać	kujawiaka	i	woźnicy	trzaskają	swoimi	biczami,	podczas	gdy	młodzi	śpiewają	regio-
nalną	pieśń.	

Orszak	wchodzi	do	kościoła	w	największym	porządku.	Pierwszy	drużba	wskazuje	każdemu	jego	miejsce.	
Kiedy	wszyscy	goście	wejdą,	intonowany	jest	veni creator	(hymn	do	Ducha	Świętego).	Kapłan	wygłasza	
mowę	i	ślub	się	kończy.	Towarzystwo	wraca	do	domu	pośród	śpiewów,	muzyki	i	okrzyków	pochwalnych	
gości.	Wtedy	to	panna	młoda	dołącza	do	grona	mężatek.	Przyjmowana	jest	na	progu	chlebem	i	solą.	Młoda	
para	rozpoczyna	tańce,	nakrywa	się	do	stołu,	stawia	się	na	nich	wódkę,	biały	chleb,	ciasto,	masło	i	ser.	Da-
niami	niezbędnymi	na	kolacji	jest	zupa	przyrządzana	z	prosięcia,	gęś	lub	kaczka,	kluski,	rzepa	z	mięsem,	
różne	rodzaje	pieczeni,	kapusta	z	kiełbasą	i	słonina.	Deser	składa	się	z	orzechów	i	jabłek.	

Po	posiłku	zabawa	trwa	bez	przerwy	aż	do	ceremonii	czaperowania.	Kiedy	ona	się	kończy,	goście	wstają,	
dziewczyny	i	chłopcy	tańczą	na	zmianę,	a	pierwszy	drużba,	stając	przed	orkiestrą,	stuka	stopami	i	śpiewa	
pannie	młodej	pieśń,	która	zaczyna	się	w	ten	sposób:

O panno, o droga panno, od dzisiaj jesteś przyczyną mego cierpienia, 
za sprawą tego Jana, który cię posiadł i nie mogę już niczego oczekiwać od ciebie. 

Chodź więc zatańcz ze mną jeszcze raz, chcę mu wydrzeć jeszcze chwilę przyjemności,
bo jutro jego zazdrość mi już na to nie pozwoli. 

Jak	tylko	przestawał	śpiewać,	zaczynał	tańczyć	z	panną	młodą,	która	po	zrobieniu	kilku	obrotów,	szła	
usiąść	 na	 skrzyni,	młode	 otaczając	 ją,	 rozwiązywały	warkocz	 zapleciony	 na	 jej	 głowie	 i	 tłumaczyły	 jej	
wyśpiewując	straty,	jakie	ona	ich	zdaniem	ponosi.	Jedna	z	najstarszych	kobiet,	po	obcięciu	włosów	pannie	
młodej,	zakłada	jej	czapkę	na	głowę.	Wtedy	powraca	na	stoły	kolacja	składająca	się	z	pieczonej	gęsi,	nadzie-
wanej	jabłkami,	ciasto	z	rodzynkami,	owoce	i	napoje	w	obfitości.	Na	koniec	dziadek	otwiera	z	panną	młodą	
bardzo	powoli	poloneza, a	za	nim	podążają	starsi	mężczyźni	i	kobiety.	W	ten	sposób	kończy	się	pierwszy	
dzień	wesela.	
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KURPIE

CZYLI
 MIESZKAŃCY OKOLIC MYSZEŃCA I OSTROŁĘKI

 

W	części	Mazowsza	zajmowanej	przez	ogromne	lasy	rozciągające	się	między	Bugiem,	Narwią,	Uzgierką	
i	Biebrzą,	od	wieków	zamieszkuje	gałąź	narodu	polskiego:	Kurpie –	ludzie	odważni	i	waleczni.	Ich	miano	
pochodzi	od	noszonych	przez	nich	sandałów	z	lipowej	kory	albo	skóry	nazywanych	w	języku	regionalnym	
kurpie.	Ich	osiedlanie	się	sięgało	niegdyś	lewego	brzegu	Bugu.	Miasto	Myszeniec	i	Ostrołęka,	tak	słynąca	
z	krwawych	bitew,	są	ich	głównymi	siedzibami.	Mała	rzeczka,	Ośmielew,	dzieli	ich	terytorium	na	dwie	czę-
ści.	Opieka	nad	pszczołami	i	polowanie	to	ulubione	zajęcia	Kurpi,	którzy	są	znakomitymi	myśliwymi.	Po-
śród	nich,	trzynastoletni	chłopiec	ściga	już	wilki,	niedźwiedzia	i	dzika	z	przekonaniem,	że	nigdy	nie	chybi.

Niejednokrotnie	Kurpie	pokazali	swoją	zręczność	i	nieustraszoność	wrogom	Polski.	Za	panowania	Au-
gusta	II,	w	czasach	wojny	szwedzkiej,	pewna	kobieta,	Działyńska,	żona	Tomasza,	wojewody	chełmskiego,	
zebrała	sześciuset	Kurpi,	którzy	żywiołowo	stawili	opór	wrogowi,	rozproszyli	kilka	oddziałów	szwedzkich,	
najechali	na	kościół	i	wzięli	w	niewolę	wszystkich,	którzy	szukali	w	nim	schronienia.	W	roku	1708,	kiedy	
Karol	XII	przeszedł	przez	Grodno	na	Toruń	i	chciał	przejść	przez	Myszeniec,	Kurpie	zamknęli	mu	drogę	
i	narzucili	swoje	warunki.	Król	dumny	ze	swych	zwycięstw,	po	wysłaniu	swoich	posłów	z	pogardą,	użył	
przeciwko	nim	całej	mocy	broni.	Dla	żadnego	niewolnika	nie	miał	litości	i	był	na	tyle	okrutny,	że	rozkazał	
im	wieszać	siebie	nawzajem.	Oburzeni	tym	barbarzyństwem	Kurpie	połączyli	siły,	pośpieszyli	na	swoich	
oprawców,	urządzając	tak	ogromną	rzeź,	że	Karol	XII	uciekł	do	Szczuczyna	z	jednym,	jedynym	trabantem	
i	ledwie	zdołał	im	uciec.	W	roku	1733	dali	królowi	Stanisławowi	Leszczyńskiemu,	którego	stronę	trzymali,	
dowody	niezmiennego	przywiązania.	Cieli	na	kawałki	wszystkie	napotkane	oddziały	wroga.	Garnizony	El-
bląga	z	jednej	strony,	generała	Byrona	z	drugiej,	były	przymuszone	wyjść	przeciw	nim,	ale	stracili	kilka	ty-
sięcy	ludzi	i	nie	udało	im	się	zmusić	Kurpi	do	złożenia	broni.	Przy	innej	okazji,	w	roku	1794	uformował	się	
pułk	strzelców	kurpiowskich,	który	walczył	z	największym	męstwem	przeciwko	Prusakom.	W	roku	1809	
niezmiernie	przyczynili	się	do	wypędzenia	Austriaków	z	Polski,	a	w	1831	roku,	podczas	ostatniej	wojny	
o	niepodległość,	dali	kolejne	dowody	swojego	bohaterstwa.	

Lud	ten	jest	tak	wytrzymały,	że	łatwo	znosi	niepogody	pór	roku	i	wszystkie	smutki	życia.	Siła	ich	cha-
rakteru	została	utrwalona	w	przysłowiu	 i	w	Polsce	mówi	się:	Jest twardy jak Kurp.	 Ich	domy	są	czyste	
i	wygodne.	U	boku	mężczyzny	nigdy	nie	brakuje	strzelby	i	torby	na	polowanie,	które	są	bardziej	cenione	
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od	wszelkiego	bogactwa.	Kurpie	są	żywiołowi,	radośni	i	tak	dobrze,	jak	się	czują	w	lasach,	tak	śpiewają	
melodie	na	temat	polowania,	ukochanej	lub	wrogów	ojczyzny.	

Ich	 strój	 ludowy	 jest	 prosty,	 ale	 bardzo	wygodny.	Koszula,	 której	 kołnierzyk	 jest	 ozdobiony	 i	 spięty	
błyszczącą	klamrą,	wąskie	spodnie	z	białego	płótna	na	lato	i	z	sukna	na	zimę,	sandały,	surdut	brązowy	bądź	
szary	opadający	aż	do	kolan,	z	tyłu	długi	kaftan	z	sukna	z	dwoma	rzędami	guzików,	a	z	przodu	bawełniany	
czerwony	pas,	czarny	kapelusz	o	kulistym	kształcie	przypięty	zieloną	wstążką	i	przystrojony	piórkiem	złu-
pionego	ptaka,	zimą	czapka	z	pelisą	z	barana,	oto	ubiór	męski.	Wszyscy	noszą	wąsy	i	długie	włosy.	Stroje	
kobiet	nie	różnią	się	wiele	od	tych	noszonych	przez	Mazurki,	jedynie	rękawy	koszul	są	szersze,	a	dziewczy-
ny	zawiązują	na	głowach	chusteczki,	których	końce	zwisają	na	plecy.	

Kurpie	mają	zresztą	te	same	zwyczaje	i	obyczaje,	co	Mazurzy.	
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MIESZKAŃCY WIELKOPOLSKI

Województwa	poznańskie,	 kaliskie,	 gnieźnieńskie,	 sieradzkie,	 łęczyckie,	 ziemia	wschowska	 i	wieluńska	
tworzyły	niegdyś	właściwą	Wielkopolskę.	Jest	to	kraina	nizinna,	otoczona	licznymi	jeziorami,	pośród	któ-
rych	znajduje	się	Gopło,	największe	jezioro	w	Polsce.	Głównymi	miastami	tej	prowincji	są:	Poznań12	(Po-
sen),	Leszno	(Lissa),	Międzyrzecz	 (Meseritz),	Gniezno	(Gnesen),	Wschowa	(Freustadt),	Rawicz,	Kalisz,	
Sieradz,	Piotrków,	Wieluń	i	Łęczyca.

Rolnictwo	i	hodowla	bydła	są	głównymi	zajęciami	mieszkańców	Wielkopolski.	Gospodarka	rolna	i	prze-
mysł	przyczyniły	się	do	ich	ogromnego	postępu.	Większość	potrafi	czytać	i	pisać.	Wyróżniają	się	poprzez	
swoją	uczciwość	i	czystość	obyczajów.

Zwykły	ubiór	mężczyzn	 to	kaftan	 z	 zielonego	 lub	niebieskiego	 sukna,	najczęściej	ozdobiony	 tkaniną	
w	kolorze	białym,	czerwonym	lub	jasnoniebieskim.	Wierzchnia	warstwa	i	kołnierzyk	są	z	czarnego	albo	nie-
bieskiego	aksamitu.	Ich	letnie	spodnie	są	z	mocnego	białego	płótna.	Spodnie	noszone	zimą	są	skórzane	lub	
z	zielonego	lub	niebieskiego	sukna.	Nie	mają	wcale	szelek.	Spinka	lub	wstążka	związuje	wąski	kołnierzyk	
ich	koszuli.	Ich	długie	buty	sięgają	aż	do	kolan	i	mają	małe	obcasy	z	podkówkami.	Płytka	czapka	z	zielone-
go	lub	niebieskiego	sukna,	obszyta	szarym	bądź	czarnym	barankiem,	chroni	ich	głowę.	

Niedziele	spędzają	ubrani	w	kaftan,	który	dopiero	co	opisaliśmy,	w	dwóch	strojach	z	niebieskiego	lub	
zielonego	sukna:	ten	krótszy,	ozdobiony	sznurkami	i	zapinany	z	przodu	nazywany	jest	odzieniem spodnim,	
natomiast	drugi	zwany	okryciem wierzchnim	lub	sukmaną	zwisający	aż	do	pięt,	podszyty	materiałem	w	czer-
wonym,	białym	lub	jasnozielonym	kolorze,	przyozdobiony	jedwabnymi	sznurkami,	mocno	plisowany	i	za-
wsze	rozpięty.	Głowę	nakrywają	czapką	wysokiego	kształtu	z	zielonego	lub	niebieskiego	sukna,	ozdobioną	
szerokim	i	pięknym	barankiem	lub	czarnym	kapeluszem	niskiej	formy,	z	szerokimi,	wywiniętymi	brzegami.	
Zarówno	kapelusz	jak	i	czapka	są	bogato	przystrojone	różnokolorowymi	wstążkami	i	pawimi	piórami.	

Najstarsi	mężczyźni	noszą	zazwyczaj	brodę,	ale	nigdy	nie	mają	wąsów.	Nie	obcinają	też	włosów.	Młodzi	
ludzie	palą	czasami	tytoń,	a	bardziej	zaawansowani	wiekiem	mają	w	zwyczaju	zażywać	tabakę.	

Młode	dziewczęta	zakładają	na	głowę	tak	zwane	czółko	bogato	ozdobione	różnokolorowymi	wstążka-
mi,	pod	którym	skrywają	swoje	warkocze,	niekiedy	opadające	również	na	ich	ramiona.	Koszule	obszywają	
muślinem	lub	perkalem.	Ich	gorset	jest	z	jasnego	materiału	jedwabnego	lub	bawełnianego.	Naramienniki	
podwiązane	są	wstążkami.	Na	wierzchu	noszą	krótką	pelerynę	z	zielonego	lub	niebieskiego	sukna,	mocno	
plisowaną.	Spódnice	mają	z	sukna	lub	z	bawełnianego	różnokolorowego	materiału,	obszyte	na	dole	szeroki-

12	Władze,	które	rządziły	w	Polsce	kilkakrotnie	zmieniały	całkowicie	nazwy	miast,	stąd	zamieściliśmy	je	tutaj	wszystkie.	
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mi	wstążkami,	a	często	złotą	lub	srebrną	lamówką.	Ich	fartuszki	są	z	białego,	czerwonego	muślinu	lub	z	ba-
wełnianego	prążkowanego	materiału.	Pończochy	noszą	białe,	a	buty	ozdobione	kokardkami,	bez	obcasów.	
Kobiety	zamężne	nakrywają	głowy	czepcem,	który	obwiązują	jedwabną	wstążką.	Ich	płaszcze	są	długie,	
a	jeśli	chodzi	o	pozostałe	odzienie,	ubierają	się	tak	jak	młode	dziewczęta,	jedynie	postawa	ich	jest	bardziej	
poważna	i	bardziej	stosowna	do	wieku.	

Mieszkańcy	Wielkopolski	mają	prawie	 te	same	zwyczaje	 i	obyczaje	co	Kujawiacy	 i	Mazurzy,	 ich	są-
siedzi.	Ceremonia	zaślubin,	równie	uroczysta	jak	w	innych	częściach	Polski,	wyróżnia	się	jednak,	o	czym	
wspomnieć	nam	wypada.

Jak	tylko	młodzieniec	pozna	dziewczynę,	którą,	przekonany	o	swej	miłości,	decyduje	się	wybrać	za	to-
warzyszkę,	oświadcza	to	jej	rodzicom.	Ci	zapraszają	zatem	po	jednym	z	krewnych	z	każdej	strony,	również	
ojca	i	matkę	kochanka,	w	obecności	których	młodzi	wyznają	sobie	ich	wzajemne	uczucie.	Najstarsze	osoby	
mówią	o	ważności	związku,	który	chcą	zawrzeć,	przypominają	im	o	obowiązkach	małżeńskich,	pokazują	
im	konieczność	ich	starannego	wypełniania,	po	czym	podpierają	swoje	przestrogi,	cytując	kilka	przykładów	
zaczerpniętych	z	doświadczenia	lub	z	życia	powszedniego.	Przestrzegają	ich	na	koniec,	aby	poddali	się	woli	
Opatrzności	Bożej,	która	bez	wątpienia	ułożyła	wytyczne	dla	ich	serc.	Kiedy	ojciec	i	matka	oraz	krewni	
przekonają	się	o	prawdziwości	uczuć	i	zdecydowaniu	młodej	pary,	lub	raczej	kiedy	odnaleźli	w	tym	związ-
ku	ich	wspólne	szczęście,	błogosławią	ich	zamiar	i	wyznaczają	natychmiast	dzień	zaślubin	i	osoby,	które	
zamierzają	zaprosić,	a	to	w	regionie	nazywa	się	zmówinami.	

W	następną	niedzielę	rano	narzeczeni	idą	do	spowiedzi	i	przystępują	do	Komunii	Świętej.	Popołudniu	
odwiedzają	przyjaciół	i	rodziców,	zapraszając	ich	na	ślub.	Główną	rolę	odgrywa	w	tej	sytuacji	jeden	z	przy-
jaciół	narzeczonych,	zwany	drużbą.	

W	czwartek	przed	ślubem,	który	zawsze	odbywa	się	w	niedzielę	ostatniej	zapowiedzi,	drużba,	za	którym	
podąża	inny	kawaler,	wsiada	na	konia,	obaj	ubrani	w	odświętne	stroje	i	kwieciste	wianki,	zatrzymują	się	
przed	każdym	domem	i	drużba	czyni	następujące	zaproszenie:

„Niech	będzie	błogosławiony	dom,	którego	próg	przekraczamy.	Dziś,	w	czwartek	wieczór,	ojciec,	matka	
i	młodzi	narzeczeni	przesyłają	wam	najserdeczniejsze	pozdrowienia	i	obligują	nas	do	poinformowania	was	
o	uroczystym	akcie,	do	którego	świętowania	się	przygotowują”.

Na	te	słowa	gospodarz	odpowiada	następująco:
„Jaki	jest	ten	akt	święty,	który	dziś	upamiętniamy	z	woli	Bożej	i	za	wstawiennictwem	Dziewicy	Maryi?”
Drużba	odpowiada:
„Niezupełnie	to	do	nas	należy,	co	przed	wami	prezentujemy,	lecz	to	młodzi	narzeczeni	przysyłają	nas	tu	

w	imię	Boże.	Albowiem	Bóg,	wiedząc,	że	mężczyzna	potrzebował	kobiety,	wziął	jedno	z	jego	żeber	i	stwo-
rzył	niewiastę.	Nasz	pan	młody	długo	szukał	swego	żebra,	aż	w	końcu	znalazł	je	u	swej	narzeczonej.	Proszą	
was	teraz	z	głębi	serca,	aby	ich	poprowadzić	do	Domu	Bożego	oraz	do	domu	ich	rodziców,	gdzie	będziemy	
cieszyć	się	z	dobrodziejstwa	Opatrzności.	Zachęcamy	was	jednocześnie	do	zabrania	się	razem	z	nami,	jeśli	
zechcecie	zrobić	nam	tę	przyjemność,	beczki	wódki,	beczek	piwa,	chleba	i	ciasta	nie	zabraknie.	Znajdziecie	
również	kaczki,	kury,	gęsi	i	wołu.	Już	ostrzone	są	noże	na	to,	co	trzymamy	w	zapasie.	Usłyszycie	również	
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skrzypce,	basy	i	flażolety.	Dziewczęta,	mili	chłopcy,	starsi	mężczyźni	i	kobiety	przybędą	tłumnie.	Otrzyma-
cie	najserdeczniejsze	przyjęcie:	wszystkie	serca	są	dla	was	otwarte	i	przyjaźń	wyciąga	do	was	ramiona.	Nie	
zniesławiajcie	młodej	pary,	odmawiając	na	jej	zaproszenie,	ponieważ	to	sam	Bóg,	dzięki	wstawiennictwu	
Matki	Boskiej,	dał	jej	swoje	błogosławieństwo”.

W	dniu	ślubu	narzeczony,	za	którym	podążają	drużba	i	inni	chłopcy	na	koniach,	stawia	się	przy	narzeczo-
nej.	Wszystkie	zaproszone	osoby	wchodzą	za	nimi	i	pozdrawiają	zgromadzonych	tymi	słowami:	

„Niech	będzie	pochwalony	Jezus	Chrystus”.
Odpowiada	się	im:
„Na	wieki	wieków.	Amen”.
W	tym	momencie	drużba	wygłasza	wierszem	przemowę,	w	której	próbuje	zobrazować	szczęście,	jakim	

cieszy	się	narzeczony	i	wszystkie	zalety	jego	wybranki.	Po	nim	zabiera	głos	jeden	z	mężczyzn,	najbardziej	
poważany	ze	względu	na	swój	wiek	i	godność.	Przedmiotem	jego	wypowiedzi	są	zazwyczaj	prawa	i	obo-
wiązki	małżonków.	Jego	proste,	spokojne	i	naturalne	słowa,	tak	jak	i	uczucie,	które	je	podyktowało,	robią	
na	gościach	jeszcze	większe	wrażenie,	ponieważ	są	wyrazem	prawdy.	Drużba,	który	podczas	tego	przemó-
wienia	trzymał	ręce	narzeczonych,	prowadzi	ich	następnie	przed	rodziców	panny	młodej.	Młoda	pada	do	
stóp	rodzicom	i	wyraża	swoją	głęboką	wdzięczność	za	wychowanie,	które	otrzymała	dzięki	ich	trosce.	Gdy	
narzeczeni	otrzymują	błogosławieństwo	od	swoich	rodziców,	dają	się	słyszeć	dźwięki	muzyki	poważnej,	
a	dziewczęta	i	młodzi	chłopcy	śpiewają	następujące	słowa:	

„Już,	droga	matko,	opuszczam	twój	dom	i	żegnając	się	z	Tobą,	wylewam	gorzkie	łzy	smutku	i	żalu.	Po-
błogosław	mnie,	droga	matko	i	przyjmij	moje	podziękowania	za	wspaniałe	wychowanie,	które	mi	dałaś,	
ponieważ	wychowywałaś	mnie	w	cnocie	i	wierze	w	Boga,	abym	była	miła	Bogu	wszechmocnemu	i	droga	
mężowi	mojemu.

Opuszczam	twój	dom,	drogi	ojcze	i	żegnając	się	z	Tobą,	wylewam	gorzkie	łzy	smutku	i	żalu.	Pobłogo-
sław	mnie,	drogi	ojcze	i	przyjmij	moje	podziękowania	za	kary,	które	wymierzałeś	swemu	dziecku,	ponieważ	
chciałeś	je	prowadzić	ku	szczęściu,	sprawić	by	było	miłe	Bogu	i	drogie	swemu	mężowi”.

	Kiedy	ustają	śpiewy,	czynione	są	niezbędne	przygotowania	do	wyjścia	do	kościoła.	Drużba	umieszcza	
w	bryczce,	gdzie	znajdują	się	muzycy,	narzeczoną	wraz	z	dziewczętami.	Przydziela	każdemu	jego	powóz.	
Następnie	narzeczony	wsiada	na	konia	wraz	z	młodymi	chłopakami.	Dojechawszy	do	kościoła,	orszak	zaj-
muje	miejsca	wskazane	przez	drużbę,	który	pełni	w	ten	sposób	funkcję	mistrza	ceremonii.

	 Po	ślubie	panna	młoda	wsiada	do	bryczki	z	kobietami	zamężnymi,	ale	wciąż	przy	boku	ma	dwie	
dziewczyny.	Podczas	przejazdu	orszaku	słychać	dźwięki	muzyki,	a	młodzi	śpiewają.	Dotarłszy	do	drzwi	
domu	pana	młodego,	zastają	je	zamknięte.	Drużba	puka,	wtedy	osoby	wychodzą	z	domu,	aby	zapytać,	czego	
sobie	życzy,	on	odpowiada,	że	przynosi	białą	gołębicę,	aby	przynosiła	pociechę	i	szczęście	domowi.	Ledwie	
wypowiedział	te	słowa,	a	ulica	wypełniła	się	dźwiękami	muzyki	i	śpiewem	wszystkich,	którzy	tworzą	or-
szak.	Nagle	drzwi	się	otwierają,	a	goście	opuszczają	pojazdy.	Drużba,	podając	ręce	młodej	parze,	wchodzi	
do	domu,	a	cała	reszta	wesela	podąża	za	nim.	Od	tej	chwili	śpiewy	i	taniec	poruszają	zgromadzonych,	którzy	
oddają	się	wszystkim	przyjemnościom,	do	jakich	natchnie	ich	uczucie	radości.
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	 Następnie	serwowany	jest	posiłek.	Drużba	kieruje	do	gości	wymyślne	wiersze,	słowa	dowcipne	i	ką-
śliwe,	które	zachęcają	do	czynienia	honorów	podczas	uczty.

	 Po	posiłku	zaczynają	się	tańce.	Bliżej	wieczoru	kobiety	zamężne,	bez	wiedzy	towarzystwa,	prowa-
dzą	pannę	młodą	do	pokoju,	zdejmują	jej	wianek,	zakładają	na	głowę	czepiec	i	prowadzą	ją,	wzruszając	się	
do	łez,	do	pokoju,	gdzie	zajmuje	miejsce	z	kobietami	zamężnymi.	

Wtedy	pan	młody	prezentuje	się	jej	i	zaprasza	do	tańca,	jednak	ona	mu	odmawia	pod	pretekstem,	że	jest	
kulawa.	Ta	odmowa,	której	on	się	nie	spodziewa,	jest	eksponowana	w	żartach	drużby,	który	mówi	mu	z	nutą	
szyderczości,	że	nie	potrafi	zabiegać	o	kobietę	i	zachęca	pannę	młodą	do	tańca.	Ona	akceptuje	propozycję,	
bierze	rozpęd	i	tańczy	z	nim.	Na	próżno	pan	młody	ponawia	prośbę;	panna	młoda	zaczyna	ponownie	ku-
leć,	a	deszcz	drwin	zadowolonego	drużby	ponownie	na	niego	spada.	Kawał	ten	powtarza	się	kilka	razy.	Na	
koniec	pan	młody,	kiedy	nie	może	tego	dłużej	znieść,	zwraca	się	poważnym	tonem:	„Kobieto, poznaj męża 
twego!”	Na	te	słowa	panna	młoda	żywo	podaje	mu	rękę,	to	zaczyna	tak	zwany	mały taniec.	Wtedy	towarzy-
stwo	śpiewa	poważnym	tonem	następujące	słowa:

„Długo	Jan	wypatrywał	z	zazdrością	pięknego	wianka	Marii.	Wyczekiwał	wszędzie,	by	go	porwać,	jed-
nak	czujny	wartownik	strzegł	uważnie	tego	skarbu:	oczy	ojca	i	matki	czuwały	nad	pięknym	wiankiem,	lecz	
to	co	szczególnie	sprawiało,	iż	był	poza	zasięgiem	wszelkiej	szkody,	to	cnota	i	nieskazitelność	Marii.	Jak	
oszukać	straż	tak	pewną?

Ale	nie	martw	się	już	i	nie	łam	swej	głowy	Janie,	otrzymałeś	piękny	wianek	Marii,	bo	sam	dobry	Bóg	Ci	
go	przeznaczył	i	ani	Maria,	ani	jej	ojciec,	ani	matka	nie	sprzeciwią	się	woli	Boga.	Jaki	z	ciebie	szczęściarz	
Janie,	że	posiadasz	wianek	tak	piękny,	tak	świeży	i	tak	czysty!”

Po	tej	pieśni	nagle	odbywa	się	bardzo	szybki	taniec,	pośród	którego	rozbrzmiewa	radosny	refren	towa-
rzystwa,	które	śpiewa	następujące	słowa:

„To,	co	mu	obiecałaś,	panno	młoda,	daj	mu	to	w	końcu,	daj	mu	w	końcu	ten	wianek	z	mirtów,	daj	ten	
owoc	zakazany,	daj	mu	go	w	końcu,	daj	mu	go,	daj”.

Wtedy	wesele	dobiega	końca.	
Obyczaj,	który	dopiero	opisaliśmy	występuje	prawie	we	wszystkich	częściach	Wielkopolski,	a	jeśli	nie-

które	regiony	stanowią	pod	tym	względem	wyjątek,	nie	uważamy	ich	za	wystarczająco	ważne,	aby	stały	się	
przedmiotem	odrębnego	opisu.	
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MIESZKAŃCY OKOLIC SANDOMIERZA 
I RADOMIA

Sandomierz,	położony	przy	ujściu	Sanu,	który	wpływa	do	Wisły,	był	niegdyś	miastem	handlu	na	tyle	waż-
nym	przez	swe	bogactwa	i	liczną	populację,	że	przez	wieki	pozostawał	stolicą	województwa	o	tej	samej	
nazwie,	 jednak	podupadł	pod	częstymi	atakami	sąsiadujących	 ludów	i	Radom	zyskał	pierwszeństwo,	co	
jednak	nie	zmieniło	wcale	dawnej	nazwy	województwa.	

Okolice	Sandomierza	wyróżniają	się	przez	zdumiewającą	żyzność	gleby,	gdzie	pszenica	wydaje	obfite	
plony	i	każdego	roku	staje	się	jedną	z	głównych	gałęzi	handlu	z	Anglikami	i	innymi	narodami,	które	kupują	
ją	dla	pożywienia	oraz	zmiany	nasion.

Zwyczaje	i	obyczaje	chłopów	z	Sandomierza	zbliżone	są	do	obyczajów	Krakowian,	lecz	obdarzeni	spokoj-
niejszym	temperamentem	i	mniej	skłonni	do	wesołości,	ogólnie	odznaczają	się	rozsądkiem	i	rozwagą,	dotrzy-
mują	słowa,	stąd	przysłowie	znane	w	całej	Polsce:	Polegaj na nim, jak na Sandomierzaninie.	Skoro	wychwa-
laliśmy	zręczność	chłopów	krakowskich	we	władaniu	włócznią,	nie	możemy	mniej	pochwalić	waleczności	
żołnierzy	sandomierskich,	gdy	z	bagnetem	na	nieprzyjaciela	nacierają.	Pełni	zapału	i	wytrwałości	w	obliczu	
niebezpieczeństwa,	stanowili	zawsze	elitarny	odział	piechoty	polskiej.	

Rolnictwo	 to	 ich	 główne	wiejskie	 zajęcie,	 jednak	 niektórzy	mieszkający	 nad	 brzegiem	Wisły	 i	 Pilzy	
transportują	rzekami	do	Warszawy	i	Gdańska	pszenicę,	drewno	i	inne	towary.	Mieszkańcy	okolic	Radomia	
zajmują	się	natomiast	wydobyciem	rudy,	wykuwaniem	i	przygotowywaniem	żelaza.	

Mieszkańcy	 Sandomierza	 są	wysokiego	wzrostu,	 krzepkiej	 postury,	 włosy	mają	 zazwyczaj	 brązowe,	
oczy	niebieskie	i	jasną	cerę.	

Biały	surdut	z	prostym	lub	pofalowanym	kołnierzykiem	stanowi	ubiór	męski.	Ozdoby	i	materiał	wierzch-
ni	są	koloru	karmazynowego	 lub	w	błękicie	nieba.	Pas	 tego	samego	koloru	ściska	 i	kapotę.	Zimą	noszą	
spodnie	z	różnobarwnego	sukna,	a	latem	z	prążkowanego	sukna.	Na	wierzch	koszuli	zarzucają	niebieski	ka-
ftan,	którego	dół	jest	odcięty	i	obszyty	czerwonymi	sznurkami.	Buty	są	bardzo	wysokie.	Głowy	nakrywają	
albo	czapką	z	barankiem	albo	słomianym	kapeluszem	lub	też	czarnym	kapeluszem	o	dość	wysokim	fasonie,	
którego	brzegi	nie	są	jednak	bardzo	szerokie.	

Kobiety	z	Sandomierza	mają	prawie	taki	sam	strój,	co	kobiety	z	Krakowa.	Jeśli	noszą	mniej	koralowych	
naszyjników,	to	zakładają	dużo	innych	naszyjników	różnokolorowych.	Koszule	obszywają	falbanką,	która	
opada	na	ramiona.

Domostwa	 chłopów	 sandomierskich	 są	 czyste,	 bardzo	 uporządkowane,	 a	 każdy	 z	 nich	 otoczony	 jest	
sadem	i	warzywnikiem.	Ich	skromne	pożywienie	składa	się	przede	wszystkim	z	warzyw.	Piwo	i	wódka	są	
głównymi	napojami;	bogatsi	piją	także	miód	pitny,	a	nawet	węgierskie	wino.
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Święto	plonów	znane	jest	w	całej	Polsce.	Chłopi	sandomierscy	świętują	osobliwie	uroczystość	polną,	
której	wyobrażenie	damy	pokrótce.	

Kiedy	żniwa	są	zakończone	na	polu	właściciela,	wszyscy	mieszkańcy	wsi	wybierają	się	do	domu	pana	z	wian-
kiem	ze	zbóż,	niesionym	zwykle	przez	najpiękniejszą	i	najgodniejszą	dziewczynę,	która	niebawem	ma	się	wydać	
za	mąż.	Młodzi	chłopcy	przynoszą	pszenicę,	którą	wedle	dawnego	przesądu,	pozbierali	z	pola	swoich	sąsiadów,	
a	dziewczęta	ze	wsi,	zgromadzone	u	tej,	która	ma	przewodniczyć	świętowaniu,	przeplatają	w	jej	wianku	kłosy	
zbóż	z	kwiatami,	ozdabiają	go	dzikimi	jagodami,	orzechami	złoconymi	i	różnobarwnymi	wstążkami.	

Przygotowania	 te	 zwykle	 odbywają	 się	w	wieczór	wigilii	Wniebowzięcia	Najświętszej	Maryi	 Panny.	
Następnego	dnia	z	samego	rana	umieszcza	się	wianek	na	głowie	dziewczyny,	która,	z	podążającymi	za	nią	
mieszkańcami	całej	wsi	oraz	orkiestrą,	niesie	go	do	kościoła,	przybliża	się	do	stopni	ołtarza	 i	 składa	go	
na	stole.	Kiedy	kapłan	odprawi	mszę	i	pobłogosławi	wianek,	dziewczyna	zakłada	ponownie	go	na	głowę	
i	pośród	muzyki	i	śpiewów,	które	rozbrzmiewają	w	czasie	jej	drogi	do	wójta	gminy.	Wójt	przypina	na	górę	
wianka	koguta,	który	zaczyna	dziobać	ziarna	zbóż.	Jeśli	kogut	pieje,	wszyscy	zgromadzeni	ponownie	cieszą	
się	i	obiecują	sobie	z	góry	obfite	plony	i	dobre	przyjęcie	właściciela,	a	jeśli	nie	pieje,	to	jest	to	zła	wróżba,	
z	kolei,	jeśli	nie	chce	jeść,	to	oczekuje	się	jeszcze	gorszego	roku.	Kiedy	orszak	dociera	przed	drzwi	właści-
ciela13,	śpiewa	się	następująco:	

„Otwórzcie	się,	drzwi	zamkowe,	bo	ukończyliśmy	żniwa	na	polu	pana	i	ułożyliśmy	mu	tyle	pięknych	
snopków,	ile	gwiazd	na	niebie.	

Przygotowaliśmy	tysiąc	snopków	dla	pana,	tysiąc	dla	jego	żony,	dziesięć	tysięcy	dla	jego	synów	i	córek,	
sto	snopków	dla	ich	gości	i	milion	dla	pieniędzy	Anglików	osiadłych	w	Gdańsku.

Opuść,	panie,	grube	białe	mury	swego	zamku	i	przyjmij	wianek,	który	zdobi	głowę	dziewczyny,	bo	to	
wianek	nad	wiankami,	z	czystego	złota,	a	nie	ze	zboża.	

Zasłużyliśmy,	abyś	nas	przyjął	w	swoim	pałacu,	ponieważ	głowy	nam	się	opaliły	od	słońca,	ręce	nasze	
są	sierpem	pocięte,	kolana	nasze	stłukły	się	przy	zginaniu	ku	ziemi,	pięty	nasze	słomą	poranione,	krzyże	
zesztywniały	od	schylania	się	na	twoim	polu.	

Rozkaż	panie,	aby	krew	płynęła	jak	potoki	po	zielonym	trawniku	twojego	dziedzińca,	aby	ognie	paliły	się	
na	cztery	wiatry	ziemi,	bo	wielkiego	trzeba	uzdrowienia,	aby	wynagrodzić	żniwiarzy	za	ich	trudy.

I	nie	zapomnij,	panie,	że	wół	pieczony	dobry	jest	na	ukojenie	dolegliwości	krzyża,	owca	na	kolana,	cielę	
na	stopy,	gęś,	kogut,	kaczka	na	ręce,	wódka	i	piwo	na	głowę	opaloną	słońcem.

O,	panie,	nie	chowaj	się	już	dłużej,	bo	słychać	wiejący	z	Krakowa	silny	wiatr,	który	rozsuwając	zasłony	
w	twoim	zamku,	pozwala	nam	ujrzeć	twoją	twarz	podobną	do	słońca	świecącego	na	niebie,	oraz	twarz	two-
jej	żony	niczym	księżyc	w	pełni,	twarze	twoich	paniczów	i	panien,	jak	gwiazdy	jaśniejące14.”

13	W	innych	częściach	Polski,	na	przykład	na	Podlasiu,	obserwuje	się	następujący	zwyczaj:	kiedy	orszak	przybliża	się	do	dziedzińca	
zamkowego,	młodzieńcy	chowają	się	za	drzwi	i	starają	się	oblać	dziewczynę	wodą	ze	swych	dzbanków.	Jeśli	dzięki	swej	szybkiej	
ucieczce	młoda	dziewczyna	uniknie	chrztu,	który	ją	goni,	otrzymuje	oklaski	i	każdy	układa	swoje	szczęśliwe	życzenia.

14 Słowa	 tej	 piosenki	 pokazują,	 że	w	 niektórych	 regionach	 różnią	 się	mniej	 lub	 bardziej,	w	 zależności	 od	 oceny	 tych,	 którzy	 ją	
śpiewają,	co	do	opuszczenia	lub	usunięcia	słów	lub	zwrotek.
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Następnie	prezentuje	się	mówca	i	w	zależności	od	tego,	czy	jest	prozaikiem	czy	poetą,	kieruje	wierszem	
lub	prozą	mowę	do	pana.	Ledwie	skończy,	a	już	rozbrzmiewa	muzyka	i	gospodarz,	jego	żona	i	dzieci	rozdają	
podarunki	parobkom	i	dziewczętom,	którzy	w	trakcie	żniw	odznaczyli	się	zręcznością	lub	gorliwością.	

Kiedy	pan	słyszy	głos	śpiewaków,	wychodzi	z	domu	wraz	ze	swoją	żoną,	dziećmi	i	służącymi.	Żona	pana	
odczepia	wianek	z	głowy	młodej	dziewczyny	i	kładzie	go	na	stole	przykrytym	obrusem,	znajdującym	się	
przed	domem	lub	w	sieni.	Młoda	chłopka,	która	przyniosła	wieniec,	dostaje	podarunek	najzacniejszy,	do	
którego	dorzucana	jest	pewna	kwota	pieniędzy.	Po	ukończeniu	rozdzielania,	służba	zamkowa	serwuje	na	
ogromnych	stołach	wszelkiego	rodzaju	pieczenie	i	inne	potrawy	wiejskie.	Przynoszą	beczki	piwa	i	wódki,	
które	stawiają	we	wskazanych	miejscach.	Po	tych	przygotowaniach	goście	zajmują	miejsca	i	uczta	się	roz-
poczyna.	Osoby	z	zamku	otaczają	swych	gości	największą	troską	i	czuwają	z	wytężeniem,	aby	niczego	nie	
brakowało.	Kiedy	wszyscy	zgromadzeni	czują	się	nasyceni,	rozpoczynają	się	tańce.	Pierwszy	taniec	otwiera	
gospodarz	wraz	z	młodą	dziewczyną,	jego	żona	tańczy	wraz	z	mówcą,	a	ich	dzieci	z	kolei	dzielą	tę	przy-
jemność	z	młodymi	chłopkami.	W	czasie	zabawy	służba	zamkowa	nie	przestaje	dostarczać	piwa	i	wódki.	
Rozrywki	innego	rodzaju,	po	których	następuje	rozdanie	nagród,	zajmują	gości	w	innej	części	dziedzińca,	
który	 zawsze	 oferuje	wiele	 przestrzeni.	To	widać	młodych	 parobków	 zanurzonych	 po	 szyję	w	workach	
zmierzających	niczym	żaby	do	celu,	gdzie	znajduje	się	jakiś	pieniądz,	to	idą	szukać	za	pomocą	ust	monet	
w	głębokich	miskach	wypełnionych	wodą	z	mąką.	To	starają	się	dostać	na	wierzchołek	śliskiego	masztu,	aby	
zdobyć	nowy	strój	lub	płaszcz	zawieszony	nad	ich	głowami,	to	znowu	zbliżają	się	śmiało	z	zawiązanymi	
oczami	i	cepami	w	ręku	ku	glinianemu	naczyniu	umieszczonemu	na	trawniku	i	jeśli	zbiją	go	za	pierwszym	
uderzeniem,	otrzymują	pieczonego	koguta,	którego	tam	umieszczono.	To	widać	młode	dziewczęta	niosące	
na	głowach	cebrzyk	wypełniony	wodą,	ta	która	żadnej	kropli	z	niego	nie	rozleje,	otrzymuje	wstążkę,	na-
szyjnik	lub	sztuczne	kwiaty.	To	jeźdźcy	szybcy	jak	błyskawica	próbują	za	pomocą	swoich	włóczni	przekłuć	
pieczoną	gęś	umieszczoną	między	dwoma	drzewami.	

Zabawa	przedłuża	się	mocno	do	późnej	nocy,	a	czasem	nawet	do	białego	rana,	w	zależności	od	mniej	lub	
bardziej	serdecznego	przyjęcia	towarzystwa.	
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Mieszkańcy	okolic	Lublina	nie	różnią	się	wiele	od	mieszkańców	Krakowa	i	Sandomierza	w	Małopolsce,	
jednak	krój	i	kolor	brązowawy	ich	ubioru	wskazuje	na	pierwszy	rzut	oka,	że	ich	sąsiadami	jest	lud	znany	
pod	nazwą	Rusini.	

Kobiety	zarzucają	na	wierzch	codzienny	kostium	chłopek	polskich	–	surdut	z	białego	płótna	sięgający	aż	
do	kolan,	a	który	zimą	zastępują	strojem	z	sukna	(katanka);	szal	z	białego	płótna	(zawijka)	lub	inna	woalka	
(zwoja),	która	okrywa	głowę	całkowicie	–	ozdoba	kobiet	zamężnych.	Fryzura	młodych	panien	jest	prosta,	
zaplecione	warkocze	opadają	im	na	plecy.	Nie	noszą	szala.	Ich	buty	są	wyposażone	w	wysokie	obcasy.	

Dialekt	mieszkańców	Lublina	wyróżnia	się	poprzez	czystość	 i	piękno	idiomu	polskiego.	Ich	domy	są	
budowane	w	ten	sam	sposób,	co	w	Małopolsce	i	Mazowszu.	Każdy	z	nich	jest	otoczony	sadem.	Pożywienie	
chłopów	nie	jest	wyszukane.	Piwo	i	wódka	są	codziennymi	napojami.	Podstawową	pracę	stanowi	rolnic-
two,	ale	ci,	którzy	mieszkają	nad	brzegiem	Wisły	i	Wieprzy	zajmują	się	połowami	i	pływaniem	na	tratwach.	
Niektórzy	utrzymują	się	nieco	inaczej,	tak	jak	na	przykład	mieszkańcy	okolic	Biłgoraju	(powiat	zamojski),	
którzy	robią,	jeśli	można	tak	powiedzieć,	jedynie	sita,	które	eksportują	na	całą	Polskę,	Rosję,	Austrię,	Prusy	
i	Węgry.	Kobiety	z	Biłgoraju	słusznie	słyną	ze	swej	urody.	Strój	mężczyzn	i	kobiet	w	tym	regionie	jest	bar-
dzo	czysty	i	urokliwy,	ponieważ	ludzie	żyją	tu	w	dobrobycie.

Usposobienie	chłopów	lubelskich	jest	tak	łagodne,	że	są	bardziej	poddani	swoim	oprawcom	niż	wszyscy	
inni	mieszkańcy	Polski,	co	dało	początek	przysłowiu:	Uległy jak chłop z Lublina.	Cały	dzień	zajmując	się	
pracą	dla	pana,	zmuszeni	są	często	do	poświęcania	nocy	na	ich	własne	zajęcia.	To	jest	genezą	nocnych żniw.	

Jeśli	pan	podczas	deszczowego	lata	potrzebuje	swoich	chłopów	podczas	pięknych	dni	do	pracy	w	swo-
ich	posiadłościach,	zmuszeni	są	do	rozpoczęcia	zbiorów	podczas	nocy,	w	bladym	świetle	księżyca.	W	tym	
przypadku	zbierają	się	tłumnie	i	kiedy	skończą	zbiory	na	polu	jednego	z	nich,	przenoszą	się	na	pole	następ-
nego.	Dzięki	tej	wzajemnej	pomocy	zbierają	trochę	pszenicy,	która	musi	zaspokoić	ich	głód	w	ciągu	całego	
roku	i	uchronić	przed	wszelkimi	innymi	stratami.	Zmęczeni	pracą	w	dzień	i	w	nocy,	odpoczywają	chwilę	
o	wschodzie	słońca	na	polu,	aby	odzyskać	potrzebne	siły.	Niestety	nie	pracują	dla	siebie,	ale	na	korzyść	
swego	pana.	

Chłopi	z	Lublina	ogólnie	znajdują	upodobanie	w	życiu	braterskim	i	towarzyskim.	Ich	domowe	obyczaje	
wystarczająco	to	pokazują.	Latem	wspólnie	pracują	a	spotykają	się	w	długie	zimowe	wieczory	(wieczerni-
ce).	Młode	chłopki	tworzą	wyroby	z	filcu,	śpiewają,	rozmawiają	o	najnowszych	wiadomościach,	opowiada-
ją	legendy;	młodzi	ludzie	wyplatają	siatki,	wyrabiają	łyżki	lub	innego	podobne	przedmioty.	Kolację	również	
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spożywają	wspólnie.	Młode	dziewczyny	przynoszą	kilka	rodzajów	dań	i	smakołyki.	Chłopcy	wystawiają	
piwo	i	wódkę.	To	podczas	tych	godzin	wieczornych	relacje	stają	się	bliższe	i	zawiązują	się	związki	miłosne.	

Kiedy	związki	przybierają	poważną	formę,	to	nie	swat,	tak	jak	w	innych	regionach,	lecz	swatka,	dostojna	
zamężna	kobieta	poważana	z	racji	wieku,	która	z	butelką	wódki	w	ręku	stawia	się	w	imieniu	zalotnika	w	ro-
dzinnym	domu	jego	ukochanej.	Kiedy	tam	wchodzi,	rodzice	pytają	ją,	skąd	przychodzi,	na	co	ona	wydaje	
się	być	zraniona	ich	ciekawością	i	odpowiada:	„Nie	do	was,	lecz	do	waszej	córki	mam	interes”.	Gdy	dziew-
czyna	słyszy	te	słowa,	chowa	sią	za	olbrzymi	piec	stojący	przy	ścianie,	który	zwykle	służy	do	wypiekania	
chleba.	Swatka	prosi	zatem	o	kieliszek,	po	czym	szuka	młodej	dziewczyny.	Znalazłszy	 ją,	pije	najpierw	
za	jej	zdrowie,	a	później	za	zdrowie	jej	rodziców.	Jeśli	wszyscy	członkowie	rodziny	przyjmują	kieliszek,	
oznacza	to,	że	negocjacje	mogą	zakończyć	się	weselem.	Wizyta	swatki	odbywa	się	w	czwartek,	natomiast	
w	sobotę	przyprowadza	ona	zalotnika	wraz	z	drużbą.	Po	wypiciu	wódki	ze	wszystkimi	zgromadzonymi,	
wygłasza	ona	mowę	na	 temat	obowiązków	małżeńskich	i	życzy	młodej	parze	szczęścia	 i	długiego	życia	
razem.	Następnie	łączy	ręce	młodej	pary,	błogosławi	ich	czyniąc	znak	krzyża	i	w	ten	sposób	kończy	się	na-
rzeczeństwo.	Nazajutrz	ślub	ogłaszany	jest	w	kościele	i	zwykle	po	trzeciej	zapowiedzi,	świętuje	się	wesele.	

Druhenki	pomagają	pannie	młodej	przygotować	się	do	ślubu,	a	w	tym	czasie	nie	przestają	śpiewać.	Na-
stępnie	uplatają	wianek	z	mirtów,	rozmarynu,	róż	i	różnych	kwiatów	i	ofiarowują	go	narzeczonej.	Ona	upada	
na	kolana	i	pokazuje	się	matce,	która	kilkakrotnie	ją	odtrąca,	jednak	w	końcu	ulega	prośbom,	nakłada	na	jej	
głowę	wianek,	zasypując	ją	pieszczotami	i	pocałunkami.

Następnie	prezentuje	się	pan	młody	w	towarzystwie	starosty,	który	przybliża	się	z	chorągwią	w	ręku.	
Za	nim	idzie	jeden	z	najdawniejszych	przyjaciół	nowożeńca,	zwany	marszałkiem weselnym,	a	także	inny	
drużba	niosący	gałąź	jodły	z	dzwoneczkami,	łańcuchami	i	lampkami.	Zobowiązany	do	pełnienia	przez	całe	
wesele	roli	wodzireja,	krzyczy,	używa	gałęzi	i	wykonuje	pantomimę.	Po	nim	wjeżdżają	na	koniach	rodzice,	
przyjaciele	i	sąsiedzi	w	towarzystwie	muzyki.	Kiedy	cała	drużyna	nowożeńca	wejdzie	do	izby,	witają	się	
jedni	z	drugimi,	a	młode	dziewczęta	śpiewają	kantyczki	odpowiednie	do	okoliczności.	Panna	młoda	pada	do	
stóp	ojca	i	matki,	kłania	się	do	kolan	swoich	sióstr,	braci	i	wszystkim	swoim	opiekunom	bez	wyjątku,	jaka-
kolwiek	byłaby	ich	ilość.	Prosi	o	wybaczenie	błędów	i	o	błogosławieństwo.	Po	zakończeniu	tych	ceremonii,	
marszałek	przekazuje	pierwszej	druhnie	obrączkę.	Wtedy	całe	towarzystwo	śpiewa	następująco:

„	Po	środku	wsi	stoi	kuźnia,	której	robotnicy,	wyposażeni	w	miechy	rozpalają	ogień	o	świcie”.
Cały	weselny	orszak	odpowiada	krzykiem:	Lado! Lado15!
„	Biją	młotkiem	w	kowadło	i	wykuwają	złotego	baranka	dla	Jana	i	Marii.	Bóg	zechce	młodych	narzeczo-

nych	prowadzić	ku	szczęściu”.
Towarzystwo	odpowiada	jak	poprzednio:	Lado! Lado!
Cały	orszak	udaje	się	do	kościoła.	Panna	młoda	z	druhenkami,	swatka	i	wszystkie	inne	kobiety	wchodzą	

z	muzyką	do	bryczek,	pan	młody,	drużbowie	i	wszyscy	inni	mężczyźni	podążają	za	nimi	na	koniach.
Po	ceremonii	zaślubin,	zgromadzeni	wracają	do	domu	panny	młodej,	gdzie	znajdują	zastawiony	stół.	

Przed	zajęciem	miejsc,	nowożeńcy	biorą	chleb	i	toczą	go	po	podłodze.	Kiedy	goście	widzą	go	toczącego	się	

15 Lado	lub	Lada	była	słowiańską	boginią	narzeczonych.	W	powiecie	lubelskim	jest	rzeka,	która	nosi	taką	nazwę	i	do	dnia	dzisiejszego	
znajduje	się	wśród	ludu	niektóre	piosenki,	które	są	do	niej	kierowane	jak	do	bogini	narzeczonych.	
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i	upadającego,	krzyczą:	Szczęśliwy, szczęśliwy los!	Jeśli	dzieje	się	przeciwnie,	wszyscy	milczą	i	wróży	to	
nieszczęście.	Kiedy	stoły	są	obsłużone,	wchodzi	orkiestra	i	zaprasza	do	tańców,	które	się	przedłużają	aż	do	
późnej	nocy.	Przynoszone	gościom	piwo	i	wódka	zagrzewają	do	tanecznej	zabawy.	

Kiedy	przychodzi	czas	oczepin,	druhenki	rozwiązują	pannie	młodej	włosy	i	śpiewają	następująco:
„W	zielonym	lasku	płynie	szybko	strumyk,	na	jego	brzegu	leży	sobie	kamień,	zasiada	na	nim	Maria,	by	

przeczesać	włosy.	A	woda,	zgarniająca	wszystko	co	do	niej	wpadnie,	porywa	je	ze	sobą.	Płyńcie,	moje	wło-
sy,	płyńcie	do	mego	kraju	ojczystego,	przed	dom	mej	matki.	Kiedy	dotrzecie	pod	drzwi,	dowiedzcie	się,	czy	
troszczy	się	tam	o	mnie	wciąż”.

Gdy	panna	młoda	otrzyma	czepiec	i	szal,	ustawia	się	w	rzędzie	z	innymi	kobietami	i	na	nowo	rozpoczyna	
tańce.	

Ostatnie	 śpiewy	 młodych	 dziewcząt	 nakłaniają	 pannę	 młodą	 do	 złożenia	 mężowi,	 którego	 wybrała,	
wszystkich	swoich	nadziei	i	całej	swojej	przyszłości.	Oto	słowa	pierwszej	pieśni:

„Jakiś	mroźny	północny	wiatr,	zrywający	się	gwałtownie,	zapowiada	nadejście	zimy.	Zimo,	czy	jesteś	już	
blisko	nas?	Czy	jest	blisko,	czy	daleko,	zima	nie	zapomni	się	znów	pojawić;	pokryje	śniegiem	dachy,	lasy	
i	pola;	zniewoli	w	lodowym	więzieniu	kwiaty,	 jeziora,	morza.	Wówczas,	Mario,	dokąd	pójdziesz	szukać	
schronienia?	Na	próżno	będziesz	uciekać	do	ojca	i	matki,	braci	i	sióstr,	bo	dobrowolnie	się	z	nimi	pożegna-
łaś.	Będziesz	miała	odwagę	powrócić	do	rodzinnego	domu?

Mario,	nie	zadręczaj	się	zbytnio:	Jan	posiada	wielki	dom,	przytulny	i	ciepły,	z	radością	cię	do	niego	przyj-
mie:	tam	będziesz	gospodynią”.

A	oto	kolejny	śpiew:
„Piękna	Maria	zagubiła	się,	idąc	nieznanymi	ścieżkami,	do	których	prowadziło	kilka	dróg.	Biedna	Maria	

była	na	skraju	drogi,	niczym	biała	lilia	pośród	wielkiego	pola;	czekała	na	rodziców,	którzy	powinni	zabrać	ją	
ze	sobą.	Rodzice	minęli	ją,	pozostawiając	białą	lilię.	Biedna	Maria	chowa	w	ręce	twarz	i	wylewa	gorzkie	łzy.	
O	Mario,	jakaś	Ty	nieszczęśliwa!	Jednak	słyszymy	galop	koni,	hałas	kół	pojazdu,	który	unosi	tumany	kurzu;	
to	młody	Jan	nadjeżdża,	dojrzał	lilię	białą,	zerwał	ją	i	przycisnął	do	serca.	O	Mario,	jakaś	ty	szczęśliwa!”

Warto	zauważyć,	iż	w	okolicach	Lublina	kobiety	przejmują	często	obowiązki,	które	w	innych	regionach	
leżą	w	zakresie	mężczyzn.	Gdzie	indziej	to	mężczyzna	pełni	rolę	swata,	gdy	chodzi	o	zawarcie	małżeństwa;	
tutaj	jest	to	kobieta.	W	okolicach	Krakowa	i	Sandomierza,	to	starszy,	szanowany	rolnik	prezentuje	się,	by	
wygłosić	mowę	podczas	uroczystości	pogrzebowych;	tutaj	to	kobieta	wypełnia	to	zadanie,	jej	przemowa	
kończy	się	zwykle	tymi	słowami:	Teraz wracajcie do swoich domów i bądźcie ostrożni na drodze. Przesąd	
mieszkańców	każe	 im	wierzyć,	że	nieboszczyk	powstaje	z	martwych	o	północy,	przechadza	się	 tu	 i	 tam	
i	straszy	mieszkańców	wsi.	
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PODLASIANIE

Między	Liwą,	Mazowszem	a	Prusami	rozciąga	się	kraina	nosząca	niegdyś	nazwę	Podlasie16,	następnie	Woje-
wództwo podlaskie i Okręg białostocki.	Bug,	Narew,	Biebrza,	które	przecinają	te	tereny,	ułatwiają	komunikację	
mieszkańców	oraz	umożliwiają	sprzedaż	produktów	regionalnych.	Blisko	granicy	z	Prusami	znajduje	się	wiele	
bagien	i	jezior,	z	których	najznamienitsze	zwie	się	Wiżajny17.	Do	głównych	miast	należą:	Siedlce,	dziś	główne	
miasto	województwa	podlaskiego;	Białystok,	Tykocin,	Augustów,	Rajgród,	Bielsk,	Brańsk,	Węgrów,	Mię-
dzyrzec,	Biała,	Łosice,	Łuków,	Drohiczyn.	Dwa	ostatnie	miasta	stanowiły	w	odległych	czasach	stolice	nacji	
znanej	w	historii	pod	nazwą	Jaćwingowie18,	po	których	jednak	nie	zostało	już	żadnych	śladów.	

16 Podlasie	lub	Podlasze,	po	łacinie:	Podlachia.
17	 Otwarty	kanał	od	kilku	lat	łączący	Wisłę	z	Niemnem,	za	pośrednictwem	Narwi.	Jest	to	jedno	z	najpiękniejszych	tego	rodzaju	dzieł	

natury.
18	W	krainie,	którą	dzisiaj	nazywamy	Podlasie	mieszkał	dawniej	naród	Jaćwingów	lub	Jaćwięgów,	którzy	według	rozpowszechnionej	

opinii,	byli	następcami	Sarmatów.
	 W	czasach	Heroda	naród	 ten	był	wymieszany	z	 ludami	zamieszkującymi	brzegi	Dniepru.	Straon,	grecki	geograf	utrzymuje,	że	

za	jego	czasów	ludy	te	przesuwały	się	znad	Morza	Czarnego	i	Wołoszczyzny.	W	momencie	wygnania	Owidiusza	przez	Cezara	
Augusta	nad	brzeg	Dniestru,	naród	Jaćwingów	zamieszkiwał	okolice	miejsca	jego	wygnania,	okoliczność,	której	należy	poświęcić	
uwagę	w	tym	dziele.

	 Sto	lat	później,	według	Pliniusza,	w	jego	4.	Księdze,	§25,	s.	466,	Jaćwingowie	dotarli	aż	do	Cisy.	To	częste	zmienianie	miejsca	
pobytu	skłoniło	Ptolemeusza	do	nadania	im	przydomka	métanastes,	co	w	języku	greckim	znaczy	włóczęgi.

	 Inwazja	Hunów,	 którzy	 spenetrowali	Europę	w	XIV	wieku	 i	 zdobyli	Dację	 (dziś	 tereny	Wołoszczyzny	 i	Mołdawii)	 i	 Panonie	
(Węgry),	zmusiła	Jaćwingów	do	opuszczenia	ich	kolonii	nad	Cisą	i	Dunajem.	Przemierzyli	zatem	góry	Karpaty	i	osiedlili	się	na	
równinie	znanej	dzisiaj	od	nazwą	Podlasie.	Spotkali	tam	już,	według	historyków,	Massagetów	na	Mazowszu	i	Alanów	na	Litwie,	
ludy,	które	nie	mogąc	odeprzeć	natarcia	Hunów,	już	na	początku	ich	inwazji	na	Europę,	schroniły	się	w	tym	regionie.	

	 Kadłubek	i	Bogufal	są	pierwszymi	polskimi	historykami,	którzy	wspominali	o	Jaćwingach;	nazywali	ich	Polekszanie	lub	Polesianie,	
co	oznacza	mieszkańców lasu.	–	Długosz,	w	swojej	4.	Księdze,	s.	334,	dowodzi,	że	Jaćwingowie	przypominali	bardzo	Litwinów,	
Żmudzinów	 i	Prusaków	w	kwestii	 religii,	 obyczajów	 i	 zwyczajów.	 –	Kromer	utrzymuje,	 że	mieli	 oni	 swój	 specyficzny	 język.	
Miechowita	zaświadcza	w	swoich	dziełach,	że	za	jego	czasów	na	Podlasiu	i	w	okolicach	Drohiczyna	mówiono	nadal	w	języku	
Jaćwingów.	Pisarz	 ten	nazywał	 ten	 język	 językiem litewskim,	 chociaż	mówi	 też,	 że	 niewiele	 się	 oddaliwszy	 Jaćwing	nie	mógł	
się	 porozumieć	 z	Litwinem	czy	Żmudzinem.	Według	Naruszewicza	 Jaćwingowie,	 na	początku	naród	 całkowicie	odizolowany,	
wymieszali	później	swój	język	i	zwyczaje	z	Litwinami,	swoimi	sąsiadami.	

	 Pomimo	tych	rożnych	wersji,	które	przedstawiliśmy	naszym	czytelnikom,	mamy	pewność,	że	lud	Jaćwingów	nie	jest	pochodzenia	
słowiańskiego	oraz	że	nie	istniały	żadne	więzy	krwi	ani	związek	obyczajów	i	języka	między	nimi	a	Polakami	i	Rusinami.	Stąd	
też,	znienawidzony	i	prześladowany	przez	te	dwie	nacje	lud	Jaćwingów	rozproszył	się	po	całej	Litwie	i	Prusach,	krajach,	które	
dotychczas	zachowywały	pogańskie	obyczaje	Jaćwingów.	

	 Naruszewicz	w	swojej	nocie	115,	t.	4.,	Historia Polski,	utrzymuje,	że	przed	XI	wiekiem	Jaćwingowie	zajmowali	powierzchnię	dużo	
większą	niż	same	Podlasie,	a	mianowicie	część	województwa	brzesko-litewskiego,	ziemi	chełmińskiej,	wołyńskiej,	nowogrodzkiej,	
mińskiej,	a	nawet	ziemia	łukowska	do	nich	należała.	

	 Naród	ten,	dość	silny	ze	względu	na	zajmowaną	powierzchnię,	toczył	często	z	Polakami	i	Rusinami	krwawe	bitwy.
	 W	X	wieku	Bolesław	Chrobry,	pokonawszy	całkowicie	Rusinów	i	zwyciężywszy	jednocześnie	Jaćwingów,	którzy	przyłączyli	się	

do	Rusinów,	aby	złupić	i	zniszczyć	Polskę,	przyłączył	ich	do	królestwa.
	 Włodzimierz,	samowładca	Kijowa,	napadł	na	nich	w	tym	samym	wieku	(1018)	i	duża	część	Podlasia	wołyńskiego	przyłączona	
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Kraina	 ta,	 której	większość	 powierzchni	 pokryta	 jest	 lasami,	 została	 oswobodzona	 za	 panowania	 Ja-
giellonów	(1386-1572)	i	przemieniona	w	teren	obfitujący	w	żyto	i	jęczmień.	Stąd,	aż	do	dzisiaj,	większość	
mieszkańców	oddaje	się	uprawie	ziemi;	niektórzy	zajmują	się	połowem	i	żeglugą.	

Lud,	który	zamieszkuje	Podlasie	składa	się	z	Mazurów,	posługujących	się	dialektem	polskim	i	Rusinów,	
których	język	zachował	dialekt	rosyjski.	Mazurzy	zajmują	tereny	dotykające	Mazowsza,	natomiast	Rusini	
są	bardziej	zbliżeni	do	okolic	graniczących	z	Litwą.	Opisaliśmy	już	obyczaje	i	stroje	Mazurów,	teraz	zatem	
zajmiemy	się	obyczajami	i	strojami	Rusinów.	

Podlasianin	posługujący	 się	 językiem	 rusińskim,	ma	zwykle	ciemną	karnację,	o	odcieniu	 jasnobrązo-
wym,	jest	średniego	wzrostu	i	ma	szerokie	barki.	Młodzi	ludzie	czasami	noszą	wąsy,	a	mężczyźni	bardziej	
zawansowani	wiekiem	brody,	 co	nadaje	 ich	wyglądowi	 smutnego	 i	 poważnego	charakteru.	Mieszkaniec	
Podlasia	z	łatwością	znosi	zmiany	i	srogość	temperatury,	a	kobiety	nie	ustępują	w	tym	mężczyznom	z	po-
wodu	silnego	temperamentu.	Często	w	tym	samym	dniu	lub	w	następnym	dniu	po	porodzie	oddają	się	one	
najcięższym	pracom	w	polu	i	w	gospodarstwie.	Dobrze	jeżdżą	na	koniu	i	to	zajęcie	wydaje	się	sprawiać	im	
przyjemność.	Są	pracowite,	jednak	mało	urodziwe.

Strój	męski	 składa	 się	 z	 brązowej	kapoty,	 obwiązanej	 czarnym	 lub	karmazynowym	pasem,	 z	 koszuli	
z	bardzo	wąskim	kołnierzykiem,	zapiętym	na	metalowy	guzik	lub	kolorową	wstążkę,	ze	spodni	z	białego	
płótna	latem	i	z	ciemnego	sukna	zimą,	w	dni	świąteczne	z	butów	sięgających	za	kolana,	a	w	dni	powszednie	
z	sandałów	zrobionych	z	lipowej	kory.	Kapelusz	lub	czapka	z	futrem	baranka	okrywają	ich	głowy.

Młode	dziewczęta	noszą	na	głowie	na	wysokości	czoła	chusteczkę,	której	dwa	rogi	tworzą	z	przodu	ko-
kardę.	Włosy	splecione	w	warkocz	opadają	na	ramiona.	Gorset	zwykle	niebieski,	spódnica	w	różnokoloro-

została	do	Polski.	Było	to	w	tym	samym	czasie,	gdy	Bolesław	Chrobry,	już	zdobywca	wszystkich	Rusinów,	dokonał	uroczystego	
wejścia	do	Kijowa.

	 Po	śmierci	Mieszka	II,	Jarosław,	książę	Nowogrodu,	mając	wyprawić	w	drogę	swoje	oddziały	na	Narew,	najechał	w	1038	roku	na	
kraj	Jaćwingów	aż	do	granic	z	Mazowszem,	i	wziąwszy	do	niewoli	wielu	jeńców,	zasiedlił	te	tereny	koloniami	Rusinów.	To	właśnie	
od	1038	roku	rozpoczęła	się	rusińska	okupacja	Podlasia,	gdzie	zauważa	się	do	dzisiaj	ich	domy,	świątynie	i	pozostałe	posiadłości	
pomieszane	z	polskimi	aż	do	brzegów	rzeki	Liwiec,	to	znaczy	aż	do	granic	Mazowsza.	Jednak	nie	postrzega	się	już	ani	świątyń,	ani	
miasteczek	rusińskich,	ani	niczego,	co	może	dowodzić	bytowania	tych	ludów	w	tym	regionie.

	 W	1192	Kazimierz	 II,	 król	Polski,	 znany	Sprawiedliwy,	 zorganizował	wyprawę	na	 Jaćwingów,	którzy	zamieszkiwali	wówczas	
lasy	i	bagna	podlaskie.	Przemierzywszy	z	potężną	armią	drogi	prawie	nieprzejezdne,	Kazimierz	dotarł	przed	Drohiczyn,	główne	
miasto	Jaćwingów.	Mały	car	rusiński,	rządzący	tym	miastem,	wyszedł	naprzeciw	królowi,	by	poddać	się	i	błagać	o	łaskę.	Po	jej	
otrzymaniu,	 armia	polska	 się	wycofała.	Wtedy	car	 rusiński	uderzył	na	nią	z	 Jaćwingami,	 jednak	kompletnie	pokonany,	musiał	
poddać	się	ponownie.	Od	tego	czasu	Jaćwingowie	osiedleni	przy	granicach	Mazowsza,	tak	jak	i	ci	zamieszkujący	ziemie	chełmińską	
i	wołyńską	zostali	poddanymi	Polaków;	chociaż	rządzeni	przez	carów,	byli	od	tej	pory	pod	okupacją	polską.	

	 W	1241	roku	dzielny	i	odważny	naród	litewski,	korzystając	z	ucisku	hordy	Tatarów	na	książęta	rusińskie,	poszerzył	granice	swych	
podbojów.	Erdziwiłł,	bratanek	Mendoga,	wysłany	wraz	z	armią	przez	wuja,	zajął	ziemie	należące	do	Rusinów	i	Jaćwingów.	Polacy	
nie	mogli	bronić	swoich	praw	z	powodu	waśni	powstałych	między	książętami,	którzy	nimi	rządzili	a	Litwinami,	zachęconymi	ich	
sukcesem,	próbowali	wspólnie	z	Jaćwingami	częstych	inwazji	na	ziemie	polskie.	To	zwłaszcza	Jaćwingowie,	chronieni	przez	swe	
pozycje,	które	zajmowali	w	lasach,	stali	się	najgroźniejszymi	wrogami	Polaków.	

	 W	1264	roku	król	Bolesław	Wstydliwy,	zwróciwszy	się	z	apelem	do	narodu	polskiego,	utworzył	liczną	armię	do	unicestwienia	
narodu	Jaćwingów.	Wojsko	to	przeszło	Wisłę	i	w	pobliżu	Zawichostu	napotkał	już	zjednoczone	siły	wroga.	Bitwa	rozpoczęła	się	
z	obustronną	zajadłością.	Jednak	Jaćwingowie	nie	byli	w	stanie	przeciwstawić	się	brawurze	i	taktyce	Polaków.	Komnat,	dowódca	
Jaćwingów	i	wszyscy	główni	generałowie	zginęli,	a	spotkanie	to	doprowadziło	do	całkowitej	eksterminacji	narodu	Jaćwingów.	

	 Polacy	zajęli	wtedy	posiadłości	ziemskie	Jaćwingów	i	zasiedlili	je	ludnością	polską.	Za	panowania	Leszka	Czarnego,	pozostałości	
tego	narodu	zostały	unicestwione	do	tego	stopnia,	że	nawet	pamięć	o	nich	została	usunięta	z	powszechnej	tradycji.	Wielkie	grobowce	
i	mogiły	znajdujące	się	wzdłuż	rzek	i	lasów	Podlasia	świadczą	wciąż	w	naszych	czasach	o	ich	krwawych	walkach.	
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we	paski,	fartuch,	wszystko	to	przykryte	kapotką	lub	płaszczykiem	wciętym	w	talii,	elegancko	wykonanym	
–	oto	cała	ich	kreacja.	Kobiety	zamężne	chowają	swoje	włosy	pod	czapką,	na	której	zawiązują	szal	z	białe-
go,	bardzo	delikatnego	płótna,	którego	końce	zwisają	aż	do	kostek.	Ubiór	ten	różni	się	trochę	w	niektórych	
miasteczkach,	jednak	podobne	są	co	do	kolorystyki	i	długości.

Obyczaje	i	zwyczaje	tego	ludu	różnią	się	znacznie	od	tych	opisanych	przez	nas	do	tej	pory.	Przytoczymy	
kilka	z	nich,	zastrzegając	sobie	uzupełnienie	ich	opisu,	kiedy	wprowadzimy	naszych	czytelników	w	inne	
ludy	posługujące	się	językiem	rusińskim.	

Jeśli	w	ogóle	sposób	życia	ludności	zamieszkującej	ziemie	polskie	jest	daleki	od	bycia	bardzo	komforto-
wym	i	satysfakcjonującym,	sposób	życia	Podlasian	jest	jeszcze	bardziej	nędzny	i	przygnębiający.	Wszystko	
tutaj,	począwszy	od	domostw,	strojów,	aż	po	ich	odżywianie,	spanie	i	rozrywkę	daje	nam	obraz	największej	
prostoty	i	ukazuje	nam	w	ten	sposób	ubóstwo	regionu.	Rzeczywiście,	Podlasianie	bardziej	niż	mieszkańcy	
pozostałych	regionów	Polski,	zwłaszcza	Krakowa,	Warszawy,	Poznania,	itd.,	obciążeni	są	pracą	dla	swojego	
pana.	Poza	tym	mniej	żyzna	ziemia	i	zupełnie	zniesiony	handel	nie	pozwalają	na	poprawę	warunków	życia.	
Prawdą	jest,	że	niektóre	wioski	prezentują	nieco	przyjemniejsze	warunki	i	niektórzy	chłopi	są	bardziej	za-
możni	niż	inni,	jednak	jedni	i	drudzy	giną	w	bezmiarze	ogólnej	biedoty.

Niski	domek	zwany	chałupą	składa	się	z	dwóch	izb,	takie	jest	mieszkanie	Podlasian;	okna	są	tu	bardzo	nie-
wielkie,	wypełnione	kilkoma	fragmentami	szyb,	a	najczęściej	zastępuje	je	deska,	którą	wpycha	się	od	wewnątrz.

Rzadko	można	znaleźć	komin,	który	wychodzi	ponad	dachem;	dym	rozprzestrzenia	się	swobodnie	po	
pokoju,	opada	na	ściany,	które	poczernia	i	wydostaje	się	na	zewnątrz	poprzez	szpary	w	oknach,	drzwiach	
lub	poprzez	dziurę	zrobioną	w	tym	celu	w	suficie.	Pokój	ten	jest	jedynym	schronieniem	podlaskiego	chło-
pa.	Meble,	które	go	zdobią	 to	długi	 i	wąski	stół,	ustawiony	przed	oknem,	dwie	 ławki	obok	pieca,	 łóżko	
lub	kilka	połączonych	ze	sobą	desek	i	podtrzymywanych	przez	cztery	kawałki	drewna,	w	kącie	drugiego	
pomieszczenia	naczynie	do	robienia	chleba	i	skrzynka	zawierająca	majątek	całej	rodziny,	a	w	końcu	kilka	
garnków	i	glinianych	naczyń	oraz	kilka	drewnianych	misek,	które	dostrzegamy	na	górze	półek.	Niewiele	
można	odnaleźć	domów	ze	słomianym	dachem,	w	których	znajduje	się	więcej	mebli.	Małe	okna	sprawiają,	
że	w	pokojach	nieustannie	panuje	mrok.	Wieczorem	oświetlane	są	oleistym	drzewem.

W	pobliżu	swego	domostwa	ubogi	chłop	buduje	małą	stodołę	i	obory.	Trochę	zboża,	ziemniaków,	dwie	
albo	trzy	owce,	tyle	samo	świń,	parę	wołów,	krowa	i	kilka	sztuk	drobiu	–	oto	całe	jego	bogactwo.

Chłopi	żywią	się	tutaj	warzywami,	które	uprawiają	w	swoim	ogródku,	owocami,	kaszą	i	grzybami.	Sma-
lec	służy	im	do	przygotowywania	posiłków.	Prawie	nigdy	nie	jedzą	wołowego	mięsa,	ponieważ	nie	mają	
za	co	go	kupić,	chociaż	nie	jest	ono	drogie.	Cała	rodzina	w	ciągu	roku	spożywa	zaledwie	kilka	sztuk	drobiu	
–	wszystko	pochłaniane	jest	przez	podatki	nałożone	przez	władze,	daninę	dla	właściciela,	a	w	końcu	przez	
ofiary	składane	proboszczowi.

Nędza	ta	i	trudność	w	poprawieniu	swego	losu	popycha	biednego	chłopa	do	prawie	kompletnego	zanie-
dbywania	siebie;	a	podłe	sztuczki	Żydów,	którzy	trzymają	cały	handel	w	swoich	rękach,	interes	właściciela,	
który	sprzedaje	wódkę	wyrabianą	w	jego	fabrykach,	zachęca	chłopów	do	jej	picia;	wkrótce	staje	się	to	ich	
zwyczajem	i	wydają	na	to	swoje	ostatnie	pieniądze.	Jest	to	stan	opłakany	dla	serca,	które	czuje	i	postępuje	
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szlachetnie;	czy	też	można	powstrzymać	się	od	pragnienia,	że	kiedyś	nadejdzie	ten	dzień,	gdy	spadnie	klą-
twa	na	tych,	którzy	mają	interes	w	deptaniu	godności	człowieka,	w	nędzy	i	umartwianiu	swoich	bliźnich.

Podlasianie	są	szczerzy,	religijni,	otwarci	i	odważni,	a	jednocześnie	ponurzy,	smutni	i	bardzo	drażliwi.	
Mąż	przypisuje	sobie	władzę	absolutną	nad	żoną.	Karze	ją,	jeśli	zaniedba	gospodarstwo,	a	ona	znosi	dość	
cierpliwie	złe	traktowanie,	które	jej	wymierza.	Nie	znają	rozwodów,	jednak	nie	mogąc	już	żyć	razem,	mąż	
lub	 żona	opuszcza	dom,	wyjeżdża	 z	wioski	 i	wkrótce	 ślad	 za	nimi	ginie.	Wszystkie	pogwałcenia	wiary	
małżeńskiej	wywołują	nienawiść	i	chęć	zemsty	–	dlatego	też	są	niezwykle	rzadkie.	Matka	sama	zajmuje	
się	dziećmi;	zawija	niemowlę	w	kawałek	starej	pościeli,	kołysze	w	pewnego	rodzaju	naczyniu	z	okrągłym	
dnem	lub	zawiesza	kołyskę	na	sznurku	na	suficie.

Małe	dzieci	w	wieku	od	czterech	do	pięciu	lat	pozostają	prawie	nagie.	Jedynie	koszula	otoczona	kawał-
kiem	tkaniny	chroni	je	zarówno	latem,	jak	i	zimą	przed	zmianami	pogody.	Chodzą	bez	butów	i	z	gołymi	
głowami.	Co	do	pożywienia,	matka	nie	zabrania	im	niczego.	Surowe	warzywa	są	dla	nich	posiłkiem	bardzo	
smakowitym,	a	półtwarde	owoce	rzeczą	bardzo	delikatną.	Rodzice	przyzwyczajają	dzieci	od	młodego	wie-
ku	do	picia	wódki,	żeby	zapobiec	robakom,	których	w	efekcie	nie	mają.	Matka	nie	karze	dzieci	nigdy,	jak	
tylko	kierując	do	nich	obelgi.	Kiedy	ona	idzie	na	pole,	zamyka	je	w	pokoju	i	pozostaje	nieczuła	na	ich	płacz	
wiedząc,	że	dziecko	zmęczone	swoim	krzykiem	musi	zasnąć	lub	też	pobawić	się	w	spokoju.	Dzieci	pozosta-
ją	w	bezczynności	aż	do	osiągnięcia	dwunastu	lat	i	wypasają	jedynie	krowy,	owce,	świnie	i	gęsi;	zaledwie	
jedno	dziecko	na	tysiąc	uczy	się	czytać	i	pisać.

Chociaż	Podlasianie	nie	posiadają	tej	wesołości,	która	charakteryzuje	Mazurów	i	Krakowiaków,	lubią	
jednak	muzykę	graną	przez	 skrzypce,	 fagot	 i	flet.	 Ich	 tańce	nie	 są	 zbyt	 zróżnicowane:	pierwszy,	 zwany	
zawierucha,	 tańczy	się	we	czwórkę,	 trzymając	się	za	ręce	tworzy	się	krzyż;	drugi,	kajduk,	 jest	rodzajem	
angielki;	a	w	końcu	sztajer i obertas,	które	różnią	się	trochę	od	walca.	Zazwyczaj	kobiety	zaczynają	tańczyć	
same;	następnie	do	zabawy	dołączają	młodzi	mężczyźni.	Umiejętność	i	talent	do	tańca	polega	na	zmęczeniu	
partnerki;	póki	pot	nie	spływa	jej	wielkimi	kroplami	i	nie	jest	zdyszana	tak,	że	nie	może	oddychać,	nie	jest	
usatysfakcjonowana.

Niedziele	i	pozostałe	święta,	tak	jak	wszędzie,	są	też	dla	podlaskiego	chłopa	dniem	odpoczynku	i	rozryw-
ki.	Zabawa	ta	odbywa	się	w	gospodzie,	do	której	zmierzają	i	to	tam	zwykle	spędzają	dni	święte.	Piją	zazwy-
czaj	we	dwójkę	lub	w	kilka	osób.	Zamówienie	trunku	robione	jest	po	kolei	przez	wszystkich	uczestników	
świętowania.	Każdy	zobowiązany	jest	do	poniesienia	równego	wydatku	do	najtwardszego	pijącego.	Kobiety	
dołączają	do	pijących	ze	skrępowaniem	i	nieśmiałością,	prawie	trzeba	je	zmuszać	do	wypicia.	Kiedy	zgodzą	
się	na	kieliszek,	opróżniają	go	i	chowają	się	za	swój	fartuch.

Podlascy	chłopi	nie	lubią,	w	momencie	kiedy	są	w	karczmie,	widzieć	tam	szlachcica;	nie	skupiają	tam	na	
nim	uwagi,	jeśli	jednak	szlachcic	chce	im	narzucić	lub	przeszkodzić	w	zabawie,	stają	się	zamknięci	i	bez-
czelni.	Jeśli	z	kolei	przyjdzie	ekonom	lub	pracownik	ich	właściciela,	są	bardzo	zadowoleni	i	przyjmują	ich	
serdecznie.

Kiedy	młody	Podlasian	chce	się	ożenić,	wysyła	kobietę	lub	mężczyznę,	zwanych	nuncjuszem,	do	domu	
swej	ukochanej.	Jeśli	deklaracja	złożona	przez	nuncjusza	jest	przychylnie	przyjęta,	odbywają	się	zaręczyny.	
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Młody	przyjmuje	imię	książę,	a	młoda	księżniczka.	Błogosławieństwo	małżeńskie	następuje	zawsze	w	nie-
dziele,	w	soboty	lub	w	wigilię	wesela,	nazywaną	dzień więzów miłości.

W	soboty,	widząc	nadchodzącego	narzeczonego	wraz	z	rodziną,	świadkowie	i	drużbowie,	rodzice	panny	
młodej,	a	także	jej	rodzina	siadają	przy	stole.	Po	przybyciu	na	miejsce	usadza	się	go	przy	stole	obok	rodzi-
ców.	Starości	i	marszałkowie	weselni	wybrani	z	dwóch	stron	klaszczą	biczami	lub	też	strzelają	kilka	razy	
trzciną	o	belki	sufitu,	krzycząc	trzy	razy:

„Ojcze	i	matko,	bracia	i	siostry,	opiekunowie	i	przyjaciele!	Prosimy	Was	bądźcie	tak	dobrzy	pobłogosła-
wić	dwójkę	tych	dzieci	z	głębi	waszego	serca”.

Po	tej	prośbie	narzeczona,	teraz	księżniczka,	w	towarzystwie	pierwszej	druhenki,	która	podaje	jej	rękę,	
kłania	się	do	kolan	przed	wszystkimi	obecnymi,	rozpoczynając	od	rodziców,	aby	wszyscy	dali	jej	swoje	bło-
gosławieństwo.	Po	tej	ceremonii	pierwszy	drużba	odprowadza	ją	do	stołu,	a	jej	brat	lub	najbliższy	opiekun	
zajmuje	miejsce	obok	niej.

Pan	młody	wychodzi	wraz	z	rodziną	do	sieni,	pozostawiając	w	izbie	pierwszego	drużbę	z	bratem	na-
rzeczonej,	aby	ustalić	cenę	prezentu,	który	musi	ofiarować	swojej	wybrance	(bukiet	do	jej	sukienki,	jak	to	
mówią).	Druhenki	zachęcają	brata	do	bycia	wymagającym,	śpiewając	następującą	pieśń:

„Bracie,	opiekunie	naszej	naiwnej	księżniczki,	zajmij	miejsce	w	fotelu	obok	swojej	drogiej	siostry,	bo	oto	
ambasador	i	przyjaciel	zamożnego	księcia	przychodzi	kupić	jej	wianek.	Targuj	się	z	nim	zatem,	braciszku,	
targuj	się	dobrze,	cierpliwie	i	ostrożnie,	bo	pieniądze	są	jedynie	zjawą,	próżnością,	iluzją,	a	siostra	twoja	jest	
piękna,	uczciwa	i	droga	bratu”.

Kiedy	 targowanie	 się	długo	 trwa,	druhenki,	 żartując	 sobie,	 śmieją	 się	z	pana	młodego	 i	 zachęcają	do	
nieżałowania	 pieniędzy.	On	 z	 kolei	 po	 zaoferowaniu	 kosztownego	 prezentu	 zajmuje	miejsce	 obok	 swej	
ukochanej,	śpiewając:

„Wstydź	się,	wstydź	się,	książę,	tak	długiego	stania	za	drzwiami	i	chowania	swych	błyszczących	oczu	przed	
towarzystwem,	które	śmieje	się	z	twej	zwłoki.	Nie	żałuj	drogiego	naszyjnika	ani	pieniędzy,	bo	księżniczka	jest	
młoda,	piękna	i	gospodyni	słynna.	Skąpstwo	nie	przystoi	księciu.	Kończ	więc	szybko	targowanie	i	chodź	zająć	
miejsce	brata	obok	twej	ukochanej,	byśmy	mogli	w	końcu	ucieszyć	się	z	widoku	szczęśliwej	pary”.

Po	dokonaniu	targu,	pierwszy	drużba	kładzie	na	stole	przed	narzeczoną	prezent	i	pieniądze;	książę	wcho-
dzi	ze	swymi	towarzyszami	i	brat	ustępuje	mu	tak	upragnionego	miejsca.	Rozpoczyna	się	posiłek,	wznoszo-
ne	są	toasty	z	jednej	i	z	drugiej	strony,	następnie	wieczór	miłości	kończą	tańce.	

Uroczystości	błogosławieństwa	małżeńskiego,	które	odbywają	się	następnego	dnia	nie	różnią	się	niczym	
od	tego	rodzaju	ceremonii	u	ludów	zwanych	Rusinami.	Wspominamy	o	nich	w	odpowiednim	czasie	i	miej-
scu.	Teraz	poświęcimy	kilka	słów	istotnym	szczegółom	narodu,	który	nas	zajmuje.	

Po	błogosławieństwie	Podlasianie	zapalają	stos	utworzony	z	pęku	chrustu	i	słomy,	a	młodzi	ludzie	prze-
kraczają	go,	skacząc.	Jest	to	obyczaj	pochodzący	jeszcze	od	pogańskich	Słowian,	u	których	prawie	żadne	
uroczystości	nie	były	obchodzone	bez	udziału	ognia.

Panna	młoda,	wychodząc	z	małżeńskiego	łoża,	bierze	bochenek	i	ręcznik	do	rąk,	i	w	towarzystwie	brata	
idzie	szukać	wody	u	sąsiadów.	Nabrawszy	wody	ze	studni,	wkłada	do	niej	przedmioty,	pokazując,	że	chce	



(  61  )

żyć	w	zgodzie	z	sąsiadami.	Wylewa	wodę,	którą	przyniosła	w	kotle,	aby	zrobić	jabłecznik,	nazywany	Kwas 
tak	smaczny	dla	całego	narodu	Rusinów,	co	dowodzi,	że	nie	obawia	się	o	zdradę	ze	strony	innych	mieszkań-
ców	oraz	że	wierzy	w	ich	przyjaźń.	

Pośród	smakołyków,	które	Podlasianie	spożywają	podczas	wesela,	jest	jeden,	który	zasługuje	na	szcze-
gólną	uwagę:	to	kapłon,	zwany	bażant,	który	tym	razem	przyrządzany	jest	w	bardzo	dziwny	sposób,	jednak	
powody	są	nam	nieznane.	Przywiązuje	się	go	na	górze	drabiny,	wychodzi	się	z	wioski	i	na	specjalnie	wy-
branym	wzgórzu	piecze	się	go	żywego	w	ogromnym	płomieniu,	następnie,	po	oskubaniu	go	z	piór,	przygo-
towuje	się	go	tak	jak	zwykle.	Wychodząc	i	wchodząc	niesie	się	go	w	wielkiej	ceremonii,	pośród	okrzyków	
wszystkich	zgromadzonych	i	wśród	dźwięków	muzyki.

W	domu,	w	którym	znajduje	się	młody	mężczyzna,	który	chce	się	ożenić,	kobiety	nie	śmią	wyrabiać	
z	filcu	w	poniedziałki;	wierzą,	że	młody	kręciłby	się	na	próżno	wokół	dziewczyny	tak	długo,	jak	obraca	się	
wrzeciono.	Jeśli	dwa	wesela	spotykają	się	na	drodze,	jest	to	w	ich	oczach	nieszczęście	dla	poślubionych.	
Żadne	z	nich	nie	chce	ustąpić	i	zaczyna	się	walka.	Torują	sobie	drogę	siłą	lub	porozumiewają	się	w	przyjaźni	
i	jedno,	i	drugie	cofa	się	do	miejsca,	skąd	wyszło.	Wychodzi	się	na	nowo	z	całą	ostrożnością,	aby	nie	spotkać	
się	ponownie.

Podlasianin	dąży	do	znalezienia	kobiety	raczej	pracowitej	niż	pięknej.	Słowa,	które	powtarzają	zgodnie	
dowodzą	tej	prawdy:

„Nie	patrz	bracie	na	to,	czy	cera	jest	jasna	i	gładka,	ale	idź	i	pytaj	ludzi	czy	pokój	jest	zamieciony	i	dobrze	
utrzymany.	Nie	patrz	bracie	na	to,	czy	tańczy	dobrze,	ale	idź	i	pytaj	ludzi	czy	umie	płótno	zrobić	i	koszulę	
uszyć”.

Kiedy	któraś	kobieta	rodzi,	jedna	z	sąsiadek	karmi	ją,	karmi	noworodka,	a	inna,	zwana	baba,	przychodzi	
opiekować	się	chorą;	obie	zostają	aż	do	momentu,	gdy	matka	może,	bez	ich	pomocy,	wypełnić	obowiązki	
macierzyńskie.	Zwyczaj	ten,	dowodzący	braterstwa,	znany	jest	wszystkim	ludom	słowiańskim,	a	także	Dal-
matom,	Istianom,	Koryntianom	i	innym	mieszkańcom	wybrzeży	Morza	Adriatyckiego.

Musimy	jeszcze	dorzucić	kilka	zdań	na	temat	obyczaju	pogrzebowego,	który	jest	wspólny	dla	Podlasian	
i	wszystkich	ludów	sąsiadujących.

Kiedy	 trzeba	przenieść	 trumnę	na	cmentarz,	zakłada	się	zmarłemu	na	 rękę	kawałek	płótna	z	kilkoma	
monetami,	poświęconymi	roślinami	i	buteleczką	wódki	w	piwie.	Na	pokrywie	trumny	kładzie	się	również	
kawałek	płótna	i	bochenek	chleba,	z	którego	robi	się	ofiarę	dla	księdza.	Niosąc	trumnę	przez	wioskę,	puka	
się	młotkiem	do	wszystkich	drzwi,	jakby	mówiąc	w	ten	sposób,	żegnaj	na	zawsze.	Niegdyś	wynajmowano	
płaczki,	dzisiaj	zwyczaj	ten	został	całkowicie	porzucony.	

Jeśli	cmentarz	 jest	zbyt	oddalony,	ksiądz	 towarzyszy	orszakowi	 jedynie	do	krzyża	umiejscowionego	na	
wejściu	i	wyjściu	każdej	wioski	w	Polsce.	Następnie,	jeden	z	najstarszych	i	najzacniejszych	ludzi	żegna	gości	
w	imieniu	zmarłego	i	prosi	o	wybaczenie	błędów	i	przewinień,	które	mógł	popełnić	za	życia.	Po	tej	krótkiej	
przemowie,	często	przerywanej	płaczem	zgromadzonych,	całuje	się	trumnę,	która	zakrywa	ciało	zmarłego,	
zawozi	się	ją	na	cmentarz	i	po	złożeniu	do	grobu,	który	jest	jej	przeznaczony,	wraca	się	do	wioski,	aby	spożyć	
posiłek	pogrzebowy,	składający	się	z	piwa,	wódki,	chleba,	sera,	marynowanych	ogórków	i	surowych	cebul.	
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Cztery	 razy	w	 roku	odbywają	 się	 uczty	 żałobne	 lub	 posiłki	 pogrzebowe,	 nazywane	 święto przodków 
(Dziady).	Spotkania	te	odbywają	się:	w	wigilię	Zielonych	Świątków,	w	tłusty	czwartek,	Sobotę	Wielkanoc-
ną	i	w	dzień	Wszystkich	Świętych.	W	te	dni,	od	samego	rana	zanoszone	są	gorące	dania	do	kościoła,	a	pod-
czas	święcenia	 ich	przez	księdza	oraz	pozostałych	towarzyszących	temu	ceremonii	religijnych,	zwanych	
Parastas,	każda	matka	stara	się	wstrząsnąć	i	pomieszać	dania,	przekonana,	że	para,	która	się	z	nich	uwalnia	
będzie	przyjemna	dla	zmarłych.	Wieczorem	nakrywa	się	stoły	i	zaprasza	się	zmarłych	tymi	słowami:	„Pro-
simy	was,	dusze	zmarłych	o	uczestniczenie	w	naszym	skromnym	posiłku!	Przyjdźcie,	przyjdźcie,	dusze	
zmarłych,	prosimy	was	z	głębi	serca”.

Aby	celebrować	nadal	 ten	zwyczaj,	Adam	Mickiewicz	napisał	swoje	słynne	dzieło	Dziady	 lub	Święto 
przodków.



(  63  )

POLESIANIE

A SZCZEGÓLNIE MIESZKAŃCY OKOLIC PIŃSKA

Kraina	położona	między	Podlasiem	a	Wołyniem	nosiła	niegdyś	nazwę	Polesie.	 Jest	 to	 teren	nadmiernie	
bagienny;	jego	liczne	rzeki,	a	także	kanał	(zwany	kanałem	Ogińskim)	pozwalają	na	połączenie	z	Morzem	
Czerwonym	i	Bałtyckim.

Miasto	Pińsk	to	centrum	tej	krainy,	której	powierzchnia	wynosi	1000	mil	kwadratowych	Polski.	Wiosną	
wody	rzek	wzbierają	i	zalewają	cały	teren	i	ta	wielka	kraina	wygląda	jak	prawdziwe	morze.	Miejsca	naj-
wyżej	położone,	które	znajdują	się	na	poziomie	wód,	przypominają	wyspy	pokryte	miastami	i	wioskami.	
Latem,	kiedy	wody	opadają,	komunikacja	między	mieszkańcami	staje	się	bardzo	utrudniona.	Drogi	będące	
bardzo	kręte	z	powodu	ciągłego	bagna	nie	do	przejścia,	wymagają	poświęcenia	całego	dnia,	aby	przebyć	
z	jednego	miasta	do	drugiego.	Gdyby	podobne	miejsca	znajdowały	się	na	terenie	mniej	bagiennym,	potrzeb-
ne	by	było	jedynie	pół	godziny	marszu.	Jedynie	zimą,	gdy	śnieg	przykrywa	bagna	lub	gdy	wody	są	podnie-
sione,	mieszkańcy	mogą	się	ze	sobą	kontaktować	albo	za	pomocą	sani	albo	łódki.	

Łatwo	pojąć,	że	klimat	tej	krainy	nie	może	być	zbyt	zdrowy;	to	z	jego	powodu	bez	wątpienia	tak	czę-
ste	występują	tu	zachorowania	na	tak	zwany	kołtun polski.	Dotknięta	nim	jest	połowa	mieszkańców	tego	
regionu.	Choroba	ta	pozostawia	jedynie	szkody	na	urodzie	obu	płci,	których	rysy	twarzy	oraz	sylwetka	są	
regularne	i	ładne.

Ubiór	męski	składa	się	krótkiej	szarej	kapoty,	spodni	z	jasno	niebieskiego	sukna	zimą	i	z	białego	płótna	
latem,	ze	skórzanego	paska,	do	którego	przymocowane	są	nóż	i	zapalniczka,	z	czapki	sukiennej	z	futrem	
i	z	sandałów	z	kory	lipowej;	rzadko	robią	użytek	z	butów.	

Kobiety	noszą	kapotkę	z	niebieskiego	sukna	ze	zdobieniami	w	kolorze	amarantowym,	pąsowym,	zielo-
nym	lub	w	kolorze	nieba,	spódnicę	z	tkaniny	w	różnokolorowe	prążki.	Dziewczęta	ozdabiają	głowę	wstąż-
kami	i	kwiatami.	Kobiety	zamężne	czeszą	się	z	pomocą	chusty	lub	białego	szala	(namitka).	Co	do	butów,	
one	również	mają	sandały	z	kory,	jednak	w	dni	świąteczne	noszą	buty	z	niską	cholewką.

Mieszkańcy	okolic	Pińska	zajmują	się	uprawą	ziemi,	hodowlą	bydła,	utrzymaniem	pszczół	i	transportem	
towarów.	Połowy	są	jednym	z	główniejszych	ich	zajęć.	W	swoich	bagnach	znajdują	ryby,	nazywane	piskorz 
lub	wijun,	które	wędzą,	aby	sprzedać	je	potem	w	innych	regionach	Polski	i	Rusi.	

Obyczaje	i	zwyczaje	Polesian	są	prawie	takie	same	jak	Podlasian.	
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 MIESZKAŃCY PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Pomiędzy	Brześciem	(Litewskim),	Białymstokiem	i	bagnami	Pińska	rozciąga	się	Puszcza	Białowieska.	Pod	
Rzecząpospolitą	Polską	była	ona	włączona	do	województwa	Brześcia,	dziś	stanowi	część	okręgu	Grodna.	

Puszcza	Białowieska	obejmuje	powierzchnię	30	mil	kwadratowych	Polski.	W	bardziej	odległych	czasach	
należała	do	korony.	Po	rozbiorze	Polski,	Katarzyna	II,	caryca	Rosji,	podzieliła	las	na	części	i	rozdzieliła	
pomiędzy	swych	oblubieńców,	jednak	ta	darowizna	wynosiła	jedynie	7,21	mil.	

Kiedy	opuszczamy	Warszawę	i	gdy	udajemy	się	w	kierunku	wsi	Granne	nad	Bugiem,	spostrzegamy	na	
horyzoncie	długą	i	czarną	linię	–	to	właśnie	Puszcza	Białowieska.	Ostatnia	wioska	po	drodze	(Hajnowsz-
czyzna)	służyła	niegdyś	za	granicę	Polski	i	Litwy.

Wchodząc	do	tego	ogromnego	lasu,	po	połowie	dnia	marszu	spotykamy	tam	wieś	Białowieża,	zlokalizowa-
ną	nad	brzegiem	Narewki.	Dominuje	nad	nią	wzgórze,	na	którym	August	III,	król	Polski,	zbudował	przestron-
ny	dom	myśliwski,	miejsce	spotkań	wielu	myśliwych,	którzy	towarzyszyli	królowi	w	wędrówkach	poprzez	tą	
dziką	krainę.	Pozostało	w	tym	miejscu	jeszcze	kilka	ruin.	Niedaleko	dalej	znajduje	się	Stara	Białowieża,	gdzie	
stał	niegdyś	zamek	z	białymi	wysokimi	wieżami,	od	którego	wywodzi	się	nazwa	puszczy	i	wsi.

Puszcza	Białowieska	podzielona	jest	na	dwanaście	części	(Straży),	każda	pod	dowództwem	Strażnika.	
W	jednej	z	tych	części	znajduje	się	nadal	Batorowa Góra,	miejsce	niezwykłe	i	przepełnione	historycznymi	
pamiątkami.	Wielki	król	Batory	przyjechał	tu,	polując,	aby	odetchnąć	od	trosk	i	problemów	swoich	rządów.	
Królowie	August	II	i	August	III,	którzy	mieli	podobne	pragnienia,	nadali	swe	imię	innemu	miejscu,	zwane-
mu	Augustówka.	

Puszcza	 ta	 jest	 rzeczywiście	 jednym	z	najbardziej	niezwykłych	miejsc	w	Polsce.	Jeszcze	dziś	 istnieją	
w	niej	miejsca	nigdy	nieodwiedzone	przez	człowieka;	bagna,	które	nie	zamarzają	nawet	w	srogie	zimy,	
a	także	niezmierzona	ilość	starych	pni,	przewróconych	i	ułożonych	jedne	na	drugich,	tworzą	z	niej	miejsce	
niedostępne.	W	 lesie	 tym	 rosną	drzewa	 i	 rośliny,	 które	 do	dziś	 nie	 są	 jeszcze	 znane	naszym	przyrodni-
kom,	choć	każdego	roku	odkrywają	coś	nowego.	Stąd	też	rośliny	wykorzystywane	w	medycynie,	korze-
nie	użyteczne	w	gospodarstwach	domowych	zostały	zapomniane.	Wegetacja	jest	tu	wspaniała.	Miejsce	to	
stanowi	rarytas	dla	myśliwych;	dziczyzna	 jest	 tu	w	obfitości,	a	polowanie	od	pierwszych	chwil	przebie-
ga	z	łatwością.	Zwierzęta,	które	tu	spotykamy,	a	których	gatunki	są	niezwykle	różnorodne,	nie	występują	
w	żadnym	innym	regionie.	Wśród	nich	znajdziemy	między	innymi	stada	żubrów19	(rodzaj	dzikiego	wołu),	

19 Zwierzę	 to	 jest	nazywane	wyssent	przez	dawnych	Germanów,	orax	przez	Rzymian,	zimbr	przez	Mołdawian,	żubr	przez	Polaków	
i bison	przez	Francuzów.	Jego	włosie	jest	krótkie,	ale	delikatne,	grzywę	mają	długą,	a	brodę	krzaczastą.	Włosie	wzrasta	lub	ubywa	
w	zależności	od	wieku.	Jedynie	zimą	natura	ubiera	go	w	futro	w	kolorze	jasnego	brązu,	które	traci	latem.	Włosie	to,	zwłaszcza	zimą,	
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ma	zapach	zbliżony	do	zapachu	piżma.	Jego	głowa	jest	ogromna	w	porównaniu	do	reszty	ciała.	Czoło	ma	wydęte,	a	rogi	czarne,	a	jeśli	
przez	przypadek	się	złamią,	nie	odrastają	więcej.	Jego	oczy	są	przenikliwe,	a	w	momencie	kiedy	ogarnie	go	furia,	ich	białka	wypełniają	
się	krwią.	Jego	skóra	jest	dwa	razy	grubsza	od	tej	bydła	domowego	i	posiada	o	dwa	żebra	więcej	niż	wół.	Chętnie	ociera	się	o	drzewa,	
pokrywając	 się	w	 ten	 sposób	 skorupą	 żywiczą.	 Lato	 i	 jesień	 spędza	w	miejscach	wilgotnych	 i	 zalesionych,	 aby	 zapewnić	 sobie	
ukąszenia	owadów	podczas	największych	upałów.	Zimą	i	wiosną	woli	tereny	suche	i	odkryte.	Żubry	zwykle	żyją	w	stadach	trzydziestu	
bądź	czterdziestu	osobników.	Starzy	oddzielają	się	od	młodych	i	chodzą	w	małych	grupach	od	trzech	do	czterech,	 jednak	zawsze	
w	sąsiedztwie	stada	podstawowego.	Jeśli	dwa	stada	się	spotykają,	mniej	liczne	ustępuje	temu	drugiemu.	W	przypadku	rozproszenia	
nawołują	się	cienkim	głosem,	słabo	słyszalnym	z	dystansu	sześćdziesięciu	kroków,	a	który	przypomina	kwik	świń.	

	 Żubr	nie	boi	się	wcale	wody;	przemierza	rzeki	pokryte	śniegiem,	ale	tylko	wtedy,	kiedy	jest	do	tego	zmuszony,	w	przeciwnym	razie	
wcale	się	nie	kąpie.	

	 Stare	żubry	nie	uciekają	od	człowieka,	wcale	się	go	nie	boją;	zatrzymują	się,	gdy	go	dostrzegą,	ale	nigdy	mu	nie	ustępują.	Jeśli	są	
atakowane,	stają	się	rozwścieczone.	

	 Żywią	się	liśćmi	i	korą	drzew;	kiedy	ziemia	przykryta	jest	śniegiem,	szukają	wierzby	lub	innych	drzew	i	krzewów,	które	zachowują	
zieleń.	Jednakże	nie	dotykają	sosny,	jałowca,	ani	pozostałych	drzew	posiadających	igliwie.	Istnieją	rośliny,	które	lubią	najbardziej	
ze	wszystkich.	Wskazuje	się	w	Białowieży	kilka	ziół,	które	stanowią	 ich	podstawowy	pokarm,	a	mieszkańcy	wierzą,	że	żubry	
pozostają	w	puszczy,	ponieważ	zioła	te	nie	występują	nigdzie	indziej.

	 Doświadczenia,	które	przeprowadzono	na	młodym	oswojonym	żubrze	dowiodły,	że	wybierają	one	z	siana	zioła	baldaszkowate	i	te,	
które	rosną	na	terenach	podmokłych.	Niewytłumaczalną	osobliwością	było	również	spożywanie	owsa,	jednak	nigdy	nie	widziano	
żubra	niszczącego	pola.	

	 We	wrześniu	samce	parzą	się	z	samicami;	trwa	to	około	trzech	tygodni	i	podczas	tego	czasu	samce	oddają	się	zajadłym	walkom	
prowadzonym	między	 sobą.	Raz	oddzielone	od	 samic,	nie	próbują	więcej	 się	 zbliżyć	 i	nie	pokazują	żadnego	przywiązania	do	
młodych.	Pod	koniec	dziewiątego	miesiąca	samica	wydaje	na	świat	swoje	młode;	nigdy	natura	nie	daje	jej	więcej	niż	jedno	na	raz.	

	 Nowo	 narodzony	 żubr	 pozostaje	 bez	 ruchu	 podczas	 dwóch	 lub	 trzech	 dni,	 a	 matka	 jest	 tak	 rozwścieczona	 w	 tym	 czasie,	 że	
najgroźniejsze	zwierzęta	nie	ośmielają	się	do	niej	zbliżyć.	Pod	koniec	trzeciego	dnia	mały	żubr	daje	znaki	życia.	Ssie	aż	do	jesieni.	
Zimą	jego	włosie	staje	się	kędzierzawe	i	zupełnie	przypomina	wtedy	niedźwiadka.

	 Długość	życia	żubra	wynosi	pięćdziesiąt	lat	dla	samca	i	czterdzieści	pięć	lat	dla	samicy.	Na	starość	ich	zęby	są	osłabione	i	wypadają	
ze	szczęki;	nie	może	on	wtedy	już	jeść	kory	drzew,	chudnie	i	nie	zwleka	z	odejściem.

	 Kiedy	żubr	jest	chory,	łatwo	staje	się	zdobyczą	dla	wilków,	rysi,	niedźwiedzi	i	innych	dzikich	zwierząt;	jednak	kiedy	jest	w	formie,	
zawsze	wygrywa	pojedynki.	Grupy	wilków	nie	są	w	stanie	odeprzeć	żubrów.	Jeśli	widzą	one	napastników,	tworzą	kwadrat	z	młodymi	
pośrodku	i	zawsze	bronią	się	zwycięsko.	Natura	wyposażyła	je	w	niezwykły	węch	–	na	sto	kroków	wyczuwają	obecność	wroga.

	 Nie	widuje	 się	żubra	zbliżającego	się	do	bydła	domowego.	Te	dwa	zwierzęta,	pomimo	 ich	wspólnego	pochodzenia,	mają	do	 siebie	
nawzajem	 ogromną	 niechęć.	 Przeprowadzono	 następujące	 doświadczenie:	 wzięto	 dwa	małe	 żubry	 karmione	 przez	matki	mlekiem,	
doprowadzono	je	do	krowy,	jednak	młode	stanowczo	odmówiły	jej	ssania,	podczas	gdy	to	samo	doświadczenie	przeprowadzone	z	małą	
kózką	doskonale	się	powiodło.	Na	próżno	próbowano	też	skojarzyć	byki	z	samicami	żubra	–	nie	pozwalały	im	się	do	siebie	zbliżyć.	

	 Kiedy	zabiera	się	je	młode,	mogą	rozpoznawać	człowieka,	który	daje	im	jeść,	nawet	liżą	mu	rękę;	jednak	jeśli	ktoś	obcy	chce	się	do	
nich	zbliżyć,	stają	się	agresywne.	Z	reguły	zwierzę	to	nie	może	być	oswojone	i	jest	bezużyteczne	w	pracach	ludzi,	doświadczenia,	
które	chciano	przeprowadzić	były	bezskuteczne;	żubr	przeraża	się	na	widok	koloru	czerwonego	 i	 ta	wściekłość	ogarnia	go	 jak	
dostrzeże	 jakiś	 przedmiot	 posiadający	 tę	 cechę.	Mięso	 żubra	 jest	 smaczne	 i	 pożywne;	 jego	 smak	 zbliżony	 jest	 do	mięsa	wołu	
i	dziczyzny,	zrobiony	na	nim	bulion	miał	zapach	piżma.	Aromat	ten	wydziela	zwłaszcza	głowa	i	mózg.	Królowie	polscy	wysyłali	
innym	monarchom	z	Europy	wędzone	mięso	żubra,	jako	bardzo	delikatny	i	wyszukany	posiłek	dla	smakoszy.

	 Żubr	ma	nadzwyczajną	siłę;	istnieją	na	ten	temat	następujące	anegdotki:	Król	Aleksander	Jagiellończyk	zarządził	wielkie	polowanie	
i	aby	jego	żona	mogła	w	nim	z	przyjemnością	uczestniczyć,	na	polanie	została	zbudowana	długa	galeria,	aby	mogła	poruszać	się	
w	niej	swobodnie	i	bez	obaw.	Żubr	zaledwie	jej	dotknął,	a	przewróciła	się	całkowicie.	

	 Kilka	lat	temu	udało	się	jednego	żubra	wychować	w	oborze,	następnie	chciano	go	przetransportować	do	innej	obory.	Skrępowano	
go	i	dwudziestu	mężczyzn	przygotowało	się	do	jego	przewiezienia.	Żubr	wykonawszy	tylko	jeden	ruch,	rozerwał	sznurki,	którymi	
był	związany	i	rzucił	na	ziemię	dwudziestu	mężczyzn.

	 Polowanie	na	żubry,	które	niegdyś	się	odbywało	jest	dość	ciekawe;	nie	atakowało	się	go	wcale	bronią	palną.	Mężczyźni	na	koniach,	
wybrani	z	pośród	najzręczniejszych,	byli	wyposażeni	w	groty,	a	w	dawniejszych	czasach	w	strzały.	Wypuszczano	psy,	aby	ożywić	
bestię,	podczas	gdy	 jeźdźcy	starali	się	zranić	 je	swoimi	dzidami.	Pierwszy,	na	którego	zwierzę	się	 rzuciło,	wyrzucał	mu	swoją	
strzałę	 i	uciekał;	zwierzę	go	goniło;	 inny	myśliwy	atakował	 je	z	boku,	wtedy	zwierzę	rzucało	się	na	niego,	pozostawiając	tego	
pierwszego.	Zwierzę	nacierane	ze	wszystkich	stron,	nie	wiedząc	którego	wroga	z	pośród	wszystkich	wybrać,	upadało	wyczerpane	
zmęczeniem	i	przebite	ciosami.	

	 Oto	inny	sposób	polowania	na	żubry.	Myśliwi	wybierają	drzewo	średniej	grubości;	wypuszczają	psy,	które	zaczynają	nękać	żubra,	
łowca	chowa	się	za	drzewo,	aby	uciec	przed	skutkami	jego	rozwścieczenia	i	manewruje	tak	zwinnie,	że	unika	ciosów	zwierzęcia;	
atakuje	go	za	pomocą	pala.	Zwierzę	nastawia	się	przeciwko	drzewu,	a	w	nadmiarze	wściekłości	zadaje	mu	ciosy	swoim	rogiem,	
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które	wyginęły	w	pozostałej	części	Europy;	bobra	budującego	swój	dom	nad	brzegami	rzek	sąsiadujących	
z	 lasem;	ogromny	 łoś	spaceruje	 tu	spokojnie;	niedźwiedzie,	wilki,	 rysie	chowają	się	pod	długimi	korze-
niami	drzew	wyrwanymi	i	odwróconymi;	dziki	znajdują	tu	pewne	schronienie;	jeleń,	sarna,	lis,	zając	figlują	
tu	bez	obaw.	Orzeł	też	ma	sentyment	do	Białowieży,	a	na	terenie	dawnego	zamku,	czasem	jeszcze	siada	
smutny	i	osamotniony	i	wydaje	się	żałować	dawnego	gniazda,	które	budował	kiedyś	na	górze	ruin	pomiędzy	
pozostałymi	otworami	po	działach.	Głuszec,	dzięcioł	i	wszystkie	pozostałe	gatunki	ptaków	przylatują	tu	ze	
wszystkich	stron,	przepychają	się,	jeśli	można	tak	powiedzieć,	a	tysiące	różnych	owadów	pokrywają	ziemię.	

Od	dawna	wiemy,	że	duże	lasy	mają	wpływ	na	klimat.	Ten	fenomen	jest	bardzo	odczuwalny	w	Białowie-
ży.	Powietrze	jest	tu	o	wiele	chłodniejsze	niż	w	pozostałych	regionach	kraju	i	w	miarę	jak	zagłębiamy	się	
w	las	i	kiedy	zanurzamy	się	tam	głęboko,	chłód	staje	się	bardziej	intensywny.

Zbiory	są	tu	późniejsze	niż	w	miejscach	bardziej	oddalonych	od	lasu.	Jedno	spostrzeżenie	ogólne	znajdu-
je	tu	zastosowanie:	to	gęste	lasy	dostarczają	wody,	które	służą	do	użyźniania	oddalonych	regionów;	Biało-
wieża	przecinana	jest	przez	niezliczoną	ilość	strumyków,	które	wpływają	do	Wisły,	Narwi	i	Bugu.

Teren	Białowieży	jest	ogólnie	piaszczysty,	jednak	w	niskich	miejscach	lub	na	brzegach	rzek	ziemia	jest	
czarna	i	bagienna.

Mieszkańcy	Puszczy	Białowieskiej,	w	zależności	od	ich	położenia	geograficznego	i	krainy,	która	ich	
dotyka,	posługują	się	trzema	dialektami:	wołyńskim,	podlaskim	i	litewskim.	Oddają	się	polowaniom	
z	największą	pasją	od	najwcześniejszych	lat	dzieciństwa,	co	sprawia,	że	są	zdolnymi	myśliwymi.	Są	
wysokiego,	okazałego	wzrostu,	 ich	spojrzenie	 jest	srogie,	 ich	wygląd	nosi	znamię	niezależności,	 ich	
usposobienie	jest	poważne	jak	miejsca,	które	zamieszkują	i	stałe	jak	starożytny	dąb	z	Puszczy	Biało-
wieskiej.

jakby	chciało	je	wyszarpnąć;	staje	się	coraz	bardziej	rozzłoszczone	w	miarę,	jak	myśliwy	bardziej	go	uderza;	w	zapale	walki	stawia	
ogon,	którego	siła	jest	tak	ogromna,	że	kiedy	dosięgnie	myśliwego,	może	wyrwać	go	zza	drzewa	i	pociągnąć	niechybnie	za	sobą.	
Myśliwi,	którzy	nie	mogą	oprzeć	 się	 zmęczeniu	przy	 tego	 rodzaju	 ćwiczeniach,	wykorzystują	 inny	 sposób,	 aby	w	kilka	 chwil	
oddalić	żubra	od	drzewa;	rzucają	mu	kawałek	czerwonego	sukna;	żubr	rzuca	się	na	nie	z	niesamowitą	porywczością;	wtedy	ciągnie	
się	go	za	grzywę	i	atakuje	to	z	jednego,	to	z	drugiego	drzewa,	póki	nie	upada	przytłoczony	zmęczeniem	lub	raniony	śmiertelnie.

	 W	1821	 roku	Puszcza	Białowieska	 liczyła	732	żubry,	 z	czego	381	samców,	258	samic	 i	93	młode.	Zaobserwowano,	że	 liczba	
samców	zawsze	przekracza	ilość	samic.	

	 Każdego	roku	dokonuje	się	przeliczenia	tych	zwierząt	w	Białowieży,	a	oto	sposób,	który	się	stosuje.	Kiedy	spadnie	pierwszy	śnieg,	
blisko	końca	jesieni,	w	momencie,	gdy	tworzy	jeszcze	bardzo	cienką	warstwę,	myśliwi	ustawiają	się	z	samego	rana	w	różnych	
częściach	 lasu;	 liczy	 się	 je	wtedy	według	 śladów,	 które	 zwierzęta	 zostawiły	 na	 swoim	 przejściu;	 jest	 to	 pewny	 sposób,	 który	
nie	potrafiłby	oszukać	cenzorów.	Rzeczywiście,	żubry	wstają	wczesnym	rankiem	w	poszukiwaniu	pożywienia;	żaden	nie	zostaje	
w	miejscu	schronienia,	które	wybrały	na	noc,	jest	zatem	łatwo	policzyć	liczebność	stada	i	liczbę	osobników,	które	je	tworzą.

	 W	czasach,	gdy	Puszcza	Białowieska	została	zajęta	przez	Prusaków	(1795-1807),	leśnicy	niemieccy	chcieli	zasiedlić	żubrami	lasy	
nad	brzegiem	Narwi,	zabierając	je	z	ich	dawnego	azylu;	jednak	nie	mogli	osiągnąć	pomyślnych	rezultatów.	Te	same	starania	były	
wcześniej	czynione	przez	dwóch	królów	polskich	z	dynastii	Sasów,	którzy	przetransportowali	kilka	par	żubrów	do	parku	pomiędzy	
Dreznem	a	Grossenhainem,	stworzonym	w	tym	celu.	Jednak	ich	wysiłki	osiągnęły	te	same	rezultaty.	Kiedyś	jednakże	zwierzęta	te	
znajdowały	się	w	kilku	regionach	w	Europie;	w	Mołdawii,	w	Prusach,	we	Francji,	w	Ardenach,	w	Wogezach	i	w	Pirenejach.	Juliusz	
Cezar	i	Tacyt	donoszą,	że	widziano	je	w	gęstych	lasach	dawnej	Germanii.	

	 Jeden	z	polskich	historyków	zapewnia,	że	w	1595	roku	zabito	w	Prusach	żubra,	który	miał	10	stóp	długości	i	7	wysokości;	jego	
waga	wynosiła	1905	libr	norymberskich.	Inny	historyk	opowiada,	że	król	Zygmunt	August	zabił	z	własnej	ręki	żubra	tak	wielkiego,	
że	trzy	osoby	mogły	usiąść	pomiędzy	jego	rogami.	Zwierzęta	te	zamieszkiwały	wtedy	okolice	Warszawy,	Sochaczewa,	Ostrołęki,	
część	Prusów	polskich,	 itd.	Jednak	wojny,	które	spustoszyły	Polskę	od	tak	dawna	są	przyczyną	faktu,	że	żubry	znajdujemy	już	
jedynie	w	Puszczy	Białowieskiej.	Obecny	rząd,	chcąc	zakończyć	wyniszczanie	tego	gatunku	zwierząt,	który	staje	się	coraz	mniej	
liczny,	wydał	rozporządzenie,	które	ustanawia	karę	śmierci	dla	tego,	kto	zabiłby	żubra.	
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Ubiór	męski	 składa	 się	 z	 szerokich	 spodni,	 krótkiej	 kapoty	 z	 grubego	 sukna	brązowego	 lub	 szarego,	
płaszcza	lub	raczej	rodzaju	habitu	w	tym	samym	kolorze,	opadającego	aż	do	kostek	ze	skórzanym	paskiem	
ozdobionym	miedzianą	 klamrą,	 z	 pewnego	 rodzaju	 sandałów	 zrobionych	 z	 kory	 lipowej	 sznurowanych	
sznurkiem	aż	do	kolan,	ze	skarpet,	czapka	obwinięta	futrem	lisa	lub	barana	okrywa	im	głowę;	a	w	końcu	
torba	myśliwska,	róg	myśliwski,	strzelba	na	ramię	wykańczają	ten	ubiór.

Strój	kobiecy	niewiele	różni	się	od	strojów	noszonych	przez	sąsiadki	z	Podlasia;	jest	czysty	i	wykonany	
gustownie.

Polowanie	jest	jedną	z	męskich	potrzeb,	zajmują	się	odrobinę	uprawą	ziemi,	hodowlą	bydła,	hodowlą	
pszczół	i	ochroną	lasu.	Część	mieszkańców	w	okolicach	zimy,	zawsze	długiej	i	srogiej,	troszczy	się	o	żubry,	
których	gatunek	chroniony	jest	przez	władze.	Przygotowuje	się	dla	nich	z	siana	suty	pokarm,	który	umiesz-
cza	się	na	drabinach	w	głębi	lasu.

Kobiety	są	odpowiedzialne	za	gospodarstwa,	czas	wolny	spędzają	na	zbieraniu	i	suszeniu	grzybów,	któ-
rymi	dość	licznie	handlują.

Obyczaje	i	zwyczaje	obu	płci	przypominają	niemal	obyczaje	i	zwyczaje	Podlasian,	o	których	pisaliśmy	
powyżej.

Możemy	jeszcze	dodać,	kończąc	ten	rozdział,	że	we	wszystkich	rewolucjach	polskich,	Puszcza	Białowie-
ska	stanowiła	teatr	ważnych	wydarzeń.
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LITWINI

A	MIANOWICIE
MIESZKAŃCY	OKOLIC	WILNA,	MIŃSKA,	GRODNA	

I	MIESZKAŃCY	ŻMUDZI

Litwa,	która	niegdyś	była	państwem	niezależnym,	rządzonym	przez	własnych	zwierzchników,	składała	się,	
po	połączeniu	z	Polską,	z	następujących	województw:	wieleńskiego,	trockiego,	Żmudzi,	nowogrodzkiego,	
brzeskiego,	mińskiego,	połockiego,	witebskiego,	mścisławskiego	i	smoleńskiego.

Tak	wielka	powierzchnia	kraju	musi	naturalnie	być	zróżnicowana	w	swych	częściach	i	pełna	szczegól-
nych	wypadków,	jednak	ogólnie	ziemia	jest	tu	płaska	i	 jednolita;	jest	to	równina	poprzecinana	jeziorami	
i	bagnami.	Kamienie	pokrywają	teren	w	niektórych	miejscach,	niemniej	jednak	ziemia	jest	bardzo	żyzna.	
Zboża,	a	także	wszystkie	gatunki	warzyw,	konopie	i	len	udają	się	tu	wspaniale.	Mieszkańcy	pozyskują	miód,	
ryby	i	drewno,	jedną	z	głównych	gałęzi	handlu.	Co	do	klimatu,	jest	on	ogólnie	srogi	i	trudny,	ale	nadzwy-
czajnie	zdrowy.

Ludność	zamieszkująca	Litwę	to	prawdziwi	Litwini,	Żmudzini	i	Łotysze,	których	spotyka	się	w	okoli-
cach	Wilna	i	na	wybrzeżu	Morza	Bałtyckiego;	resztę	kraju	zajmują	Słowianie.	

Litwinów	zalicza	się	do	najstarszych	ras	europejskich.	Długo	chowający	się	w	swoich	ogromnych	dzi-
kich	lasach,	pojawili	się	około	XI	wieku	na	horyzoncie	historii,	okazali	się	silni	i	wsławili	się	w	zajadłych	
i	krwawych	bitwach,	które	stoczyli	na	rzecz	Polski	z	Moskalami	i	Tatarami.	Jagiełło,	Wielki	Książę	Litew-
ski,	poślubił	w	1386	roku	Jadwigę,	królową	Polski	i	przyjął	religię	chrześcijańską.	

Związek	tych	dwóch	władców	tak	silnie	połączył	te	dwa	narody,	że	Litwa	i	Polska	od	tego	czasu	aż	do	
momentu	upadku	obu	krajów,	tworzyły	już	jedno	niepodzielne	państwo,	znane	pod	nazwą	Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Mieszkańcy	Litwy	posługują	się,	w	zależności	od	pochodzenia,	dialektami	litewskim,	żmudzkim,	łotew-
skim	i	słowiańskim	(polskim	i	rusińskim).	Z	reguły	należą	do	wyznania	chrześcijańskiego	(rzymskokatoli- 
ckiego	i	grekokatolickiego20).	W	niektórych	regionach	jednakże,	a	zwłaszcza	przy	dawnej	granicy	moskiew-
skiej,	znajdowali	się	schizmatycy	(grecko-rosyjscy);	w	innych	nadal	spotyka	się	Tatarów.	

	 Ludność	zamieszkująca	Litwę	jest	dobrze	zbudowana	i	przystosowana	pod	względem	zdrowia,	jed-
nak	haniebne	niewolnictwo,	które	od	wieków	składa	głowę	narodu	pod	żelaznym	jarzmem	i	tyrania,	która	
z	niego	wynika,	ciężkie	prace	i	najbardziej	dokuczliwa	bieda,	po	sprawieniu,	że	naród	ten	utracił	oznaki	

20	 Przez	grekokatolików	rozumie	się	tych	wyznania	greckiego,	którzy	w	XVI	wieku	złączyli	się	z	katolikami,	uznając	papieża.	
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starodawnych	cnót,	otępiły	 jego	członków,	osłabiły	 jego	charakter,	pozbawiły	geniuszu	 i	na	próżno	dziś	
poszukiwać	u	Litwinów	tej	szczerej	wesołości	Krakowiaków,	tej	lekkości	ducha	i	tego	zadowolenia,	które	
napędza	Ukraińców.

Wszystkie	obyczaje,	zwyczaje	i	nawyki	Litwinów,	ich	tańce,	muzyka,	śpiewy,	gry,	a	nawet	stroje	i	domo-
stwa	odzwierciedlają	ich	usposobienie	i	są,	krótko	mówiąc,	ponure,	melancholijne	i	zaniedbane.	W	niektó-
rych	regionach	jednak	trochę	większy	dobrobyt	wywarł	zbawienny	wpływ	zarówno	na	wnętrze,	jak	i	obejście	
mieszkańców,	ale	wyjątki	te	zacierają	się	wobec	ogólnego	obrazu	nędzy,	głębokiego	i	krwawiącego	cierpienia.	

Strój	Litwina	jest	bardziej	niż	prosty,	jest	ciężki	i	biedny;	mężczyźni	i	kobiety	noszą	ubrania	z	szorst-
kiej	i	grubej	tkaniny,	w	różnych	kolorach;	albo	białym,	albo	brązowym	albo	szarawym	czy	niebieskawym.	
Latem	są	krótsze	niż	zimą.	W	tym	ostatnim	sezonie	na	wierzch	zakładają	jeszcze	skórę	barana,	noszoną	na	
lewą	stronę	występującą	w	odcieniu	bieli	lub	żółci.	Pasek	jest	skórzany	lub	materiałowy.	Mężczyzna	nakry-
wa	głowę	czapką	z	owczej	skóry,	poza	najwyższą	częścią	uszytą	z	sukna;	nosi	on	białą	koszulę,	jego	spodnie	
nie	są	zbyt	szerokie;	w	niedziele	i	święta	zaledwie	nie	mają	na	nogach	sandałów,	lecz	noszą	długie	buty	się-
gające	aż	do	kolan.	Mężatka	owija	sobie	głowę	szalem	z	białego	lnu,	a	dziewczyny	chustą	albo	pozostawia	
ją	odkrytą	i	przyozdobioną	kwiatami.	Szyję	przystrajają	kilkoma	rzędami	barwionych	szklanych	koralików	
i	doczepiają	do	nich	szkaplerz.	Ich	spódnice	są	jedwabne	lub	lniane	w	różnokolorowe	prążki;	gorset	jest	
perkalowy,	a	zamożniejsze	kobiety	noszą	go	z	tafty;	tak	jak	mężczyźni,	zazwyczaj	noszą	sandały,	ale	w	dni	
świąteczne	zakładają	pończochy	i	buty	z	krótką	cholewką.

Zajęcia	Litwinów	nie	różnią	jest	prawie	od	zajęć	mieszkańców	innych	regionów	rusińskich;	oparte	są	
głównie	na	uprawie	roli	 i	hodowli	bydła;	w	niektórych	miejscach	hoduje	się	pszczoły	i	 lubuje	się	w	po-
łowach;	resztę	czasu	wykorzystuje	się	na	potrzeby	gospodarstwa.	Tak	obciążeni	trudną	i	uciążliwą	pracą	
podczas	całego	tygodnia,	lubią	spędzać	niedziele	w	gospodzie.

Możliwe	jest,	że	to	ciągłe	i	ciężkie	prace	są	przyczyną	zwyczaju	wszystkich	ludów	słowiańskich	spę-
dzania	w	ten	sposób	dni	świątecznych	o	wiele	radośniej	i	z	mniejszą	powściągliwością,	niż	to	się	odbywa	
w	innych	krajach.	Można	uznać,	że	nieszczęśliwy	chłop	chce	skorzystać	z	okazji,	która	mu	się	nadarza,	żeby	
odpocząć.

Na	Litwie,	gdzie	bieda	 i	życie	są	cięższe	niż	w	 innych	 regionach	Polski,	celebruje	się	zwykle	święta	
najdłużej	i	z	największą	wystawnością.	Wesele	nie	trwa	mniej	niż	dwa,	trzy,	cztery,	a	czasem	sześć	tygodni.	
Opiszemy	je	tutaj	ze	wszystkimi	szczegółami,	ceremonię	tę	będącą,	z	niewielkimi	modyfikacjami,	wspólną	
dla	całej	Litwy	i	wszystkich	ziem	Rusińskich.

Najczęściej	 na	 ślub	 i	wesele	wybierana	 jest	 jesień,	 ponieważ	o	 tej	 porze	 roku	 chłop	 skończył	 zbiory	
i	w	konsekwencji	ma	więcej	czasu	na	rozrywkę.	Dlatego	też	to	w	październiku	zaczyna	się	tutaj	myśleć	
o	ślubie;	jednak	uważa	się	za	bardziej	szczęśliwy	niż	inne	to	wesele,	które	kończy	się	przed	Adwentem.

Kobiety	są	wówczas	w	ciągłym	ruchu;	kręcą	się,	biegają	zajęte,	wywracają	całe	gospodarstwo,	a	zwłasz-
cza	w	czwartki	i	soboty,	ponieważ	wtedy	zwykle	przychodzi	swat.	Dziewczęta	z	największą	starannością	
myją	stół,	ławki,	deski	i	naczynia	kuchenne,	zamiatają	pokój	i	dziedziniec,	nie	zapominają	o	kwiatach	i	ma-
łym	kwietniku;	delikatna	i	biała	bielizna	wyciągana	jest	z	szafy;	zakłada	się	ją	delikatnie:	białą	spódniczkę,	
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biały	fartuszek,	głowę	nakrywa	się	czystą	chusteczką;	jednak	z	tą	całą	kokieterią,	bardzo	zresztą	wybaczal-
ną,	bardzo	się	starają,	aby	cały	ich	strój	wyglądał	na	codzienny.	Członkowie	ich	rodziny	ubierają	się	z	kolei	
odświętnie	i	kiedy	w	końcu	mają	nadzieję	ujrzeć	zbliżającego	się	swata,	tego	dnia	wszyscy	przerywają	swo-
ją	pracę	i	czekają	w	gotowości,	jak	osoby	spodziewające	się	gości;	młoda	dziewczyna	jedynie,	która	myśli	
o	małżeństwie,	jest	zajęta,	sprząta	i	układa	wszystko	nieustannie.	Natychmiast	po	zauważeniu	zbliżającego	
się	do	domu	swata,	wszyscy	starają	się	nadać	swej	postawie	poważny	i	patetyczny	charakter,	i	siadają	na	
ławkach.

Wówczas	widzi	się	otwierające	drzwi	i	swat	wchodzi	do	środka;	później	zatrzymując	się	pośrodku	poko-
ju,	kłania	się	nisko	w	każdą	stronę;	nikt	się	nie	rusza,	nie	poświęca	mu	się	żadnej	uwagi,	jakby	był	niewi-
doczny,	a	tym	bardziej	młoda	dziewczyna,	która	w	tym	momencie,	jak	nigdy	ukazuje	się	tylko	i	wyłącznie,	
zajmując	się	dbaniem	o	swoje	gospodarstwo,	naczynia	stołowe	i	kuchenne.	Gospodarz	siedzi	na	pierwszym	
miejscu	w	przeciwległym	narożniku	w	stosunku	do	drzwi	(u	chłopów	litewskich	jest	to	miejsce	honorowe);	
jest	nieruchomy,	a	jego	utkwiony	w	jednym	punkcie	wzrok	wskazuje	na	głębokie	zamyślenie.	

Nagle	podnosząc	głowę,	jakby	dopiero	co	zauważył	swata	pośrodku	pokoju,	kieruje	do	niego	te	słowa:	
„Proszę	zająć	miejsce,	sąsiedzie,	witamy!”	On	odpowiada:	„Bardzo	dziękuję,	siadać	mam	czas	u	siebie,	nie	
przyszedłem	tutaj,	żeby	siadać,	ale	żeby	cię	zapytać,	sąsiedzie,	czy	dojdzie	do	dnia,	kiedy	nasz	byk	spróbuje	
waszej	jałówki;	Bóg	chce,	aby	nasze	oczy	mogły	widzieć	wkrótce	tą	jałówkę	przechodzącą	przez	naszą	obo-
rę!”	Gospodarz,	wezwany	w	ten	sposób,	najpierw	potrząsa	głową	ze	zdziwienia,	wstaje	i	wziąwszy	pod	ra-
mię	swata,	prowadzi	go	na	swoje	miejsce,	prosząc	go	serdecznie,	aby	usiadł.	Zajmuje	on	miejsce	bez	słowa	
obok	gospodarza	domu.	Podczas	wszystkich	tych	ruchów,	młoda	dziewczyna	uchyla	się,	wychodzi	bardzo	
cicho	z	pokoju,	stara	się	biec	ze	wszystkich	sił	albo	do	krewnej	albo	do	przyjaciółki	i	po	opowiedzeniu	jej	
tego,	co	się	u	niej	dzieje,	angażuje	ją,	wprowadza	nie	do	pokoju,	w	którym	odbywają	się	te	sceny,	ale	małego	
pomieszczenia21,	które	zwykle	jest	w	przedsionku.	Tam,	bardzo	cicho	radzi	się,	aby	wiedzieć,	co	trzeba	robić	
w	tej	niezwykłej	okoliczności.	

Podczas	gdy	swat	przedstawia	gospodarzowi	powody	swojego	przybycia,	zachwala	zalotnika,	opowiada	
o	jego	bogactwie	i	stara	się	przekonać	go,	aby	wyraził	zgodę	na	ślub	córki.	Gospodarz	wykazuje	zupełną	
obojętność.	W	tym	momencie	słyszalny	jest	hałas	otwierających	się	drzwi	od	sieni.	Swat,	który	go	rozpo-
znaje,	podwaja	pochwały	i	pochlebstwa	na	konto	zalotnika;	potem	obejrzawszy	się	dookoła	bez	dostrzeżenia	
młodej	dziewczyny:	„A	cóż	to?	–	krzyczy	–	nie	wszyscy	jesteśmy	obecni,	jak	widzę;	gdzie	zatem	jest	nasza	
krasawica?”	Ojciec	odpowiada:	„Czy	młodzi	nie	powinni	cały	czas	być	zabiegani?”	Jednak	delikatny	ruch	
powstaje	pomiędzy	kobietami;	patrzą	po	sobie,	jakby	w	poszukiwaniu	młodej	dziewczyny,	która	uciekła;	
a	po	chwilowym	cichym	szeptaniu	pomiędzy	sobą,	jedna	po	drugiej	wychodzi	z	pomieszczenia	i	udaje	się	
w	poszukiwaniu	młodej	w	sieni,	ażeby	zdecydowała	się	w	końcu	wejść	do	izby.	Jednak	na	próżno,	zmuszo-
ne	są	do	powrotu	same.	Wcale	się	nie	zniechęcają;	drugi	raz	wykonują	te	same	ruchy,	trzeci,	a	po	wykonaniu	
ich	kilka	razy	udaje	im	się	wreszcie	przekonać	młodą,	która	zgadza	wejść	do	pokoju.	Wtedy	panuje	tam	
głęboka	cisza;	wszystkie	spojrzenia	skupione	są	na	młodej	dziewczynie,	czerwienieje	z	zawstydzenia	i	bra-

21 Jest	to	miejsce	wyładowania	przeznaczone	na	odbieranie	warzyw,	nabiału,	mąki,	itd.
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kuje	jej	odwagi,	aby	podnieść	wzrok.	Stojąca	i	zakłopotana	w	kącie	blisko	pieca,	jedynie	co	robi,	to	skrobie	
po	ścianie	paznokciami	dłoni,	jakby	tylko	to	potrafiła;	gwar	rozpoczyna	się	na	nowo,	na	początku	rozmawia	
się	tylko	ciszej,	później	ruchy	i	szmer	powoli	wzrastają,	aż	w	końcu	pogawędki	stają	się	głośne	i	wyraźne.	
Swat	wstaje,	przybliża	się	do	młodej	dziewczyny	i	mówi	do	niej:	„A	zatem,	młoda	damo,	co	o	tym	sądzisz?	
Mam	nadzieję,	że	nie	przybyłem	na	próżno”.	Jednak	ona	nie	odpowiada	i	dalej	skrobie	po	ścianie	z	odwró-
coną	cały	czas	twarzą.	Swat	przerywa	ponownie	to	milczenie,	podnosi	znowu:	„Nie	masz	wcale	rozsądnych	
powodów,	na	które	możesz	się	powołać,	moje	dziecko,	aby	odmówić	naszemu	młodemu	chłopakowi;	on	
nie	jest	głupcem,	żadna	hańba	nie	potrafiłaby	go	splamić,	nie	jest	pijakiem	ani	kłótnikiem,	ani	złodziejem;	
dom	jest	bogaty,	przyzwoity,	szanowany,	nic	nie	mogłoby	nim	pogardzić.	Co	o	tym	sądzisz,	moja	damo,	
odpowiedz	nam	w	końcu,	nie	jesteś	już	dzieckiem?”	Po	kilku	chwilach	zastanowienia,	młoda	dziewczyna,	
utrzymując	całkowicie	wzrok	utkwiony	w	podłodze	i	głowę	odwróconą	do	ściany,	otwiera	wreszcie	buzię	
i	jej	słowa	ledwo	się	z	niej	wydostają,	artykułowane	bardzo	cichym	głosem,	jakby	z	żalem:	„Róbcie,	jak	
uważacie!”.	Jednak	ojciec	zwraca	jej	uwagę:	„Nie,	moje	drogie	dziecko,	mów	otwarcie,	powiedz	nam,	czy	
ty	go	kochasz,	bo	nie	jest	to	naszym	zadaniem	tutaj,	nie	chcemy	cię	wcale	przegnać,	nie	po	to	wychowali-
śmy	cię	z	taką	troską,	ażebyś	ty	nas	przeklinała!	Dlatego	też	powiedz	nam	szczerze,	co	o	tym	myślisz!...”	
Młoda	dziewczyna	po	tych	słowach	odwraca	się,	ukazuje	zaczerwienione	policzki	i	zapłakane	oczy:	„Cóż	
począć?	Skoro	trzeba	mi	przejść	ten	trudny	dzień.	Niech	się	tak	stanie!”.

Słowa	te	stają	się	sygnałem	do	powszechnej	radości;	żartuje	się,	prawi	komplementy,	docinki,	rozmowa	
jest	 już	luźniejsza,	bardziej	ożywiona;	swat	wyciąga	butelkę	wódki,	stawia	ją	na	stole	i	mówi	zwracając	
się	do	młodej	dziewczyny:	„Moja	kochana,	przynieś	nam	kieliszeczek!”	–	ona	nie	pozwala	się	już	prosić	
dwa	razy	i	tak	jak	wcześniej	była	powolna	i	nieśmiała,	tak	teraz	stała	się	wesoła	i	radosna.	Stara	się	znaleźć	
wszystko,	o	co	ją	proszą,	a	jednocześnie	dając	matce	czas,	która	podpala	ogień	w	piecu,	żeby	przyrządzić	
omlet.	Z	chwilę	ona	 jest	gotowa,	a	kieliszek	przyniesiony.	Napełniwszy	go	swat	pije	za	zdrowie	młodej	
dziewczyny,	ona	za	swego	ojca,	on	za	matki,	ona	za	przyjaciółkę	córki,	a	później	wszyscy	zgromadzeni	piją,	
zataczając	krąg,	oni	jednak	nie	próbują	wcale	omleta,	który	jest	przeznaczony	dla	swata,	ojca,	matki,	córki	
i	 jej	przyjaciółki.	Kiedy	butelka	jest	opróżniona,	matka	bierze	ją	do	rąk,	zawija	w	kawałek	płótna,	które	
wcześniej	zostało	sfilcowane	i	uplecione	przez	młodą	dziewczynę,	potem	oddaje	zawiniętą	butelkę	swatowi,	
który	pozdrawia	towarzystwo	i	ją	zabiera.	

To	są	pierwsze	zaręczyny.	Nie	są	decydujące,	ponieważ	jeśli	narzeczona	lub	jej	rodzice	doszliby	do	wnio-
sku,	że	mają	jednak	inne	plany	i	chcieliby	podjąć	rozmowy,	mieliby	do	tego	prawo;	jednak	w	tym	przypadku	
muszą	zwrócić	 swatowi	butelkę	wódki,	którą	zostali	poczęstowani.	 Jest	 to	 święte	 zobowiązanie	 i	nawet	
jeśli	swat	jest	oddalony	o	sto	mil,	jest	zobowiązany	wrócić,	aby	odzyskać	butelkę.	Chłop	litewski	myśli,	że	
dopóki	nie	został	zupełnie	zwrócony	koszt	wódki	skonsumowanej	z	tego	tytułu,	póty	chłopak	nie	mógłby	
zapomnieć	o	młodej	dziewczynie,	o	której	jednak	nie	musi	już	myśleć.	

Cała	ta	przestrzeń	czasowa	trwająca	pomiędzy	pierwszymi	zaręczynami	a	ostatnim	weselem,	to	wielka	
radość;	dwie	rodziny	spotykają	się	razem	z	największą	przyjaźnią	i	pełnym	zaufaniem;	sama	narzeczona	
staje	się	obiektem	zainteresowań,	powszechnej	uwagi	i	szczególnej	uprzejmości.	Rodzice	młodej	dziewczy-
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ny	od	następnego	dnia	po	tej	ceremonii	zapraszają	do	siebie	jedną	lub	dwie	przyjaciółki	lub	krewne,	które	
dotrzymują	dziewczynie	towarzystwa	aż	do	dnia	ślubu.	Noszą	one	nazwę	bolszanki,	pomagają	narzeczonej	
w	czynieniu	przygotowań	do	tego	wielkiego	dnia	i	śpiewają	jej	prawie	ciągle	kuplety	odpowiednie	do	oko-
liczności;	postaramy	się	przytoczyć	następujący:

„O	nie,	o	nie!	ciemno	na	zewnątrz,	bardzo	ciemno,	ale	 jeszcze	ciemniej	w	sercu	młodej	dziewczyny!	
Skąd	przychodzi	nagle	ten	szmer	z	ulicy?...	odgłos	kroków	pośrodku	nocy?	Drży,	młoda	dziewczyna,	a	w	jej	
sercu	dzieje	się	coś	tajemniczego.	Podbiega	do	okna,	ale	nie	dostrzega	niczego.	–	O	nie,	o	nie!	Ciemno	na	
zewnątrz,	bardzo	ciemno,	a	jeszcze	ciemniej	w	sercu	młodej	dziewczyny!”.

„Drzwi	 się	nagle	otwierają,	godni	 i	 szanowani	gospodarze	wpadają	 tłumnie	 i	wysypują	na	 stół	pełne	
ręce	złota,	na	ławkach	też	pełno	cennych	darów.	–	Oto	nasze	podarunki,	mój	ojcze,	zechciej	przekazać	je	
swej	córce;	młody	chłopak	jest	uczynny,	uczciwy,	pracowity,	nie	narobi	wstydu	swemu	ojcu;	ofiarowuje	
szczęście	twej	drogiej	córce.	–	Ojciec	odwraca	wzrok	ku	swej	żonie,	matka	ku	swemu	dziecku,	a	ta	szlocha:	
-	Och,	jeśli	trzeba	was	opuścić,	moi	dobrzy	rodzice,	mówi	ona,	ach	dobrze,	wymagajcie	od	nich	najdroż-
szych	i	najcenniejszych	prezentów”.

Zwykle	osiem	dni	po	pierwszych	zaręczynach	mają	miejsce,	jak	je	nazywamy,	duże zaręczyny.	Wtedy	
pojawia	się	swat	wraz	z	narzeczonym.	Rodzice	i	przyjaciele	zaproszeni	są	na	ucztę;	rozważa	się,	egzaminuje	
narzeczonego;	szepcząc	cichutko	przekazuje	się	swoje	opinie,	pomysły,	a	nazywa	się	to	sprawdzianem na-
rzeczonego.	Następnie	rozstaje	się.	Narzeczony	ze	swatem	wsiadają	na	konie	i	wkrótce	galopują	w	kierunku	
gościńca.	

W	następną	niedzielę	rodzice	narzeczonej	udają	się	do	miasta,	aby	kupić	na	targu	to,	co	może	być	po-
trzebne	do	kreacji	weselnej	córki.	Znowu	śpiewane	są	przez	druhenki	nowe	kuplety,	które	dążą	do	wyrażenia	
przez	nie	miłości	narzeczonej,	niepokój,	który	ją	dręczy	i	pragnienie,	które	odczuwa	na	widok	przyszłego	
męża.	Oto	jedna	z	tych	przyśpiewek:

„Wszystko	jest	czyste,	wszystko	jest	eleganckie,	wszystkie	alejki	i	drogi	wysprzątane.	Kto	zatem	wymył	
je	tak	starannie?	Czyja	głowa	się	szykuje?	Nasza	młoda	dziewczyna	tak	piękna	sprząta	dzisiaj,	ponieważ	dla	
niej	ten	dzień	jest	świętem	nad	wszystkie	święta.	Czeka	na	swego	gospodarza,	swego	drogiego	gospodarza.	
Natychmiast	wozy	podjeżdżają	pod	drzwi,	konie	stukają	kopytami	na	podwórzu,	młoda	dziewczyna	biegnie	
do	okna,	a	serce	jej	wali.	Biedaczka	pomyliła	się!	To	wcale	nie	jej	narzeczony,	ale	jej	rodzice,	którzy	wracają	
z	miasta.	Jej	oczy	rozbiegane,	to	prawda,	kreacja	piękna,	lecz	jej	serce	rozpalone	miłością	i	pragnienie	do	
tego,	którego	tam	wcale	nie	ma;	ona	pyta	w	ten	sposób	ojca	i	matkę:	O	mój	drogi	ojcze,	i	ty	moja	matko,	
którą	kocham,	czy	nie	widzieliście	mojego	ukochanego	tam	na	targu?	–	Być	może	i	tam	był,	odpowiadają	
jej,	ale	pośród	tłumu	niemożliwe	było	dostrzeżenie	go.	–	Ech!	Jak	można	było	go	nie	rozpoznać	pośród	po-
spólstwa?	Czy	jego	twarz	nie	jest	piękniejsza;	czyż	nie	ma	dostojniejszej	postawy	aniżeli	inni?	Goniec	pełen	
ognia	unoszący	pył	pod	nogami	i	strzelający	iskrami	z	bruku,	liczy	spojrzeniem	gwiazdy	na	niebie	i	stawia	
uszy,	jakby	słyszał	trąbki	wzywające	do	bitwy!	–	Nie	widzieliśmy	go,	dziecko	kochane,	nie	widzieliśmy	
go,	bo	inne	myśli	nas	zajmowały	i	ty	jedyna	jesteś	obiektem	naszych	trosk.	Być	może	przejeżdżał	obok	nas	
z	prędkością	światła,	w	momencie	kiedy	kupowaliśmy	ten	wianek	dla	ciebie.	Jest	piękny,	zobacz,	dziecko,	
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ten	wianek	z	kwiatów,	jest	bardzo	ładny;	mirty	łączą	się	z	różami	i	wplatają	się	w	lilie	bielsze	od	śniegu.	
Słońce	nie	zdoła	go	wysuszyć,	deszcz	nie	zdoła	go	zepsuć,	wiatr	nie	może	go	oskubać.	Czyste	światło	sło-
neczne	będzie	dodawało	mu	blasku,	woda	deszczowa	będzie	go	ochładzać,	podmuchy	wiatru	będą	ożywiały	
jego	kwiaty	i	liście,	jakby	posiadały	duszę	i	życie!”.

Narzeczona	podczas	całego	tego	czasu	zajmuje	się	tylko	lekką	pracą,	która	wymaga	więcej	smaku	niż	
siły:	wyrabianie	obrusów,	ozdabianie	mankietów	koszul,	szycie	bielizny.	Dziewczyna,	która	nie	radzi	sobie	
sprawnie	w	tego	typu	pracy,	nie	zyskuje	łatwo	męża.	Natomiast	młoda	dziewczyna	słynąca	z	tych	umiejęt-
ności	jest	tak	poszukiwana	przez	zalotników,	że	często	nie	pozostawiają	jej	nawet	czasu	na	przygotowanie	
wyprawki	panny	młodej.	Ta	pieśń	może	dać	tego	dowód.

„Dom	wypełniony	dźwiękami	pieśni	ożywionych.	To	 tam	stroi	się	młoda	dziewczyna,	która	rozsiewa	
swój	czarujący	urok	na	najdelikatniejszym	obrusie.	Ale	na	próżno	to,	piękna	dziecino,	na	próżno,	że	nacią-
gnęłaś	obrus	na	sto	łokci.	Ziemia	drogi	rozbrzmiewa	odgłosami	kłusów	żwawych	gońców.	A	oto	twój	ko-
chanek,	a	wokół	niego	brzmi	liczne	towarzystwo,	porzuć	tam	swą	pracę,	bo	on	nie	pozwoli	ci	jej	dokończyć,	
to	u	jego	boku	ją	będziesz	kończyć,	w	jego	i	twoim	domu”.	

Pięćdziesiątego	dnia	po	wielkich zaręczynach	rodzice	młodej	dziewczyny	proponują	posiłek	jej	przyszłe-
mu	mężowi	w	swoim	domu,	co	nazywa	się	narada,	na	którą	muszą	być	zaproszeni	wszyscy	mieszkańcy	wsi,	
wszyscy	przyjaciele,	wszyscy	sąsiedzi,	wszyscy	krewni,	nawet	ci	z	dalekich	stron.	We	wsi	oraz	w	pobliżu	
wsi	to	sama	narzeczona	zaprasza	w	towarzystwie	pierwszej	druhny,	idąc	od	domu	do	domu	i	kłaniając	się	ni-
sko	zarówno	przed	malutkim	dzieckiem,	jak	i	przed	osobami	w	sędziwym	wieku,	nie	wyłączając	służących,	
bo	 to	właśnie	 jest	dowód	zaproszenia.	Co	do	krewnych	zamieszkujących	dalekie	 strony,	do	zaproszenia	
ich	zobowiązani	są	wysłannicy.	Wszyscy	goście	zbierają	się	wczesnym	rankiem.	Już	w	okolicach	godziny	
ósmej	można	spotkać	zebraną	znaczną	część	zaproszonych,	a	zwłaszcza	kobiety	należące	do	rodziny,	które	
przychodzą	ze	wszystkimi	dziećmi,	które	mogły	zabrać.	Nie	zajmują	miejsc	honorowych,	lecz	miejsca	naj-
wygodniejsze,	to	znaczy	przestrzeń	na	kanapie	z	drewna	zwanej	tarczan22 w	pobliżu	pieca	i	siadają	w	okrę-
gu,	podtrzymują	rozmowę,	w	której	mogą	uczestniczyć	tylko	członkowie	rodziny.	Jest	to	reguła	skrupulatnie	
przestrzegana,	a	jeśli	przez	przypadek,	przez	zapomnienie	lub	przez	roztargnienie	jakaś	kobieta	usiądzie	na	
ławce,	natychmiast	zaczynają	przybierać	szyderczy	nastrój,	śmieją	się,	żartują	i	kobiety	z	rodziny	mówią	
do	niej:	„Zajmij	miejsce,	zajmij	miejsce	naszym	dzieciom”.	Kobieta	ta	zobowiązana	jest	opuścić	tarczan.

To	do	krewnych	tego	dnia	należy	utrzymanie	właściwego	porządku,	ponieważ	gospodarze	nie	pokazują	
się	od	razu	swoim	gościom,	lecz	ukrywają	się	w	sieni	ze	swoim	dzieckiem	i	druhenkami.	Blisko	godziny	
dziesiątej	zwykle	przybywa	na	miejsce	młodzieniec	w	 towarzystwie	pięćdziesiątki	osób,	pośród	których	
najdostojniejszymi	są	jego	rodzice	i	swat.	Towarzystwo	to	wprowadza	się	z	godnością	i	bezszumnie,	ten,	kto	
ich	przyjmuje	zachowuje	się	tak	samo.	Wymienia	się	przywitania,	a	nowo	przybyli	goście	mają	swoje	czap-
ki	tak	wciśnięte	na	głowę,	że	prawie	zasłaniają	im	oczy.	Kierują	się	prosto	w	głąb	pokoju	i	każdy	zajmuje	
miejsce	wokół	stołu,	które	nie	zostało	przez	nikogo	zajęte,	a	które	postawiono	dla	nich.	Narzeczony	zasiada	

22	 Ten	drewniany	tarczan,	bardzo	szeroki,	bardzo	wysoki,	dostosowany	do	ściany	przy	piecu.	Jesienią	 i	zimą	służy	za	miejsce	do	
spania	mieszkańcom	i	małym	dzieciom,	najstarsi	i	służba	śpią	na	ławkach,	które	otaczają	pokój	wzdłuż	ścian.	Kiedy	jest	gorąco	
wszyscy	zwykle	śpią	albo	w	stodole	albo	w	ogrodzie,	na	świeżym	powietrzu,	pod	grubymi	drzewami.
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na	miejscu	honorowym	w	głębi,	obok	niego	zasiada	swat,	dalej	drużbowie,	później	 rodzice,	a	na	końcu	
muzyk23.	Pozostali	zaproszeni	zajmują	miejsca,	jeśli	mogą	lub	stoją,	gdy	brakuje	miejsc.	Cisza	trwa	krótką	
chwilę,	wszystkie	twarze	robią	wrażenie	zachmurzonych,	jakby	pełnych	gniewu.	Jedynie	swat	kieruje	swoją	
mowę	to	do	jednego,	to	do	drugiego,	ale	najczęściej	do	młodych	dziewczyn,	żartobliwie,	lecz	to	na	próż-
no,	każdy	staje	się	mrukliwy	i	spuszcza	wzrok.	Swat	wtedy	podnosi	głos	i	pyta,	jakby	tylko	on	w	tamtym	
momencie	chciał	się	dowiedzieć:	„Cóż	to	ma	znaczyć?	Gdzie	są	ci	gospodarze	domu?	Nie	wygląda,	jakby	
nie	robili	nic,	oprócz	czekania	na	swoich	gości…”.	Potem	wychodząc	natychmiast	i	kierując	się	w	stronę	
sieni,	gdzie	niewątpliwie	musi	spotkać	gospodarza,	zwraca	się	do	niego	tymi	słowami:	„Bóg	niech	będzie	
pochwalony!	Znaleźliśmy	tego,	którego	szukaliśmy!	Prosimy	pana,	proszę	wejść	z	nami!”	–	„Cóż	ja	mam	
robić	tutaj?”	–	„Ależ	jak	to?	Błagamy	cię,	drogi	bracie24”.	W	momencie,	gdy	jeden	jest	tak	nalegający,	że	
drugi	wydaje	się	odmawiać,	sam	narzeczony	wychodzi	z	izby	wraz	z	towarzystwem	i	wszyscy	razem	naci-
skają	na	gospodarza,	aby	wszedł	w	końcu	razem	z	nimi	do	sali.	Jednak	im	bardziej	oni	stają	się	nalegający,	
tym	bardziej	on	upiera	się,	żeby	nie	spełnić	ich	życzenia.	Tymczasem,	kobiety	po	zmuszeniu	narzeczonej	
do	wyjścia	ze	swojej	kryjówki,	prowadzą	ją	wraz	z	jej	druhenkami	pośród	gości.	Przybyła	tam,	jest	zobligo-
wana	do	okazania	głębokiego	szacunku	każdemu	ze	zgromadzonych.	Druhenki	służą	jej	pomocą,	trzymając	
ją	za	ramię	z	każdej	strony	i	podtrzymując	ją	po	przyklęknięciu.	Po	tej	ceremonii	narzeczona	podchodzi	
do	jednej	z	kobiet	siedzących	na	tarczanie	i	błaga	ją,	aby	od	tej	pory	towarzyszyła	jej	podczas	trwającej	
uroczystości.	Ta	na	początku	odmawia	pełnienia	 tej	funkcji,	 jednak	przystaje	w	końcu	na	prośby	młodej	
dziewczyny,	dołącza	do	druhen,	trwa	przy	narzeczonej	do	końca	święta,	udzielając	jej	rad	na	temat	tego,	co	
ma	robić.	Kobieta	wybrana	w	ten	sposób	musi	być	młoda	i	zamężna	od	około	roku	lub	dwóch,	nazywa	się	
ją	mołodyca,	w	tej	okoliczności	jest	to	także	nazwa	ceremonii.

Tymczasem	gospodarz	przytłoczony	prośbami	zgadza	się	w	końcu	wejść	do	sali.	Wszyscy	się	gromadzą	
i	siadają,	tak	jak	wcześniej,	na	ławkach	za	stołem.	Ojciec	narzeczonej	zajmuje	tym	razem	ostatnie	miejsce.	
Kobiety	z	kolei	unoszą	się	szybko	znad	swoich	miejsc,	podchodzą	do	ławki	przed	stołem	i	siadają	dokładnie	
naprzeciwko	ławki	zajętej	przez	mężczyzn.	

Młoda	dziewczyna	sadzana	jest	naprzeciwko	narzeczonego,	najstarsza	druhenka	naprzeciw	swata,	naj-
młodsza	zajmuje	miejsce	naprzeciwko	najstarszego	drużby,	młoda	kobieta	naprzeciwko	najmłodszego	męż-
czyzny	lub	muzyka,	itd.	Gdy	miejsca	już	w	ten	sposób	pozajmowane,	przybywa	kolej	na	matkę	narzeczonej,	
która	do	tej	pory	nie	pokazywała	się	jeszcze,	siada	naprzeciwko	swojego	męża.	Przynoszona	jest	wódka,	ser,	
chleb,	mięso	i	stawiane	przed	gospodynią,	ona	napełnia	czarkę,	pije	za	zdrowia	swata,	napełnia	ją	ponownie	
i	przykrywając	ją	białą	chusteczką,	oferuje	ją	swatowi,	który	opróżnia	ją	i	przekazuje	narzeczonej,	młoda	
dziewczyna	nalewa	do	niej	wódki,	przykrywa	ją	czerwoną	chusteczką	i	ofiarowuje	najstarszemu	drużbie,	
który	przyjmuje	ją,	zachowuje	chusteczkę	i	zwraca	narzeczonej	opróżnioną	czarkę,	ona	napełnia	ją	ponow-

23	Muzyk	 również	musi	 być	 krewnym	 narzeczonego,	 jednak,	 jak	 to	 się	 zwykle	 dzieje,	 w	 całej	 rodzinie	 nikt	 nie	 potrafi	 grać	 na	
skrzypcach,	 jeden	 z	 jej	 członków,	wywołany	 z	 tego	 tytułu,	 przyprowadza	 ze	 sobą	 grającego	 na	 tym	 instrumencie,	 od	 którego	
porywa	skrzypce	i	smyczek	w	momencie,	gdy	rozpoczynają	się	tańce.	Wystukuje	wtedy	jakiś	rytm,	wykonuje	ruch	smyczkiem	
i	zwraca	wirtuozowi	jego	instrument.	

24 Swat	nazywa	ojca	narzeczonej	swoim	bratem	i	uznaje	go	już	za	członka	rodziny.	Tak,	że	jeśli	później	musiałby	się	odbyć	ślub	
pomiędzy	dwojgiem	dzieci	z	tych	dwóch	domów,	potrzeba	by	było	zgody	proboszcza,	aby	ośmielić	się	tego	dopełnić.	
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nie,	nakrywa	chusteczką	i	przekazuje	najmłodszemu	drużbie,	który	w	ten	sam	sposób,	co	pierwszy	drużba	
zachowuje	chusteczkę,	oddaje	pustą	czarkę	najstarszej	druhence,	ona	po	napełnieniu	czarki,	obwiązuje	ją	
paskiem	i	daje	muzykowi,	wszyscy	w	koło	piją	w	ten	sposób	i	każdy	otrzymuje	pasek25	jako	prezent	weselny.

Młoda	kobieta	rozciąga	następnie	na	stole	wielkie	białe	płótno,	na	którym	młodzi	małżonkowie	kładą	
ściągnięte	z	palca	obrączki.	Dwie	druhenki	z	jednej	strony	i	dwaj	drużbowie	z	drugiej	trzymają	płótno	za	
cztery	rogi,	unoszą	je	ponad	głowy,	a	swat	święci	je	donośnym	głosem:	„wiwat!”	Całe	towarzystwo	powta-
rza	ten	krzyk:	„wiwat!”.	Płótno	kładzione	jest	na	stole,	panuje	głęboka	cisza,	te	same	osoby	podnoszą	po-
nownie	płótno	ponad	głowy,	te	same	okrzyki!...	Ceremonia	ta	powtarzana	jest	trzy	razy,	młoda	kobieta	wkła-
da	narzeczonemu	na	palec	obrączkę	narzeczonej,	a	swat	wkłada	narzeczonej	obrączkę	młodego	chłopaka.	

Po	tym	obrzędzie	swat	wyjmuje	z	kieszeni	parę	butów	i	pokazuje	je	narzeczonej,	która	chwyta	je	i	rzuca	
jakby	z	pogardą	na	ziemię	przed	sobą.	Młodzi	ludzie,	którzy	pośrodku	sali	zajmują	się	czarką,	podnoszą	je	
i	oddają	narzeczonej,	ona	rzuca	je	ponownie.	Po	tym	jak	rzuci	je	trzeci	raz,	swat	mówi	do	niej:	„Nie	radzę	ci,	
moja	piękna,	gardzić	tymi	butami,	bo	u	nas	ziemia	nie	jest	zbyt	równa,	mogą	ci	być	potrzebne”.	Usłyszaw-
szy	te	słowa	młoda	dziewczyna	przekazuje	najstarszej	druhence	buty	pod	opiekę.	W	tym	momencie	rozlega	
się	weselna	muzyka.	Młody	chłopak	uroczystym	gestem	zdejmuje	czapkę,	wstaje,	podaje	rękę	narzeczonej,	
opuszcza	swoje	miejsce	za	stołem,	każdy	mężczyzna	robi	to	samo,	i	chwytając	za	rękę	kobietę,	która	znaj-
duje	się	naprzeciwko	niego,	rozpoczyna	tańce.	Po	pierwszym	tańcu,	niewiele	jest	wspólnych	momentów	
dla	przyszłych	małżonków,	ponieważ	narzeczony	nadskakuje	rodzicom,	szczególnie	najstarszym	gościom,	
których	na	przemian	zachęca	do	tańca.	Muzyka	trwa	dość	długo	i	całe	towarzystwo	oddaje	się	radości	i	naj-
większej	wesołości.	Tego	dnia	gospodarz	nie	szczędzi	ani	wódki	ani	piwa.	Po	północy	jedynie	ma	miejsce	
posiłek	i	po	tym	jak	się	wszyscy	najedzą,	wracają	do	siebie	około	czwartej	nad	ranem.	

Narada	skończona.	Co	do	śpiewów	druhen	w	przerwie	między	naradą	a	rzeczywistym	weselem,	to	wy-
rażają	one	smutek,	który	musi	odczuwać	młoda	dziewczyna,	myśląc	o	 tej	strasznej	 rozłące	z	rodzinnym	
domem,	o	przyjemnościach	panieńskich,	z	których	musi	zrezygnować	albo	(co	się	czasami	zdarza)	o	po-
święceniu,	jakiego	musi	dokonać,	poślubiając	innego	niż	ten,	którego	kocha.	

Poza	pieśniami	tego	rodzaju,	które	ujawniają	lekki	smutek,	są	też	te	weselsze,	mówiące	o	zaręczynach,	
tańcach,	 radosnym	życiu,	o	miłostkach	 i	obcych	sprawach	swata,	o	ogólnej	 radości	zaproszonych	gości,	
później	żartuje	się	z	ojca,	że	sprzedał	dziecko	za	butelkę	wódki,	z	matki,	że	zrugała	córkę,	bo	teraz	już	nie	
będzie	mogła	połykać	łez,	z	braci,	że	zasmucili	siostrę,	że	odtąd	będą	chodzili	bez	koszul,	bo	nie	będzie	
nikogo,	kto	im	je	uszyje.	

Po	spędzeniu	całego	tygodnia	pośród	swych	zajęć,	narzeczona	w	towarzystwie	druhen	i	młodej	mężatki	
idzie	do	spowiedzi	w	sobotę,	młody	chłopak	ze	swojej	strony	dopełnia	tego	obowiązku	religijnego	w	to-
warzystwie	drużbów	 i	 swata.	Wieczór	 tego	dnia,	który	 jest	ostatnim	wieczorem	panieńskim	narzeczonej	
i	 z	 tego	powodu	przeznaczonym	na	niezbędne	przygotowania	do	przysięgi	małżeńskiej,	 która	musi	 być	
wygłoszona	następnego	dnia.	

Tego	wieczoru	 jedynie	druhny	i	młoda	mężatka	mogą	się	spotykać	 i	dlatego	wigilia	 ta	nazywana	jest	

25	 Często	narzeczona	rozdaje	w	ten	sposób	podczas	wesela	ponad	sto	takich	pasków.	Litewskie	dziewczęta	rozpoczynają	ich	plecenie	
już	w	wieku	niespełna	dwunastu	lat,	aby	w	razie	potrzeby	mieć	ich	pod	dostatkiem.
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wieczorem panieńskim.	 Bardziej	 niż	 kiedykolwiek	 śpiewy	 rozbrzmiewają	w	 pokoju.	Młoda	 dziewczyna	
posadzona	jest	przez	swoje	towarzystwo	na	skrzyni,	gdzie	czeszą	ją,	zaplatają	warkocz	i	skarżą	się	na	oka-
leczenie,	którego	trzeba	mu	dokonać.	Narzeczona	gorzko	płacze,	a	na	końcu	każdej	pieśni	przytula	bardzo	
czule	każdą	towarzyszkę,	jakby	żegnając	się.	Tak	bardzo	oblewają	się	łzami,	że	można	uznać,	że	to	raczej	
pogrzeb.	Podczas	gdy	kilka	druhen	zajmuje	się	w	ten	sposób	narzeczoną,	młoda	mężatka	i	pozostałe	druhny	
zajęte	są	pieczeniem	ciasta,	zwanego	Korowaj	lub	placek	weselny,	który	zdobi	się	liściem	z	kutego	złota,	
kwiatami	i	falującymi	płomieniami,	a	którego	rozmiar	mierzony	jest	do	przybliżonej	liczby	gości,	aby	każdy	
mógł	go	skosztować.	Narzeczona	i	całe	towarzystwo	spędzą	tę	noc	bez	snu.

Następnego	dnia,	w	pobliżu	godziny,	w	której	trzeba	dopełnić	ślubu,	druhenki	usadzają	narzeczoną	na	
skrzyni,	ozdabiają	jej	głowę	wiankiem	lub	girlandą	kwiatów	i	wysyłają	do	narzeczonego	jedną,	dość	szero-
ką,	aby	została	ułożona	na	czapce	przez	trzech	młodych	ludzi,	których	posadzono	najpierw	na	ogromnym	
bochenku	chleba,	towarzyszy	im	muzyka.	Gdy	tylko	narzeczony	dostrzega	z	daleka	weselną	girlandę,	która	
jest	do	niego	niesiona,	siada	na	fotelu	na	środku	pokoju,	młodzi	chłopcy	przychodzą,	swat	otrzymuje	wia-
nek,	którym	ozdabia	czapkę	narzeczonego,	potem	chwyta	ją	i	wkłada	na	jego	głowę.	Wszyscy	natychmiast	
opuszczają	dom,	wsiadają	na	konie	 i	powoli	przemieszczają	 się	przy	dźwiękach	 instrumentów	do	domu	
rodziców	panny	młodej.	Jednak	zanim	narzeczony	przekroczy	próg,	matka	 jego	przyszłej	żony	nakrywa	
stół	białym	obrusem	i	kładzie	na	nim	chleb.	Po	ukończeniu	tych	przygotowań	wychodzi	na	powitanie	panu	
młodemu	aż	do	drzwi,	narzeczony	chwyta	za	rękę	swojej	przyszłej	żony,	druga	jej	ręka	jest	trzymana	jed-
nocześnie	 przez	 ojca,	matkę,	wszystkich	 krewnych,	 druhenki	 i	młodą	mężatkę.	W	 ten	 sposób	wprowa-
dzeni	do	pokoju,	wszyscy	razem	robią	 trzy	okrążenia	wokół	stołu	 i	za	każdym	razem	kłaniają	się	przed	
rogiem	domu26.	Matka	usadza	młodą	parę	na	ławce,	obwiązuje	ich	szyję	szalem,	a	w	końcu	pozwala	im	się	
pocałować.	Rozbrzmiewa	muzyka,	narzeczona	daje	panu	młodemu	chusteczkę	własnoręcznie	wykonaną,	
a	ręczniki,	również	przez	nią	zrobione	każdemu	drużbie,	nosi	się	je	z	tyłu	paska	aż	do	końca	uroczystości.	
Następnie	wszyscy	wychodzą	z	pokoju,	ażeby	stawić	się	w	kościele,	gdzie	musi	dopełnić	się	małżeństwo.	
Narzeczona	zajmuje	miejsce	w	pojeździe	razem	z	druhnami,	młodą	mężatką	i	muzykiem;	matka	kładzie	
chleb	przed	konie,	rzuca	sól	na	weselników,	a	ojciec	szparagi	z	wody	święconej;	ceremonia	ta	ma	ochronić	
ich	przed	wszystkimi	czarami	i	urokami.	Co	do	narzeczonego,	galopuje	on	wraz	z	przyjaciółmi	obok	pojaz-
du,	intonując	weselne	przyśpiewki	podczas	całej	drogi.	Podczas	ceremonii	ślubnej	ksiądz	wymienia	wianki	
i	obrączki	nowożeńców.	Kiedy	przysięgi	są	wypowiedziane,	to	w	tym	samym	porządku	wraca	się	do	domu	
przy	dźwiękach	muzyki	i	śpiewach.	Matka	przyjąwszy	parę	młodą	na	progu	domu	chlebem,	solą,	wódką	
i	płótnem,	prowadzi	ich	na	przygotowaną	ucztę,	usadza	wszystkich	i	rozpoczyna	się	posiłek.	Po	zjedzeniu	
rozpoczyna	się	na	nowo	muzyka,	druhny	i	młoda	mężatka	przynoszą	placek	weselny	na	pokrywie	skrzyni	
i	serwują	go	gościom,	położywszy	na	stole.	Pierwszy	drużba,	po	zobowiązaniu	się	do	wzięcia	w	tym	udzia-
łu,	rozdaje	ciasto	każdemu	według	wieku	i	pilnuje	się,	aby	nikogo	nie	zaniedbać,	bo	byłaby	to	największa	
obraza.	Ten,	kto	otrzyma	ciasto,	kładzie	na	stole	monetę	lub	zapowiada	to,	co	będzie	jego	prezentem	we-

26 W	czasach	pogańskich,	Słowianie	mieli	domowe	duchy	-	penaty.	Każdy	dom	miał	swojego	pokucia	lub	pokonta,	co	znaczy	bożka	
kąta,	ponieważ	bożek	ten	zajmował	miejsce	w	rogu	domu.	Stąd	pochodzi	obowiązująca	nadal	tradycja	wśród	ludów	słowiańskich	
zachowywania	głębokiego	poszanowania	dla	rogu	lub	kąta.	
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selnym	dla	nowożeńców.	Drużba	rozdawszy	każdemu	z	obecnych	jego	porcję	placka,	zachowuje	resztę	dla	
przyjaciół	i	krewnych,	którzy	nie	mogli	przybyć	na	wesele.

Po	tej	ceremonii	pan	młody	oddala	się	wraz	z	towarzyszami	od	domu	panny	młodej	i	tego	wieczoru	wraca	
już	tylko,	by	ją	zabrać	ze	sobą.	Jednak	zastaje	drzwi	solidnie	zamknięte,	a	w	całym	budynku	panuje	taka	
cisza,	jakby	nikt	tam	nawet	nie	oddychał.	Puka	kilka	razy,	gra	muzyka	i	towarzystwo	śpiewa.	Na	ten	hałas	
rodzice	panny	młodej	wychodzą	pospiesznie	ze	wszystkimi	zgromadzonymi	i	na	odpowiedź	pana	młodego	
na	ich	pytanie,	że	przychodzi	zabrać	swoją	żonę,	otwierają	mu	drzwi	i	zapraszają	do	środka	nowoprzyby-
łych	pośród	płaczu	i	szlochania.	

Wtedy	 to	ma	miejsce	 ceremonia	oczepin	 lub	 cięcia	warkocza	 panny	młodej,	 zawsze	 odbywająca	 się	
wśród	płaczu.	Następnie,	kiedy	nadchodzi	noc,	całe	wesele	udaje	się	do	domu	pana	młodego,	poza	rodzi-
cami	panny	młodej,	którzy	muszą	pozostać	u	siebie,	aby	nikt	nie	powiedział,	że	śledzą	swoją	córkę.	W	mo-
mencie	wyjścia	z	mieszkania,	przy	dźwiękach	muzyki	i	pośród	śpiewów,	wszyscy	ustawiają	się	w	porządku,	
a	panna	młoda	poprzedzona	jest	wózkami	wypełnionymi	ozdobami,	pościelą	i	całą	wyprawką	panny	mło-
dej,	którą	podarowali	jej	rodzice.

Kiedy	w	ten	sposób	dociera	się	do	domu	pary	młodej,	panna	młoda	przyjmowana	jest	przez	rodziców	
pana	młodego	chlebem,	solą,	wódką	 i	płótnem,	a	przywieziona	wyprawka	wprowadzana	 jest	do	środka.	
Tymczasem	w	domostwie	rodziców	panny	młodej	zawsze	trwa	żałoba:	płacze	się,	a	w	smutnych	i	ospa-
łych	pieśniach	powtarza	się,	że	utracono	dziecko.	Aby	przynieść	odrobinę	radości,	przybywają	wysłannicy	
młodej	pary,	a	są	 to:	swat,	młoda	mężatka,	druhny	i	drużbowie,	którzy	zapraszają	 ich	w	imieniu	młodej	
pary	do	odwiedzenia	domu	ich	zięcia.	Rodzice	powstrzymują	się	od	odmowy,	idą	za	nimi,	a	gdy	dochodzą,	
wymieniane	są	czułe	przywitania	z	jednej	i	z	drugiej	strony.	Rodzice	nowożeńców	dają	sobie	nawzajem	pre-
zenty	na	pamiątkę.	Cała	noc	upływa	na	biesiadzie,	tańcach	i	radości.	W	okolicach	świtu	jedynie	młoda	para	
w	towarzystwie	muzyki	udaje	się	do	małżeńskiego	łoża.	Jednakże	to	nie	przerywa	wcale	rozmów	zgroma-
dzonych:	nowe	śpiewy,	przeciwnie,	lekkie	pogawędki	i	żarty	następują	po	tej	ceremonii.	Następnego	dnia	
po	wielkiej	uroczystości,	mąż	bierze	koszulę	swojej	żony,	wypełnia	zbożem	jeden	rękaw,	a	drugi	monetami,	
następnie	w	towarzystwie	swata	i	drużbów	zanosi	koszulę	rodzicom	żony,	poświadczając	im	w	ten	sposób	
zbadanie	czystości	dziewictwa	swojej	narzeczonej.

Niegdyś	na	Litwie	był	taki	zwyczaj,	zachowany	aż	do	dzisiaj	w	okolicach	Mińska,	triumfalnego	noszenia	
po	wsi	tak	ułożonego	i	rozciągniętego	na	widełkach	lub	na	grabiach	odzienia;	jednak,	jeśli	przeciwnie,	mąż	
doszedł	niestety	poprzez	dowody	do	niekorzystnego	wniosku	co	do	cnoty	swojej	drogiej	połówki,	wtedy	
to	pojmuje	się	matkę,	przeprowadza	przez	wieś	ze	szleją	na	szyi.	Zwyczaj	ten,	który	na	pierwszy	rzut	oka	
wydaje	się	barbarzyński,	miał	jednak	swoją	moralną	stronę;	był	narzędziem	powstrzymującym	dla	młodych	
dziewcząt	 i	 zobowiązaniem	dla	matek	do	bycia	bardziej	uważnymi	w	 ich	wychowywaniu.	 Jednocześnie	
jednak	mąż	dba	o	wysłanie	prezentów	rodzicom	i	krewnym,	a	jeśli	jego	bogactwo	na	to	pozwala,	również	
wszystkim	świadkom	wesela.	Podarunki	te	mają	zwykle	formę	wełnianych	różnokolorowych	pasków,	ręcz-
ników,	chusteczek	na	głowę	(szali	lnianych).	Podczas	gdy	nowożeniec	zajmuje	się	prezentami,	jego	młoda	
żona,	trzymając	na	rękach	dziecko	płci	męskiej	na	kolanach	pośrodku	wspólnej	izby,	kieruje	do	Boga	żar-



(  78  )

liwą	modlitwę,	w	której	błaga,	aby	obdarzono	ją	szczęściem	i	chwałą	bycia	matką.	Po	dokonaniu	tego	aktu	
pobożności,	siada	 i	zabiera	się	za	wyrabianie	 trochę	lnu	 lub	wełny,	aby	przez	 to	pokazać,	że	chce	ubrać	
swoją	rodzinę	dzięki	swojej	własnej	pracy.	Przygotowuje	następnie	posiłek,	aby	godnie	przyjąć	męża,	jego	
towarzyszy	i	licznych	gości,	ponieważ	święto	trwa	nadal.	Ten,	kto	chce	odpocząć,	ma	tylko	to	zrobić	co	
musi	i	od	niego	zależy,	czy	powróci,	bo	cały	tydzień	będzie	oddany	przyjemnościom;	często	świętuje	się	
nawet	dwa	lub	trzy	tygodnie,	to	u	nowożeńców,	to	u	swata	lub	u	młodej	mężatki	lub	w	gospodzie,	a	czasami	
nawet	na	dworze	pana,	jeśli	jest	uczciwy,	ludzki,	a	zwłaszcza	szanujący	chłopów.	

Po	zakończeniu	świętowania,	młoda	para	pielęgnuje	z	zapałem	nowe	gospodarstwo;	rzadko	zdarza	się,	że	
małżonkowie	zostają	w	domu	rodziców	żony	bądź	męża;	zajmują	zwykle	teren	i	mieszkanie,	które	właści-
ciel	wsi	im	wskazał.	Ich	życie	domowe	musi	być	wzorem	jedności	i	wierności	małżeńskiej,	a	co	do	gospo-
darstwa	–	dokładność,	aktywność	i	gospodarność	muszą	im	zjednywać	przyjaźń	i	szacunek	sąsiadów.	Muszą	
to	być	dość	mocne	argumenty,	aby	na	długo	jeszcze	oddalić	od	męża	gospodę;	oczywiście,	jeśli	przypadek	
lub	konieczność	go	tam	zaprowadzą,	wtedy	powstrzymuje	się	od	picia	i	poprzestaje	jedynie	na	odpowiedzi	
takimi	słowami	wszystkim,	którzy	zachęcają	go	i	naciskają:	„Będziemy	mieli	jeszcze	dużo	czasu,	aby	palić	
gardło	 i	popróbować	wódki,	 jesteśmy	jeszcze	młodzi	 i	żwawi,	 rozgrzewamy	się	w	pracy”.	Co	do	panny	
młodej,	jej	prowadzenie	się	musi	być	tym	bardziej	godne,	żeby	służyło	za	wzór.	Bez	przerwy	zajęta	dbaniem	
o	swoje	gospodarstwo,	opuszczać	 je	może	 rzadko;	w	niedziele,	na	przykład,	wstaje	wczesnym	rankiem,	
żeby	pójść	do	kościoła,	a	popołudniu	odwiedza	krewnych	i	przyjaciół.	Jej	zajęcia	 jako	gospodyni	nie	są	
w	żadnym	wypadku	lekkie	ani	łatwe	i	dlatego	niektórzy	światli	właściciele,	dostrzegając	tę	trudną	sytuację	
młodych	gospodyń,	rezygnują	podczas	pierwszego	roku	gospodarowania	z	części	obowiązków	i	zobowią-
zań,	które	na	nich	ciążą.	Łaskawość	ta	czasami	rozciąga	się	także	na	męża.	Kiedy	po	pewnym	czasie	młoda	
żona	anonsuje	swojemu	mężowi	nadzieję,	że	wkrótce	ma	wydać	na	świat	owoc	ich	miłości,	nagle	w	domu	
młodej	pary	 zapanowuje	 radość,	 przeciwnie,	 smutek	 i	 troska	przejmują	wszystkich	domowników,	kiedy	
długie	miesiące	mijają	bez	przyniesienia	na	ustach	żony	tego	słodkiego	wyznania	szczęścia.	A	w	efekcie,	
szczęśliwe	 ojcostwo	 jest	 celem	 najżarliwiej	 upragnionym	 przez	 litewskiego	 chłopa.	Wyczerpany	 ciężką	
pracą,	przytłoczony	ogromem	zobowiązań	i	podatków,	zarówno	przez	swego	seniora,	jak	i	przez	państwo,	
spodziewa	się	widzieć	w	każdym	swym	dziecku	ręce	do	pracy	i	wsparcie	w	bólach.	Ponieważ	litewskie	
dziecko	jak	tylko	jest	wystarczająco	duże	i	silne,	aby	chodzić,	już	stanowi	ogromną	pomoc	dla	rodziców;	
pilnuje	stada	gęsi,	kaczek	albo	świń,	aby	nie	wyrządziły	szkód	w	ogródkach	sąsiadów;	zbiera	w	lesie	rozrzu-
cone	szyszki,	wysuszone	konary	drzew,	gałęzie;	to	jeszcze	obierze	ziemniaki	na	obiad	dla	pracujących	cały	
dzień	w	polu	rodziców;	w	późniejszym	wieku	służy	jako	gorliwy	opiekun	dla	najmłodszych	braci	i	sióstr	
lub	też	zastępuje	rodziców	albo	na	terenie	senioralnym	albo	na	ich	własnym	w	najprostszych	pracach,	które	
może	wykonać	za	nich.	To	wszystko	tłumaczy	tak	wielką	radość,	która	wypełnia	dom	litewskiego	chłopa	na	
wiadomość	o	narodzinach	dziecka.	Szczęśliwy	ojciec	spieszy	się,	aby	podzielić	się	tym	wielkim	wydarze-
niem	z	rodzicami,	bliskimi,	przyjaciółmi	i	sąsiadami.	Wszyscy	podzielają	tę	radość	i	przynoszą	trybut	swych	
szczerych	życzeń,	błogosławiąc	dziecko.	Tymczasem	ojciec	pobiegłszy	do	duszpasterza,	 zaprasza	go	do	
odwiedzenia	jego	skromnego	domostwa,	aby	przelać	na	tę	małą	istotkę	pierwsze	łaski	swej	świętej	posługi;	
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jednak	dziecko	jest	jedynie	ochrzczone	z	wody,	ponieważ	cała	ceremonia,	cała	uczta	jest	odłożona	na	kilka	
dni	później.	Krewne	i	sąsiadki	nadbiegają	to	jedne,	to	drugie	zaprezentować	swą	pierś	noworodkowi,	aż	do	
momentu,	gdy	matka	będzie	w	stanie	sama	dopełniać	tego	słodkiego	obowiązku.	Nadchodzi	dzień	ustalony	
na	ceremonię	chrztu,	ojciec	prosi	sąsiadów,	których	zna	jako	najbardziej	mu	oddanych,	o	pełnienie	roli	ro-
dziców	chrzestnych	dziecka;	zwykle	są	to	dwie,	trzy	lub	więcej	par.	Najstarsza	kobieta,	wypełniająca	rolę	
akuszerki	wobec	rodzicielki,	niesie	dziecko	do	kościoła.	Głębokie	uczucie	przyjaźni,	nierozerwalna	więź	
połączyła,	od	tej	pory	i	na	zawsze,	prawdziwych	rodziców	dziecka	i	tych,	którzy	służyli	mu	za	ojca	i	matkę	
przed	Bogiem.

Odtąd	nazywają	 się	wzajemnie	kumami,	 co	wyraża	 jednocześnie	więzy	krwi	 i	przyjaźni.	Są	 to	od	 tej	
pory	prawdziwi	rodzice	połączeni	krwią.	A	jeśli	kiedykolwiek	między	rodzicami	chrzestnymi	pojawią	się	
kłótnie	lub	niechęć,	będzie	to	dla	wszystkich	przedmiot	głębokiego	smutku;	jako	takie	przykłady	waśni	są	
niezwykle	rzadkie.	Dziecko	zwrócone	w	ramiona	matki,	życzenia	i	gratulacje	spływają	na	ręce	rodziców	
wraz	z	każdego	rodzaju	prezentami.	Kobiety	odwiedzające	chorą	mają	zwyczaj	przynoszenia	jej	pierogów;	
to	delikatna	przezorność,	bo	gospodyni	leżąca	w	łóżku	nie	potrafiłaby	przygotować	nic	podobnego,	kiedy	
jednak	trzeba	mieć	co	ofiarować	gościom.	Zazwyczaj	Litwin	zadowala	się	swoją	czystą	i	prostą	wódką,	lecz	
na	chrzest	swoich	dzieci	prezentuje	swoim	gościom	wódkę	przygotowaną	i	przyprawioną.	Pływające	w	niej	
kawałki	i	okruszki	cynamonu,	goździków	lub	w	przypadku	ich	braku,	liści	piołunu	i	pieprzu	przyczyniły	się	
do	nazwania	jej	trywialnie	szmaciana wódka.

Pogrzeby	u	Litwinów	odbywają	się	w	ten	sam	sposób,	co	i	u	wszystkich	innych	chrześcijan,	niemniej	
jednak	kilka	własnych	obyczajów,	które	są	prawdopodobnie	następstwem	przesądów	i	niektórych	uprze-
dzeń,	wyróżniają	ich.	Jeśli	na	przykład	wdowa,	bądź	wdowiec,	jest	w	wieku,	kiedy	nowe	małżeństwo	wcale	
nie	byłoby	niestosowne,	dba	się,	aby	zmarłemu	lub	zmarłej	nie	przypinać,	nie	zawiązywać	kołnierzyka	od	
koszuli	lub	opaski,	ewentualnie	podwiązki;	obawiano	się,	że	robiąc	to,	przywiązuje	się	los	pozostającego	
przy	życiu	do	zmarłego	i	skazania	go	na	wdowieństwo.	Do	trumny	kładzie	się	wszystko	to,	co	było	drogie	
nieboszczykowi,	a	zwykle	były	to	butelka	wódki,	fajka,	tabakiera,	a	do	ręki	wkłada	się	mu	kilka	monet,	aby	
w	pielgrzymce	do	innego	świata	mógł	odkupić	bóle,	które	go	dręczyły.	Częstuje	się	gości	wódką,	a	po	każ-
dym	kieliszku	podniesionym	do	ust,	kieruje	się	do	Nieba	następującą	modlitwę:	„Boże	zlituj	się	nad	duszą	
zmarłego!”	(I	tutaj	jego	imię	wymawiane	jest	na	głos).	Przede	wszystkim	jednak	gospodarz	lub	gospodyni	
troszczą	się,	aby	wylać	na	stół	pierwszą	czarkę	wódki	i	pierwszą	łyżkę	każdego	dania,	jakby	częstując	duszę	
zmarłego.	Podczas	dziewięciu	dni	po	śmierci	i	każdego	następnego	miesiąca	aż	do	rocznicy,	kładzie	się	na	
grobie	w	glinianym	naczyniu	i	w	czarkach,	posiłki	i	wódkę,	wszystko	to	po	to,	by	ugościć	i	odtworzyć	duszę	
zmarłego.

Te	zwyczaje	i	obyczaje,	tak	jak	już	wcześniej	wspomnieliśmy,	są,	poza	małymi	wyjątkami,	takie	same	
prawie	u	wszystkich	mieszkańców	Litwy.	Spotykamy	je	nadal	w	regionach	zwanych	ziemiami rusińskimi.	
Jednakże,	ponieważ	Żmudzini	różnią	się	między	sobą	pod	pewnymi	względami,	uważamy,	iż	nie	będzie	
zbyteczną	uwaga,	którą	im	tutaj	poświęciliśmy.

Żmudzini	żyją	na	wybrzeżu	Morza	Bałtyckiego	i	rzeki	Niemen,	w	okolicach	miast	Połąga,	Święta,	Kre-
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tynga,	Rosienie,	Telsze,	Szawle,	Kroże,	Kiejdany,	Poniewież	(dziś	gubernatorstwo	Wilna),	Kalwaria,	Ma-
riampol,	Sejny,	Augustów	(w	województwie	augustowskim).	Jest	to	przepiękna	kraina,	godna	malarskiego	
pędzla;	 liczne	 rzeki	przecinają	 ją	we	wszystkich	kierunkach,	ogromne	 jeziora	bogate	w	 ryby	pokrywają	
w	różnych	miejscach	powierzchnię	ziemi,	przyjemnie	żyzna	ziemia	ożywia	wszystko;	zboże,	len,	konopie,	
drewno	budowlane	i	wyśmienitą	dziczyznę	znajduje	się	tu	w	obfitości.	Lokalne	konie	są	małe,	jednak	żywe	
i	szybkie	w	galopie;	znajduje	się	tu	również	wiele	bydła	rogatego,	baranów	i	stad	świń.	Nazwa	Żmudź	w	ję-
zyku	regionalnym	znaczy	płaski kraj	(niski	kraj).	Żmudzini	wydają	się	być	jednym	z	najstarszych	ludów	
Europy;	ich	język	posiada	wiele	wyrażeń	i	zwrotów	greckich	i	rzymskich.	Według	świadectwa	historyków	
są	przodkami	Herulów	 i	Alanów,	którzy	w	V	wieku	zalali	Włochy.	W	czasach	chwały	Rzeczypospolitej	
Polskiej	kraina	Żmudzinów	nosiła	nazwę	księstwo,	a	jego	bogactwo	jak	i	dobrobyt	przyniosło	mu	sławę.	
Teraz	nadal	utrzymanie	i	ubiór,	zwyczaje	i	obyczaje	żmudzkie	noszą	ślady	dawnego	bogactwa.	Domy	z	ze-
wnątrz	są	dość	eleganckie,	w	środku	są	czystsze,	wygodniejsze	i	bardziej	godne	niż	we	wszystkich	innych	
regionach.	To	samo	uderza	nas	w	ubiorze.	Kobiety	nieco	zamożniejsze	zakładają	krótkie	surduty	sukienne,	
a	często	nawet	welurowe	(jupka).	Strój	ten,	który	jest	bardzo	wdzięczny,	zrobiony	starannie	i	skrojony	ele-
gancko,	zimą	jest	pogrubiony	futrem	z	lisa	lub	innym	i	obszyty	tasiemkami.	Zawiązują	głowy	jedwabną	
chustą,	a	kilka	okręgów	naszyjników	z	bursztynów,	często	bardzo	kosztownych,	zdobi	ich	szyję.	Zamożny	
chłop	nosi	krawat,	kurtki	i	spodnie	sukienne	lub	inne	ubrania,	wszystkie	skrojone	zgodnie	z	mieszczańską	
modą.	Żmudzini	oddają	się	wyłącznie	uprawie	roli;	uprawiają	głównie	konopie	i	len,	które	stanowią	znacz-
ny	przedmiot	handlu.	Hodują	także	pszczoły,	którymi	opiekują	się	starannie.	Lud	ten	jest	ogólnie	niezwykle	
pracowity,	przedsiębiorczy,	dobry,	o	bezwzględnej	religijności	i	moralności.	Jego	uprzejmość,	gościnność	
i	patriotyzm	zawsze	przyczyniały	się	do	obejmowania	przez	niego	świętych	spraw,	za	każdym	razem,	gdy	
jakiś	zryw	miał	miejsce	w	tym	kierunku	Polski,	z	zapałem,	ufnością	i	oddaniem,	które	nie	pozwalały	mu	
wcale	myśleć	o	szczególnych	zyskach	dla	niego	samego	i	jego	bogactwa.	

Tutaj	również,	tak	jak	w	pozostałych	regionach	Polski,	wesele	jest	jedną	z	najważniejszych	ceremonii	
w	życiu	i	tak	jak	wszędzie	i	tu	ma	swoją	odmienność.	Jeśli	w	innych	regionach	Polski	biały	kontur	okna,	
girlanda	lub	chorągiewka	na	dachu	domu	mają	wskazywać,	że	znajdują	się	tam	panny	na	wydaniu,	Żmudzin	
stawia	w	drzwiach	cztery	belki	z	drewna	sosnowego	wzniesione	ponad	poziomym	okręgiem,	aby	poinfor-
mować,	że	dom	jest	otwarty	i	gotowy	na	przyjęcie	swata,	który	zechce	rozmawiać	o	ślubie.

Kiedy	ten	przekroczy	próg	drzwi	owgo	domu	wraz	z	młodym	chłopakiem,	pije	jedną	czarkę	za	zdrowie	
matki,	całuje	jej	rękę	i	prosi	ją	o	pozwolenie	młodemu	chłopakowi,	którego	pokazuje,	na	wzięcie	jej	córki	
za	żonę	–	jeśli	odpowiedź	ma	być	pozytywna,	matka	chwyta	za	czarkę	i	ją	opróżnia.	Młoda	dziewczyna	
jest	natychmiast	prezentowana,	a	zalotnik	kładzie	na	stole	podarunki	dla	swojej	przyszłej	żony,	takie	jak	
buty,	bawełniany	szal,	kawałek	płótna,	ręczniki	i	smakołyki,	a	dla	matki	pantofle	i	szale	lub	płótno.	Jeśli	to	
wszystko	zostaje	zaakceptowane,	reszta	dnia	upływa	na	radosnych	konwersacjach	i	żartach.	Później	nowi	
goście	zapraszani	są	przez	ojca	młodej	na	przyjęcie.	Kiedy	upłynie	kilka	tygodni,	wykorzystanych	zgodnie	
ze	zwyczajem	kościelnym	na	anonsowaniu	ślubu	w	słowie	wstępnym	do	mszy,	wieczorem	w	najbliższy	
poniedziałek	przychodzi	swat.	Jednak	ledwie	tylko	młoda	dziewczyna	go	dostrzeże,	a	już	ucieka	i	chowa	
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się	wraz	z	towarzyszkami	w	najbardziej	oddalony	i	najciemniejszy	kąt	domu.	Swat	nie	zwleka	wcale	z	wśli-
zgnięciem	się	do	niego,	a	w	środku	szuka	młodej	dziewczyny	po	omacku.	Jeśli	uda	mu	się	złapać	właściwą,	
pozostałe	muszą	ją	wykupić,	jeśli	jednak	nieszczęśliwie	jest	to	jedna	z	nich,	to	swat	zobowiązany	jest	do	
wykazania	żalu	za	swój	błąd	poprzez	ofiarowanie	smakołyków	i	wódki.	Opuszcza	się	zatem	mrok	domu,	
aby	oddawać	się	radości.	Muzyk	siedzący	za	stołem	daje	tego	znak,	jeśli	można	tak	powiedzieć.	Melodie	
do	tańca,	które	rozbrzmiewają,	stanowią	punkt	kulminacyjny,	a	kiedy	kilka	razy	już	czarka	wędrująca	za-
toczy	koło,	młode	dziewczyny	nucą	weselne	pieśni.	Około	północy	pojawia	się	sam	narzeczony,	zawiera	
z	rodzicami	swojej	przyszłej	żony	niezbędne	porozumienia,	ustalają	liczbę	i	wybór	gości	weselnych	i	obli-
gują	jednego	z	drużbów	do	ich	zaproszenia,	od	tego	momentu	nosi	on	miano	marszałka,	odznaczeniami	tej	
godności	są	sękaty	kij	otoczony	wstążkami	i	ozdobiony	wielkim	bukietem	rozmarynu	oraz	kapelusz	uwień-
czony	z	taką	hojnością	tą	samą	rośliną,	że	głowa	jego	przypomina	wędrującą	donicę	z	kwiatami.	Stare	dobre	
matki	siadają	na	uboczu,	w	kącie	pokoju,	gdzie	raczy	się	je	obficie	wszystkimi	rodzajami	potraw	i	napojów.	
Bawią	się	w	śpiewanie	modlitwy	różańcowej,	wplatając	w	nią	psalmy,	a	najbardziej	nadzwyczajne	jest	to,	
że	robią	to	za	dusze	zmarłych.	W	ten	sposób	kończy	się	poniedziałek.	We	wtorek	o	dziesiątej	rano	przyjeż-
dża	na	koniu	swat,	a	drużbowie	wsiadają	na	małe,	ale	ogniste	rumaki.	Młode	dziewczyny	biegną	naprędce	
zamknąć	wszystkie	drzwi,	zarówno	te	zewnętrzne,	jak	i	te	od	sieni,	i	jakby	dla	pewności	stają	przed	nimi,	
a	ich	śpiewy,	uderzając	w	uszy	nowo	przybyłych,	świadczą	o	tym	zwyczaju:

„Panowie,	panowie	honorowi!	Piękni	młodzi	mężczyźni,	soku	z	żyta	(wódki),	dajcie	dzisiaj!	Panowie	
honorowi,	lecz	wytworni	młodzi	mężczyźni,	bloku	z	pszenicy	(ciasta),	dajcie	dzisiaj!”

Toteż	jeden	z	drużbów	nie	zwleka	wcale	z	zaprezentowaniem	im	ciasta	niezwykłych	rozmiarów,	przygo-
towanego	specjalnie	na	tę	okazję,	a	także	beczułki	wódki,	dzięki	którym	wykupił	u	młodych	panien	przej-
ście	przez	drzwi	do	sieni;	lecz	wewnętrzne	drzwi	z	kolei	zajmowane	są	i	chronione	przez	kolejne	młode	
dziewczęta,	które	również	trzeba	przekupić	i	dopiero	potem	pozwala	im	się	w	końcu	wejść	do	serca	domu.	
Chwilę	potem	pojawia	się	marszałek,	ledwie	zsiadł	z	konia,	a	już	daje	znać	weselu	swą	ozdobioną	i	dźwię-
czącą	 laską,	 że	 czas	wyruszyć	 do	 kościoła.	Narzeczona	 z	 rozmarynowym	wiankiem	wsiada	 do	 jednego	
z	pojazdów	wraz	z	rodzicami	i	muzykami;	co	do	biednych	młodych	panien,	które	zostały,	muszą	się	one	
odwołać	do	współczucia	zgromadzonych,	aby	móc	wsiąść	do	ich	powozów.	Podczas	gdy	wszyscy	oddalają	
się,	aby	uczestniczyć	w	ceremonii	kościelnej,	kilku	młodych	mężczyzn	zostaje	wewnątrz	domu,	aby	splamić	
się	kradzieżą	majątku	narzeczonej,	umiejscowionym	pod	nieskazitelną	opieką	kilku	starszych	kobiet.	Gdy	
drobna	kradzież	 się	powiedzie,	każda	moneta	musi	zostać	wykupiona	przez	odpowiedzialne	 strażniczki.	
Istnieje	obowiązek	narzeczonego,	jeśli	na	drodze	do	kościoła	znajduje	się	gospoda,	poproszenia	właściciela,	
aby	zechciał,	po	powrocie	z	ceremonii,	przyjąć	towarzystwo	pod	swój	dach.	W	takim	przypadku	spożywa	
się	tam	dobry	posiłek.

W	tym	czasie	narzeczona	wymyka	się	bez	oglądania	narzeczonego,	wraca	stamtąd	do	domu	rodzinnego	
i	spędza	tam	bez	niego	swoją	pierwszą	noc,	podczas	gdy	on,	w	swoim	towarzystwie	udaje	się	na	spoczynek.	
Następnego	dnia	o	 świcie	dwóch	przyjaciół	narzeczonego	zabiera	z	domu	 rodziców	śpiącą	 (lub	udającą	
śpiącą)	pannę	młodą	i	transportuje	ją	do	domu	męża.	Trzy	razy	prowadzą	ją	wokół	domu,	myją	jej	stopy	
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wodą,	którą	skrapiają	łoże	małżeńskie	oraz	gości.	Następnie	nawilża	się	jej	usta	miodem,	czyniąc	jej	przez	
to	prezent	w	postaci	dobrotliwego	wyglądu	i	łagodnego	charakteru,	który	musi	okazywać	bez	przerwy	mę-
żowi.	Następnie	prowadzona	jest	z	zawiązanymi	oczami	do	każdych	drzwi	domu,	które	otwierają	się	na	jej	
popchnięcie	prawą	stopą,	zza	których	ktoś	natychmiast	rzuca	garść	ziaren	różnego	gatunku,	zwracając	się	
w	ten	sposób:	„Jeśli	zachowujesz	wierność	mężowi	i	zapał	do	gospodarstwa,	nigdy	bieda	cię	nie	przytło-
czy,	a	ty	spędzisz	swoje	dni	w	szczęściu	i	obfitości!”	–	Zdejmuje	się	jej	opaskę	i	usadza	na	stole,	nakrytym	
różnymi	potrawami	i	napojami.	Po	posiłku	powraca	taniec.	Pod	koniec	tańców,	młode	dziewczęta	usiłują	
skraść	długie	warkocze	mężatki	obcinając	je	jej,	a	kiedy	kradzież	ta	się	powiedzie,	udają	się	w	pogoń	za	
panną	młodą,	aby	mścić	się	za	to,	że	je	opuściła	poprzez	różnego	rodzaju	pokusy	i	chytre	dowcipy,	tak,	że	na	
koniec	biedne	dziecko	okazuje	się	zmuszone,	aby	uciec	stamtąd,	do	schronienia	się	w	pokoju	do	spędzenia	
nocy	z	mężem;	pozostali	kontynuują	radosne	tańce.	

Młodej	żonie,	po	spędzeniu	w	ten	sposób	nocy	w	domu	swego	ukochanego,	z	samego	rana	jego	rodzice,	
krewni	i	przyjaciele	przynoszą	prezenty	w	postaci	drobiu,	baranków,	wołów,	jajek,	mąki,	masła,	słoniny,	itd.	
I	wszyscy	wtedy	zaproszeni	zostają	na	posiłek	przygotowany	przez	pannę	młodą,	podczas	którego	można	
dostrzec	dobrobyt	i	bogactwo	Żmudzina.	

Pośród	wszystkich	różnych	dań,	zupa,	z	której	wystają	apetyczne	nogi	gęsi	i	kaczki,	ozdobione	liśćmi	
pietruszki,	nie	może	zostać	pominięta.	Pod	koniec	posiłku	drużba,	w	towarzystwie	marszałka	weselnego,	
przynosi	 ogromne	pszenne	 ciasto,	 które	ma	kształt	 tawerny,	ozdobione	migdałami	 i	 rodzynkami;	ma	co	
najmniej	trzy	łokcie	obwodu,	nazywa	się	je	ciastem	weselnym	(korowaj).	–	A	kiedy	ono	zniknie,	marszałek	
przywołuje	wszystkich	do	porządku,	a	przed	gospodynią	stawia	się	skrzynię.	Ona	wyciąga	z	niej	podarunki,	
wszystkie	własnoręcznie	wykonane	i	rozdaje	je,	nie	pominąwszy	nikogo.	Po	tej	ceremonii	druhny	przynoszą	
wodę,	aby	obmyć	jej	ręce,	a	za	tę	posługę	każda	z	nich	otrzymuje	jedwabną	wstążkę.	Drużbowie	i	druhny	
zaczynają	wtedy	ostatni	taniec,	podczas	którego	starają	się	zrobić	różnego	rodzaju	psikusy	biednemu	mu-
zykowi.	Zirytowany	na	sam	koniec,	przeskakuje	struny	swego	instrumentu.	Jednakże	tancerze	i	tancerki,	
pozbawieni	błogiej	muzyki,	starają	się	uspokoić	nikczemnego	wirtuoza,	spuszczając	monety	przez	otwory	
w	najwyższej	części	jego	skrzypiec,	co	stopniowo	do	niego	dociera.	Dyletant	przybiera	inny	nastrój,	jego	
instrument	nowe	strony,	zabawa	i	tańce	trwają	aż	do	następnego	dnia,	a	często	nawet	kilka	dni.

Nie	mówiliśmy	tu	wcale	o	przesądach	i	zabobonach,	które	istnieją	pośród	ludności	litewskiej,	ponieważ	
tak	jak	wspomnieliśmy	powyżej,	zarezerwowaliśmy	dla	tego	tematu	osobny	rozdział.
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MIESZKAŃCY 

WOŁYNIA,	PODOLA	I	UKRAINY

Już	od	niepamiętnych	czasów	aż	do	epoki	tradycji,	okrytej	mrokiem,	którego	nie	rozjaśnia	światło	historii,	
ten	sam	los	wydawał	się	otulać	ludność	Wołynia,	Podola	i	Ukrainy.	Wspólnie	toczyła	wojnę	z	Moskalami	
i	Litwinami;	 ten	 sam	duch	walki	prowadził	do	odpierania	ataków	hord	 tatarskich	 i	 tureckich;	a	później,	
kiedy	przyłączyła	się	do	Polski	poprzez	związek	braterski,	 tworzyła	ponownie	razem	podstawową	część	
wielkiej	Rzeczypospolitej	Polskiej.	Te	wydarzenia	historyczne,	 tak	bardzo	 zresztą	ważne,	 naznaczyły	 je	
pewnym	podobieństwem	bardzo	charakterystycznym	pod	względem	zwyczajów,	obyczajów,	usposobienia	
i	stroju.	Fakt	ten	sprawił,	iż	opisujemy	wszystkie	te	narody	w	tym	samym	rozdziale.

WOŁYŃ.	Od	czasu	Rzeczypospolitej	Polskiej	region	ten	został	podzielony	na	trzy	obwody:	Włodzimierz,	
Łuck i Krzemieniec.	Jest	to	szeroka	i	piękna	równina,	na	południu	przecięta	pasmem	wzgórz	oraz	pokryta	
tu	i	ówdzie	wspaniałymi	lasami.	Ziemia	jest	tak	żyzna,	że	bez	potrzeby	jakiegokolwiek	nawozu	daje	naj-
bardziej	obfite	plony.	Często	roczna	nadzwyczajna	obfitość	przyczynia	się	do	ułożenia	kilkumilionowych	
stosów	snopów	zbóż,	a	widok	tych	licznych	piramid	sprawia	niezwykłe	wrażenie.	Chłop	wołyński	młóci	
zboże,	 gdy	go	potrzebuje,	 tuż	przy	 jego	 stosie,	 na	 świeżym	powietrzu,	 na	utwardzonej	 i	 przygotowanej	
w	tym	celu	ziemi;	miejsce	to	nazywa	się	tok:	następnie	chowa	ziarna	w	pewnego	rodzaju	silosach.	Dobra	
jakość	pszenicy	z	Wołynia	jest	na	tyle	znana,	że	angielscy	kupcy	w	Gdańsku	wybierają	ją	spośród	wszyst-
kich	innych	i	słono	za	nią	płacą.

Pośród	rzek	przecinających	równinę	Wołynia,	wymienia	się:	Boh	(Południowy	Bug),	Styr,	Zbrucz,	Horyń	
i	Słucz;	najbardziej	znanymi	miastami	są	Berdyczów,	Żytomierz,	Starokonstantynów,	Włodzimierz,	Łuck,	
Krzemieniec,	Dubno,	Ostróg	i	Zasław.	

Można	jedynie	przypuszczać	skąd	wywodzi	się	nazwa	Wołyń.	Niektórzy	historycy	twierdzą,	że	pod-
czas	migracji	 ludów	Wschodu,	mieszkańcy	 znad	brzegów	Wołgi	 przybyli	w	 te	 okolice,	 osiedlili	 się	
tu	 i	 nazwali	 się	Wołganami	 lub	Wołynianami;	 inni	 uważają,	 że	 przywódca	 pewnego	 plemienia	 sło-
wiańskiego	nazywany	Wołyń	osiedlił	się	nad	brzegami	Bohu	i	nadał	krainie	swoje	imię;	jeszcze	inni	
przypuszczają,	że	to	liczne	w	tym	miejscu	woły	dały	początek	nazwie	tego	kraju;	jakiekolwiek	by	nie	
było	jej	pochodzenie,	to	pewnym	jest,	że	od	dziesięciu	wieków	mieszkańcy	znad	brzegów	Bohu	noszą	
nazwę	Wołynianie.	
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PODOLE	tworzy	wysoki	płaskowyż,	który	pochyla	się	w	kierunku	południowym	i	zatraca	się	na	wschodzie	
w	bardzo	obniżonych	nizinach.	Liczne	i	rwące	nurty	rzeki	porozrywały	i	spowodowały	wiele	pęknięć	tego	
płaskowyżu,	tworząc	w	ten	sposób	zabawne	doliny,	od	czego	pochodzi	nazwa	Podole.	Jeśli	chodzi	o	podolski	
klimat,	to	występuje	tu	pewna	odczuwalna	różnica	w	porównaniu	z	pozostałymi	częściami	Polski.	Kiedy	inne	
miejsca	są	nadal	pokryte	warstwą	śniegu,	na	Podolu	panuje	już	piękna	i	ciepła	wiosna.	Gleba	jest	podatna	na	
produkcję	melonów,	morw,	winorośli.	Woły	i	gigantyczna	pszenica	z	Podola	są	znane	w	całej	Europie.	W	kraju	
tym	brakuje	jedynie	światłego	krajowego	rządu,	aby	zrobić	z	niego	najpiękniejsze	miejsce	na	świecie.	

W	 czasach	 niepodległej	 Polski,	 Podole	 tworzyły	 obwody	Krzemieńca,	 Latyczowa	 i	 Czerwonogrodu;	
przez	krainę	tę	przebiega	kilka	rzek,	a	najważniejsze	noszą	nazwę:	Dniestr,	Smotrycz,	Studzienica	i	Mor-
chwa,	która	oddziela	Podole	od	Ukrainy;	największymi	miastami	są:	Kamieniec,	Mohylów,	Bałta,	Winnica,	
Tulczyn	i	Satanów.	To	właśnie	na	Podolu	znajduje	się	miasto	Bar,	znane	z	konfederacji	z	1769	roku	i	Kon-
federacji	Targowickiej,	gdzie	uknuty	został	spisek	magnaterii	polskiej	w	porozumieniu	z	urzędem	Sankt	
Petersburga	w	celu	obalenia	patriotycznych	reform	z	1791	roku.	

	 Na	wschód	od	Podola	rozciąga	się	UKRAINA.	To	tutaj	jest	prawdziwy	kraj	Kozaków;	Polacy	nazy-
wają	go	Ukraina,	ponieważ	usytuowany	jest	na	liniach	granicznych.	Ukraina	jest	jeszcze	bardziej	żyzna	niż	
Podole;	ziemia	nie	wymaga	tu	żadnych	nawozów;	aby	zaorać	ziemię	potrzeba	zaprzęgnąć	do	pługu	sześć	
bądź	osiem	wołów,	tak	bardzo	jest	ona	zbita.	Pastwiska	dostarczają	bydłu	wyśmienite	pożywienie.	Ziele	
wyrasta	tu	tak	wysokie,	że	bydło	chowa	się	w	nim	całkowicie.	Na	Ukrainie	brakuje	drewna;	w	czasie	srogich	
sezonów	ludzie	ogrzewają	się	słomą,	trzciną	lub	chwastami	obficie	pokrywającymi	ten	teren.	

	 Niegdyś	Ukraina	składała	się	z	województwa	Kijowa,	Czernihowa,	Bracławia	i	z	rozległego	stepu	
znanego	pod	nazwą	Campi-Deserti (Dzikie	Pole),	który	oferuje	od	dawna	bogate	pastwiska	wielu	stadom	
utrzymywanym	przez	Kozaków	 i	Tatarów,	 a	 który	 osadnicy	 różnych	narodowości,	 szczególnie	Niemcy,	
upodobali	 sobie	 jako	 tereny	do	uprawy.	Głównymi	 rzekami	Ukrainy	 są:	Dniepr27,	Sala	bądź	Suła,	Orel,	
Samara,	Roś,	Irpień	i	Irguł;	najznamienitszymi	miastami	natomiast	są:	Kijów,	Humań,	Winnica,	Czerkasy,	
Bracław,	Czernihów,	a	nad	Morzem	Czarnym	Oczaków	i	Odessa.	

	 Lud	tych	trzech	regionów	w	języku	regionalnym	nazywa	się	Rusinami	lub	Ruśniakami,	których	nie	
należy	mylić,	 tak	 jak	 już	wcześniej	wspomnieliśmy,	 z	Rosjanami,	Moskalami.	Obyczaje,	 język,	 historia	
wszystko	to	ich	różni;	jedyne	podobieństwo	tkwi	w	nazwie,	które	istnieje	zaledwie	dla	tych,	którzy	dostrze-
gają	różnicę	między	tymi	dwoma	językami	rusińskim	i	rosyjskim	czy	moskiewskim.	

	 Populacja	 ta	 składa	 się	 z	 różnych	 narodowości:	 chłopi	 są	 Rusinami,	mieszczanami	 są	 po	 części	
Niemcy,	w	większej	części	Żydzi	i	w	niewielkiej	liczbie	Polacy	i	Rusini;	tu	i	tam	spotyka	się	Armeńczyków,	

27 Dniepr	 (dawniej	 Borysthenes),	 największa	 rzeka	 w	 Polsce,	 ma	 swoje	 źródło	 w	 obwodzie	 smoleńskim,	 dawnej	 posiadłości	
polskiej.	Płynie	stale	z	północy	na	południe	na	przestrzeni	286	mil	(211	miriametrów	35	hektometrów);	jej	średnia	długość	wynosi	
6	hektometrów	82	metry	15	centymetrów;	most	kijowski	mierzy	15	kilometrów	98	metrów	18	centymetrów.	Dniepr	jest	żeglowny	
od	Smoleńska	aż	do	Ekaterynosława,	gdzie	znajdują	się	skały	wzrastające	na	wysokość	od	3	metrów	25	centymetrów	do	4	metrów	
87	centymetrów	ponad	poziomem	wody	 rzeki,	 a	 które	 zagrodziły	 jej	 przepływ,	 tworząc	 serię	 trzynastu	kaskad	 i	wodospadów,	
nazywanych	w	języku	regionalnym	porohy	lub	progi;	udało	się	za	pomocą	ładunków	przerzucić	je	wyżej	i	nadal	prowadzone	są	
prace	nad	udrożnieniem	dalszego	przepływu.	Żegluga	na	Dnieprze	rozpoczyna	się	ponownie	w	Alexandrowsku	i	trwa	aż	do	jego	
ujścia	do	Morza	Czarnego.	(Patrz	artykuły	M.	A.	Słowaczyńskiego	w	Malownicza Polska	i	jego	utworze	ostatnio	opublikowanym	
pod	tytułem:	Ogólne statystyki Polski,	itd.).
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Mołdawian,	Moskali	i	Greków.	Rusin	uprawia	ziemię,	Niemiec,	Armeńczyk,	Grek,	Mołdawianin	zajmują	
się	przemysłem	i	handlem,	Żyd	poszukuje	swej	roli	w	ruchu	handlowym,	a	Moskal	trzyma	załogę	i	nią	do-
wodzi.

Rusini	wyznają	religię	chrześcijańską	obrządku	greckokatolickiego	lub	grecko-rosyjskiego.	Grekokatoli-
cy	lub	Greko-unici28	uznają	kult	Matki	Boskiej,	a	Greko-rosjanie29	zależą	od	synodu	przebywającego	w	Mo-
skwie,	na	którego	czele	stoi	car,	jest	to	ryt	dominujący,	chroniony	przez	władze	moskiewskie,	odkąd	zrodził	
się	zamiar	opanowania	i	zniszczenia	nacji	polskiej.	

Lud	ten	obdarzony	przez	naturę	wszystkimi	pięknymi	cechami:	miłością	do	ojczyzny,	zapałem	do	wal-
ki,	oddaniem	w	przyjaźni,	radością	w	pracy,	zniżony	jest	przez	władze	moskiewskie	do	rangi	zwierzęcia.	
Nadają	mu	nazwę	istota,	co	w	ich	języku	oficjalnym	znaczy	poddany	(chłop pańszczyźniany).	Zauważmy	
jeszcze,	że	kobieta	postrzegana	była	jedynie	jako	półchłop	(półistota);	gdy	przyszło	panu	zatrudnić	swoich	
poddanych,	 bank	 carski	wypłacał	mu	na	każdego	 człowieka	wartość	dwustu	 rubli,	 podczas	gdy	kobieta	
w	 jego	oczach	 stanowiła	 jedynie	połowę	 tej	 sumy.	Na	 tej	podstawie	osądzamy,	w	 jakim	stanie	podłości	
trzymano	istoty	 ludzkie,	którym	natura	ofiarowała	żyzną	ziemię	w	obfitości,	czyste	słońce,	orzeźwiające	
powietrze,	hojne	i	szlachetne	serce.	Zepsucie	możnych	tej	ziemi	traktowało	chłopski	lud	jak	bydło.	W	kraju	
tym	wszystko	oddycha	miłością	i	życiem	poza	duszą,	która	cierpi	i	usycha.	Natura	jednak	jest	silniejsza	od	
przebiegłości	i	podłości	ludzkiej,	radosny	z	natury	chłop	rusiński	cieszy	się	z	szczęśliwych	darów	przyzna-
nych	mu	przez	Opatrzność,	a	kiedy	kajdany	niewoli	stają	się	zbyt	uciążliwe,	szuka	ukojenia	swych	bólów	
w	słodkiej	nadziei	na	lepszą	przyszłość.	

Strój	rusińskich	chłopów	jest	prosty,	wygodny,	a	pośrodku	nawet	bardzo	barwny.	Na	Wołyniu	i	Podolu	
niewiele	się	on	różni	od	stroju	noszonego	przez	mieszkańców	Warszawy,	pominąwszy,	że	habit	lub	sukienka	

28 Greko-unici	lub	Grekokatolicy	modlą	się	w	języku	polskim.	Ich	księża	głoszą	za	pomocą	tych	samych	idiomów.	Duchowieństwo	
uznaje	zwierzchnictwo	papieża.	Połączenie	dwóch	Kościołów:	rzymsko	i	greckokatolickiego	datowane	na	czternasty	wiek	zostało	
dopełnione	we	Florencji	w	1439	roku.	W	tym	czasie	Litwa	i	Polska	były	na	etapie	propagowania	dekretów	soborów	w	swoich	
posiadłościach	 i	 przyznawania	 unitom tych	 samych	 przywilejów	 co	 katolikom.	W	 tym	 samym	 momencie	Wielkie	 Księstwo	
Moskiewskie	unosi	głowę	i	kieruje	swe	spojrzenia	na	zachód	i	południe,	w	stronę	Kijowa.	Wewnętrzne	rozmowy	spowodowały	
szybkie	zakończenie	debat	 religijnych.	W	1505	roku,	Aleksander,	król	Polski	na	prośbę	swojej	żony,	księżniczki	moskiewskiej	
proteguje	Greko-unitów.	W	1520	 roku	dyzunia	 jest	kompletna.	Dopiero	w	1595	 roku	synod	 rezydujący	w	Brzuścu,	na	Litwie,	
przywraca	część	Rusinów	do	paktu	z	Florencji,	jednak	druga	część	upiera	się	przy	pozostaniu	w	schizmie.	Wraz	z	XVII	wiekiem	
Wielkie	Księstwo	Moskiewskie	rozpoczyna	swą	inwazję,	a	religia	służy	mu	jako	pretekst.	W	1614	roku	Powstanie	Chmielnickiego	
oddaje	carowi	część	Ukrainy	oddalonej	od	Dniepru.	Po	długiej	przerwie,	po	testowaniu	wyrachowanej	protekcji	carów,	Greko-
dyzunici	 sami	 domagają	 się	 połączenia	 z	 katolikami,	 aby	 uchronić	 się	 przed	 dominacją	 moskiewską.	W	 1710	 roku	 biskupi	
schizmatyccy	znikają	w	prowincjach	polskich.	W	1720	roku	dochodzi	do	odnowienia	unii	w	Zamościu,	ale	w	1769	roku	Rosja	
podsyca	do	rzezi;	Moskale	najeżdżają	terytorium,	unici	są	ścigani,	prześladowani	i	skazywani	na	męki.	Wojna	z	1831	roku	wznawia	
prześladowania	moskiewskie;	car	Mikołaj	zagarnia	kościoły	unickie	i	umieszcza	w	nich	schizmatyków;	drukuje	na	nowo	mszały	
dla	greko-unitów,	wprowadzając	w	nich	dogmaty	z	rytu	grecko-dyzunickiego;	usuwa	także	wzmiankę	o	papieżu.	Niektórzy	księża	
przeciwstawiają	się	temu	fałszerstwu	i	zostają	deportowani	na	Syberię,	tymczasem	papież	żąda	posłuszeństwa	od	cara	Wielkiego	
Księstwa	Moskiewskiego!...(Idem).

29	Wyznanie	greckie	różni	się	od	łacińskiego	w	zasadzie	jedynie	w	kilku	następujących	kwestiach.	Grekokatolicy	wierzą,	że	Duch	
Święty	pochodzi	od	Ojca	przez	Syna,	podczas	gdy	 rzymscy	katolicy	mówią:	Patre filioque precedit.	Grekokatolicy	nie	uznają	
autorytetu	papieża.	Odrzucają	twierdzenie	katolików	na	temat	czyśćca,	jednak	ufają,	że	Ci,	którzy	umierają	w	grzechu	mogą	być	
odkupieni	przez	modlitwę	i	jałmużnę,	wykonywane	w	intencji	zmarłych.	Udzielają	chrztu	poprzez	zanurzenie,	święcą	za	pomocą	
uniesionego	chleba,	podają	sakrament	Eucharystii	w	dwóch	postaciach.	Odrzucają	wszelkiego	rodzaju	figury,	ale	przyjmują	kult	
ikon.	Ponadto	przyzwalają	zwykłym	księżom	na	małżeństwo,	jednak	tylko	jednokrotnie,	a	zabraniają	go	mnichom	i	biskupom,	itd.	
(Idem).
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męska	(kapota,	siermięga,	sukmana)	jest	szersza	i	zrobiona	z	grubszego	sukna.	Zwykle	ma	formę	płaszcza,	
wyposażona	jest	zatem	w	kaptur	zwisający	płasko.	Płaszcz	ten	nazywany	jest	opończa.	Kiedy	robi	się	zim-
no,	chłopi,	chroniąc	twarz	przed	chłodem,	zostawiają	tylko	na	wierzchu	oczy	i	czubek	nosa	przez	otwory	na	
to	przeznaczone.	Ich	baranie	futra	praktycznie	nigdy	nie	są	pokryte	suknem,	ale	olśniewają	bielą	ogorzałej	
skóry;	niekiedy	na	szwach	umieszcza	się	hafty.	Kobiety	ozdabiają	złotymi	lub	srebrnymi	tasiemkami	swoje	
sukienki	i	gorsety	świąteczne;	młode	dziewczęta	zaplatają	włosy	i	wplatają	w	nie	mnóstwo	wstążek.	

Uroczystość	zaślubin,	inne	zwyczaje	i	rozrywki	chłopów	z	Podola	i	Wołynia,	będące	prawie	takie	same	
co	Podlasian	i	Litwinów	pominiemy	milczeniem;	jednak	pozostaje	nam	wciąż	Ukraina,	kraina	Kozaków,	
o	których	dodamy	kilka	szczegółów.	

Nie	ma	drugiego	tematu	historycznego	równie	błędnie	przedstawianego,	co	historia	Kozaków.	Uprzedze-
nia	i	rywalizacja	innych	narodów	otaczających	Kozaków	znacząco	przyczyniły	się	do	zaciemnienia	historii	
ich	pochodzenia	i	narodowości.	Napisano	wiele	tomów	na	temat	etymologii	słowa	Kozacy,	ale	nie	posiada-
my	wciąż	żadnego	wiarygodnego	dokumentu	o	ich	sposobie	bycia,	życiu	politycznym	i	prywatnym.

Stepy	 znajdujące	 się	między	dolnym	Donem	a	Dnieprem	zawsze	były	 jedynie	obozowiskiem	hord	no-
madów,	żyjących	tylko	z	rozbojów.	Niegdyś	błąkali	się	tu	Scytowie,	Chazarowie,	Pieczyngowie	i	Połowcy;	
później	Tatarzy	i	Kozacy	przyprowadzali	tu	swoje	stada,	nie	tracąc	żadnej	okazji	do	dokonania	grabieży.	Wę-
drowcy,	którzy	przemierzali	te	stepy	w	czternastym	wieku	narażali	się	na	niemniejsze	niebezpieczeństwo,	co	
ówcześnie	ośmielający	się	przekroczyć	pustynie	Syrii	pośród	arabskich	Beduinów.	Granice	ziem	rusińskich	od	
południa,	na	lewym	brzegu	Dniepru	nie	wychodziły	poza	ujście	Sali;	na	prawym	brzegu	natomiast	stykały	się	
z	rzeką	Roś	i	górnym	Prutem.	Niżej	zaczynają	się	już	obozowiska	tych	koczowniczych	ludów.	

Księstwa	Rosji	składały	się	z	grodów,	to	znaczy	miast	otoczonych	fosami,	gdzie	przebywali	zwierzch-
nicy	i	ich	podwładni.	Wokół	tych	grodów	znajdowały	się	małe	wioski,	nazywane	futory	(opłotki,	zagrody).	
Miasteczka	te	były	jedynie	skupiskiem	chatek	lub	lepianek,	zbudowanych	z	prostych	witek,	jedynego	schro-
nienia	ludu	podczas	zimy;	w	przypadku	najazdu	jakiejś	obcej	rasy,	ludzie	opuszczali	swoje	lepianki	i	chroni-
li	się	w	grodach.	Potrzeba	posiadania	podobnego	kąta	ukazywała	się	stale.	Mieszkaniec,	wracając	do	siebie,	
znajdywał	 jedynie	 popioły	w	miejscu	 swego	 domostwa.	Budował	 od	 razu	 kolejne,	 które	 był	 zmuszony	
opuścić	przed	kolejnym	atakiem;	poza	miastem	nie	posiadano	żadnego	bezpieczeństwa,	żadnego	spokoju,	
żadnej	wolności.	Takie	były	właśnie	miasta	Ukrainy:	Kijów,	Czernichów,	Perejasław,	Owrucz,	Białogród.	
Łatwo	jest	sobie	wyobrazić	skutki	podobnego	stanu	rzeczy.	Tatarzy	najeżdżali	kraj,	a	ich	pobyt,	który	na	
początku	trwał	rok	lub	dwa	lata,	wkrótce	przedłużył	się	do	wieku.	

Przez	długie	lata	miecz	rozbójników	azjatyckich	wisiał	nad	głowami	mieszkańców	południowej	Rosji	
i	nie	dawał	im	chwili	wytchnienia.	Niemożliwym	było	wyjście	z	miasta,	żeby	zbudować	lepiankę,	czy	aby	
poszukać	owoców,	które	można	by	było	zebrać	z	kawałka	ziemi	uprawnej.	Znajdując	się	w	podobnej	sytu-
acji,	pragnienie	śmierci	na	ziemi	ojczystej	rodzi	się	w	sercu	człowieka.	Woli	on	walczyć	do	ostatniej	chwili,	
aniżeli	czekać	w	zamkniętej	przestrzeni,	gdzie	głód	przyniesie	straszliwszą	śmierć.	Stąd	narodziły	się	dwie	
klasy	mieszkańców	Rosji:	mieszkańcy	miast	(grodowi)	lub	burżuazja	i	mieszkańcy	pól	(polowi,	obozowi),	
wojownicy	lub	Kozacy.	
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W	północnych	częściach	Rosji,	mimo	wielu	wstrząsów,	niepodległość	księstw	przetrwała,	a	wraz	z	nimi	
stan	burżuazji,	natomiast	na	południu,	gdzie	osiedlili	się	Tatarzy,	gdzie	miasta	zniszczone,	bezbronne	zosta-
ły	odizolowane	po	środku	stepów,	utworzyły	się	ośrodki	Kozaków,	to	znaczy	włóczęgów	pozostających	sta-
le	w	opozycji	do	ludzi	z	miast.	Początek	tego	stylu	życia	ostatecznie	narodził	się	na	skutek	dużego	napływu	
Tatarów	do	południowej	Rosji	około	połowy	trzynastego	wieku.	

Wiek	później,	Olgierd,	książę	litewski	przepędził	Tatarów	znad	brzegów	Dniepru;	jego	namiestnicy	rzą-
dzili	Kijowem,	Czernihowem	i	Nowogrodem	(Siewierski).	Na	skutek	tych	najazdów,	jedynymi	regionami	
mogącymi	zaoferować	Tatarom	schronienie	były	południowe	plaże	nad	Donem,	blisko	Morza	Azowskiego	
i	nad	wodospadami	Dniepru,	w	kierunku	Morza	Czarnego.	To	tam	była	kolebka	Kozaków.	Tatarscy	ucieki-
nierzy	znaleźli	w	tych	okolicach	schronienie	wśród	mieszkańców,	którzy	byli	jedynie	namiastką	pierwot-
nych	koczowniczych	ras	lub	zaledwie	nowo	przybyłymi,	jak	oni	sami.	Od	dawna	również	granice	Rosji	były	
chronione	przez	hordy	azjatyckich	najemników,	którzy	zmęczeni	swą	służbą	lub	niezadowoleni	z	traktowa-
nia,	kończyli	poprzez	osiedlenie	się	obok	innych.	

Poza	grupami	wojowników,	przybywali	również	tłumnie	włóczędzy	rozmaitych	ras	i	narodowości.	Po-
łowcy	stłoczeni	pomiędzy	Donem	a	Dnieprem,	górale	czerkiescy,	zbiedzy	litewscy	wkrótce	tworzyli	tylko	
jedno	i	to	samo	ciało.	W	każdym	tym	skupisku	ludności	znajdował	się	jeden	lud,	który	zaczynał	dominować	
nad	pozostałymi,	tak	więc	wśród	ludów	znad	Donu	dominował	element	azjatycki,	a	wśród	ludności	znad	
Dniepru	element	słowiański.	Wygnańcy	słowiańscy,	uciekający	spod	tatarskiego	jarzma,	będący	bardziej	
cywilizowani	niż	ich	rodacy	innego	pochodzenia,	a	religia	chrześcijańska	będąca	dla	nich	silnym	bodźcem	
do	okazywania	nienawiści	wobec	barbarzyńców,	ich	prześladowców,	wszystkie	inne	ludy,	choć	przynależ-
ne	do	różnych	ras,	akceptowały	język	słowiański	i	przyjęły	chrześcijaństwo.	Odtąd	wszyscy	przyjęli	imię	
Kozak,	co	oznacza	wśród	ludów	Wschodu,	człowieka	wolnego,	niezależnego	wojownika.	Życie	plemion	
Kozaków	było	jednostajne	podczas	pierwszego	okresu	ich	osiedlenia.	Wszyscy	prowadzili	obozowe	życie,	
martwiąc	się	tylko	o	to,	aby	mieć	schronienie,	bezpieczne	miejsce,	w	którym	można	się	ukryć	przed	zimnem	
i	sezonowymi	załamaniami	pogody.	„Jeśli	nasze	lepianki,	mówili,	staną	się	ofiarami	płomieni,	wzniesiemy	
nowe;	nasz	wróg	zmęczy	się	bardziej	paleniem	naszych	nędznych	domostw,	aniżeli	my	ich	wnoszeniem”.	

Aby	wymknąć	się	 spod	obcej	dominacji,	 ludy	 te	były	zmuszone	uciekać	się	do	emigracji.	W	naturze	
Kozaków	leży,	aby,	gdy	tylko	poczują	się	pewni,	chcieć	zemścić	się	na	wrogach	i	zapewnić	sobie	wolność.	
Ich	niezależność,	 łup,	którego	dokonywali	każdego	dnia	pozwalały	 im	na	 lepszą	ocenę	wartości	wolno-
ści.	Jeszcze	niedawno	niewolnik	ociemniały	i	grubiański,	trzęsący	się	na	widok	tatarskiego	bata,	teraz	jest	
dzielnym	wojownikiem,	zręcznie	wskakującym	na	konia,	mającym	zawsze	broń	w	ręku,	wolny	jak	stepowy	
wiatr,	przedmiot	pieśni	poetów;	równy	wobec	wszystkich	swych	rodaków,	duszą	i	ciałem	przywiązany	do	
życia	Kozaka.	Za	żonę	wybiera	on	najładniejszą	z	więźniarek,	na	ubranie	najdelikatniejszą	tkaninę,	na	broń,	
tę	najlepszą	złupioną	na	wrogu.	Derka	(burka)	krymska,	krótki	habit	(kurtka,	katanka)	czerkieski,	tureckie	
spodnie,	rosyjski	arkebuz,	szabla	perska	składały	się	na	strój	Kozaka.	Dzieci	dorastały	pośród	dźwięków	
broni	i	hałasów	bitwy.	Kozak	idący	na	wojnę,	śpiewając	przepływa	na	falach	Morza	Czerwonego;	intonując	
tylko	hymn	zwycięstwa,	który	niesie	jego	kroki	na	Krym,	nad	brzegiem	Wołgi,	a	umierając,	całuje	czule	
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garść	ziemi	ojczystej,	którą	zawsze	ma	przy	sobie	i	przekazuje	poprzez	swego	kompana	ostatnie	słowa	poże-
gnania	i	błogosławieństwa	dla	żony	i	dzieci.	Jeśli	wraca	cały	i	zdrowy,	dzieli	swój	łup,	a	potem	zajmuje	się	
już	tylko	sobą	i	rodziną,	ciesząc	się	z	codziennego	życia.	Czy	taki	styl	życia	nie	miał	wystarczająco	uroków	
dla	Kozaka	i	nie	powinien	ciągnąć	się	znacznie	dłużej?

Wkrótce	po	osiedleniu	się	Kozaków,	inne	narody	zaczęły	posługiwać	się	nimi	jako	narzędziem	do	obro-
ny	lub	zemsty.	To	również	w	tym	celu,	w	szesnastym	wieku	na	Litwie	utworzono	oddział	Kozaków.	Ciało	
obronne,	znane	pod	nazwą	Lisowczyki	(od	nazwiska	dowódcy	Lisowskiego)	odznaczyło	się	podczas	wojny	
trzydziestoletniej	w	Niemczech.	Przed	tymi	ostatnimi	znano	już	Kozaków	riazańskich,	ordyjskich,	azow-
skich.	Nyczaj	utworzył	Kozaków	uralskich,	jermackich,	syberyjskich,	a	jego	towarzysz	Andriej	-	Kozaków	
z	Greben.	Po	tych	przybyli	Kozacy	z	Czechowa,	Astrachania,	Kubania,	Zaporoża,	(transbajkalscy),	czarno-
morscy	i	wielu	innych.

Wszystkich	Kozaków	możemy	ogólnie	podzielić	na	dwie	główne	grupy:	pierwszą,	która	osiedliła	 się	
w	okolicach	Dolnego	Donu,	a	drugą	pochodzącą	znad	Dolnego	Dniepru.	Pierwsza	rozdzieliła	się	na	kilka	
plemion,	które	tworzyły	Kozaków	wschodnich,	a	druga	dała	początek	Ukrainie.	Ci	pierwsi	słusznie	noszą	
nazwę	Kozaków	 dońskich,	 a	 drudzy	 nazywają	 się	Kozakami	 ukraińskimi.	Ci	 ostatni,	 tworzący	 dawniej	
jedną	z	najpiękniejszych	i	najszlachetniejszych	części	Rzeczypospolitej	Polskiej,	wymagają	dodania	na	ich	
temat	więcej	szczegółów.	

Dolne	obszary	Dniepru,	a	zwłaszcza	te	sąsiadujące	z	jego	ujściem,	stanowiły	kolebkę	Kozaków	ukra-
ińskich.	Wkrótce	 przemieścili	 się	 oni	w	 kierunku	 północy,	wzdłuż	Dniepru	 i	 utworzyli	 swoje	 osady	 na	
terenach	dawniej	zamieszkiwanych,	w	samym	środku	stepów,	opuszczonych	i	dzikich	aż	do	tej	pory.	Są	
to	te	tereny	oznaczane	dzisiaj	pod	nazwą	Ukraina;	niegdyś	nie	tworzyły	one	wcale	osobnego	narodu,	lecz	
stanowiły	część	Polski.	Sąsiedztwo	Turków	od	strony	Zachodu	oraz	Tatarów	od	strony	Wschodu	wymagało	
koniecznie	utrzymywania	stałej	straży	w	obawie	przed	najazdami	tych	niespokojnych	i	hałaśliwych	ludów,	
zawsze	prowadzających	do	zniszczeń.	Zygmunt	I,	król	Polski,	jako	pierwszy	stworzył	oddziały	odpowie-
dzialne	za	stałą	obronę	granic	Ukrainy.	Składały	się	one	prawie	wyłącznie	z	ukraińskiej	młodzieży.	Była	to	
dla	Polski	zapora	nie	do	zwyciężenia	przeciwko	barbarzyńskim	atakom.	Ich	odwaga	i	oddanie	stanowiły	
najsilniejszą	podporę	tej	kolosalnej	siły	i	tego	niesamowitego	splendoru,	którym	chełpiła	się	Polska	przed	
długie	lata.	Ale,	niestety!	Polska	sama	w	sobie	jest	przyczyną	tego,	czego	dokonała	jej	siła,	która	sprawiła,	
że	Polska	stała	się	groźna,	wielka	i	niezwyciężona,	a	w	następstwie	ją	osłabiła	i	doprowadziła	do	ruiny.

Jezuici	nakłonili	Zygmunta	III,	pochodzenia	szwedzkiego,	do	prześladowania	Kozaków,	którzy	uznali	
schizmę	grecką.	Kozacy	nie	mogli	znieść	podobnego	nękania,	a	Polska,	która	dotąd	zachowywała	toleran-
cję	religijną,	przelała	potoki	krwi	w	imię	religii.	Chciwość	możnych	doprowadziła	w	znacznym	stopniu	do	
prześladowań	religijnych;	chciano	zniewolić	Kozaków,	jednak	dzielni	i	wolni	żołnierze	nigdy	nie	pozwalają	
gnębić	się	w	ten	sposób,	Kozacy	zatem	znaleźli	dowódców,	którzy	stanęli	na	ich	czele.	Od	tego	czasu	datuje	
się	więc	wojny,	które	prowadzili	przeciwko	nietolerancji	religijnej	i	arystokracji,	ale	nie	przeciwko	Polsce,	
którą	zawsze	uważali,	czego	dowodem	są	ich	własne	wypowiedzi.	Dowiedli	w	ten	sposób,	że	byli	zdolni	do	
obrony	wolności	życia	i	niestety	człowieczeństwa,	okrutnie	zemścili	się	na	swoich	prześladowcach;	bo	któż	
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nie	pamięta	okrutnych	wojen	Bohdana	Chmielnickiego30	w	siedemnastym	wieku	i	masakry	hajdamaków31 
w	osiemnastym	wieku?...	

Takie	są	niektóre	fakty	na	temat	mieszkańców	Ukrainy,	które	uznaliśmy	za	konieczne,	aby	je	tu	przyto-
czyć;	historyk,	który	podjąłby	się	zadania	dokończenia	tego	obrazu	poprzez	opisanie	stanu,	w	jakim	się	oni	
obecnie	znajdują,	mógłby	nam	ich	pokazać	uciskanych	przez	moskiewskie	jarzmo,	tak	jak	wszystkie	inne	
ludy	Polski	i	tak	jak	one	potrafiących	złagodzić	swoją	ciężką	niewolę	słodką	nadzieją	nastania	dnia	bijącego	
blaskiem	początku	wolności.	Historia	Kozaka	jest	już	przeszłością;	był	on	dumny	z	tego,	kim	był,	a	teraz	
opłakuje	swój	stan,	w	jakim	znajduje	się	aktualnie.	Jeśli	chcielibyście	zdobyć	przyjaźń	Kozaka,	opowiedz-
cie	mu	o	swoich	przodkach,	zaświadczcie	mu	o	waszym	szacunku	dla	nich,	a	wkrótce	zobaczycie	jak	jego	
twarz	się	rozpromienia,	jego	działania	stają	się	ożywione,	jego	serce	bije	dwukrotnie	szybciej,	jego	oko	roni	
łzę	dumy	i	cierpienia.	Wtedy	będziecie	mogli	gawędzić	nim	do	woli,	zostaniecie	dopuszczeni	do	sekretów	
jego	radości	i	smutku,	otworzy	przed	wami	serce;	wtedy	usłyszycie	jego	śpiew	narodowy,	piosenki	stepów,	
30	 Dnia	6	 stycznia	1654,	Bohdan	Chmielnicki,	dowódca	Kozaków	ukraińskich,	oddał	 się,	on	 i	 jego	żołnierze,	pod	protekcję	cara	

Moskwy.
31	 Hajdamaka,	to	znaczy	chłop	i	zbuntowany	Kozak.	Wyznanie	greckokatolickie	nie	było	przyjęte	jedynie	przez	Kozaków	w	Polsce;	

rozpowszechniło	się	ono	również	pośród	chłopstwa	we	wszystkich	prowincjach	południowych	dawnej	Polski.	Również	carowie	
Moskwy,	patriarchowie	kościoła	greckokatolickiego,	znajdowali	tu	doskonały	pretekst,	aby	uciskać	Kozaków.	Wiadomo	jak	przy	
pomocy	popów	(księży)	cały	czas	udawało	im	się	buntować	mieszkańców	Archipelagu	przeciwko	możnym	i	ułatwiać	w	ten	sposób	
inwazję	w	imperium	tureckim.	Tę	samą	taktykę	stosowali	wobec	Polski.	Po	tym	jak	zdołali	wywabić	z	niej	Kozaków,	posłużyli	się	
tym	samym	sposobem	jeszcze	przed	ostatnim	rozbiorem	tego	kraju.	„Większość	szlachty	polskiej,	mówi	historyk	Rulhière,	opuściła	
wtedy	(w	1769	roku)	swoje	domy,	aby	walczyć	przeciwko	Rosji…	Podole	było	zupełnie	bezbronne…	Zaporoscy	(Kozacy)	zostali	
powiadomieni	poprzez	edykty	Katarzyny.	Skarżyła	się	w	nich,	że	Polacy	wypowiedzieli	jej	wojnę	z nienawiści przeciwko kościołowi 
greckokatolickiemu, obawiając się przyłączenia Żydów do Polaków, aby oni również zostali zarażeni tą nienawiścią.	Zaporoscy	
wyszli	zatem	ze	swoich	zaciszy	na	rozkaz	Żaleźniaka,	ich	przywódcy.	Prawie	zawsze	jest	nim	jakiś	hardy	awanturnik,	znany	wśród	
sąsiadujących	narodów	ze	względu	na	wybryki	z	młodości	lub	jakieś	większe	zbrodnie.	Pokazali	oni	rosyjskim	oficerom	edykty	
od	carycy,	które	zezwalały	na	ich	najazd.	Dzielili rolę misjonarzy rosyjskich, którzy chodzili wszędzie głosić tę samą ewangelię 
do chłopów polskich.	Wysuwali	się	do	przodu,	buntując	ich.	Zaporoscy	dostarczali	chłopom	broń,	a	Ci	prowadzili	ich	od	domu	
do	domu.	Wszystko, co nie należało do kościoła greckokatolickiego,	starcy,	kobiety,	dzieci,	szlachta,	słudzy,	mnisi,	rzemieślnicy,	
żydzi	i	 luteranie,	wszystko	zostało	unicestwione.	Cała	szlachta,	porozrzucana	po	ukraińskich	domach,	została	tu	zamordowana.	
Żydzi,	bardziej	znienawidzeni	z	powodu	ich	sprzeniewierzenia,	prawie	wszyscy	zostali	spaleni	żywcem.	Zbrodniarze	ci	czerpali	
radość	z	wieszania	na	tej	samej	szubienicy	szlachcica,	mnicha,	żyda	i	psa,	z	napisem:	to wszystko jedno.	Jeden	z	ich	oddziałów	
zakopywał	wszystkich	żywcem,	 jednych	obok	drugich,	kilkaset	 ludzi	w	 taki	sposób,	że	głowy	 tych	nieszczęśników	wystawały	
z	ziemi,	a	następnie	kosili	 je	 tak,	 jak	zboże	na	polu.	Jeśli	ktoś	nieznany	wpadł	 im	w	ręce,	a	którego	podejrzewali	o	ukrywanie	
swojej	przynależności	narodowej	i	religijnej,	zmuszali	go	do	mordowania	szlachty	i	księży.	Wszystko	co	mogło	uciec,	uciekło.	Nie	
znaleziono	w	miastach	nic	więcej	poza	zasztyletowanymi	kobietami,	zdruzgotanymi	dziećmi	od	stóp	do	głów.	Jakiś	nieszczęśnik,	
unikający	rzezi,	przemierzał	wioski,	których	studnie	były	przepełnione	zwłokami	dzieci.	Trzy	miasta,	pięćdziesiąt	wiosek,	kilka	
milionów	domów	rozrzuconych	na	wsiach	 spłonęło…	Pozostało	 tylko	małe	miasto	Humań,	 słabo	ufortyfikowane,	należące	do	
palatynów	z	Kijowa.	Tłum	kobiet,	dzieci	i	starców	poddał	się	bez	walki,	ponieważ	wszystko	co	było	w	stanie	unieść	broń,	dołączało	
do	 armii,	 schronili	 się	 za	 murami	 tego	 miasta;	 był	 to	 skład	 najcenniejszego	 majątku	 prowincji.	 Dopuszczono	 się	 okrutnego	
spisku,	aby	zaskoczyć	tych	nieszczęśników.	Generał rosyjski, wydający rozkazy w tym regionie, uczestniczył w nim.	Zbuntowano	
wszystkich	 polskich	 Kozaków,	 opowiadając	 im,	 że	 dopuszczenie Grekokatolików do wszystkich godności Rzeczypospolitej, 
wiązałoby się dla nich samych powiązaniem z rządem.	Spisek	zawiązał	się	pomiędzy	Żeleźniakiem,	dowódcą	Zaporoskich,	a	innym	
dowódcą	Kozaków	polskich.	Ten	ostatni	ukazał	 się	przed	murami	Humania,	zapoznał	 się	z	dowódcą	oddziałów	palotynów,	do	
których	należało	miasto;	poprosił	o	chleb,	mówiąc,	że	zniszczenie	ziem	i	pożar	domów	sprawiły,	że	zabrakło	go	dla	jego	oddziału.	
Otworzono	mu,	 aby	 przekazać	 żywność.	Opanował	 drzwi;	Zaporoscy	wbiegli;	 kazano	wszystkich	 nieszczęśnikom	wynieść	 na	
środek	miejsca	publicznego	cały	majątek,	wszystkie	pieniądze,	aby	wykupić	ich	życie.	Po	wykonaniu	tego	rozkazu,	rozpoczęła	
się	masakra	od	splądrowania	wszystkiego,	co	pozostało	jeszcze	w	domach.	Szesnaście	tysięcy	ludzi	w	każdym	wieku,	każdej	płci	
zostało	zasztyletowanych.	Następnie jeden z biskupów przyjechał z Rosji, aby wprowadzić swoje wyznanie w tym nieszczęsnym 
regionie, którego posiadanie od zawsze było ambicją Rosji, a w ten oto sposób wszystkie inne wyznania zostały tu wygaszone 
i nastała dominacja rosyjska (Histoire de l’anarchie polonaise). 
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będziecie	podziwiać	jego	niespotykaną	wesołość,	bystry	umysł,	przenikliwy	rozum.	Jeśli	przeciwnie,	nie	
będziecie	potrafili	tego	uczynić,	na	początku	spotkacie	się	z	jego	dolegliwościami,	Ukrainiec	wyda	wam	
się	przygnębiony,	smutny,	ponury,	cichy,	posępny,	taki	jaki	jest	on	zwykle,	nie	tylko	względem	obcych,	ale	
nawet	wśród	swoich,	wewnątrz	swojej	rodziny.	Przez	swoje	posępne	i	skupione	usposobienie,	odnosi	się	
wrażenie,	że	czuje	się	on	w	większym	stopniu	upokorzony	niż	cała	reszta	ludności	Polski,	a	prawdą	jest,	że	
stracił	on	tę	pełną	i	całkowitą	wolność,	którą	cieszył	się	aż	do	tej	pory.	Jeśli	zamiast	szczerości,	serdeczności	
i	nonszalancji,	które	charakteryzują	Krakowiaka,	Mazura	lub	mieszkańca	Wielkopolski	znajduje	się	u	Ukra-
ińca	coś	ukrytego,	niewylewnego,	co	kilkakrotnie	próbowano	zabrać	podstępem,	należy	sobie	przypomnieć,	
że	jest	to	skutek	zawirowań	politycznych,	które	musiał	znosić	wielokrotnie.	Niegdyś	koczownik,	następnie	
wolny	wojownik,	 przywiązany	 później	 duszą	 i	 ciałem	do	Polski,	 potem	przez	 nią	 odrzucony,	 rzucił	 się	
w	ramiona	Moskwy	z	pełnym	zaufaniem	i	oszukany	przez	nią,	zdradzony	w	najbezczelniejszy	sposób,	czy	
mógłby	nie	dać	swobodnego	dostępu	do	nieufności	 i	podejrzliwości,	a	 te	uczucia	mogłyby	pozostać	bez	
żadnego	wpływu	na	jego	usposobienie?	Mimo	tego	wszystkiego,	Kozak	ukraiński	posiada	wszelkie	cno-
ty,	którymi	sławią	się	ludy	słowiańskie;	jest	dobry,	gościnny	i	lubi	dotrzymywać	słowa.	Czuły	i	namiętny	
w	miłości,	wierny	i	oddany	w	przyjaźni,	gotowy	do	poświęceń	w	każdym	momencie	dla	swojej	ukochanej	
i	swego	przyjaciela;	równolegle	potrafi	swobodnie	oddawać	się	zemście	i	tylko	z	wielkim	bólem	się	od	tego	
powstrzymuje.	Tak	czuły,	tak	wrażliwy,	tak	rozsądny	jak	jest	dla	rodziny,	tak	gwałtowny,	tak	okrutny,	tak	
nieustępliwy	jest	on	podczas	wojny.	Urodzony,	by	wsiadać	na	konia	i	toczyć	wojny,	Kozak	spędza	chętnie	
swoje	życie	na	rumaku	i	w	obozie;	lecz	nie	lubi	jednak	służyć	w	innej	armii	niż	kozacka,	a	kiedy	trzeba	
stoczyć	małą	wojnę,	nie	ustępuje	odwagą	żadnemu	innemu	narodowi.	

Ukrainiec	jest	wysokiej	i	pięknej	postury.	Mieszkaniec	Północy,	czystej	krwi	słowiańskiej,	z	naiwnymi	
jasno	błękitnymi	oczami,	blond	włosami,	prawdziwy	śnieżny	syn,	spokojny,	miły,	wrażliwy	tworzy	kontrast	
kłócący	się	ze	spłaszczoną	miną,	gwałtownymi	ruchami,	które	spotyka	się	na	Ukrainie.	Chłop	ze	swoim	
białym	habitem,	strojem,	który	przypomina	nam	walecznego	Kosyniera,	kobieta	ubrana	w	drapowany	sze-
roki	kawałek	płótna	w	różnokierunkowe	paski,	pół	dziki	pasterz	(Czumak)	maszerujący	powoli	w	swoim	
kaftanie	zamoczonym	w	oleju	z	brzozy	i	palący	spokojnie	swoją	fajkę;	tacy	są	Ukraińcy.	Ponura	i	poważna	
twarz,	wysoka	sylwetka,	głowa	w	pół	ogolona,	długie	wąsy,	bystry	umysł,	ponure	spojrzenie,	urywane	wy-
powiedzi,	takie	są	cechy	charakterystyczne	dawnego	Słowianina	zmieszanego	z	Połowcem,	Czerkiesem	lub	
Tatarem;	lecz	jego	strój,	tak	jak	i	jego	zwyczaje	i	obyczaje	zdradzają	wystarczająco	oznaki	długiej	dominacji	
polskiej	i	litewskiej.

Nic	bardziej	barwnego	od	stroju	młodego	chłopa	ukraińskiego,	zwłaszcza	jeśli	pracował	jakiś	czas	jako	
Kozak	na	służbie	u	pana.	Zazwyczaj	nosi	on	krótką	kurtkę	otulającą	blisko	ciało,	zapinaną	na	pewnego	
rodzaju	haftkę,	mającą	kieszenie	przypięte	na	paski,	mogące	zawierać	naboje;	 szeroki	pasek	purpurowy	
otulający	między	innymi	nerki;	tutaj	zawiesza	pewnego	rodzaju	skórzaną	kieszeń,	ozdobioną	metalowymi	
guzikami	 i	 zawierającą	zapalniczkę;	do	paska	zawiesza	na	 rzemieniu	nóż;	 jego	bardzo	szerokie	 spodnie	
zakończone	są	tasiemkami	na	dole	nogi	i	opadają	po	turecku	na	buty.	Do	tego	dodajcie	czapkę	z	baraniej	
skóry	o	welurowym	lub	sukiennym	dnie	w	błyszczącym	kolorze,	delikatnie	pochyloną	na	czoło,	nad	którym	
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umieszczony	był	złoty	lub	srebrny	żołędź,	burka	lub	nieprzemakalny	płaszczyk	z	włosów	filcowych	barana,	
który	chroni	ich	przed	deszczem,	kiedy	przemierzają	stepy	na	koniu	i	w	końcu	krótki,	sztywny	bicz,	służący	
za	 radełko	dla	wierzchowca	 i	mielibyście	kompletny	strój	dworskiego	dziecka	możnych	Ukrainy.	Wielu	
młodych	Kozaków	gra	na	instrumencie	zwanym	teorba;	jest	to	rodzaj	długiej	gitary,	wyposażonej	w	mnó-
stwo	strun.	Akompaniują	sobie	na	niej	śpiewając;	bardzo	często	jednocześnie	tańczą	i	śpiewają.	Ich	ulubione	
pieśni,	nazywane	dumki	(mrzonki)	są	smutne	i	ospałe,	będzie	o	nich	mowa	w	dalszej	części.	
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MIESZKAŃCY GALICJI32

Kraina	znana	dzisiaj	pod	nazwą	Galicja składa	się	z	czterech	oddzielnych	części:	1)	obwód	dawnego	woje-
wództwa	krakowskiego	i	sandomierskiego,	zlokalizowany	na	prawym	brzegu	Wisły	aż	do	szczytów	Karpat;	
2)	dawne	województwo	rusińskie	lub	lwowskie;	3)	część	województwa	bełskiego,	dziś	okręg	żółkiewski;	
4)	Bukowina.	

Przed	wprowadzeniem	chrześcijaństwa	nazywano	tę	krainę	Chorwacją lub	Korwacją;	zamieszkana	była	
przez	Słowian,	podzielonych	na	małe	plemiona.	San	dzielił	ją	na	dwie	części;	po	lewej	stronie	rzeki	roz-
ciągała	się	Biała Chorwacja,	a	po	prawej	jej	stronie	Czerwona Chorwacja.	Włodzimierz	I,	książę	kijowski,	
pewny	swej	potęgi	na	wschodzie	kraju,	skierował	swą	armię	na	zachód	(990)	i	zatrzymał	się	tylko	na	Sanie.	
Podbił	Czerwoną	Chorwację	i	nadał	jej	nazwę	Rosja.	W	dwunastym	wieku	widzimy	Czerwoną	Chorwację	
podzieloną	na	małe	księstwa,	z	których	jedno,	znane	pod	nazwą	Halicz	podbiło	wkrótce	wszystkie	krainy	
sąsiadujące	i	nadało	im	swoją	nazwę,	która	później	została	zmieniona	na	Halicja	lub	Galicja.

Galicja	jest	kraina	górzystą,	oferującą	wiele	malowniczych	krajobrazów.	Oblewana	jest	poprzez	liczne	
rzeki,	które	przecinają	ją	we	wszystkich	kierunkach,	spośród	których	najważniejszymi	są:	Wisła,	San,	Bug,	
Dniestr,	Prut,	Stryj,	Seret,	Dunajec.	Głównymi	miastami	są:	Lwów,	Brody,	Stanisławów,	Czerniowce,	Tar-
nopol,	Drohobycz,	Jarosław,	Tarnów,	Rzeszów.	

Ziemia	galicyjska	jest	bardzo	zróżnicowana	i	ogólnie	płodna.	Spotyka	się	tu	wiele	łąk,	zwłaszcza	w	gó-
rach,	gdzie	hodowla	bydła	jest	prawie	jedynym	zajęciem	mieszkańców.	Jedna	trzecia	terenu	jest	pokryta	
borami	i	lasami.	Spotyka	się	tu	wszystkie	produkty	mineralogiczne;	najznamienitsze	kopalnie	to	te	soli	ka-
miennej	w	Bochni	i	Wieliczce33.

32	 Fakty	przytoczone	w	tym	rozdziale	oparte	są	o	statystyki	Andrzeja	Słowaczyńskiego.
33 Wieliczka jest	małym	miastem	znajdującym	się	13	kilometrów	na	południowy	wschód	od	Krakowa;	liczba	mieszkańców	ledwo	

dochodzi	 do	 sześciu	 tysięcy.	 Przemysł	w	mieście	 jest	 prawie	 zerowy;	 handel,	 niegdyś	 bardzo	 aktywny,	 obecnie	 ogranicza	 się	
prawie	tylko	do	dostarczania	narzędzi	pracy	i	niezbędnego	pożywienia	dla	robotników	kopalni;	przemysł	i	działalność	widoczne	
są	szczególnie	w	eksploatacji	kopalni	soli.	Początkowo	prace	kierowały	się	na	wschód,	od	strony	Bochni;	jednak	po	dojściu	do	
sześciu	kilometrów,	przestano	spotykać	sól;	skierowano	się	zatem	na	południe	i	aż	do	dzisiaj	nic	nie	wskazuje	na	kres	wydobycia.	
Do	Wieliczki	prowadzi	 jedenaście	otworów.	Schody,	po	których	 się	 tam	schodzi,	 liczą	 czterysta	 siedemdziesiąt	 stopni.	Można	
również	dostać	się	tam,	wchodząc	do	pewnego	rodzaju	kosza,	który	spuszcza	się	na	linach.	Zanim	zdecydujemy	się	zejść	na	dół,	
należy	najpierw	założyć	płócienną	bluzkę,	aby	zabezpieczyć	ubranie	przed	kontaktem	ze	sproszkowaną	solą	i	kroplami	wody,	które	
przenikają	z	każdej	strony.	Zjazd	na	linach	jest	wygodny,	łatwy	i	bezpieczny.	Trzej	chłopcy	wyposażeni	w	pochodnie	i	jeden	górnik,	
który	trzyma	linę	w	kierunku	prostopadłym,	co	nie	pozwala	na	zmianę	kierunku,	stanowią	cały	personel	potrzebny	do	przedostania	
się	do	tych	ogromnych	podziemi.	Zjeżdżając,	policzcie	piętra.	Upływa	sześć	minut	zanim	znajdziemy	się	na	pierwszym	piętrze,	
które	położone	jest	na	sześćdziesiątym	metrze	pod	ziemią.	Następnie	podróż	odbywa	się	poprzez	schody	wykute	w	rudach.	Nie	
wolno	 poruszać	 się	w	 tym	 tajemniczym	 labiryncie	 bez	wykwalifikowanego	 personelu,	 ponieważ	 bardzo	 łatwo	 jest	 zgubić	 się	
w	 labiryncie,	w	 tym	podziemnym	miasteczku,	w	 krętych	 uliczkach,	wśród	 licznych	 przegród,	w	 przepastnych	 apartamentach,	
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Ludność	tego	regionu	składa	się	z	sześciu	ras,	które	mogą	zredukować	się	do	dwóch	zupełnie	osobnych	
klas.	Pierwszą	tworzą	Słowianie,	zwłaszcza	Polacy	i	Rusini	lub	Ruśniacy;	w	skład	drugiej	wchodzą	Niemcy,	
Mołdawianie,	Armeńczycy	i	Żydzi.	

Polacy	zajmują	głównie	tereny	znajdujące	się	między	granicą	śląską,	szczytami	Karpat,	Wisłą	i	Sa-
nem.	Spotyka	się	ich	również	za	Sanem	aż	po	Lwów	i	Stryj,	jednak	w	mniejszości.	Nieliczni	są	też	w	gó-
rach.	Osiedlają	się	w	miastach,	zajmują	przemysłem	i	tworzą	klasę	właścicieli	ziemskich.	Wprowadzenie	
Polaków	dalej	od	Sanu	datuje	się	na	czternasty	wiek,	w	czasach,	kiedy	Kazimierz	Wielki	przyprowadził	
licznie	kolonie	polskie,	składające	się	głównie	z	Mazurów,	mieszkańców	okolic	Warszawy,	aby	wypełnić	
tereny	zniszczone	i	całkowicie	wyludnione	przez	najazdy	tatarów.	W	obwodach	wschodnich	Polacy	dzie-
lą	się	na	Górali	i	mieszkańców	terenów	nizinnych34.	Można	by	powiedzieć,	że	są	to	ludzie	dwóch	osob-
nych	ras,	tak	bardzo	różnią	się	swoimi	zajęciami,	zwyczajami	i	obyczajami.	Mieszkańcy	gór	odznaczają	
się	strzelistą	sylwetką,	lekkością	w	ujeżdżaniu	konia,	śmiałością	i	nieustępliwością	w	działaniu.	Miesz-

uroczych	 kapliczkach,	 ogromnych	magazynach.	 Zwiedzanie	 kopalni	 odbywa	 się	 przy	 świetle	 lamp,	 a	 sześć	 godzin	wystarczy	
zaledwie	do	zobaczenia	tylko	najciekawszych	miejsc.	Aby	wszystko	zwiedzić,	wszystko	zobaczyć,	trzeba	by	było	spędzić	w	tej	
otchłani	przynajmniej	cztery	tygodnie,	maszerując	osiem	godzin	dziennie.	Długość	wszystkich	szerokich	dojazdów	szacowana	jest	
na	sześćdziesiąt	dwie	polskie	mile	lub	czterysta	sześćdziesiąt	osiem	francuskich	kilometrów.	Wygląd	tych	jaskiń	jest	wspaniały,	
a	konstrukcja	ogromna;	kolumny	soli	podtrzymują	lśniące	od	światła	sklepienia,	z	magicznym	efektem	jasności	lamp	i	pochodni;	
podziemne	 jezioro	 utworzone	 z	małych	 strużek	wody,	wnikających	 poprzez	 zbocza	 terenu,	 dodają	 świeżości	 i	 uroku.	 Jezioro	
znajduje	się	na	głębokości	stu	sześćdziesięciu	metrów	sześćdziesięciu	jeden	centymetrów,	a	jego	wody	mają	trzynaście	metrów	
sześćdziesiąt	cztery	centymetry	głębokości.	Docierając	łodzią	na	środek	jeziora,	zwiedzający	doświadczają	niezwykłego	widoku	
i	niespotykanych	na	ziemi	doznań.	Te	głębokie	ciemności	ustępują	przed	migającą	jasnością	pochodni,	barka	posuwająca	się	lekko	na	
powierzchni	wód	pośród	głębokiej	ciszy,	czasami	przerywanej	przez	uderzenia	pracowników	kilofem,	przez	przeraźliwe	eksplozje	
petard,	które	odłamują	bloki	soli,	wszystko	to	wywiera	na	duszy	odczucie	ponurego	i	imponującego	lęku.	Jeśli	kopalnię	zwiedza	
ważna	osobistość,	wtedy	wszystkie	sale,	strzeliste	sklepienia	jaśnieją	tysiącem	świateł	i	tysiącem	różnorodnych	ozdób.	Grota	Kłoski 
o	wysokości	stu	pięćdziesięciu	metrów,	szczególnie	rozjaśnia	się	wspaniałymi	światłami,	a	bijące	bogactwo	błyszczy	w	jasności	
sztucznych	ogni.	Muzyka	również	budzi	w	tych	ciemnych	komnatach	nieznane	odgłosy	i	przelewa	strumienie	najsłodszej	harmonii.	
Promienie	słoneczne	nigdy	nie	przeniknęły	do	tych	głębin	i	dlatego	temperatura	jest	tu	umiarkowana	i	zdrowa;	krąży	wszędzie	
świeże	powietrze.	Robotnicy	wychodzą	każdego	dnia,	aby	położyć	się	spać	w	mieście.	Konie	wykorzystywane	w	kopalni	pozostają	
tu	stale,	dopóki	są	w	stanie	pracować.	Zwierzęta	wprowadza	się	i	wyprowadza	za	pomocą	kosza,	który	został	opisany	powyżej.	

	 Spośród	ciekawostek	tej	kopalni,	na	pierwszym	miejscu	należy	przytoczyć	kaplicę	św.	Antoniego	wykutą	w	soli.	Kolumny,	ołtarz,	
figury	świętych,	ambona	i	różne	ozdoby	–	wszystko	jest	z	soli.	Sala,	w	której	przyjmuje	się	turystów	wyposażona	jest	w	filary	
i	galerie	służące	za	orkiestrę	dla	muzyków.	Liczba	robotników	pracujących	w	kopalni	dochodzi	do	tysiąca	pięciuset,	z	czego	jedynie	
czterystu	jest	górnikami;	resztę	tego	pewnego	rodzaju	podziemnego	obozu	stanowią	chłopi	wykonujący	inne	prace,	które	pomagają	
górnikom.	Kopalnia,	tak	jak	już	wcześniej	wspomnieliśmy,	liczy	trzy	piętra;	na	dwóch	pierwszych,	to	znaczy	tych	najbliższych	
powierzchni	 ziemi,	 sól	występuje	 tu	w	dużych	niekształtnych	bryłach,	 z	 których	można	wydzielać	 bloki	 o	 stu	 sześćdziesięciu	
metrach	kubatury.	Warstwy	ziemi,	które	przedzielają	złoża	soli	są	trzech	gatunków.	Najpierw	margiel	szarawy,	wilgotny	w	dotyku,	
niejednokrotnie	zmieszany	z	gipsem;	w	tym	marglu	znajdujemy	sól	zieloną;	pośród	 tych	odmian	wyróżniamy	sól	spiżową	(sól	
szarawą),	sól	zwyczajną:	sól	lodową,	która	zawiera	kredę	i	siarkę,	tworząc,	jeśli	można	tak	powiedzieć,	piasek	solny.	Kolejnym	
rodzajem	 skał	 jest	 margiel	 tłusty,	 który	 pochłonął	 wiele	muszli	 mięczaków.	 I	 w	 końcu	 trzeci	 gatunek	 oferuje	mieszankę	 soli	
zanieczyszczonej	z	gipsem	i	pirytem;	 to	w	tej	mieszance,	zwanej	zuber	znajdujemy	sól	kamienną	lub	kryształy	soli	sześcienne	
lub	w	formie	graniastosłupów	prostokątnych.	Po	tych	warstwach	soli,	często	bardzo	nieregularnych	znajduje	się	warstwa	margla	
i	wapna,	zanim	dojdziemy	do	soli	szybikowej,	w	której	regularna	warstwa	soli	kopalnianej	jest	nieskończenie	ładniejsza	od	soli	
zielonej.	Warstwy	 te	występują	po	sobie	wraz	z	 iłem,	 łupkami,	gipsem;	kierują	się	w	sposób	wyraźny	od	Zachodu	na	Wschód	
i	przechylają	się	głównie	w	stronę	Południa,	a	w	konsekwencji	w	kierunku	Karpat.	Ostatnia	warstwa	nazywana	jest	oczkowatą;	
zawiera	ona	gęstszą	i	czystszą	formę	minerału	niż	warstwy	poprzednie;	sól	ma	tu	formę	sześciokątną.	Niegdyś	znaczny	handel	
tą	solą	prowadzony	był	z	Holandią	i	Anglią,	które	wykorzystywały	je	w	swoich	fabrykach;	obecnie	wytwarza	się	z	niej	biżuterię	
w	postaci	zegarków,	solniczki,	naczynia,	pistolety,	krzyże,	itd.,	które	sprzedawane	są	odwiedzającym	kopalnię.	Nie	znajdujemy	
żadnych	dokładnych	informacji	w	kronikach	polskich	na	temat	odkrycia	kopalni	w	Wieliczce	i	Bochni;	wiemy	jedynie,	że	te	bogate	
złoża	były	znane	na	początku	dwunastego	wieku.	

34	 Patrz	s.	10	i	17	naszego	opracowania.
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kańcy	nizin	są	krzepcy,	weseli,	szczerzy,	z	naturalnym	wigorem,	porywającym	zarówno	w	ich	smutkach,	
jak	i	radościach.

Rusini albo	Ruśniacy	zamieszkują	tereny	od	Sanu	po	Zbrucz	i	od	Karpat	do	granicy	północnej.	Są	wyzna-
nia	greckokatolickiego,	posługują	się	idiomem	słowiańskim,	delikatnie	różniącym	się	od	dialektu	polskiego.	
Oni	również	dzielą	się	na	dwa	plemiona,	z	których	jedno	jest	rozproszone	na	wysokościach	Karpat,	a	drugie	
zajmuje	nizinę.	Ruśniacy	pomiędzy	Dniestrem	i	Stryjem	nazywają	się	Bojkowie	(wojownicy),	mieszkańcy	
obwodu	kołomyjskiego	noszą	nazwę	Huculi	(skoczki).	W	niepamiętnych	czasach	część	górali	ruśniackich	
oddawało	się	rozbojom	i	otrzymali	miano	Opryszki	(rozbójnicy,	rabusie),	nazwę	hańbiącą,	smutny	i	ponury	
prezent	dla	mieszkańców	regionów	sąsiadujących	z	Karpatami,	a	nawet	mieszkańców	miejsc	bardziej	od-
dalonych.

Niemcy,	którzy	przybyli,	aby	osiedli	się	w	tym	regionie,	zachowują	swój	szczególny	charakter,	oddają	
się	przemysłowi,	handlowi	i	rolnictwu,	a	ponieważ	kraj	ten	znajduje	się	aktualnie	pod	okupacją	austriacką,	
pełnią	oni	funkcje	publiczne.

Mołdawianie	zamieszkują	wyłącznie	Bukowinę;	posługują	się	szczególnym	idiomem	i	wyznają	chrześci-
jaństwo	schizmy	wschodniej.	

Żydzi są	rozproszeni	po	wszystkich	miastach	Galicji	i	tworzą	około	połowy	populacji	miejskiej.	Największą	
grupę	mieszkańców	Brody	i	Berdyczewa	stanowią	Żydzi.	Codziennym	zajęciem	Żydów	jest	obracanie	wszel-
kiego	rodzaju	towarem.	Tylko	kilku	Karaimów	oddaje	się	rolnictwu	w	okolicach	Halicza.	Żyd	jest	prawdziwym	
mieszczaninem	i	przemysłowcem	Galicji,	jak	również	i	wszystkich	innych	prowincji	Polski.	Jednak	jego	ubiór	
wcale	nie	wskazuje,	iż	mamy	do	czynienia	z	człowiekiem	przemysłu;	długi	płaszcz,	który	okrywa	go	od	głowy	
aż	po	stopy	zawiązany	jest	paskiem;	jego	włosy	są	brązowe,	czarne	lub	rude,	krótkie	na	szczycie	głowy,	zawsze	
przykryte	mycką	(jarmułka)	spadają	długimi	pasmami	(pejsy)	na	jego	twarz,	długa	broda	ciągnie	się	aż	do	klatki	
piersiowej;	okrągły	kapelusz,	niski,	szeroki	jedynie	na	brzegach	lub	czapka	stożkowa	okala	jego	twarz	z	rysami	
azjatyckimi,	bladą,	wychudzoną,	pociągłą;	usta	przeciętne,	zawsze	ściągnięte	przez	sardoniczny	uśmiech,	orli	
nos,	oczy	przenikliwe,	ale	zranione;	buty	w	złym	stanie,	podarte	skarpetki	i	laska	w	ręku	do	obrony	przed	psami	
i	urwisami,	uzupełniają	portret	polskiego	Żyda.	Jego	żona	ubiera	się	tak	jak	inne	kobiety	w	tym	regionie,	ale	
nakrywa	głowę	pewnego	rodzaju	turbanem	lub	czapką	ozdobioną	kamieniami	szlachetnymi.	Żyd	słabo	się	od-
żywia;	solony	śledź,	szczypior,	czosnek	i	suchy	chleb,	takie	jest	codzienne	pożywienie	pospólstwa	żydowskiego.	
Jego	dom	jest	brudny	i	zakażony;	jego	dzieci	gniją	w	szlamie,	który	pokrywa	posadzkę.	W	rodzinie	Żydzi	posłu-
gują	się	zniekształconym	niemieckim;	język	hebrajski	używany	jest	tylko	w	ceremoniach	religijnych.	

Żydzi	nigdy	nie	byli	prawnie	prześladowani	w	Polsce;	jednak	ich	zwyczaje,	brud,	oszustwo,	miłość	do	
zysku	sprawiają,	że	są	wszędzie	nienawidzeni	i	gardzeni,	wyklucza	się	ich	z	każdego	dobrego	towarzystwa.	
To	z	powodu	braku	higieny	w	wielkich	miastach	są	stłoczeni	w	jednej	dzielnicy,	jedynej,	w	której	mogą	
mieszkać.	Niektóre	małe	miasta	z	dawnego	województwa	krakowskiego	są	dla	nich	zakazane,	a,	trzeba	po-
wiedzieć,	że	miasta	te	również	prezentują	wyższy	poziom	dobrobytu	i	czystości.	

Pomimo	ich	brudu,	pomimo	życia	w	nędzy,	Żydzi	rozmnażają	się	szczodrze;	biorą	ślub	bardzo	młodo;	
mężczyźni	w	wieku	czternastu	 lub	szesnastu	 lat,	a	dziewczynki	w	wieku	dwunastu	 lub	trzynastu.	Umie-
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ralność	jest	duża	wśród	dzieci;	jednak	warto	zauważyć,	że	populacja	Żydów	w	Polsce	cały	czas	wzrasta35.	
Zwolnienie	ze	służby	wojskowej,	rekompensowane	poprzez	specjalny	podatek,	znacznie	się	do	tego	przy-
czyniło	 i	 silnie	wpłynęło	na	degradację	 rasy.	Nic	 równie	 strasznego	od	polskiego	Żyda;	urwis	go	śledzi	
i	atakuje	bezkarnie.

	Żyd	jest	handlarzem,	ochmistrzem	Polaka.	Pożycza	pieniądze	z	dużą	lichwą,	kupuje	i	odsprzedaje	zboże,	
bydło,	płótna,	sukna,	skóry,	produkty	spożywcze,	a	także	ścierki	i	szmatki.	Wszystkie	karczmy	są	dzierża-
wione	przez	Żydów,	którzy,	z	uwagi	na	ich	rozmaite	interesy,	mogą	oferować	wyższy	czynsz	niż	miejscowy	
lub	zagraniczny	chrześcijanin.	Nic	w	tym	dziwnego,	ponieważ	Żyd	poi	miejscowego	biedaka,	daje	mu	kre-
dyt,	pozwala,	aby	dług	wzrastał,	dwukrotnie,	trzykrotnie	dzięki	perfidnym	kalkulacjom;	później	wreszcie	
zabiera	w	zamian	jego	sery,	masło,	drób,	jajka,	len,	kozę,	ostatnią	krowę,	ostatniego	woła,	ostatnią	miarkę	
zboża,	a	często	wydziera	mu	ostatnią	koszulę.	Ułatwianie	zaciągania	długów,	doprowadzanie	do	utraty	pra-
cy,	kupowanie	po	niskiej	cenie	i	sprzedawanie	dużo	drożej,	taka	była	sztuka	i	zajęcie	Żydów	polskich.	Bez	
wątpienia	niezależny	i	światły	rząd	mógłby	uczynić	z	nich	ludzi	użytecznych	i	honorowych,	ale	jak	do	tej	
pory,	jest	to	plaga	i	szkodnik	Polski36.	

Pozostało	nam	 jeszcze	zwrócić	uwagę	na	 inny	naród,	 również	przybyły	z	Azji,	 również	obcy	w	Pol-
sce,	 a	 który	 jednak	 dzięki	 swej	 uczciwości	 i	 przedsiębiorczości	 potrafił	 zasłużyć	 na	 uznanie	 przybranej	
ojczyzny	i	który	zjednoczył	się	z	gościnnym	narodem	tak,	że	dzisiaj	można	rozpoznać	go	zaledwie	dzięki	
kilku	cechom	 jemu	szczególnym	 i	nieodłącznym.	Chcemy	opowiedzieć	o	Armeńczykach37	 nawróconych	
na	chrześcijaństwo	od	trzynastego	wieku,	umieszczonych	u	stóp	góry	Ararat,	którzy	słyną	z	bycia	jednym	
z	najstarszych	narodów	świata.	Zachowali	swój	ryt	należący	do	katolicyzmu,	który	wyznaje	się	w	języku	ar-

35	 Na	22	miliony	mieszkańców	całej	Polski	szacuje	się	aktualnie	3,5	miliona	Żydów.
36	 Büsching,	który	pisał	w	ostatnim	wieku,	niedługo	po	pierwszym	rozbiorze	Polski,	wyraził	na	temat	Żydów	polskich	pewne	opinie,	

które	przytoczymy	dosłownie.	„Wreszcie	Żydzi,	mówi	ten	pisarz,	potrafili	stworzyć	sobie	w	tych	prowincjach	polskich	pewien	
rodzaj	 ojczyzny,	 gdzie	 przybyli,	 aby	 tworzyć	organ	polityczny	państwa,	 a	 nawet,	 aby	 stać	 się	 niezbędnymi	 i	 niezastąpionymi.	
Mieli	nie	tylko	swoje	kahały	i	synagogi,	ale	jeszcze	później	podzielili	się	na	prowincje,	które	zawierały	często	kilka	województw.	
Niegdyś	zachowywali	tam	swoje	diety	i	wysyłali	posłów	do	Warszawy,	gdzie	tworzyli	organ;	całe	sześć	lat	mianowali	marszałka	
zatwierdzonego	 przez	 rząd.	Dzisiaj	 (1786)	 nadal	w	Galicji,	 od	wtargnięcia,	 tworzą	 szczególny	 organ,	 który	ma	 swoje	własne	
kierownictwo	wybierane	spośród	narodu,	rządzone	przez	przedstawiciela	starszyzny.	Potrafili	zgromadzić	w	swych	rękach	wszystkie	
pieniądze	szlachty,	które	wyciągał	z	nich	jakiś	większy	interes,	a	następnie,	dzięki	dużej	ilości	pieniędzy,	zawładnęli	wszystkimi	
gospodarstwami,	 browarami,	 młynami,	 gospodami,	 itd.,	 a	 także	 prawem	mieszczańskim,	 handlem	miejskim,	 jednym	 słowem	
wszystkim,	co	zyskowne	i	mało	wymagające,	pozostawiając	chrześcijanom	tylko	rolnictwo	i	najcięższe	prace,	ponieważ	nie	mogli	
oni	sprzeciwiać	się	ogromnym	kredytom	Żydów.	Tak,	że	w	efekcie	naród	żydowski	stanowił	zaraz	po	szlachcie	najsilniejszy	organ	
państwa.	Nie	przeszkadzało	to,	aby	większość	tych	jednostek	była	bardzo	uboga,	równie	niechlujna	co	w	innych	krajach”.	

37	 Przyjazd	Armeńczyków	do	Europy	na	skutek	prześladowań	Saracenów	datuje	się	na	trzynasty	wiek;	na	początku	osiedlili	się	na	
Podolu,	a	przeszli	do	Galicji	w	1289	roku.	Kazimierz	Wielki	odziedziczywszy	tę	krainę	utrzymał	Armeńczykom	te	same	prawa	
i	przywileje,	które	posiadali	w	ich	własnym	kraju,	zapewnił	im	swobodne	wyznawanie	wiary,	a	w	1367	roku	ustanowił	biskupstwo	
armeńskie	 we	 Lwowie.	 Niemcy,	 którzy	 namnażali	 się	 w	 tym	mieście,	 chcieli	 wcześniej	 znieść	 prawa	 armeńskie	 i	 zarządzać	
wszystkimi	mieszkańcami	według	Prawa	Magdeburskiego.	Jednak	na	prośbę	Armeńczyków	królowa	Jadwiga	nakazała	w	1379	
roku	respektowanie	ich	przywilejów.	W	szesnastym	wieku	zbudowano	lub	wzniesiono	ponownie	kościoły	armeńskie	w	Kamieńcu	
(Podole),	w	Łucku	(Wołyń),	w	Zamościu,	w	Horodence,	w	Śniatynie,	w	Brzeżanach,	w	Tyśmienicy,	w	Złoczowie	i	wielu	innych	
(w	Galicji).	W	 tym	samym	wieku,	w	1519	 roku,	król	Zygmunt	 I	zlecił	 tłumaczenie	na	 łacinę	 ich	Kodeksu	 i	 zatwierdził	go	na	
sejmie	w	Piotrkowie.	Słuchy	na	 temat	 tego	dobrodziejstwa	dotarły	do	Armenii	 i	 spowodowały	przyjazd	patriarchy	Etienne	do	
Polski;	przybył	do	Lwowa	w	1535	roku,	przekazał	swą	władzę,	ogłosił	się	sługą	Stolicy	Apostolskiej	i	zarządzał	swoim	nowym	
biskupstwem.	Nieporozumienia	religijne	zachwiały	nieco	przymierzem	Armeńczyków	z	kościołem	katolickim;	jednak	ta	niezgoda	
skończyła	się	dzięki	najserdeczniejszej	unii	zawartej	w	1666	roku	w	Kamieńcu,	na	Podolu.	
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meńskim;	posiadają	swych	biskupów	i	księży.	Fizjonomia	Armeńczyka	nosi	wyraźne	ślady	jego	rasy:	śniada	
cera,	czarne	włosy,	żywe	oczy,	orli	nos,	regularne	rysy,	smukła	sylwetka.	Zajmuje	się	on	głównie	handlem	
i	obróbką	safianu.	Znany	jest	ze	swej	uczciwości,	skromności,	a	nawet	skłonności	do	skąpstwa.	Armeńczyk	
jest	Polakiem	z	serca,	mówi	w	języku	polskim	i	korzysta	z	praw	obywatelskich	i	politycznych	kraju.	

Nie	uznajemy	za	konieczne	wspominanie	tu	zwyczajów	i	ubiorów	mieszkańców	Galicji,	ponieważ,	skoro	
składają	się	oni	tylko	z	Polaków	i	Rusinów,	byłoby	niepotrzebne	powtarzanie	tego,	co	powiedzieliśmy	już	
powyżej.		 	
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MUZYKA, TAŃCE I ŚPIEWY
W POLSCE

Polacy	byli	pierwszym	narodem,	który	sprawił,	że	światło	nauki	zajaśniało	nad	rozległą	powierzchnią	tere-
nów	słowiańskich.	Waleczni	i	przede	wszystkim	pracowici	mieszkańcy	Polski	niewiele	poświęcali	się	kul-
turze	i	sztuce;	jednak	kiedy	pośród	nich	zaczęło	rozpowszechniać	się	chrześcijaństwo,	harmonia	myślenia	
i	duch	poetycki	objawił	się	w	Polsce.	W	dziesiątym	wieku	pojawia	się	św.	Wojciech,	arcybiskup	Gniezna,	
komponujący	pieśni	wojenne	dla	oddziałów	polskich	walczących	przeciwko	Pomorzanom	i	Prusakom	po-
gańskim.	Jeden	z	tych	hymnów	Bogurodzica przetrwała	do	naszych	czasów.	Słowa	tej	pieśni	napisane	są	
w	starodawnym	języku	słowiańskim,	który	bardziej	związany	jest	z	czeskim	niż	z	obecnym	językiem	pol-
skim.	Rytm	muzyki	 jest	nieregularny;	 jest	 to	 rodzaj	śpiewu	gregoriańskiego,	zmienianego	bez	wątpienia	
w	zależności	od	zastosowania.

Później,	najznamienitsze	okresy	historii	Polski	były	poświęcone	pieśniom	religijnym,	narodowym,	rado-
snym	i	melancholijnym,	takie	jak	Powrót króla Kazimierza I,	w	1041	roku,	pieśń	radości,	Śmierć królowej 
Ludgardy,	w	1283	roku,	melodia	smutna	i	poruszająca.	W	czasach,	gdy	sam	lud	tworzył	dla	siebie	muzykę,	
jego	emocje	stawały	się	źródłem	jego	inspiracji.

Wraz	z	rozwojem	sztuki	przybywali	poeci	sakralni	i	liryczni,	których	muzami	były	wielkie	wydarzenia	
narodowe;	jedni	wyśpiewywali	chwałę	żołnierzy,	inny	chwalili	Najświętszą	Panienkę,	patronkę	przyszłych	
losów	Polski.	Te	pierwsze	pieśni,	które	znajdujemy	w	rocznikach	kraju,	są	odzwierciedleniem	szczególnego	
charakteru	każdej	epoki.	Zauważamy	w	nich	ogromny	wpływ	chrześcijaństwa:	tendencja,	kierunek	twór-
czości	 jest	całkowicie	pobożny;	niebo	unosi	ziemię.	Niewiele	zachowało	się	 ludowych	pieśni	z	 tamtych	
czasów;	natomiast	pozostały	liczne	psalmy,	kantyki	i	litanie.	

Szesnasty	wiek	był	dla	Polski	złotym	wiekiem	dla	nauki,	literatury	i	sztuki.	Obrazuje	to	duża	ilość	znanych	
artystów.	Pośród	poetów	lirycznych	wymienia	się	Jakuba	Lubelczyka	lub	Jakuba	z	Lublina,	tłumacza	Psałterza	
Dawidowego,	Walentego	Brzozowskiego	lub	Walentego	z	Brzozowa,	autora	kilku	pieśni	religijnych	opublikowa-
nych	w	Toruniu	w	latach	1551-1553,	Wacława	Szamotulskiego,	dyrektora	orkiestry	dworskiej	króla	Zygmunta	II	
Augusta,	kompozytora	pieśni	religijnych	i	lamentacji	Jeremiasza,	do	których	ułożył	muzykę,	Mikołaja	Gomółkę,	
autora	wybitnych	melodii	psałterza	polskiego,	Marcina	Leopolita,	Krzysztofa	Klabona,	Jana	Brandta,	Brockiego,	
Zielińskiego,	Rybińskiego,	Zająca,	wszyscy	znani	teoretycy	i	kompozytorzy,	a	w	końcu	Jana	Kochanowskiego,	
uznanego	powszechnie	za	księcia	literatów	polskich.	Geniusz	Kochanowskiego	widoczny	był	szczególnie	w	po-
ezji	lirycznej;	przerzuca	swoje	wersy	z	gracją	i	naturalnością	właściwą	tylko	jemu.	Treny	poświęcone	śmierci	jego	
córki	Urszulki,	napisane	są	z	uczuciem	przejmującego	bólu.	Kochanowski	skomponował	ogromną	ilość	pieśni	
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religijnych,	kantyków,	psalmów,	itd.,	które	zostały	przyjęte	przez	Kościół	i	stały	się	popularne.	Piękny	psalm:	Kto 
się w opiekę odda Panu swemu	jest	zachwycającą	modlitwą,	znaną	na	pamięć	przez	wszystkich	Polaków.

Później	na	salony	wślizguje	się	pewien	konwencjonalny	gatunek	pieśni;	madrygały,	fragmenty	ulotne,	
dialogi	panegiryczne,	gratulacje	z	okazji	ślubu	i	narodzenia	dziecka	zajęły	miejsce	prawdziwej	i	dobrej	mu-
zyki	oraz	zatrzymały	rozwój	sztuki	w	kolejnych	wiekach.	Ten	nieszlachetny	gatunek,	który	dzisiaj	nazywa-
my	air varié (melodie	różnorodne),	najpierw	zajął	miejsce	zastanego	i	był	obecny	do	dnia	przed	najazdem	
na	wszystko.	Tymczasem	zwyczaj	śpiewania	pieśni	bożonarodzeniowych	zachował	drobne	melodie	ludowe,	
nazywane	Kolędy,	które	 ludność	wykonywała	pod	oknami	domów	późnym	wieczorem,	w	wigilię	 świąt.	
Melodie	Kolęd oddychają	 zapachem	kraju,	 to	 znaczy	mają	 charakter	 całkowicie	 narodowy	 i	 zachowują	
delikatne	zabarwienie	religijne;	ich	melodie	prawie	zawsze	są	delikatne,	regularnie	podzielone	rytmicznie	
i	taktowo	oraz	łatwe	do	zharmonizowania.	Nic	nie	dorównuje	urokiem	i	pięknem	tym	serenadom.	W	śniegu	
i	często	w	dwudziestostopniowym	mrozie	liczne	gromady	przemierzały	wieś	pod	niebem	błyszczącym	od	
gwiazd	i	śpiewały	z	zaciętym	entuzjazmem.	Spośród	dawnych	Kolęd wymienia	się	głównie:	Anioł paste-
rzom mówił,	W żłobie leży,	Przybieżeli do Betlejem pasterze.

W	dwóch	wiekach	następujących	po	wielkiej	epoce	szesnastego	wieku,	nadużywanie	języka	łacińskiego	
sprawiło,	że	poezja	straciła	swój	charakter	narodowy,	a	muzyka	poddała	się	tej	manii	erudycji;	jej	styl	stał	
się	sztuczny,	nadęty,	śmieszny;	chciano	zrobić	wszystko,	a	nie	robiono	nic.	Naśladowano	szkołę	włoską,	
niemiecką	i	modę,	ten	tyran	bezguścia	najczęściej	narzucał	się	wszystkim	sztukom	pochodzącym	zza	grani-
cy.	Rywalizacja	jest	czymś	wspaniałym,	entuzjazmem	dla	tego,	co	piękne	i	dobre,	jednak	naśladownictwo	
tworzy	tylko	mierność,	to	jest	sztukę	przyziemną.

Pieśni	ku	czci	św.	Grzegorza,	zwane	śpiewami	gregoriańskimi	(Grzegorzanki lub Grzeguszki)	są	jedyny-
mi	z	tego	okresu,	które	łączą	wszystkie	warunki	śpiewu	ludowego.	

Później	 pieśni	 te	 były	 intonowane	w	Tłusty	Czwartek	 przez	 krakowskie	 kobiety	 na	 placu	 targowym	
miasta,	na	pamiątkę	śmierci	burmistrza	Combra,	znanego	ze	swego	okrucieństwa,	a	któremu	swą	nazwę	
zawdzięcza	 to	 radosne	 święto.	Tematem	 tych	utworów	była	 często	gorzka	 satyra	 skierowana	przeciwko	
biskupom	lub	najwyższym	urzędnikom	państwowym.	

Na	podstawie	 tych	danych	można	podsumować,	 że	wpływ	dawnej	muzyki	 religijnej	 silnie	działał	 na	
charakter	 narodowy.	Lud,	 kłaniając	 się	Bogu,	 głosił	 chwałę	przodków,	opowiadając	o	 swoim	 szczęściu,	
cierpieniach,	 tworzył	muzykę	 ludową;	muzykę	 naiwną	 i	 delikatną,	wojenną	 i	melancholijną,	 uczuciową	
i	zawsze	pełną	wdzięku.	

Naród	polski	ogólnie	zawsze	gotowy	jest	do	śpiewania;	jest	to	cecha	wspólna	całej	rodziny	słowiańskiej.	
Chłopu	w	jego	pracach	polnych	zawsze	towarzyszą	wesołe	refreny;	wszystkie	przesiąknięte	jego	tematem,	
śpiewał	on	często	spontanicznie	o	tym,	co	go	inspirowało,	a	jego	wyobraźnia	rozgrzewała	się	w	zależności	
od	poczucia	humoru.

Polonez	przez	swą	starodawność,	swój	rytm	i	prosty	charakter	zajmuje	pierwsze	miejsce	wśród	polskich	
pieśni	narodowych;	po	nim	pojawiają	się	Mazur	lub	Mazurek,	znany	już	w	całej	Europie;	później	Krakowia-
ki,	Dumki	lub	Mrzonki	ukraińskie,	Dainy i Raudy	litewskie	i	wiele	innych,	o	których	wspomnimy	kilka	słów.	
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POLONEZ

Muzyka	ludowa	jest	wiernym	odzwierciedleniem	życia	moralnego	narodu	polskiego.	Pieśni	narodowe,	któ-
re	poświęcone	 są	historycznym	okresom	chwały,	wszystkie	noszą	odcisk	przeszłości,	 łagodzonej	na	po-
trzeby	czasu.	Tak	więc,	zaczynając	od	Polonezów,	w	motywach	tych	tańców	lub	tańczonych	marszy	znaj-
dujemy	wiele	powagi	i	pewną	etykietę	dworską,	do	których	tempo	na	trzy	takty	w	metrum	¾	dodaje	wiele	
szlachectwa.	Historia	sztuki	muzycznej	nie	podaje	nam,	czy	pierwsze	Polonezy	były	pisane	ze	słowami,	czy	
też	zostały	one	dodane	później,	jak	w	przypadku	Poloneza Kościuszki.	Podajemy	tu	dwa	rodzaje	Polonezów,	
które	wiążą	się	z	pamiętnymi	okresami	współczesnej	Polski.

1.	Polonez	Kościuszki	lub	Pożegnalny.	Został	dedykowany	temu	wielkiemu	obywatelowi,	kiedy	w	1792	
roku	naród	walczył	w	obronie	swojej	wolności.	Polonez	Kościuszki	ma	różną	rytmikę;	jednak	jego	melo-
dia	jest	bardzo	popularna.	Prawdopodobnie	muzyka	jest	o	wiele	starsza	od	słów,	które	zostały	dołączone	
w	1792	roku.	Od	tego	czasu,	niektórzy	poeci	i	muzycy	tworzyli	nowe	Polonezy;	jednak	preferuje	się	zawsze	
wdzięk	starszych,	pełnych	prostoty	(patrz	n°1	-	nr	1).

2.	Polonez	Ogińskiego.	Nosi	on	również	nazwę	Łabędzi śpiew	lub	Pożegnanie Ojczyzny. Został	skompo-
nowany,	ale	bez	słów,	przez	Michała	Kleofasa	Ogińskiego	w	1793	roku,	w	czasie	drugiego	rozbioru	Polski.	
W	utworze	tym	żale	połączone	są	z	nadzieją	na	nową	bitwę	za	wolność	i	niepodległość.	Polonez ten,	tak	
wspaniały	w	ekspresji,	stał	się	wkrótce	popularny	w	całej	Europie.	Jego	śpiew	jest	tak	melancholijny	i	tak	
przepełniony	brakiem	nadziei,	że	nawet	autora	skłania	ku	lamentom.	Mówi	się,	że	Ogiński	skomponował	go	
przed	podpaleniem	sobie	głowy,	ale	Ogiński	zmarł	czterdzieści	lat	później.	(patrz	n°2	-	nr	2).	

Polonez poprzez	swoją	formę,	tempo	i	końcowy	okres	zasługuje	na	uwagę	koneserów.	Dawne	Polonezy 
z	czasów	Sobieskiego	nie	były	śpiewane;	dopiero	za	czasów	króla	z	dynastii	Sasów	zostało	wprowadzone	
takie	zastosowanie.	Nie	można	sprecyzować	epoki,	w	której	zaczęto	 je	 tańczyć,	a	przynajmniej	 tworzyć	
coś	na	wzór	tego	dostojnego	tańca,	który	polega	na	spacerowaniu	w	koło,	zmieniając	ręce	ze	swoją	damą.	
W	każdym	wieku	jest	się	zobowiązanym	do	udziału	w	tym	tańcu;	para	najbardziej	poważana	wśród	społe-
czeństwa	otwiera	marsz,	a	reszta	podąża	za	nią.	Patrzenie	na	taniec	uprzyjemnia	strój	dawnych	szlachciców	
polskich;	ubiór	ten,	którego	jedyną	wadą	jest	jego	kosztowność,	łączył	w	sobie	całą	wystawność	Wschodu	
z	 luksusem	średniowiecznym;	 idealnie	pasował	do	bogatych	panów,	dobrodziejów	z	odpowiednią	 tuszą.	
Kawaler	mający	swoją	karabelę	przy	boku,	po	podwinięciu	falujących	rękawów	swojego	kontusza,	podaje	
z	pewną	dumą	dłoń	swojej	damie	i	zachowuje	między	nimi	pełen	szacunku	dystans	podczas	wykonywania	
wszystkich	figur.	Za	każdym	razem,	na	głośniejszy	takt,	kawaler	tupie	delikatnie	nogą,	kręci	wąsem	lewą	
ręką	i	idzie	na	czubku	stopy.	Na	niektórych	dworach,	zwyczaj	otwierania	balu	Polonezem	został	zachowany	
do	dzisiejszych	czasów.	

Wszyscy	znani	kompozytorzy	włączali	Polonezy	do	swoich	oper,	zachowując	mniej	więcej	ich	pierwotną	
formę.	Gluck,	Paesillo,	Cherubini,	Cimarosa,	Weber,	Rossini	wykorzystywali	Polonezy	wraz	z	ich	pięknymi	
inspiracjami.	Kompozytorzy	instrumentaliści,	tacy	jak	Weber,	Moscheles,	Hummel	przyjęli	tempo	dla	frag-
mentów	fortepianowych	rozwijających	koncert,	zachowując	tytuł	alla Pollaca (w	charakterze	poloneza);	
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ten	rodzaj	muzyki	jest	teraz	rozpowszechniony	w	całej	Europie.	W	Polsce	najbardziej	lubi	się	go	w	jego	
prostej	wersji,	a	purystyczni	amatorzy	dodawaliby	najpiękniejsze	modulacje	ze	szkoły	niemieckiej	dla	pro-
stej	melodii,	opartej	na	akordzie	doskonałym	oraz	na	dominancie,	pod	warunkiem,	że	zachowalibyśmy	dla	
nich	zakończenie,	które	polscy	kompozytorzy	tak	dobrze	potrafią	wykonywać.	Olbrzymi	sukces	Polonezów	
Ogińskiego	wyjaśnia	się	na	tej	podstawie;	potrafił	on	być	malarzem	i	poetą	zgodnie	z	ideami	kraju;	prze-
mawiał	do	duszy	cudownymi	melodiami,	do	myśli	przez	prawdziwe	wyrażanie	swojej	muzyki,	do	umysłu	
przez	elegancką	i	delikatną	formę,	do	patriotyzmu,	uchwytując	prawdziwy	narodowy	charakter.

MAZUR LUB MAZUREK

Nazwa	ta	pochodzi	od	Mazowsza,	jednego	z	najstarszych	regionów	Polski.	Mazur,	to	mieszkaniec	okolic	
Warszawy,	a	Mazurek	to	po	prostu	zdrobnienie	od	Mazura.

Mazurem	 lub	Mazurkiem	nazywamy	pieśni	Mazowsza;	 jednak	przypuszcza	się,	że	 ten	 rodzaj	muzyki	 jest	
starszy	od	słowa,	którego	używamy,	aby	go	opisać.	W	stosunku	do	rytmu,	Mazurek	jest	zdecydowanie	starszym	
bratem	Poloneza,	ale	w	miniaturze;	jego	tempo	jest	szybsze	i	żywsze,	kroki	bardziej	różnorodne,	każdy	taniec	
tego	rodzaju	jest	kapryśny:	fantazja,	odrzucenie,	posiada	on	wszystkie	cechy,	których	brakuje	Polonezowi.	Daw-
ne	Mazurki	miały	tylko	jedną	repetycję;	grano	ją	od	początku	do	końca;	później	dodano	dwie,	aż	do	czterech	
taktów	w	refrenie.	W	niektórych	Mazurkach	fraza	składała	się	z	trzech	taktów,	potem	trzy	inne	takty	odpowiadały	
pierwszej	frazie;	następnie	dochodziła	druga	repetycja	lub	refren,	to,	co	odnajdujemy	w	większości	pieśni.

Klimat,	a	 tym	bardziej	wydarzenia	polityczne	mają	bez	wątpienia	silny	wpływ	na	muzykę	narodową;	
tak	więc	część	Polski	ma	pieśni	radosne,	a	inna	pieśni	pełne	melancholii;	te	pierwsze	rozpowszechnione	są	
w	regionach	Mazowsza,	Kujaw,	Małopolski	i	Wielkopolski,	a	te	drugie	na	Litwie,	od	Lublina	aż	po	Lwów,	
na	Wołyniu,	na	Podlasiu	i	na	Ukrainie	aż	do	Dniepru.	Wszystkie	Mazurki	z	tych	ostatnich	regionów	są	w	po-
łowie	durowe,	a	w	połowie	molowe,	w	wielu	miasteczkach	natomiast,	na	Kujawach	i	Podlasiu	na	przykład,	
wszystkie	są	w	skali	molowej,	która,	jak	wiemy,	odpowiednia	do	wyrażania	melancholii,	niekiedy	przysto-
sowuje	się	do	słów	pełnych	zachwytu	i	wesołości.

Mazurek	pod	względem	skutków	moralnych	i	intelektualnych,	jest	w	stanie	silnie	poruszyć	duszę;	jego	
melodia	wzbudza	miłość	do	ojczyzny,	jego	bojowy	rytm	wywołuje	wyższy	stopień	płomiennych	uczuć	mło-
dzieży.	Mazurek	doskonale	nadaje	się	do	wyrażania	uczuć	delikatnych	i	tkliwych;	jest	albo	pełen	wdzięku,	
albo	melancholijny,	albo	żywy	i	wesoły,	ale	zawsze	pełen	uroku	dzięki	swojej	świeżej	i	akcentowanej	me-
lodii;	jest	on	towarzyszem	życia	intymnego;	obrazuje	przedmioty	zewnętrzne	z	charakteryzującą	go	gracją.	
To	poprzez	Mazurka	rolnik	wyraża	swój	słodki	spokój,	wygnaniec	maluje	nadzieję	na	oswobodzenie,	młoda	
dziewczyna	wypłakuje	swoje	miłości	i	żale,	a	narzeczona	swoje	szczęście	i	oczekiwania.	Melodia	ta	od-
zwierciedla	wszystkie	emocje	serca.	Mazurek,	pod	względem	estetycznym	również	zasługuje	na	uwagę	ko-
neserów;	znajdujemy	w	nim	bardzo	oryginalne	innowacje	i	efekty	rytmiczne.	Różnorodność	modulacji	i	bo-
gactwo	harmonii	są	w	nim	wybitne;	jego	tempo	jest	trudne	do	wykonania,	zwłaszcza	dla	obcokrajowców;	
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drugi	takt	metrum	musi	być	zaakcentowany	delikatnie;	niekiedy	nawet	jest	nieco	przedłużany,	wślizgując	
się	na	trzeci	takt.	Portamento	w	Mazurkach	obfituje	w	ekspresję	i	jest	w	tym	pewne	niedbalstwo	pełne	gracji,	
które	dodaje	dużo	do	wyraźnej	oryginalności	tempa	rytmicznego.	Nie	można	nigdy	łączyć	pierwszego	i	dru-
giego	taktu	w	jedną	nutę:	silnie	sprecyzowany	i	energiczny	śpiew	najlepszy	jest	do	Mazurków	tańczonych.	

Mazurek	jest	ulubioną	melodią	Polaków,	zarówno	jako	taniec	jak	i	śpiew,	i	tak	jeśli	Krakowiak	(pieśń	
krakowska)	 jest	 najbardziej	 rozpowszechniony	wśród	 chłopstwa,	 tak	Mazurek	 należy	do	 całego	narodu;	
elegancki	świat	Polski	stworzył	z	niego	swój	ulubiony	taniec.	

Wyróżnia	się	kilka	rodzajów	Mazurków,	z	których	każdy	ma	swoje	zabarwienie	lokalne;	najbardziej	cha-
rakterystyczne	są:	Mazurek Wielkopolski (Wielkopolanin);	Mazurek z Podlasia (Podlaski);	Mazurek z Kujaw 
(Kujawiak); Mazurek z Lublina (Lubelski).	Następnie	pojawiają	się	te	Mazurki,	które	noszą	ślady	narodo-
wości	 i	 które	 silnie	wzbudzają	 powszechną	 sympatię;	wszystko	 co	 dobre,	 szlachetne,	wzniosłe	w	 sercu	
człowieka	odzwierciedla	się	w	tych	krótkich	poematach:

		 	 	 	 Chmiel
Mazurki	weselne	 	 Przepióreczka
	 	 	 	 Oj,	dana,	dana!
	 	 	 	 Stach
Mazurki	wiejskie	 	 Chłopek
	 	 	 	 Gdy	w	czystem	polu
	 	 	 	 Staropolski
Mazurki	do	tańca			 Narodowy
	 	 	 	 Obertas	 	

	 	 	 	 Dąbrowskiego
		 	 	 	 Oj,	biada	nam
	 	 	 	 Polak	nie	sługa
Mazurki	historyczne		 Trzeciego-maja
wojenne	i	polityczne		 Stoi	Ułan	na	wedecie
		 	 	 	 Kujawianka	dla	kochanka
	 	 	 	 Weselmy	się	koledzy
		 	 	 	 Piękna	Basiu
	 	 	 	 Chłopicki

Najoryginalniejszym	Mazurkiem	 o	 szczególnym	 charakterze	 jest	Chmiel;	 to	 starodawna	 pieśń	weselna;	
dwie	repetycje	mają	całkowicie	przeciwstawne	formy.	Słowa	pierwszej	stanowią	aluzję	kierowaną	do	młodej;	
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ekspresja	tej	pieśni	jest	niezwykła.	Druga	repetycja	zaczyna	się	od	razu	od	sol durowego,	podczas	gdy	dźwięk	
melodii	jest	na	la	molowe.	To	odważne	przejście	robi	wrażenie	(patrz	n°3	-	nr	3).	

Mazurek Dąbrowskiego,	słynny	dzięki	entuzjazmowi,	który	wzbudza	w	Polakach	i	tak	drogi	ze	względu	
na	swe	prorocze	słowa:

Nie, nie, nie zginiesz,
O Polsko droga!
Wydrzemy w walkach stu
twą potęgę od wroga. 

O Dąbrowski, spieszmy,
A opuszczając ziemię włoską,
Wkrótce znów ujrzymy
Naszą krainę ojcowską.

jest	pieśnią	o	wielkim	i	niezaprzeczalnym	pięknie;	nazywa	się	 ją	Jeszcze Polska nie zginęła,	 tajemniczy	
symbol	niezniszczalnego	istnienia.	Ekspresja	muzyki	jest	bojowa	i	jednocześnie	religijna;	miłość	do	ojczy-
zny	i	pobożność,	która	daje	nadzieję,	inspirowały	do	powstania	tej	pieśni	cudownie	mobilizującej	wojsko	
do	marszu.	Tempo	tej	melodii	nie	musi	być	zbyt	żwawe,	z	wyjątkiem	muzyki	wojskowej;	jej	słowa	zostały	
przetłumaczone	we	wszystkich	językach	europejskich,	a	muzyka	została	zaliczona	do	listy	najpiękniejszych	
pieśni	patriotycznych	(patrz	n°4	-	nr	4).	

Trzeci Maja	 to	Mazurek	współczesny;	 przywołuje	wielką	 i	 chwalebną	 dla	 Polaków	 epokę	 (patrz	 n°5	
-	nr	5);	oto	pierwszy	kuplet:

Przyjedź bracie do lasu cichego,
Przyjedź korzystać z dnia pięknego,
Z dala od zgiełku miastowego,
Zaśpiewamy jeden przez drugiego. 

Oto maj, miesiąc maj,
Łąka w kwiaty obfituje,
Oto maj, miesiąc maj;
Na polach wszystko się raduje.

Pośród	Mazurków	tańczonych	istnieje	kilka	o	wyraźnej	oryginalności;	najlepszymi	są	te,	których	śpiew	
jest	mocno	akcentowany.	Pieśń	n°6	(nr	6)	jest	jednym	z	tych	granych	podczas	balów	wiejskich;	niekiedy	
jedne	skrzypce	składają	się	na	całą	orkiestrę,	a	jego	rustykalne	akcenty	pobudzają	całe	gromady	młodych	
chłopców	i	dziewcząt;	energiczne	wykonanie	i	zakończenia,	którym	nie	brakuje	ani	werwy	ani	uroku,	zastę-
pują	inne	instrumenty.	Repetycja	tego	Mazurka na la	może	również	być	śpiewana:	mężczyźni	zaczynają	po	
przygrywce	na	re,	a	młode	dziewczęta	odpowiadają	chórem	lub	jednym	głosem.

Tak	jak	wszystkie	narody	słowiańskie,	Polska	ma	wielką	słabość	do	tańca:	Mazurek	tańczony	jest	wszę-
dzie;	zaczyna	się	w	ten	sposób:	pierwsza	para	prowadzi	i	pokazuje	figury,	a	każda	następna	je	powtarza.	
Przypomina	on	nieco	francuskie	kadryle,	abstrakcję	tworzoną	poprzez	kroki	i	tempo;	jednak	Mazurek	ma	
w	sobie	dużo	więcej	dziwactwa	i	radości.	Widząc	tańczonego	Mazurka	 i	kontredansa	bylibyśmy	skłonni	
powiedzieć,	że	Francuzka	dąży	do	spodobania	się	poprzez	taniec,	a	Polka	podoba	się,	wyrzekając	się	swo-
jej	młodzieńczej	radości;	jego	gracja	jest	tak	naturalna,	sztuka	niczego	tu	nie	dodaje.	Sylwetka	francuskiej	
tancerki	przypomina	nam	idealne	proporcje	rzeźby	greckiej,	a	sylwetka	Polki	prezentuje	się	naszym	oczom	
jako	postać	pasterki	wymyślonej	przez	bujną	wyobraźnię	poetów;	jak	ta	pierwsza	nas	oczarowuje,	tak	ta	
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druga	nas	przyciąga.	Jeśli	obecnie	taniec	jest	triumfem	kobiet,	to	Mazurek	rezerwuje	dla	mężczyzn	pewne	
zadośćuczynienie;	młody	kawaler,	 który	odznacza	 się	 zręcznością	 i	 elegancją	w	figurach,	może	 stać	 się	
duszą	i	bohaterem	tego	tańca.	

	 Lekki	strój	pozwala	na	odsłonięcie	wszystkich	kobiecych	walorów;	co	do	mężczyzn,	w	ich	ubiorze	
nie	ma	nic	szczególniejszego	od	uniformu	polskiego.	Ruchy	ciała	szybko	zmieniają	się	u	tancerza,	który	
musi	unikać	wszelkiego	przywiązania,	oddaje	się	swojej	wrodzonej	gracji	i	daje	pewną	swobodę	ramionom,	
które	wymagają	pełnej	wolności	i	poddaje	się	różnorodnej	ekspresji	Mazurka.	Stukot	obcasów	kawalera,	
entuzjazm,	który	go	pobudza,	prowadzą	w	różnych	kierunkach	głowę,	która	raz	jest	podniesiona,	raz	opusz-
czona	na	pierś	lub	delikatnie	położona	na	ramieniu;	wszystkie	te	pozy	wywołują,	jedne	jak	i	drugie,	obfitość	
radości	i	życia.	Widząc	parę,	patrząc	na	młodą	dziewczynę	prawie	niesioną	przez	barki	tancerza,	opartą	na	
jego	ramieniu	i	oddającą	się	swojemu	przewodnikowi,	wydaje	nam	się,	że	widzimy	dwie	istoty	pijane	ze	
szczęścia,	fruwające	ku	regionom	wybranym	przez	szczęśliwy	los.	Tancerka	w	swoim	urokliwym	stroju,	
swoimi	drobnymi	stopami	ledwie	dotyka	ziemi;	idzie	najpierw	za	swym	pierwszym	kawalerem,	później	po-
rywana	sukcesywnie	przez	innych,	powraca	niczym	światło	w	ramiona	pierwszego	i	pokazuje	oczom	widza	
przyjemny	obraz	zachwytu	i	najsłodszej	radości.	

	 Do	głównych	figur	Mazurka	należą:	okręg, wielki łańcuch, krzyż, pełzacz, odbijany.	Kołowrotek	i	ta	
jedyna	figura,	w	której	kawaler	stawia	kolano	na	ziemi,	podczas	gdy	tancerka	kręci	się	wokół	niego,	są	tymi	
najstarszymi;	inna	figura,	gdzie	kawaler	tańczy	z	dwiema	damami	naraz	jest	bardzo	urokliwa.	Wyróżnia	się	
dwa	główne	kroki,	powszechne	polowanie	i	krok	wieży	rąk.	W	Mazurku	występuje	ogromna	liczba	figur,	
a	zmienia	się	je	jak	w	kalejdoskopie;	aby	taniec	ten	był	kompletny	potrzebne	są	koniecznie	cztery	pary.

KRAKOWIAK

Krakowiak	jest	spontanicznym	utworem	Polaków;	liczba	piosenek	rozciąga	się	w	nieskończoność,	a	wiele	
z	nich	inspirowanych	jest	miłością;	jednakże	istnieje	wśród	nich	kilka	bardzo	satyrycznych,	których	dowcip	
dominuje	utwór;	inne	są	wiernym	obrazem	zwyczajów	wiejskich;	niektóre	natomiast	poświęcone	są	miłości	
do	ojczyzny	i	do	wolności;	te	właśnie	dostarczają	duszy	tkliwych	i	przejmujących	emocji.	Krakowiak,	mimo	
swojego	ludowego	pochodzenia,	śpiewany	jest	na	wszystkich	polskich	salonach,	to	w	nim	znajdujemy	czy-
sty	i	pełny	wyraz	poezji	narodowej;	jego	naiwny	gatunek,	jego	podział	na	cztery	wersety	zawierają	w	sobie	
uczucia,	obrazy,	myślenie	o	nieskończoności,	często	dwa	pierwsze	wersety	wydają	się	nie	mieć	nic	wspól-
nego	z	dwoma	następnymi;	jednak	istnieje	zawsze	jakaś	ukryta	aluzja	lub	żart	na	tyle	kłujący,	że	obrzuca	
żartami	w	sposób	okrężny.	Pośród	tej	ogromnej	liczby	piosenek,	które	rodzą	się	i	umierają	każdego	dnia,	
niektóre	z	nich	szczególnie	przyciągają	zainteresowanie.	Pierwszy	werset	jest	zwykle	opisem	natury,	drugi	
jest	myślą	lub	uczuciem,	które	wiąże	się	mniej	lub	bardziej	z	początkową	inspiracją.	

Krakowiaki	śpiewane	są	interpretacją	kochanków;	dzięki	nim	wyrażają	swoje	pragnienia	i	oczekiwa-
nia.	Słowa	Krakowiaków	są	rymowane,	lecz	bez	rygorystycznego	przestrzegania	zasad	prozodii.	Podąża-
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jąc	za	pierwotnym	porządkiem,	to	młody	mężczyzna	jest	tym,	który	zawsze	zaczyna,	jego	partia	kończy	
się	w	pierwszej	repetycji,	a	następnie	odpowiada	mu	jego	ukochana.	Często	śpiewają	oboje	jednocześnie.	
Podczas	 tańca,	 zdarza	 się	 czasami,	 że	młody	 improwizuje	 kuplety	 na	 cześć	 swojej	 ukochanej;	 jednak	
wszystko	co	wyraża	zawiera	zawsze	więcej	żartu	niż	sztuki	i	dyskrecji.	Krakowiaki	mieszkańców	okolic	
Krakowa	mają	więcej	opisów	lokalnych;	ta	dawna	stolica	ozdabia	ludowe	piosenki	swoimi	chwalebnymi	
pamiątkami.	To	przywiązanie	do	nowego	Syjonu	odnajduje	się	w	całej	Polsce.	Kraków	jest	jak	sanktu-
arium	wszystkich	wielkich	wydarzeń	narodowych:	również	to	miasto	przemawia	do	duszy	i	do	wyobraźni	
narodu.	Krakowiaki	weselne	są	czasami	melancholijne;	wszystkie	ceremonie,	które	towarzyszą	ślubowi	
mają	każda	swoją	szczególną38	pieśń,	pewna	niewielka	ilość	instrumentów	tworzy	muzykę;	między	inny-
mi	skrzypce	i	bas,	jest	również	przenośny	instrument,	który	ma	formę	płyty	rezonansowej	z	drewna	jodło-
wego;	średniej	wielkości.	Na	metalowych	strunach	wiejski	wirtuoz	gra	dwoma	dostosowanymi	do	tego	
pałkami;	to,	co	niezwykłe,	to	to,	że	lewa	ręka	gra	powyżej,	a	ręka	prawa	wygrywa	tylko	niskie	dźwięki.	
Instrument	ten	nazywa	się	po	polsku	cymbały;	muzycy	noszą	je	zawieszone	na	szyi,	a	podczas	świąt	kładą	
je	na	stole	przed	sobą.	

	Słowa	Krakowiaków,	choć	przesadnie	proste	zawierają	w	sobie	skarby	poezji	narodowej;	pozostały	one	
czyste	i	nietknięte	pośród	inwazji	wrogów	i	oferują	wierny	szkic	poglądów	i	zwyczajów	ludowych.	Widzia-
no	również	literatów,	dystyngowanych	artystów39,	z	plecakiem	na	plecach,	laską	w	ręku,	chodzących	ze	wsi	
do	wsi,	wchodzących	do	chałupek	rolników,	a	tam	dzięki	wielu	modlitwom	i	dobrym	uczynkom,	nawiązu-
jących	wreszcie	tajemniczy	kontakt	z	kilkoma	dawnymi	pieśniami	i	w	ten	sposób	spisujących	ich	melodie,	
które	dzięki	tradycji	później	śpiewał	lud.

Metrum	Krakowiaka to	dwie	czwarte;	jego	rytm	jest	mieszany;	akcent	może	padać	jednocześnie	na	dwa	
przedłużone	dźwięki,	co	sprawia,	że	słowa	są	bardziej	wyraziste.	Wersetami	metrycznymi	są	te,	które	naj-
bardziej	pasują	do	Krakowiaka,	nawet	jeśli	kończy	się	na	słabym	takcie,	co	zdarza	się	dosyć	często.	

Dawne Krakowiaki	miały	tylko	jedną	repetycję,	która	składała	się	z	ośmiu	taktów;	refren	miał	tyle	samo	
lub	połowę.	Ten,	który	posiada	nr	7	ma	tę	właściwość,	że	drugi	takt	może	powtarzać	się	tyle	razy	ile	wymaga	
tego	sens	słów.	Słowa	te	są	przezabawne;	opisują	one	z	wdziękiem	strój	młodego	Krakowiaka;	przedstawia-
my	końcowy	kuplet	tej	melodii,	według	tłumaczenia	G.	Fulgence:

38	 Patrz	strony	34	i	35	naszej	książki.
39	 Najbardziej	znanymi	pisarzami	z	tej	dziedziny	są:	Kazimierz	Brodziński,	Łukasz	Gołębiowski,	Zorian	Chodakowski,	K.	W.	Wójcicki,	

Wacław	Zaleski	lub	z	Oleska,	Żegota	Pauli,	August	Bielowski,	J.	L.	Żukowski,	Rakowiecki,	Maciejowski,	Narbutt	i	w	końcu	Albert	
Sowiński,	wykształcony	i	zdolny	muzyk	polski,	który	napisał	dla	Polska	malownicza	wspaniały	traktat	na	temat	muzyki,	tańców	
i	śpiewów	w	Polsce.	To,	co	staramy	się	opisać	jedynie	we	fragmencie	tego	rozdziału.

Mam ja czapkę wyszywaną, podszywaną,
Złotem, srebrem okalaną,
Na kołnierzu mej koszuli wstążki falujące,
Które dała mi Alina całe płonące,
Piękny nóż, co ma stalowe ostrze, 

Futerał, o który się mocno troszczę,
Piękną fajkę, zapalniczkę słynną,
Nic już wspólnego nie mam ze szkapą, tą czy inną.
Kiedy mam na sobie własny strój,
Jestem piękny jak mej miłości krój. 
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Melodia	ta,	pochodzenia	ludowego,	jak	wszystkie	Krakowiaki	stała	się	ulubioną	przyśpiewką	wszystkich	
Polaków;	jej	nazwa	to	Jacy,	tacy.	Nie	ma	nic	bardziej	uroczego	od	jej	śmiałego	refrenu;	stworzonego,	aby	
czarować	nawet	niemuzykalne	uszy.	Piękne	zdanie	początku,	które	powtarzamy	kilka	 razy,	mieniące	się	
dowcipem	i	wesołością,	później	nadchodzi	radosny	refren,	który	ożywia	melodię	i	delikatnie	formułuje	się	
w	ostatnim	takcie.

Podczas	tańca,	para,	śpiewając,	zatrzymuje	się	przed	wiejską	orkiestrą,	dumny	i	porywczy	młody	męż-
czyzna	recytuje	kuplety	odnoszące	się	do	święta	lub	do	najęcia	swojej	pięknej	damy,	potem	taniec	rozpo-
czyna	się	na	nowo.	Wybiegają	sukcesywnie	jedni	po	drugich,	wystukują	rytm	swoimi	podkutymi	butami;	
w	powietrzu	rozbrzmiewają	okrzyki	radości;	metalowe	pierścienie	toczą	się	po	ich	paskach	i	od	czasu	do	
czasu	słychać	jednobrzmiący	następujący	refren:

Alboż to so jacy tacy, chłopcy krakowiacy,
Dyc ojczyznę ratowali jak dzielni wojacy!

Melodia	n°8	(nr	8)	znana	jest	obecnie	w	całej	Europie;	energia	rytmiczna	tego	utworu	pozwala	na	każdą	
transformację.	Jest	to	jeden	z	najbardziej	charakterystycznych	Krakowiaków.	Istnieje	pewna	nieskończo-
ność	 powyższych	 słów,	 które	wszystkie	 są	 albo	miłosne	 albo	 satyryczne.	Krakowiacy	 śpiewają	 jedynie	
osiem	 pierwszych	 taktów	 z	 dwoma	wersetami	 dwunastosylabowymi.	Refren,	Dana,	moja	 dana	 zajmuje	
osiem	innych	taktów.	

We	współczesnych	Krakowiakach,	które	wszystkie	noszą	ślady	narodowości,	należy	wyróżnić	Żniwia-
rza.	Mobilizował	on	do	marszu	Krakusów	w	ostatniej	wojnie.	Szczególny	charakter	tego	utworu	polega	na	
wzbudzaniu	wojennego	zapału	u	żołnierza,	jak	dawniej	tryb	dorycki	u	Greków.	Melodie	polskie	zawierają	
w	sobie	iskierki	ognia	świętego,	które	migoczą	przez	potoki	harmonii,	a	których	prędka	elektryczność	roz-
lewa	entuzjazm	w	duszach	żołnierzy;	słowa,	które	wreszcie	dopasowano,	dodają	jeszcze	siły	tempu	rytmicz-
nemu.	Musimy	tu	przytoczyć	tłumaczenie	kilku	z	tych	kupletów	pióra	Ludwika	Lemaître.

Krakusy wojują dzielnie,
Nie czują się zagrożeni:
Rozrywają pęta silnie
Nieszczęsnej ojcowskiej ziemi.

O Ojczyzno tkliwa!
W twoich praw obronie,
Polsko urokliwa
Spieszymy na wołanie twoje. 

O córki Krakowa!
Nad dniami naszymi nie płaczcie:
To Polska zniewolona
Do nas woła: walczcie.

O Ojczyzno tkliwa!
W twoich praw obronie,
Polsko urokliwa
Spieszymy na wołanie twoje. 

Powiemy z dumą niemałą,
Gdy wrócimy z wojen z tarczą:
Naszą Polskę mamy całą,
Której dobrodziejstwa nam wystarczą.

O Ojczyzno tkliwa!
W twoich praw obronie,
Polsko urokliwa
Spieszymy na wołanie twoje.

Pieśni	Górali albo	mieszkańców	Karpat	mają	to	samo	źródło,	co	Krakowiaki;	jednak	podział	melodycz-
ny	tych	pierwszych	rożni	się	właściwie	nieco	w	śpiewach.	Górale,	lud	powściągliwy,	aktywny,	zamiesz-
kujący	niedostępne	skały,	zachowali	zwyczaje	życia	patriarchalnego.	Ich	pieśni	mają	pewną	młodzieńczą	
ekspresję,	która	obrazuje	pierwotny	stan	mieszkańców	gór;	jest	to	sanktuarium	najczystszych	uczuć.	Utwór	
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n°9	(nr	9)	jest	bardzo	oryginalny;	jego	podział	jest	całkowicie	różny	od	tych	pozostałych	ludowych	pieśni	
polskich.	Jest	to	poruszający	lament	Górala,	którego	narzeczona,	opuściwszy	góry,	pozwala	sobie	tańczyć	
z	zagranicznymi	żołnierzami;	młody	mężczyzna	ubolewa	nad	tym	zdarzeniem	i	wierzy,	że	serce	jego	uko-
chanej	zmieni	się	dla	niego.	Ulubionym	tańcem	Górali rusińskich	 jest	skoczka	nazywana	Kołomyjka;	 to	
rodzaj	Krakowiaka	tańczonego	z	laską	w	ręku.	

DUMY LUB DUMKI, PIEŚNI UKRAIŃSKIE – MRZONKI

Jest	oto	naród,	którego	melodie	smutne	i	płaczliwe	unoszą	się	ku	niebu	niczym	hymn	cierpienia.	Cała	ta	mu-
zyka	jest	jedynie	długim	jękiem,	pieśnią	miłosną,	której	tajemniczy	język	objawia	się	przez	łzy	rezygnacji.	
Jaka	 jest	zatem	przyczyna	tego	głębokiego	smutku,	 jakie	złowieszcze	przeczucie	przysłania	wzruszające	
idylle	ludu	Ukrainy?	Dlaczego	te	bogate	równiny,	te	radosne	doliny	inspirują	go	tylko	do	przygnębiających	
wizji?	To	dlatego,	że	naród	ukraiński,	niegdyś	wolny	i	szczęśliwy,	został	później	zmuszony	do	walki	prze-
ciwko	okrutnemu	uciskowi	wrogów,	a	następnie	do	poddania	się	jarzmowi	najokrutniejszego	niewolnictwa.	
Pokonany	i	prześladowany	opłakuje	łzami	krwi	utratę	wolności,	a	jego	melodyjne	i	poetyckie	mrzonki	są	
jakby	wyrazem	 tych	 smutnych	wspomnień,	 tego	minionego	 szczęścia	 i	okropnych	 jęków	 jego	aktualnej	
nędzy.	

Język	narodu	ukraińskiego	 jest	 dźwięczny	 i	 sprzyjający	muzyce;	 jest	 czymś	pomiędzy	 językiem	pol-
skim	a	rosyjskim.	Jego	wymowa	nie	jest	wcale	sprecyzowana,	ponieważ	jest	to	zaledwie	to,	co	nazywamy	
językiem	pisanym.	Tymczasem	nie	brakuje	mu	pewnej	gracji,	zwłaszcza	w	poezji.	Znajdujemy	w	nim	wy-
raziste	zdrobnienia,	szczegóły,	które	trudno	byłoby	przepisać,	ale	które	wychwytujemy	uchem;	wyrażenia	
uroczyste,	wyniosłe,	poetyckie,	barwne	występują	w	nim	obficie.	Nie	możemy	określić	pochodzenia	tych	
poematów	ludowych;	utrwalane	były	one	z	pokolenia	na	pokolenia,	bez	spisywania.

Kobiety	ukraińskie	miały	szczególne	upodobanie	w	poezji	lirycznej40.	Śpiewają	u	siebie	i	poza	domem,	
podczas	 żniw	 i	 sianokosów,	 prania	 i	wieczorów	filcowania.	Bujają	 swe	 dzieci	 przy	 nowych	 poematach	
i	w	ten	właśnie	sposób	te	urocze	piosenki	pozostają	na	zawsze	w	pamięci	i	sercu.	W	niedziele	i	dni	świą-
teczne	widuje	się	młode	dziewczęta	siedzące	w	kółku	na	łące	lub	na	skraju	lasu;	recytują	one	z	rozkoszą	
wzruszającą	i	pełną	tęsknoty	Dumkę.	Rzadko	ich	myślenie	skupia	się	na	szczęśliwych	obrazach;	delikatne	
i	zrezygnowane,	obawiają	się	złego	losu,	lecz	poddają	się	swemu	przeznaczeniu.	Piosenka	nabiera	zatem	
kolorytu	 bardzo	 poetyckiego:	 stara	 się	 dopasować	 do	 smutnych	 opowieści,	 do	 nieszczęścia	 kochanków,	
do	udręki	zazdrości,	opłakuje	smutki	domowe,	cierpienia	służby,	okrucieństwo	panów	oraz	ich	zarządców	
i	administratorów.

40	 „Wszędzie,	gdzie	znajduje	się	kobieta	słowiańska,	mówi	Schafaryk,	wykształcony	historyk	czeski,	pewne	jest,	że	usłyszycie	śpiew.	
Góry	i	doliny,	gospodarstwa	i	pastwiska,	ogrody	i	winnice,	wszystko	wypełnia	się	dźwiękiem	jej	głosu;	śpiewa	ona	o	swych	troskach,	
o	przyjemnościach,	o	narodzeniu	swego	dziecka	i	śmierci	ukochanego.	Często	córka	narodu,	po	okropnym	dniu,	koi	poprzez	pieśni,	
ciężar	swego	zmęczenia;	nie	wraca	do	słomianej	chatki	na	pierwszy	promyk	słońca	o	świcie,	ale	śpiewa	podczas	drogi.	Nie	są	to	
nieokreślone	tradycje	lub	mitologiczne	legendy,	które	ona	powtarza,	lecz	prawdziwe	poematy,	poematy,	do	których	nie	podobne	są	
żadne	inne	utwory	pozostałych	narodów	europejskich.	Delikatność,	czułość,	czystość,	patetyzm	są	głównymi	cechami	tej	muzy”.
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Pośród	historycznych	pieśni	rusińskich,	poemat	o	Igorze	Światosławowiczu	stanowi	cenny	zabytek	dla	
literatury	słowiańskiej.	Nieznany	poeta	opowiada	o	wielkich	czynach	wojennych	Igora	w	wojnie	przeciwko	
wojskom	połowieckim;	ale	pokonany	później	zostaje	uwięziony,	umiera	jako	bohater	zasługujący	na	najlep-
szy	los.	Muzyka	do	tej	pieśni	została	skomponowana	w	połowie	czternastego	wieku	i	spisana	przez	jednego	
z	mnichów	opactwa	Św.	Zofii	w	Kijowie.	

Nyczaj	Doroszenko	jest	bohaterem	ukraińskiej	pieśni	narodowej	z	nieodległych	czasów,	z	których	mu-
zyka	jest	bardzo	popularna,	a	która	datuje	się	na	początek	osiemnastego	wieku,	epoki	krwawych	powstań	
kozackich.

Dumka	o	Hryciu	jest	wyjątkowa	ze	względu	na	swoją	świeżość	i	prostotę.	Jest	to	utwór	całkowicie	miło-
sny,	którego	prosta	szczerość	sprawia,	że	chwyta	za	serce.	Cztery	pierwsze	takty	powtarzane	dwa	razy,	po	
których	następuje	repetycja	w	skali	względnie	durowej,	wystawia	duszę	na	rozczulenie.	

„Czy	znacie	tę	słomianą	chatkę,	tę	uroczą	chatkę	znajdującą	się	na	wejściu	do	czarnego	lasu,	na	urwi-
stym	brzegu	głębokiego	potoku?	To	tam	dziewczęta	spędzają	swoje	wieczorne	czuwanie.	Oh!	Nie	idź,	nie	
idź	nigdy,	Hryciu,	na	czuwanie,	bo	na	czuwaniu	dziewczęta	są	czarownicami,	a	ta,	która	ma	czarne	brwi	
jest	prawdziwą	czarownicą.	Pewnej	niedzieli	rano	zerwała	ona	zioła,	umyła	je	w	poniedziałek;	we	wtorek	je	
ugotowała,	a	w	środę	dała	je	do	picia	biednemu	Hryciowi	i	ten	biedny	Hrycio	przestał	istnieć	w	czwartek.	
A	kiedy	nadszedł	piątek,	matka	zapytała	córkę:	Dlaczego	zatrułaś	Hrycia?	O	moja	matko,	moja	droga	mat-
ko,	mój	ból	jest	ogromny,	wylewam	łzy	krwi	nad	jego	losem;	ale	czy	ty	wiesz,	czy	ty	wiesz,	o	moja	matko!	
Że	Hrycio	kochał	inną?	W	sobotę	rano	dzwony	kościelne	zabiły;	matka	Hrycia	załamuje	ręce;	ponieważ	oto	
jej	syn,	położony	w	zimnej	trumnie,	oto	jej	drogi	Hrycio,	który	będzie	spoczywał	na	jeszcze	zimniejszym	
cmentarzu.	Tutaj	rzuca	się	kilka	łopat	ziemi	na	jego	ciało,	ksiądz	wypowiada	słowa	modlitwy,	a	lud	odpo-
wiada	amen,	wycofując	się.	Nagle	z	głębi	grobu	daje	się	słyszeć	posępny	głos,	brzmią	te	słowa:	Teraz	idę	
stanąć	przed	Bogiem,	On	powie	mi,	czy	warto	umierać	dla	miłości”	(patrz	nr	10).

Inną	Dumką	tego	samego	charakteru	jest	utwór	Pożegnanie Kozaka.	Wydaje	się,	że	pojawił	się	on	w	cza-
sach	jeszcze	dawniejszych	niż	poprzednia	dumka;	jego	łagodny	i	tkliwy	śpiew	wyraża	z	delikatną	rezygnacją	
żal	wyjazdu	i	lęk	przed	brakiem	obecności.	Lamenty	młodej	dziewczyny,	którą	opuścił	Kozak,	przepełnione	
są	bólem	i	rezygnacją	(patrz	nr	11).

Jako	model	barwnej	narracji	musimy	przytoczyć	tutaj	prosty	dialog	prowadzony	pomiędzy	młodą	dziew-
czyną	będącą	samą	na	wiejskiej	zabawie	i	szarmanckim	Kozakiem,	który	proponuje	jej	odprowadzenie	do	
domu	w	momencie,	gdy	zbliża	się	burza.	Zabarwienie	poetyckie	tej	piosenki	wyraża	doskonale,	na	począt-
ku,	stłumiony	hałas	oddalonego	zjawiska.

„Dmucha	wiatr,	burza	huczy,	deszcz	zaczyna	siąpić,	a	ja,	biedna	dzieweczka,	nie	mam	nikogo,	kto	mnie	
odprowadzi	do	domu.	Tańcz,	tańcz,	moja	piękna,	krzyczał	Kozak	młody,	pijąc	miód,	obiecuję	odprowadzić	
cię	do	domu.	Oh!	Nie,	nie,	ty	nie	pójdziesz	ze	mną,	bo	matka	moja	jest	bardzo	sroga;	krzyczałaby	na	mnie.	
Tańcz,	tańcz,	moja	piękna	i	bądź	spokojna,	burza	jak	noc	ciemna,	deszcz	gęsty	niczym	mgła,	twoja	matka	
nie	będzie	mogła	dojrzeć	mnie	przy	 tobie.	Dmucha	wiatr,	burza	huczy,	deszcz	zaczyna	siąpić,	a	Kozak,	
dzielny	Kozak,	milczący	niczym	głaz	na	polu,	odprowadza	dziewczynę	do	jej	domu”	(patrz	nr	12).
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Całkowicie	odmiennym	utworem	jest	Dumka o Potockim,	poruszająca	elegia	narodu	ukraińskiego,	rozpa-
czająca	nad	nieszczęściem	ojczyzny.	Nie	da	się	nie	zadrżeć,	wysłuchując	poważnego	i	religijnego	opowia-
dania	z	tej	epopei.	Wydarzenia,	które	są	w	niej	wspominane,	pochodzą	z	okresu	drugiego	rozbioru	Polski.	
W	utworze	tym	występują	działania	dramatyczne	i	szlachetne.	Poeta	przedstawia	w	nim	z	żywym	oburze-
niem	następstwa	 najazdu	wrogów,	 opłakuje	wyjazd	Kościuszki	 i	 zdradę	Stanisława	Feliksa	Potockiego,	
przywódcę	niecnej	i	haniebnej	Konfederacji	Targowickiej	w	1792	roku	(patrz	nr	13).

Jako	wzór	prostoty,	przedstawiamy	tutaj	uroczą	piosnkę,	która	nosi	tytuł	Kozak i Dziuba:
„Pewien	Kozak	poił	swoje	konie;	Dziuba	przyszła	zaczerpnąć	wody;	Kozak	śpiewał	swoją	pieśń	pożegnal-

ną,	Dziuba	rozpłakała	się.	–	Oh!	Nie	płacz,	moja	droga	Dziubo,	jestem	nadal	z	tobą;	jak	byłbym	na	wojnie,	
mogłabyś	wtedy	płakać.	Nieszczęsne	konie,	dlaczego	trzeba	mi	was	opuścić,	dlaczego	trzeba	mi	oddzielić	się	
od	wszystkiego,	co	mi	jest	najdroższe?	Po	moim	wyjeździe,	komu	trafią	się	te	studnie,	w	który	kąpie	się	gołąb?	
Komu	przypadnie	dziewczyna,	którą	kocham?	Przestań,	przestań,	o,	mój	przyjacielu,	rozrywać	mi	serce…	
czy	ty	nie	chcesz	widzieć	mnie	umierającej	u	twych	stóp.	Pewien	Kozak	poił	swoje	konie;	Dziuba	przyszła	
zaczerpnąć	wody;	Kozak	śpiewał	swoją	pieśń	pożegnalną;	Dziuba	zaczęła	wylewać	potoki	łez”	(patrz	nr	4).

Pieśni	rusińskie	są	bardzo	liczne,	nie	wszystkie	zostały	spisane.	Te	weselne	i	świąteczne	zmieniają	się	
w	nieskończoność;	w	każdej	 lokalizacji	śpiewane	są	w	 inny	sposób.	Niektóre	określone	zostały	poprzez	
charakterystyczne	nazwy,	takie	jak	Czumak, Rudio, Szumka, Kalinuszka, Kozak,	 itd.;	służą	częściowo	do	
śpiewu,	a	częściowo	do	tańca.	Chłopi	wystukują	takty	tańcząc	Tropaka (tupanie),	Kozacy	odważnie	angażu-
ją	się	w	swoje	wdzięczne	i	gibkie	prysiudy	(kołysanie).	W	okolicach	Kaniowa	śpiewa	się	dumkę o staroście 
Kaniowa,	Sinobrody	naszych	czasów;	niedaleko	Bohusława	odnajdujemy	podobną	pieśń	o	słynnym	murze	
Trajana,	która	dała	początek	wielu	baśniom	poświęconym	jego	pochodzeniu,	a	które	lud,	ze	swoją	wyobraź-
nią	poetycką,	przypisuje	św.	Grzegorzowi,	który	wziąwszy	żywego	smoka	z	niezwykłą	siłą,	zaprzągł	go	do	
ogromnego	pługa,	następnie	zaznaczył	niesamowitą	bruzdę,	która	rozciąga	się	od	Besarabii	aż	do	Polesia	
poprzez	góry,	rzeki	i	lasy.	Wał	ten,	który	nazywamy	Wał żmijowy	prezentuje	nadal	gdzieniegdzie	imponują-
ce	szczątki.	Według	innej	wersji,	został	on	wzniesiony	przez	Żmiję,	dowódcę	Chazarów	lub	Kozarów,	wtedy	
zwierzchnika	Kojowa,	aby	ochronić	się	przed	najazdami	plemion	z	Derewlanów.	

DAINA I RAUDA, PIEŚNI LITEWSKIE

Niewiele	jest	narodów,	których	historia,	wierzenia	religijne,	język,	poezja,	muzyka	prezentują	tyle	tema-
tów	nauki	i	refleksji	co	Litwinów.	Starożytna	ojczyzna	Mendogów,	Giedyminów,	Jagiellonów	była	teatrem	
śmiertelnych	walk.	Chrześcijańscy	misjonarze	przyjeżdżali	w	różnych	epokach	wpuścić	tu	światło	swojej	
religii	i	walczyć	z	fałszywymi	bogami,	którym	Litwini	byli	wierni	aż	do	czternastego	wieku.	Wszystkie	ich	
bóstwa,	małe	i	duże,	miały	swoje	świątynie,	gdzie	na	ich	cześć	celebrowano	kult	pompatyczny,	poetycki,	
wypełniony	ceremoniami	bardziej	lub	mniej	mistycznymi,	temu	wszystkiemu	towarzyszyły	pieśni	nieskoń-
czenie	zróżnicowane.	Oto	jak	tłumaczy	się	te	poglądy	mitologiczne,	te	wierzenia	religijne	z	dawnych	epok,	
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które	odnajduje	się	w	bardzo	starych	pieśniach	litewskich.	
Kapłani	śpiewali	o	wielkich	czynach	wojennych	bohaterów,	którzy	zginęli	za	ojczyznę;	w	pewnej	epoce,	

przez	wszystkie	lata	obchodzono	święto	na	cześć	zmarłych.	Odbywały	się	pompatyczne	ceremonie.	Wajdeloci,	
kapłani,	ofiarnicy,	burtnicy,	śpiewacy,	poeci,	wróżbici	przychodzili	na	nie,	aby	przywoływać	dusze	i	uspokoić	
je	siłą	swych	śpiewów,	zwanych	Raudy	(pieśni	zmarłych),	w	towarzystwie	muzyki.	Były	tam	także	kobiety,	
nazywane	burty,	które	śpiewały	kantyki	własnej	kompozycji,	na	wzór	skaldów	z	Północy.	Poza	tymi	pieśniami	
pogrzebowymi	istniały	inne,	które	wyrażały	tkliwe	i	przyjemne	uczucia,	a	które	łagodziły	życie	wewnętrzne	
Litwinów.	Pieśni	te	noszą	nazwę	Dainy.	Serce	ludzkie	odkrywa	się	w	nich,	świat	intelektualny	odzwierciedla	
się	całkowicie;	dzięki	temu	poznany	został	charakter,	zwyczaje	i	obyczaje	narodu.	

Język	litewski	jest	przyjemny	i	niesamowicie	nadający	się	do	wyrażania	tkliwych	uczuć	serca.	Styl	potoczny	
posiada	pewną	grację,	którą	upiększa	jeszcze	częste	używanie	zdrobnień,	jednak	niemożliwe	jest	ujęcie	tego	
w	przekładzie.	Co	do	tła	Dain	jest	ono	bardzo	proste;	jeden	pogląd,	jeden	jakikolwiek	obraz	mogą	służyć	za	
porównanie;	uczucia	przyjaźni	i	miłości	często	się	w	nich	powtarzają;	poeta	bezpośrednio	przechodzi	z	fikcji	
do	prawdy	moralnej.	Te	tematy	i	przedmioty	porównania	nie	są	specjalnie	przez	niego	wyszukiwane,	może	za	
nie	posłużyć	wszystko,	co	napotka	jego	wzrok:	kwitnące	drzewo,	tętniące	źródło	wody,	sad,	wszystko,	co	jest	
pobudzające,	wszystko,	co	tętni	życiem	i	delikatnym	uczuciem.	W	tych	poematach	tryb	pytający	stosowany	
jest	bardzo	często	(patrz	nr	15).	Muzyka	zachowała	w	nich	całkowicie	osobliwy	powiew.	

Słodka	melancholia	króluje	w	Dainach,	znajduje	się	w	nich	taki	niejasny	smutek,	który	tak	nas	oczaro-
wuje	w	Śpiewach Ossiana;	kiedy	brakuje	już	nadziei	w	złamanym	sercu,	nawet	radość	w	nim	jest	smutna.	
Odczuwa	się	te	przeżycia	w	pieśniach	litewskich,	a	dotykają	nas	poprzez	emocje,	które	mają	swoje	źródło	
w	czystym	i	niewinnym	sercu.	Oto	jedna	z	tych	piosenek	miłosnych:

„W	cieniu	drzewa	lipowego	płynie	potok,	potok	czysty	i	radosny,	a	na	tym	brzegu	czystym	i	radosnym,	
pod	kwitnącą	lipą	dlaczego	płacze	ma	dziewczyna?	Eh!	Jak	tu	nie	płakać,	jak	tu	nie	płakać,	kiedy	nie	mogę	
zobaczyć	ponownie	tego,	którego	noszę	tu,	w	mym	sercu?	Pośrodku	nocnej	ciszy,	podczas	snu	rozmawia-
łam	z	nim	pod	drzewem,	złożyłam	mu	wieczną	obietnicę,	przysięgłam	mu	na	prochy	mojej	matki,	że	go	
nigdy	nie	opuszczę.	Wolałabym	znosić	wszystkie	nieszczęścia,	wytrzymywać	wszystkie	udręki,	oddzielać	
duszę	od	mego	ciała,	aniżeli	rozstać	się	z	tobą,	o	mój	przyjacielu,	lub	przestać	cię	kochać.	Eh!	Jak	tu	nie	
płakać,	kiedy	nie	mogę	zobaczyć	ponownie	tego,	którego	noszę	tu,	w	mym	sercu?”

Litwini	lubią	bardzo	wiersze	enigmatyczne.	Utwory	te	mają	formę	pytającą	i	dialogową,	tak	jak	w	nastę-
pującej	piosence:

„Pewnego	razu	mówi	do	mnie	matka:	Idź	do	lasu,	moja	córko,	i	znajdź	dla	mnie	kwiat	zimowy	i	śnieg	
letni.	Poszłam	błąkać	się	smutna	po	wzgórzach,	nad	jeziorem	pośrodku	lasu.	–	Mój	pasterzu,	powiedz	mi,	
gdzie	znajdę	kwiat	zimowy	i	śnieg	letni?	–	jeśli	chcesz	być	dobra	i	wierna,	jeśli	dajesz	mi	w	zastaw	pierścio-
nek,	moja	piękna,	powiem	ci	zagadkę;	słuchaj,	słuchaj,	moja	piękna,	opowiem	ci	ją.	–	będę	dobra	i	wierna,	
oddam	mój	pierścionek	w	zastaw,	ale	powiedz	mi,	powiedz	mi,	mój	pasterzu,	gdzie	znajdę	kwiat	zimowy	
i	śnieg	letni?	–	idź	do	lasu,	do	lasu	jodłowego,	złam	gałązkę,	zanieś	ją	matce	i	powiedz	odważnie:	moja	mat-
ko,	jodła	jest	kwiatem	zimowym.	Idź	nad	morze,	nad	morze	bursztynowe,	weź	pianę	błękitnych	fal,	wróć	
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następnie	do	swej	matki	i	powiedz	jej	odważnie:	moja	matko,	oto	piana	morska	i	śnieg	letni”.
Wśród	narodu,	gdzie	heroizm	jest	 rozpatrywany	 jako	główna	cnota,	nie	może	brakować	bohaterskich	

pieśni.	Charakter	Dain również	nadaje	się	do	tego	typu	poezji.
„Oto	nadchodzą	ułani;	 pozwól	mi,	pozwól	mi,	moja	matko	wyjechać	z	ułanami.	Nie	 idź	do	obozów,	

moja	córko,	chleb	żołnierski,	to	chleb	nędzny.	Dziś	tutaj,	jutro	gdzieś	indziej,	kto	wtedy	uplótłby	ci	wianek,	
o	moja	córko?	–	Wiatr	będzie	wiał	w	mój	wianek,	połyskujący	poranną	rosą,	wiatr	uplecie	mi	wianek;	po-
zwól	mi,	moja	matko,	wyjechać	z	ułanami.	–	Lecz	powiedz	mi,	moja	córko,	gdzie	będziesz	spędzała	noce,	
gdzie	będziesz	odpoczywała?	–	O!	moja	matko,	w	przyszłości	będę	spędzała	noce	pod	piękną	gwiazdą.	
Zielona	trawa	posłuży	mi	za	łoże,	gęsta	mgła	będzie	moją	kołdrą,	a	ciemny	firmament	moim	baldachimem.	
Pozwól	mi,	o	moja	matko,	pozwól	mi	wyjechać	z	ułanami”.

Pytająca	forma	Dain przypomina	czasami	ballady	szwedzkie;	jednak	obrazy	i	opisy	są	w	nich	różne.	Ska-
ły,	bloki	granitu	z	poezji	szwedzkiej	zostały	zastąpione	u	Litwinów	kwiatami	i	zagajnikami.	Według	jednej	
z	dawnych	Dain,	trzech	młodych	mężczyzn	stawiło	się	jednego	dnia,	aby	prosić	o	rękę	młodej	dziewczyny:

„Pośrodku	obszernej	równiny	wyrasta	krzew	kaliny	(kalina	koralowa,	gatunek	poetyckiego	krzewu),	któ-
rego	gałęzie	pochylają	się	ku	ziemi	pod	ciężarem	dziewiczych	owoców.	Tam	pewnego	dnia	spacerowała	
młoda	 dziewczyna,	miła	 i	 piękna	Marianna,	 obrębiała	 ona	 ręką	 chusteczkę	w	 kwiaty	 buldeneżu.	Nagle	
trzech	młodych	mężczyzn	przybywa	i	ubiega	się	o	gościnność.	Jeden	z	nich	chwyta	rękę	młodej	dziewczy-
ny,	drugi	zagradza	mu	drogę,	trzeci	wścieka	się	widząc	swych	rywali”.

„W	uroczym	ogródku,	gdzie	zieleni	się	lawenda,	pewna	młoda	dziewczyna,	miła	i	piękna	Marianna,	ple-
cie	swój	wianek,	jej	twarz	się	rozświetla;	plecie	swój	panieński	wianek,	wypowiadając	następujące	słowa:	
O!	mój	wianku!	Komu	cię	podaruję?	Czy	będzie	to	ten	niewdzięcznik?	Oh!	Okrutne	wspomnienia!	Wolę	
schować	cię	mój	smutny	wianku,	podlewać	cię	dniem	i	nocą	moimi	gorzkimi	łzami,	wcale	nie	chcę	cię	prze-
kazać,	o	mój	wianku,	temu	okrutnemu	niewdzięcznikowi”.

W	niektórych	litewskich	pieśniach	weselnych	zawsze	dostrzega	się	obecność	trzech	młodych	chłopaków,	
którzy	pojawiają	się,	by	prosić	o	rękę	jednej	młodej	dziewczyny.	Wyobraźnia	poetycka	Litwinów	upodobała	
sobie	ozdabianie	tych	krótkich	śpiewanych	bajek	masą	uroczych	detali.	

„W	pewnym	ogródku	z	zielonym	trawnikiem	poprzez	kępki	lilii,	przechodzi	trzech	młodych	chłopaków	
na	rumakach	zwinnych.	Matka	wychodzi	całkowicie	niezadowolona	i	biegnie	zamknąć	drzwi.	Idźcie	sobie	
gdzie	indziej,	szkodliwi	jeźdźcy,	moja	córka	jest	za	młoda	i	nie	mam	wcale	posagu;	idźcie	sobie	gdzie	in-
dziej,	idźcie	sobie	stąd.

W	pewnym	ogródku	z	zielonym	trawnikiem	poprzez	kępki	lilii,	przechodzi	trzech	młodych	chłopaków	
na	rumakach	zwinnych.	Matka	wychodzi	cała	radosna	i	biegnie	otworzyć	drzwi.	–	Czujcie	się	jak	u	siebie,	
o	młodzi	chłopcy,	moja	córka	już	dorosła,	a	posag	jest	tutaj;	bądźcie	błogosławieni,	drodzy	goście,	bądźcie	
błogosławieni.

Młodzi	chłopcy	wchodzą	do	piwnicy	ojca,	gdzie	ten	liczy	pieniądze	i	gromadzi	je	na	kupkach;	jednak	
jego	płacz	przerywa	dźwięk	pieniędzy.	Ojcze,	powiedz	przyszłemu	zięciowi,	dlaczegoż	płaczesz?	–	Ah!	Jak	
tu	nie	płakać,	moje	życie	będzie	już	tylko	splotem	żalów,	wydrzesz	mi	moją	drogą	córkę.
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Następnie	udają	się	do	 izby	matki;	 tam	widzą	 ją	 tnącą	cienkie	płótno;	 tnie	płótno,	mocząc	 je	 swoimi	
łzami.	–	Moja	matko,	mówi	młody	mężczyzna,	dlaczegoż	płaczesz?	–	Ah!	Jak	tu	nie	płakać,	zostaną	mi	już	
tylko	żale,	ponieważ	dziś	nadszedł	ten	dzień,	gdy	zabierasz	ze	sobą	moją	córkę.

Idą	do	stadniny	brata,	którego	znajdują	siodłającego	swego	ognistego	rumaka,	jednak	płacz	przeszkadza	
mu	pracy	–	Mój	szwagrze,	jakież	nieszczęście	jest	powodem	twego	płaczu?	Jak	tu	nie	płakać?	Pozostaną	mi	
już	tylko	żale,	ponieważ	zabierasz	ze	sobą	moją	dobrą	i	drogą	siostrę.

Docierają	wreszcie	do	ogrodu,	gdzie	kwiaty	rozsiewają	swoją	woń;	tam	widzimy	młodą	dziewczynę	za-
jętą	w	smutku	zrywaniem	zielonych	mirtów	do	wianka	panny	młodej;	zrywa	ona	mirty	i	wylewa	łzy	w	ob-
fitości.	–	Dlaczegoż	tak	strasznie	płaczesz,	młoda	dziewczyno?	Mówi	do	niej	młody	mężczyzna.	–	A	jak	tu	
nie	płakać?	Odtąd	moje	życie	będzie	smutne	i	nijakie,	ponieważ	dziś	nadszedł	ten	dzień,	gdy	zabierasz	ze	
sobą	moją	drogą	siostrę”.

W	czasie	ceremonii	pogrzebowych,	dawni	Litwini	śpiewali,	tak	jak	powiedzieliśmy	powyżej,	lamenty	
zwane	Raudy.	Lud	wierzył,	że	żyjący	mogli	rozmawiać	ze	zmarłymi	i	że	trzeba	było	dobrze	wspominać	
tych,	których	 już	nie	ma,	bo	w	przeciwnym	razie	płakali	dużo	 i	 ich	szczątki	zanikały	w	krótkim	czasie,	
podczas	gdy	szczątki	tych,	o	których	rozmawiano	często	zachowywały	się	na	zawsze.	Wierzenia	te	były	
rozpowszechnione	we	wszystkich	krajach	słowiańskich,	ich	ślady	odnajduje	się	nadal	w	polskich	pieśniach	
ludowych,	tak	jak	te	litewskie	i	Rusińskie.	Na	Ukrainie	zmarły	Kozak	prosi,	aby	wznieść	mu	wysoki	kopiec	
(mogiłę, kurhan)	i	aby	posadzić	na	nim	kalinę	(buldeneż),	żeby	ptaki,	które	przylatują	jeść	jej	owoce,	mogły	
przynosić	mu	nowiny	na	temat	jego	ukochanej.	Lud	płakał	i	śpiewał	na	pogrzebach.	Zaczynano	od	wypicia	
za	pamięć	o	zmarłym,	mówiąc	do	niego:	Piję za ciebie, mój dobry przyjacielu, ojcze, bracie, itp. Dlaczegoż 
umarłeś? Róg	wojskowy	towarzyszył	śpiewom,	lamentom;	a	lingusoni	(poeci,	śpiewacy)	wygłaszali	mowy	
pogrzebowe,	w	których	wychwalali	cnoty,	mądrość	i	działalność	zmarłego.

Aby	uzupełnić	opis	polskiej	poezji	ludowej,	dodajemy	tu	kilka	piosenek	wojennych,	które	wyszły	spod	
pióra	Kazimierza	Brodzińskiego,	wieszcza	polskiego.

„Włócznia i chorągiew.	Przyjacielu,	niech	ja	ci	zrobię	jeszcze	chorągiew!	Przywiążesz	ją	do	swej	włócz-
ni,	jak	będziesz	szedł	na	wojnę…	Pozwól	wiatru	obracać	ją	w	stronę	twojej	ukochanej.	Niech	hałas,	który	
będzie	robiła	poruszając	się,	przypomina	ci	zawsze	o	mojej	słomianej	chatce,	nieszczęściu	naszych	ojców,	
ich	kajdanach,	naszych	zniszczonych	polach…	Chorągiew	ta	ma	dwa	kolory,	jeden	biały,	a	drugi	czerwony:	
biały	jest	symbolem	świętości	naszych	motywów,	a	czerwony	rozpaczy,	która	przysłania	krew…	Jednak,	
powyżej	orła	białego,	przyjacielu,	wyryjesz	moje	i	swoje	imię.	Pośród	walk,	myśl	o	swej	przyjaciółce,	jak	
o	ojczyźnie…	Jeśli	spotka	cię	nieszczęście	wydania	w	ręce	wroga,	zerwij	szybko	nasz	szyfr,	aby	dumny	
zwycięzca	nie	dowiedział	się,	do	kogo	on	należy	i	aby	wróg	nie	mógł	pochwalić	się	pokonaniem	tego,	któ-
rego	moje	serce	kocha.	

Narzeczona.	Kiedy	jego	ojciec	wysłał	go	na	wojnę,	kiedy	jego	przyjaciele	zebrali	się,	aby	go	pożegnać,	
wykradłam	mu	chusteczkę	i	zanurzyłam	ją	na	dnie	głębokiego	potoku.	Chciałam	ją	przytrzymać	kilka	chwil	
dłużej.	Jednak	chusteczka	wyschła,	a	teraz	podlewam	ją	swymi	łzami.	Wyjechał	i	nie	istnieją	już	ślady	jego	
kroków;	nie	słyszę	już	stukotu	kopyt	jego	rumaka;	jestem	sama,	opuszczona.	Jednak	dobre	wróżby	towa-
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rzyszyły	mu	w	momencie	wyjazdu:	bocian	krążył	wokół	naszej	chatki	i	wrony	nie	krakały.	Wkrótce	wróci,	
a	 sroka	nam	przepowie	drogę,	którą	musi	pójść,	 aby	do	nas	dołączyć.	Ochroni	nasze	ziemie	 i	 słomianą	
chatkę.	To	tutaj	zaczął	chodzić,	to	tutaj	nabierał	sił,	to	tutaj	pochowana	jest	cała	jego	rodzina!	Kiedy	wróci,	
zobaczę	na	górze	błyszczącą	włócznię	i	powiewającą	chorągiew.	Moje	zmartwione	oczy	wpatrują	się	cały	
czas	w	tę	górę,	szukam	mego	ukochanego,	mego	obrońcy.	Szczęśliwy	ojciec	będzie	podziwiał	jego	odwagę,	
przywiezie	mu	życie	i	ojczyznę;	z	bardzo	daleka	przyjdziemy	go	błogosławić	i	ściskać.	Radosny	miód	pitny	
będzie	płynął	dużymi	strumieniami.	A	ja,	ja	go	zaprowadzę	do	mojego	ogródka,	gdzie	posadziłam	kwiaty.	
Jakiż	piękny	będzie	wianek,	który	uplotę	na	dzień	naszego	wesela!

Wyjazd do wojska.	Krocz	powoli,	póki	wciąż	jesteś	na	naszych	polach;	być	może	już	nigdy	tu	nie	wrócisz,	
mój	gniady	rumaku;	być	może	to	ostatni	już	raz	twoja	noga	stąpa	po	trawie	naszych	pięknych	łąk.	Niech	no	
ja	rzucę	jeszcze	spojrzenie	na	te	pola.	Tutaj	rozproszone	stado	wybiela	zieleń,	tam	pasterze	strzelają	swo-
imi	biczami,	a	źrebaki	kąpią	się	w	jeziorze.	Przezroczysty	potok	przebiega	przez	te	piękne	łąki,	tutaj	woły	
ciągną	pług,	a	tam	u	stóp	tego	krzyża,	ma	Alina	będzie	się	modliła	za	mnie	każdego	ranka.	Płakała	będzie,	
moja	delikatna	przyjaciółka;	jej	oczy	wpatrzone	będą	zawsze	na	drogę,	gdzie	widziała	mnie	oddalającego	
się;	kiedy	usłyszy	kroki	konia,	będzie	słuchała	i	wierzyła,	że	ja	wracam;	smutna	pomyłka!	Aż	do	zachodu	
słońca	będzie	pytała	wszystkich	przechodniów,	czy	nie	spotkali	polskiego	ułana,	a	kiedy	dzwon	kościelny	
zabije	o	świcie,	recytowała	będzie	swoje	płaczliwe	pieśni.	We	śnie,	w	godzinach	pracy,	w	czasie	odpoczyn-
ku,	myślami	zawsze	będzie	przy	mnie;	każdej	niedzieli	będzie	udawała	się	na	konsultacje	do	wróżki;	będzie	
ją	pytała,	czy	żyję	jeszcze,	czy	pewnego	dnia	wrócę,	czy	jestem	wierny.	Będzie	uważała,	że	o	niej	zapo-
mniałem,	że	wojna	oddaliła	ją	od	mego	serca!	Ah!	Jakaż	będzie	okrutna.	Jednak	pewnego	dnia	się	pojawię;	
żołnierz	w	pięknym	mundurze	pojawi	się	na	skrzyżowaniu;	moja	Alina,	zawsze	piękna	i	świeża,	przyjdzie	
przywitać	polskiego	ułana.	Niestety!	Zanim	to	nastąpi,	mój	ojciec	długo	będzie	zniewolony;	a	ileż	to	razy	
przeklinał	okrutny	los,	który	go	prześladuje.	Krocz	powoli,	póki	wciąż	jesteś	na	naszych	polach;	być	może	
już	nigdy	tu	nie	wrócisz,	mój	gniady	rumaku;	być	może	to	ostatni	już	raz	twoja	noga	stąpa	po	trawie	naszych	
pięknych	łąk.	Krocz	powoli,	krocz	powoli.	

Śpiew wojaka.	Na	złowrogim	skraju	Moskwy,	brzozy	z	białą	korą	pochylają	swe	wierzchołki,	dźwięk	
ich	konarów	miesza	się	z	szumem	wody;	pod	tymi	wierzbami	odkrywa	się	krzyże	grobowe,	są	to	ostatnie	
pamiątki	rodzinne.	Młody	rolnik,	który	upada	pod	ciężarem	pracy	ma	do	zrobienia	tylko	kilka	kroków	ze	
swego	pola	do	swego	grobu;	jednak	przynajmniej	umiera	przy	swej	matce	i	siostrze,	i	pozostawia	im	pamięć	
o	swojej	miłości	i	cnotach.	Jednak	ja,	wojujący	w	obcym	kraju,	umieram	dwa	razy;	śnieg	przykryje	moje	
ciało,	a	kiedy	powróci	wiosna,	moje	pozostałe	szczątki	staną	się	przedmiotem	złorzeczenia.	Wrony	naje-
dzą	się	moim	ciałem,	prawnuki	naszych	wrogów	rozsypią	moje	kości	z	jednego	pola	na	drugie…	Wszyst-
ko	przepadnie,	moje	 imię	zostanie	zapomniane.	Nad	brzegiem	mojej	 rodzimej	 rzeki	 również	rosną	białe	
brzozy;	lecz	moja	Alina	będzie	oczekiwała	mnie	na	próżno,	nie	będę	dzielił	z	nią	wiosennych	prac.	Mogę	
przynajmniej	mieć	nadzieję,	że	postawi	na	moją	pamiątkę	krzyż	pod	naszymi	samotnymi	brzozami,	które	
przyjdzie	podlewać	swymi	łzami.	O!	Panie,	czy	trzeba	umierać,	aby	Twoja	święta	wola	się	wypełniła;	lecz	
spraw,	aby	moja	droga	ojczyzna	była	wolna	i	niepodległa.	Panie,	miej	miłosierdzie	dla	niej”.
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W	ten	sposób,	bez	zagłębiania	się,	polski	muzyk	może	odnaleźć	w	różnych	strojach	Mazurka, Krakowia-
ka i Poloneza	bogaty	pokarm	dla	swej	wyobraźni;	jeśli	to	nie	wystarczy,	kieruje	swój	lot	do	Wołynia	i	na	
Podole;	żeby	posłuchać	smutnych	pieśń	ukraińskich,	szumu	Dniepru,	Bohu	i	Dniestru,	szmeru	łańcuchów	
Muromieca	pod	Kijowem,	złowieszczych	 śpiewów	czajki,	płaczliwych	dźwięków	pasterzy	grających	na	
dudach;	inspirowanych	przez	poważną	ciszę	stepów.	A	kiedy	zasmakuje	się	w	zapachu	tej	poetyckiej	kra-
iny,	niech	się	wycofa	nad	Zbrucz;	znajdzie	się	w	Galicji,	krainie	bogatej	w	emocje	i	pamiątki	z	przeszłości.	
Później	przemierzając	szarawe	skały	Karpat,	zaśpiewa	z	Góralami	ich	pieśni	pełne	oryginalności	i	zejdzie	
następnie	na	równiny	Wielkopolski,	gdzie	miłość	do	sztuki	i	narodowości	przetrwały	nieszczęścia	ojczyzny.	
Stamtąd	pójdzie	zwiedzić	Toruń,	ojczyznę	Kopernika,	Malbork,	niegdyś	siedzibę	Krzyżaków,	a	zatrzyma	
się	w	Kownie	na	połączeniu	Wilii	 i	Niemena,	gdzie	dawna	Litwa	ukaże	mu	się	ze	 swymi	Wajdelotami,	
świętami	zmarłych	i	wszystkimi	tajemnicami	mitologii	pogańskiej.	Z	tymi	bogatymi	zbiorami	kompozytor	
polski	będzie	mógł	cofnąć	jasne	granice	tego	cudownego	świata,	gdzie	dźwięki	objawiają	duszy	nieskoń-
czone	pomysły.	
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WIERZENIA, ZABOBONY I PRZESĄDY LUDOWE

Zabobony	i	przesądy	ludowe,	smutne	owoce	ignorancji	i	cywilizacji	będącej	nadal	na	etapie	rozwoju	dziecka,	
spotykane	są	pośród	wszystkich	narodów	na	ziemi.	Zajmują	znaczące	miejsce	w	 ich	 religii,	moralności,	
obyczajach,	codziennych	zwyczajach	i	mogą	być	uznawane	za	najprawdziwszy	i	najwierniejszy	obraz	ich	
historii.	Postępy	cywilizacji	chrześcijańskiej	triumfują	z	dnia	na	dzień	nad	wszystkimi	pamiątkami	wygasłego	
pogaństwa;	jednak	urok,	który	im	towarzyszy,	pozwala	jedynie	jeszcze	pozyskiwać	więcej	wiernych,	nawet	
w	klasach	oświeconych.	Kilkakrotnie	śmiano	się	z	tego	wszystkiego	na	głos,	choć	w	głębi	serca	większość	
była	już	do	tego	poważnie	przywiązana.

W	Polsce	spotykamy	znaczną	różnorodność	wśród	zabobonów	i	przesądów.	Najpierw,	tak	jak	wszędzie,	
różnice	dostrzegamy	pomiędzy	klasą	wyższą	 i	niższą,	następnie	między	Polakami	a	Rusinami.	Przesądy	
i	zabobony	tych	ostatnich	były	dziwniejsze,	co	jasno	pokazuje,	że	naród	ten	posiada	mniej	kultury	intelektu-
alnej	i	przyzwyczajony	jest	od	długiego	czasu	do	poddaństwa,	który	mało	lub	bezowocnie	obcuje	z	osobami	
oświeconymi,	a	kontakt	z	nimi	mógłby	go	oswobodzić	z	bagażu	błędnych	wierzeń.	

Wśród	ludu	będącego	nadal	na	etapie	rozwoju	dziecka	wszystko,	co	ma	związek	z	najważniejszymi	wy-
darzeniami	w	życiu	otwiera	szerokie	możliwości	dla	przesądów,	jak	na	przykład	najdłuższa	lub	najkrótsza	
długość	życia,	 stan	zdrowia,	domostwo,	pożywienie,	majątek,	środki	do	zastosowania	w	celu	uniknięcia	
nieszczęścia	i	uzyskania	pomyślnych	wyników,	czy	to	w	podróży,	czy	to	w	sprzedaży	i	zakupie,	czy	to	w	in-
nych	transakcjach	bardziej	lub	mniej	ważnych.	Dla	wszystkich	tych	wydarzeń	istnieją	pośród	ludu	znaki	
szczególne,	przepowiednie,	pewne	formuły,	które	wróżą	dobre	bądź	złe	rozwiązania.	Niemożliwym	byłoby	
zacytowanie	tutaj	ich	wszystkich;	zadowolimy	się	przytoczeniem	tych	najważniejszych	i	najbardziej	roz-
powszechnionych	pośród	narodu	polskiego.	Niektóre	być	może	pochodzą	z	pogaństwa,	inne	wiążą	się	bar-
dziej	z	chrześcijaństwem;	ponieważ	bez	przesądów	naród	nie	byłby	wcale	pobożny.	Uważny	czytelnik	sam	
dostrzeże	wpływy	starożytności	mniej	lub	bardziej	odznaczające	się	w	każdym	tym	przesądzie	i	znaczące	
modyfikacje,	którym	zostały	poddane	pod	wpływem	czasu	i	różnorodnych	okoliczności.	

Wszystkie	 fantastyczne	 stwory,	diabeł, wampir, strzyga, zmora, wilkołak, potępieniec, topielec, nimfy 
leśne, dobrochoczy, czarnoksiężnicy i czarownice, a	także chochliki, duchy zmarłych	odgrywają	znaczącą	
role	w	wierzeniach	zabobonnych	narodu	polskiego.	Opowiemy	o	tym	pokrótce.	

DIABEŁ	lub	demon	(czart)	zwany	także	szatan, kusiciel, zły duch, kaduk,	jest	według	wierzeń	ludowych	
autorem	całego	zła,	które	jest	na	ziemi.	Ma	on	zgubną	przyjemność	z	oszukiwania	ludzi,	odwodzenia	od	
prawdy	i	śmiania	się	na	całe	gardło	z	figli,	które	im	spłatał.	Lud	za	śmiech	diabła	odbiera	krzyk	sowy,	znanej	
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w	ornitologii	jako	strix stridula.	Miejsce	przebywania	diabła	są	zwykle	ruiny	antycznych	zamków,	opusz-
czone	pałace,	ciemne	i	gęste	lasy,	stuletnie	drzewa	z	pustymi	pniami,	niedostępne	skały,	nieosiągalne	bagna.	
Jego	największą	przyjemnością	jest	chowanie	się	w	starym	piecu	lub	w	starej	wierzbie	i	z	tego	zrodziły	się	
dwa	przysłowia	polskie;	 jedno	na	 temat	starszej	kobiety	ponoszonej	przez	miłosne	czułości	krzykliwym	
i	przenikliwym	głosem:	diabeł zapłonął w starym piecu,	drugie	dotyczące	mężczyzny	zakochanego	w	star-
szej	kobiecie:	zakochał się jak diabeł w starej wierzbie.	W	swojej	nienawiści	do	Prusaków	i	Austriaków,	
swoich	oprawców,	naród	polski	prezentuje	diabła	w	stroju	niemieckim,	zwyczajnie	dopasowanym	i,	co	nie	
ma	znaczenia,	w	kapeluszu	z	trzema	rogami	na	głowie.	Ten,	kto	ma	ochotę	zaprzedać	duszę	diabłu	musi	
stawić	się	pośrodku	nocy	na	zbiegu	czterech	dróg,	znajdującym	się	w	pobliżu	bagna	lub	gęstego	zagajnika,	
a	tam	musi	on	trzy	razy	w	różny	sposób	zagwizdać.	Po	wypełnieniu	tych	formalności	pokazuje	się	diabeł	
i	podaje	umowę	dla	jego	duszy,	podpisywaną	krwią	z	małego	palca41.	Kiedy	diabeł	zaczyna	wypróbowywać	
człowieka,	namawiać	go	do	czynienia	zła,	jeśli	nie	ma	on	na	rękach	wody	święconej,	jedynym	sposobem	
na	jego	odrzucenie	jest	ciągłe	żegnanie	się,	plucie	na	wszystkie	strony	wypowiadając	te	słowa:	duchu zgiń, 
niech cię ziemia pochłonie!	Ten	kto	nie	wykorzystałby	tych	środków,	zostałby	pochłonięty	przez	bagno	aż	
po	same	uszy,	zobaczyłby	przebite	koła	swego	samochodu,	swego	konia	bez	uprzęży,	most	zawalający	się	
pod	nogami,	ogromny	pień	drzewa	zagradzający	mu	drogę	lub	też	stałby	się	nieszczęsną	ofiarą	jakiejś	in-
nej	złej	kolei	losu,	jeszcze	bardziej	nieprzyjemnej.	Zazwyczaj	dzieje	się	to	podczas	ciemnych	i	burzliwych	
nocy,	kiedy	wiatr	gwiżdże	pomiędzy	gałęziami	drzew,	kiedy	niebo	jest	przepełnione	czarnymi	i	groźnymi	
chmurami,	wtedy	diabły	stosują	swoje	złośliwości.	Ponieważ	kiedy	zrywa	się	wiatr,	nie	ma	wątpliwości,	że	
jakiś	człowiek	właśnie	się	powiesił	lub	skończył	ze	swoim	życiem	w	jakiś	inny	sposób,	a	diabeł,	jak	wiemy,	
ma	największe	prawo	do	duszy	samobójcy;	on	także	krąży	w	powietrzu	w	formie	trąby,	aby	go	pochwycić.	
Możliwe	jest,	że	bóg	wiatru,	czczony	przez	Słowian	pod	nazwą	Poświst	 lub	Pogwizd,	przeobraził	się	na	
przestrzeni	wieków	w	diabła.	

WAMPIR	(widmo,	duch,	upiór,	martwiec)	to	zwłoki	człowieka,	które	podczas	ciemnej	nocy	powstają	
z	czeluści	grobu,	aby	splądrować	wieś,	wystraszyć	ludzi,	napaść	najbardziej	zdeterminowane	jednostki,	wy-
wrócić	je	na	ziemie	i	walczyć	z	nimi	aż	do	ostatniej	chwili.	Wampir	ma	okropną	twarz,	koloru	purpurowego;	

41	 Słynny	 jest	 i	 znany	w	 całej	 Polsce	 pakt	 zawarty	w	 szesnastym	wieku	 pomiędzy	mężczyzną	 zwanym	Twardowskim,	 słynnym	
czarnoksiężnikiem	a	diabłem	Mefistofelesem.	Biografowie	polscy	mówią,	że	Twardowski	pochodził	z	rodziny	szlacheckiej,	skończył	
studia	na	Uniwersytecie	Krakowskim,	 specjalizował	 się	 zwłaszcza	w	fizyce	 i	 chemii	oraz	przeprowadzał	 swoje	doświadczenia	
w	górach	Krzemionki,	 niedaleko	Krakowa;	biografowie	niewiele	pozostawili	 nam	 szczegółów	na	 temat	Twardowskiego,	 za	 to	
zrekompensowały	nam	to	hojnie	tradycje	ludowe;	dodały	one	w	bród	elementów	fantastycznych	i	cudownych.	Czerpiemy	z	tego	
wszystko	to,	co	następuje:	Pewnej	nocy	Twardowski	udał	się	w	góry	Krzemionki	i	zawołał	diabła,	który	nie	zwlekał	z	ukazaniem	
się;	zaoferował	Twardowskiemu	pomoc	i	troskę	w	zamian	za	jego	duszę;	pakt	został	zawarty,	spisany	na	wołowej	skórze	i	podpisany	
krwią	 Twardowskiego.	 Diabeł,	 po	 tych	 zaręczeniach,	 rozkazał	 mu	 odbyć	 podróż	 do	 Rzymu,	 aby	 sprawdzić	 jego	 oddanie.	
Twardowski	wkrótce	zapomniał	o	tej	obietnicy.	Pewnego	dnia	udał	się	do	karczmy,	która	w	szyldzie	miała	napis	Do	miasta	Rzym;	
jednak	 jak	 tylko	do	niej	wszedł,	kruki	 i	wrony	obsiadły	dach	domu,	wydając	krzyk	złej	wróżby.	Twardowski	dobrze	usadzony	
do	 picia	 i	 jedzenia	wraz	 z	 innymi	 gośćmi,	 nie	 zmartwił	 się	 tym	wcale.	 Po	 posiłku	 spożytym	w	wesołej	 atmosferze,	 oddał	 się	
wykonywaniu	swoich	czarów;	jednakże	w	chwili	największego	podziwu	i	zdziwienia	towarzyszy	pojawił	się	diabeł.	Twardowski	
trzy	razy	rozkazał	mu,	aby	się	oddalił,	jednak	on	nie	posłuchał;	wtedy	Twardowski	zbliżył	się	do	dziecka	śpiącego	w	kołysce;	diabeł	
nie	mógł	go	dosięgnąć	w	tej	pozycji;	oddalił	się	zatem,	ale	mówiąc	mu:	Verbum	nobili	debet	esse	stabile	(słowo	szlachcica	powinno	
być	święte).	Usłyszawszy	te	słowa,	Twardowski	wrócił	do	siebie	i	oddał	się	bez	ograniczeń	w	ręce	szatana.	Diabeł	chwycił	swoją	
zdobycz,	a	Twardowski,	przestraszony,	zaczął	śpiewać	Godzinki,	co	sprawiło,	że	został	zawieszony	pomiędzy	niebem	a	ziemią,	
gdzie	znajduje	się	do	dziś	(Pol.	Pitt).
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stąd	pochodzi	określenie,	którego	zwykło	się	w	Polsce	używać	w	stosunku	do	mężczyzn	z	zaczerwienioną	
twarzą,	którzy	oddają	się	piciu:	czerwony jak wampir.	Wampiry	pojawiają	się	zwykle	pomiędzy	północą	
a	drugą	w	nocy;	jednak	natychmiast	po	zapianiu	koguta	padają	sztywni	i	martwi	tam,	gdzie	się	znajdują.	
Są	bardzo	przezorni	i	zagłębiają	się	tylko	w	tych	domach,	gdzie	są	koguty.	Istnieją	eksperci,	którzy	potrafią	
rozpoznać	wampira	i	położyć	kres	jego	podróżom;	odkopują	oni	zmarłych	uznawanych	za	wampirów,	kładą	
gwiazdę	i	krzyż	z	osiki	na	klatce	piersiowej,	biorą	do	rąk	kawałek	papieru	z	zapisanymi	tymi	słowami:	Prze-
klęty wampirze, potępiony wampirze, czy to ty wychodzisz z grobu nie zważając na grzech pierworodny? Ty! 
Który daleki jesteś od zmazania go, sprawiasz tylko, że on rośnie?	Następnie	szepcze	się	jakieś	tajemnicze	
słowa	do	jego	ucha;	po	tym	ponownie	składa	się	go	do	grobu,	twarzą	do	ziemi,	żeby	nie	mógł	zobaczyć	
światła	księżyca,	następnie	dba	się	o	zatkanie	wszystkich	szczelin	cmentarza,	aby	nie	mógł	w	żaden	sposób	
uciec.	Nie	zawsze	przebiega	to	tak	łagodnie	i	delikatnie,	zwłaszcza	w	stosunku	do	najbardziej	złośliwych	
wampirów,	które	pozwalają	sobie,	mimo	egzorcyzmowania,	na	ponowne	wydostawanie	się	z	grobu	i	roz-
poczynanie	swych	niegodziwości.	Wtedy	chwyta	się	je,	wiąże	się	ich	ręce	za	pomocą	wstążki	brewiarza	
lub	za	pomocą	liny	z	kory	lipy,	której	nawet	diabeł	nie	potrafiłby	rozerwać;	czasami	odcina	się	im	głowy,	
które	unieruchamia	się	następnie	w	ziemi	za	pomocą	pnia	osiki.	To	jedyny	skuteczny	sposób	na	pozbycie	
się	wampira.

STRZYGA	to	chochlik,	który	znalazł	sobie	upodobanie	w	prześladowaniu	kobiet	w	ciąży.	Jest	przyczy-
ną	wszystkich	dziwactw,	na	które	są	one	narażone	w	tym	stanie.	Strzyga	jest	niebezpieczna	zwłaszcza	dla	
dzieci.	Często	przychodzi,	aby	wydrzeć	biednej	matce	jej	spokojne,	piękne,	dobrze	ubrane	dziecko,	dając	
jej	w	zamian	krzykliwe,	brzydkie,	niekształtne	i	chude.	Strzyga	często	bije	uprowadzone	dziecko	na	dworze	
jego	matki,	aby	jej	serce	zakrwawiło,	usłyszawszy	płacz	dziecka.	Kiedy,	osłabione	przez	uderzenia	 i	złe	
traktowanie	dziecko	staje	się	równie	chude	i	słabe,	jak	to	pozostawione	na	jego	miejsce,	Strzyga	jest	usa-
tysfakcjonowana	i	oddaje	dziecko	nieszczęśliwej	matce.	Aby	uchronić	dzieci	przed	atakami	tego	strasznego	
chochlika,	trzeba	uważać	na	zanurzanie	ich	w	wodzie	i	to	przed	zachodem	słońca,	dbając	o	wylewanie	tej	
wody	tego	samego	dnia,	ponieważ	Strzyga	ma	w	zwyczaju	dokonywanie	swojego	obchodu	po	zmroku,	do-
ciera	na	dwory,	a	jeśli	jej	stopa	dotknie	tylko	wody,	w	której	kąpano	dziecko,	to	wystarczy,	aby	się	rozcho-
rowało.	Trzeba	także,	dla	zwiększenia	ochrony,	po	owinięciu	dziecka,	trzy	razy	nacisnąć	na	jego	nosek	lub	
trzy	razy	je	pocałować	albo	przynajmniej	dotknąć	trzy	razy	jego	ust.	Kobiety,	które	mogły	dostrzec	Strzygę	
mówią,	że	jest	to	zjawa	wysokiej	postury,	okropnie	brzydka,	chuda,	blada,	o	mizernych	oczach	zapadniętych	
w	orbitach.

ZMORA	lub	mora	jest	upiorem	bardziej	przerażającym	i	straszniejszym	niż	dwa	poprzednie.	Odwiedza	
ona	nocą	krzepkie	dziewczyny	lub	giermków	i	dusi	ich	bez	litości	podczas	głębokiego	snu.	Wolne	od	tych	
ataków	nie	są	także	zwierzęta	domowe.

Zmora	lubi	wsiadać	na	konie	na	nieszczęście	biednych	zwierząt,	ponieważ	bezlitośnie	wyrywa	im	całe	
włosie,	obejmuje	je	ze	wszystkich	stron	i	wypuszcza	dopiero	jak	są	wpół	żywe.	Aby	ochronić	obory	przed	
takimi	strasznymi	jeźdźcami,	zwykle	przybija	się	do	drzwi	sowę	lub	srokę.	W	celu	uwolnienia	człowieka	
z	rąk	zmory	trzeba	kupić	bez	targowania	się	nowy	dzbanek,	włożyć	do	niego	wszystko	to,	co	będzie	mogło	
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przejść	na	nas	w	nocy,	pchła,	pluskwa,	mucha,	itd.,	zatkać	ostrożnie	i	zakopać	wśród	śmieci.	Dobrze	działa	
także	skrzyżowanie	na	progu	miotły	i	siekiery,	aby	odseparować	się	od	zmory.	

WILKOŁAK	to	człowiek	przemieniony	w	wilka.	Herodot,	w	swoim	opisie	ludu,	zamieszkującego	w	cza-
sach	jemu	współczesnych	tereny	między	Dniestrem	a	Dnieprem,	opowiada,	że	niektórzy	wierzyli,	że	pewien	
rodzaj	czarów	pozwala	na	przemienienie	się	w	wilka	i	ponowne	przybranie	ludzkiej	postaci.	Do	dziś	wierzą	
w	to	prawie	wszystkie	ludy	z	rodziny	Słowian.	Wymieniają	trzy	rożne	gatunki	wilkołaków:	

1.		Czarnoksiężnicy	i	czarownice,	którzy	mogą	zamieniać	się	w	wilka,	a	po	zaspokojeniu	swej	nienawiści	
i	chęci	zemsty	powracają	do	swej	pierwotnej	postaci.

2.		Wilkołaki	dożywotnio	lub	przez	pewną	ilość	lat.
3.		Wilkołaki-wampiry.	Te	ostatnie	są	najniebezpieczniejsze.	Harde,	bezlitosne	jak	sam	wilk,	penetrują	

miasta,	rzucają	się	na	przechodniów,	rozrywają	ich	bezlitośnie	lub	zadowalają	się	wyssaniem	z	nich	
krwi.	 Zazwyczaj	 preferują	 krew	młodych,	 szukają	wedle	 preferencji	 albo	młodych	 chłopców	 albo	
młodych	dziewczyn.	Stąd	wywodzi	się	potoczne	stwierdzenie	na	temat	silnego	i	zdeterminowanego	
mężczyzny:	Zacięty jak wilkołak.	Istnieją	wilkołaki	bardziej	łagodne,	zadowalające	się	jedynie	wy-
straszeniem	ludzi,	zabierając	im	posiłki	pośrodku	wioski,	ażeby	skorzystać	z	ich	ucieczki,	żeby	posilić	
się	ich	daniami.	Opowiada	się,	że	pewnego	dnia	jeden	z	żołnierzy,	który	miał	zdolność	przemieniania	
się	w	wilkołaka,	będąc	śledzonym	przez	psy	nasłane	przez	człowieka	uczestniczącego	w	weselu	wra-
cającym	z	kościoła,	przemienił	je	wszystkie	w	wilkołaki.	Rozpoczęto	polowanie	na	tę	gromadę	złych	
duchów	siejącą	wiele	spustoszenia;	trzy	z	nich	zostały	zabite;	przy	skórze	jednego	z	nich	znaleziono	
skrzypce:	był	to	trubadur	weselny;	na	skórze	drugiego	bukiet	narzeczonego,	a	na	skórze	ostatniego	
wianek	narzeczonej.	

POTĘPIENIEC	jest	skazany	na	odkupienie	swych	grzechów	popełnionych	za	życia	w	rozległych	opusz-
czonych	domach,	w	opuszczonych	kościołach,	pośród	grobów	cmentarza.	Potępieniec	lub	polować	w	lasach,	
całymi	nocami	gra	także	na	rogu	w	borach,	czasami	nawet	za	dnia,	a	zwłaszcza	w	niedziele,	kiedy	miesz-
kańcy	wsi	są	w	kościele	na	mszy.	Lud	boi	się	zbliżać	do	potępieńca,	chociaż	jest	on	raczej	nieszkodliwy.	

TOPIELEC	lubi	mścić	się	na	innych,	którzy	nie	przyszli	mu	z	pomocą.	Relacjonuje	się,	że	pewnego	razu	
topielec	wciągnął	za	sobą	do	wody	pijanego	chłopa,	który	uratował	się,	zawisnąwszy	na	figurze	świętego	
Jana,	którą	można	spotkać	w	całej	Polsce	na	brzegach	rzek.	Część	bielizny	zaginęła,	to	topielec	ją	skradł,	
zniknęły	ryby	z	kosza,	to	topielec	je	zjadł;	susza	występuje	zbyt	długo,	to	sprawa	topielca,	mówi	się,	że	mści	
się	na	tych,	którzy	nie	raczyli	przyjść	mu	z	pomocą.	Środki	stosowne	w	celu	uchronienia	się	przed	atakami	
topielca	są	takie	same	jak	te	stosowane	przeciwko	wampirowi.

RUSAŁKI	to	nimfy,	boginie	leśne	o	zachwycającej	urodzie,	bardzo	namiętne,	zmysłowe	w	najwyższym	
stopniu.	Niegdyś	były	bardzo	rozpowszechnione	na	terenie	Polski,	jednak	kapłani	chrześcijańscy	wyłapali	
je	na	mocy	egzorcyzmów,	 tak	że	obecnie	nie	ośmielają	się	pokazywać,	chociaż	nadal	występują	w	wie-
rzeniach	ludowych.	Tymi	Rusałkami	są	młode	dziewczęta	pochodzące	z	przerwanej	ciąży	lub	zmarłe	bez	
chrztu.	Ubrane	są	w	prostą	białą	koszulę,	bez	paska	ani	żadnych	innych	dodatków.	Ich	nieziemska	uroda	
przyciąga	spojrzenia	młodych	mężczyzn,	jednak	nieszczęsny	ten,	kto	zbytnio	się	do	nich	zbliży.	Zamiast	
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uroczego	 uśmiechu	 i	 namiętnego	 spojrzenia	 robią	 przeraźliwy	 grymas,	 a	 ten,	 kto	 na	 nie	wtedy	 spojrzy,	
przyjmuje	tę	samą	postać	na	zawsze.	Kilkakrotnie	pozbawiły	one	życia	nieszczęśników,	których	schwytały,	
poddając	ich	silnemu	podnieceniu.	Można	ochronić	się	przed	Rusałkami	za	pomocą	igły	bądź	jakiegokol-
wiek	innego	kawałka	żelaza.	Żyją	one	w	gąszczach,	na	zacienionych	brzegach	strumyków.	W	święto	Trójcy	
Świętej	wychodzą	 z	wody	 i	 pozostają	na	 ziemi	 aż	do	wspomnienia	Świętego	Piotra.	Najprzyjemniejszą	
rozrywką	dla	nich	jest	bujanie	się	na	gałęziach	drzew,	bieganie	poprzez	pola,	pośród	łąk	lub	zielonych	traw.	
W	dniach	Trójcy	Świętej	i	Świętego	Piotra,	kiedy	to	wychodzą	lub	wchodzą	do	wody,	żadna	kobieta	nie	
może	się	w	niej	kąpać	ani	robić	prania,	ponieważ	Rusałki	by	się	bardzo	zirytowały,	a	ich	zemsta	byłaby	
okrutna.	To	właśnie	tej	zemście	przypisuje	się	okropne	formy,	które	przybierają	czasami	zwierzęta	domowe,	
przychodząc	na	świat.	Istnieje	w	niektórych	regionach	zwyczaj	wieszania	na	konarach	dębu	strzępy	płótna,	
filcu	w	charakterze	prezentu	dla	Rusałek.	Jeśli	nie	poświęci	się	jej	tej	uwagi,	kradną	bezczelnie,	żeby	mieć	
się	czym	zająć.

DOBROCHOCZY	jest	upiorem	mniej	przeraźliwym	niż	te,	o	których	wspomnieliśmy	do	tej	pory.	Lud	
postrzega	go	bardziej	jako	dobrego	ducha,	jak	opiekuna,	anioła	stróża	uczciwych	ludzi,	jako	sprawiedliwego	
sędziego,	który	potrafi	wymierzyć	sprawiedliwość	ludziom	prawym.	Ma	moc	zsyłania	chorób	na	złodziei,	
różnego	rodzaju	kryminalistów,	pozbawiania	ich	rozkoszy	używania	niektórych	członków,	deformowania	
ich.	Jednak	stosuje	on	te	metody	tylko	wobec	tych,	którzy	w	swych	zbrodniach	przekroczą	wszelkie	grani-
ce.	Szanuje	właścicieli	i	bydło.	Aby	go	zaspokoić,	wystarczy	dać	mu	bochenek	chleba	i	kilka	ziarenek	soli	
owiniętych	w	płótno.	Cierpiąca	osoba	zanosi	te	dary	na	środek	lasu,	kładzie	je	w	cieniu	grubego	drzewa,	
modli	się	gorliwie,	wraca	do	swego	domostwa	w	pełni	przeświadczona,	że	niedługo	zostanie	wyleczona.	
Dobrochoczy	przemierza	w	górze	najwyższe	drzewa;	spędza	swe	życie	w	lesie	i	nie	lubi	jak	chodzi	się	po	
jego	śladach;	jeśli	ma	ochotę	aby	ktoś	go	śledził,	pewne	jest,	że	wkrótce	zabłądzi	w	lesie.	Stąd,	wieśniacy,	
którzy	spędzili	cały	dzień	w	karczmie	lub	byli	poza	domem	przez	kilka	dni,	przepraszają	żony	i	rodzinę,	
mówiąc,	że	Dobrochoczy	zgubił	ich	w	lesie	i	opowiadają	o	nim	niestworzone	rzeczy.

CZARNOKSIĘŻNICY	 i	CZAROWNICE	 sprzedali	 swoją	duszę	diabłu,	według	opinii	 ludowej	mogą	
wszystko.	Polska,	Rosja	i	Litwa	posiadają	zdumiewającą	liczbę	czarownic.	Są	to	zazwyczaj	starsze	kobiety,	
brzydkie,	z	pomarszczoną	twarzą	jak	stary	pergamin,	lubiące	cały	czas	narzekać	na	cały	świat.	Łysa	Góra	
znajdująca	się	pośrodku	Puszczy	Świętokrzyskiej,	niedaleko	Krakowa,	jest	miejscem	sabatów	i	orgii	cza-
rownic.	To	tam	przyjeżdżają	ze	wszystkich	stron	ustalonego	dnia.	Czarownice	z	Polski	przybywają	konno	
na	miotle,	te	z	Litwy	na	szufelce,	a	te	z	Rosji	na	pewnego	rodzaju	drewnianym	moździerzu.	Czarownica	
startuje	albo	z	wysokiego	komina,	wypowiadając	te	słowa:	O ty, szatanie unieś mnie ponad płoty, lasy, mia-
sta i wsie! Niegdyś,	w	czasach	naiwnej	łatwowierności,	przypisywano	czarownicom	cudowne	moce;	do	dziś	
jeszcze	w	niektórych	regionach	wielu	ludzi	się	ich	obawia.	Ludzie	wyobrażają	sobie,	że	czarownice	mogą	
zrobić	z	człowiekiem	wszystko,	co	im	się	podoba,	przemienić	go	w	wilka,	psa,	kota,	barana,	kamień,	roślinę,	
drzewo,	itd.	i	doprowadzić	później	do	jego	stanu	pierwotnego.	Czarownice	mogą	również	spowodować	cho-
robę	i	z	niej	uwolnić.	Burza,	wichura,	deszcz,	śnieg,	grad,	grzmot,	wiatr	ustają	na	rozkaz	czarownic.	Przygo-
towują	swe	magiczne	eliksiry	z	rożnych	ziół,	kości	zmarłych,	lin	z	szubienicy,	płótna	z	kuluaru,	mózgu	kota,	
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serca	łysych	myszy,	itd.	Kiedy	jakaś	zepsuta	czarownica	chce	wzbudzić	miłość	w	sercu	młodego	chłopaka	
lub	dziewczyny,	prosi	w	zamian	za	te	trudy	sera,	masła,	mleka,	śmietany,	jajek,	wódki,	piwa,	kaszy,	kiełbasy,	
boczku,	a	bardzo	często	nawet	kilka	łokci	płótna	lub	sukna,	parę	butów,	fartuch	albo	szal.	

Ludność	żywi	uzasadnioną	nienawiść	do	czarownic;	jednak	z	obawy	przed	byciem	obiektem	ich	okrutnej	
zemsty,	z	trudem	powstrzymuje	się	od	prześladowania	ich,	chociaż	są	tu	pewne	kobiety,	które	oficjalnie	się	
takimi	ogłaszają,	aby	wykorzystać	prostotę	łatwowiernych.	Kiedy	jakiś	dom	znajduje	się	pod	wpływem	zło-
śliwej	czarownicy,	trzeba,	aby	się	jej	stamtąd	pozbyć,	odkręcić	uchwyt	garnka	w	momencie	wrzenia	cieczy,	
od	strony	płomienia,	co	powoduje	taki	ból	odczuwany	przez	czarownicę,	że	ucieka	ona	z	tego	domu	i	stara	
się	zdjąć	z	niego	czar.	Aby	zniechęcić	czarownicę	do	dojenia	krów,	ponieważ	one	bardzo	lubią	mleko,	trzeba	
wziąć	poświęconą	świecę	i	zrobić	nią	krzyż	na	nadprożu	drzwi.	

W	osiemnastym	wieku	nadal	uciekano	się	do	przeprowadzania	testu	wody,	aby	przekonać	się	czy	kobieta	
uważana	za	czarownicę	jest	nią	naprawdę.	Palono	te,	które	nie	zatapiały	się	głęboko,	uznając	je	za	prawdzi-
we	czarownice.	

W	Polsce	 spotykano	niegdyś	 i	 spotyka	 się	nadal	wróżbitów	 i	wróżki,	 którzy	przewidują	przyszły	 los	
człowieka,	a	nawet	narodu.	Zajmują	się	tym	głównie	Cyganki;	opowiadają	one	wspaniałe	przygody	na	pod-
stawie	wróżenia	z	ręki,	za	pomocą	stopionego	ołowiu	wrzuconego	do	wody,	gotowanych	ziół,	czasami	za	
pośrednictwem	kart	do	gry,	domina,	nici	słomy,	itd.	Wernyhora	był	najsławniejszym	wróżbitą	w	Polsce;	to	
on,	blisko	połowy	osiemnastego	wieku	przepowiedział	upadek	Polski;	i	wszystkie	powstania,	które	miały	
miejsce	od	tamtego	czasu.	Ludność	z	niecierpliwością	oczekuje	zakończenia	jego	ostatniego	wyroku;	ponie-
waż	musi	on	przynieść	im	wieść	o	czasach	niepodległości	i	końcu	poddaństwa.	

Przed	zakończeniem	tego	rozdziału,	uważamy	za	konieczne	dodanie	kilku	szczegółów	na	temat	pewnych	
przesądów.	

Lud	wyobraża	sobie,	jak	już	powiedzieliśmy,	że	diabeł	ma	moc	oczarowania	ludzi,	sprawienia,	że	zachoru-
ją.	Ci,	którzy	mieli	nieszczęście	zostać	jego	ofiarami	w	jakikolwiek	sposób,	stawiają	się	wkrótce	u	wróżbitów,	
którzy	prawie	zawsze	nakazują	wyposażyć	się	w	wodę	święconą,	dbając	o	wskazanie	 im	osoby	 i	miejsca,	
gdzie	zostaną	w	nią	zaopatrzeni.	Każdy	kapłan	może	poświęcić	słodką	wodę.	Do	wody	źródlanej	potrzebny	
jest	bardzo	doświadczony	ksiądz,	w	przeciwnym	razie	mógłby	zyskać	zło,	które	chce	upolować.	Woda	ta	raz	
poświęcona	posiada	wartość	uzdrawiającą	całkowicie	chorego	lub	wydłużającą	jego	życie	na	polu.	

Diakoni	powiązani	z	kościołem	greckokatolickim	zwykle	wykonują	zawód	wróżbity.	Chory	stawia	się	
przed	nimi;	oni	wypytują	go	o	jego	osobę,	rodzinę,	masę	okoliczności	domowych;	potem	biorą	psałterz,	
stukają	nożem	na	jakąś	stronę,	szukając	w	ten	sposób	odpowiedzi	na	temat	dalszych	kolei	losu.	Każde	ude-
rzenie	musi	zostać	opłacone,	a	kiedy	ma	miejsce	już	ostatnie,	diakon	mówi	choremu,	sprawiając	wrażenie	
czytającego	psałterz,	że	zło	pochodzi	od	tego,	że	wypił	zbyt	dużo	wody	za	jednym	łykiem,	że	wystawił	się	
przeciąg	i	że	diabeł	rozzłościł	się,	że	przesadził	swój	płot	lub	że	powiększył	swój	dom	i	inne	podobne	rzeczy.	
Nakazuje	mu	w	konsekwencji	picie	wody	święconej	o	wschodzie	słońca,	w	południe	i	wieczorem.	Poza	dia-
konami,	każdy	chłop,	każda	staruszka,	nawet	Żydzi,	dążący	do	wykorzystania	ludowej	naiwności	stają	się	
renomowanymi	wróżbitami.	Przypisując	chorobę	to	stłuczonej	szklance,	to	nagłemu	ochłodzeniu,	zawsze	
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głównym	jej	autorem	jest	diabeł.	Jeśli	woda,	którą	chłop	musi	pić	i	którą	musi	obmywać	ciało	nie	przynosi	
żadnego	ukojenia,	nie	pozostają	mu	inne	rozwiązania	jak	przesadzenie	w	inne	miejsce	płotu,	przeniesienie	
poddasza	lub	całej	chaty.	To	prawdopodobnie	w	celu	wzbudzenia	świętego	szacunku	do	własności	pozwo-
lono	na	akredytację	tego	przesądu,	jakoby	przemieszczenie	płotu	przyciągało	diabelską	chorobę.

Po	wybudowaniu	fundamentów	domu,	chłop	kładł	na	noc	w	każdy	jego	kąt	kawałek	chleba;	następnego	
dnia	sprawdzał,	czy	chleb	ten	nie	zniknął,	ponieważ	w	takim	wypadku	cofa	natychmiast	fundamenty	z	prze-
ciwnej	strony.	Robotnik	opiera	całe	swoje	życie	 i	własność	na	kawałku	chleba.	Nie	stawia	nigdy	swego	
domu	pośrodku	opuszczonej	drogi;	ponieważ	wyobraża	sobie,	że	diabeł	przyzwyczajony	niegdyś	do	śle-
dzenia	podróżnych	i	swoich	ofiar	nadal	to	robi,	przez	to	niewiele	by	było	potrzeba,	aby	zrobił	sobie	z	jego	
domu	hotel.	

W	konstruowaniu	domu	nie	 posługuje	 się	 także	drzewem,	które	 zostało	przewrócone	podczas	burzy;	
ponieważ	wierzy,	że	burze	i	wichury	znajdują	się	pod	władzą	diabła,	że	jest	w	jego	mocy	powalenie	całego	
lasu,	zwalenie	na	ziemię	stuletniego	dębu,	a	jakkolwiek	silny	i	hardy	chłop	by	nie	był,	może	on	upaść	pod	
ciężarem	drzewa,	 które	może	 go	 przygnieść	 podczas	 swego	 upadku,	 dlatego	 też	 chłop	 pozwala	 drzewu	
butwieć	w	lesie	z	obawy	przed	przyniesieniem	wraz	z	nim	diabła	do	domu.	Dom	może	być	o	dowolnej	dłu-
gości,	jednak	jego	szerokość	musi	być	najmniejsza	z	możliwych,	a	przede	wszystkim	z	dala	od	podłużnego	
rowu,	który	przyciągnąłby	do	niego	niechybnie	śmierć	lub	chorobę.	Prawdopodobnie	taka	konstrukcja	po-
chodzi	od	tego,	że	budynki	stawiane	plecami	do	siebie	są	bardziej	dostępne	dla	złodziei.	Po	wybudowaniu	
domu,	chłop	nie	przykrywa	dachu	od	strony	wejścia	przez	cały	rok,	aby	wszystkie	uroki	i	nieszczęścia	mo-
gły	tamtędy	wychodzić.	Zanim	zadomowi	się	w	swej	chatce,	troszczy	się	o	schowanie	koguta	na	noc;	jeśli	
on	pieje,	to	dobry	znak,	jeśli	nie,	to	bardzo	zła	wróżba.	

Księża,	diakoni	i	wróżbici	wypędzają	diabła	z	domu	za	pomocą	błogosławieństwa	i	jakichś	dziwnych	
praktyk.	Jeśli	wszystko	to	jest	nieskuteczne,	dom,	zgodnie	z	ich	opinią,	przenoszony	jest	w	inne	miejsce.	
Trzeba	 strzec	 się	 przed	 dotykaniem	 starego	 pieca	 z	 demontowanej	 chatki,	 ponieważ	 diabeł	 lubi	 bardzo	
się	w	nim	kryć	i	woli	zostać	w	wybranym	miejscu	niż	transportować	się	gdzie	indziej.	Bez,	który	wzrasta	
pośrodku	ogrodu,	martwa	wierzba	stojąca	na	brzegach	rzeki	są	również	szanowane	przez	chłopów,	którzy	
otaczają	je	płotem.	Ten	honor	oddawany	bzu	i	wierzbie	pochodzi	z	głębokiej	starożytności.	Chłopi	z	półno-
cy	wyobrażali	sobie,	że	drzewa	te	służyły	za	domostwa	bóstw.	Bóstwa	te	przekazały	swoje	prawa	diabłu,	
któremu	bardzo	przypadły	do	gustu.	Istnieje	zwyczaj	pozostawiania	diabłu	małego	kwadratu	w	ogrodzie,	
gdzie	może	oddawać	się	swoim	radosnym	figlom,	pod	warunkiem,	że	niczego	tam	nie	uszkodzi	i	nie	pozba-
wi	żyzności.	Aby	wszystko	wzrastało	w	ogrodzie,	chłop	wiesza	na	szczycie	tyczki	głowę	konia.	W	Wigilię	
Bożego	Narodzenia	jest	zwyczaj	straszenia	wszystkich	jabłoni	i	grusz,	które	nie	dają	owoców,	wymachując	
wokół	nich	toporem.	Wybrano	czas	narodzin	Jezusa	Chrystusa,	źródła	ożywiającego	całą	naturę.	Podczas	
trwania	pełni	księżyca,	chłop	wcale	nie	nawozi	swojego	pola,	z	obawy	przed	wyjałowieniem	go	na	okres	
siedmiu	kolejnych	lat.	Różne	fazy	księżyca	stwarzają	wiele	problemów	i	zmartwień	w	kwestii	zbiorów.	

Strzeże	się	uważnie	przed	pozwoleniem	na	zasiewanie	pola	człowiekowi,	który	nigdy	nie	pracował	na	
własne	konto,	ponieważ	wyobraża	sobie,	że	wtedy	zboże	nie	wzejdzie.	W	dniu,	kiedy	chłop	wychodzi,	aby	
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obsiać	swoje	pole,	jego	żona	odmawia	sąsiadowi	nawet	iskry	ognia;	zabiera	bochenek	chleba,	sól,	szkla-
neczkę	wody	i	stawia	ją	w	miejscu,	gdzie	jej	mąż	musi	zacząć	rowek.	Chłop	zanim	zacznie,	podnosi	wzrok	
ku	niebu	i	prosi	Boga	o	wystarczające	zbiory	dla	niego	i	jego	rodziny,	dla	złodziei	i	ptaków.	Odmawia	się	
dania	ognia	sąsiadowi,	ponieważ	obawia	się,	że	przez	to	odrzuca	się	pomyślność	domu.	Chleb,	sól	i	woda	
przypominają	o	podstawowych	elementach	potrzebnych	do	życia;	modli	się	po	to,	aby	prosić	o	błogosła-
wieństwo	Boże	ziaren,	które	rzuca	się	na	ziemię.

Chłop	nie	przenosi	wcale	w	ściółce	resztek	konopi,	obawiając	się	przyciągnięcia	gradu	na	pola.	Jak	tylko	
niebo	pokrywa	się	chmurami,	z	których	może	spaść	grad,	dzwony	dzwonią	ze	wszystkich	stron;	we	wszyst-
kich	domach	 stosuje	 się	 dzwonki;	 ten	poświęcony	ma	zwykle	większą	 skuteczność	w	zaklinaniu	burzy.	
Aby	zapobiegać	szkodom	wyrządzanym	przez	wróble,	chłop	wyposaża	się	zwykle	w	wióry	pochodzące	
z	produkcji	piwa;	następnie	spala	je	o	wschodzie	słońca,	a	popioły	rozsypuje	po	polu.	Uśmiercają	one	ptaki	
lub	przynamniej	odstraszają	je.	Nie	pozwala	się	zaczynać	żniw	człowiekowi,	który	żyje	ze	swej	codziennej	
pracy,	ponieważ	obawia	się,	że	przez	to	zostanie	się	tak	samo	biednym	jak	on.	Chłop	i	jego	żona	zwykle	
rozpoczynają	razem	żniwa.

Kiedy	chłop	sprzedaje	swoje	bydło,	nie	pobiera	pieniędzy	zanim	nie	owinie	swoich	dłoni	połą	swego	
płaszcza;	potem	wręcza	kilka	monet	kupcy,	aby	reszta	była	dla	niego	zyskowna.	Gdy	dobije	targu,	posiadacz	
zwierzęcia	bierze	trochę	ziemi	spod	jego	kopyta	i	rozsypuje	mu	na	plecach;	od	razu	udaje	się	do	gospody	
i	przed	piciem,	wylewa	kilka	kropli	wódki	na	ziemię	i	nabiera	w	ręce,	następnie	przemywa	nią	oczy,	wołając	
głośno:	Skoro wódka nie szkodzi wcale moim oczom, moje bydło może rosnąć.	Kiedy	bydło	zgubi	się	w	lesie,	
właściciel	prosi	Boga,	aby	ukrył	je	przed	wzrokiem	zazdrosnego	człowieka;	rzuca	kawałek	żelaza	do	gore-
jącego	ognia,	a	następnie	udaje	się	do	proroka.	Chłop	nigdy	nie	wyznaje	nikomu	ile	ma	par	bydła	ani	rojów	
pszczół	z	obawy,	że	spowoduje	to	ich	stratę.	Kiedy	wybiera	się	w	podróż,	jego	żona	ukrywa	się	w	domu,	
gasi	ogień,	aby	pozostać	w	samotności	i	uniknąć	wizyt.	Podróż	nie	odbywa	się	nigdy	w	poniedziałki	ani	
w	soboty;	ponieważ	pierwszy	dzień	odczuwa	nadal	przekleństwa	dnia	poprzedniego	i	dlatego	określa	się	
go	jako	ciężki;	w	soboty	nie	odczuwa	się	wcale	przyjemności	z	wybierania	w	drogę,	aby	nie	pozbawiać	się	
rozrywek	niedzielnych.	Po	powrocie	z	podróży	chłop	dba	o	niezmienianie	koszuli,	bo	wyobraża	sobie,	że	
jeśli	postąpiłby	inaczej,	byłoby	to	szkodliwe	dla	jego	zdrowia.

Lud	mocno	wierzy,	że	niektóre	osoby	mają	moc	rzucania	zaklęcia,	dowolnego	przekleństwa	patrząc	jedynie	
na	obiekt	swej	żądzy	z	zazdrością.	Matki	robią	wszystko,	aby	odepchnąć	wszystkie	zaklęcia	od	ich	delikatnych	
niemowląt,	ponieważ	na	nieszczęście	są	w	ich	zasięgu.	Aby	to	osiągnąć,	przyprowadzają	do	nich	starsze	kobiety,	
które	zdejmują	zaklęcia	w	następujący	sposób:	wlewają	do	wanienki	wodę	i	zbliżają	ją	do	pieca,	potem	za	pomo-
cą	noża	wrzucają	do	niej	trzykrotnie	rozżarzone	węgielki,	dziewięć	każdorazowo,	uważając,	żeby	uważnie	je	po-
liczyć.	Następnie	obserwują,	czy	węgielki	opadają	na	dno,	czy	wypływają	na	powierzchnię.	Pierwszy	przypadek	
jest	dowodem	na	to,	że	dziecko	dosięgnęła	inna	choroba,	a	nie	jest	to	zaklęcie;	drugi	przypadek	świadczy	o	rzu-
conym	uroku,	a	wtedy	staruszka	myje	dziecko	wodą	z	wanienki,	cały	czas	nucąc	kilka	niezrozumiałych	słów.

Klasa	oświecona	również	posiada	swoje	przesądy	i	sposoby	zapobiegania.	Podziela	wierzenie	klasy	nie-
wykształconej	na	temat	zjaw,	duchów	tułających	się	po	ruinach	starych	zamków,	antycznych	opactwach.	
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Wyobrażano	 sobie,	 że	 dawni	właściciele	 domu	wracają,	 żeby	go	od	 czasu	do	 czasu	odwiedzić,	 aby	 zo-
baczyć,	 czy	 nie	 sponiewierano	 jego	 skarbu.	Dopóki	 płomień	 świecy	 jest	 koloru	 niebieskawego,	 dopóty	
nasz	anioł	stróż	jest	obecny	w	domu.	Jeśli	uwiązany	pies	szczeka	nocą,	śmierć	dosięgnie	wkrótce	jednego	
z	członków	rodziny	lub	nieprzyjaciel	najedzie	na	kraj.	Jeśli	trzynaście	osób	usiądzie	za	stołem	jednocze-
śnie,	jedna	z	nich	niechybnie	umrze	w	ciągu	roku.	Także	gospodarz	domu	musi	unikać	tej	fatalnej	liczby.	
Jeśli	przez	przypadek	jeden	z	gości	przewróci	solniczkę	lub	skrzyżuje	widelec	z	nożem,	wszystko	to	zapo-
wiada	nieszczęście.	Jeśli	upuścimy	podczas	posiłku	łyżkę,	to	znaczy,	że	po	kolacji	przyjdzie	ktoś	bardzo	
głodny.	Bardzo	złą	przepowiednią	jest	założenie	najpierw	buta	na	lewą	stopę,	a	potem	na	prawą.	Koszula,	
czepiec,	pończocha	założone	na	 lewą	stronę	zwiastują	nieszczęścia.	Iskierka	ognia,	która	wydostanie	się	
z	pieca	zapowiada	wizytę	 rodzica.	 Jeśli	młoda	dziewczyna	zobaczy	 taka	 iskierkę,	może	spodziewać	się,	
że	rozpalone	serce	jej	męża	nie	będzie	płonęło	tylko	dla	niej.	Ta,	która	lubi	przegarniać	ogień	będzie	miała	
dobrego	męża.	Ta,	która	lubi	zbierać	śmietankę	z	garnka	mleka	może	oczekiwać	silnego	mrozu	lub	obfite-
go	deszczu	w	dniu	swojego	ślubu.	Skrzypienie	palców	wskazuje	liczbę	posiadanych	w	przyszłości	dzieci.	
Jeśli	obrączka	ślubna	jest	połamana,	można	spodziewać	się	śmierci	jednego	z	małżonków.	Kto	śmieje	się	
w	piątki,	płacze	w	niedziele.	Jeśli	potrafi	się	zgasić	i	wzniecić	trzykrotnie	płomień	świecy	za	pomocą	tylko	
swojego	oddechu	można	mieć	nadzieję	na	niekończące	się	szczęście.	Dzwonienie	w	prawym	uchu	zwiastuje	
radość,	w	lewym	smutek.	Biała	plamka	na	paznokciu	zapowiada	jakiś	prezent.	Gdy	swędzi	prawa	ręka,	będą	
wydawane	pieniądze	 lub	zobaczymy	kogoś	znajomego,	gdy	swędzi	 lewa,	otrzymamy	złoto.	 Jeśli	męczy	
czkawka,	to	znaczy,	że	ktoś	o	nas	mówi.	Bolący	język	świadczy	o	byciu	przez	kogoś	oczernianym.	Wino	
wypite	przed	zabawą	przepowiada	nieszczęście.	Nie	wolno	wybierać	się	w	podróż	w	poniedziałek.	Jeśli	ten,	
kto	się	procesuje,	zobaczy	przebiegającego	drogę	zająca,	może	oczekiwać,	że	przegra	sprawę.	Prezentując	
komuś	szpilkę,	należy	zażartować,	czy	nie	chcecie,	żeby	jakaś	przyjaźń	się	rozpadła.	Promienie	słoneczne	
oświetlające	z	góry	komina	piecyk	oznaczają	zimno.	Śpiew	kosa,	wskazuje	na	deszcz.	Żurawie	są	dobrym	
zwiastunem.	Kot	śpiący	przy	kominku	z	wyprostowanymi	uszami	zapowiada	wiatr	z	północy,	trzeba	rozkrę-
cić	piec,	natłuścić	stopy,	bo	można	spodziewać	się	śniegu.	

Każdy	stan,	każda	klasa	społeczna	ma	swoje	szczególne	przesądy;	nie	powiedzieliśmy	tu	o	wszystkich,	
ponieważ	potrzeba	by	było	całych	tomów,	aby	poznać	wszystkie	te	dziwne	zabobony,	całą	tę	łatwowierność	
infantylną,	która	niekiedy	posiada	bardzo	głęboki	sens.	
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ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI,

ZABAWY	I	RADOŚCI	Z	NIMI	POWIĄZANE

Ludy	słowiańskie	po	przyjęciu	chrześcijaństwa,	na	początku	nie	pozbyły	się	wcale	swoich	dawnych	wierzeń,	
jak	mogłoby	się	nam	wydawać.	Historia	tych	narodów	pokazuje,	że	jeszcze	długo	po	przyjęciu	chrześcijań-
stwa	całe	plemiona	na	nowo	powracały	do	kultu	bożków.	Najtrudniejsze	jest,	jak	dobrze	wiemy,	oderwanie	
jakiegoś	ludu	od	jego	obyczajów,	czy	codziennych	zwyczajów,	aby	zrezygnował	z	idei	filozoficznych,	opinii	
politycznych	i	naukowych.	Tak	więc,	chociaż	Słowianie	zaakceptowali	podstawowe	dogmaty	chrześcijań-
stwa,	poznali	prawdy	zasadnicze,	nie	przestali	oni	z	tego	powodu	oddawać	się	obyczajom	i	uroczystościom	
pogańskim.	Księża	chrześcijańscy	byli	zobowiązani	do	 tolerowania	podobnych	praktyk,	aby	coś	zyskać.	
Wiedzieli	doskonale,	że	wszystkie	te	błędne	wierzenia,	przekazywane	z	pokolenia	na	pokolenie,	wyssane,	
jeśli	można	tak	powiedzieć,	z	mlekiem	matki,	mogłyby	zniknąć	tylko	za	sprawą	czasu,	że	jedynie	wpływ	
chrześcijaństwa	mógłby	całkowicie	je	rozproszyć.	

Imię	bogini	ziół	i	kwiatów	nie	przetrwało	do	dzisiaj,	jednak	odnajduje	się	nadal	ślady	kultu	oddawanego	
ziołom,	kwiatom	i	owocom,	które	lud	stara	się	przynosić	do	stóp	figury	Matki	Boskiej	w	dniu	Jej	Wniebo-
wzięcia,	nazywanego	również	Dniem	Matki	Boskiej	Zielnej	(15	sierpnia).	Bogini	zbiorów	i	siewów	nie	ma	
już	figur	wznoszonych	na	swoją	cześć;	jednak	w	święto	Narodzenia	Najświętszej	Maryi	Panny	(8	grudnia)	
nadal	ją	wspominamy;	nazywa	się	to	święto	dniem	Matki	Boskiej	Siewnej.	Świątynie	poświęcone	boginiom	
Łada	lub	Ko-Łada	już	nie	istnieją;	podczas	gdy	lud	nie	zapomniał	o	nich	całkowicie;	dzisiaj	nadal	dodaje	on	
ich	imiona	w	złożonych	kantykach	bożonarodzeniowych.	Tak	właśnie	wszystkie	pamiątki	czasów	starożyt-
nych,	odpowiadające	zapomnianym	kultom,	zachowywane	są	przez	Słowian,	co	widoczne	jest	szczególnie	
podczas	największych	uroczystości	i	najważniejszych	świąt	chrześcijańskich.	Postaramy	się	wszystkie	je	
przedstawić	w	formie	krótkiego	przeglądu,	aby	dostrzec	ich	analogie	w	świętach	innych	narodów.

PIERWSZY	DZIEŃ	ROKU	obchodzony	jest	1-go	stycznia,	jak	u	wszystkich	narodów	chrześcijańskich.	
Dzieci	kierują	do	najważniejszych	członków	rodziny	i	osób	najbardziej	szanowanych	gratulacje	i	życzenia	
prozą	lub	wierszem,	które	same	ułożyły	lub	których	nauczyli	się	w	szkole.	Pracownicy	domowi,	służący	
i	giermkowie	życzą	szczęśliwego	roku	gospodarzowi	i	gospodyni.	Krewni	i	przyjaciele	gratulują	sobie	i	od-
wiedzają	się	wzajemnie,	życząc	sobie	nawzajem	dużo	zdrowia.	Bardziej	lub	mniej	dokładna	znajomość	sta-
nu,	w	którym	znajduje	się	rodzina,	stawał	się	zwykle	przedmiotem	gratulacji.	Na	ręce	ojca	i	matki	składano	
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pochwały	na	konto	dzieci.	Pannom	i	kawalerom	życzono	rychłego	ślubu,	jednym	sukcesów	w	biznesach,	
drugim	powrotu	syna	z	wojny	lub	niewoli;	dla	wszystkich	proszono	o	błogosławieństwo	Niebios,	o	zdrowie	
i	długie	życie.	Zwyczaj	ten,	tak	prosty	do	zacieśniania	więzów	rodzinnych	i	podtrzymywania	serdecznych	
przyjaźni,	zanikał	niestety	z	dnia	na	dzień.	W	klasie	wyższej	zadowalano	się	wysyłaniem,	za	pośrednic-
twem	służących,	kartek	zawierających	nazwisko	rodziny	wraz	z	literami	Z.	P.	N.	R.,	co	oznaczało	Życzymy 
pomyślnego nowego roku.	W	ten	sposób,	co	prawda,	zaoszczędzano	sobie	bólu	znajdowania	miłych	słów,	
osobistych	wizyt;	jednakże	grzeczność,	uprzejmość,	serdeczność	i	wszystko	to,	co,	jednym	słowem,	tworzy	
urok	społeczeństwa,	znikało	z	zasięgu	wzroku.

PRZEDDZIEŃ	SKŁADANIA	DARÓW	przypada	na	5	stycznia,	wigilię	Trzech	Króli,	tego	dnia	młode	
dziewczęta	i	chłopcy	przebrani	za	Cyganów,	Węgrów	i	Żydów,	chodzą	od	domu	do	domu,	rzucając	na	do-
mowników	różnego	rodzaju	zboża	i	kierując	wszędzie	życzenia	tak	ułożone:	„Niech ziemia obfituje wam 
w żyto i pszenicę o kłosach wznoszących się na wysokość konia, jęczmień i owies na wysokość woła, ziem-
niaki i kapusta niech będą wielkości barana lub cielaka”. W	zamian	za	te	życzenia	otrzymują	oni	podarunki	
w	postaci	pieniędzy,	jajek,	sera,	kiełbas,	kaszy,	itd.	Po	obejściu	w	ten	sposób	całej	wioski,	gromadzą	się	
w	wyznaczonym	miejscu,	wybierają	jedną	dziewczynę	na	kucharkę	i	z	zebranych	darów	przygotowuje	się	
posiłek;	pieniądze	przeznaczane	są	na	zakup	napojów.	Radosna	zabawa	przedłuża	się	do	późnych	godzin	
nocnych.

TRZECH	KRÓLI	(6	stycznia).	Tego	dnia	ołtarz	w	kościele	przepełniony	jest	złotem,	srebrem,	miedzią,	
kadzidłami,	kredą,	którą	ksiądz	święci	podczas	mszy	i	to,	co	właściciele	starają	się	później	odebrać	jako	
cenne	talizmany.	Niektórzy,	wyposażeni	w	podobne	przedmioty,	układają	pewnego	rodzaju	obręcz	wokół	
szyi	wierząc,	że	w	ten	sposób	chronią	się	od	wszelkich	chorób	gardła.	

Tego	dnia	zapala	się	kadzidło,	aby	przepełnić	jego	zapachem	domy,	obory	i	całe	bydło	dotknięte	choroba-
mi.	Każdy	gospodarz	rysuje	za	pomocą	kawałka	poświęconej	kredy	na	swoich	okiennicach	litery	K.	M.	B.,	
początkowe	litery	imion	trzech	króli:	Kacpra, Melchiora, Baltazara;	poniżej	dodaje	się	datę	roku.	Wśród	
osób	o	wyższym	statusie	społecznym	odnajduje	się	zwyczaj,	znany	w	innych	narodach	Europy,	wyszukiwa-
nia	króla	i	królowej.

GROMNICA	(2	stycznia42),	święto	Oczyszczenia	Najświętszej	Maryi	Panny.	Gromnicą	nazywa	się	po-
święconą	 świecę,	 której	 nazwa	 pochodzi	 od	 słowa	Grom,	 ponieważ	 świeca	 ta,	 zapalana	 podczas	 burzy,	
miała	ochronić	dom	przed	piorunami.	Istnieje	zwyczaj	umieszczania	jej	w	rękach	umierającego.	Ogólnie	
rozpowszechnione	jest	także	wierzenie,	że	nawet	ten,	kto	wiódłby	generalnie	dobre	życie	najuczciwszego	
człowieka	na	ziemi,	jeśli	jako	zmarły	nie	jest	wyposażony	w	podobną	świecę,	nie	może	bezpośrednio	wejść	
do	Raju,	musi	koniecznie	jakiś	czas	spędzić	w	Czyśćcu.	Tak	więc	wszyscy	Polacy,	bogaci	czy	biedni,	mają	
u	siebie	parę	takich	świec.	

KULIG	odbywa	się	podczas	karnawału.	Sprowadzane	są	wtedy	sanie,	których	pochodzenie	zatraca	się	
w	najodleglejszych	czasach	historii	Polski.	Dawniej	była	to	ulubiona	rozrywka	szlachty,	która	manifestowa-
ła	w	niej	wspaniały	luksus;	w	dzisiejszych	czasach	zabawy	te	mocno	straciły	na	wystawności.	

42 [Uwaga tłumacza: 2 lutego – właściwa data obchodzenia święta Ofiarowania Pańskiego/Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny 
w Polsce. Zgodnie z polską tradycją nazywane jest także świętem Matki Boskiej Gromnicznej.]
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Dawniej	miasto,	obwód,	palatynat	wszystkie	razem	spotykały	się,	aby	wspólnie	brać	udział	w	tych	zabawach.	
Młodzi	chłopcy	porozumiewali	się	ze	sobą,	aby	wspólnie	wszystko	wcześniej	przygotować	i	zaplanować.	Każdy	
starał	się	mieć	piękny	zaprzęg,	bogate	sanie,	służbę	w	olśniewająco	barwnych	strojach,	zręcznych	muzyków.	Na	
początku	podjeżdżano	tam,	gdzie	znajdowało	się	najwięcej	pięknych	panien.	Zwyczajem	było	przyjeżdżanie,	gdy	
zapadał	zmrok,	w	blasku	pochodni,	pośród	dźwięków	grzechotek,	metalowych	płyt	przystosowanych	do	zaprzę-
gu,	trzasków	biczy,	radosnych	krzyków	i	harmonijnej	muzyki.	Wtedy	mieszkańcy	wioski	wychodzili	naprzeciw	
saniom;	ojciec	rodziny	wysuwał	się	z	całym	swoim	domem,	chwalił	uprzejmie	gospodarza	sań	i	zapraszał	w	swo-
je	progi.	Konie	powierzane	były	pod	opiekę	służących,	którzy	bardzo	się	o	nie	troszczyli.	Ledwie	się	spotkano	
w	sali,	gdzie	trzaskał	wysoki	ogień,	a	już	rozbrzmiewała	muzyka,	organizowały	się	tańce	i	wznoszono	dookoła	
liczne	toasty;	następnie	rozpoczynała	się	kolacja.	Bawiono	się	przez	cały	następny	dzień,	a	kiedy	nadszedł	wie-
czór,	orszak	konny,	powiększony	o	ludzi	z	domu,	jechał	odwiedzić	kolejnego	sąsiada.	Scena	z	dnia	poprzedniego	
powtarzała	się	i	powiększona	o	kolejną	rodzinę,	radosna	trupa	jechała	dalej.	

Hałas	tej	zabawy	rozprzestrzeniał	się	na	dalsze	strony,	przygotowywano	się	na	zabranie	po	drodze	we-
sołych	pasażerów,	którzy	nie	będąc	zbyt	wymagającymi,	potrafili	zadowolić	się	miłym	przyjęciem,	który	
traktowali	jak	wzajemny	dług.	Dzisiaj,	mówili,	my	jesteśmy	u	was,	jutro	wy	będziecie	u	nas.	Byłoby	oka-
zaniem	braku	szacunku	dla	rodziny	i	sprawieniem	jej	wielkiej	przykrości,	jeśli	przeszliby	bez	odwiedzenia	
jej.	Ksiądz,	 szlachcic,	mieszczanin,	chłop	 i	urzędnik,	młody	chłopak	 i	 starzec,	 jednym	słowem	wszyscy	
brali	udział	w	tych	radosnych	spotkaniach.	Do	niektórych	miejsc	był	czasami	wymóg	ustalenia	z	góry	drogi,	
którą	miał	się	udawać	orszak;	do	innych	przyjeżdżano	spontanicznie,	to	ze	względu	na	zwykły	ubiór,	to	na	
wyszukane	stroje.	Jeśli	przypadkiem	zabrakło	czegoś	orszakowi,	lokalni	mieszkańcy	dbali	o	dostarczenie	
mu,	w	umiejętny	 i	 uprzejmy	 sposób,	 ryb,	dziczyzny,	napojów.	W	 ten	 sposób	 sanie	pełne	były	 zapasów,	
które	podawano	z	ręki	do	ręki	aż	do	kucharki.	Czasami	gospodyni	zaskoczona	była	bogactwem	i	wyszuka-
nym	smakiem	swojego	stołu.	Jeśli	pojawiał	się	problem	ze	znalezieniem	domu	na	spoczynek,	natychmiast	
folwark,	dom	proboszcza,	organisty,	karczma	i	chatki	chłopów	otwierały	się	na	przyjęcie	wesołych	gości.	
W	tych	podróżach,	nieustającej	zabawie,	ileż	spraw	zostało	załatwionych?	A	ileż	ślubów	omówiono?	Do-
skonała	zgoda	panowała	tu	zawsze,	ponieważ	obecność	dam	wymagała	od	wszystkich	szacunku.	Zabawy	te	
trwały	czasami	kilka	tygodni	i	kończyły	się	dopiero	pierwszego	dnia	postu.

TŁUSTY	CZWARTEK.	Był	niegdyś	w	Krakowie	pewien	burmistrz	zwany	Comber,	człowiek	okrutny	i	nie-
miły,	który	przekraczał	granice	swej	władzy	i	czerpał	radość	ze	znęcania	się	nad	ludźmi	na	tysiąc	sposobów.	Lud-
ność	Krakowa	świętuje	każdego	roku	rocznicę	śmierci	tego	tyrana,	rozpraszając	się	po	ulicach	miasta	o	wschodzie	
słońca.	Dzień	mija	im	na	tańcach,	muzyce	i	radosnych	zabawach,	które	przedłużają	się	do	wczesnych	godzin	ran-
nych.	Tego	dnia	nikt	nie	jest	wolny	od	tłumu;	podzielonego	bardziej	ze	względu	na	godność	aniżeli	na	majętność.	
Wszyscy	napotkani	przez	tłum	winni	są	się	do	niego	przyłączyć	pod	groźbą	bycia	uznanym	za	ludzi	podobnych	
do	dawnego	Combra	i	zobligowanych	do	wykupienia	swojej	wolności	za	sprawą	pieniędzy	lub	podarunków.	

OSTATKI.	Przez	Ostatki	określa	się	trzy	ostatnie	dni	karnawału,	kiedy	mężczyźni	i	kobiety,	po	przebra-
niu	się	za	pomocą	masek	i	kostiumów,	bardziej	lub	mniej	dziwacznych,	przechadzają	się	ulicami,	tak	jak	ma	
to	miejsce	u	innych	narodów	europejskich.
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WTOREK	POPIELCOWY.	Tego	dnia	przeprowadzany	jest	osąd	karnawału,	reprezentowanego	przez	ol-
brzymią	słomianą	lalkę	skrępowaną	łańcuchami,	ubraną	w	stare	szmaty	i	rozciągniętą	wzdłuż	izby.	Lubuje	
się	w	robieniu	jej	psikusów.	W	południe	ucina	się	jej	głowę,	następnie	zostaje	pochowana.	Tego	samego	dnia	
w	Polsce	jest	zwyczaj	doczepiania	do	pleców	młodych	mężczyzn	i	młodych	panien	na	wydaniu,	małego	
kawałka	drewna	zawieszonego	na	sznurku.

CZTERDZIESTU	MĘCZENNIKÓW	 (Czterech	 czasów,	 10	 marca).	W	 tym	 dniu	 ludność	 obserwuje	
uważnie	pogodę	i	przesądza	dzięki	temu,	że	taka	sama	temperatura	będzie	panowała	przez	czterdzieści	dni.

PÓŁPOŚCIE.	Tego	dnia	dzieciaki,	wyprzedzając	sprytnie	osoby	przechodzące	przez	ulicę,	rzucają	im	
pod	nogi	naczynia	wypełnione	popiołem,	w	taki	sposób,	że	pokrywa	on	ich	ubrania.	Po	wypowiedzeniu	tych	
słów:	Półpoście, Panowie, Panie lub Panienki, półpoście,	uciekają	z	całych	sił.	Czasami	takie	żarty	dopro-
wadzają	do	opłakanych	awantur;	tak	więc	zwyczaj	ten	zanikał	z	dnia	na	dzień	tam,	gdzie	policja	była	dobrze	
zorganizowana.	Jedynie	młodzi	mężczyźni	mają	zwyczaj	zbierania	się	wieczorem	i	uderzania	naczyniem	
o	ściany,	okiennice	i	okna	krzycząc	czasami:	półpoście, Panowie, półpoście Panie.

PRIMA	APRILIS	LUB	KWIETNIOWY	GŁUPEK.	W	tym	dniu	każdy	stara	się	oszukać	swego	sąsia-
da,	znajomych.	Pośrodku	ulicy	krzyczy	się,	że	nadciąga	stado	dzikich	gęsi,	że	żurawie	wracają	z	dalekich	
krajów.	Ciekawscy	wychodzą	ze	swych	domów,	podchodzą	do	okien,	oszukujący	krzyczy	wtedy:	prima 
aprilis	(pierwszy	kwietnia);	na	te	słowa	wszyscy	zaczynają	się	śmiać.	Ciężko	powiedzieć,	od	kiedy	istnieje	
ten	nietypowy	zwyczaj,	wspólny	dla	wszystkich	narodów	europejskich.	Wśród	Polaków,	jedni	twierdzą,	że	
dawni	Słowianie	obchodzili	święto	ku	czci	boga	śmiechu	i	radości,	które	było	bardzo	związane	z	pierwszym	
kwietnia;	inni	wierzą,	że	jest	to	na	pamiątkę	zmartwychwstania	Jezusa	Chrystusa,	który,	wbrew	oczekiwa-
niu	Żydów,	został	wskrzeszony	po	śmierci;	jeszcze	inni	wskazują,	że	to	na	cześć	początku	wiosny.	W	każ-
dym	razie,	pewne	jest,	że	zwyczaj	ten	pochodzi	z	czasów	najdawniejszej	starożytności,	ponieważ	istnieje	
u	ludów	słowiańskich	od	niepamiętnych	czasów.	

NIEDZIELA	PALMOWA.	W	 tym	 czasie	 dawni	 Słowianie	 obchodzili	 uroczystość	wspaniałego	 świę-
ta	na	cześć	bożków	wiosny;	także	wspomnienie	wejścia	Jezusa	Chrystusa	do	Jerozolimy	było	przez	nich	
świętowane	z	przepychem	jak	nigdzie	indziej.	Obowiązkiem	dla	wszystkich	było	tego	dnia	wyposażyć	się	
w	zielone	gałązki.	Jeśli	pora	roku	była	na	to	zbyt	wczesna,	trzeba	było	zabrać	sztuczne.	Wyposażony	w	ga-
łązkę	udawał	się	do	kościoła,	gdzie	była	poświęcona	przez	księdza,	a	następnie	zaniesiona	do	domu.	Jeśli	
przyjaciele	i	krewni	się	spotykali,	uderzali	się	delikatnie	w	ramiona	swoimi	gałązkami,	mówiąc:	To nie ja 
was biję, to uderza w was gałązka, radujcie się, radujcie się, bo Wielkanoc przyjdzie za tydzień.

WIELKA	ŚRODA.	Chłopcy	mają	zwyczaj	tworzyć	tego	dnia	lalkę,	reprezentującą	zdrajcę	Judasza.	
Wnosi	się	ją	na	jakieś	wzniesienie,	na	dzwonnicę,	następnie	strąca	się	ją	na	dół,	krzycząc:	Judasz, Ju-
dasz;	później	obwiązuje	się	jej	linę	wokół	szyi	i	ciągnie	się	ją	ulicami,	aż	zostanie	całkowicie	zniszczo-
na.	Jeśli	przez	przypadek	przechodzi	wtedy	jakiś	Żyd,	jego	nieszczęście,	ponieważ	młodzi	mężczyźni	
chwytają	 go	 i	 torturują,	 dopóki	 im	 nie	 ucieknie	 lub	 jakaś	współczująca	 dusza	 nie	wyrwie	 go	 z	 ich	
szponów.	To	z	powodu	tego	typu	zdarzeń	zakazano	tego	zwyczaju;	jednak	istnieje	on	nadal	na	wsiach	
i	w	miasteczkach.
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ŚLEDZIK	lub	ZUPA	ZWANA	ŻUREM.	Są	to	dwa	najbardziej	znane	dania	spożywane	przez	ludność	
polską	w	okresie	postu.	Dawniej	post	był	bardzo	przestrzegany.	Podczas	siedmiu	tygodni	postu	wszystkie	
dusze	chrześcijańskie	skrupulatnie	odmawiały	sobie	jedzenia	mięsa.	Z	czasem	zaczynano	patrzeć	na	śledzia 
i żur	z	niesmakiem.	Kiedy	nadchodził	ostatni	dzień	postu	widywano	młodych	chłopców	zawieszających	
śledzia	na	starej,	martwej	wierzbie,	przekazując	go	w	zemście	diabłu,	żeby	go	ukarać	za	 tak	złe	posiłki	
przez	tak	długi	czas.	Co	do	zupy	zwanej	żurem	również	spieszono	się,	żeby	się	z	niej	oswobodzić.	Był	to	
kolejny	temat	do	żartów.	Wmawiano	osobie	łatwowiernej	i	naiwnej,	że	chciano	oddać	ostatni	hołd	garnko-
wi,	który	zawierał	jeszcze	tę	zupę.	Zapraszano	ją	do	udziału	w	orszaku,	niosąc	garnek	na	głowie.	Następnie	
wychodzono	na	ulicę,	doświadczony	człowiek	ustawiał	 się	blisko	niosącego,	mając	szpadel	na	 ramieniu	
do	kopania	dołu.	Ledwie	dotarli	do	dworu,	a	uderzał	on	w	garnek	szpadlem	tak,	że	cała	zupa	lądowała	na	
ubraniu	niosącego,	który	stawał	się	pośmiewiskiem	wszystkich	towarzyszy;	czasami	wmawiano	mu,	że	to	
przez	jego	niezręczność	upuścił	garnek	i	wtedy	zmuszony	był	ugościć	wszystkich	w	pobliskiej	karczmie.

NIEDZIELA	WIELKANOCNA	–	ŚWIĘCONE	CIASTA.	Nazywa	się	tak	ucztę,	która	w	dniu	Wielkiej	
Nocy	odbywa	się	w	każdym	polskim	domu,	u	bogatych	i	u	biednych.	W	Wielką	Sobotę	nakrywa	się	stoły,	
obficie	zastawia	różnego	rodzaju	daniami,	które	 tego	samego	dnia	 lub	dzień	wcześniej	były	poświęcone	
przez	księdza.	Można	było	zobaczyć	ciasta,	różne	mięsa	dobrze	przyprawione,	wszystkie	pieczenie	w	zielo-
nych	gałązkach	bukszpanu.	Jajka	ugotowane	na	twardo	i	wędzone	kiełbasy	zajmują	tam	koniecznie	ważne	
miejsce.	W	niedzielę	zaraz	po	sumie,	każda	rodzina	gromadzi	się	wokół	stołu;	gospodarz	domu	rozpoczyna	
posiłek	od	podzielenia	się	ze	wszystkimi	święconym	jajkiem.	Dzieleniu	temu	towarzyszy	wzajemne	składa-
nie	życzeń.	Po	tym,	każdy	je	to,	na	co	ma	ochotę.	Zazwyczaj	odbywa	się	to	w	pozycji	stojącej,	staruszkowie,	
ze	względu	na	swój	wiek,	mogą	siedzieć.	

Tego	dnia,	 tak	 jak	pierwszego	dnia	 roku,	krewni	 i	przyjaciele	odwiedzają	się	wzajemnie,	goszczą	się	
nawzajem,	traktują	się	najserdeczniej	na	świecie.	Zwyczaj	ten	zachowany	został	nadal	w	Rosji,	gdzie	nosi	
się	przy	sobie,	przez	cały	święty	tydzień,	jajka	wielkanocne.	Jeśli	spotyka	się	kogoś	znajomego	pierwszy	
raz	w	tym	tygodniu,	ofiarowuje	mu	się	jedno,	a	w	zamian	otrzymuje	się	drugie;	rozstaje	się,	całując	się	i	po-
zdrawiając.

PONIEDZIAŁEK	WIEKANOCNY	(Śmigus	Dyngus).	W	ten	sposób	nazywa	się	prezenty,	które	mają	
zwyczaj	dawać	sobie	krewni	i	przyjaciele	w	dzień	po	Wielkiej	Nocy;	jednak	ogólniej	nazwa	ta	jest	stosowa-
na	do	określenia	zabaw,	odbywających	się	tego	dnia,	które	polegają	na	ochlapywaniu	się	wodą	na	pierwszym	
porannym	spotkaniu.	Czasami	nadużywano	tego	zwyczaju.	Największą	przyjemnością	dla	służby	domowej	
było	zmoczenie	dziewczyny	do	suchej	nitki.	Zwyczajowi	temu	przypisuje	się	podwójne	pochodzenie:	jedni	
mówią,	że	pochodzi	on	od	Żydów,	rozpędzano	za	pomocą	wody	tych,	którzy	gromadzili	się	i	przyczyniali	do	
śmierci	Jezusa	Chrystusa;	inni	twierdzą,	że	odbywa	się	to	na	pamiątkę	chrztu,	który	otrzymał	każdy	chrze-
ścijanin.	Istnieją	kraje,	gdzie	młode	dziewczyny	gromadzą	się,	wyposażają	się	w	gałązki	sosny	ozdobione	
wstążkami	 i	 przechadzają	 się	 przed	 domami,	 śpiewając	 rezurekcyjne	 pieśni.	Otrzymują	 one	 różnorodne	
podarunki,	z	których	najczęstszymi	są	kiełbasy,	bułki	maślane	i	pisanki.	Rolnicy	obdarowują	prezentami	
swoich	panów,	a	w	zamian	za	to	częstowani	są	wódką,	piwem	i	święconym	ciastem.
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TRZECI	DZIEŃ	 lub	WIELKANOCNY	WTOREK	–	Rękawka.	U	 stóp	Krakowa,	 na	 prawym	brzegu	
Wisły	widnieją	urocze	wzniesienia,	na	dole	których	znajduje	się	słynny	Kopiec	Krakusa.	Lud	zbudował	go	
własnymi	rękoma;	stąd	pochodzi	święto	Rękawka,	obchodzone	na	cześć	pamięci	tego	grobowca,	wzniesio-
nego	ludzkimi	rękoma.	Od	czasu	wprowadzenia	w	Polsce	chrześcijaństwa	starano	się	powiązać	wszystkie	
ważne	pamiątki	z	ceremoniami	religijnymi;	oto	powód,	dla	którego	tuż	obok	Kopca	Krakusa	znajduje	się	
kapliczka,	gdzie	korzysta	się	z	uroczystej	posługi	podczas	trzeciego	dnia	po	Wielkiej	Nocy.	Lud	schodzi	się	
tu	wczesnym	rankiem	i	spędza	na	kopcu	cały	dzień,	zajmując	się	muzyką,	śpiewem,	tańcem	i	jedzeniem.	
Mieszkańcy	różnych	klas	z	Krakowa	mają	zwyczaj	uczestniczenia	w	tym	święcie.

BIAŁA	NIEDZIELA.	W	tym	dniu	nadal	odbywają	się	zabawy,	stanowiące	oktawę	Świąt	Wielkanocnych.	
Z	tego	powodu	dzień	ten	nazywany	jest	pożegnaniem	Wielkanocy.

UCZTA	ZMARŁYCH	 (Radaunica).	Naród	 rosyjski	 obchodzi	 to	 święto	w	 pierwszy	wtorek	 po	 białej	
niedzieli,	między	drugą	a	trzecią	popołudniu.	Zwykle	obchody	odbywają	się	pośrodku	cmentarzy,	na	gro-
bach	przodków,	 które	 nakrywa	 się	 obrusem	przepełnionym	 różnymi	 daniami,	 których	 liczba	koniecznie	
musi	być	nieparzysta.	Przy	każdym	daniu,	którego	się	kosztuje,	zachęca	się	zmarłych	do	przyłączenia	się,	
wypowiadając	te	słowa:	Zapraszamy was przodkowie i przyjaciele do dzielenia z nami naszej soli, chleba 
i wszystkiego, co dał nam Bóg; niech nasza bieda wcale was nie dziwi; to z dobrego serca ofiarowujemy 
wam to, co mamy.

Po	tym	smutnym	i	poruszającym	posiłku,	krewni	śpiewają	smutne	pieśni	i	sadzą	na	grobie	drzewo,	ozdo-
bione	pięknymi	wiązankami	i	udają	się	do	sąsiedniej	karczmy,	aby	pić	i	tańczyć	do	wczesnych	godzin	ran-
nych.	

ŚWIĘTEGO	ALBERTA	(23	kwietnia).	Naród	polski	wierzy,	że	jeśli	grzmi	na	Świętego	Alberta,	to	jest	to	
znak	urodzajnego	roku.	Słysząc	pierwszy	hałas	grzmotów,	dziewczęta	i	chłopcy	toczą	się	po	ziemi,	wierząc,	
że	dzięki	temu	uchronią	się	na	cały	rok	przed	porażeniem.

SPACERY	 i	 ZABAWY	MAJOWE	 (Majówka).	Maj,	 będący	 najprzyjemniejszym	miesiącem	w	 roku,	
otwiera,	jeśli	można	tak	powiedzieć,	w	niektórych	regionach	Polski,	możliwości	na	same	przyjemności.	Na	
Litwie	w	pierwszą	niedzielę	maja,	ludność	wychodzi	na	pobliskie	łąki,	sadzi	tam	zielone	drzewka	ozdobio-
ne	różnokolorowymi	wstążkami	i	na	dźwięk	dud	zaczynają	tańce	i	śpiewy,	w	których	powtarza	się	często	
następujący	 refren:	O maju! O maju, przynieś nam bogaty i obfity rok.	 Czasami	 ubiera	 się	 dziewczynę	
najpiękniejszą	z	całej	wsi	w	płaszcz	zrobiony	z	małych	giętkich	gałązek,	ustawia	się	ją	pośrodku	towarzy-
stwa	 i	udaje	się	do	najbogatszego	właściciela,	do	seniorów,	do	proboszcza	 i	na	koniec	do	karczmy.	Maj	
jest	mocno	oczekiwanym	miesiącem	przez	młodzież	szkolną.	W	czasach	niepodległej	Polski,	1-szy,	15-ty	
i	31-szy	maja	były	dniami	wolnymi	dla	uczniów,	którzy	w	towarzystwie	swoich	nauczycieli	wybierali	się	na	
wesołe	wycieczki	na	wieś	lub	poświęcali	się	innym	przyjemnościom,	odpowiednim	dla	ich	wieku.	Zwykle	
udawano	się	do	boru	jednego	z	bogatych	właścicieli,	rodzica	jednego	z	uczniów,	który	przyjmował	ich	ser-
decznie	i	częstował	mlekiem,	serem,	ciastem	i	pieczenią.	

ZIELONE	ŚWIĄTKI.	W	dzień	poprzedzający	Zielone	Świątki	wszystkie	ulice	i	domowe	ścieżki	ozda-
biane	są	zielonymi	gałązkami	brzozy,	co	sprawia,	że	wioski	i	małe	miasteczka	wyglądają	jak	urocze	żywo-
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płoty.	W	niektórych	 regionach	 służący	pierwszego dnia Zielonych Świątek	mają	 zwyczaj	organizowania	
długich	pieszych	wyścigów.	Ten,	kto	dochodzi	w	wyznaczone	miejsce	najszybciej,	ogłaszany	jest	królem	
pasterzy,	ten,	kto	przeciwnie,	dociera	ostatni	nazywany	jest	rochwist lub prochwost,	to	znaczy	młotek,	nikt.	

Podobny	zwyczaj	dotyczący	dziewczyn	istnieje	w	regionie	Kujaw,	jak	już	wspomnieliśmy	powyżej.
Drugiego	dnia	Zielonych	Świątek	wszyscy	mieszkańcy	wielkich	miast,	a	zwłaszcza	Warszawy	 i	Kra-

kowa	udają	się	do	lasu	(Bielany);	spędzają	tam	cały	dzień,	to	na	spacerowaniu,	to	na	tańczeniu	i	jedzeniu,	
to	znowu	na	piciu	i	jedzeniu.	Wydawało	się,	że	dawniej	obchodzono	tego	dnia	święto	słowiańskich	nimf,	
ponieważ	nadal	dzisiaj	mieszczanki	i	nowożeńcy	plotą	wianki	z	kwiatów	śpiewając:	O! Rusałki! Rusałki! 
O! dziewice o zachwycającej urodzie, nie ruszajcie naszych wianków, aby nas uczyły, co zarezerwowane dla 
nas biednych panien, dla naszych dobrych matek, dla naszych drogich braci i sióstr, dla naszych czułych 
kochanków i naszych przyjaciół. Piękne dziewice, macie dość kwiatów na łąkach, liście w lasach. O! Ru-
sałki! Rusałki! Piękna godne podziwu, nie ruszajcie naszych wianków.	Każda	dziewczyna	plecie	tak	wiele	
wianków,	jak	wiele	ma	osób	bliskich	jej	sercu,	a	po	oznaczeniu	ich	tak,	aby	dało	się	je	rozpoznać,	zawiesza	
je	wszystkie	na	drzewie.	Te,	które	zachowają	swoją	świeżość	do	niedzieli,	przepowiadają	osobom,	którym	
są	przeznaczone	dobre	zdrowie	na	cały	rok.	Ten,	którego	przeciwnie,	wianek	zwiędnie	w	tym	samym	okre-
sie	czasu,	powinien	zapobiegać	chorobom.	Następnie	wianki	wrzuca	się	do	wody,	te,	które	pójdą	na	dno	
zwiastują	niechybną	śmierć	w	ciągu	roku.

LAJKONIK.	W	oktawę	święta	Bożego	Ciała	wielki	tłum	ma	zwyczaj	gromadzić	się	na	równinach,	które	
otaczają	Kraków.	Mężczyzna	przebrany	za	tatara,	siedzący	na	koniu	z	drewna	(ktoś	inny	zamknięty	w	środ-
ku	nim	steruje),	uzbrojony	w	wielką	buławę	bryka	to	tu,	to	tam,	rozśmieszając	i	radując	wszystkich.	Jest	to	
jedna	z	najstarszych	i	najradośniejszych	ceremonii	w	Krakowie.	Oto	jak	ona	przebiega.	Jak	tylko	skończy	
się	wielka	procesja,	ludność	przenosi	się	poza	miasto;	bractwo	włóczków	krokiem	wolnym	i	uroczystym	
wyrusza	w	drogę	 z	 chorągwią	na	 przodzie.	Ledwie	 ludność	 zgromadzi	 się	 na	 równinie,	 a	 koń	 trojański	
wyjeżdża	z	domu	ze	swoją	świtą,	dołącza	do	bractwa	włóczków	i	wszyscy	razem	udają	się	przed	pałac	ar-
cybiskupa	Krakowa,	aby	złożyć	mu	hołd,	schylając	przed	nim	po	trzykroć	swoją	chorągiew.	Później	włócz-
kowie	trzymają	się	na	uboczu,	a	koń	biega	z	prawa	na	lewo,	zwłaszcza	tam,	gdzie	jest	dużo	ludzi.	Jeździec	
zobligowany	jest	torować	sobie	drogę	za	pomocą	swojej	buławy,	obłożonej	skórą,	aby	nikogo	nie	potrącić.	
Trzeba	zobaczyć,	jakie	wybuchy	śmiechu	królują	w	tym	szczelnym	tłumie	ludzi,	jak	pospieszani	są	jedni	
przez	drugich.	Po	kilku	takich	rundach	jeździec	ustawia	się	znowu	na	przodzie	włóczków	i	wtedy	prawdzi-
wie	rozpoczyna	się	radosne	święto	bractwa.

Według	tradycji	święto	to	pochodzi	z	trzynastego	wieku.	Tatarzy	podczas	najazdu	na	Polskę	podeszli	aż	
pod	mury	Krakowa	dokładnie	w	momencie	obchodzenia	Bożego	Ciała;	natychmiast	po	mieście	rozniosła	
się	wieść,	że	wróg	penetruje	przedmieścia;	na	tę	informację	we	wszystkich	sercach	zapanowała	rozpacz.	
Kiedy	ludność	uciekała	ze	strachu,	jeden	z	włóczków,	chwytając	chorągiew	bractwa,	zwraca	się	w	kierunku	
towarzyszy	i	krzyczy:	„Bracia,	towarzysze,	chodźcie	za	mną	odeprzeć	tych	barbarzyńców,	zgińmy,	ale	nie	
pozwólmy,	aby	zszargali	naszą	świętą	ziemię”.	Słowa	te	poruszają	wszystkie	serca,	od	razu	formuje	się	kor-
pus	uzbrojonych	mężczyzn,	żołnierze	nadciągają	od	strony	przedmieścia,	gdzie	wróg	już	się	zakwaterował;	



(  130  )

na	ich	widok	Tatarzy	uciekają,	goni	się	ich	z	zajadłością	i	wkrótce	brzegi	Wisły	zapełniają	się	tysiącami	
trupów.	Odważny	włóczek,	przebraniu	się	w	mundur	tatarskiego	wodza,	wjeżdża	do	miasta	na	jego	koniu	
i	przyjmowany	jest	z	największymi	wyrazami	radości	z	najserdeczniejszymi	wyrazami	wdzięczności,	do-
kładnie	w	miejscu,	gdzie	obecnie	Lajkonik	spotyka	się	z	bractwem	włóczków,	wracając	z	procesji.	

OGNIE	SOBÓTKOWE.	W	wigilię	i	dzień	św.	Jana	Chrzciciela	każdy	dom	ozdobiony	jest	girlandami	
i	bukietami.	Wieczorem	chłopcy	mają	zwyczaj	zapalać	stosy	siana	i	skakać	nad	ogniem.	Te	tysiące	ognisk	
rozpalonych	na	wzgórzach,	te	płomienie	unoszące	się	niekiedy	na	olbrzymią	wysokość,	robią	niesamowite	
wrażenie.	Polacy	nazywają	to	święto	Sobótka,	a	Rosjanie	Noc Kupały.	Pochodzenie	tej	zabawy	jest	nieja-
sne.	Spotyka	się	ją	również	wśród	ludów	południowych,	u	Niemców	i	we	wszystkich	krajach	słowiańskich.	
Kupała,	bóg	płodów	ziemi,	miał	swoją	świątynię	w	Kijowie.	W	dniu	24	czerwca,	na	początku	żniw,	był	zwy-
czaj	składania	mu	ofiar.	Rozpalano	wielkie	ognisko	na	polu,	chłopcy	i	dziewczęta	z	kwiecistymi	wiankami	
na	głowach,	 tworzyli	radosne	koło	wokół	ognia,	śpiewając	piosenki	odpowiednie	do	okazji.	Skakali	nad	
ogniem,	a	niekiedy	przeprowadzali	przez	niego	bydło	wierząc,	że	uchroni	ich	to	przed	zarazą	i	wszystkimi	
chorobami.	Rosjanie	nadali	imię	Kupała	św.	Agrypinie,	której	wspomnienie	kościół	greckokatolicki	obcho-
dzi	24	czerwca.	W	niektórych	regionach	Rosji	istnieje	zwyczaj	wbijania	w	ziemię	ogromnego	pala,	który	
otacza	się	słomą	i	zapala,	gdy	zapada	zmrok.	Na	widok	pierwszych	płomieni	ze	wszystkich	stron	nadbiegają	
tłumy,	młodzież	zaczyna	tańczyć,	trzymając	w	ręku	długie	gałęzie	brzozy	i	powtarzając	cały	czas	imię	Ku-
pała.	Wieczorem,	zanim	jeszcze	zapalą	się	przygotowane	ogniska	na	brzegach	Wisły,	wszyscy	mieszkańcy	
Warszawy	wychodzą	na	bulwary	i	mosty.	Widać	młode	dziewczęta	rzucające	na	wodę	kwieciste	wianki,	
z	których	jeden	reprezentuje	dziewczynę,	a	drugi	chłopaka	i	poprzez	ich	oddalenie	lub	przybliżenie	oceniają	
oni	ich	miłosne	więzi.	To	z	okazji	tego	właśnie	święta,	Seweryn	Goszczyński,	jeden	z	najznamienitszych	
polskich	poetów,	skomponował	swój	wspaniały	utwór	znany	pod	nazwą	Kościelisko.

SNOPY	ZIÓŁ.	W	dniu	wniebowzięcia	Najświętszej	Maryi	Panny,	15	sierpnia,	każda	matka	wiąże	do-
kładnie	odpowiedniej	wielkości	snopek,	składający	się	z	różnych	ziół,	które	będzie	mogła	zastosować	prze-
ciwko	chorobom,	plagom,	gradobiciu,	piorunom,	urokom,	itd.	Aby	ich	skuteczność	była	jeszcze	większa,	
przynosi	się	je	do	kościoła,	żeby	zostały	poświęcone	przez	księdza.	Widok	tej	olbrzymiej	ilości	snopków	
w	kościele	oraz	aromatyczny	zapach,	który	się	z	nich	wydziela,	nadają	tej	uroczystości	dziwny	i	wyjątkowy	
klimat.	Zwyczaj	ten	pochodzi	z	najdawniejszych	czasów	starożytnych,	ponieważ	Słowianie	obchodzili	do-
kładnie	takie	samo	święto	bogini	kwiatów,	czczonej	pod	nazwą	Marzanna.

ŚWIĘTO	ŻNIW.	Święto	to,	obchodzone	w	całej	Polsce,	przypada	na	koniec	sierpnia,	kiedy	zboże	zano-
szone	jest	do	stodoły.	Opisywaliśmy	już	je	na	stronach	naszej	książki.

ŚWIĘTO	ZMARŁYCH	lub	UCZTA	PRZODKÓW	(Dziady)	[2	listopada].	Święto	Dziady	u	Litwinów	
całkowicie	odpowiada	Uczcie zmarłych	obchodzonej	przez	Rosjan	w	pierwszy	wtorek	po	białej	niedzieli.	
Zaczyna	się	ona	również	ucztą,	na	którą	zaproszone	są	dusze	ojców,	matek,	braci,	sióstr;	dusze	te	przycho-
dzą	na	wezwanie	i	spożywają	przygotowane	dla	nich	posiłki,	podczas	gdy	wszyscy	zgromadzeni	zachowują	
kompletną	ciszę.	Kiedy	zjedzą,	żegna	się	je,	mówiąc	Odejdźcie dobre dusze, dajcie błogosławieństwo i po-
kój temu domowi.	
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ŚWIĘTEGO	MARCINA	(12	listopada).	Tego	dnia	w	każdym	domu	jest	zwyczaj	spożywania	pieczonej	
gęsi.	Po	śladach	znalezionych	na	kościach	jej	klatki	piersiowej	ocenia	się	zwykle	srogość	zimy.

ŚWIĘTEGO	ANDRZEJA	(30	listopada).	W	wigilię	św.	Andrzeja	dziewczęta	Rusińskie,	aby	ujrzeć	we	
śnie	swojego	przyszłego	męża,	przed	pójściem	spać	modliły	się	gorliwie	dziewięć	razy	stojąc,	dziewięć	klę-
cząc	i	dziewięć	siedząc;	potem	rozsypywały	ziarna	lnu	i	śpiewały:	Święty Andrzeju, w dniu twojego święta, 
rozsiewam len, pozwól mi dowiedzieć się, z kim będę go zbierać.	Na	Podolu	w	tym	dniu	dziewczęta	idą	się	
kąpać;	po	kąpieli	podchodzą	do	dachu	słomianej	chatki	i	wybierają	źdźbła	siana;	ta,	która	przez	przypadek	
chwyci	za	kłos	wypełniony	ziarnami	jest	pewna,	że	w	przyszłym	roku	otrzyma	bogatego	męża;	pusty	kłos	
symbolizuje	biednego	męża,	a	źdźbło	bez	kłosa	oznacza	całoroczny	celibat.

ŚWIĘTEGO	MIKOŁAJA	(6	grudnia).	Dla	dzieci	jest	to	jeden	z	najradośniejszych	dni	w	roku,	ponieważ	
otrzymują	wtedy	od	rodziców	i	przyjaciół	domu	cukierki,	pierniczki,	lalki,	wózki,	drzewka,	których	gałęzie	
uginają	się	pod	ciężarem	słodyczy	 i	złotych	orzechów.	W	niektórych	domach	dzieci	otrzymują	prezenty	
w	wigilię	Bożego	Narodzenia.

WIEGILIA	BOŻEGO	NARODZENIA.	Wieczorem,	gdy	pierwsza	gwiazda	zabłyśnie	na	niebie,	krewni,	
przyjaciele	i	służba	spotykają	się,	aby	wspólnie	zjeść	kolację,	którą	zwykle	rozpoczyna	się	od	przełamania	
się	opłatkiem,	czemu	towarzyszy	gratulowanie	sobie	i	składanie	życzeń.	Na	stół	kładzie	się	sianko,	a	następ-
nie	przykrywa	się	je	obrusem	na	pamiątkę	narodzenia	Jezusa,	który	przyszedł	na	świat	w	stajence.	W	każ-
dym	kącie	izby	umieszcza	się	snopki	zbóż	na	pamiątkę	pojawienia	się	Zbawiciela	w	stodole.	

Wszystkie	dania	są	postne,	a	kutia lub	pęczak	wigilijny	muszą	być	podane	zarówno	na	stole	bogatego,	
jak	i	biednego.	Na	koniec	wieczerzy	dziewczęta	i	chłopcy	bawią	się	w	wyciąganie	spod	obrusa	źdźbeł	tra-
wy,	jeśli	chwycą	zielone,	oznacza	to,	że	w	przyszłym	karnawale	znane	już	będzie	nowe	małżeństwo;	jeśli	
przeciwnie,	źdźbło	jest	suche	lub	żółtawe,	jest	to	bardzo	zła	wróżba,	ponieważ	wtedy	nadal	trzeba	będzie	
pozostać	w	celibacie.	Ciągnie	się	również	źdźbła	ze	snopków	zbóż,	z	których	ponownie	wyjmuje	się	ziarna	
i	przelicza	je;	jeśli	ich	ilość	jest	parzysta,	to	jest	to	znak	zawarcia	przyszłych	związków,	jeśli	są	w	ilości	
nieparzystej,	zapowiada	to	długą	samotność.

KOLĘDA	(Kolada	u	Rusinów).	W	ten	sposób	nazywa	się	Święto	Bożego	Narodzenia.	Dawni	Słowianie	ob-
chodzili	w	tym	czasie	święto	bóstwa	zwanego	Łada	lub	Ko-Łada,	imię	bardzo	często	powtarzane	w	dzisiejszych	
czasach	w	niektórych	regionach	Polski	w	piosenkach	nuconych	na	cześć	narodzenia	Jezusa	Chrystusa.	Niektórzy	
uważają,	że	słowo	kolęda pochodzi	od	łacińskiego	calendæ, calendæ januarii.	Skłanialibyśmy	się	bardziej	ku	
tej	pierwszej	hipotezie.	Ogólnie	wyrazem	kolęda	określamy	wszystkie	podarunki	wręczane	tego	dnia	krewnym,	
przyjaciołom	lub	też	służbie.	Tego	dnia	również	proboszcz,	organista,	diakoni,	muzycy,	kominiarze	i	chłopcy	
wszystkich	innych	zawodów	stawiają	się	w	domu,	aby	otrzymać	prezenty,	nigdzie	nie	ma	zwyczaju	przepraszania	
ich	za	odprawienie	z	pustymi	rękoma.	Grupy	chłopców	zbierających	datki	prezentują	niezwykły	spektakl;	noszą	
ze	sobą	stodołę,	w	której	marionetki	reprezentują	narodzenie	Jezusa	Chrystusa,	trzech	królów,	diabła	unoszącego	
zdrajcę	Judasza	i	kilka	innych	scen	z	Pisma	Świętego.	Ci,	którzy	nie	mogą	wyposażyć	się	w	taką	stodołę,	noszą	
wielką	papierową	gwiazdę,	oświetloną	wewnątrz,	na	której	namalowane	są	różnego	rodzaju	figury.	Śpiewają	oni	
pieśni	o	narodzeniu	Jezusa	Chrystusa	zwane	kolędami,	czasami	nawet	towarzyszy	im	orkiestra.	
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GODY.	Drugi	dzień	Świąt	Bożego	Narodzenia	(26	grudnia).	Dzień	ten	nazywany	jest	gody	od	słowa	go-
dzić,	zatrzymać,	ugościć.	W	istocie	tego	dnia	wygasa	okres	pracy	służby	i	zmienia	ona	gospodarstwo.	Na	ten	
dzień	również	przypada	święto	św.	Szczepana,	stąd	powiedzenie:	Na	św.	Szczepana	każdy	ma	swojego	pana.	
W	Prusach	istnieje	zwyczaj	obsypywania	owsem	wychodzącego	z	kościoła	księdza.	Niektórzy	uważają,	że	
robiono	tak	na	pamiątkę	ukamienowania	św.	Szczepana.	Chłopcy	biegają	od	domu	do	domu,	noszą	sakwy	
pełne	ziaren,	które	rozsypują	na	wszystkich,	których	spotkają,	mówiąc:	Niech Bóg da wam żyta, pszenicy 
i wszystkich ziaren potrzebnych do życia. W	zamian	za	ich	troskę	i	życzenia	otrzymują	małą	rekompensatę.	

Takie	są	znaczące	święta,	z	którymi	warto	się	zapoznać;	żałujemy,	że	nie	można	przedstawić	opisu	masy	
innych	równie	ciekawych	i	licznych	gier,	różnego	rodzaju	zabaw,	które	doskonale	obrazują	charakter	naro-
dowy.
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O MONARCHII  

I RÓŻNYCH KLASACH SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO

Naród	polski,	tak	jak	wszystkie	inne	narody	słowiańskie,	na	początku	nie	znał	w	ogóle	podziału	na	kasty.	
Na	ziemiach	Polski	panowała	całkowita	równość.	Nie	znano	zwierzchników,	to	naród	był	tym,	kto	rządził	
albo	sam	albo	za	pośrednictwem	swoich	reprezentantów	na	zgromadzeniach	ogólnych.	Równość	ta	utrzy-
mywała	się	aż	do	czasów	wprowadzenia	chrześcijaństwa	(995	rok),	w	wyniku	czego	do	kraju	przeniknęły	
zagraniczne	zwyczaje.	Demokratyczny	duch	ludów	słowiańskich	stawił	czynny	opór	i	długo	trwało,	zanim	
naród	polski	poznał	pojęcie	króla,	a	jego	władza	zawsze	była	zawężona	do	ciasnych	granic.	Raspail,	sławny	
francuski	publicysta	w	swoim	 interesującym	dziele	na	 temat	Polski,	opublikowanym	w	ostatnim	czasie,	
doskonale	pokazuje,	jak	ten	duch	równości,	który	odnajdowany	był	dawniej	wśród	Słowian,	słabł	z	dnia	na	
dzień	na	skutek	poddawania	ich	zagranicznym	wpływom.	Oto	jego	własne	wypowiedzi	na	ten	temat:

„Nie	odnajduje	się	najmniejszego	śladu	feudalizmu	w	Slawonii,	tak	długo,	jak	była	pogańska,	a	dzięki	
swojemu	położeniu	geograficznemu	pozostawała	pogańska	do	czasów,	kiedy	chrześcijaństwo	w	całej	Eu-
ropie	przyjęło	formę	katolicyzmu.	Polska	została	nawrócona	na	chrześcijaństwo	tylko	poprzez	katolicyzm;	
poznała	Ewangelię	jedynie	przez	nadużycia,	których	duchowieństwo	dopuszczało	się	względem	biednych	
i	robotników,	jedynych,	do	których	Chrystus	niósł	dobrą	nowinę.	Pierwszymi	apostołami	w	Polsce	byli	za-
tem	właściciele	ziemscy,	baronowie,	hrabiowie,	margrabiowie	i	szlachta,	a	przynajmniej	drewniane	figury	
ich	przedstawiające.	Apostoł	głosił	swoje	morały	zgodnie	z	doktryną,	ponieważ	pouczał	jednocześnie	dając	
świadectwo;	otóż	istotą	katolicyzmu	w	średniowieczu	było	zapraszanie,	w	imię	Boga,	ludu	do	biernego	po-
słuszeństwa	i	schlebianie	dumie	i	ambicji	zamożnych,	aby	w	ten	sposób	zyskać	nowowierców	i	obrońców;	
apostoł	zyskiwał	na	tym	tyle	samo	co	nowowierca,	ponieważ	ten,	kto	dysponował	według	własnego	uznania	
znajomością	i	posłuszeństwem	wierzących	względem	swoich	zwierzchników,	zyskiwał	prawie	zawsze	do-
brą	część	na	własność	i	nie	zwlekał	z	otrzymywaniem	do	jednej	ręki	prawa,	lenna,	posiadłości,	wasali,	które	
rozdawał	drugą.	Księża	posiadali	to	wszystko	w	Europie	Zachodniej,	ich	klasztory	były	lennami,	wierzący	
byli	 ich	poddanymi,	opatami	byli	właściciele	ziemscy,	a	mnisi	mieli	 taką	samą	władzę,	co	 ludzie	broni.	
Mieliby	stracić	do	głoszenia	Ewangelii	Polskę,	gdzie	nie	miały	miejsca	żadne	podobne	sytuacje;	czym	sta-
łyby	się	ich	prawa	i	prebendy	w	kraju	równości,	w	którym	najbogatsi	stanowili	lud	tak	jak	wszyscy	inni?	
Mieli	podwójne	zadanie	i	musieli	w	tym	kraju	podwójnie	niewierzącym	głosić	dwie	Ewangelie:	Ewangelię	
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rzymską	i	jednocześnie	Ewangelię	feudalną;	pierwszą	spisali	czarną	czcionką,	a	drugą	złotą.	Ewangelię	łez,	
abstynencji,	umartwiania,	abnegacji,	ubóstwa,	skromności	i	posłuszeństwa	czytali	jako	pociechę	dla	bied-
nego	ludu;	bogatym	oferowali	zaś	drugą	jako	korektę	pierwszej,	bogaci	upokarzając	się	przed	kapłanami	
otrzymywali	zezwolenie	i	przywilej	skłaniania	przed	nimi	głów	ludu;	lud,	posłuszny	przykazaniu	bożemu,	
schylał	głowy	na	błogosławieństwo	biskupa,	dzięki	 temu	przyjmował	postawę	wymaganą,	 aby	odbierać	
jarzmo	i	stymulację	wielkich,	którymi	na	początku	byli	tylko	możni.	Kiedy	wprowadzono	zasadę,	że	biedny	
musiał	umieć	cierpieć,	a	bogaty	za	opłatą	miał	prawo	do	radowania	się,	ubogi	stał	się	pasywny	w	systemie	
społecznym;	życie	polityczne	powoli	stawało	się	przywilejem	bogactwa,	biedny	był	rządzonym,	a	bogaty	
zarządzającym,	głosującym,	osądzającym,	posiadającym	ziemię	przez	prawo	woli,	które	stało	się	dla	niego	
przywilejem.	Nie	był	to	tutaj	tak	zupełnie	feudalizm	z	zachodniej	Europy	z	hierarchią	wywodzącą	się	z	pod-
bojów,	było	to	coś	mniejszego	w	ogóle,	a	większego	w	szczególe,	była	 to	równość	stanowiąca	monopol	
niektórych	jednostek	ze	szkodą	dla	tych	bardziej	licznych.	Nie	był	to	wcale	porządek	usystematyzowany	
i	ustanowiony,	którego	prawa	zostały	spisane	na	kartach	i	przechowywane	w	archiwach;	najpierw	było	to	
wtargnięcie,	o	czym	się	nie	wspomina,	które	wślizguje	się	do	historii	narodowej	poprzez	rozmowę	i	niejako	
poza	świadomością	samych	historyków,	do	układu	społecznego	poprzez	ukryte	klauzule,	które	starannie	
schowano	przed	zainteresowanymi.	Jednym	słowem	Zachód	zwrócił	z	czasem,	w	formie	zarazy,	ludziom	
Północy	feudalizm,	który	oni	stworzyli	wcześniej	na	Zachodzie	w	następstwie	swych	podbojów.	

Mieliśmy	już	okazję	wspomnieć,	że	początkowo	Polacy	nie	znali	wcale	form	rządów	króla.	Otóż,	kiedy	
przyjęli	później	nazwę	króla,	aby	określić	zwierzchnika	władzy	wykonawczej	w	państwie,	przyjęli	słowo	
bez	znaczenia,	monarchię	bez	prawdziwego	dziedziczenia,	koronę	bez	berła	symbolizującego	króla,	który	
wykonywał,	a	nie	rozkazywał,	który	królował,	ale	nie	rządził.	

Pierwszym	z	tych	zwierzchników,	którego	miano	fantazję	koronować,	był	Bolesław	Wielki,	w	dziesiątym	
wieku;	jednak	chcąc	zostać	królem,	na	tyle	stracił	nadzieję	na	bycie	zrozumianym	przez	swój	lud,	że	popro-
sił	w	jego	imieniu	papieża	o	zgodę,	jakoby	dla	nowych	nawróconych.	Papież,	który	z	pewnością	miał	swoje	
powody,	odmówił	mu	i	Bolesław	musiał	zadowolić	się	tytułem	Wielki,	który	nadał	mu	jego	lud.	Władysław	
Łokietek	blisko	1305	roku	zdobył	koronę	królewską	po	Janie	XII,	zobowiązując	się	i	swoich	następców	do	
płacenia	denara świętego Piotra,	który	miał	taką	wartość	jak	klejnoty	koronne.	Do	tamtego	momentu	król	
Lechitów	był	jedynie	dowódcą	wojskowym,	najwyższym	wodzem	powołanym	do	życia	przez	wiece	szla-
checkie,	którego	odwołać	mogłoby	jedno	słowo	szlachciców,	jeśliby	zbytnio	forsował	swoje	interesy.	Kiedy	
przestano	prowadzić	wojny,	ten	dyktator	z	pola	bitwy	przychodził	zgłosić	swoją	dyspozycję	na	zgromadze-
niu	narodowym	i	przyjąć	rozkazy	szlachty	oraz	złożyć	im	przysięgę	posłuszeństwa	i	wierności.	Polska	miała	
od	tego	czasu	kilka	sukcesji	tronu,	ale	nigdy	dynastii	z	prawdziwego	zdarzenia.	Naród	rządzący	akceptował	
często	na	króla	synów	królewskich,	bez	formalnego	przeprowadzania	elekcji;	pozwolił	on	jednemu	z	kró-
lów	na	dokonanie	podziału	królestwa	między	swoich	synów,	innemu	pozwolono	na	wskazanie	swego	na-
stępcy	jeszcze	za	swego	życia;	nie	było	to	zrzeczenie	się	przez	naród	swych	przywilejów,	działał	on	w	tych	
wyjątkowych	okolicznościach	poprzez	swego	rodzaju	delegację,	 syn	zmarłego	króla	uważał	się	za	króla	
tylko	 na	 skutek	 elekcji	 szlachty.	Kwestia	 prawa	 salickiego,	 kwestia	 umów	międzynarodowych,	 kwestia	
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ustawy	podstawowej;	wszystko	to	w	rządach	Polski	było	zawsze	zmienne	poza	zasadą	woli	liczebniejszych.	
Żądanie	to	nie	było	formułowane	tak	jasno	za	każdych	rządów,	jak	za	panowania	Ludwika,	króla	Węgier,	
a	zwłaszcza	Władysława	Jagiełło	w	czternastym	wieku;	jednak	było	ono	domyślną	zasadą	we	wszystkim	na	
długo	przed	przystąpieniem	do	Litwy	i	elekcyjnym	nadejściem	Jagiełły,	księcia	tego	ostatniego	kraju,	które	
doprowadziły	 szlachtę	 polską	 do	wyraźnego	 buntu	 przeciwko	 szerzeniu	 praw,	 przyjętych	 przez	 nowego	
króla	w	jego	dawnym	apanażu.	

Za	panowania	Kazimierza	IV,	w	piętnastym	wieku,	obradujące	zgromadzenie	wprowadziło	fundamentalną	
zasadę	mówiącą,	że król odtąd nie będzie ustanawiał żadnego prawa bez zgody stanów.	Szlachta	poszła	dalej	
w	swych	zastrzeżeniach	i	skończyła	na	oddawaniu	korony	tylko	pod	pewnymi	warunkami	ustalonymi	pomię-
dzy	kandydatem	a	zgromadzeniem:	warunki	te	były	wyniszczające	i	nosiły	nazwę	pacta conventa;	jeśli	któryś	
z	władców	nie	przestrzegał	ustaleń,	od	razu	uznawany	był	za	zdetronizowanego	przez	siebie	samego.	

Królowie	tego	usposobienia	niewiele	myśleli	o	swych	następcach,	a	konstytucja	polska	nie	była	nigdy	
cechą	płodności	prawa	salickiego.	Jest	to	rzecz	godna	uwagi,	ile	na	tej	ziemi	tak	obfitującej	w	ludzi	i	rzeczy	
przewinęło	się	królów	niepłodnych	z	niepewnym	dziedziczeniem,	podczas	gdy	we	Francji	tak	rzadkie	jest,	
aby	tron	stał	pusty	z	braku	królowej;	człowiek	z	natury	niewiele	jest	w	stanie	stworzyć	nieużytecznych	dzieł.	
Król	Polski	kończył	jako	pierwszy	sędzia	w	wysokiej	magistraturze,	jako	tymczasowy	przewodniczący	sądu	
najwyższego.	Zbierał	on	głosy	na	zgromadzeniu	i	starał	się	w	swych	wyrokach	być	najwierniejszym	jak	
tylko	możliwe	myśleniu	jego	doradców,	przyglądającym	się	z	bliska	jego	sposobowi	redagowania.	W	czasie	
wojny	realizował	on	plany	kampanii	sejmu;	podczas	pokoju	był	jego	namiestnikiem	królewskim.	Jego	dwór	
był	dla	niego	więzieniem,	królował	w	nim	aż	do	momentu,	gdy	wróg	nie	weźmie	go	w	niewolę;	widzia-
no	go	wtedy	pozostawiającego	koronę	niczym	galernik,	który	może	uwolnić	się	od	swojej	kuli	armatniej.	
Pośród	swoich	dworzan	uchodził	raczej	za	sierotę	w	kurateli	aniżeli	za	koronowanego	króla.	Nie	miał	on	
nawet	prawa	kochać	bez	pisemnej	zgody	szlachty;	żenił	się	tylko,	jak	ją	otrzymał,	podobnie	jak	synowie	
naszych	rodzin,	jego	trzy	upomnienia.	Korzystał	on	wreszcie	w	swoim	królestwie	z	najmniejszej	ilości	praw	
zwierzchniczych	jak	najnędzniejszy	właściciel	posiadłości	ziemskiej	z	głębi	prowincji	mógł	przywłaszczyć	
sobie	do	swojego	lenna	sto	kroków	kwadratowych.	Król	nie	miał	prawa	veto,	wystarczyła	na	zgromadzeniu	
tylko	jedna	czarna	kula	zwykłego	szlachcica,	aby	anulować	całe	obrady.	Przez	pacta conventa	zabroniono	
królowi	tytułować	się	dominus et hæres,	dwa	tytuły,	które	ostatni	ze	szlachty	miał	prawo	przyjmować	na	
swoich	ziemiach.	Król	Polski	nie	był	zatem	nawet	pierwszym	ze	szlachty,	spadł	do	rangi	poddanego	zasia-
dającego	na	tronie.	

W	Polsce	zatem,	Państwo to wcale nie król;	w	ostatnim	czasie	Państwo	to	szlachta,	to	wszyscy	w	zasadzie.	
Od	pierwszych	faz	feudalizmu	obserwuje	się	wyższe	duchowieństwo	i	dowódców	wojskowych	pod	na-

zwą	praelati, barones, milites, nobiles	tworzących	radę	obligującą	księcia	(consistorium	principis),	tak	jak	
w	Rzymie	kardynałowie	tworzyli	konsystorz	papieża;	konsystorz	 ten	był	 izbą	dotacji	 i	podatków.	Co	do	
wieców	i	zgromadzeń	ogólnych,	przyjęły	nazwę	w	niepoprawnej	łacinie	colloquia generalia, termini gene-
rales.	Obowiązkiem	zgromadzeń	było	głosowanie	nad	ustawami	ogólnymi	i	wprowadzanie	ich;	były	one	
jednocześnie	izbami	legislacyjnymi	i	organami	sądowymi,	senatem	i	równocześnie	trybunałem.	
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W	kraju,	w	którym	władza	królewska	pochodzi	nie	z	góry,	lecz	z	dołu,	gdzie	monarchia	jest	elekcyjna,	
władza	wyborcza	musi	kończyć	się	na	staniu	się	najwyższą	władzą	w	państwie;	a	jeśli	władza	ta	jest	wy-
jątkowym	przywilejem	niektórych	jednostek	i	jest	dziedziczna	musi	wchłonąć	wszystkich	innych	i	uczynić	
z	nich	swoich	duchowych	poddanych.

Narodowi	 ludzie	 broni,	 żołnierze	 wojska	 narodowego	 (milites)	 i	 żołnierze	 wojsk	 niebiańskich	 (pra-
elati)	 nie	 zwlekali	 zatem	z	utworzeniem	oddzielnej	 klasy,	władzy	 zbiorowej	 i	 jedynej	władzy	 rządzącej	
w	państwie.	Religia,	która	miała	swój	udział	w	tym	torcie,	zrobiła	z	niego	tort	święty;	sankcjonowała	ona	
przywileje,	które	częściowo	były	także	jej,	a	rząd	polski	umacniał	się	coraz	bardziej	na	tych	podstawach	
oligarchicznych.	Każdy	szlachcic,	równy	na	sejmie	lub	zgromadzeniach	ogólnych	wobec	każdego	innego	
szlachcica,	był	mistrzem,	panem	bardziej	niż	król	w	swych	posiadłościach;	posiadał	rzeczywiste	lenno,	takie	
jak	i	we	wszystkich	innych	krajach	Zachodu,	jednak	żadnego	z	tych	tytułów,	które	szlachta	z	Zachodu	pod-
trzymywała	postaciami	heraldycznymi.	Zasada	równości,	która	była	podstawą	tej	federacji	obowiązywała	
bez	względu	na	rozróżnienie	szlacheckie;	szlachcic	polski	uznawał	się	za	przeznaczonego	do	zhańbienia,	
uchylał	się	i	był	pozbawiony	swych	przywilejów,	jeśli	niedorzecznością	było	zaakceptowanie	odznaki,	ty-
tułu	hrabiego,	margrabiego,	księcia,	a	nawet	kawalera	zagranicznego	dworu43.	

Obecna	szlachta	polska	utraciła	obficie	prawa	szlacheckie	pod	tym	względem,	od	pięćdziesięciu	lat	po-
zbawiała	 się	 swojej	 narodowości,	 akceptując	 godności	 zagraniczne.	Lud	 natomiast	 zachował	 swoją,	 nie	
akceptując	niczego	oprócz	wystrzelania	swych	nowych	panów,	strzałami,	które	lud	przygotowuje	się	oddać	
po	stokroć	jak	tylko	wybije	godzina	powstania.	Otóż,	instytucja,	która	zmienia	swe	fundamentalne	prawa	
istnieje	jedynie	z	nazwy,	to	znaczy,	że	nie	istnieje	już	wcale,	w	stuleciu,	kiedy	nikt	nie	jest	niczym	innym	
jak	rzeczą.

W	każdym	razie,	powracając	od	tego	do	idei,	która	mogła	ukształtować	wyróżniający	charakter	polskiej	
szlachty,	kiedy	ciało	szlacheckie	szukało	w	historii	narodów	systemu	analogicznego	do	systemu	konsty-
tucyjnego	Polski,	mogła	ona	skierować	ich	wzrok	tylko	w	kierunku	Rzymu,	który	stał	się	królową	szkół	
i	zaszczepił	w	Polsce	swoje	tradycje	poprzez	wprowadzenie	nauk	klasycznych.	Szlachta	polska	nie	zwlekała	
z	traktowaniem	interesów	państwa	po	łacińsku;	tłumaczyli	swe	prawa	na	łaciński,	na	łaciński	republikański;	
ponieważ	zwykli	świeccy	i	zwykła	władza	czasowa	nie	mogli	przypisywać	sobie	języka	konklawe	i	ducho-
wieństwa.	Szlachta republikańska	 to	są	dwa	słowa,	które	muszą	istnieć	obok	siebie;	 tymczasem	szlachta	
rzymska	nie	była	niczym	innym;	a	szlachta	polska	przed	przyjęciem	nomenklatury	rzymskiej	nie	była	ina-
czej	zorganizowana,	niż	robiono	to	w	republikańskim	Rzymie;	była	to	republika	na	korzyść	niektórych,	a	ze	
szkodą	dla	wszystkich	innych,	republika	równie	kłamliwa	w	swym	programie,	jak	mogły	być	monarchie	
mniej	surowe	pod	tym	względem.

Szlachcice	polscy	nie	nazywali	się	seniorami,	baronami,	margrabiami,	ani	książętami;	tytułowali	się	ka-
walerami	(equites);	cała	szlachta	stanowiła	stan	jeździecki.	Organ	legislacyjny	składał	się	z	senatu	(senatus)	
analogiczny	do	izby	parów	we	Francji	i	z	komicji	(comitia)	lub	izby	poselskiej.	Szlachcice	elektorzy	i	ci,	
którzy	nie	byli	częścią	diety,	byli	ludem	(populus),	który	miał	prawo	rozpatrywać	ustawy	i	który	mianował	

43	 Tytuły	 palatyn	 (wojewoda)	 i	 kasztelan,	 stosowane	 wśród	 Polaków	 stanowiły	 odpowiedniki	 tych	 rządzących	 palatynatem 
(województwo)	lub	cytadelą	(kasztelania);	były	osobowe.
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posłów.	Prawo	stanowił,	tak	jak	w	Rzymie,	senat	i	lud	(senatus populusque).	Wszyscy,	którzy	nie	należeli	
do	 ludu	byli	niewolnikami	 i	poddanymi	 (servus)	 lub	pospólstwem	(plebs et plebecula).	Nuncjusz,	który	
później	był	uznany	za	równego	królowi	i	posiadającego	uprawnienia	do	osądu	tak	jak	on,	nazywał	się	w	die-
cie	trybun ludu,	którego	interesy	reprezentował	przed	senatem;	posiadał	on	władzę	trybunów	(tribunitiam 
potestatem exercens);	państwo	nazywało	się	Rzeczypospolita	Polska	(respublica)	i	suwereni	w	inny	sposób	
się	o	nim	nie	wypowiadali.

	 Szlachta	wyzwoliła	się	z	podatku	będącego	niejako	obrazą	dla	jej	przywilejów;	płaciła	państwu	jedy-
nie	wartość	jednego	franka	od	akra	dla	świeżego	jadłospisu	oprawy	zgromadzeń	bez	wątpienia.	Jakich	po-
datków	potrzebowałby	od	reszty	kraj,	gdzie	każdy	szlachcic	jest	królem,	burmistrzem,	nadzorcą,	prefektem,	
wielkim	sędzią,	poborcą	podatków	od	posiadłości,	a	w	końcu	absolutem	na	swych	ziemiach,	a	gdzie	każdy	
żołnierz	wyposaży	się	na	własny	koszt,	jeśli	ojczyzna	będzie	zagrożona?

	 Chłop,	w	kraju	rządzonym	w	ten	sposób,	kończy	będąc	niewolnikiem,	poddanym	(servus),	Dakiem	
i	Getem	z	Rzymian,	przywiązanym	do	roli	za	pomocą	uchwytu	pługa,	do	pługa	jako	części	zaprzęgu,	narzę-
dzie	do	pracy,	a	nie	wolny	człowiek,	byt	wybrakowany,	bo	nie	ma	wcale	chęci	do	wyrażenia	siebie,	praw	
do	zagospodarowania,	veto	do	wyrażenia,	ojczyzny	do	obrony;	poza	prawem	znajduje	tylko	zwierzchników,	
a	równych	ma	tylko	w	cierpieniu	i	upokorzeniu.	Dzierżawca	ziemi,	którą	chłopi	użyźniają	swoim	potem	był	
sędzią	ich	losu,	właścicielem	swoich	ludzi;	później	przypisywał	sobie	nawet	prawo	decydowania	o	życiu	
lub	śmierci	(potestatem vitæ necisque).	Pytano	szlachcica:	Ilu	ma	pan	poddanych?	tudzież,	ile	ma	pan	par	
wołów?	każda	para	wołów	odpowiadała	posiadaniu	jednej	morgi	(akr);	każda	głowa	żonatego	poddanego	
odpowiadała	posiadaniu	jednej	włóki (trzydzieści	akrów);	pierwsza	konstrukcja	zdania	była	elipsą	drugiej.

	 W	ten	sposób	szlachta,	która	porządkowała	swoje	wzajemne	prawa,	wzorując	się	na	republice	rzym-
skiej,	uporządkowała	relacje	z	ludźmi	roli,	odtwarzając	założenia	feudalizmu	Zachodu.	



(  138  )

O ARMII POLSKIEJ

Mieliśmy	już	okazję	zwrócić	uwagę,	że	Polska	nie	miała	kiedyś	stałej	armii,	ustanowionej	przepisowo.	Każ-
dy	szlachcic	był	obrońcą	ojczyzny.	Wyposażali	się	oni	na	własny	koszt.	Przed	wypowiedzeniem	wojny	lub	
w	przypadku	agresji	wroga,	król	publikował	zapowiedź	i	wysyłał	rozkazy,	aby	szlachta	się	zbroiła	i	zbierała.	
Armia	była	złożona	z	kawalerii,	która	była	podzielona	na	husarzy,	pancernych	i	Kozaków.	

Korpus	husarzy	stanowił	elitę	tej	armii,	zarówno	z	uwagi	na	piękno	i	bogactwo	zbroi,	jak	i	wysoką	cenę	
konia.	Korpus	ten	składał	się	 jedynie	ze	szlachty.	Zbroja	husarza	zawierała	srebrny	hełm,	pancerz,	nara-
mienniki,	rękawice,	nagolenniki	ze	stali.	Na	lewym	boku	husarza	zawieszano	krzywą	szablę,	prawa	dłoń	
uzbrojona	była	w	sześciometrową	halabardę,	na	końcu	której	przyczepione	były	dwukolorowe	chorągwie	
o	długości	pięciu	lub	sześciu	metrów,	mające	odstraszyć	konie	wroga.	Plecy	okryte	skórą	lwa,	tygrysa	lub	
lamparta.	Na	wierzchu	naramienników,	na	łopatce	były	dopasowane	ogromne	skrzydła	orła	lub	sępa,	mon-
towane	w	srebrze,	które	poprzez	wydawany	klekot	straszyły	ludzi	i	konie.	Strzemiona	i	wędzidła	srebrne,	
niekiedy	złote,	uprząż	często	oprawiona	kamieniami	szlachetnymi.	Kawaleria	ta	stanowiła	główne	siły	armii	
polskiej	i	to	na	niej	spoczywały	wszystkie	nadzieje	ojczyzny.	Rozrywała	ona	i	wybijała	nie	tylko	rzędy	ka-
walerii	wroga,	ale	również	najszczelniejsze	bryły	piechoty.	

Pancerni	stanowili	drugi	korpus	kawalerii.	Korpus	ten	również	stanowiła	jedynie	szlachta.	Nie	mieli	oni	
skrzydeł,	a	ich	zbroja	była	ogólnie	tańsza	i	lżejsza.	

Trzeci	korpus	kawalerii	składał	się	z	Kozaków,	którzy	znani	byli	ze	swojej	zwinności	i	odwagi	w	każdej	
próbie.

Piechota	stanowiła	mieszankę	Węgrów,	Niemców,	Czechów,	a	nawet	Szkotów.	Dopiero	w	szesnastym	
wieku	został	uformowany	pierwszy	korpus	polskiej	piechoty,	złożony	prawie	w	całości	z	chłopów,	ponie-
waż	szlachta	przyzwyczajona	do	służenia	w	kawalerii,	nie	chciała	przebierać	się	w	mundur	piechura.

Armii	polskiej	zawsze	towarzyszył	liczny	tabor,	wagony,	które	ograniczały	bardzo	jej	marsz,	ale	zarazem	
w	niektórych	sytuacjach	stawały	się	dla	niej	bardzo	użyteczne.

Kiedy	rozbijano	obóz,	tworzono	z	tych	pojazdów	pewnego	rodzaju	wał	obronny,	aby	chronić	kawale-
rię	i	piechotę.	Dbano	o	wymierzanie	co	jakiś	czas	małych	przestrzeni,	służących	za	drzwi,	które	wyposa-
żano	w	 kolubryny,	 części	 dział,	 którymi	 Polska,	według	 świadectw	 historyków,	 zaczęła	 posługiwać	 się	
w	1410	roku.

Taka	oto	była	armia	Polaków	w	dawnych	czasach.	Stałe,	regularne	wojsko	istniało	tylko	za	panowania	
Zygmunta	Augusta	(1562	r.).	Nigdy	nie	było	ono	zbyt	silne,	nawet	w	czasach	pełnego	rozkwitu	Polski.	Ste-
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fan	Batory	podczas	wojny	z	Rosją	miał	zaledwie	czterdzieści	tysięcy	ludzi.	Karol	Chodkiewicz	w	swojej	
wyprawie	na	Chocim	nie	miał	ich	wcale	więcej,	a	Jan	Sobieski	wraz	z	trzydziestoma	tysiącami	ludzi	prze-
gnał	Turków	z	Wiednia.	

Król	dowodził	armią,	jednak	kiedy	nie	mógł	tego	robić	osobiście,	mianował	w	zastępstwie	dwóch	wiel-
kich	generałów,	którzy	byli	do	niego	przywiązani;	jeden	z	nich	był	Litwinem,	a	drugi	Polakiem.	Mieli	oni	
również	dwóch	zastępców,	noszących	tytuł	generała	kampanii.	W	województwach	dowództwo	sił	zbrojnych	
było	zarezerwowane	dla	wojewodów.	 Ich	podwładnymi	byli	kwinturioni,	 enturioni	 i	dziesiętnicy.	Ponad	
nimi	znajdowali	się	kapitanowie	odpowiedzialni	za	szkolenie	armii	i	za	dokonywanie	przeglądu	przynam-
niej	raz	w	roku,	aby	się	upewnić,	czy	wszystko	jest	w	dobrym	stanie.	Z	czasem	wojsko	regularne	przeorga-
nizowało	się	na	wzór	Francuzów	lub	Niemców.	Zaczęto	zatem	tworzyć	różne	korpusy	piechoty	i	kawalerii;	
jednakże	kawaleria	była	prawie	wyłącznie	złożona	z	kozaków	i	ułanów	uzbrojonych	w	stylu	tatarskim.	

Przed	ostatnią	rewolucją	(1830-31	r.)	stan	rzeczywisty	armii	polskiej	wynosił	35		000	ludzi	składających	
się	na	 trzy	dywizje	piechoty,	które	 tworzyły	sześć	brygad;	dwie	dywizje	kawalerii,	podzielone	na	cztery	
brygady;	dwie	brygady	pieszej	 artylerii	 i	 jedna	brygada	artylerii	konnej;	 jeden	korpus	 strzelców,	w	 tym	
półbateria	konna	i	półkompania	piesza;	dwie	kompanie	artylerii	stacjonującej	w	Modlinie	i	Zamościu;	pięć-
dziesiąt	jeden	oficerów	inżynieryjnych;	batalion	saperów;	kompania	robotników;	trzy	bataliony	weteranów;	
trzy	kompanie	kolejowe	i	korpus	żandarmerii.	

Piechota	dzieliła	się	na	trzynaście	pułków,	tj.:	jeden	grenadierów	gwardii,	osiem	pułków	piechoty	linio-
wej	i	cztery	lekkiej	piechoty	lub	strzelców	pieszych.

Kawaleria	prezentowała	dziewięć	pułków,	tj.:	jeden	strzelców	gwardii,	cztery	strzelców	liniowych	i	czte-
ry	lansjerów.

Artyleria	 piesza	 składała	 się	 z	 sześciu	 kompanii,	 z	 których	 dwie	 obsługiwały	 osiemdziesiąt	 ciężkich	
dział;	cztery	pozostałe	kompanie	były	uzbrojone	w	czterdzieści	osiem	dział	lekkich.	

Artyleria	konna	prezentowała	trzy	kompanie:	jedną	gwardyjską	z	ośmioma	ciężkimi	działami	i	dwie	ba-
terie	z	szesnastoma	działami	lekkimi.

Poza	wojskiem	czynnym	były	też	dwie	kompanie	weteranów	i	trzynaście	kompanii	inwalidów.
Personel	sądów	wojskowych	składał	się	z	audytora	generalnego,	siedmiu	audytorów	dywizyjnych	i	dwu-

dziestu	dwóch	pułkowych.
Każdy	pułk	posiadał	swojego	kapelana,	chirurga	i	lekarza.
Poniższa	tabela	pokazuje	różne	korpusy	armii	polskiej	z	okresu	rewolucji	w	latach	1830	–	1831:

PIECHOTA	ELITARNA
Jeden	oddział	grenadierów,	ex-gwardzistów	i	jeden	oddział	weteranów	ochotniczych,	oba	z	dawnej	for-

macji.
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PIECHOTA	LINIOWA

Oddziały:
8 (nr od 1 do 8) – dawna formacja,
2 (nr 9 i 10) – utworzone przez wojewodę 

krakowskiego,
2 (nr 11 i 12) – utworzone przez wojewodę 

sandomierskiego,
2 ( nr 13 i 14) – utworzone przez wojewodę 

lubelskiego,
2 (nr 15 i 16) – utworzone przez wojewodę 

kaliskiego.

Oddziały:
2 (nr 17 i 18) – utworzone przez wojewodę 

podlaskiego,
2 (nr 19 i 20) – utworzone przez wojewodę 

mazowieckiego,
2 (nr 21 i 22) – utworzone przez wojewodę 

płockiego,
2 (nr 23 i 24) – utworzone przez wojewodę 

augustowskiego,
2 (nr 25 i 26) – utworzone przez Litwę.

PIECHOTA LEKKA

Oddziały:
4 (nr od 1 do 4) – dawna formacja,
1 (nr 5) – Warszawskie Dzieci, utworzony przez 

Warszawę,
1 (nr 6) – utworzony przez wojewodę 

krakowskiego.

Bataliony:
1 – strzelcy sandomierscy,
1 – strzelcy podlascy,
2 – strzelcy warszawscy,
1 – legion litewsko-wołyński.

Występowało	jeszcze	kilka	odłamów	strzelców	litewskich.

KAWALERIA	ELITARNA
Jeden	 oddział	 strzelecki,	 ex-gwardzistów,	 dawna	 formacja	 i	 2	 szwadrony	 karabinierów	 zaciągniętych	

z	dawnych	żandarmów.

KAWALERIA LINIOWA

Oddziały:
4 (nr od 1 do 4) – strzelcy, dawna formacja,
2 (nr 1 i 2) – strzelcy, utworzone przez Litwę,
4 (nr od 1 do 4) – lansjerzy, dawna formacja,
1 ( nr od 1 do 4) – lansjerzy, utworzony przez 

rodzinę Zamoyskich,
2 (nr 1 i 2) – lansjerzy, utworzone przez Litwę.

Oddziały:
1 – lansjerzy, Warszawskie Dzieci, utworzone przez 

Warszawę,
1 – lansjerzy, utworzony przez Księstwo 

Poznańskie,
1 – lansjerzy, utworzony przez Galicję,
1 – lansjerzy litewsko-wołyńscy,
1 – lansjerzy, nazywani Poniatowskimi.
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KAWALERIA LEKKA NAZYWANA KRAKUSAMI

Oddziały:
1 Krakusi, zwani Kościuszkowskimi,
2 Krakusi – utworzone przez wojewodę 

krakowskiego,
2 Krakusi – utworzone przez wojewodę 

sandomierskiego,
2 Krakusi – utworzone przez wojewodę 

lubelskiego.

Oddziały:
2 Krakusi – utworzone przez wojewodę kaliskiego,
1 Krakusi – utworzone przez wojewodę 

podlaskiego,
2 Krakusi – utworzone przez wojewodę płockiego,
2 Krakusi – utworzone przez wojewodę 

augustowskiego.

KAWALERIA	LEKKA	ZWANA	MAZURAMI
Dwa	oddziały	utworzone	przez	wojewodę	mazowieckiego.

ARTYLERIA	INŻYNIERYJNA	I	KOLEJOWA
96	dział	–	obsługiwane	przez	artylerię	pieszą	i	konną,	dawna	formacja
60	dział	–	obsługiwane	przez	artylerię	pieszą	i	konną,	nowa	formacja
10	szewronów	rakietników,	dawna	formacja
1	batalion	rezerwowy,	nowa	formacja
1	batalion	saperski,	dawna	formacja
1	batalion	kolejowy,	dawna	formacja

KORPUS	PARTYZANTÓW
Zaliwskiego,	Godlewskiego,	Puszeta,	Wągrockiego,	Matusewicza,	Giedroycia	i	kilku	innych.

PODSUMOWANIE
Piechota:	35	oddziałów	i	4	bataliony
Kawaleria:	35	oddziałów	i	2	szwadrony
Artyleria:	156	dział
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1. Z. Gloger „Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce”
Reprint oryginału z 1907 i 1909 r. Oprawa twarda; format 194 x 263 mm; Warszawa 2006

2. Z. Gloger „Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni”
Reprint oryginału z 1900 r. Oprawa twarda; format 184 x 255 mm; str. 384; Warszawa 2007

3. Z. Gloger „Białowieża w albumie”
Reprint oryginału z 1903 r. Przedruk metodą fotooffsetową, oprawa twarda; format 297 x 210 mm; str. 48; Warszawa 2007
 
4. M. Pawliszczew „Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego, najwyżej zatwierdzony”. 
Reprint wydania z 1853 r. Oprawa twarda; format 187 x 258 mm; Warszawa 2007
 
5. K. Niklewicz „Kultura winorośli”
Reprint wydania z 1893 r. Oprawa twarda; format 213x159 mm; str. 122; Warszawa 2008
 
6. N. Orda „Album Widoków Historycznych Polski poświęcony Rodakom zrysowany z natury, przedstawiający miejsca historyczne od początku chrześcijaństwa 
w Polsce, ruiny zamków obronnych… piękne rezydencye, świadczące o przeszłości i cywilizacyi w tym kraju oraz miejsca urodzenia ludzi wsławionych orężem, piórem 
lub nauką”. Format 320 x 458 mm; Warszawa 2006/2007/2008
 
7. J.M. Bazewicz „Atlas geograficzny Królestwa Polskiego”
Reprint oryginału z 1907 r. Oprawa twarda; format 230 x 308 mm; 85 kolorowych map i 118 str. opisu; Warszawa 2009
 
8. L. Durczykiewicz „Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem”
Reprint albumu z 1912 r. Oprawa twarda; 351x243 mm; Warszawa 2008
 
9. Teka Grafik Somosierra
Komplet 24 reprintów grafik (Bellange, Vernet, Job, Gembarzewski) (największa 820 x 650 mm) wraz z esejem Zbigniewa Dunin – Wilczyńskiego, opatrzonym repliką pieczęci lakowej, 
poświęconym bitwie pod Somo-Sierrą i jej ujęciu w sztuce. Ozdobna, laminowana, kartonowa teka o formacie 860 x 670 mm; wewnątrz 24 grafiki oraz książka o formacie 297/420 
mm z nadrukiem jednej z grafik na okładce i lakową pieczęcią cesarską. Warszawa 2008
 
10. T. Szydłowski i T. Stryjeński „O pałacach wiejskich i dworach z epoki po Stanisławie Auguście i budowniczym królewskim Jakóbie Kubickim”
Reprint wydania z 1925 r. Oprawa twarda; format 210 x 290 mm; str. 50; Warszawa 2009

11. „Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego” - Ł. Opaliński
Reprint oryginału z 1659 r. Oprawa twarda; format 210 x 290 mm; str. 64; Warszawa 2009

12. T. Szydłowski „Dwór w Rogowie”
Reprint wydania z 1918 r. Oprawa twarda; format 210 x 290 mm; str. 54; Warszawa 2009

13 A. Teslar „Kuchnia polsko-francuska”
Reprint wydania z 1910 r. Oprawa twarda; format 195 x 150 mm; str. 324; Warszawa 2009
 
14. W. Wielądko „Kucharz doskonały”
Reprint wydania z 1786 r. Oprawa twarda; format 210 x 145 mm; str. 422; Warszawa 2009
 
15. K. Załęski „Konstytucje i Ustawy Generalne Wielkiego Mistrzostwa Polskiego i Litewskiego pod młotkiem Ignacego hr. Potockiego przyjęte i  zaprzysiężone 
w roku 1781”
Reprint jedynego na świecie, ocalałego egzemplarza. Oprawa twarda; format 177 x 217 mm; str. 114; Warszawa 2007

16. Atlas Cartographia Silesiae Superioris - Atlas kartografii Śląska
Format Atlasu B3, mapy po rozłożeniu 480 x 680 mm. Oprawa twarda, Warszawa 2009
 
17. K. Moszyński „Kultura Ludowa Słowian” (3 tomy)
Kultura ludowa Słowian – monumentalne dzieło, wydawane w Krakowie w latach 1929-1939. Oprawa twarda; format 255 x 175 mm; str. 710 I tom; II tom, s. 734 + atlas 80; 
III tom s. 940. W sprzedaży jest także wydanie w oprawie miękkiej. Warszawa 2010



18. K. Niklewicz „Gospodarstwo piwniczne. Kiperstwo” 
Reprint wydania z 1895 r. Oprawa twarda; format 206 x 141 mm; Warszawa 2010
 
19. „Wieś i Miasteczko”
Reprint albumu z 1916 r. Oprawa twarda; format 210 x 300 mm; str. 224; Warszawa 2010
 
20. R. Wolff „Polska kuchnia koszerna”
Reprint oryginału z 1877 r. Tytuł w całości brzmi „Polska kuchnia koszerna zawierająca najrozmaitsze potrawy i pieczywa, konfitury i soki oraz szczegółowy 
przewodnik do urządzenia koszernego gospodarstwa przez Rebekę Wolff tłumaczone z niemieckiego przez S.D. nakładem tłumacza”. Oprawa twarda; format 
140 x 200 mm; str. 188; Warszawa 2010
 
21. Wieś Ilustrowana
Reprint rocznika 1910 r. Wymiary 23/30 cm, ok. 60  stron. Warszawa 2010

22. Marszałek Piłsudski w 13 karykaturach
Reprint oryginału wydanego w 1931 r. Warszawa 2010

23. W. Szuchiewicz „Huculszczyzna” (4 tomy) 
Reprint z oryginału z 1902 r. Cztery tomy monografii Huculszczyzny ukraińskiego autora Włodzimierza Szuchiewicza. Warszawa 2010
 
24. J. Sas Zubrzycki „Polskie budownictwo drewniane”
Reprint oryginału wydanego w 1916 roku. Oprawa twarda; format 220 x 320 mm; str. 158; Warszawa 2010
 
25. J. Sas Zubrzycki „Cieślictwo polskie” 
Reprint oryginału wydanego w 1930 r. Oprawa twarda; format 220 x 320 mm; str. 212; 304 rysunki w tekście; Warszawa 2010
 
26. J. Sas Zubrzycki „Cieśla polski”, „Murarz Polski”
„Cieśla polski i Murarz polski” - zbiór 10 zeszytów autorstwa Jana Sasa Zubrzyckiego wydanych w latach: Cieśla 1915-1916; Murarz 1917-1919. Oprawa twarda; format 220 x 
320 mm; str. 158; Warszawa 2010

27. Papierowa wojna. Plakat w starciu propagandowym 1920 roku
Teka zawiera 12 plakatów barwnych ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego. Data wydania 2010; Oprawa - Teka kartonowa; format 450 x 320 mm, broszura 211 x 298 mm; Warszawa 2010
 
28. „W domu i w świecie” wierszem opisała Marya Konopnicka 
Reprint z 1892 roku. Warszawa 2010
 
29. „Szczęśliwy światek” Marya Konopnicka
Reprint z 1895 roku. Warszawa 2010

30. „Moja Książeczka” Marya Konopnicka
Reprint z 1891 r. Warszawa 2011

31. „Filuś, Miluś i Kizia” Marya Konopnicka
Reprint z 1895 r. Warszawa 2011
 
32. „Wesołe chwile” Marya Konopnicka
Reprint z 1889 r. Warszawa 2011
 
33. „Wiosna i dzieci” Marya Konopnicka
Reprint z 1906 roku. Warszawa 2011
 
34. „O Janku Wędrowniczku” Marya Konopnicka
Reprint z 1892 roku. Warszawa 2011
 
35. „Szkolne przygody Pimpusia Sadełko” Maria Konopnicka
Reprint wydania z 1934 roku. Warszawa 2011
 
36. Wojciech Gerson Adam Lerue „Widoki Warszawy” 
Reprint wydania z 1852 roku. Warszawa 2010

37. A. Różycki „Krakowskie Wyroby Wędliniarskie”
Reprint oryginału z 1926 r. Warszawa 2011
 



38. „Wzory kwietników ogrodowych” Wincenty Bielski
Na podstawie wydania z 1908 r. Oprawa twarda, format 180 x 250 mm; str. 196; Warszawa 2011
 
39. „Myśli różne o zakładaniu ogrodów” Izabela Czartoryska
Reprint oryginału wydanego w 1805 r. 54 tablice z ilustracjami, format 24,5 x 32 cm, oprawa twarda; Warszawa 2011

40. „Willanów. Album widoków i pamiątek oraz kopie obrazów z Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej, z dodaniem opisów 
skreślonych przez...” Skimborowicz Hipolit, Gerson Wojciech
Reprint wydania z 1877 r. Stron tekstowych 192 + 48 tablic z drzeworytami, jednostronnie zadrukowanych, liczne drzeworyty w tekście. Format 345/240 mm; oprawa 
twarda, Warszawa 2011
 
41. Bitwy i Potyczki 1863-1864 oraz Spis Alfabetyczny i Chronologiczny Bitew I Potyczek 1863-1864. 
Reprint wydania z 1913 r. Format: 173 x 246 mm; str. 560. Dołączone: – mapa bitew-potyczek na Litwie i Rusi. Warszawa 2011

42. Żywy płot z głogu białego przez Jerzego Schenka
Reprint oryginału wydanego w 1844 roku. Str. 72+18, format 165x240 mm, oprawa twarda; Warszawa 2012

43. Pieczywo domowe
Reprint oryginału wydanego w 1928 roku. Warszawa 2012 

44. „Kuchnia myśliwska” Jan Szyttler
Reprint oryginału wydanego w 1845 r. Str. 202, format: 130x225 mm, oprawa twarda; Warszawa 2012

45. „Zielnik Czarodziejski” Józef Rostafiński
Reprint wydania z 1893 r., str. 202, format: 160x250 mm, oprawa twarda; Warszawa 2012
 
46. „Nienawiść wyznaniowa tłumów za czasów Zygmunta III-go” Wacław Sobieski
Na podstawie oryginału wydanego w 1902 r., str. 158+10, format: 160x250 mm, oprawa twarda; Warszawa 2012

47. „O stylu krajowym w budownictwie wiejskiem” Zygmunt Ks. Czartoryski
Reprint wydania z 1896 roku. Str. 56+10; format 165x240 mm; oprawa twarda; Warszawa 2012
 
48. „Czy mamy polską architekturę? - sześcioksiąg o architekturze polskiej” Stefan Szyller
W skład publikacji wchodzą reprinty: Czy mamy polską architekturę? (1916 r.), Jak powinna być odbudowana wieś polska (1915 r.), Nie zatracajmy charakteru chaty 
polskiej (1915 r.), O attykach polskich i polskich dachach wklęsłych (1909 r.), Tradycya budownictwa ludowego w architekturze polskiej (1917 r.), W obronie budownic-
twa drzewnego (1915 r.). StStr. 442+10, format: 167x245 mm, oprawa twarda; Warszawa 2012
 
49. „Statut Kaliski” Artur Szyk
Reprint wydania z 1932 r. Format plansz: 32,2 na 38,6 cm. Dołączono książkę Historia Statutu Kaliskiego. Książkę wydano w języku polskim oraz osobno w przekładzie angielsko-
-hebrajskim; Warszawa, 2012
 
50. „Uniwersalna Książka Kucharska” - Maria Ochorowicz- Monatowa
Reprint wydania z 1926 r. Str. 756+16, format: 148x223 mm, oprawa twarda; Warszawa 2012
 
51. „Compendium Ferculorum” albo zebranie potraw –  Stanisław Czarnecki  - pierwsza zachowana polska książka kucharska, wydana w Krakowie w 1682 roku. Str. 112+12, 
format: 160x277 mm, oprawa twarda; Warszawa 2013
 
52. „Illustrowany Kucharz Krakowski” - Maria Gruszecka
Reprint wydania z 1898 r. Oprawa: zadrukowana wyklekja, oprawa twarda, zadrukowana, format: 150 x 210 mm, Liczba stron: 462+20, Warszawa 2013

53. DWÓR WIEJSKI t. I-III w jednym woluminie - Karolina z Potockich Nakwaska
Reprint wudania z 1843 r.  Format 123x200 mm, stron 825+17, Warszawa 2013

54. „Dwory Małopolski w fotografii archiwalnej” - Marzanna Raińska
Oprawa twarda, stron 450, format 210x294 mm, Warszawa 2013

55. „ZIELNIK” D. Simon Syrennivs (Syrenius)
Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacinskiego zowią To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew Krzewin y korzenia ich, 
Kwiatu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y korzenia do potraw zaprawowania Takze Trunkow, Syropow, Wodek Lekiwarzow, Konfektow [...] pilnie zebrane a porządnie 
zapisane przez D. Simona Syrennivsa.
Data wydania 1613 r., Format wydania 212x298; ilość stron 1578+11; ponad 650 drzeworytów. Warszawa 2013



56.  „W CZTERDZIESTĄ ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863 - 1903” oraz „22 STYCZNIA 1863” - JÓZEF PIŁSUDSKI
Reprint wudania z 1903 r. Oprawa ekoskóra ze złotymi tłoczeniami, naklejka kolorowa na licu, format: 155 x 220 mm, ilość stron: 651+17, Warszawa 2013

57. „Compendium Medicum Auctum”  to iest: krotkie zebranie i opisanie chorob ich rożności, przyczyn, znakow, sposobow do leczenia także rożnych sposobow robienia Wodek, 
Oleykow, Julepow, Syrupow, Konfitur, Maści, Plastrow i rożnych osobliwych rzeczy, na siedem traktatow rozdzielone, i teraz przez tegoż Autora z errorow drukarskich wyczyszczo-
ne. Reprint wydania 1789 r. Oprawa twarda, ekoskóra, ze złotymi tłoczeniami, str. 708, format 132 x 194 mm, Warszawa 2013

58.  „Pamiętniki z pobytu na Syberii Rufina Piotrowskiego” 
Na podstawie wydania z 1860/61 r. Oprawa: miękka, liczba stron: 699+16, format: 170x240 mm, Warszawa 2014

59. „Ruiny Polski” Tadeusz Szydłowski
Reprint wydania z 1919 r. Oprawa twarda, naklejka na licu, stron 225+13, format 212x290 mm, Warszawa 2013

60. „Gniazdo Cnoty” Bartosz Paprocki
Reprint wydania z 1578 r. Oprawa twarda, złocenie, stron 452+12, format 180x300 mm, Warszawa 2013

61. „Jan Chryzostom Pasek - Pamiętniki” - autor ilustracji J.N. Lewicki
Reprint wydania z 1853 r. Oprawa: teka kartonowa, zadruk kolor, folia mat, rozmiar planszy 48x 32 cm, książka: format: A4, ilość stron: 20 Warszawa 2014

62. „Album Jubileuszowe Grunwald - szkic historyczny” - Jan Bratkowski
Reprint wydania z 1910 r. Oprawa twarda zadrukowana, format: 297x210 mm w poziomie, ilość stron: 388+16, Warszawa 2014

63. „Polska Kuchnia i Spiżarnia” - Jadwiga Izdebska
Reprint wydania z 1905 r.  Oprawa ekoskóra ze złotymi tłoczeniami, format: 148x210 mm, ilość stron: 542+20, ze 114 rysunkami w tekście, Warszawa 2014

64. „Pokój Ryski” - Jan Dąbski
Na podstawie wydania z 1931 r.  Oprawa miękka zadrukowana, format: 235x165 mm, ilość stron: 258+18, Warszawa 2014

65. „Myślistwo Ptasze” - Mateusz Cygański
Reprint dwóch wydań  w jednym woluminie, z 1584 r. i 1842 r. (wersja rozszerzona, z dodaniem przedmowy, objaśnień i przypisów Antoniego Wagi), oprawa twarda 
zadrukowana, format: 148 x 210 mm, liczba stron: 419 + 21, Warszawa 2014

66. „Kucharka Szlachecka” - Maria Marciszewska
Reprint wydania z 1893 r. Oprawa twarda zadrukowana, format: 148x210 mm, ilość stron: 610+20, Warszawa 2014

67. „O Masonii w Polsce od roku 1742 do 1822 na źródłach wyłącznie masońskich”  - Ks. Stanisław Załęski
Wydanie oryginalne z roku 1908, str. 274 + 248. Oprawa twarda zadrukowana, format: 145x225 mm, ilość stron: 530+22, Warszawa 2015

68. „Najnowsza kuchnia wytworna i gospodarska” - Marta Norkowska
Dwa tomy w jednym woluminie. Reprint wydania z 1904 i 1908 roku. Tom I - 496 str.; Oprawa twarda zadrukowana, format: 148x210 mm, ilość stron: 675+21, Warszawa 2014

69.  „llustrowany Przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic” -Walery Eljasz Radzikowski
Reprint wydania z 1900 r. Oprawa twarda ekoskóra z tłoczniami, format: 148x210 mm, ilość stron: 420, 10 wklejek rozkładanych na wysokość książki a na szerokość 
A3, Warszawa 2012

70.  „Ogród przy dworze wiejskim” - Edmund Jankowski
Reprint oryginału wydanego w 1888 roku. Oprawa twarda ekoskóra z tłoczeniami, format: 165x245 mm, ilość stron: 728+3+18, Warszawa 2015

71.  „Skład abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiej ziemiańskiej” - Jakub Kazimierz Haur
Reprint wydania z 1693 r. Oprawa twarda ekoskóra z tłoczeniami, format: 210 x 297 mm, ilość stron: 572+12, Warszawa 2015

72.  „Rozmaite sposoby sztucznego rozmnażania pszczół oraz inne uwagi które pszczelarz koniecznie znać powinien”
Na podstawie wydania z 1877 r. Oprawa miękka zeszytowa, format: 148x210 mm, ilość stron: 32, Warszawa 2015

73.  „Pszczolarz (pszczelarz) litewski” - ks. Józef Abramowicz
Reprint oryginału wydanego w 1892 r. Praktyczny poradnik dla pszczelarzy. Oprawa twarda, zadrukowana, wyklejka,  format 148x210 mm, liczba stron: 218+22, 
Warszawa  2015

74.  „HIPPICA to iest o koniach xięgi” - Krzysztof Dorohostajski
Reprint wydania z 1620 r. Oprawa twarda, ekoskóra, złote tłoczenia, zadrukowana wyklejka, format A4, liczba stron: 214+12, Warszawa 2015

75.  „Kucharz Dobrze Usposobiony, oraz Spiżarnia dostatecznie i przezornie urządzona” - Jan Szyttler
Reprint wydania z 1830 r. Oprawa twarda, zadrukowana, wyklejka, format 130 x 225 mm, liczba stron: 270+22, Warszawa 2015



76.  „Wojsko Polskie” - Bronisław Gembarzewski
Reprint wydań z 1905 roku i 1903 r. Oprawa twarda, ekoskóra, tłoczenia, format: 210 x 297 mm, tom I: ilość stron: 445+11, tom II: ilość stron: 260+12, Warszawa 2015

77.  „Alina” - Zbigniew Łagodziński
Oprawa twarda zadrukowana, format: 130 x 210 mm, ilość stron: 162, Warszawa 2015

78.  „Bój pod Ossowem i Leśniakowizną w dniu 14 VIII 1920 r.” - mjr Bolesław Waligóra
Na podstawie wydania z 1932 r. Oprawa twarda, zadrukowana, wyklejka, format 165 x 240 mm, liczba stron: 108, Warszawa 2015

79.  „Przeistoczenie” - Zbigniew Łagodziński
Oprawa twarda zadrukowana, format: 130 x 210 mm, ilość stron: 200, Warszawa 2015

80.  „Dokładna Praktyczna Nauka dla Pasieczników” - Julian Lubieniecki
Reprint wydania z 1871 r. Oprawa twarda, ekoskóra, złote tłoczenia, tom I, II, i III w jednym woluminie (współoprawne), format: 140 x 235 mm, ilość stron: 954+22, 
Warszawa 2015

81. „Kroje Architektury” - Adam Idźkowski
Reprint wydania z 1916 r. Oprawa twarda zadrukowana, format: 210 x 320 mm, ilość stron: 108+12, Warszawa 2015

82. „Album Lubelskie” - Adam Lerue
Reprint wydania z 1857 r. Oprawa twarda zadrukowana, format: 240x320 mm, ilość stron: 168+12, Warszawa 2015

83. „Kucharz Wielkopolski” - Maria Śleżańska
Na podstawie wydania z 1936r. Oprawa twarda zadrukowana, format: 130 x 210 mm, ilość stron: 286+26, Warszawa 2015

84. „Nowy Wyborny i Najtańszy KUCHARZ z Kartofli”
Na podstawie wydania z 1842 r. Oprawa twarda zadrukowana, format: 130 x 210 mm, ilość stron: 94+26, Warszawa 2015

85. „Domy i dwory” - Łukasz Gołębiowski
Reprint wydania z 1830 r. - to pierwszy tom z cyklu czterech tytułów, które sukcesywnie będą przez nas wznawiane. Oprawa twarda ekoskóra ze złotymi tłoczeniami, 
format: 125 x 200 mm, ilość stron: 384+28, Warszawa 2015

86. „Ciasta Wielkanocne”
Na podstawie oryginału wydanego w 1929 roku. Wydanie broszurowe, format: 165 x 240 mm,  liczba stron: 44, Warszawa 2016

87. „Królowa Niebios” -  Maryan Gawalewicz i Piotr Stachiewicz
Wznowienie pierwszego wydania z 1894 r. Oprawa twarda zadrukowana ze złotymi tłoczeniami, format: 225x320 mm, ilość stron: 185+19, Warszawa 2016

88. „Sztuka Ludowa w Polsce” - Kazimierz Mokłowski
Reprint oryginału z 1903 roku. Oprawa twarda zadrukowana, format: 155x240 mm, ilość stron: 563+20, Warszawa 2016

89. Baśń „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi” - Maria Konopnicka
Reprint oryginału z 1896 r (pierwsze wydanie).  Oprawa twarda zadrukowana, format: 182 x 230 mm, ilość stron: 254, Warszawa 2016

90.  „Przepisy ubiorów Wojsk Księstwa Warszawskiego” - Ks. Józef Poniatowski, rys. K. Wawrosz
Na podstawie wydania z 1810 r. Oprawa twarda, zadrukowana , format: 130 x 225 mm, ilość stron: 136 (w tym 2 rozkładane szkice i 18 kolorowych rycin K. Wawrosza) + 28, 
Warszawa 2016

91. „Nowe Latko” - Maria Konopnicka
Reprint na podstawie wydania z 1909 r. Oprawa twarda, szyta, zadrukowana wyklejka, format: 200 x 260 mm, liczba stron: 60, Warszawa 2016

92.  „Kwiaty Naszych Ogrodów” - Edmund Jankowski
Reprint wydania z 1877 r. Oprawa: twarda, zadrukowana wyklejka, format: 168x256 mm, ilość stron: 428+12, Warszawa 2016

93.  „Stroje Dawnej Rzeczpospolitej”
Oprawa miękka, zadrukowana, format: A5 po krótkim boku, ilość stron: 72 (w tym 39 kolorowych ilustracji Jana Nepomucena Lewickiego), Warszawa 2016

94.  „Dzieje Powstania Listopadowego 1830-1831” - August Sokołowski
Reprint wydania z 1910 r. Oprawa twarda, szyta, zadrukowana, format: 175x250 mm, ilość stron: 316, tabl. ilustr. 26 (w tym rozkładane i kolorowe), Warszawa 2016

95.  „WRÓŻBY; SENNIK” - Aniela Piszowa
Na podstawie wydania z 1935 roku. Pełny tytuł książki brzmi: wróżby z rąk, snów, kart, pisma, planet jako zabawa towarzyska; mowa kwiatów i drogich kamieni; wróżenie z rąk (chi-
romancja); symbolika kart; sąd o charakterze człowieka z planet, fizyognomiki, chodu, pisma. Oprawa twarda zadrukowana, format: 150 x 225 mm, liczba stron: 260, Warszawa 2016



96.  „Album Pamiątek 1863”
Reprint wydania z 1913 r. Oprawa twarda, szyta, zielone płótno ze złotymi tłoczeniami, format: 260x130 mm, ilość stron: 160, Warszawa 2016

97.  „ŚPIEWY HISTORYCZNE” - Julian Ursyn Niemcewicz
Reprint wydania z 1876 roku. Oprawa twarda w skórę, szyta, skóra z suchym tłokiem i tłoczenie złotem, (tłoczenie przestrzenne takie jak w oryginale - 3D) format: 187 x 276 mm, 
ilość stron: 368, Warszawa 2016

98.  „Dzieje Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r.” - Kazimierz Bartoszewicz
Reprint wydania z 1913 r. Oprawa twarda zadrukowana, szyta, format: 175 x 255 mm, ilość stron: 400, Warszawa 2016

99.   „HISTORJA POWSTANIA NARODU POLSKIEGO” - Agaton Giller
Na podstawie wydania z 1887 r. Oprawa twarda zadrukowana, format: A4, ilość stron: 760, Warszawa 2016.

100.   „OPISANIE ZABAJKALSKIEJ KRAINY W SYBERYI” - Agaton Giller
Na podstawie wydania z 1867 r. Oprawa twarda zadrukowana, format: A4, ilość stron: 500, Warszawa 2016.

101.  „Młot na czarownice”
Reprint wydania z 1614 roku. Oprawa twarda w ekoskórę, szyta, skóra z suchym tłokiem, format: A4, ilość stron: 512, Warszawa 2016.

102.  „Dziennik Józefa Kopcia”
Reprint wydania z 1863 roku. Oprawa twarda zadrukowana, format: A5, ilość stron: 300, format mapy w kolorze: 640/480 mm, Warszawa 2017

103.  „W malinowym chruśniaku, Trzy róże, Ballady” - Bolesław Leśmian
Na podstawie wydań z lat 1920, 1926, 1937. Oprawa twarda, 90  stron, kolorowe ilustracje, format: 130 x 225 mm,  Warszawa 2017

104.  „Dziejba leśna” - Bolesław Leśmian
Na podstawie wydania z 1938 roku. Oprawa twarda, 78  stron, kolorowe ilustracje, format: 130 x 225 mm, Warszawa 2017

105.  „Napój cienisty” - Bolesław Leśmian
Na podstawie wydania z 1936 roku. Oprawa twarda, 188  stron, kolorowe ilustracje, format: 130 x 225 mm, Warszawa 2017

106.  „Dzieje Powstania Styczniowego 1863-1864” - August Sokołowski
Reprint wydania z 1910 roku. Oprawa twarda, 346 stron, kolorowe ilustracje, format: 175 x 250 mm, Warszawa 2017

107.  „Kronika Polska” - Marcin Bielski
Na podstawie wydania z 1597 roku. Oprawa twarda, 826  stron,  format: 190 x 280 mm, Warszawa 2017

108.  „Dawno temu w Polsce. Zbiór legend polskich (A long time ago in Poland. A collection of Polish legends)” - Alicja Tymińska, Mitchell Hume
Książka dwujęzyczna polsko-angielska. Oprawa twarda, 70  stron, kolorowe ilustracje, format: 182 x 230 mm, Warszawa 2017

109.  „Z naszej przyrody” - Bohdan Dyakowski
Reprint wydania z 1903 roku. Oprawa twarda, 542 stron, kolorowe ilustracje, format: 145 x 215 mm, Warszawa 2017

110.  „Kodeks Honorowy i Reguły Pojedynku” - Zygmunt A. Pomian
Reprint wydania z 1899 roku. Oprawa twarda, stron 96+12, format: 148 x 178 mm, Warszawa 2017

110.  „Kodeks Honorowy i Reguły Pojedynku” - Zygmunt A. Pomian
Reprint wydania z 1899 roku. Oprawa twarda, stron 96+12, format: 148 x 178 mm, Warszawa 2017

111. „Przewodnik do oznaczania pospolitych roślin” - Józef Rostafiński
Reprint wydania z 1906 roku. Oprawa twarda, stron 248+12, format: 128 x 175 mm, Warszawa 2017

112. „Mały Piłsudczyk” - Tadeusz Michał Nittman
Reprint wydania z 1939 roku. Oprawa twarda, stron 460+16, format: 135 x 195 mm, Warszawa 2017

113. „Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy” - Józef Ignacy Kraszewski
Reprint wydania z 1860 roku. Oprawa twarda, stron 152, format: 210 x 280 mm, Warszawa 2017

114. „Na przełęczy” - Stanisław Witkiewicz
Reprint wydania z 1891 roku. Oprawa twarda, stron 262, format: 205 x 276 mm, Warszawa 2017

115. „Podróże historyczne” - Julian Ursyn Niemcewicz
Na podstawie wydania z 1859 roku. Oprawa twarda, szyta, ekoskóra, tłoczenie przestrzenne, tłocznie złotem, stron 392+12, format: 187 x 276 mm, Warszawa 2017



116. „Herbarz” - Marcin Siennik
Reprint wydania z 1568 roku. Oprawa twarda, stron 628 + wykaz tablic, format: 220 x 305 mm, Warszawa 2017

117. „Legiony Polskie” - Leopold Gottlieb
Teka 22 litografii barwnych, w formacie: 320 x 445 mm wraz broszurą A3 i książka „Z notatek Legionisty” Seweryna Romina w format: 170 x 240 mm, liczba stron: 84, 
Warszawa 2017

118. „Armia Królestwa Polskiego” -Wacław Tokarz
Reprint wydania z 1917 roku. Oprawa twarda, stron 294+14 w tym 34 kolorowe reprodukcje obrazów, format: 165 x2 40 mm, Warszawa 2017

119. „ALBUM JUBILEUSZOWE HENRYKA SIENKIEWICZA”
Reprint wydania z 1898 roku. Oprawa twarda, liczba stron 152, w tym tablic. 20, format 242 x 328 mm, Warszawa 2017

120. „Wielka ilustrowana książka kucharska” - Helena Mołochowiec
Reprint wydania z 1929 roku. Oprawa twarda, format: 150 x 210 mm, liczba stron: 598, Warszawa 2017

121. „20 kolęd na śpiew solo (sopran lub tenor) z tow. fortepianu” - Feliks Nowowiejski
Reprint wydania z 1920 roku. Oprawa twarda, stron 96, format: 240 x 320 mm, Warszawa 2017
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