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Spogl¹danie w przesz³o�æ jest �naturaln¹� czynno�ci¹ etnologów pracuj¹cych
w muzeach. W Muzeum Etnograficznym w Toruniu zainteresowali�my siê tak¿e
przesz³o�ci¹ samej dyscypliny: etnografii, etnologii, antropologii kulturowej,
muzealnictwa i folklorystyki. Chcemy zatem m.in. podejmowaæ takie badawcze
tematy, które bêd¹ opisywaæ historiê naszej nauki. St¹d te¿ powo³anie odrêbnej
serii wydawniczej pt. �Etnografia ocalona�, gdzie pojawi¹ siê prace m.in.
Czes³awa Pietkiewicza Kultura spo³eczna Polesia Rzeczyckiego czy Mój rok na Syberii
Marii Antoniny Czaplickiej. My�limy równie¿ o wystawach z historii etnologii,
np. o wybitnych postaciach j¹ tworz¹cych. Taki charakter ma jedna z naszych
sta³ych wystaw Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej o za³o¿ycielce
naszego Muzeum i jednej z wybitniejszych postaci etnologii w Polsce.

Tak¿e drugi numer �Materia³ów Muzeum Etnograficznego w Toruniu� �
podobnie jak pierwszy � zbudowali�my z tekstów, które spoczywa³y w archi-
walnych teczkach w naszym Muzeum z adnotacj¹ �do druku�. Stanowi³y one
do�æ poka�ny i ró¿norodny zbiór. Powstawa³y w ró¿nym okresie, najstarszy
w  latach 50., a wiêkszo�æ w latach 60. i 70. XX w. Pochodzenie ich te¿ by³o
ró¿norodne.

Niektóre z nich powsta³y jako prace na Podyplomowym Studium Etnografii
dzia³aj¹cym na UMK. W�ród autorów byli zarówno pracownicy Muzeum, jak
i  osoby zwi¹zane z innymi o�rodkami muzealnymi, ale te¿ i takie, które
pracowa³y np. w szkole. W tamtych latach �cis³a wspó³praca pomiêdzy Muzeum
i Zak³adem Etnografii UMK, a tak¿e prof. J.M. Kasjanem, cenionym folkloryst¹
z Instytutu Filologii Polskiej UMK, powodowa³a, ¿e prace co zdolniejszych
studentów kierowane by³y do wydania przez Muzeum. �cie¿ka muzealnych
wydawnictw wydawa³a siê wówczas chyba szybsza i ³atwiejsza. Z ró¿nych jednak
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powodów teksty te przele¿a³y w archiwalnych teczkach lat kilkadziesi¹t.
Pochylenie siê nad nimi po tym czasie by³o naszym obowi¹zkiem, ale ich
przegl¹danie stanowi³o tak¿e wyzwanie. Nie ukrywamy, ¿e wiele tekstów nie
obroni³o siê po tych wielu latach. Stanowi¹c wtedy przyczynki do szerszych
tematów, mog³y byæ ciekawymi dope³nieniami. Po latach jednak ich atrakcyj-
no�æ zdecydowanie zmala³a, m.in. dlatego, ¿e tymczasem takie lub podobne
tematy zosta³y podjête przez innych badaczy i opublikowane. W niektórych
tekstach widoczne s¹ � zw³aszcza z dzisiejszej perspektywy � niedoci¹gniêcia
metodologiczne, których nie uda³oby siê zminimalizowaæ prac¹ redakcyjn¹.

Skoncentrujmy siê zatem na tych tekstach, które naszym zdaniem �
z ró¿nych powodów � warte by³y upublicznienia i znalaz³y siê w tym tomie.
Jako pierwszy pojawia siê artyku³ Marii Znamierowskiej-Prüfferowej o ludowym
rze�biarzu z Kujaw Feliksie B³aszczyku. Historia tego tekstu jest do�æ nieco-
dzienna. Po raz pierwszy profesor przekaza³a go w 1948 roku do druku
w  kwartalniku �Polska Sztuka Ludowa�. Oficjaln¹ odpowied� � zachowan¹
w spu�ci�nie po profesor � odnajdujemy z dat¹ 3 stycznia 1949 r. Ówczesny
redaktor wydawnictwa dr Roman Reinfuss nastêpuj¹co argumentowa³ odrzu-
cenie artyku³u: W tece redakcyjnej odziedziczonej po Panu Dyrektorze Grabowskim
znalaz³em artyku³ po�wiêcony osobie Feliksa B³aszczyka. Ze wzglêdu na religijny
charakter jego twórczo�ci, co przebija siê zarówno w tek�cie, jak i w materiale ilustra-
cyjnym, artyku³ ten obecnie nie mo¿e niestety byæ drukowany w Polskiej Sztuce Ludowej.
Z tego wzglêdu pozwalam sobie zwróciæ go Pani z uprzejm¹ pro�b¹, aby Pani by³a
³askawa nadal zasilaæ Sztukê Ludow¹ Swymi cennymi pracami omijaj¹c jednak¿e o ile
mo¿no�ci tematy, które mog³yby budziæ zastrze¿enia natury ideologicznej. Mimo
up³ywu ponad sze�ædziesiêciu lat od jego napisania, tekst Marii Znamierowskiej-
-Prüfferowej jest nie tylko nadal aktualny, ale ponadto tchnie �wie¿o�ci¹
i  otwarto�ci¹. Widoczny jest w nim solidny warsztat metodologiczny jego
autorki, inspiracje � podobnie jak w pó�nieszych pracach Jacka Olêdzkiego �
dorobkiem naukowym Mieczys³awa G³adysza na temat sztuki i zdobnictwa
ludowego.

Tekst Krystyny Karpiñskiej-Jó�wiak Bajki ludowe Feliksa Paczkowskiego z W³o-
c³awka. Omówienie i systematyka jest przyk³adem pracy napisanej na Podyplomo-
wym Studium Etnografii pod kierunkiem dr Teresy Karwickiej w 1978 r.
w Toruniu. Autorka omawia w niej i systematyzuje niezwykle interesuj¹ce bajki
ludowe oraz inne gatunki folkloru s³ownego murarza z W³oc³awka, który zdoby³
trzeci¹ nagrodê na Konkursie Ludoznawczym og³oszonym przez toruñski
oddzia³ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego przy wspó³pracy Polskiego
Radia w Bydgoszczy w 1956 r. Dope³nieniem tekstu Karpiñskiej-Jó�wiak jest
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wybór tekstów reprezentatywnych dla ca³o�ci twórczo�ci Feliksa Paczkow-
skiego, znajduj¹cej siê w Archiwum Folkloru naszego Muzeum.

Tekst Józefa Daniela Wyliczanki z ziemi che³miñskiej, powsta³ w 1969 roku jako
praca zaliczeniowa na Podyplomowym Studium Etnografii. Przygotowana
z  du¿ym rozmachem, bardzo rzetelnie, wnikaj¹c w literaturê przedmiotu,
wyprzedza³a pó�niejsze dokonania przede wszystkim Krystyny Pisarkowej,
która w 1975 roku opublikowa³a monografiê Wyliczanki polskie, wydan¹ przez
Ossolineum. Gdyby praca Daniela ukaza³a siê wcze�niej, mog³aby �mia³o byæ
podstawow¹ monografi¹ tego zagadnienia. Daniel nie ba³ siê interpretacji
(chocia¿ dzisiaj mo¿na powiedzieæ, ¿e nie zawsze trafnych), pewnych podsu-
mowañ i uogólnieñ. Dzisiaj warto�æ tego tekstu jest oczywi�cie mniejsza, ni¿
mog³o to byæ na pocz¹tku lat 70. Przede wszystkim jednak przynosi � co jest
bezsporne � �wiadectwo materia³owe zebrane podczas badañ w okre�lonym
czasie i przestrzeni. Mo¿e staæ siê zatem przyczynkiem do szerszych badañ
komparatystycznych.

Podobn¹ warto�æ dokumentuj¹c¹ badania terenowe przynosi tekst Ludowa
wiedza o gadach i p³azach w wierzeniach i podaniach w powiecie ¿niñskim autorstwa
Janusza Ka�mierskiego. Materia³y te zebrane w terenie mog¹ byæ dzisiaj ciekawe
przede wszystkim dla regionalistów oraz tych, którzy zajmuj¹ siê edukacj¹
regionaln¹.

Te dwa teksty (Daniela i Ka�mierskiego) wymaga³y du¿ych odredakcyjnych
skrótów, gdy¿ jako prace dyplomowe obarczone by³y pewn¹ podstawow¹
wiedz¹ naukow¹, co mia³o obrazowaæ sposób u¿ycia warsztatu badawczego.
Uznali�my to za zbêdny balast. Dokonuj¹c skrótów,  kierowali�my siê przede
wszystkim atrakcyjno�ci¹ tych materia³ów dla wspó³czesnego odbiorcy.

Jako ostatni tekst pojawia siê artyku³ wybitnej etnografki litewskiej Angeli
Vyšniauskaitė, Swaty i wesele na Litwie, który w latach 60. przet³umaczy³a z jêzyka
litewskiego Kalina Sk³odowska-Antonowicz, pracuj¹ca w tamtych latach
w naszym muzeum. Tak¿e i ten tekst przele¿a³ w archiwalnych szafach d³ugie
lata. Wydaje siê nam, ¿e zaprezentowanie go mo¿e byæ ciekawym przyczynkiem
do poznania kultury narodu przez wieki tak zwi¹zanego z Polsk¹, a ma³o
znanego � tak¿e specjalistom, etnografom, g³ównie ze wzglêdu na barierê
jêzykow¹. Dla nas równie wa¿ne by³o jednak przypomnienie w ten sposób
nazwiska t³umacza � osoby tak bardzo zas³u¿onej dla naszej placówki.

Sk³odowska-Antonowicz t³umacz¹c tekst dokona³a do�æ du¿ych skrótów, co
wydaje siê zabiegiem celowym, omijaj¹c bardzo szczegó³owe opisy wariantów,
niektóre cytaty. Bior¹c pod uwagê jednak, ¿e w tym czasie istnia³ przyjacielski
wręcz kontakt pomiędzy Angelą Vyšniauskaitė a Marią Znamierowską-
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-Prüfferow¹ (w archiwum naszego muzeum zachowa³a siê ich korespondencja),
a zapewne tak¿e Kalin¹ Sk³odowsk¹-Antonowicz, mo¿emy za³o¿yæ, ¿e dokonanie
tych skrótów odby³o siê za zgod¹ autorki. Jeste�my niezwykle wdziêczni
Instytutowi Etnologii Litewskiego Instytutu Historii w Wilnie (wydawcy
oryginalnej wersji ksi¹¿ki i w³a�cicielowi praw autorskich do tekstów profesor
Vyšniauskaitė) i jego obecnemu dyrektorowi dr Žilvytisowi Šaknysowi za
udzielenie nam zgody na druk artyku³u. Tekst wymaga³ jednak � oprócz
normalnej pracy redakcyjnej � tak¿e konsultacji lituanistycznej, za co jeste�my
wdziêczni Tomaszowi B³aszczakowi.

Drugi numer �Materia³ów Muzeum Etnograficznego w Toruniu� zamykaj¹
noty o autorach wszystkich opublikowanych w nim tekstów. Mamy nadziejê,
¿e ten �archiwalny� tom jest nie tylko ciekawym uzupe³nieniem historii
toruñskiego �rodowiska etnograficznego, ale przynosi wa¿ne jeszcze dzisiaj
tre�ci.

Hubert Czachowski,  Justyna S³omska-Nowak



Maria Znamierowska-Prüfferowa

Feliks Błaszczyk ludowy rzeźbiarz kujawski1

 Artysta i środowisko

Życiorys

Z drogi na ¯abieniec, gdzie mieszka rze�biarz ludowy Feliks B³aszczyk, wydaje
siê ma³¹ Nieszawa, ze swymi przedziwnymi uliczkami, wychodz¹cymi na Wis³ê
niby na wielkie jezioro, po którym p³ywaj¹ rybackie ³odzie z bia³ymi ¿aglami.
Znikaj¹ domy o charakterze miejskim, znajdujemy siê w�ród wiejskich zagród.
B³aszczyk mieszka ze sw¹ rodzin¹ na wysokim wzgórzu, sk¹d roztacza siê szeroki
widok na dolinê Wis³y, odleg³e lasy i wsie. Ju¿ na dziedziñcu gospodarskim rzuca
siê w oczy sprzêt ozdobiony jego rêk¹ � sto³ek na jednej nó¿ce, s³u¿¹cy mu przy
pasieniu byd³a.

Feliks B³aszczyk urodzi³ siê w Nieszawie 10 maja 1870 roku. Dziadkowie
i rodzice równie¿ pochodz¹ z okolic Nieszawy. Matka £ucja z Korowrodzkich,
urodzi³a siê w Raci¹¿ku, a ojciec Teodor w Niestuszewie tej¿e gminy. Ziemiê
w okolicy Nieszawy i Ciechocinka okre�la F. B³aszczyk mianem �S³oñska ziemia�,
a Kujawy � to �tam dalej, za kolej¹: Osiêciny, Radziejów, Piotrków�. Powiada
te¿, ¿e mieszkañcy przeciwleg³ego brzegu Wis³y mówi¹ na nich �nadwi�laki�,
syn jednak prostuje o�wiadczenie ojca, podkre�laj¹c przynale¿no�æ do Kujaw.

F. B³aszczyk, ojciec piêciorga dzieci, od siedmiu lat jest wdowcem; w³a�nie
mówi, ¿e teraz bêdê robi³ Pana Jezusa na krzy¿, na ¿ony grób2. Opowiada, ¿e

1 Artyku³ niniejszy nie ro�ci sobie pretensji do wyczerpuj¹cego studium. Autorka �wiadoma jest
jego braków. Krótkie i dorywcze kontakty z F. B³aszczykiem i jego �rodowiskiem nie pozwoli³y na szersze,
bardziej gruntowne i wielostronne potraktowanie danego tematu. Brak tu np. wypowiedzi wie�niaków
z okolic Nieszawy, brak nale¿ytego zilustrowania �rodowiska, a tak¿e uwzglêdnienia materia³ów
porównawczych itd. Autorce chodzi³o o naszkicowanie choæby w skromnych zarysach postaci wspó³-
czesnego rze�biarza ludowego oraz rzucenie pewnego �wiat³a na formê jego twórczo�ci i na rolê, jak¹
spe³nia w swoim �rodowisku. Poznanie F. B³aszczyka nast¹pi³o w zwi¹zku z poszukiwaniem gin¹cych
zabytków kultury ludowej oraz jej twórców, gdy 1 X 1947r. po pogadance z m³odzie¿¹ w gimnazjum
w Nieszawie dowiedzieli�my siê o jego istnieniu i tam udali�my siê natychmiast. Materia³ do artyku³u
zosta³ zebrany na podstawie obserwacji i rozmów z F. B³aszczykiem, z oko³o 30 obywatelami Nieszawy,
a tak¿e na podstawie odpowiedzi na opracowany pomocniczy kwestionariusz. Uzyskanie swobodnych
wypowiedzi, pocz¹tkowo trudne, zosta³o przezwyciê¿one dziêki nawi¹zaniu serdecznych stosunków
z nim i z jego rodzin¹.

2 Wypowiedzi B³aszczyka notowa³am zachowuj¹c jego sposób wyra¿ania siê.
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dziadkowie, ojca rodzice, mieli w³asny maj¹tek, 48 mórg ziemi, w Niestuszewie
gm. Raci¹¿ek, a matka w Raci¹¿ku mia³a ziemiê, potem dziadek umar³ � babka o¿eni³a
siê z innym � posz³o w rozsypkê. Ojciec F. B³aszczyka by³ szyprem na Wi�le, p³ywa³
na berlinkach3, na linii Kraków-Warszawa-P³ock-Gdañsk. Wozi³ towary: wêgiel,
pszenicê, jêczmieñ, ¿yto, owies i drzewo. By³o ich w rodzinie siedmioro dzieci.
Rodzice byli biedni, mieszkali w Nieszawie w wynajêtym domu, nie posy³ali go
do szkó³: sam ze swojej g³owy nauczy³ siê czytaæ i pisaæ � rodzice nie byli w takiej
sposobno�ci, nie dbali o to bardzo � bo to szko³a jest cz³owieka ca³ka podstawa � dodaje.

F. B³aszczyk pamiêta siebie piêcioletnim, wówczas jak ojciec je¿d¿a³ na wodzie,
jak przyje¿d¿a³ z Torunia, z Gdañska, przywozi³ cukierki, zabawki rozmaite. Ju¿ od
ósmego roku ¿ycia pasa³ gêsi w browarze, w Nieszawie, w tym czasie zacz¹³ te¿
rze�biæ, potem pas³em u swojej stryjenki krowê trzy lata, a potem do browaru poszed³em
i uczy³em siê piwowarstwa. W 1892 roku o¿eni³ siê i pracowa³ w browarze. Uczy³
siê �za majstra�. ̄ ona jego równie¿ s³u¿y³a tam przez cztery lata jako pokojówka.

W 1893 roku wziêli go do rosyjskiego wojska. Najpierw przez dwa tygodnie
by³ w Kutnie, stamt¹d zabrano go na 3-4 lata do Kiszyniowa do wojska.
W Kiszyniowie, gdy s³u¿y³ w wojsku, robi³ �osóbki� w podarunku dla swoich
znajomych gospodarzy mo³dawskich wyznania katolickiego � mo¿e zrobi³ im
ze 20 sztuk (z nudów siê robi³o � dodaje). Za �osóbki� nie bra³ pieniêdzy � dostawa³
za nie wino, arbuzy itp. Mnie siê podoba³o tam � trzy razy pisa³em do ¿ony, ¿eby
przyjecha³a � chcieli p³aciæ 100 rubli miesiêcznie � ¿ona nie chcia³a, rodzice nie dali.
T³umaczy te¿, ¿e Mo³dawianie � to s¹ chrze�cijanie � Polscy tylko mowa inna, widzia³,
¿e tam by³ Pan Jezus na krzy¿u � to jakie� tam figurki � najwiêcej �w. Miko³aj.
W Kiszyniowie by³ ko�ció³ i byli Polacy � F. B³aszczyk chodzi³ tam na nabo¿eñstwa
i do spowiedzi. Opowiada, ¿e wówczas jak ¿o³nierz polski nie poszed³ do
spowiedzi, to dosta³ 3 dni paki od w³adzy. Miasto Kiszyniów by³o wiêksze jak Toruñ �
rozwlek³e miasto. By³ wielki park, cerkwia rosyjska w parku. Raz jeden by³ w Kiszy-
niowie �w teatrze�, gdzie widzia³ wê¿e, ¿mije, s³onie i królowê zwierz¹t. O swojej
podró¿y w zwi¹zku ze s³u¿b¹ wojskow¹ mówi: ja tylko przeje¿d¿a³em przez Kijów
i by³em w ko�ciele, co tam siedmiu braci �pi¹cych � widzia³em siedmiu braci za o³tarzem,
w trumnie jednej wszystko siedmiu braci. Terespol � piêkne miasto � piêkny ko�ció³
polski.

W roku 1895 wróci³ z Rosji i pracowa³ w urzêdzie powiatowym przez
15 miesiêcy jako �rozsylny�, a potem nazad post¹pi³em do browaru, w którym, jak
mówi, pracowa³ 47 lat. W roku 1897 kupi³ 3 morgi ciê¿ko zapracowanej ziemi. Go³a
ziemia by³a, pobudowa³em sobie domek, stodó³kê, stajenkê. Na górze wybudowa³em, bo
blisko do browaru by³o. Oko³o 1904 roku wziêli go na japoñsk¹ wojnê � dla ochrony

3 Towarowa barka wi�lana [przyp. red.].
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Warszawy. By³ tam 9 miesiêcy i w Warszawie te¿ robi³ �osóbki� dla oficera
i ordynansa. Opowiada, jak by³ w dieñszczykach Litwin, dla którego siedzia³ do
12 w nocy i uczy³ go po polsku � dla niego to w³a�nie robi³ Matkê Bosk¹ Skêpsk¹
i �dla jego pu³kownika� (Rosyjan co ¿onê mia³ Polkê). Ogó³em w owym okresie
w Warszawie zrobi³ 4 �osóbki�, wyobra¿aj¹ce postaci Matki Boskiej Skêpskiej
i  Matki Boskiej �Wniebowziêcia�. Potem wróci³ F. B³aszczyk do browaru
w Nieszawie, gdzie znowu pracowa³ jako piwowar. Wkrótce jednak, jak mówi:
w browarze siê pogniewa³em i na berlinkê poszed³em do innego szypra � ja by³em za
roczniaka, bo jeszcze by³em ch³opakiem � on jest na rok i ma bardzo ma³o p³acone, bo
on siê uczy. Po pracy na Wi�le wróci³ B³aszczyk z powrotem do browaru
w Nieszawie.

Światopogląd

Feliks B³aszczyk ma rozumn¹ i szlachetn¹ twarz, oczy szare, ¿yczliwie patrz¹ce
na ludzi � postaæ pyknika. Mimo swoich blisko 80 lat jest ¿ywy, czynny i twórczy,
zdrowie mu te¿ doskonale dopisuje. Ja zdrowy jestem Bogu dziêki, je�æ mogê � mówi.
Z satysfakcj¹ te¿ opowiada, jak siê wyleczy³ z kataru ¿o³¹dka, gdy tak ju¿ z nim
by³o �le, ¿e ju¿ przychodzi³ �ksi¹dz z Panem Jezusem�. By³o to tak: jecha³em do
Aleksandrowa � po ciemku z³apa³a mnie ta choroba i pyta siê konduktor, co panu je �
i � gdzie pan jadzie? Do Aleksandrowa do doktora, a on mówi � ja te same chorobe mia³em
i ja panu nastrêczê lekarstwo � niech pan kupi denature, pól litra i wsypie 10 ziarków
sacharyny � jak pan rano wstanie, niech pan ma³e pó³ kieliszka wypije � to jakem wypi³
pó³ kieliszka, to my�la³em, ¿e jakie ze trzech doktorów wlaz³o z batem i chorobe ze mnie
wyganiaj¹. Zosta³em zdrów, za co Bogu dziêkujê do dzisia.

Obecnie Feliks B³aszczyk ma trzy morgi ziemi, ma krowê i gospodarstwo.
Uprawia je razem z synem i synow¹, którzy czê�æ roku mieszkaj¹ na dole
w Nieszawie. Obok zasianych zbó¿ B³aszczykowie maj¹ sad owocowy, sk¹d je�li
¿yto nie zas³ania, widaæ W³oc³awek, Bobrowniki, Toruñ i Ciechocinek. Od wiosny
jednak prawie ca³y dzieñ spêdza F. B³aszczyk przy pasieniu krowy (ja tylko j¹
pasê, razem tak sobie ¿yjemy). Przyznaje, ¿e najlepiej toby by³o robiæ w lato, ale nie ma
sposobno�ci. Zim¹ � wieczory d³ugie, to siê siedzi przy piecyku i siê robi. Co mam i�æ do
somsiadów na obmowisko, to lepiej przy piecu siedzieæ i robiæ figurki. B³aszczyk jest
przywi¹zany do Nieszawy, bo jak mówi tam gdzie siê wilk ulê¿e, tam do lasu ci¹gnie,
tak samo i ja, jezdem tu wychowany, urodzony. Jest przywi¹zany do swojej rodziny,
a szczególnie do swoich najm³odszych wnuków, lubi te¿ zwierzêta, najbardziej
owieczki, gêsi, krówkê, �winiaczka, nie lubi za� króliki, go³êbi i kozów � ach to djab³a
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stworzone... a � gdzie tylko drzewo � to popsuje. Do pieniêdzy przywi¹zuje niema³¹
wagê � jak cz³owiek ma pieni¹dze, to jest m¹dry i bogaty, a jak nie ma, to jest bidny
i g³upi � powiada. Cechuje go te¿ skrzêtno�æ: jak ide drogo, a le¿y gwó�d�, to ja go
wezme, bo w gospodarstwie mo¿e siê przydaæ.

F. B³aszczyk ma uznanie dla zasad moralnych, w których wychowali go
rodzice ucz¹c: nie wolno tego robiæ, bo to jest grzech, a jak nie, to zaraz baty. Dodaje
te¿ ja te¿ widze, ¿e co jest z³amane przykazanie Boskie. Ja takiego cz³owieka szanuj, co
jest moralny, do ko�cio³a chodzi, z nikim siê nie k³óci, nie pijak. S¹ tacy bardzo uczciwi
� to mam somsiadów i zgadzam siê jak rodzina. Mówi, ¿e powinni�my w wzajemno�ci
¿yæ, a nie uuu � ja bogaty, ja ubrany. Szanuje te¿ tradycje swoich przodków: czego
nas pradziady nauczyli, tego�my powinni siê trzymaæ. Lubiê towarzystwo, ale jak jest
takie � lubie sta³ych (ludzi); ja tu mam somsiadów � ja nigdzie nie ide � ja nie lubie
obmowów.

Niegdy� lubi³ siê bawiæ o� na psim ogonie ¿eby zagra³, to ja tañczy³em � lubia³em
tañczyæ, lubia³em siê zabawiæ� dawniej to by³o inaczej � czy (dziewczyna) by³a bogata
czy biedna � to siê jedna drugiej nie wstydzi³a � dzi� � z no¿ami id¹, dawniej i grzecznie
i ³adnie siê bawili. Na zapytanie, czy �piewa³ rozpromienia siê twarz tak samo,
jak na wzmiankê o tañcu: oo� �piewa³ rozmaite piosenki i gra³ na flecie, na harmoniji�
Na przysz³o�æ jednak patrzy do�æ pesymistycznie: ludzie s¹ coraz gorsi � ja widze,
¿e jest przykazanie boskie z³amane, przewa¿nie u tego m³odego pokolenia. Mówi te¿:
ja my�lê, ¿e dawniej by³o ³adniej, czy, ¿e cz³owiek by³ w tym urodzony� F. B³aszczyk
jest praktykuj¹cym katolikiem, w zimie co niedziela chodzi do ko�cio³a.
W piêknej farze w Nieszawie, w bocznym o³tarzu z prawej strony wisi stary,
zniszczony, na p³ótnie malowany obraz Matki Boskiej Skêpskiej, na którym
korona i p³aszcz s¹ barwy z³ocistej, rêce i twarz ciemno-cieliste, a ksiê¿yc u stóp
srebrny w czarnej obwódce. Feliks B³aszczyk tu siê modli, a obraz ten ¿ywy jest
w jego pamiêci. Latem rzadko tu przychodzi, bo uwi¹zany z krow¹, a wówczas
modli siê na polu: Koronkê, Kto siê w Opiekê, Wszystkie nasze dzienne sprawy � sobie
za krówk¹ odmówiê, bo ja uwa¿am, ¿e Pan Bóg jest tu wszêdzie. W rozmowie podkre�la
B³aszczyk swój stosunek do tradycyjnych wierzeñ: jak nas nauczyli dziadowie, tak
muszê wierzyæ. Wierzy te¿ w ¿ycie pozagrobowe i przytacza fakt, który go o tym
przekona³. We wojsku jakem by³ (w Kiszynowie), to ja u jednego oficera gotowa³em
piwo, noc pó�na i ja do tego piwa musia³em wstajaæ w nocy, jag ono fermentuje. Kazali
mi siê po³o¿yæ w kuchni, a ja nie chcia³em � poszed³em do stajenki spaæ i wtem me co�
uderzy³o w czo³o, a¿ me wziêli do szpitala, ale oni mi nie dali tak i�æ spaæ, bo mówili, ¿e
tam przeszkadza i wtenczas oni czekali, jak rych³o ja przyjde � ja podnios³em siê �
zapali³em �wiat³o, ¿e mo¿e kto naumy�nie przyszed ze ¿yj¹cych me straszyæ, a tam nie
by³o nikogo i mnie z ca³kiej ³ysiny skóre �ci¹gnê³o � i wziêli me do szpitala � to ja wierze,
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¿e poza grobem musi co� byæ. Równie¿ jest przekonany
o istnieniu czarowników. Na potwierdzenie tego
przytacza nastêpuj¹ce zdarzenie: bo kiedy by³o przed
wojn¹ jeszcze � zmarnowa³y mi siê dwa �winiaki � je
dobi³em � ze ¿on¹ jedli�my obiad � przychodzi cygan, ¿eby
kupiæ od niego patelnie � ja mówie, �a on mówi, � ¿e
pañstwu siê zmarnowa³y dwa �winiaki � sk¹d móg³ wie-
dzieæ � pañstwo maj¹ czary zakopane przy progu � proszê
my daæ gromnicê, i szklanke wody, i chusteczke do nosa,
i nakry³ tê szklankê, ukl¹k³, mówi jakie� modlitwe i chuch-
n¹³ trzy razy na tê szklankê � w tej szklance okaza³a siê
parszywa ¿aba � tak i poprosi³ o nó¿ i przy progu kopie tym
no¿em g³êboko na pó³ ³okcia dziure. Wtem wyci¹ga pêk
w³osów i kosteczkie ma³ego dziecka i mówi � je�li pañstwo
chc¹, to ja tê niewiastê sprowadzê, co te czary zakopa³a.
a my w to nie wierzymy i nie chcieli�my, a on mówi, ¿e nie
ujdê 200 metrów, to ta czarownica przyjdzie i zapyta siê
pañstwa, czy pañstwo kupili patelnie, i tak by³o � przysz³a
� widzi pani.

Dla zilustrowania te¿ �wiatopogl¹du F. B³aszczyka
przytoczê parê jego opowiadañ, dotycz¹cych wie-
rzeñ i obyczajów. Pomiêdzy stodo³ami w Nieszawie,
naprzeciw cmentarza jest kamieñ, na którym jeszcze s¹
o�le kopytka, kiedy Matka Boska jecha³a na osio³ku ze
�w. Józefem, Pana Jezusa na rêku trzyma³a. W tych wydr¹-
¿onych od kopytków (�ladach) jest woda, która s³u¿y dla
ku¿ajków � woda z deszczu, z rosy. Rêkê siê moczy i mówi
siê trzy razy Zdrowa�ki do Matki Boskiej i t¹ wod¹ siê
pociera przed s³oñcem wschodu i wtedy gin¹ (kurzajki).
To jest prawda � dodaje F. B³aszczyk i potwierdza, ¿e têdy przez Nieszawê Matka
Boska jecha³a. Syn i synowa t³umacz¹ jednocze�nie, ¿e to jest tylko legenda.
Którego� dnia, gdy B³aszczyk przyjecha³ do Torunia, opowiedzia³ nam z wielkim
przejêciem wiadomo�æ, któr¹ otrzyma³ od swego ziêcia, a która zelektryzowa³a
okolicê: ko³o poznañskiego chodzili król Herod i z koz¹ przed ostatkami na wsi � ksi¹dz
jecha³ z Panem Jezusem do chorego � wszyscy poklêkali, a ten, co by³ diab³em, nie
uklêkn¹³, tylko ¿arty sobie prowadzi³ i zosta³ siê diab³em na zawsze. Doda³ te¿, ¿e
podobno rogi mu wyros³y i ogon, i nie mog¹ mu odj¹æ � to prawda, Pan Bóg nie
pozwoli ze siebie kpiæ.

Il. 1. Rze�ba �w. Antoni,
ok. 1950,
fot. M. Kosicki
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Prace Feliksa Błaszczyka

Wypowiedzi F. B³aszczyka rzucaj¹ pewne �wiat³o na jego w³asn¹ twórczo�æ. Na
zapytanie, co go sk³oni³o do zajêcia siê rze�b¹, odpowiada: widzia³em jak ojciec
robi³, to miê ty¿ poci¹ga³o, jeszczem sobie czubek palca uci¹³ � siekier¹ uci¹³em. Dodaje,
¿e to na rozum przychodzi, ¿e to jest wolna chêæ umys³u i to zale¿y od szczerej chêci, to
jest wrodzone w cz³owieku, ¿e jeden jest nygus, drugi chce pracowaæ, same nerwy
poci¹gaj¹ cz³owieka do pracy. Opowiada te¿: jakem pas krówkê, to wtenczas nudzi³o
mi siê siedzieæ � pusto � ¿ebym nie usn¹³ � wtedy troche, wtedy troche � i siê robi³o.

F. B³aszczyk nigdy w ¿adnej szkole nie uczy³ siê rze�by. Opowiada on, ¿e
ojciec ty¿ tak samo tylko scyzorykiem wyrabia³ tak, jak ja i ty¿ robi³ takie figurki i Matkê
Bosk¹, i Pana Jezusa, i �wiêtego Józefa. I laski robi³ na sprzeda¿ � gospodarze
kupowali je na wie�. Rze�by �wiête jednak ojciec jego robi³ tylko znajomym
i krewnym. Ojciec (robi³) sam ze swojej g³owy, po ojcu otrzyma³em ten gryf, nie gryf,
a umys³ � jakem widzia³ jak ojciec robi³, z³apa³em ten umys³ i tak robiê. Dziesiêæ lat
mia³em, jak takie rzeczy wyrabia³em � ty¿ takie kijki wystrugiwa³em, takie figurki
robi³em, skrzypki robi³em, wiatraki dla dzieci, baty plecione, dla krów pasenia.

Skrzypki robi³ bukowe, a struny z owczych kiszek, robi³ te¿ fujarki �z besu�,
klekoty drewniane, ³apki na myszy i szczury, sid³a na wróble i szczyg³y, p³uta4

z kory sosnowej do sieci, baty plecione z konopi, robi³ te¿ tabakierki z rogu
bydlêcego dla znajomych lub krewnych, a tak¿e solniczki, saneczki i wózeczki
do zabawy dla dzieci, sto³y, krzes³a, ptaszki z rozpostartymi skrzyd³ami,
zrobionymi z jednego kawa³ka drzewa, rozmaitych ¿ydów robi³ i inne rzeczy. ¯ona
B³aszczyka nie pozwala³a mu jednak rze�biæ. Denerwowa³o j¹ to struganie, bo
�mieci³ w domu i uwa¿a³a te¿, ¿e psuje on drzewo i czas traci. Sam B³aszczyk
opowiada jak ¿ona o nim mówi³a � och ty, ciebie widaæ matka na kiju porodzi³a �
nie chcia³a patrzeæ na jego prace, a on tymczasem wci¹¿ robi³ to grechoteczke, to
wózek, ¿eby ka¿dy mia³ zabawke. Poza tym ze trzy lata robi³ u majstra, cie�li
w Nieszawie. Wybudowa³ w swoim ¿yciu cztery domki. Synowa dodaje, ¿e babcia
umar³a w 1941 roku i wtedy dziadzio móg³ robiæ.

Rze�by swoje wykonywa³ B³aszczyk przewa¿nie z lipy, a ostatnio z bia³o-
drzewa, jak topola. Jako g³ówne narzêdzie do pracy s³u¿y³ mu zwyk³y no¿yk, d³uta
nigdy nie u¿ywa³, pomaga sobie toporkiem i  czasem �widerkiem, gdy musi
wydr¹¿yæ otwór do wstawienia r¹k, przymocowanych �na klej�, a tak¿e pi³k¹,
gdy zaznacza krzy¿ etc. Ornament rysuje o³ówkiem. Od³upywane wiórki maj¹
kszta³t trójgraniasty lub nieprawid³owy. O swojej pracy opowiada F. B³aszczyk,
¿e najpierw mówi: Bo¿e dopomó¿. Nastêpnie biorê kawa³ drzewa zupe³nie prosty

4 Nazwa gwarowa p³ywaków do sieci [przyp. red.].
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i wtenczas sobie my�le, co z tego drzewa mo¿e wyj�æ �
czy osoba, czy jaki� jeszcze przedmiot i  wtenczas
siekierkom zrombuje kore, biore kawa³ drzewa i obmy-
�lam, co robiæ, i siê dopiero wyrobi. Je�li np. ma byæ
Matka Boska Skêpska, to najpierw wyczesze topor-
kiem i  wyg³adza no¿ykiem, a nastêpnie odznacza
korone pod³ug rozumu swego, wreszcie robi twarz,
w³osy, p³aszcz, a  na ostatku grotê i ksiê¿yc. Jedn¹
�osóbke� robi oko³o dwóch dni, tylko za krow¹
robiê.

Rze�by swoje przewa¿nie maluje olejn¹ farb¹,
bo cz³owiek widzi, jak jest po ko�cio³ach i ch³opi ze wsi
chcieli, ¿eby by³a malowana, bo wówczas wcale inaczej
wygl¹da. Maluje te¿ zwyk³ymi farbami wodnymi,
u¿ywanymi przez dzieci, poza tym stosuje �seka-
tywê� u¿ywan¹ do pod³óg, któr¹ miesza z br¹zem
lub z³otem. Czasem oddaje swoje rze�by do
malowania malarzowi pokojowemu w Nieszawie.
F. B³aszczyk nadaje swoim �wiêtym ró¿ne rysy,
t³umacz¹c to tym, ¿e np. u Matki Boskiej Skêp-
skiej musi byæ twarz pod³u¿na, ale inne jej oblicza
mog³y inaczej wygl¹daæ, bo Matka Boska w nie jednej
postaci siê objawia³a.

Co do barw mówi, ¿e Matka Boska Skêpska musi
byæ na z³oto i ksiê¿yc na srebrno, twarz na bia³o,
sukienka � na niebiesko, rêce na bia³o, grota musi byæ
zrobiona � na br¹zowo jedna po³owa, a druga � na
zielono, bo tak malowano w Skêpem. U stóp Matki
Boskiej umie�ci³ B³aszczyk tradycyjny ksiê¿yc,
mówi¹c, ¿e i pie�ñ ko�cielna g³osi: ksiê¿yc swe
ogniste rogi sk³oni³ po twe �wiête nogi. Zaznacza te¿ (o figurze, któr¹ widzia³ 61 lat
temu) tak robie, jak pokazuje na figurze w Skêpem. Natomiast wed³ug rze�biarza
Matka Boska Niepokalana musi byæ wiêcej okr¹glejsza, a Matka Boska Wniebowziêta
ty¿ musi byæ okr¹g³o ubrana i musi mieæ rêce roz³o¿one, bo kiedy wst¹pi³a do nieba, to
rêce rozpostar³a i wita wszystkich anio³ów. O  rze�bie Chrystusa Ukrzy¿owanego
mówi: krzy¿ musi byæ malowany, Pan Jezus musi byæ oz³ocony, korona musi byæ czarno
zrobiona, w¹sy na jasnobr¹zowo. O innych postaciach mówi, ¿e np. �wiêty Józef musi

Il. 2. Rze�ba
Matka Boska Skêpska, 1948,
fot. M. Kosicki
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mieæ mêsk¹ twarz, mo¿e mieæ i brodê, i mo¿e nie mieæ brody, �w. Antoni musi mieæ m³od¹,
okr¹g³¹ twarz, Chrystusa musi byæ poci¹g³a twarz.

B³aszczyk bardzo lubi swoj¹ pracê rze�biarza i jest ni¹ ogromnie przejêty:
mnie wszystkie my�li odchodz¹ i tylko my�lê o tym, jak to robiæ, ¿eby to wykonaæ, jak to
powinno byæ� to bym nie jad, ani papierosa nie pali³, taki jestem zawziêty na to. Nic,
tylko bym siedzia³ i robi³ takie rzeczy ze szczerego serca. Najbardziej lubi rze�biæ
Matkê Bosk¹ Skêpsk¹ (Wie�niacy okropnie uwa¿aj¹ Matkê Bosk¹ Skêpsk¹, bo tam
chodz¹ na odpust). Mówi te¿: teraz lepiej robie, bo siê wprawi³em, tak jak kucharka,
bo musi siê wprawiæ umys³, ruch� Po skoñczeniu ka¿dej pracy mówi: dziêkujê Bo¿e,
¿e� mi pozwoli³ to wykonaæ.

Pan B³aszczyk, zdolny i wyj¹tkowo pracowity, mówi, i¿ bardzo lubi rze�biæ;
uwa¿a jednak, ¿e wa¿niejsze jest zajêcie przy gospodarstwie, bo z tego ma byt,
ma chlib, a z tego to by siê nie utrzyma³. Dodaje te¿: ja za ¿onê z³amanego grosza nie
dosta³em, dom pobudowa³ (sam), dzieci wyhodowa³, ja wszystko lubie, ja lubie robiæ.
Syn F. B³aszczyka przyznaje, ¿e jest zadowolony, gdy ojciec rze�bi w wolnych
chwilach, natomiast jest zdenerwowany, gdy robi to w okresie pilnych zajêæ.

Sk¹d B³aszczyk czerpie wzory do swoich rze�b? Do dworu nie chodzi³, ale
podobne postacie widzia³ w figurach w ko�ciele i po drogach, jak spojrzy, to ju¿ sobie
we�mie wzór i robi. Np. o postaci Matki Boskiej Skêpskiej mówi: o � to ja widzia³em,
mia³em wtenczas 15 lat, jakem widzia³ w Nieszawie, w ko�ciele. Spojrza³em i mnie siê
bardzo podoba³a i zacz¹³em robiæ, ale ¿e takie figury ju¿ ojciec robi³, a ja umys³ z³apa³em.
(W jednej ze swoich poprzednich wypowiedzi wspomina³, ¿e bêd¹c jeszcze
ma³ym ch³opcem po raz pierwszy widzia³ Matkê Bosk¹ Skêpsk¹ w Skêpem �
zapewne pomyli³ tak odleg³e fakty). O postaci Matki Boskiej Niepokalanej mówi,
¿e we figurze stoi, w Niestuszewie, lana, gipsowa. Stoi przy szosie; zobaczy³ j¹ dwa lata
temu, za� drewnian¹ rze�bê Matki Boskiej Wniebowziêtej widywa³ we wsi
Probostwo, gm. Lubañ, powiatu nieszawskiego. O �wiêtym Józefie mówi: ja
widzia³em w ko�ciele, w klasztorze w Nieszawie �w. Józefa jak stoja³ przy ¿³obku Pana
Jezusa. Trzeba by³o jeszcze zrobiæ ¿³obek i ¿eby Dzieci¹tko stoja³o, ale za trudno me by³o.

Obecnie F. B³aszczyk rze�bi z pamiêci, z g³owy robi. Postaci wyrze�bione przez
niego ka¿dy sobie �wiêci, jak ksi¹dz przyjdzie po kolêdzie. Za takie rze�by ju¿ nie
bierze siê ¿adnego wynagrodzenia, bo jak mówi: �wiêconym nie mo¿na handlowaæ.
Rze�by swoje F. B³aszczyk darowuje cz³onkom rodziny, za� wie�niacy zazwyczaj
wynagradzaj¹ go w naturze dla krowy pasze, m¹ki, s³oniny dali. Do jednej wsi na
przyk³ad zrobi³ znajomym dwie �osóbki� malowane: jedn¹ z nich matka
postawi³a we figurze, a syn w pokoju. Dosta³ za nie 45 kilo kruchu dla krowy. Gdzie
indziej dosta³ za figurê 500 z³otych i dwa kilo tabaki. Ja pieniêdzy nie chcê, ja chcê
w naturze dodaje, za te osóbkê to jedna ze wsi dawa³a mnie korzec pszenicy.
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Zapytany o hierarchiê prac, które w swoim
¿yciu wykonywa³, mówi F. B³aszczyk, ¿e najwa¿-
niejsze by³o piwowarstwo w browarze prawie by³em
urodzony. Opowiada, ¿e utrzymanie mia³ z bro-
waru, mia³ sto rubli miesiêcznie, trzyma³ dwie
krowy, sprzedawali mleko. Powodzi³o im siê
tak dobrze, ¿e gdy kto� z rodziny potrzebowa³
pieniêdzy, to mówi³ id�cie do Felka, bo Felek
bogaty. Lubi³ pracê w browarze, choæ przyznaje,
¿e g³owa zawsze by³a nietrze�wa. Wspomina te¿,
¿e i na ryby chodzi³ i na berlince p³ywa³ aby dla
chleba, aby dzieci wychowaæ, dodaje te¿ z dum¹
mówi¹c o obecnym okresie: teraz to móg³bym
powiedzieæ, ¿e jestem rze�biarz. Najprzyjemniejsza
(praca) my jest rze�biæ. Gdyby teraz nie mia³
¿adnych obowi¹zków i móg³ wybraæ sobie
zajêcie to bym figurki lubi³, przy tym podnosi
rêce, a twarz jego rozpromienia siê szerokim
u�miechem.

Ogl¹dali�my z F. B³aszczykiem reprodukcje
takich dzie³ sztuki, jak: Madonna Perugina,
Pieta Giovanni della Robia, Pieta Michelangelo
i Madonna Wita Stwosza. Pochylony nad arcy-
dzie³ami z uznaniem mówi³: i ta jest piêkna, i ta
ty¿ piêkna; tylko o obrazie Madonny Vincenzo
Foppa z niepokojem doda³: Matka Boska taka
to  ju¿, ¿e trudno mie odrobiæ. O postaci Nike
z  Samothrake powiedzia³: zupe³nie wygl¹da,
jakby kawa³ s³upa stoja³o. Pokazywa³am mu niektóre reprodukcje rze�b ludowych
z katalogu �Sztuki ludowej w Polsce�, ocenia³ je mówi¹c z uznaniem: podoba my
siê, a przy jednej z nich � przy Matce Boskiej z Kurpiów doda³, i¿ przypomina
mu ona figury znajomego rze�biarza.

Da³am mu kiedy� do oceny ornamenty z pracy Mieczys³awa G³adysza5.
Odpowied� przedstawia³a dla niego wyra�n¹ trudno�æ. O jednym z nich (tabl.
II B2) powiedzia³: naj³adniejsze, bo jest du¿o pracy w tym; o innym, na s. 12, � ten
wiatraczek � czy ja wiem (podoba siê) dlaczego, ¿e to jakby to zrobi³ tak, to by by³a ³adna
zabawka dla dzieci; jeszcze o innym, równie¿ niemalowanym ornamencie laski

5 M. G³adysz, Zdobnictwo drzewne na �l¹sku, Kraków 1938, s. 61.

Il. 3. Rze�ba Matka Boska, 1948,
fot. M. Kosicki
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przê�licy na s. 13 powiedzia³, ¿e mu siê podoba dlatego, ¿e tutaj jedna ca³o�æ jest
malowana � jedna jest czerwona, a druga bia³a, bo jednakowe nie mo¿e byæ. O geome-
trycznym ornamencie na tabl. XV N 15 mówi: naj³adniejsze, bo to takie jakby jab³ka
by³y i ko³o nich dzieci, jakby tych jab³ków dzieci.

Przedmioty piêkne definiuje w nastêpuj¹cy sposób: jak bêdzie na przyk³ad,
je�li siê cz³owiek nie umyje, nie uczesze � to jest brudny. Je�li siê cz³owiek umyje, uczesze,
to jest ³adne. Tak samo robota. Brudna, niewykonana robota nazywa siê brzydka.
Wypowiedzi B³aszczyka, a tak¿e prace potwierdzaj¹ jego wra¿liwo�æ na piêkno
w ró¿nych formach oraz wyobra�niê plastyczn¹, która np. pozwala mu widzieæ
barwnie czarno-bia³y rysunek. Jego oceny estetyczne nie s¹ jednak wolne od
wa¿nych dla niego czynników ubocznych, jak wysi³ek i ilo�æ pracy w³o¿onej
w dane dzie³o, a tak¿e trudno�ci jej wykonania, którymi mierzy swoje w³asne
mo¿liwo�ci. Poza tym pewn¹ rolê odgrywa te¿ czynnik utylitarny, np. zastoso-
wanie wyrobionego przedmiotu jako zabawki itp.

Feliks Błaszczyk i jego środowisko

Ciekawe jest, ¿e w samej Nieszawie bodaj¿e nikt do listopada b.r. nie posiada
jego rze�b. Dalej poza Nieszaw¹ ma je kilka osób, bo jak mówi syn ojciec lubi
sprezentowaæ. Rze�by B³aszczyka rozchodz¹ siê te¿ jako dary u cz³onków rodziny
� u dzieci i krewnych � w Ciechocinku, £odzi, Warszawie i Gdañsku. Od czasu
do czasu robi on rze�by �wiête na zamówienie ch³opów na wie�. Rze�by jego s¹
te¿ u wie�niaków w powiecie nieszawskim w Radziejowie, w P³u¿ewie, w Nie-
stuszewie, gm. Raci¹¿ek, w Bielu, w Owiczku i w Niszczewach, gm. B¹tków i za
Wis³¹, we wsi Rybitwy, gm. Bobrowniki.

O 5 km od szerokiego toru ko³o Nieszawy, za m³ynem, stoi budowana kaplica,
na wierzchu której znajduje siê figura Chrystusa Króla z ber³em w rêku, a we
wg³êbieniu kapliczki od marca 1948 r. stoi drewniana Matka Boska Skêpska
roboty F. B³aszczyka � umie�ci³a j¹ tam jego kuzynka. Ostatnio szereg rze�b
wykona³ dla Dzia³u Etnograficznego Muzeum Miejskiego w Toruniu, ma te¿
dalsze zamówienia dla innych muzeów, a tak¿e dla miejscowego ksiêdza
proboszcza. W swoim ¿yciu zrobi³ B³aszczyk oko³o 50 �osóbek�, najczê�ciej robi³
Pana Jezusa na krzy¿u i Matkê Bosk¹ Skêpsk¹.

Za czasów ojca Feliksa B³aszczyka we W³oc³awku np. by³o podobno trzech
rze�biarzy (robili rozmaite figurki z drzewa), za� w samej Nieszawie oprócz jego
ojca � by³ tylko jeden, niejaki Kasperski. Rze�biarze ci to byli szypry, samouczki
tag jag i ja. Obecnie oprócz B³aszczyka jest w Nieszawie jeden rze�biarz, który
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w swoim ¿yciu wyrze�bi³ dopiero trzy postacie �wiête. Sam B³aszczyk przyznaje,
¿e dawniej rze�b podobnych by³o wiêcej, teraz robi¹ je fabrycznie.

Pragn¹c przekonaæ siê o tym, jak¹ rolê w swoim �rodowisku spe³nia
F. B³aszczyk, jak¹ cieszy siê opini¹ i jak oceniaj¹ jego prace, przeprowadzi³am
szereg rozmów, wypytuj¹c o niego i jego prace przesz³o 30 osób ró¿nych
zawodów, z ró¿nych dzielnic Nieszawy i okolicy. Potwierdzono mi, ¿e robi on
³opatki do soli na sprzeda¿, szczotki, a tak¿e robi figurki z drzewa rozmaitych
�wiêtych. Wdziano go, jak d³ubi i krówke pasie � jak jade, to widze � mówi¹ te¿, ¿e
to z Bo¿ej ³aski artysta, to Bo¿y artysta � on czas wykorzysta.

Miejscowy ksi¹dz opowiada, ¿e w Nieszawie starsi go powa¿aj¹, ¿e cz³owiek
bogobojny, religijny i widz¹ w nim artystê, i podziwiaj¹ talent ukryty w prostym
cz³owieku. Rzemie�lnicy, kupcy i inni ceni¹ w nim powagê, i maj¹ za roztropnego
i rozumnego. Uwa¿aj¹ go za naturalnego, spokojnego i sprawiedliwego cz³o-
wieka: cz³owiek prosty, ale cz³owiek zasad, u¿yczliwy. Wiele osób na zapytanie o jego
rze�by opowiada³o mi, ¿e B³aszczyk wozi je do Muzeum do Torunia, ¿e go tam
fotografowali, ¿e cieszy siê uznaniem. Fakt ten ogromnie podniós³ go w opinii
w³asnego �rodowiska. Mówi¹ te¿ o nim, ¿e jest szczê�liwy, zadowolony, ¿e ludzie
wykszta³ceni go ceni¹ i zamawiaj¹ (prace) � on jest podniesiony na duchu i pracuje nad
sob¹, ¿eby ten talent rozwijaæ. Inni powiadaj¹, ¿e jest bardzo zacny, stateczny, nawet
m¹dry � pod tym wzglêdem � to nic mu nie mo¿na zarzuciæ, przecie¿ jest gospodarz,
dzieci ma inteligentne.

Jedna wie�niaczka powiedzia³a mi: Matka Boska taka by³a ³adna! Pewno! Toæ
pani pójdzie� tu nicht nie robi, tylko on; inny dodaje o tej¿e Matce Boskiej, ¿e bardzo
piêkna � to stary rze�biarz. Komu� innemu tak dalece siê podobaj¹ jego rze�by, ¿e
nie uwierzy³by, ¿e w³asn¹ rêk¹ kto� to zrobi³, inny mówi, ¿e pan B³aszczyk s³ynie na
okolicê. Wypowiedzi powy¿sze s¹ dowodem, i¿ B³aszczyk nale¿y w pewnym
stopniu do autorytetów ciesz¹cych siê uznaniem spo³eczno�ci wiejskiej i ma³o-
miasteczkowej. S³ysza³am te¿ inne opinie o jego rze�bach, ¿e niekoniecznie, bo
nie s¹ takie dok³adne. Lub jednym siê podoba, a drugim nie, starzy mówi¹, ¿e to
starodawna rze�ba, a m³odzi siê �miej¹, ¿e szczup³a na twarzy, ¿e za oty³a. Kto� inny
mówi, ¿e pospólstwo �mieje siê, ¿e to nie ma proporcji, ¿e to s¹ bohomazy � ludzie pro�ci
z Nieszawy, z W³oc³awka o�mieszaj¹.

Przed jedn¹ z chat, niezbyt daleko s¹siaduj¹c¹ z chat¹ B³aszczyka, rozpoczy-
nam d³u¿sz¹ rozmowê i tu w�ród kilku osób zebranych powstaje dyskusja � jedni
chwal¹ jego rze�by, inni gani¹, mówi¹c: bo (to) do niczego podobne nie jest, Matka
Boska Skêpska zezowata, za du¿a twarz, on nie umie odtworzyæ, aby by³o podobne� za
du¿e oczy, gêba krzywa, powinien kierowaæ siê wed³ug modelu.



Maria Znamierowska-Prüfferowa22

Opowiada kto� dalej, i¿ zdarzy³o siê, ¿e kiedy� ksi¹dz nie chcia³ po�wiêciæ Matki
Boskiej Skêpskiej, ¿e nie by³a podobna do Matki Naj�wiêtszej�tylko kawa³ drewna
powyrzynany� Drugi dyskutuj¹cy broni jednak warto�ci jego rze�b, mówi¹c, ¿e
troszke zdolno�ci to ma � trzeci dodaje, ¿e wszak on za krow¹ chodzi � to bardzo du¿a
zdolno�æ. Kto�, s³ysz¹c o tym, ¿e jego rze�by bierzemy do Muzeum, dodaje przecie¿
to nie jest zabytek � robi na obstalunek na wie�. W rodzinie mówi¹ o jego pracy, ¿e
sam¹ twarz �le robi, choæ t³umacz¹ te¿, ¿e nie mo¿e ¿yw¹ zrobiæ. Poza tym spotka³am
wielu nieszawian i mieszkañców okolicznych wsi, np. Bobrowniki i in., którzy
nic o nim nie s³yszeli.

Wypowiedzi dotycz¹ce przynale¿no�ci F. B³aszczyka do okre�lonej warstwy
spo³ecznej, zebrane u rodziny lub innych mieszkañców Nieszawy i przedmie�cia,
zwanego ̄ abieñcem, wykaza³y jak trudno by³o choæby powierzchownie zorien-
towaæ siê w tym problemie. Odpowiedzi osób prywatnych z najbli¿szego lub
dalszego s¹siedztwa by³y sprzeczne, ró¿ni³y siê te¿ wypowiedzi niektórych osób
o sobie samych od wypowiedzi o nich osób innych, np. rodzina F. B³aszczyka
zalicza siê do �ma³orolnych�. Dziadek nale¿y do wsi, dziadzio z miastem nie ma nic
wspólnego � mówi jego synowa i dodaje: Nieszawa to nie jest miasto, a okolica wiejska.
Inni obywatele Nieszawy równie¿ zaliczaj¹ F. B³aszczyka do wie�niaków,
motywuj¹c to tym, ¿e w ziemi pracowa³, ma³e gospodarstwo mia³, ¿e na ¯abieñcu
wszyscy s¹ wie�niacy itp. Natomiast sam F. B³aszczyk mówi, ¿e Nieszawa to jest
miasto przemys³owe i on czuje siê wiêcej miejski, bo my tutaj nazywamy siê mieszcza-
niny. Jednak o swoich najbli¿szych s¹siadach, ¿yj¹cych podobnie ja on na
przedmie�ciu Nieszawy, mówi bez wahania: S¹siedzi s¹ wie�niacy i dodaje jak inni:
na ¯abieñcu wszyscy s¹ wie�niacy, wszyscy maj¹ ziemiê. Kilka g³osów wyrazi³o siê,
¿e niby do miasta to nale¿y, sami za� mieszkañcy ¯abieñca, nawet z tej samej
zagrody wyra¿ali w tej sprawie sprzeczne opinie.  Jak widaæ z ¿yciorysu, praca
artystyczna F. B³aszczyka w okresie m³odo�ci i dojrza³o�ci nie odgrywa w jego
¿yciu wiêkszej roli. Dopiero staro�æ przynosi wiêksze nasilenie jego twórczo�ci.
Przyczynia siê do tego brak si³ do innej ciê¿kiej pracy, zamkniêcie browaru,
zajêcie siê prac¹ w swoim gospodarstwie i to, ¿e pasienie krowy pozwala mu na
zajêcie siê rze�b¹. Na lata wojny 1939-1945 oraz na lata powojenne wypada okres
jego najbardziej intensywnej pracy rze�biarskiej. Praca rze�biarska F. B³asz-
czyka nie jest czym� oderwanym od jego ¿ycia, przeciwnie, na tle ulubionych
zajêæ technicznych, zami³owañ do stolarki wi¹¿e siê ca³kowicie z jego ca³okszta³-
tem i stanowi wy³adowanie jego zami³owañ i uzdolnieñ. Wplata siê w jego
w³asne ¿ycie i w ¿ycie gromady, a obecnie stanowi realizacjê jego twórczych
mo¿liwo�ci, ograniczonych przez wiek.
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Powa¿niejsze zmiany w ¿ycie B³aszczyka
wniós³ fakt zainteresowania siê jego twórczo�ci¹
Muzeum Miejskiego w Toruniu. Podnios³o go to
ogromnie w  opinii jego w³asnego �rodowiska,
a tak¿e sprawi³o, i¿ ma on coraz wiêcej p³atnych
zamówieñ na swoje rze�by, przestaje byæ twórc¹
wy³¹cznie na potrzeby ludu, staje siê cz³owie-
kiem znanym, o którym pisz¹ w gazetach,
podaj¹c reprodukcje jego rze�b etc. Od tej chwili
zdobywa on pewn¹ niezale¿no�æ materialn¹,
zmienia siê te¿ jego samopoczucie, zmienia siê
jego rola. Synowa mówi o swoim te�ciu, ¿e po
tym, jak wzros³a jego s³awa trochê dumny siê
zrobi³, jest niezale¿ny, powa¿ny, jest pewniejszy siebie
� ale zawsze jest jednakowy. Dziadzio jest a¿ za dobry,
za szczery � by resztê odda³.

Podłoże twórczości F. Błaszczyka

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e F. B³aszczyk sta³ siê
twórc¹ w zakresie plastyki dziêki wrodzonej
wra¿liwo�ci estetycznej i potrzebie stworzenia
dzie³ sztuki b¹d� to w formie rze�b, b¹d� to
w formie zdobnictwa, które stosuje do przedmio-
tów i  narzêdzi z zakresu kultury technicznej.

Byæ mo¿e pewne cechy odziedziczy³ po ojcu.
Jego wielostronne zdolno�ci i zami³owania, jego
zdrowie i natura pe³na dynamiki z³o¿y³y siê na
wytworzenie typu cz³owieka aktywnego i twór-
czego w zakresie szeregu dziedzin pracy o cha-
rakterze technicznym, jak piwowarstwo,
rolnictwo, sadownictwo, ciesielstwo, flisactwo czy ¿eglarstwo, jak prace
w zakresie wyrobów z drzewa, rogu, w³osia etc., wreszcie jak jego twórczo�æ
w zakresie rze�by.

Dziêki dobremu zdrowiu F. B³aszczyk do dzi�, mimo 78 lat, mo¿e wykonywaæ
szereg prac gospodarskich. Jednak ostatnio jego wiek przyczyni³ siê do tego, i¿
w okresie od wiosny do jesieni pe³ni on przede wszystkim funkcjê pasterza,

Il. 4. Rze�ba �w. Józef, 1948,
fot. M. Kosicki
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która w zale¿no�ci od pastwiska, o ile nie wymaga od niego zbytniej ruchliwo�ci
lub o ile nie nara¿a go zbytnio na widok publiczny, pozwala mu na zajêcie siê
rze�b¹ w drzewie. Niegdy�, jak to sam wspomina, pasterstwo przyczyni³o siê
do jego twórczo�ci (jakiem pas krówke, to wtenczas nudzi³o mi siê siedzieæ). Wobec
tego, i¿ teraz trudno mu ju¿ wykonywaæ ciê¿sze prace lepiej lubi figurki (F. B³asz-
czyk wielokrotnie w opowiadaniu u¿ywa trzeciej osoby). Trudno powiedzieæ,
czy �rodowisko geograficzne w sposób szczególny odbi³o siê na twórczo�ci
B³aszczyka. Znalaz³ siê on tu miêdzy innymi w krêgu kultury o charakterze
rolniczym, w którym pewn¹ rolê odgrywa obecnie dominuj¹ce w jego ¿yciu
pasienie krowy. Warunki ekonomiczne, tradycja, blisko�æ Wis³y na pewien okres
zmuszaj¹ go do pracy na berlince, blisko�æ browaru do pracy w charakterze
piwowara. Materia³ do wyrobów swoich r¹k czerpie ze �wiata ro�linnego
(drewno, wiklina etc.) oraz ze �wiata zwierzêcego (róg, szczecina etc.). Feliks
B³aszczyk urodzony i wychowany w Nieszawie pe³ni³ w swoim ¿yciu na zmianê
funkcjê pasterza, najd³u¿ej funkcjê piwowara, goñca, szypra, znowu piwowara
i cie�li, a równocze�nie rolnika. Wreszcie ostatnio znowu pe³ni funkcjê pasterza.
Niew¹tpliwie wyrasta on z krêgu kultury ma³omiasteczkowej, mimo i¿ rodzice
jego, dziadkowie i pradziadkowie pochodz¹ ze wsi.

Z wielu wzglêdów mo¿na jednak zaliczyæ F. B³aszczyka do twórców ludo-
wych, gdy¿ nie otrzyma³ on wykszta³cenia, swoj¹ skromn¹ wiedzê uzyska³
w rodzinie przejmuj¹c tradycje swojego ojca, który tak samo jak i on rze�bi³
w chwilach wolnych. Twórczo�æ F. B³aszczyka cechuje tradycjonalizm oparty
na konserwatyzmie. F. B³aszczyk pozostaje wierny swemu ma³omiasteczkowo-
-wiejskiemu �rodowisku i nie wychodzi poza jego ramy. Poza podró¿ami, które
odbywa³, pewien wy³om w jego ¿yciu stanowi zainteresowanie siê jego twór-
czo�ci¹ ze strony Muzeum i innych instytucji. F. B³aszczyk tworzy w rodzimym
materiale przy pomocy najprostszych narzêdzi i techniki.

W swej pracy równie¿ nie wykracza poza granice zakre�lone jego wiedz¹
i  tradycj¹. W dziedzinie rze�by tworzy prawie wy³¹cznie przedmioty kultu
religijnego b¹d� to stawiane w kapliczkach przydro¿nych, b¹d� zabierane do
domów. Nie wychodzi te¿ poza granice kilku tradycyjnych postaci, takich jak
Matka Boska, Chrystus Ukrzy¿owany, �w. Antoni i �w. Józef. Gdy w roku
bie¿¹cym kto� zamówi³ u niego wykonanie na podstawie ilustracji Chrystusa
Frasobliwego, po nieudanych próbach F. B³aszczyk zrezygnowa³ z tej pracy
zwracaj¹c uzyskany zadatek.

Poza tym analiza formalna jego rze�b o charakterze kultowym pozwoli³a na
stwierdzenie takich charakterystycznych cech sztuki ludowej, jak omawiane
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przez wielu autorów, a ostatnio poruszane przez Józefa Grabowskiego w �Pol-
skiej Sztuce Ludowej�6 anaturalizm, uproszczenie formy, typizacja i stylizacja
postaci, dekoratywno�æ, zastosowanie polichromii oraz tematyka religijno-
-ko�cielna. Prace zdobnicze F. B³aszczyka obejmuj¹ przede wszystkim przed-
mioty codziennego u¿ytku.

Rze�by F. B³aszczyka, podobnie jak i jego ojca posiadaj¹ skromny zasiêg.
Rozchodzi³y siê one b¹d� to jako dary sk³adane rodzinie i znajomym, b¹d� jako
zamówienia ze strony wsi, ze które przewa¿nie by³ wynagradzany w naturze.

6 J. Grabowski, Sztuka ludowa w Polsce. Przewodnik po wystawie, Warszawa 1937; J. Grabowski,
Zagadnienie stylu ludowego, �Polska Sztuka Ludowa�, 1947, nr 1/2, s. 9-10; 1948, nr 1, s. 3-5.

Il. 5. P³askorze�ba Chrystus Ukrzy¿owany, 1953,
fot. M. Kosicki
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Rze�b swoich nigdy nie wykonywa³ masowo, rze�bi³ je powoli, prawie wy³¹cznie
w wolnych chwilach w czasie pasienia krowy. Kultura materialna, w której ¿yje
F. B³aszczyk jest zbli¿ona do kultury tutejszych wsi. B³aszczyk nie straci³ zwi¹zku
z ziemi¹, któr¹ uprawia. Przedmioty codziennego u¿ytku jego wyrobu, czy to
w zakresie budownictwa, ³owiectwa, pasterstwa, wyrobów z wici, rogu czy te¿
szczeciny, nie odbiegaj¹ od charakterystycznego typu narzêdzi czy sprzêtów
u¿ywanych na danym terenie. Odstêpstwo stanowi¹ nieliczne wyj¹tki, kiedy
dziêki pomys³owo�ci udoskonala on narzêdzia lub te¿ ozdabia sprzêty choæby
najskromniejszymi ornamentami, które na ogó³, o ile mogli�my to stwierdziæ,
nie wystêpuj¹ typowo na podobnych przedmiotach. Do pospolitych sprzêtów
codziennego u¿ytku, wykonanych przez siebie, nie przywi¹zuje B³aszczyk
zbytniej wagi, natomiast z dum¹ pokazuje piêkn¹ murowan¹ piwnicê i g³êbok¹,
cementowan¹ studniê.

W zakresie kultury duchowej B³aszczyk znajduje siê ca³kowicie w krêgu
grupy parafialnej, któr¹ cechuje tradycyjne przywi¹zanie do ko�cio³a katolic-
kiego i jego nakazów, o czym �wiadcz¹ jego wypowiedzi dotycz¹ce wiary, zasad
moralnych itd. B³aszczyk, jak w ró¿nym stopniu wielu ludzi z jego �rodowiska,
a tak¿e z innych �rodowisk, posiada w³a�ciwy danemu krêgowi kulturowemu
�wiatopogl¹d magiczny, oparty na nielogicznych przes³ankach, dziêki którym
(obok wiary opartej na dogmatach Ko�cio³a katolickiego) wierzy w istnienie
czarowników, w moce czarodziejskie itd. W zakresie kultury spo³ecznej,
B³aszczyk z korzeniami tkwi w swojej grupie rodzinno-s¹siedzkiej,  w której
znajduje zrozumienie, uznanie, w której wy³adowuje swoje instynkty spo³eczno-
-towarzyskie. Pozycjê spo³eczn¹ B³aszczyka ilustruj¹ wypowiedzi jego wspó³-
obywateli, oceniaj¹ce jego charakter, umys³ i prace. Oczywi�cie na
ukszta³towanie siê jego osobowo�ci wp³ywa wiele wymienionych czynników,
krzy¿uj¹cych siê ze sob¹, szereg elementów wystêpuj¹cych równocze�nie, a nie
daj¹cych siê od siebie oddzieliæ.

Osobowo�æ B³aszczyka7 techniczna, ekonomiczna, religijna i estetyczna jest
wyrazem spo³ecznej struktury gromady, której cechy charakterystyczne zosta³y
utworzone przez warunki ekonomiczne, socjalne i kulturowe, istniej¹ce na
danym terenie w danym okresie czasu. Wypowiedzi B³aszczyka ca³kowicie to
potwierdzaj¹, a jak dalece, szeroko pojête �rodowisko kszta³tuje dan¹ osobowo�æ
(w ramach tego, co F. Znaniecki8 okre�la jako typowe i powtarzalne), mo¿na
stwierdziæ zestawiaj¹c ciekawe dane, uzyskane przez T. Dobrowolskiego9

7 C. Znamierowski, Zespó³ osób, �Przegl¹d Socjologiczny�, z. 1, s. 1-4.
8 F. Znaniecki, Ludzie tera�niejsi i cywilizacja przysz³o�ci, Lwów � Warszawa 1934, s. 115.
9 T. Dobrowolski, Kilka uwag o rze�bie ludowej (na marginesie twórczo�ci �l¹skiego rze�biarza Jana Kulisza),

�Zaranie �l¹skie�, R. XI, 1930, z. IV.
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o  rze�biarzu z po³udniowej Polski, z wypowiedziami F. B³aszczyka z Kujaw.
Analogie równie¿ mo¿na znale�æ przegl¹daj¹c ¿yciorysy artystów ludowych
zebrane przez T. Seweryna10. W podobny sposób ujmuje to zagadnienie
S. Ossowski pisz¹c: sztuka jakiej� epoki jest w zale¿no�ci od wspó³czesnego ustroju
gospodarczego, od sytuacji politycznej, od religii i wiedzy wspó³czesnej, ale równocze�nie
pozostaje w zale¿no�ci od sztuki okresów minionych, od wa¿niejszych etapów tego
z³o¿onego procesu, jaki stanowi¹ dzieje sztuki w ramach dziejów kultury11.

¯yj¹cy rze�biarze ludowi s¹ byæ mo¿e ostatnimi tego rodzaju twórcami
koñcz¹cej siê epoki w sztuce ludowej. Infiltracja wp³ywu miasta, szko³y
i instytucji spo³ecznych, a z nimi o�wiaty nios¹cej wy¿sz¹ wiedzê techniczn¹,

10 T. Seweryn, S³ownik artystów ludowych. Kwestionariusz,, �Orli Lot�, R. 19, nr 1, s. 21.
11 S. Ossowski, Socjologia sztuki, �Przegl¹d Socjologiczny�,  1936, z. 3-4, s. 480-482.

Il. 6. Laski, wyk. F. B³aszczyk, 1947-1948,
fot. J. Chmielewski
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narzêdzia i wzory ogólnoeuropejskie, przynosz¹ zag³adê tradycyjnej kultury
ludowej, która drog¹ naturaln¹ przestaje egzystowaæ w dawnych formach
i  przechodzi wy³¹cznie do muzeów. Nale¿y przypuszczaæ, i¿ tacy arty�ci jak
Feliks B³aszczyk bêd¹ siê pojawiali jeszcze przez krótki czas. Usi³owanie
wnikniêcia w dzieje pracowitego ¿ycia F. B³aszczyka, w jego indywidualno�æ,
�wiatopogl¹d i warunki, w jakich wyrós³, w jakich powsta³a jego twórczo�æ
artystyczna, mo¿e rzuciæ pewne �wiat³o na drogi twórczo�ci artystów ludowych
nale¿¹cych do tej mijaj¹cej epoki oraz na tkwi¹ce w nich twórcze potencje, które
w danym �rodowisku i epoce zrealizowa³y siê w takiej formie plastycznej.

Bystroñ J. S., Socjologia, Warszawa 1931.
Dobrowolski T., �l¹ska rze�ba ludowa w drzewie, Katowice 1930.
Grabowski J., Zespo³y rze�b z wyobra¿eniem Bo¿ego Grobu, �Polska Sztuka

Ludowa�, 1948, nr 2, s. 16-24.
Kowalski S., Niektóre za³o¿enia badañ socjologicznych, �Przegl¹d Socjologiczny�,

1947, T. IX, z. 1-4.
Moszyñski K., Kultura ludowa S³owian, Kraków 1939.
Rychliñski S., Warstwy spo³eczne, �Przegl¹d Socjologiczny�, 1946, t. VIII, z. 1-4.
Seweryn T., Sztuka ludowa w Polsce, Katalog wystawy, Kraków 1948.
Szczepañski J., O pojêciu �rodowiska, �Przegl¹d Socjologiczny�, 1946, t. VIII, z. 1-4.
Znaniecki F., Ludzie tera�niejsi i cywilizacja przysz³o�ci, Lwów � Warszawa, 1934.
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Bajki ludowe Feliksa Paczkowskiego z Włocławka.
Omówienie i systematyka1

Wstęp

W 1956 r. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze w Toruniu przy wspó³pracy
Polskiego Radia w Bydgoszczy og³osi³o Konkurs Ludoznawczy, w nastêpnych
edycjach przemianowany na Konkurs Folklorystyczny. Organizatorzy konkursu
zwrócili siê do spo³eczeñstwa ówczesnego województwa bydgoskiego i pó³noc-
nych terenów s¹siaduj¹cych, a przede wszystkim do ludzi zwi¹zanych ze wsi¹,
prosz¹c o zapisywanie bajek, podañ, legend, opowie�ci itp. Celem konkursu by³o
uzupe³nienie i rozszerzenie zbiorów archiwalnych muzeum, zabezpieczenie
ich, a nastêpnie opracowanie i szersze udostêpnienie.

Konkurs przyniós³ du¿o ciekawego materia³u dla etnografów, historyków
literatury, jêzykoznawców i socjologów. W dziale prozy trzeci¹ nagrodê otrzy-
ma³ Feliks Paczkowski z W³oc³awka za zestaw bajek i opowie�ci zas³yszanych
od matki, krewnych i znajomych.

Feliks Paczkowski mieszka w robotniczej dzielnicy W³oc³awka, na ulicy Jana
Polewki 16 m. 6. Tu siê urodzi³, tu ¿yli jego rodzice. Pochodzi z rodziny murarzy,
ma 51 lat, jest wdowcem. Ukoñczy³ 7 klas szko³y podstawowej i 1. klasê szko³y
zawodowej, kszta³c¹cej do zawodu piekarza. Jest robotnikiem, pracuje we
W³oc³awskiej Fabryce Maszyn i Urz¹dzeñ.

Do tradycji w jego rodzinie nale¿a³o opowiadanie wieczorami bajek i aneg-
dot. Szczególnie wiele bajek zna³ wuj Paczkowskiego, murarz z W³oc³awka, Józef
Zimecki, któremu Paczkowski zawdziêcza znajomo�æ wielu tekstów. Najczê�ciej
bajki opowiadali mu ludzie starsi2.

Do zapisywania zapamiêtanych tekstów Paczkowski przyst¹pi³ w 1956 r.,
gdy pos³ysza³ w radio informacjê o konkursie. Jako nagrodê dosta³ wówczas
700 z³, to go zachêci³o, by w latach nastêpnych znów popróbowaæ szczê�cia.

1 Praca napisana na Podyplomowym Studium Etnografii w Toruniu pod kierunkiem dr Teresy
Karwickiej, Toruñ 1978.

2 Pe³ny spis narratorów z wyszczególnieniem ich wieku w r. 1956 oraz stopnia pokrewieñstwa
z autorem podany jest na koñcu pracy.

Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu Nr 2
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Powiod³o mu siê i w 2 nastêpnych konkursach, tj. w r. 1957 i 1958 zdoby³
dwukrotnie I nagrodê w wysoko�ci 2 tys. z³otych.

Samo notowanie tekstów nie kosztowa³o go wiele pracy, mówi, ¿e 1 bajkê
zapisywa³ przez 10-15 minut. Obecnie nie zajmuje siê tym, mimo ¿e go do tego
zachêcano. Mówi, ¿e powróci do pisania jak bêdzie starszy. Z dalszej rozmowy
wynika jednak, ¿e ju¿ w³a�ciwie nie pamiêta wielu utworów. Zapytany nato-
miast, czy wierzy w to, o czym pisa³ w swoich opowie�ciach, przytakuje i na
potwierdzenie podaje kilka historii, których by³ �wiadkiem. Stwierdza, ¿e duchy
s¹, choæ ludzie czasem trochê upiêkszaj¹ i zmy�laj¹ niektóre fakty. Kiedy� pisa³,
bo pisanie sprawia³o mu rado�æ, bo ponosi³a go fantazja. Obecnie nie ma ju¿
kontaktu z lud�mi, którzy opowiadaj¹ bajki. Z ¿alem stwierdza, ¿e dawne
�kominki� wysz³y z mody, ¿e zast¹pi³y je film i telewizja � �po¿eracze czasu�.

Paczkowski jest rozmowny i pe³en ¿ycia. Jest w nim chyba autentyczna chêæ
przekazania tego, co zapamiêta³ z opowiadañ zas³yszanych w dzieciñstwie,
i  s¹dzê, ¿e rzeczywi�cie powróci kiedy� do zapisania tych nielicznych ju¿
znanych mu tekstów.

W tej pracy powrócono do nagrodzonych przed ponad 20 laty bajek, by je
opracowaæ, pos³uguj¹c siê metod¹ prof. Juliana Krzy¿anowskiego,  przedsta-
wion¹ w pracy Polska bajka ludowa w uk³adzie systematycznym.

Analiza bajek

Julian Krzy¿anowski3 zalicza do bajek ludowych ró¿norodne opowiadania
tradycyjne, powtarzaj¹ce siê, przekazywane drog¹ ustn¹, bajki zwierzêce,
ba�nie, legendy, powiastki buduj¹ce i powiastki humorystyczne. Jak widaæ
pojêcie bajki potraktowane zosta³o bardzo szeroko. Systematyzuj¹c bajki
Krzy¿anowski dzieli je na:

1. bajki zwierzêce
2. ba�nie, legendy i nowele
3. kawa³y i anegdoty
4. bajki ajtiologiczne
5. opowie�ci wierzeniowe i podania.
Te grupy bajek ludowych dzieli na szereg podgrup tematycznych, a te z kolei

na poszczególne tytu³y. Ów podzia³ bajek zastosowa³am przy opracowaniu
tekstów Paczkowskiego.

3 J. Krzy¿anowski, Polskie bajki ludowe w uk³adzie systematycznym, t. 1, Wroc³aw 1962.
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 Analizowane bajki nie s¹ pisane gwar¹, choæ wiele w nich wyrazów
gwarowych. Zapisywa³ je bowiem cz³owiek wówczas jeszcze m³ody, z ukoñczon¹
szko³¹ podstawow¹, wywodz¹cy siê z miejskiego �rodowiska robotniczego. Tym
tak¿e mo¿na wyt³umaczyæ przewagê ¿argonu i s³ownictwa potocznego nad
wyrazami gwarowym. �Stary grzyb� mówi ¿ona o niem³odym mê¿u. Niemcy
pomiêdzy sob¹ �szwargocz¹�, kto� �wyba³usza� oczy ze zdziwienia, kto� inny
zrobi³ siê �honorowy� lub wygra¿a: �czekaj, bachorze, ja ci poka¿ê�. Narrator
pisze, ¿e przy tej �ca³ej hecy� by³ brat sieroty, matce trzynaste dziecko by³o
potrzebne jak �dziura w mo�cie�, za� ksi¹dz �by³ w terenie�.

 Pomieszanie gwary, ¿argonu i s³ownictwa potocznego stanowi o stylu
Paczkowskiego. Charakterystyczne dla niego jest równie¿ u¿ywanie wielu
wyra¿eñ emocjonalnych, maj¹cych podkre�liæ z pewno�ci¹ i zaanga¿owanie
narratora, i spotêgowanie wra¿enia na czytelniku. I tak kto� rzuca �niena-
wistne� spojrzenie, kto� inny jest �niemo¿liwy�, a mróz �z³owieszczo skrzeczy�
pod nogami.

 Cech¹ charakterystyczn¹ bajek Paczkowskiego jest równie¿ wprowadzenie
do fantastycznych opowie�ci elementów realistycznych, zwi¹zanych z codzien-
nym ¿yciem. Autor ukonkretnia swe bajki, przydaj¹c zupe³nie zmy�lonym
wydarzeniom realiów dnia codziennego. Opieraj¹c siê w swych opowie�ciach
na klasycznych w¹tkach ba�niowych, ³ami¹c konwencjê, podaje dok³adne
okre�lenia miejsca i czasu akcji. Akcja toczy siê np. na Helu, nad Gop³em, nad
rzek¹ Zg³owi¹czk¹ (p³yn¹c¹ przez W³oc³awek). Bohaterka jednej ma nie tylko
pospolite imiê Marysia, ale nosi tak¿e nazwisko Skowron. Inni bohaterowie
maj¹ tak¿e wcale niebajkowe imiona: Gregor, Anto�, Bolu�.

 W przeciwieñstwie do tradycyjnych bajek Paczkowski okre�la niekiedy
dok³adnie czas akcji. Pisze np.: �by³o to dawno, w po³owie XIX wieku�. Sk³onno�æ
do dok³adno�ci widoczna jest nawet w takich informacjach, ¿e biedny sierota
mia³ 13 lat, gospodarz umar³ na zapalenie p³uc, a dziewczyna mia³a utkaæ dywan
o rozmiarach 10 x 6 m. Dziêki tej sk³onno�ci do opisywania w kilku bajkach
mamy do�æ dok³adnie zanotowane obyczaje, np. chrzest m³odego rybaka na
morzu, po³ów ryb, obyczaje weselne czy �ledzenie i ukaranie czarownicy.
Równie¿ sprawy spo³eczne i historia znajduj¹ odbicie w bajkach Paczkowskiego.
Np. akcja rozgrywa siê w czasach, gdy kraj jest naje¿d¿any przez zaborców,
ludno�æ ¿ywi niechêæ do Niemców, niektórzy bohaterowie maj¹ trudno�ci
z otrzymaniem pracy, wzbogacony ch³op kupuje �fabryczkê�, a nawet w jednym
z utworów poruszany jest problem ustalenia ojcostwa.

 Jak ka¿e tradycja literacka, bajki koñcz¹ siê szczê�liwie, ale u Paczkowskiego
jest czasem dodatkowy mora³, wyp³ywaj¹cy z osobistych pogl¹dów autora.
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W  bajce opartej na T 4774 zmienione jest zakoñczenie: dziewczyna w porê
zrozumie swój b³¹d i postanawia zawsze odganiaæ g³upie my�li, a �Bajka
o  pewnym grajku, co królem zosta³� koñczy siê s³owami: �Tak, moi drodzy,
koñczy siê ta bajka, ¿e przez szalon¹ mi³o�æ mo¿na zgubiæ ca³e rodziny, wiêc
nie wybierajcie nigdy m³odym narzeczonych, niech siê sami szukaj¹ i w praw-
dziwej mi³o�ci ¿yj¹�.

 W wielu bajkach widoczne s¹ moralizatorskie tendencje Paczkowskiego,
mowa jest o ludziach, którzy za b³êdy s¹ karani lub nawracaj¹ siê. Kara za winy
jest typowym motywem gatunku, ale obszerne opisy rozterek bohaterów
w  zwi¹zku z owymi zagadnieniami moralnymi s¹ ju¿ indywidualn¹ cech¹
utworów Paczkowskiego.

 Du¿e fragmenty po�wiêca autor opisom stanów wewnêtrznych postaci
w  ogóle, niezale¿nie ju¿ od zagadnieñ moralnych. Paczkowski lubuje siê
w  opisach strachu braci b³¹dz¹cych po lesie, lêku królewny przed utrat¹
m³odo�ci, snuje opowie�ci o szlachetno�ci sieroty i o wielkiej mi³o�ci ¿ony
oczekuj¹cej na powrót mê¿a.

 W niektórych utworach jest du¿o opisów drastycznych. W bajkach �O g³u-
pim Wojtku�, �O karle-potworze� czy w �Opowie�ci z dreszczykiem nr 2� opisy
zabijania wyró¿niaj¹ siê swym naturalizmem: ludzie krajani s¹ na kawa³ki, czuæ
zapach ludzkiego miêsa itp.

Bajki Paczkowskiego maj¹ czêsto ¿artobliwe zakoñczenie w rodzaju: �Ja te¿
tam by³em i wszystko widzia³em, a dzi� wam tylko tê historyjkê na papierze
opisa³em� lub: �Ja te¿ tam by³em za lokaja, ci¿emki mia³em ze szk³a, ubranie
z mas³a, to mi siê buty pot³uk³y, ubranie siê roztopi³o, a mnie z balu wyrzucono
i dzi� mia³em mo¿no�æ tê legendê opowiedzieæ wam�, a nawet: �Dwie dziurki
w nosie i skoñczy³o siê�. Jedna z bajek koñczy siê niezwi¹zanym z tre�ci¹
wierszykiem.

Nie s¹ to pomys³y oryginalne. Podobnie koñczy siê wiele bajek ludowych.
Sam Paczkowski motywuje swe zakoñczenia nawi¹zywaniem do tradycji.
Stwierdza równie¿, ¿e w ten sposób daje do zrozumienia, ¿e utwór jest zakoñ-
czony. Uwa¿a równie¿, ¿e nie do wszystkich bajek takie ¿artobliwe i jakby
osobiste zakoñczenia nadaj¹ siê.

Kilka tekstów jest tak napisanych, jakby narrator zna³ osobi�cie bohaterów
opowie�ci. Ten sposób zakoñczenia bajek podkre�la zwi¹zek emocjonalny
narratora z przedstawion¹ histori¹. Czasem zakoñczeniem jest przys³owie, np.:
�Gdzie diabe³ nie skusi, tam baba musi�.

4 Nazewnictwo wed³ug systematyki J. Krzy¿anowskiego.
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Wiêkszo�æ utworów Paczkowskiego jest utrzymana w powa¿nym tonie,
widoczne s¹ nawet sk³onno�ci autora do dramatyzowania losów ludzkich przez
opisy prze¿yæ bohaterów, piêtrzenie przed nimi trudno�ci, ale w niektórych
tekstach jest tak¿e pewna doza humoru. Jest to najczê�ciej humor jêzykowy,
wyra¿aj¹cy siê w ¿artobliwych zakoñczeniach albo powiedzeniach, np. zwrotom
dos³ownym nadaje siê znaczenie przeno�ne: ch³op mia³ gwizdn¹æ na diab³a,
wiêc gwizdn¹³ go, czyli uderzy³. Jest te¿ w tekstach trochê rubasznych powie-
dzonek typu: �a ojcu jakby w mordê kto da³�, s¹ one jednak pozbawione
pejoratywnego charakteru, a stanowi¹ naturaln¹ formê wyra¿ania my�li. Sam
Paczkowski twierdzi, ¿e i tak ze wzglêdów cenzuralnych ³agodzi³ niektóre
sformu³owania w zas³yszanych tekstach.

Bardzo ró¿na jest kompozycja bajek zapisanych przez Paczkowskiego.
Opowie�ci z dreszczykiem, kawa³y i anegdoty, opowie�ci wierzeniowe i nowele
s¹ krótkie, prawie zawsze oparte dok³adnie na jednym w¹tku i kompozycja ich
jest w³a�ciwa. Inaczej rzecz siê przedstawia z ba�niami magicznymi: s¹ one
rozbudowane, wielow¹tkowe. Paczkowski dzieli je nawet na rozdzia³y, tworz¹c
z nich opowiadania dotycz¹ce kilku odrêbnych historii. Ponadto po³¹czenie
tych w¹tków jest nieraz do�æ przypadkowe, a nadmiar motywów nie zawsze
logicznie uzasadniony, co nie tylko pogarsza kompozycjê tych ba�ni, ale tak¿e
powoduje trudno�ci w zrozumieniu tekstu. I tak czasem bohater ginie w po³owie
historii (�O pewnym grajku, co królem zosta³�), a autor opowiada o losach
innych osób. Innym razem akcja staje siê zagmatwana, a wydarzenia nie-
umotywowane (�O ch³opie, co uratowa³ ¿ycie królewskiej rodzinie�, �O Jasiu
i sierotce Marysi�).

Owo zagubienie akcji nie jest jedynie cech¹ bajek Paczkowskiego, podobne
zjawisko zauwa¿y³a Dorota Simonides pisz¹c o bajce �l¹skiej. Wydaje siê, ¿e
przyczyn¹ tego s¹ umiejêtno�ci odtwórcze, a nie twórcze poszczególnych
narratorów, którzy, gdy zawodzi ich pamiêæ, ³¹cz¹ zapamiêtane, czasem
przypadkowe, opowie�ci w jedn¹ ca³o�æ, nie zauwa¿aj¹c nawet owych niedo-
magañ kompozycyjnych utworów.

W 39 tekstach przys³anych przez F. Paczkowskiego ³¹cznie na 3 konkursy
przewa¿aj¹ ba�nie magiczne, jest ich bowiem a¿ 23. Tylko nieliczne ich warianty
zosta³y zanotowane przez Kolberga lub Nietzcha na Kujawach, nie s¹ to jednak
bajki wy³¹cznie kujawskie. Teksty bajek pozna³ Paczkowski dziêki ludziom,
z których wiêkszo�æ mieszka³a b¹d� mieszka na Kujawach, nie wszyscy jednak
s¹ rdzennymi mieszkañcami tego regionu. Porównuj¹c w¹tki omawianych bajek
z uk³adem systematycznym Krzy¿anowskiego, stwierdziæ nale¿y, ¿e bajki
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Paczkowskiego nawi¹zuj¹ do bardzo popularnych motywów, znanych najczê-
�ciej w wielu regionach kraju, a ju¿ z ca³¹ pewno�ci¹ ¿aden z nich nie jest jedynie
kujawski.

Charakterystyczne jest, ¿e Paczkowski w ba�niach magicznych do�æ �ci�le
trzyma siê kilku krêgów tematycznych: o nadludzkich przeciwnikach, zada-
niach, pomocnikach i przedmiotach magicznych, a pomija zupe³nie bajki
o ³garzach, ³garstwach, duchownych; nie pisze te¿ w ogóle bajek ajtiologicznych,
zwierzêcych, ³añcuszkowych ani legend. Jest te¿ tylko jedna opowie�æ wierze-
niowa, dwie nowele oraz siedem kawa³ów i anegdot. W tych ostatnich s¹ trzy
teksty o g³upim potworze, dwa o z³odziejach i oszustach oraz po jednym
dotycz¹cym kawa³ów o parach ma³¿eñskich i szczê�liwych przypadkach.

Dwa utwory nie daj¹ siê nigdzie zaklasyfikowaæ: s¹ to �Bajka o wisielcu�
i �O karle � potworze�. Pierwszy jest moralizuj¹c¹ przypowiastk¹ niefortunnie
nazwan¹ przez autora bajk¹, drugi nawi¹zuje do T 708, ale jedynie w samym
pomy�le dziecka-potworka, poza tym ca³kowicie od T 708 odbiega.

W�ród nades³anych tekstów zupe³nie odrêbn¹ grupê stanowi¹ cztery
�opowie�ci z dreszczykiem�, jak je nazwa³ Paczkowski. S¹ to opowiadania
dotycz¹ce autentycznych ludzi, miejsc i � wed³ug autora � autentycznych
wydarzeñ. Akcja dwóch opowiadañ rozgrywa siê we W³oc³awku przed II wojn¹
�wiatow¹, trzeciego � w miasteczku Kowal w 1914 r., a ostatniego � we wsi
Mochnacz. Poza imionami podane s¹ nazwiska bohaterów, a nawet nazwy ulic,
na których mieszkaj¹.

Pisz¹c swe opowie�ci z dreszczykiem, Paczkowski powo³uje siê na �wiadków
tych przedziwnych historii, robi¹c ich jednocze�nie g³ównymi bohaterami. Owe
4 utwory wi¹¿¹ siê z wierzeniami w z³e moce, duchy, które po nocach prze�la-
duj¹ ludzi, a w dzieñ nie maj¹ do nich dostêpu. Te krótkie utwory o dobrej
kompozycji i ¿ywym jêzyku s¹ najbardziej oryginalnymi utworami Paczkow-
skiego.

Sam Paczkowski nie uwa¿a siê za twórcê zapisanych bajek. Stwierdza, ¿e
zanotowa³ to, co us³ysza³ od innych. Pewne fakty przeinacza³, bo zapomnia³,
inne celowo zmienia³, np. ze wzglêdów cenzuralnych lub gdy �ponios³a go
fantazja�.

To, ¿e kto� zapisa³ pos³yszan¹ uprzednio opowie�æ, nie upowa¿nia do
nazwania go twórc¹. Ale z pewno�ci¹ od zapisuj¹cego zale¿y zarówno forma
zapisu, jak i (celowe czy te¿ nie) przekszta³cenie w¹tków. Tak te¿ i od upodobañ,
pogl¹dów, wra¿liwo�ci, a w koñcu od talentu Paczkowskiego zale¿y ostateczny
kszta³t napisanych przez niego tekstów. I w tym sensie nale¿y go potraktowaæ
jako twórcê.
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KOMENTARZE5

I. BAJKI MAGICZNE

1. BAJKA O PTAKU, LWIE I WIELORYBIE - T 302 + T 383
Bajka oparta jest g³ównie na dwu w¹tkach, zawiera jednak wiele opisów

obyczajowych, np. chrzest Gregora na morzu, bogacenie siê Helu. Utwór
obszerny, podzielony zosta³ na rozdzia³y i nale¿y go zaliczyæ raczej do opowia-
dania opartego na w¹tkach bajkowych. Narrator nie zachowuje tu dystansu
wobec wydarzeñ, pisz¹c na koñcu o rozmowie z g³ównym bohaterem. U Kol-
berga nie zanotowana na Kujawach.

2. O SZCZÊ�LIWEJ GODZINIE - T 305 + T 502 + T 513
Utwór oparty na w¹tku o Tezeuszu, wzbogacony epizodami z bajek o na-

dzwyczajnych pomocnikach i dzikim cz³owieku. Liczne realistyczne opisy,
dotycz¹ce codziennego ¿ycia ludzi, w pierwszej czê�ci utworu.

3. O STRZYDZE - T 307
Bajka oparta na klasycznym w¹tku o królewnie Strzydze. Motyw o upiorze

w ko�ciele zanotowany w Inowroc³awiu Turzanach.

4. BAJKA O CZAROWNICY - T 313 + T 317 + T 327 A
Po³¹czenie trzech w¹tków z trzech odrêbnych bajek, w pierwszej do�æ

rozbudowana opowie�æ o losach dwu sióstr. Kolberg zanotowa³ T 327 A
w Przedczu.

5. O CZAROWNICY I JEJ CÓRCE - T 313 A + T 313 D
Poza czê�ci¹ wstêpn¹ bajka oparta na motywach A i D popularnego w¹tku

�Ucieczka�.

6. BAJKA O PEWNYM GRAJKU, CO KRÓLEM ZOSTA£ - T 326
Utwór nawi¹zuje jedynie do 2. epizodu i zamienia siê w opowiadanie

z mora³em: nie nale¿y ingerowaæ w sprawy sercowe m³odych.

5 Komentarze do bajek opieram na wspomnianej wcze�niej systematyce J. Krzy¿anowskiego, stosujê
równie¿ jego terminologiê. I tak kolejne w¹tki oznaczam cyfr¹ po literze T (np. T 334), natomiast
poszczególne motywy w¹tków � du¿ymi literami po cyfrach (np. T 327 A).
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7. O G£UPIM WOJTKU - T 330 b + T 651
Bajka jedynie w ogólnym zarysie nawi¹zuje do T 330 B (bohater w nagrodê

po�lubia królewnê). Ponadto pomys³ powiedzonka z T 651. G³ówny trzon
opowie�ci trudny do zaklasyfikowania.

8. O ¯O£NIERZU TU£ACZU - T 330 B
Bajka do�æ �ci�le oparta na 1. i 2. epizodzie w¹tku �Stary ¿o³nierz i diabli�.

Do�æ nieoczekiwanie zakoñczona wierszem bez zwi¹zku z tre�ci¹ bajki. Z epi-
zodu 1. usuniêto historiê nagrody za ja³mu¿nê. Notowana przez Kolberga
w Gniewkowie i Bydgoszczy.

9. BAJKA O WÊDROWNYM DZIADKU - T 330 B i A
Bajka zaczyna siê od 2. epizodu w¹tku T 330 B, a w dalszej czê�ci nawi¹zuje

do T 330 A. Zamiast ¿o³nierza bohaterem jest dziadek.

10.  BAJKA O CH£OPCU, CO URATOWA£ ¯YCIE KRÓLEWSKIEJ RODZINIE -
T 334

W swym g³ównym pomy�le bajka oparta na T 334, obok tego w czê�ci
pocz¹tkowej nagromadzenie epizodów z bajek o czarownicy i królewnie
wygranej w karty.

11.  �LUBOWANIE - T 365
Bajka o umar³ym, porywaj¹cym narzeczon¹ jest ca³kowicie oparta na w¹tku

T 365 (�Lenora�), zamienione jest jedynie zakoñczenie � dziewczyna nie ocaleje,
umiera z przera¿enia.

12.  O JASIU I MA£GOSI SIEROTCE - T 403
Bajka nawi¹zuj¹ca do T 403 z mocno rozbudowan¹ czê�ci¹ dotycz¹c¹

opowie�ci o znêcaniu siê macochy nad pasierbic¹. Zmieniony epizod 2., zamiast
utopienia � otrucie dziewczyny. Rozbudowany motyw historii ojca i perypetii
rodzeñstwa bohaterki bajki.

13. O SIEROTCE MARYSI, CO ZOSTA£A ZAMIENIONA W RYBKÊ - AT 4036

Czê�æ pierwsza utworu nie opiera siê na w¹tkach bajkowych, a jest utworem
zawieraj¹cym liczne opisy obyczajów. W dalszej czê�ci historia nawi¹zuje do
motywu z AT 403 � dziewczyny zamienionej w rybkê. Liczne odstêpstwa od tego
w¹tku.

6 Zapis AT pochodzi od przyjêtego przez Krzy¿anowskiego uk³adu bajek Aarnego-Thompsona.
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14.  BAJKA O 3 CYTRYNACH - T 403
Jest to opowiadanie oparte na pewnych epizodach z T 403 o narzeczonych

czarnej i bia³ej (odzyskanie ukochanej zamienionej w go³¹bkê).

15.  O DOBREJ WRÓ¯CE I SIEROTCE MARYSI - T 450
Utwór o bardzo lu�nej budowie, oparty czê�ciowo na T 450 (motyw psów

i kary dla winnych). Pewne zwi¹zki z T 400 A (przemiana w ³abêdzie). Rozbudo-
wana czê�æ wstêpna, mówi¹ca o idyllicznym ¿yciu Marysi i wró¿ki.

16.  O KRÓLEWNIE Z BROD¥ - T 464
Jeden z licznych w¹tków bajki o czarnej królewnie, która czeka, aby j¹ kto�

wybawi³.

17.  O BIDNYM WOJTKU - T 465 A
W pierwszej czê�ci bajka oparta jest na motywie dziewczyny z jeziora, ale

w  g³ównym swym trzonie na T 465 A, tj. na bajce o mê¿u prze�ladowanym
z powodu piêknej ¿ony. Zanotowana przez Kolberga w Rakutowie.

18.  O PEWNEJ DZIEWCZYNIE - T 477 + T 479
Historia dziewczyny, która nie maj¹c powodzenia, gotowa jest nawet tañczyæ

z diab³em. Motyw nieco zmieniony, bo bohaterka w porê siê opamiêta³a
i wygna³a diab³a.

19.  O STARYM KRÓLU, CO CHCIA£ M£ODYM ZOSTAÆ - T 551
Opowiadanie podzielone na rozdzia³y oparte jest na w¹tku o wyprawie po

¿yw¹ wodê. Rozbudowany epizod dotycz¹cy przygód najm³odszego królewicza.

20.  BAJKA O BIEDNYM RYBAKU - T 551 + T 568
Opowie�æ oparta na dwu w¹tkach po³¹czonych w jedn¹ ca³o�æ (bajka

o rybaku i jego ¿onie oraz bajka o zdradzieckiej ¿onie). Pocz¹tek niezwi¹zany
z tymi w¹tkami zawiera konkretne dane o czasie i miejscu akcji.

21.  O WOJTKU BOHATERZE - T 590
Bardzo rozbudowana opowie�æ o zdradzieckiej matce i jej synu, do�æ wiernie

oparta na obszernym w¹tku T 590. Zachowane sze�æ epizodów.
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22.  BAJKA O SIEROCIE JANKU - T 592
Bajka oparta na w¹tku o magicznych skrzypcach z do�æ istotnymi zmianami

w poszczególnych (trzech) epizodach, np. usuniêto epizod 2., natomiast dodano
epizody przygód z diab³ami.

23.  O DIABLE, CO BIEDNEMU CH£OPU POMAGA£ PRACOWAÆ NA
 ROLI - T 651
Bajka oparta na w¹tku �Diabe³ parobkiem� ze zmienionym zakoñczeniem:

wzbogacony ch³op staje siê zach³anny i ponosi za to karê � idzie do piek³a.
Zapisana przez Kolberga we W³oc³awku (z innym zakoñczeniem).

UTWORY NIEZAKLASYFIKOWANE

24.  O KARLE POTWORZE
Sam pomys³ syna potwora pochodzi z w¹tku T 708, ale reszta opowiadania

odbiega od niego ca³kowicie. Motyw trudny do zaklasyfikowania.

25.  BAJKA O WISIELCU
Moralizuj¹ca opowie�æ o wisielcu, rezygnuj¹cym z zemsty na biednym

ch³opie pod wp³ywem chleba, który nie m�ci siê na ludziach, choæ tyle sam od
nich wycierpia³, zanim go upiekli.

II. NOWELE

26.  O DWÓCH BRACIACH M¥DRYCH I JEDNYM G£UPIM - T 853
Nowela oparta na opowie�ci o królewnie, która odpowiada �nie�. Zachowane

3 pierwsze epizody, czwarty � o perypetiach bohatera w wiêzieniu � ca³kowicie
pominiêty. Rozbudowany natomiast epizod pierwszy przez wprowadzenie
historii 2 starszych braci i ich szermierki s³ownej z królewn¹.

27.  BAJKA O DUMNEJ KRÓLEWNIE - T 900
Pominiêty ca³kowicie epizod 1., za to rozbudowany bardzo 3. przez wpro-

wadzenie historii ogrodnika kusz¹cego królewnê piêknymi kwiatami. Dalsza
czê�æ losów królewny zgodna z T 900.
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III. KAWA£Y I ANEGDOTY

28.  BAJKA O Z£YM GOSPODARZU - T 1000
Utwór zawiera wszystkie 4 epizody z bajki T 1000 o zak³adzie, w którym

przegrywaj¹cy traci nos.

29. O BIEDNYM KOWALU I G£UPIM DIABLE - T 1060
Utwór do�æ wiernie oparty na w¹tku o ch³opie i diable, zmieniony epizod 3.

(diabe³ zabity na zabawie). Jak podaje Kolberg, bajka zanotowana w Lubieniu
na Kujawach.

30.  O DIABLE ROKICIE - T 1148
Anegdota �ci�le oparta na w¹tku o ch³opie, który po¿ycza pieni¹dze od diab³a

(�Diabelska po¿yczka�).

31.  BAJKA O BABIE, CO SKUSI£A PEWNE MA£¯EÑSTWO - T 1353
Anegdota oparta na w¹tku o babie, która sk³óci³a pewne ma³¿eñstwo.

Zamieniony jedynie fakt zabójstwa ¿ony za k³ótniê z ni¹.

32.  O SZEWCU, CO UCZY£ SIÊ KRA�Æ - T 1525 A
Wariant jednego z popularnych w XV wieku opowiadañ o sztuce z³odziejskiej

(w Polsce cykl bajek sowizdrzalskich). Krzy¿anowski przytacza a¿ 45 wariantów.
Jak podaje Kolberg, wariant kujawski zanotowany w Inowroc³awiu.

33.  O WOJTKU DU¯YM I WOJTKU MA£YM - T 1535
Utwór oparty na w¹tku o sprytnym oszu�cie (�Unibos�), zachowane cztery

klasyczne epizody.

34.  O G£UPIM MÊ¯U - T 1643
Anegdota rozbudowana, ale wiernie trzymaj¹ca siê w¹tku �G³upiec i figura�.

Jak podaje Kolberg, zanotowana w Inowroc³awiu.
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IV. OPOWIE�CI WIERZENIOWE

35.  O PEWNYM GOSPODARZU - T 3040
Pospolita historia o kobiecie-czarownicy z typowym motywem o odbieraniu

mleka krowom. Opowiadanie koñczy siê wymierzeniem kary z³ej czarownicy.
Motyw znany na Kujawach (Kolberg).

V. OPOWIADANIA Z DRESZCZYKIEM

 Opowiadania z dreszczykiem nie s¹ oparte na w¹tkach ba�niowych i nie
maj¹ charakteru bajek, dlatego nie daj¹ siê sklasyfikowaæ. Nawi¹zuj¹ one jedynie
do ludowych wierzeñ w nadprzyrodzone si³y ingeruj¹ce w ludzkie ¿ycie (por.
s. 10). Ich tre�æ jest nastêpuj¹ca:

36.  OPOWIADANIE 1
Akcja rozgrywa siê w po³owie XIX w. w posiad³o�ci Zaborowskiego z W³o-

c³awka, na ulicy Wolno�æ. Parobek, pragn¹cy wynaj¹æ mieszkanie, m�ci siê na
ludziach, którzy go w tym ubiegli. W mieszkaniu straszy, pe³gaj¹ po �cianach
ogniki, s³ychaæ tupania. Po wyje�dzie parobka do Ameryki wszystko siê uspokaja.

37.  OPOWIADANIE 2
Rok 1914. Z W³oc³awka do Kowala noc¹ wêdruj¹ dwie kobiety po zakup

¿ywno�ci. Pojawia siê czarny pies, s³ychaæ p³acz dziecka w cmentarnym rowie.
Kobiety uciekaj¹ w pop³ochu przed �z³ym�.

38.  OPOWIADANIE 3
Szewc Rajkowicz grywa na skrzypcach po weselach. Wracaj¹c raz w nocy

spotyka w lesie m³odych ludzi i na ich pro�bê gra im skoczne melodie. P³ac¹ mu
z³otem, które w domu okazuje siê koñskim ³ajnem. Historia przedstawiona
w formie wspomnienia wdowy po szewcu.

39.  OPOWIADANIE 4
Po �mierci pewnego gospodarza � pijaka, biedna wdowa nie ma za co kupiæ

trumny. Nieboszczyka u³o¿ono na drzwiach. Poniewa¿ podczas pustej nocy trup
wstaje, przywi¹zano go sznurami. Gdy i to nie pomaga ludzie ucinaj¹ mu g³owê
i tak go chowaj¹.
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BAJKI PACZKOWSKIEGO W UK£ADZIE SYSTEMATYCZNYM

Ba�nie magiczne - 25 tekstów
Nowele - 2 teksty
Kawa³y i anegdoty - 7 tekstów
Opowie�ci wierzeniowe - 1 tekst
Opowiadania z dreszczykiem - 4 teksty

Razem - 39 tekstów

CYKLE TEMATYCZNE W BA�NIACH MAGICZNYCH
Nadprzyrodzeni przeciwnicy - 11 tekstów
Nadprzyrodzeni: m¹¿, ¿ona, krewni - 4 teksty
Nadludzkie zadania - 3 teksty
Nadludzcy pomocnicy - 2 teksty
Przedmioty magiczne - 3 teksty
Bajki nie zaklasyfikowane - 2 teksty

CYKLE TEMATYCZNE W NOWELACH
Zabiegi o królewnê - 1 tekst
Sekutnice - 1 tekst

CYLKE TEMATYCZNE W KAWA£ACH I ANEGDOTACH
O g³upim potworze - 3 teksty
Kawa³y o parach ma³¿eñskich - 1 tekst
Z³odzieje i oszu�ci - 2 teksty
Szczê�liwe przypadki - 1 tekst

CYKLE TEMATYCZNE W OPOWIE�CIACH WIERZENIOWYCH
Czarownicy i czary - 1 tekst

CYKL OPOWIE�CI Z DRESZCZYKIEM - 4 teksty
Razem: 39 tekstów
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SPIS TEKSTÓW

I. BAJKI MAGICZNE
1. Bajka o ptaku, lwie i wielorybie
2. O szczê�liwej godzinie
3. O strzydze
4. Bajka o czarownicy
5. O czarownicy i jej córce
6. Bajka o pewnym grajku, co królem zosta³
7. O g³upim Wojtku
8. O ¿o³nierzu tu³aczu
9. Bajka o wêdrownym dziadku

10. Bajka o ch³opcu, co uratowa³ ¿ycie królewskiej rodzinie
11. �lubowanie
12. O Jasiu i Marysi sierotce
13. O sierotce Marysi, co zosta³a zamieniona w rybkê
14. Bajka o trzech cytrynach
15. O dobrej wró¿ce i sierotce Marysi
16. O królewnie z brod¹
17. O biednym Wojtku
18. O pewnej dziewczynie
19. O starym królu, co m³odym chcia³ zostaæ
20. Bajka o biednym rybaku
21. O Wojtku bohaterze
22. Bajka o sierocie Janku
23. O diable, co biednemu ch³opu pomaga³ pracowaæ na roli

Teksty trudne do zaklasyfikowania
24. O karle-potworze
25. Bajka o wisielcu

II. NOWELE
26.  O dwóch braciach g³upich i jednym m¹drym
27.  Bajka o dumnej królewnie

III. KAWA£Y I ANEGDOTY
28.  Bajka o z³ym gospodarzu
29.  O biednym kowalu i g³upim diable
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30.  O diable Rokicie
31.  Bajka o babie, co skusi³a pewne ma³¿eñstwo
32.  O szewcu, co siê uczy³ kra�æ
33.  O Wojtku du¿ym i Wojtku ma³ym
34.  O g³upim mê¿u

IV. OPOWIE�CI WIERZENIOWE
35.  O pewnym gospodarzu

V. OPOWIE�CI Z DRESZCZYKIEM
36.  Opowiadanie nr 1
37.  Opowiadanie nr 2
38.  Opowiadanie nr 3
39.  Opowiadanie nr 4

OSOBY, KTÓRE OPOWIADA£Y PACZKOWSKIEMU BAJKI

Przy nazwiskach narratorów podany jest ich wiek w r. 1956, tj. roku,
w którym powsta³a wiêkszo�æ bajek. Cyfry z prawej oznaczaj¹ numeracjê bajek
stosowan¹ w niniejszej pracy.

1. Józef Zimecki z W³oc³awka, wuj Paczkowskiego, 67 lat � 1, 9, 17, 20, 25
2. Maria Nejman z W³oc³awka, s¹siadka, 28 lat � 2, 3, 16, 22, 26, 29
3. W³adys³awa Paczkowska z W³oc³awka, ciotka � 4, 5, 7
4. Czes³aw Paczkowski z W³oc³awka, brat, 31 lat � 8, 30
5. Janina Rokicka z W³oc³awka, s¹siadka, 47 lat � 15, 18
6. Ko³tunka (brak imienia) z Aleksandrowa Kuj., 75 lat � 23
7. Felicja Paczkowska z W³oc³awka, matka � 24
8. Jan Panasiuk, wspó³pracownik � 27
9. Stanis³awa Celmer z W³oc³awka, ciotka, 49 lat � 31, 36
10. Felicja So³tysiak, znajoma � 33
11. Kazimiera Ruciñska z Inowroc³awia, starsza siostra, 38 lat � 34
12. Szambelantowa (brak imienia) z W³oc³awka, znajoma, 75 lat � 37
13. Paczkowska (brak imienia) z Mochnacza pod W³oc³awkiem, kuzynka � 39
14. Numery bajek, których narratorów Paczkowski nie przypomina sobie �

6, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 28, 35, 38.
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Wybór bajek Feliksa Paczkowskiego

Bajka o dumnej królewnie
By³o to przed wielu laty. W pewnym królestwie by³a piêkna królewna, lecz
nadzwyczaj przebieg³a oraz dumna. Królewnê wszyscy na zamku kochali
i  zachwycali siê jej piêkno�ci¹. Lecz dostêpu nikt do niej nie mia³, prócz
ochmistrzyni i dziewcz¹t, które jej us³ugiwali. Królewna by³a bardzo rozpiesz-
czona i gryma�na, na wszystko mia³a zezwolenie, co tylko chcia³a robiæ. Król
wszystko widzia³ w swej (córce) i nic jej nie robi³, choæ nieraz krzywdzi³a sw¹
pustot¹ innych. Tak te¿ królewna dojrzewa³a w swej pustocie i z ka¿dym rokiem
robi³a siê starsza, a wraz z dojrza³o�ci¹ robi³a siê piêkniejsza.

Razu pewnego przyszed³ do niej ojciec i powiada:
� S³uchaj no, moja kochana córko! Czas pomy�leæ o twoim przysz³ym ¿yciu.

Przecie¿ nie zamy�lasz zostaæ star¹ pann¹ i my�lê, ¿e czas ci wyj�æ za m¹¿. Ju¿
siê o ciebie ubiega wielu królewiczów, co tw¹ piêkno�æ i ciebie bardzo uwiel-
biaj¹. I je¿eli powiesz s³owo zgody, to ci królewicze przy�l¹ swaty i ty sobie
wybierzesz, którego zechcesz za mê¿a.

Królewna siê skrzywi³a robi¹c kwa�na minê, czo³o zmarszczy³a, zamy�li³a
siê i posmutnia³a, ¿e j¹ ju¿ ojciec wygania z domu, gdzie mia³a jak w raju. Naraz
weso³a my�l zab³ys³a jej w g³owie, oczy zaja�nia³y jej rado�ci¹.

� Dobrze ojcze, ale ja sobie wybiorê takiego, który mi siê bêdzie ze wszyst-
kich wzglêdów podoba³, a je¿eli takiego nie bêdzie, to, mój kochany ojcze, nie
racz mnie zmuszaæ za m¹¿ pój�cie, ino zezwól mi pozostaæ z tob¹ do �mierci
i nie wyganiaj mnie z rodzinnego gniazdka.

� Dobrze, moje kochane dziecko, jak chcesz tak zrobisz. lecz nie b¹d�
z³o�liw¹ dla zalotników i b¹d� grzeczn¹, jak przystoi na pannê z wysokiego rodu
i poniechaj swych psot, a w szczególno�ci dumy! Bo wiedz moje drogie dziecko,
¿e duma nieraz ludzi robi bardzo ma³ych i ubogich przez dumê.

Jak postanowiono, tak zrobiono. Nastêpnego dnia zaczêli siê zje¿d¿aæ
kawalerowie ze swatami. ka¿dy wyelegantowany i bogaty. Byli w�ród nich
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m³odzi i pe³ni ¿ycia królewicze, byli te¿ i starsi, którzy ju¿ nie raz chwa³¹ siê
w bojach popisali, a byli w�ród nich i pokraki te¿. Ka¿dy dla swej piêkno�ci niós³
ze sobom sznury pere³, korali oraz ca³e szkatu³ki klejnotów, w pokorze chyl¹c
przed królewn¹ g³owy, ca³e maj¹tki sk³adali jej do stóp. Lecz królewna patrzy³a
na ca³y orszak z niechêci¹, a wygl¹da³a w takiej pozie czaruj¹co.

Kiedy ju¿ wszyscy zalotnicy weszli do sali, tedy królewna wsta³a i zaczê³a
cichutko mówiæ:

� Có¿ wy my�licie, wielcy panowie, ¿e ja za wasze skarby mam sprzedaæ sw¹
wolno�æ z³ot¹? Nie! � zwracaj¹c siê do nich ze wstrêtem � Wy nie warci
jeste�cie mi bucików wyczy�ciæ, a co dopiero byæ mymi mê¿ami!

Wtedy na sali powsta³ harmider, ¿e tak wysokim go�ciom tak ubli¿ono i po
kolei królewicze zaczêli opuszczaæ salon, a królewna sta³a tryumfuj¹co na swym
tronie, patrz¹c, jak zhañbieni królewicze pojedyñczo wynosz¹ siê ze sali, a s³u¿ki
jej chichota³y z cicha. Na sali zosta³ tylko jeden królewicz s³yn¹cy na ca³ym
�wiecie ze swej dobroci i urody. Stan¹wszy przed królewn¹ w te s³owa siê odzywa:

� Ja ci dumna i piêkna królewno nie wart jestem bucików wyczy�ciæ, ale za
to ty jeste� warta mi ubranie do �lubu wyczy�ciæ i pamiêtaj piêkna go³¹bko, ¿e
ty i tak bêdziesz moj¹.

� Co? Ja? Nigdy � rzek³a królewna, nie bêd¹ ci ubrania czy�ci³a, ale nawet
tw¹ ¿on¹ nie bêdê i rzuciwszy nienawistne spojrzenie w kierunku królewicza,
w z³o�ci wysz³a z salonu.

Królewicz zosta³ sam. Wzi¹³ swe bogactwa, po³o¿y³ wedle tronu, a sam
wyszed³ ze sali przysiêgaj¹c sobie, ¿e choæby przemoc¹, to musi mieæ za ¿onê
tê p³och¹ go³¹bkê i ¿e ona musi mu ubranie do �lubu czy�ciæ. Tak by³o postano-
wione.

Nazajutrz królewicz przebra³ siê za ogrodnika i poszed³ do króla zgodziæ siê
na s³u¿bê do ogrodu. Król siê chêtnie zgodzi³, bo te¿ ogród, który posiada³, by³
w okropnym zaniedbaniu, bo gospodarza nie mia³, wiêc zawarto umowê
i królewicz zosta³ przyjêty za ogrodnika, dosta³ mieszkanie w ogrodzie blisko
zamku, tak¿e ogrodnik móg³ wiedzieæ, co siê na zamku dzia³o. Nastêpnego dnia
ogrodnik wzi¹³ siê do pracy rzetelnie i przez pewien okres czasu ogród powróci³
do danego wygl¹du. Lecz ogrodnik by³ nieco zmartwiony, bo w ogrodzie tym
by³a bardzo znikoma ilo�æ kwiatów i to brzydkich w dodatku. Wtedy królewicz
wys³a³ goñca do swego kraju i kaza³ przywie�æ ca³e krzaki �licznych sztamowych
ró¿. Kiedy mu je goniec przywióz³, ogrodnik posadzi³ ró¿e w koñcu ogrodu
i z czu³o�ci¹ dba³ o nie tak, ¿e na nastêpny rok wyda³y wspania³y owoc w postaci
kwiatów. Raz te¿ siedz¹c na ³awce ogrodnik zacz¹³ rozmy�laæ, co te¿ zrobi³ za
postêp przez ca³y rok, ¿eby królewnê zbli¿yæ do siebie, lecz nic nie wskóra³.
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Widywa³ królewnê tylko z daleka i to tak jak królewna spacerowa³a po parku,
a ogrodnik musia³ siê chowaæ, bo umowa przewidywa³a, ¿e jak kto� z królewskiej
rodziny bêdzie przechodzi³ przez park, czy te¿ przez ogród to osoby ni¿szego
pochodzenia musia³y siê kryæ, by im nie przeszkadzaæ w spacerze. Tak siedz¹c
i my�l¹c, jakby królewnê zbli¿yæ do siebie � a mo¿e by tak kwiaty zwróci³y uwagê
na mnie. Podniós³ siê ogrodnik i ruszy³ w kierunku zasadzonych ró¿. Zerwa³
bukiet herbacianych ró¿ i postawi³ je w oknie. I ju¿ nastêpnego dnia sukces by³
nieoczekiwany. Gdy rano królewna wsta³a, by zobaczyæ, jaki dzieñ siê zapo-
wiada, mimo woli rozejrza³a siê po ogrodzie i mimo woli wzrok jej pad³ na
piêkne kwiaty, i o ma³o nie krzyknê³a z zachwytu, i pragnê³a, by te kwiaty by³y
w posiadaniu królewny. I odwracaj¹c siê do swej s³u¿¹cej powiada:

� Id� Zuziu do tego ogrodnika naszego i popro� go, czy by ci nie sprzeda³
tych kwiatów. Lecz pamiêtaj nie mów mu, ¿e to ja ciê przys³a³am, a ile bêdzie
¿¹da³ za kwiaty, to mu zap³aæ. Masz tu w tym woreczku pieni¹dze, my�lê, ¿e
wystarczy na zap³atê.

Zuzia wziê³a woreczek z³ota i pobieg³a do ogrodnika. Ostro¿nie zapuka³a do
drzwi ogrodnika, a nastêpnie rozejrza³a siê na wszystkie strony, czy nie ma kogo
na stra¿y, a upewniwszy siê, ¿e nie ma nikogo, wsunê³a siê po cichu do
mieszkania ogrodnika. Ogrodnik pomimo wczesnego ranka ju¿ wsta³, posprz¹ta³
czy�ciutko w mieszkaniu, kwiatom wodê zmieni³, a sam zacz¹³ siê krz¹taæ przy
sporz¹dzeniu �niadania. Natomiast Zuzia nieco wylêkniona stanê³a u progu izby
oblewaj¹c siê rumieñcem. Wszak to nie wypada³o na kobietê taki postêp, ale
w koñcu siê z losem pogodzi³a i mile jak anio³ przemówi³a do ogrodnika:

� Przysz³am do wa�æ mo�ci, ¿eby�cie mi sprzedali kwiaty, które macie
w oknie, bo mi siê okropnie podobaj¹.

� O nie, mój kwiecie, tych kwiatów to siê nie sprzedaje, bo te kwiaty
zwiastuj¹ wszystkim szczê�cie.

� Wiêc czego wa�æ mo�æ ¿¹dasz za nie, je¿eli sprzedaæ ich nie chcesz?
� Jak od panienki, to tylko nied³ug¹ chwilê porozmawiaæ i wspólnie siê napiæ

herbaty. Bo jak panienka wie, to ja jestem sam i mi siê bardzo przykrzy, i pragnê
z kim� porozmawiaæ, bo u was to ¿yjê tak, jak pustelnik, nikt do mnie nie zajrzy.

� No wiêc zgoda � odrzek³a nieco �mielej Zuzia, przyjdê do wa�æ mo�cia
wieczorem, ino niech wa�æ mi te kwiaty da zaraz.

� Nie moje z³otko, teraz kwiatów tych ci nie dam, bo by� mi wieczorem nie
przysz³a.

Zuzia chc¹c nie chc¹c musia³a siê zgodziæ i gdy tylko zmierzch zacz¹³
pokrywaæ �wiat, Zuzia okry³a siê kapturem czarnym i szybko pobieg³a do
ogrodnika. Usiad³a na ³awie dr¿¹c nieco z boja�ni, ¿eby jej ogrodnik czasem
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czego z³ego nie wyrz¹dzi³, lecz ogrodnik ca³kiem flegmatycznie przyrz¹dzi³
kolacjê, poda³ do sto³u, usiad³ i zacz¹³ zapraszaæ Zuziê, by z nim jad³a. Zuzia
z pocz¹tku siê ba³a, lecz widz¹dz, ¿e ogrodnik jest dobry ch³op rozweseli³a siê
bardzo,l zaraz tez wda³a siê w rozmowê zaczepiaj¹c wszelkie tematy � o swym
kraju, o królewnie, ¿e nie chce wyj�æ za m¹¿ za ¿adnego królewicza i ¿e nigdy
siê nie o¿eni, bo u ojca ma jak w raju. Tak siê Zuzia rozgada³a, ¿e nie patrz¹c na
nic jad³a, pi³a, ile wlaz³o. Ogrodnik te¿ mawia³ o swej ojczy�nie, o piêknych
kwiatach, o dobrych i szczerych ludziach, jakie w jego kraju s¹. Tak gadu gadu,
a czas im ucieka³ i nadesz³a chwila rozstania. Zuzia poprosi³a ogrodnika
o kwiaty. Lecz ogrodnik powiada:

� Dam ci kwiaty, lecz ty mi musisz przysi¹c, ¿e tych kwiatów nikomu nie
dasz!

Dziewczê na t¹ wiadomo�æ siê strwo¿y³o, no ale kwiatów nie chcia³a siê
wyrzec, wiêc z³o¿y³a przysiêgê, ¿e kwiatów nikomu nie da.

Wtedy ogrodnik da³ Zuzi kwiaty i Zuzia je wziê³a, a zapach j¹ zaraz upoi³, ¿e
zdawa³o siê jej, ¿e ogrodnika pokocha³a, ale otrz¹s³a siê z pustych my�li,
podziêkowawszy ogrodnikowi wybieg³a z chatki. Szybko zwinnie jak kotka
pobieg³a w stronê dworu, nios¹c piêkne kwiaty. Tymczasem królewna ju¿
w zamku czeka³a na Zuziê z kwiatami i kiedy Zuzia wesz³a do zamku, królewna
wyci¹gnê³a rêkê po kwiaty, lecz Zuzia ze ³zami w oczach opowiedzia³a królewnie
ca³¹ historiê u ogrodnika, ¿e pi³a herbatê, ¿e rozmawiali ze sob¹ i ¿e ogrodnik
jest bardzo mi³y i ¿e nie chcia³ jej daæ kwiatów, dopóki nie z³o¿y przysiêgi i kiedy
z³o¿y³am przysiêgê, tedy ogrodnik mi kwiaty da³.

� A nic ci z³ego ogrodnik nie zrobi³?
� Nie, proszê ja�nie pani.
� No zobaczym jutro � rzek³a królewna � a kwiaty, które masz zatrzymaj

dla siebie, ja ci odbieraæ nie bêdê!
Zostawiaj¹c Zuziê sam¹, sama wysz³a z pokoju udaj¹c siê do swych aparta-

mentów. Lecz w jakim� podnieceniu i sama nie wiedzia³a, co jej siê sta³o,
wiedzia³a jedno, ¿e te kwiaty j¹ oczarowa³y. I kiedy tak królewna rozmy�la³a,
ogrodnik noc¹ poszed³ do ró¿ i zerwa³ ca³y bukiet bia³ych ró¿ i postawi³ je
w  oknie. Nastêpnie rozebra³ siê i po³o¿y³ spaæ. Nazajutrz znowu królewna
wyjrza³a przez okno i zobaczy³a jeszcze piêkniejsze kwiaty, bo wszystkie by³y
bia³e jak go³¹bki. Wtedy królewna pos³a³a drug¹ s³u¿¹c¹ po kwiaty, lecz ta sama
historia siê powtórzy³a z t¹ s³u¿¹c¹, co i z pierwsz¹, i królewna kwiatów nie
dosta³a. I tak stoj¹c królewna w zamy�leniu pomy�la³a sobie, je¿eli on s³u¿¹cym
nic nie zrobi³, to có¿ on mo¿e mnie zrobiæ. I królewna postanowi³a, ¿e nastêp-
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nego dnia to ona sama pójdzie do niego po kwiaty. Ale musi zrobiæ tak, by jej
¿adna ze s³u¿¹cych zobaczyæ nie mog³a. I ca³y plan sobie u³o¿y³a.

A ogrodnik tymczasem narwa³ czerwonych ró¿ i wstawi³ je w okno, a sam
pobieg³ do wró¿ki po jakie� lekarstwo, ¿eby siê królewna od razu w nim
zakocha³a. Wtedy wró¿ka da³a ogrodnikowi korzonki lubczyku, kaza³a je
naparzyæ, a nastêpnie podaæ królewnie do picia i przez ca³y czas kaza³a mu siê
patrzeæ w oczy � to na pewno wywrze na królewnie jakie� wra¿enie i byæ mo¿e,
¿e siê w tobie zakocha.

Ogrodnik wró¿ce podziêkowa³, pobieg³ do domu, naparzy³ lubczyku i czeka³
na królewnê. Ale siê zawiód³ ogromnie, bo tego¿ wieczora nikt nie przyszed³.
Zawiedziony zacz¹³ my�leæ, ¿e ju¿ wszystko przepad³o i ¿e bêdzie musia³ wracaæ
do swego królestwa z niczym. A¿ tu cichutko kto� zastuka³ do drzwi i do chatki
wesz³a sama królewna, a wygl¹da³a tak piêknie, ¿e ogrodnik zaniemówi³.
Królewna rozejrza³a siê po izbie i rzek³a:

� Przysz³am po kwiaty, które mi zabra³y spokój mego ¿ycia, lecz pamiêtaj,
by nikt siê nie dowiedzia³, ¿e ja tu u ciebie by³am! � Usiad³a na ³awie i zaczê³a
rozmowê, lecz jej siê jako� nie klei³a rozmowa.

Wtedy ogrodnik postawi³ królewnie naparzonego lubczyku do picia i badaw-
czo siê wpatrywa³ w królewnê, a czar wzi¹³ nad nimi górê, bo tak siê rozkochali
w sobie, ¿e zapomnieli o �wiecie i siê nie obejrzeli jak noc im minê³a przyjemnie.
Wtedy królewna wziê³a kwiaty od ogrodnika i pobieg³a do swych komnat, a woñ
kwiatów rozchodzi³a siê po ca³ym pokoju.

I tak siê zawi¹za³a mi³o�æ miêdzy nimi, ¿e królewna prawie co wieczór
chodzi³a do ogrodnika pa³aj¹c wielk¹ mi³o�ci¹. A¿ na dworze zaczêto j¹ podej-
rzewaæ, bo królewna nigdy nie by³a wyspana, a po dworze kr¹¿y³y pog³oski, ¿e
król ka¿e wydaliæ ogrodnika z pracy, by nie dopu�ciæ do skandalu, by jego córka
wysz³a za takiego nêdzarza, jakim by³ ogrodnik. Lecz gdy królewna siê o tym
dowiedzia³a, posz³a i powiedzia³a wszystko ogrodnikowi. Wtedy ogrodnik
powiada:

� S³uchaj moja kochana! Zabierz swoje klejnoty, jakie masz i jutro o zmierz-
chu uciekniemy do mojego pañstwa. Ja mam dobr¹ pracê, to zarobiê na ciebie
i na siebie, a jak siê dorobimy, to kupimy sobie w³asny domek.

Królewna z pocz¹tku siê upiera³a, lecz mi³o�æ wziê³a nad ni¹ górê i siê
zgodzi³a. Jeszcze tej nocy pozbiera³a swoje klejnoty, wziê³a kilka sukien,
spakowa³a wszystko i by³a ju¿ do drogi gotowa. Tymczasem ogrodnik kaza³
swemu goñcowi przygotowaæ na jutro dwa mocne konie, gdy¿ jutro wyje¿d¿am
oraz przygotujesz co� do jedzenia, bym w drodze z g³odu nie umar³. Goniec
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z³o¿y³ g³êboki uk³on na znak zgody i sam znikn¹³ w ciemno�ci. Ogrodnik potar³
rêce mówi¹c: � ¯eby siê tylko jutro wszystko uda³o!

Nastêpnego dnia na zamku po³o¿ono siê wcze�niej spaæ ni¿ kiedykolwiek,
tote¿ uciekinierom posz³o na rêkê i jak siê wszystko pospa³o, królewna wsta³a,
wziê³a swoje rzeczy i pobieg³a do ogrodnika. Ogrodnik zniecierpliwiony ju¿
czeka³ na królewnê i kiedy królewna siê zjawi³a, posadzi³ ja na konia i ruszyli
w  drogê do krainy ogrodnika. Jechali ca³¹ noc i ca³y dzieñ, zmêczenie im
dopieka³o okropnie tote¿ zajechali do karczmy w lesie i postanowili odpocz¹æ
do rana. Gospodarz karczmy by³ uprzejmy, tote¿ pomóg³ podró¿nym siê
rozpakowaæ i wskaza³ im pokoje, a sam pobieg³ do przyrz¹dzania kolacji. Wtedy
ogrodnik mówi do królewny:

� Rozlokuj siê wygodnie, a ja pójdê do wioski zebraæ trochê wiadomo�ci.
� No to id�, mój kochany!
I ogrodnik wyszed³, ale nie w celu zebrania wiadomo�ci, ale w celu namó-

wienia z³odziei, by królewnê obrabowali doszczêtnie. Kiedy ze z³odziejami
za³atwi³, zakupi³ wtedy kilka jab³ek i wróci³ do karczmy. Królewna ju¿ siê
niepokoi³a o swego kochanego i mu siê zwierzy³a, ¿e ma takie z³e przeczucie
i ¿e co� z³ego staæ siê musi. Wtedy ogrodnik powiada:

� Mo¿e król dostrzeg³ tw¹ ucieczkê i mo¿e wys³a³ pogoñ za nami? To wiesz,
moja mi³a, id�my wcze�niej spaæ, a jutro o �witaniu wyruszymy w dalsz¹ drogê
� a ju¿ niedaleko jest st¹d.

Jak postanowili, tak zrobili i wcze�niej siê spaæ po³o¿yli. Tymczasem kiedy
nasi poró¿ni siê pok³adli spaæ, sfora z³odziei namówionych okradli królewnê ze
wszystkiego. Lecz ogrodnika nie okradziono z powodu tego, ¿e ogrodnik nie
spa³ razem z królewn¹, ino w innym pokoju. Nastêpnie gdy rano królewna
wsta³a, wszczê³a krzyk, który obudzi³ ogrodnika, który na wo³anie królewny
natychmiast przybieg³ do pokoju robi¹c tak¹ minê, jakby nic nie wiedzia³, lecz
królewna zaraz mu powiedzia³a, ¿e zosta³a teraz biedn¹ dziewczyn¹ bez
warunków do ¿ycia, gdy zosta³a okradziona ze wszystkiego, co mia³a. Wtedy
ogrodnik powiada do królewny:

� Nie martw siê kochana, ja nawet ciê bez pieniêdzy po�lubiê � a teraz nie
traæ czasu i szykuj siê do drogi.

� Ale w czym ja pojadê?
� O popatrz, tu le¿y suknia czarna, nieco zniszczona, ale to nie szkodzi i pod

³ó¿kiem stoj¹ jakie� stare kapcie, to tymczasem oblecz i obuj siê, i ruszamy, bo
mo¿e nas po�cig dogoniæ.

Królewna ubra³a ³achmany i buty, zjad³a nieco �niadania mówi¹c, ¿e nie ma
apetytu i ¿e jest po nocy roztargniona, i zaczê³a ogrodnika nagliæ do drogi, by
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ich gospodarze nie widzieli, jak odje¿d¿aj¹. Za posi³ek zostawili pieni¹dze, siedli
na konie i ruszyli w drogê. Nied³ugo ju¿ jechali do jego krainy, bo ju¿ nastêpnego
dnia byli w jego pañstwie, a ¿e zajechali z rana, to te¿ ogrodnik wynaj¹³
mieszkanie od swego goñca. Kaza³ te¿ królewnie siê rozgospodarzyæ, a sam
wyruszy³ w poszukiwaniu pracy.

Dopiero wieczorem wróci³ nios¹c królewnie dwa talary i co� nieco� do
zjedzenia mówi¹c, ¿e jutro ma dostaæ dobr¹ s³u¿bê i ¿e bêd¹ mieli du¿o
pieniêdzy. Kiedy w koñcu tygodnia ogrodnik przyniós³ sporo talarów, królewnie
powiada tak:

� S³uchaj, moja kochana, we dwoje jak bêdziemy pracowaæ, to prêdzej
dorobimy siê maj¹tku. Wiêc wtedy s³uchaj � pojutrze kupiê ci bu³ek i ty bêdziesz
sprzedawa³a je na rynku.

� Dobrze, mój mi³y � chêtnie zgodzi³a siê królewna, bo ju¿ stale samej siê
przykrzy³o byæ w domu. I jak postanowili, tak zrobili. W poniedzia³ek ogrodnik
zakupi³ królewnie bu³ek ze wszystkich piekarni, zawióz³ na rynek i kaza³
królewnie sprzedawaæ, a sam mówi¹c, ¿e nie ma czasu, ¿e musi i�æ do pracy.

� No id�, mój mi³y, a ja tu jako� sobie dam radê!
I królewna dawaj sprzedawaæ bu³ki. Kupuj¹cych by³o bardzo du¿o, bo

przecie¿ w ca³ym mie�cie bu³ek nie by³o. A tymczasem ogrodnik pobieg³ na
zamek, przebra³ siê za króla i wzi¹wszy ze sob¹ ca³y szwadron wojska uprzednio
przygotowanego, pojecha³ na rynek. Kiedy stan¹³ przed piêkn¹ przekupk¹, wzi¹³
w rêkê jedn¹ bu³kê u�miechaj¹c siê, a jednocze�nie zwróci³ siê do wojska
i powiada:

� ¯o³nierze, co ja robiê, to wy to samo róbcie, co ja!
U wojska wywo³a³o to burzê �miechu, lecz przekupce ³zy polecia³y. Pomimo

pro�by, ¿eby jej bu³ek nie zabierano � ale rozzuchwalone ¿o³dactwo na rozkaz
swego pana bra³o bu³ki, ile wlezie. Wtedy królewna pobieg³a do swej chatki
spazmuj¹c z nieszczê�cia, jakie j¹ spotka³o, bo ani bu³ek, ani pieniêdzy nie mia³a.
Po nied³ugim czasie przyszed³ ogrodnik nios¹c now¹ sakwê pieniêdzy, a widz¹c
zap³akane oczy swej mi³ej:

� Co siê sta³o moja kochana, czy ciê kto skrzywdzi³, powiedz!
I królewna opowiedzia³a mu ca³¹ historiê z piêknym królewiczem i ca³ym

szwadronem wojska, ¿e jej bu³ki po¿arli, a pieniêdzy nikt nie da³, nawet szel¹ga.
� No trudno, moja droga, my nic królewiczowi zrobiæ nie mo¿emy. Ale

rozpaczaæ nie ma czego moja droga, jako� nam Pan Bóg dopomóg³ (przy tym
potrz¹saj¹c woreczkiem z pieniêdzmy) i nie zostali�my biednymi. Ale to nic,
moja droga, jutro ci zakupiê ze te pieni¹dze garnków, to ci ju¿ nie po¿r¹.
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Królewna z pocz¹tku siê opiera³a, ale w koñcu siê zgodzi³a. I nastêpnego dnia
zakupiono garnków u garncarza i zawióz³ je na rynek, a sam poszed³ do pracy
zostawiaj¹c królewnê przy garnkach. Lecz ledwo królewna zd¹¿y³a sprzedaæ
kilka garnków, a tu z zau³ka ulicy wybieg³ królewicz na koniu z plutonem wojska
i tak rzecze do ¿o³nierzy:

� Ch³opcy, zabawmy siê dzi� trochê i co ja robi³ bêdê, to wy za mn¹! � I sam
pierwszy wjecha³ królewnie w garnki. Królewna wszczê³a krzyk wo³aj¹c ludzi
na ratunek, lecz ¿aden z ludzi królowi siê przeciwstawiæ nie �mia³ i król dokona³
swego.

Królewna znowu pobieg³a do chaty i rzewnie p³acz¹c, nie wiedzia³a, co ma
pocz¹æ.

Kiedy ogrodnik wróci³ z pracy, a widz¹c królewnê zap³akan¹, znowu zacz¹³
pocieszaæ.

� Wiesz moja droga, znaæ ciê los na przekupkê nie stworzy³, ale to nic, mo¿e
gdzie indziej ci siê powiedzie. Zreszt¹ wiesz ty co? U naszego króla ma siê odbyæ
wesele i król szuka takiej osoby, która by mog³a przyrz¹dziæ dobre potrawy,
a my�lê, ¿e ty pochodzi³a� z wysokiej rodziny, to takie frakesy umiesz robiæ i by�
mog³a siê tam na s³u¿bê zgodziæ.

Królewna za wyrz¹dzone jej krzywdy do króla nie chcia³a siê zgodziæ, ale
ogrodnik nie kaza³ siê królewnie gniewaæ na króla i ¿eby to, co by³o, zapomnia³a.
I królewna siê zgodzi³a. Nastêpnego dnia posz³a do zamku na s³u¿bê, a ogrodnik
z niom równie¿, lecz ka¿dy w innym charakterze, bo królewna na s³u¿bê,
a ogrodnik za króla. I razu pewnego przechodzi³a przez bawialn¹ salê i spotka³a
królewicza. Nieco siê strwo¿y³a, ale sz³a dalej. Wtem królewicz zast¹pi³ jej drogê
i poprosi³ do tañca. Da³ znak by orkiestra gra³a d³ugo. Wtedy królewicz zacz¹³
namawiaæ królewnê, by zosta³a jego ¿on¹ i ¿eby porzuci³a tamtego, ale królewna
nie chcia³a króla za ogrodnika. Wtedy królewicz powiada: Panna pójdzie dzi�
do mych komnat i wyczy�ci mi ubranie do �lubu. I w tym momencie królewna
spojrza³a królewiczowi w oczy i zaczê³a go nieco poznawaæ.

� Dobrze, odrzek³a z cicha królewna i wyrywaj¹c siê z ramion króla, uciek³a.
Król zap³oni³ siê ze wstydu, ale nic dziewczynie za to nie da³ robiæ. Tymcza-

sem królewna czy�ci³a ubranie królewicza, a ³zy jej p³ynê³y obficie, bo królewna
wspomina³a dawne dobre czasy i s³owa ojca: �Pamiêtaj córko, nie b¹d� dumna,
bo duma ludzi poni¿a!� I wtem wszed³ królewicz i powiada:

� Widzisz, moja kochana, nie by³em ci wart bucików wyczy�ciæ, ale za to ty
jeste� godna ubranie �lubne oczy�ciæ!

Nastêpnie królewicz porwa³ królewnê w ramiona i maska spad³a, bo kró-
lewna w królewiczu pozna³a ukochanego ogrodnika.
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� Tak, moja dumna królewno, nie trzeba noska zadzieraæ!
Nastêpnie król królewicz klasn¹³ w d³onie i wesz³y do sali s³u¿¹ce chyl¹c

przed pokojówk¹ g³owy, a królewicz powiada:
� Rozporz¹dzaj nimi moja droga i wiedz, ¿e za dwie godziny masz byæ

gotowa do �lubu!
A zwracaj¹c siê do dziewcz¹t powiada:
� Czego siê gapicie sroki, dalej do pracy siê bierzcie, a ino chy¿o i prêdko,

bym d³ugo nie czeka³! � I wyszed³ z salonu.
Wtedy s³u¿ki zabra³y królewnê do jej apartamentów i w mig j¹ ubrano

w  �lubn¹ sukniê, a do boku przypiêto du¿¹, czerwon¹ ró¿ê. W stroju tym
królewna wygl¹da³a czaruj¹co i gdy wysz³a do salonu, gdzie na ni¹ czeka³ król,
ca³a sala by³a zachwycona z m³odej dorodnej pary wykrzykuj¹c na jej cze�æ.
A królewicz uszczê�liwiony wzi¹³ królewnê pod rêkê i poprowadzi³ j¹ do o³tarza,
nastêpnie wyprawiono du¿e weselisko, a lud mile wita³ m³od¹ parê szczê�liwych
m³odych ludzi.

Bajka o wisielcu
By³o to bardzo dawno temu, gdzie po wsiach panowa³ niedostatek w�ród
ch³opów, gdzie za kawa³kiem chleba trzeba by³o i�æ kilka wiorst, aby móc ten
chleb zarobiæ gdzie� u bogatego gospodarza.

Tak te¿ w pewnej wiosce mieszka³o dwoje staruszków, którzy musieli w ten
sposób zarabiaæ na chleb. Pewnego razu stary Maciej tak siê odzywa do
Maciejowej:

� S³uchaj no, moja kochana, jutro wybieram siê w drogê za chlebem, a jest
to kilkana�cie wiorst od nas, to musisz siê sama w domu gospodarowaæ, a ja
wrócê za kilkana�cie dni do domu. To jak zarobiê trochê chleba, to nam starczy
znów na kilkana�cie dni.

A chleb ten otrzymywali w postaci ziarna lub te¿ m¹ki, wzglêdnie samego
chleba.

Maciej przygotowa³ siê do drogi i o �wicie wyruszy³ z domu w poszukiwaniu
za chlebem. Tak wêdruj¹c od wioski do wioski zbiera³ za sw¹ pracê plon i po
3-ch tygodniach Maciej wybra³ siê w drogê powrotn¹.

Kiedy tak id¹c przez góry przez pola, a¿ zaszed³ do lasu. Do domu mia³ ju¿
niedaleko, mo¿e 5-æ lub 4-ry wiorsty do domu, wiêc przyspieszaj¹c kroku szed³
ra�nie do domu, by go zmrok nie zasta³ w lesie.
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Ale zaledwie uszed³ 2-wie wiorsty patrzy, a tu na drzewie wisi wisielec.
Maciej jako zalicza³ siê do ludzi nieboj¹cych, wiêc �mia³o siê zbli¿y³ do wisielca
i kosturem odkrêci³ go w swoj¹ stronê, chc¹c siê przekonaæ, czy czasami nie jaki
znajomy. Lecz nie by³ to ¿aden ze znajomych, natomiast jak siê przekona³, by³
to jaki� wytworny pan, ³adnie ubrany, wiêc niemniej zdziwi³o to Macieja.
Wsadzi³ rêkê do kieszeni wisielca i wyci¹gn¹³ ca³¹ gar�æ pieniêdzy. Mocno siê
zadziwi³, wiêc powiada do wisielca:

� Cz³owieku, z czego ¿e� siê powiesi³, z biedy czy z rokoszy?
A wisielec nic. I tak siê trzy razy go pyta³, a on nic. Wiêc Macieja zez³o�ci³o,

w³o¿y³ pieni¹dze do kieszeni, bo by³ uczciwym ch³opem, a wzi¹wszy kostur
w rêkê przyla³ wisielcowi trzy(z) kije i mówi¹c:

� Psia jucho, ¿e� z rozpusty siê powiesi³, to masz psia wiaro!
I zabra³ siê i ruszy³ do domu, ale nieco przy tym czasu straci³, wiêc s³oneczko

schyla³o siê ku szczytom drzew i szybko zaczê³o siê �ciemniaæ, a do domu jeszcze
spory kawa³ drogi.

Wtem w lesie rozleg³ siê g³uchy pomruk i za nim odezwa³ siê grobowy g³os
wisielca wo³aj¹c:

� Za co� mnie da³ te trzy kije i ja ciê zamêczê!
Tak ta scena powtarza³a siê kilka razy. A Maciej jak by³ nieboj¹cy, tak mu siê

w³osy na g³owie zje¿y³y i na czo³o wyst¹pi³ pot rzêsisty.
Przyspieszaj¹c kroku Maciej o zmroku zaszed³ do domu. Gdy wszed³ do domu

usiad³ na ³awie ciê¿ko sapi¹c i pot z czo³a ocieraj¹c.
Maciejowa widz¹c mê¿a bladego zapyta³a go o przyczynê blado�ci i Maciej

wszystko opowiedzia³ o wisielcu. Stara Maciejowa co� nieco� znaj¹c siê na
wró¿bach powiedzia³a, ¿eby siê nie martwi³, ¿e ona zna tak¹ wró¿bê, ¿e wisielec
przyjdzie i powie dlaczego siê powiesi³. Wiêc kaza³a mê¿owi zostaæ siê samemu
w domu, sama wysz³a spaæ do s¹siadki, a mê¿owi kaza³a po³o¿yæ bochen chleba
na stó³ i nó¿, a jemu kaza³a wej�æ pod stó³ i czekaæ na ducha, który przyrzek³ siê
pom�ciæ na Macieju.

Maciej zrobi³, jak ¿ona kaza³a. Uszykowa³ wszystko i wszed³ pod stó³ czekaj¹c
na wisielca, który mia³ oko³o pó³nocy przyj�æ. Maciej czeka³, a godziny mu siê
wydawa³y rokiem.

Naraz na wie¿y ko�cielnej zegar zaczo³ biæ godzinê 12-t¹, do drzwi co� mocno
zachrobota³o, a le¿¹cy chleb na stole odezwa³ siê ludzkim g³osem:

� Kto to?
� To ja, bracie otwórz, przyszed³em siê pom�ciæ za te trzy kije, które

otrzyma³em od twego gospodarza.
Na Macieju skóra �cierp³a, a chleb siê w te s³owa do wisielca odzywa:
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� Bracie, czemu przysz³e� siê m�ciæ za te trzy kije? Ja wiêcej ucierpia³em,
a siê nie mszczê. Najpierw mnie zasiano, kiedy uros³em wziêto ostre ksiê¿yce
i mnie zr¿niêto. To jeszcze nic � potem mnie bito kijami, potem zawieziono na
m³yn. Tam mnie starto na py³ i to jeszcze nic. Potem zalano wod¹, zrobiono
mnie na glinê, z tej gliny robiono takie kupki i to jeszcze nic. Potem podano
mnie do pieca i ¿ywcem mnie pieczono, i to jest niczem. W koñcu bracie bior¹
ostry nó¿ i mnie kraj¹, a nastêpnie mnie po¿eraj¹ i widzisz bracie, ja siê za to
wszystko nie mszczê i ty te¿ nie powiniene� siê m�ciæ.

Wtedy wisielec powiada:
� To ty bracie wiêcej ucierpia³e�, ni¿ ja i siê nie m�cisz, to ja te¿ nie bêdê siê

m�ci³, ale powiedz ty swojemu gospodarzowi, je¿eli siê chce dowiedzieæ,
dlaczego ja siê powiesi³em, to niech przyjdzie jutro wieczorem na skraj lasu.
Tam jest chatka, a w niej ma siê dziecko urodziæ. To niech przyjdzie. Tam to siê
dowie, a przyj�æ to on musi.

To rzek³szy wisielec sobie poszed³ od drzwi, a Maciej pod sto³em ca³y w pocie
przys³uchiwa³ siê rozmowom chleba z wisielcem.

Zaraz na drugi dzieñ opowiedzia³ wszystko Maciejowej, która te¿ go przy-
nagla³a do drogi.

Jako¿ te¿ zaraz po �niadaniu Maciej wyruszy³ w drogê. Pod wieczór zaszed³
na skraj lasu i ujrza³ chatkê, zapuka³ do drzwi. Wysz³a starsza kobiecina. Maciej
pochwali³ Pana Boga i dalej gospodynie prosiæ o nocleg. Kobieta nie chcia³a siê
zgodziæ, lecz Maciej j¹ tak prosi³ na wszystko, ¿e kobiecina siê zgodzi³a go
przenocowaæ w k¹ciku izby.

A oko³o pó³ nocy przysz³o dziecko na �wiat, a Maciej w tej chwili widzia³
straszne rzeczy. Otó¿ zaczê³y mu stawaæ wizje przed oczami. Widzia³ on ludzi
ton¹cych, widzia³ jak mieczami zabijaj¹, jak gin¹ pod wozami rozjechane i jak
siê wieszaj¹. I miêdzy wisielcami znalaz³ siê ów wisielec, który tak do niego
rzek³:

� Nie z rozkoszy siê ja powiesi³em, ani z rozpusty, tylko wedle przeznacze-
nia. Patrz � oto temu dziecku siê objawi³a Matka Boska. Znaczy to, ¿e ta dziecina
bêdzie mia³a normaln¹ �mieræ i ¿e mu ¿adne niebezpieczeñstwo nie grozi, a ja
mia³em siê powiesiæ, to siê powiesi³em.

To rzek³szy wisielec znik³, a z nim i zjawy znika³y, i Maciej siê dowiedzia³,
jak znik³e jest ¿ycie ludzkie, a ¿e mu siê wisielec zabroni³ rozgadywaæ o tym, co
widzia³, tote¿ Maciej nikomu nie mówi³. Na wielkie pro�by, jakie ja mu robi³em,
w tajemnicy powiedzia³ to mnie, a ¿e ja nie jestem taki skryty, tote¿ i dla ludzi
j¹ napisa³em.



56 Krystyna Karpińska-Jóźwiak

Bajka o złym gospodarzu
By³o to w pewnej wiosce. U jednego z gospodarzy nie móg³ pracowaæ ¿aden
parobek, a by³o to tak, ¿e jak kto siê godzi³ do niego, to musia³ podpisaæ umowê,
¿e nie bêdzie siê nigdy gniewa³ na swego chlebodawcê, ani chlebodawca na
pracownika, bo je¿eli który by siê pogniewa³, to umowa przewidywa³a uciêcie
nosa i uszów. A wynagrodzenie by³o na rok bardzo du¿e, tote¿ ochotników na
s³u¿bê bardzo du¿o. Lecz który by nie s³u¿y³ u niego, zawsze siê pogniewa³ na
gospodarza, bo on dla s³u¿y by³ okrutny � dopieka³ im na ka¿dym kroku, wlewa³
im wodê do ³ó¿ka, dar³ ostatnie ubranie, przeszkadza³ pracowaæ, potem kaza³
od nowa zacz¹æ pracê i zawsze siê pyta³, czy siê gniewaj¹ i który tylko powie-
dzia³, ¿e tak, to ju¿ mu nos i uszy obrzyna³ i nawet nie wynagrodziwszy ich za
pracê, wygania³ ich z gospodarstwa mówi¹c, ¿e on szelmy bez uszów nie
potrzebuje, który siê gniewa. I tak mo¿e piêciu, mo¿e i wiêcej z tej s³u¿by
parobków wysz³o bez uszu i nosa i w dodatku jeszcze pokrzywdzonych, a ów
gospodarz siê na ich krzywdzie bogaci³.

 A¿ pewnego razu przyszed³ do niego na s³u¿bê niedu¿y parobeczek,
powolny, cichy, lecz stanowczo�æ bi³a z jego postawy. Widz¹c go, gospodarz
ucieszy³ siê bardzo, ¿e znów bêdzie móg³ go wyzyskaæ. Przedstawi³ mu swoje
warunki. Cz³owiek siê zgodzi³ i gospodarz z nim podpisali umowê, ¿e nigdy na
siebie nie bêd¹ siê gniewali i je¿eli który z nich by siê pogniewa³, to jeden
drugiemu ma prawo uciêcia nosa i uszu.

 I ju¿ nastêpnego dnia po podpisaniu umowy zaczê³a siê praca. Gospodarz
wyznaczy³ mu pracê w polu, lecz kaza³ mu rêcami bronowaæ.

� No � pomy�la³ sobie ch³op � pewno i ja nie wytrzymam, no ale co zrobiæ
� gniewaæ siê nie mogê, a i ja mu te¿ siê dopiekê.

 Tak w tych rozwa¿aniach wzi¹³ siê do bronowania. Po ca³odziennej pracy
przyszed³ do gospodarza z pokaleczonymi palcami, a gospodarz go siê pyta, czy
mu siê podoba³a praca.

� A owszem, odpowiedzia³ parobek przez zaci�niête zêby.
� A nie gniewasz siê na mnie?
� O nie! Gospodarzu!
� No to dobrze � rzecze gospodarz � jutro bêdziesz wywala³ gnój od krów,

a ¿e wide³ u mnie nie ma, to musisz sobie rêcami jako� pomóc.
� Dobrze, proszê gospodarza, wywiezie siê gnój.
 I tak w ciê¿kich i gnêbi¹cych pracach nasz parobek przes³u¿y³ wiele

miesiêcy doznaj¹c goryczy co dnia to wiêcej, bo gospodarz by³ bardzo okrutny.
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 A¿ pewnego razu przysz³a zap³ata dla gospodarza. A by³o to tak: gospodarz
by³ starym kawalerem i nadarzy³a mu siê okazja o¿enienia za m³od¹ i ³adna
m³ynark¹, a ¿e bêd¹c bogatym, tote¿ nie szczêdzi³ pieniêdzy na wesele. Raz tak
powiada do parobka:

� Zabijesz mi owce i podpalisz, ¿eby by³o ciep³o, bo ja jadê po gospodyniê.
� Dobrze � odrzek³ parobek, a nowa my�l ju¿ mu �widrowa³a w g³owie

i kiedy tylko gospodarz wyjecha³ za bramê, to parobek wzi¹³ zabi³ mu wszystkie
owce i czeka³ na gospodarza, jak bêdzie jecha³ z m³od¹ gospodyni¹. Owce
pozbiera³ na kupê.

 Nastêpnego dnia gospodarz jecha³ ze sw¹ ¿on¹, a parobek wzi¹³ mu podpali³
ca³a stodo³ê ze zbiorami, a by³o to po ¿niwach. Gospodarz widz¹c, ¿e mu siê
stodo³a pali, pojecha³ prêdzej ratowaæ, ale by³o ju¿ za pó�no. Wpad³ w z³o�æ
ogromn¹, patrzy, a tu owce na podwórzu pozabijane i na kupê pozwalane.
Jeszcze wiêksza z³o�æ go opanowa³a. Zacz¹³ siê wydzieraæ na parobka. Lecz ten
bez boja�ni powiada:

� Co, gospodarz siê gniewa? � Tak, ju¿ chcia³ powiedzieæ, ale siê opamiêta³
i siê wstrzyma³.

 Wtedy parobek powiada:
� Pan kaza³ mi zabiæ owce, wiêc zabi³em jak gospodarz kaza³, kaza³ zapaliæ,

¿eby by³o ciep³o, wiêc zapali³em stodo³ê i jest ciep³o, wiêc gospodarz nie ma co
siê gniewaæ.

� No ju¿ dobrze � powiada gospodarz. Ale mu siê my�li m¹c¹, jakby siê
pozbyæ tego parobka, bo on jest niemo¿liwy i tak powiada do ¿ony:

� Wiesz ty co, tego parobka przyj¹³em jak kuku³ki kuka³y i mogê go wtedy
odprawiæ, a to jeszcze tyle czasu, to on mo¿e nam du¿o szkody zrobiæ.

 Jakby siê tu jego pozbyæ? I pocz¹³ chodziæ po mieszkaniu, a parobek
tymczasem pods³uchiwa³ pod drzwiami.

� Mam pomys³ � powiada do ¿ony � jutro wy�lê parobka po drzewo do
lasu, a ty moja kochana wejdziesz na ten gruby d¹b, co stoi przy drodze i jak my
bêdziemy przeje¿d¿ali ko³o dêbu, to ty trzy razy zakukasz. Wtedy ja mu powiem,
¿e ju¿ nasz zak³ad min¹³ i mu wyp³acê za s³u¿bê i go wygnam, bo on przecie¿
by nas zmarnowa³.

� Masz racjê � powiada ¿ona � zrób jak pomy�la³e�.
 Nastêpnego ranka gospodyni pobieg³a do lasu, wdrapa³a siê na d¹b i czeka³a

jak oni bêd¹ jechaæ, a tymczasem gospodarz powiada do parobka, ¿e jad¹ po
drzewo do lasu.

� Tak, to dobrze gospodarzu, to ja wezmê strzelbê, to mo¿e upolujê zaj¹ca.
� Nie, nie bierz � powiada gospodarz � po co tam strzelba!
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� Wezmê!
A gospodarz powiada:
� Nie, nie bierz.
� A co, gospodarz siê gniewa?
� Nie...
� Jak nie, to biorê strzelbê!
 Jak powiedzia³, tak te¿ zrobi³. Wzi¹³ strzelbê i pojechali do lasu. Jad¹ i kiedy

mijali d¹b, gospodyni trzy razy zakuka³a.
� A ty psiawiaro � powiada parobek � co siê tak spiesznie pokaza³a�! �

I ma³o my�l¹c poniós³ strzelbê do góry i wystrzeli³ w sam¹ gospodyniê i j¹ zabi³.
Gospodyni spad³a, a gospodarz tak siê zdenerwowa³, ¿e kiedy parobek go siê
zapyta³, czy siê gniewa, odpowiedzia³, ¿e tak. Wtedy parobek wzi¹³ no¿a
i ober¿n¹³ mu uszy i nos, a gospodarz musia³ mu wyp³aciæ za s³u¿bê du¿¹ sumê
pieniêdzy.

 Tak zosta³a wynagrodzona krzywda pokrzywdzonych parobków, a gospo-
darza spotka³a s³uszna kara. Sam spróbowa³, jak to siê chodzi bez nosa i uszu.
I tak moi drodzy, kiedy spotkacie cz³owieka bez nosa i uszów, to wiedzcie, ¿e to
jest ten sam gospodarz z³y sprzed laty, co ludzi gnêbi³.

O diable, co biednemu chłopu pomagał
pracować na roli

Bardzo dawno temu w chatce postawionej niedaleko boru mieszka³ stary rolnik,
sam jednen, bo ¿ona i dzieci mu poumierali i stary ch³op sam gospodarzy³ na
niewielkiej po³aci nêdznej ziemi, gdy¿ prócz ¿yta nie chcia³o siê na tej ziemi nic
rodziæ, tote¿ dobroci ch³op nie zazna³ za swego ¿ycia.

Razu pewnego wzi¹³ gospodarz ze sob¹ dwie pajdy chleba, zaprz¹g³ swego
karego do p³uga i pojecha³ oraæ pod lasem pod ¿yto. Kiedy pojecha³ na miejsce,
to chleb po³o¿y³ na olbrzymim kamieniu, który siê znajdowa³ na jego polu.
Widaæ, ¿e gospodarz by³ pewny, ¿e mu chleb nie zginie. Prze¿egnawszy siê
i ruszy³ do pracy w imiê Bo¿e.

Tak rzetelnie pracowa³, ¿e nie zd¹¿y³ siê obejrzeæ, a ju¿ na po³udnie dzwonili
w niedalekim folwarku, tote¿ i ch³opu po takim chodzeniu siê je�æ zachcia³o,
wiêc postanowi³ zje�æ swój chleb.

Wiêc jakie by³o jego zdziwienie, gdy przyszed³ do kamienia, a chleba nie
zasta³. Wiêc ch³op powiedzia³:

� Snad� by³ kto� g³odniejszy, ni¿ ja, wiêc niech mu da Bóg zdrowie!



Bajki ludowe Feliksa Paczkowskiego z Włocławka 59

Powiedziawszy to poszed³ robiæ jeszcze w pole, by prêdzej zjechaæ do domu
i konia nakarmiæ.

Tymczasem diabe³, który porwa³ chleb i zjad³, chichota³ w drzewach, ¿e mu
siê psota uda³a i ¿e ch³op bêdzie siê denerwowa³ na kogo�.

Tymczasem by³o wszystko odwrotnie i diablik siê zasmuci³, ale polecia³ do
piek³a do Lucyfera i ca³¹ historiê mu opowiedzia³, i ¿eby za to Bóg mu da³
zdrowie, za ten zjedzony chleb.

Wiêc Lucyfer powiada tak:
� S³uchaj no, mój druhu! Za to, ¿e mu wyrz¹dzi³e� tak¹ krzywdê, pójdziesz

do niego na rok na s³u¿bê i t¹ krzywdê musisz mu wynagrodziæ sw¹ prac¹.
� Kiedy ch³op siê nie zgodzi, bo nie bêdzie mia³ mi co zap³aciæ za robotê!
� To za darmo bêdziesz robi³ � mówi Lucyfer � to ch³op na pewno siê

zgodzi.
No i diabe³ poszed³ do ch³opa na s³u¿bê. Przedzirzgn¹³ siê w parobka

nêdznego i poszed³ do ch³opa prosiæ o s³u¿bê, a ch³op powiada tak:
� S³uchaj ch³opcze, ja jestem biedny i co ja ci zap³acê, jak ja nie mam

pieniêdzy, a jesieñ ju¿ siê zbli¿a i na zimê nie ma tak du¿ej pracy, to ja sam
podo³am.

Ale diabe³ nie ustêpowa³ i nó¿ dalej go prosiæ, ¿e on pieniêdzy nie chce teraz,
¿e chce tylko dach nad g³ow¹ i ¿ycie, i tak siê skaml¹c ruszy³ wielkie serce
ch³opa, ¿e ten w koñcu siê zgodzi³ go przyj¹æ na s³u¿bê za jedzenie.

No, a diabe³ siê ucieszy³, ¿e mu nie bêdzie móg³ siê wywdziêczyæ za
skradziony chleb.

Tote¿ ju¿ nastêpnego ranka parobek wsta³ raniutko, uprz¹tn¹³ skromny
inwentarz, jaki gospodarz posiada³, sam równie¿ podjad³szy nieco ruszy³
w konia oraæ pole.

I tak dzieñ za dniem mija³ mu w pracy, obora³ pole, wykopa³ brukiew
i kartofle, zasia³ ¿yto, tak¿e w polu ju¿ ca³kowicie z robot¹ siê obrobi³.

Pewnego dnia gospodarz przyszed³ do niego i powiada:
� S³uchaj no Jasiu (bo tak ów parobek mia³ na imiê), by� móg³ wzi¹æ

i zaprzundz konia, i przywie�æ trochê drzewa z lasu, bo ju¿ zaczyna siê zimno
robiæ, a my ju¿ ma³o drzewa mamy.

� Dobrze � odrzek³ Ja�. Zaprz¹g³ konia do woza i pojecha³ do lasu po drzewo.
W lesie dopiero zacz¹³ pokazywaæ swych sztuczek. W mgnieniu oka ca³y wóz

mia³ ju¿ na³adowany, a¿ z czubem. Pogada³ co� do ucha konia i zwierzê choæ
liche by³o, to ci¹gnie wóz z drzewem, a¿ siê ko³a zarzyna³y pod same osie.
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Kiedy tak jecha³ drog¹ zobaczy³, ¿e dziedzic z pobliskiego folwarku ulgno³
z wolantem w ziemi, a¿ pod same osie i konie, choæ dwa by³y, nie da³y rady
wyci¹gn¹æ wolanta z piachu.

Diabe³ w ludzkim ciele widz¹c to ro¿echota³ siê od ucha do ucha, ¿e dziedzic
ma tak s³abe konie.

A dziedzic widz¹c tak nêdzn¹ chabecinê, która ci¹ga³a taki wóz na³adowany
drzewem, zatrzyma³ ch³opca i powiada:

� Parobku, mo¿e by�my siê zamienili na konie? Ja ci dam te dwa moje, a ty
mi dasz tego jednego.

� Dobrze � powiada parobek i odprz¹g³ sw¹ chabetê, i zaprz¹g³ do wolantu,
a od wolantu do woza.

Dziedzic strzeli³ z bata i chabetka z ³atwo�ci¹ wyci¹g³a wolant mkn¹c, jak
sarna.

A diabe³ zaprz¹g³ konie dziedzica do wozu i te¿ ruszy³ do ch³opa, bo konie
tak mu siê rozbryka³y, a¿ prycha³y. Tote¿ parobek ju¿ z daleka krzycza³ na
gospodarza, ¿eby bramê otwiera³.

Gospodarz otworzy³ bramê i siê zdziwi³, ¿e parobek ma tak ³adne konie
dziedzica, wiêc pomy�la³, ¿e on te konie ukrad³ dziedzicowi i mu nie wierzy³,
choæ diabe³ mówi³ prawdê, ¿e konie dosta³.

Nastêpnego dnia gospodarz wzi¹³ konie dziedzica i odprowadzi³ do folwarku
mówi¹c, ¿e parobek ukrad³ ja�nie panu konie, lecz dziedzic siê tylko roze�mia³
i powiada:

� Wolê waszego jednego, bo jest mocny, a go trochê podfutrujê, to i on
bêdzie ³adny, a te leniuchy to sobie we�cie gospodarzu, bo oni nic nie warte �
a dorzucaj¹c na odchodne za ch³opem, ¿e jak bêdzie potrzebowa³ trochê siana
dla koni, to niech przy�le parobka, to sobie we�nie zawsze dla koni.

Gospodarz siê wielce ucieszy³, pok³oni³ siê panu w pas i pojecha³ na jednym
z koni do domu.

Po pewnym czasie ch³opu zabrak³o siana dla koni, wiêc powiada do parobka,
¿eby poszed³ do folwarku, to mu dziedzic da trochê siana dla koni.

Parobek poszed³ do dziedzica i mu mówi, ¿e gospodarz go przys³a³ po siano
dla koni.

A dziedzic powiada, ¿e jest siano za stodo³om, to niech sobie we�mie, ile
poradzi.

Wiêc diabe³ poszed³ za stodo³ê, patrzy, a tam pewnie ze szej�æ stogów ze
sianem sta³o, wiêc nie namy�laj¹c siê d³ugo, wlaz³ pod jeden ze stogów i idzie
do domu. Dziedzic widz¹c, ¿e jeden ze stogów mu znik³ i patrzy, ¿e ów parobczak
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go niesie na plecach, wiêc kaza³ spu�ciæ wielkiego byka, który okropnie bód³
ludzi i ¿eby parobczaka roztratowa³.

A parobek widz¹c, ¿e rozjuszone zwierzê pêdzi wprost na niego, wiêc
przystan¹³ i zaczai³ siê na byka, i gdy byk by³ ju¿ w dogodnej odleg³o�ci od
parobka, ów wyskoczy zza stogu, schwyci³ go za rogi i patrzeæ � byk ju¿ siedzi
na czubku stogu. Wtedy parobek wzi¹³ siano z bykiem na plecy i zniós³ na
podwórze swego gospodarza.

I od tej pory gospodarzowi zaczê³o siê dziaæ bardzo dobrze. Gdyby nie pycha
¿y³by sobie do dzisiejszego dnia. Bo maj¹tek jego rozrós³ siê ogromnie, pieniêdzy
mia³ du¿o, kupowa³ w ró¿nych okolicach grunta. Jednym s³owem tak mu siê
powodzi³o, ¿e sta³ siê bogaczem niezno�nym. Przyj¹³ du¿o m³odej s³u¿by,
gnêbi¹c i wyzyskuj¹c j¹ tak, ¿e zapomnia³ z rozkoszy, czym by³ i komu winien
swoje bogactwo zawdziêczaæ, tak ¿e owego parobka mia³ teraz za nic.

Pewnego razu ów parobek przychodzi do gospodarza i powiada, ¿e ju¿ jego
koniec s³u¿by siê zbli¿a i ¿e mu siê nale¿y nagroda. Gospodarz rozsro¿y³ siê
mocno i kaza³ parobkowi poca³owaæ siê w du�e, a parobek nie namy�laj¹c siê
du¿o, jak gospodarza poca³owa³, to a¿ przez cztery �ciany przelecia³ i wstrêtna
dusza zach³añca znalaz³a siê przed samym Lucyferem.

Tak siê koñczy ta opowie�æ, ¿e bogactwo postrada³ cz³owiek swej ambicji
i dobroci dla ludzi, lecz zas³u¿ona kara zach³annego gospodarza spotka³a.

O pewnej dziewczynie
Rzecz dzia³a siê w XIX wieku. W pewnej wiosce, a by³o to na zapusty, urz¹dzono
huczn¹ zabawê. Zebra³o siê bardzo du¿o m³odzie¿y i siê weso³o bawiono.

Miêdzy wielu dziewczêtami by³a jedna dziewczyna, która sw¹ urod¹ prze-
wy¿sza³a inne dziewczêta, lecz jako na tak¹ ³adn¹ dziewczynê mo¿na by³o
powiedzieæ, ¿e ma wielkie powodzenie. Lecz tu by³o wszystko inaczej � nie mia³a
ona ¿adnego powodzenia w ch³opców. ¯aden nawet z ni¹ nie zatañczy³ ani
kawa³ka w ¿adnym tañcu.

Zrozpaczona tym dziewczyna, ¿e nikt nie tañczy z ni¹, ró¿ne my�li nasuwa³a
sobie do g³owy i tak siedzia³a do�æ d³ugo na sali, a ¿e ju¿ by³a pó�na noc, wiêc
do domu ba³a siê i�æ. W koñcu powiedzia³a sobie, ¿e gdyby nawet sam diabe³
przyszed³, to by z nim zatañczy³a i by pokaza³a, jak siê tañczy (a tañczyæ umia³a
bodaj¿e najlepiej). I tak rzek³a, to siê sta³o.

Na salê wszed³ elegancki m³odzian, ubrany w smoking z frakiem, cylinder
na g³owie z laseczk¹ w rêku i pomimo ci¿by, jaka panowa³a na sali zbli¿y³ siê ku
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dziewczynie posy³aj¹c jej uk³on. Dziewczê siê zarumieni³o widz¹c tak eleganc-
kiego m³odzieñca. Lecz w mig uprzytomni³a sobie, ¿e to jej pierwszy partner,
wiêc siê poderwa³a i jak fryga pobieg³a do niego. Gdy przetañczono jeden
kawa³ek, ów m³odzian zamówi³ drugi, trzeci itd., a¿ jej zdradzi³, ¿e on tylko z ni¹
chce siê bawiæ. Dziewczê wcale siê nie opiera³o, gdy¿ m³odzieniec jej siê podoba³,
a po drugie by³ bardzo rozrzutny i wszystkim fondowa³, tak ¿e inne dziewczêta
zazdro�ci³y dziewczynie, ¿e jej siê dosta³ taki panicz i jedna przez drug¹ oczka
mru¿y³a do niego.

Lecz ów m³odzieniec na ¿adn¹ nie zwraca³ uwagi i w dalszym ci¹gu bawi³
siê ze sw¹ partnerk¹. A¿ partnerka zemdla³a ju¿ od tego tañca i powiedzia³a
swemu partnerowi, ¿e ju¿ idzie do domu, bo jest zmêczona. Wiêc ch³opiec
uk³oni³ siê jej i rzecze, ¿e on ma karocê, to on j¹ odwiezie do domu. Tote¿
dziewczê siê ucieszy³o, ¿e j¹ kareta do domu powiezie, wiêc od razu siê zgodzi³a.

Wtedy zaprowadzi³ j¹ przed sieñ, gdzie ju¿ na nich czeka³a karoca. M³odzian
posadzi³ ja do karocy, sam równie¿ wsiad³, co� powiedzia³ do koni, jakie� s³owa
i ruszy³ galopem z miejsca w drogê.

Jechali tak szybko, ¿e dziewczê nie orientowa³o siê, w którym kierunku jad¹,
a nie �mia³o go spytaæ dok¹d jad¹. Tak jechali do�æ d³ugo, a¿ konie same siê
zatrzyma³y. Wtedy ów m³odzian przybra³ wilcz¹ skórê i ognistym wzrokiem
przyku³ dziewczê do siedzenia, a wychodz¹c z karety powiada:

� Czekaj na mnie, ja tu zaraz wrócê! � I diabe³ zabra³ siê i wyszed³.
A dawni tak by³o, ¿e jak dziecka nie okrzczono w kilku dniach, wtedy diabe³

mia³ dostêp i móg³ je porwaæ. I tak diabe³ zamierza³ zrobiæ, bo jedna gospodyni
nie okrzci³a dziecka i on mia³ je porwaæ.

Tymczasem dziewczyna otrz¹snê³a siê z pierwszego wra¿enia, a tu s³yszy,
¿e te dwa konie, co j¹ przywioz³y, mówi¹ ludzkim g³osem do siebie i tak siê
odzywaj¹:

� Gdyby ona by³a m¹dra, to by diab³a odgoni³a i dziecko by uratowa³a, gdyby
zerwa³a t¹ palmê, co ro�nie w rowie i ¿eby diab³a ¿egna³a, to on by wszystko
zostawi³ i by uciek³. I ona by dziecko uratowa³a, a sama by do domu wróci³a, bo
my to nic nie mo¿emy im pomóc, bo my jeste�my zaczarowane w konie przez
z³¹ wied�mê i teraz do koñca �wiata zostaniemy koñmy, bo nikt nas nie mo¿e
uratowaæ i musimy byæ na us³ugach diab³a.

S³ysz¹c to dziewczyna, mimo strachu, jaki mia³a w sobie, wyskoczy³a z karety
do rowu i urwa³a palmê, i szybko wbieg³a do karety, i wnet us³ysza³a kroki
w polu i kwilenie ma³ego dziecka. Diabe³ teraz ukaza³ siê w ca³ej swej okaza³o�ci
� rzechocz¹c siê na g³os, zbli¿y³ siê do karety. Poda³ dziecko dziewczynie i chcia³
wej�æ do karety, lecz dziewczyna zaczê³a diab³a ¿egnaæ palm¹, a diabe³ jak nie
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zacznie parskaæ i uciekaæ, a dziewczyna z dzieckiem na rêku go goni³a robi¹c
krzy¿ za nim tak, ¿e diabe³ uciek³, a konie z karet¹ te¿ gdzie� znik³y, a dzieweczka
zosta³a siê sama w polu z dzieckiem na rêku.

I snaæ ta ca³a parada trwa³a do�æ d³ugo, bo ju¿ siê zaczê³o rozwidniaæ i na
horyzoncie ukaza³y siê zarysy chatek wiejskich, wiêc dziewczyna uda³a siê
w tym kierunku. Wkrótce dosz³a do wioski, to ju¿ by³o ca³kiem widno i ju¿ du¿o
ludzi sta³o przed jedn¹ z chat g³o�no rozmawiaj¹c o znikniêciu w tajemniczy
sposób dziecka z mieszkania. Dziewczyna do nich siê do³¹czy³a i odda³a im
dziecko, a sama opowiedzia³a im, jak¹ to mia³a noc z przygodami.

Ludzie wys³uchali dziewczynê i pokiwali g³owami, a matka dziecka urado-
wana, ¿e dziecko jej uratowane przez dziewczynê, wiêc prosi³a j¹ jako matkê
chrzestno.

Zaraz te¿ wyprawiono krzciny i d³ugo siê na nich bawiono, a dziewczyna
sobie przyrzek³a, ¿e ju¿ na darmo g³upich my�li i mowy nie bêdzie u¿ywa³a, bo
kto wie, czym by siê to dla niej skoñczy³o, gdyby jej konie nie uprzedzili.

O pewnym gospodarzu
By³o to nie tak dawno, gdy¿ siêga³o jeszcze po³owê dziewiêtnastego wieku.

W pewnej wiosce zamieszkiwa³a czarownica, która ludziom czyni³a czary
w ró¿ny sposób. Zadawa³a diab³ów na ludzi, ko³tuny nasy³a³a, zmory, które po
nocach chodzi³ i ludzi dusi³y.

Ludzie w tej wiosce nie wiedzieli, kto jest t¹ czarownic¹ i ró¿ne przypusz-
czenia snuli pos¹dzaj¹c niewinnych ludzi za czary, a tymczasem czarownica
grasowa³a po wsi odbieraj¹c krowom mleko oraz czaruj¹c urodzaje gospoda-
rzom, by niskie plony mia³y, a natomiast u niej wszystko by³o bujne i krowy
dojne.

I by siê jeszcze nic nie wyda³o, gdyby nie s¹siad, który j¹ podpatrzy³. A by³o
to tak po po³udniu wyjecha³ z koñmy w pole, by bronowaæ ¿yto z dala od wioski
blisko ³¹k i sadzawki, a ¿e zmierzch zacz¹³ szybko nastawaæ, wiêc gospodarz
wyprzêg³ konia i pu�ci³ go siê napoiæ oraz by trochê pogryz³ zielonego, a sam
wzi¹³ puszczorki i zacz¹³ cosik robiæ przy nich.

Naraz patrzy spod boku, a na ³¹ce schylona s¹siadka zaczê³a co� mamrotaæ
pod nosem i zrywaæ czubki zielonej trawy i wymawiaæ s³owa, ¿e trochê dla
s¹siadki trochê dla niej, a gospodarz s³uchaj¹c my�la³, ¿e ona zg³upia³a.
A przerzuciwszy puszczork przez ramiê schyla³ siê rwaæ trawê i wo³a³ trochê
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to, co czarownica, z tym ¿e reszta mia³a byæ dla gospodarza, czyli ¿e trochê dla
s¹siadki, trochê dla mnie, a reszta moja.

I rwali trawê, w koñcu czarownica narwa³a sobie dosyæ i posz³a do dom,
a gospodarz te¿ narwa³ zielska, zaprz¹g³ konia i pojecha³ do domu.

Po drodze spotka³ syna, który pas³ krowy i powraca³ z nimi do domu,
a ujrzawszy syn ojca powracaj¹cego do domu, ra�niej popêdzi³ krowy, by razem
z tatkiem póje�æ gor¹cej polewki, której ju¿ matula przygotowa³a.

Tote¿ rych³o byli w domu. Matka nastawi³a dla swych bliskich kolacjê, a sama
wzi¹wszy garniec i posz³a doiæ krowy.

Jakie by³o jej wielkie zdziwienie, gdy u ¿adnej z krów nie wylecia³a ani kropla
mleka. Wiêc pobieg³a ona do domu i pyta siê mê¿a, co to ma znaczyæ. Po drodze
spotka³a ona puszczorki na gwo�dziu wisz¹c, a z nich kapa³o mleko. Gospodyni
a¿ oniemia³a.

Wpad³a do izby i s³owa nie wyrzek³a, ino oczy na mê¿a wybauszy³a, a m¹¿
powiada:

� Co tak na mnie spozierasz, jak gdyby� chcia³a mnie zje�æ?
A ona nie mówi¹c s³owa wskaza³a mê¿owi na puszczorki, z których kapa³o

mleko, a nastêpnie powiedzia³a mu, ¿e krowy kropli mleka nie maj¹. M¹¿ te¿
siê zdziwi³, ale jej opowiedzia³ ca³¹ historiê ze s¹siadk¹, która trochê rwa³a trawy
z naszej ³¹ki dla siebie i dla s¹siadki, a ja za ni¹ sz³em i rw¹³em resztê.

� Bo¿e mój � krzyk³a gospodyni � dyæ wy mi mleko u krowów wstrzyma-
li�cie!

� Ja? � pyta siê ch³op.
� Nie ty, tylko s¹siadka.
Wtedy ch³op zebra³ ca³¹ wie� i poszli do czarownicy, by odczyni³a czary, by

krowy mleko dawali.
Baba jednak nie chcia³a, ale ludzie wziêli j¹ na stracha, bo kilka kamieni

runê³o jej ko³o g³owy, wiêc powiedzia³a, ¿e niech dadz¹ krowom siana, tom jutro
bêd¹ mleko dawa³y.

I tak siê sta³o, ¿e krowy mleko da³y, a ludzie wziêli jêdzê kamieniami zat³ukli,
by wiêcej czarów nie robi³a.

I tak przywalona tymi kamieniami z³a czarownica skoñczy³a ¿ycie, a ludzie
spokojni, ¿e siê uwolniono od mola, co im wszystko po¿era³, wrócili do swych
domów i tak jest, ¿e nie ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o.
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O strzydze
W dawnych czasach w pewnym grodzie ¿y³ dobrotliwy król, który mia³ dwoje
dzieci. By³ to ch³opiec i dziewczynka, z których bardzo by³ zadowolony, gdy¿
oboje dzieci byli bardzo m¹drzy i piêkni. Rodzina ta bardzo siê kocha³a, tote¿
szczê�liwie i weso³o p³ynê³y im lata w dobroci, a i ludowi te¿ dobrze siê dzia³o.

Lecz razu pewnego pañstewko owe nawiedzi³a ¿a³oba, gdy¿ zmar³ im ich
król i w³adca. Du¿o by³o tam p³aczu i lamentu na zamku z powodu zmar³ego
króla, lecz trzeba by³o w³adcê pogrzebaæ. Naznaczono dzieñ, w którym mia³ siê
odbyæ pogrzeb. Zebra³y siê wielkie t³umy ludzi, by królowi towarzyszyæ
w ostatniej drodze.

Kiedy ca³y obrzêd siê zakoñczy³, na �wiecie zosta³ tylko brat i siostra, które
przez krótk¹ drogê cierpienia, jakie prze¿yli, oboje mi³o�æ ich zacementowa³a
ich dwoje na zawsze i tak brat do siostry powiada:

� S³uchaj, kochana siostro, mi³o�æ nasza tak siê z nami zwi¹za³a, ¿e my za
nikogo nie wyjdziemy za m¹¿, za� sami siê pobierzemy i d³ugo bêdziemy ¿yli
razem.

Jak postanowiono, tak zrobiono. W rok po �mierci ojca wyprawiono wielkie
wesele, gdzie cieszyli siê ze sob¹ królewicz i królewna, a wraz z nimi radowa³
siê ca³y lud.

Lecz rado�æ ta d³ugo nie trwa³a, gdy¿ po roku czasu urodzi³o im siê niezwyk³e
dziecko, które od razu mia³o zêby, mowê oraz sta³o o w³asnych si³ach i kiedy je
myto, dziecko odezwa³o siê w te s³owy do matki:

� Mamo, ka¿ zrobiæ mi trumnê du¿o�ci takiej, jak¹ ma cz³owiek w szesnastu
latach i ja zaraz umrê, i jak umrê, to mnie wsadzicie w t¹ trumnê i postawicie
j¹ w rodzinnym grobowcu w ko�ciele i pamiêtajcie, ¿e przez ca³e szesna�cie lat
licz¹c od dnia dzisiejszego bêdziecie mi przysy³aæ wartownika, by mnie pilno-
wano.

To rzek³szy, skona³a. Matka, jak córka kaza³a zrobiæ, tak zrobi³a. Kaza³a zrobiæ
trumnê, w³o¿y³a dziecko w trumnê i zawie�li do pieczary, która siê znajdowa³a
w ko�ciele i postawiono wartownika z królewskiego zamku.

Wiêc jakie by³o ich wielkie zdziwienie, gdy nastêpnego ranka wartownik,
który sta³, znik³ bez �ladu zostawiaj¹c po sobie jeno broñ. Wiêc ludzie zaczêli
sobie t³umaczyæ, ¿e mo¿e siê zl¹k³ czego i uciek³, inni znów, ¿e zmar³ itd., itd.

Na nastêpn¹ noc znów wys³ano stra¿nika, lecz i ten nastêpnego rana zgin¹³
bez wie�ci, ¿e nawet po nim �ladu nie zosta³o. I tak z dnia na dzieñ ginêli
¿o³nierze po ¿o³nierzu tak, ¿e up³ynê³o ju¿ cztery lata i król przez ten okres
straci³ po³owê swego wojska, w którym ju¿ zacz¹³ powstawaæ bunt przeciw
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królowi z powodu tego, ¿e ¿aden z ¿o³nierzy nie powróci³ do zamku, który by³
wys³any na stra¿. Znik³ w tajemny sposób, nie wiedziano, co z nim mog³o siê staæ.

Wiêc zaczêto przypuszczaæ, ¿e to jest nieczysta si³a i król przesta³ swych
¿o³nierzy wysy³aæ na wartê, lecz natomiast rozes³a³ wie�ci po ca³ym �wiecie, ¿e
jak znajdzie siê taki �mia³ek, który przebêdzie w ko�ciele przez trzy dni, to mu
da w nagrodê pó³ królestwa.

Wiêc na t¹ wiadomo�æ du¿o �mia³ków siê zg³asza³o, lecz zawsze po ka¿dym
jednym �ladu nie pozostawa³o.

Tak te¿ up³ynê³o piêtna�cie lat.
W koñcu ju¿ i �mia³ków zabrak³o, wiêc brano na stra¿ takich, co zostali

skazani na karê �mierci za przestêpstwa i który by z nich przenocowa³ te trzy
noce, to by otrzyma³ wolno�æ i du¿o pieniêdzy, ale i tych brakowa³o, i po nich
równie¿ �lad gin¹³. Tak¿e nie by³o takiego, który by móg³ w ko�ciele przespaæ.

Lecz w tym samym czasie pewnemu ch³opcu zmar³a matka. Ów ch³opiec
pochowa³ matkê, spieniê¿y³ wszystko i powêdrowa³ w �wiat. Idzie, idzie i noc
ju¿ siê zbli¿a³a, a przy drodze sta³a kaplica, wiêc nasz m³ody wêdrowiec wszed³
do kaplicy, patrzy � a w niej jest trumna jakiego� nieboszczyka. Wiêc podró¿ny
ukl¹k³, zmówi³ pacierze, a nastêpnie usiad³ w k¹ciku i siê zdrzemn¹³.

Naraz przebudzi³ siê i patrzy, a tam trzech rabusiów bierze nieboszczyka
i chc¹ go z trumny wyrzuciæ.

Wtedy m³ody podró¿ny wsta³ ze swego k¹ta i siê ich pyta, czego oni chc¹ od
nieboszczyka. Ci poprzedzaj¹c przekleñstwami mówi¹, ¿e on za ¿ycia by³ im
winien 30 groszy, wiêc on nie jest godny w trumnie byæ chowany. I dalej braæ
go wyrzucaæ, a podró¿ny mówi:

� Stójcie, zostawcie go, ja mam tu 25 groszy, to jak chcecie, to mogê wam
daæ, ino zostawcie nieboszczyka w trumnie.

Ci opryszki zmrugn¹wszy na siebie, wziêli pieni¹dze i �miej¹c siê wyszli
z kaplicy, za� m³ody wêdrowiec pomodliwszy siê jeszcze raz wyruszy³ w dalsza
drogê.

Idzie, idzie, naraz za nim g³os niesie:
� Dok¹d idziesz, m³odzieñcze?
Ch³opiec przystan¹³, obejrza³ siê, patrzy � a tu staruszek idzie za nim. Wiêc

mu powiada, ¿e idzie w �wiat, gdy¿ rodzice mu poumierali i ze zosta³ siê sam,
wiêc idzie pracy szukaæ.

� No, to pójdziemy razem.
� A dlaczego nie?
Wiêc id¹c mieli co sobie opowiadaæ i nawet nieobejrzawszy siê, jak zaczêli

siê zbli¿aæ do grodu, w którym rz¹dzi³ ów nieszczêsny król.
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Gdy tylko we�li do grodu odskoczy³a ich masa ludzi pytaj¹c siê ich, czy
przy�li nocowaæ w ko�ciele, lecz oni odpowiedzieli, ¿e nie.

� A có¿ tam siê dzieje w tym ko�ciele?
A ludzie nu¿e im opowiadaæ, ¿e wys³ane stra¿e do grobowca królewskiej

rodziny znikaj¹ w tajemny sposób i ¿e król daje po³owê królestwa temu
�mia³kowi, który prze�pi trzy noce w ko�ciele.

Wiêc nasz m³odzian siê zgodzi³, gdy us³ysza³ t¹ nowinê, poszed³ na zamek
i królowi og³osi³, ¿e on siê podejmuje spaæ w ko�ciele.

Król siê zgodzi³, ale ze zw¹tpieniem, ¿eby to siê uda³o takiemu m³okosowi.
Towarzysz podró¿y te¿ mu odradza³, ¿eby nie chodzi³, bo mo¿e zgin¹æ. Lecz
m³odzieniec upar³ siê na swoim.

� Kiedy tak, to ja ci pomogê � mówi staruszek � gdy pójdziesz dzi� do
ko�cio³a, to we� ze sob¹ kredê �wiêcon¹ i wodê i wejd� na chór. Gdy m³oda
królewna wybiegnie szukaæ swoje ofiary, to ty schowaj siê za organy i tam sied�,
i nie wygl¹daj, bo mog³aby ciê zobaczyæ.

� Dobrze � odpar³ m³odzieniec, a nastêpnie poszed³ do ko�cio³a, pomodli³
siê na pocz¹tku, a nastêpnie poszed³ na chór, pokre�li³ drzwi, klamkê kred¹,
a nastêpnie po�wiêci³ wod¹ �wiêcon¹, wlaz³ za organy i czeka.

Naraz godzina 12-ta zaczê³a biæ na wie¿y ko�cielnej. Wtem p³yta kamienna,
która zas³ania³a grobowiec otworzy³a siê z trzaskiem i na ko�ció³ wybieg³a
strzyga. Zgrzytaj¹c zêbami szuka³a swej ofiary.

M³odzieniec by³ ciekawy, kto to mo¿e byæ i wyjrza³. Akurat w tym momencie
strzyga spojrza³a do góry i dalej krzyczeæ:

� Cha, ja ju¿ ciê widzê, ju¿ ciê zjem!
I dalej biec na chór. Tu jednak siê zawiod³a. Zamkniête drzwi i �wiêcone nie

da³y jej doj�cia. Wiêc z powrotem pobieg³a na dó³ i zaczê³a ustawiaæ ³awki na
³awki, i ju¿ mia³a blisko, aby wej�æ na chór, lecz nasz m³odzian zorientowa³ siê
w sytuacji, wyrwa³ wiêc jeden g³os z organów i pchn¹³ strzygê wraz z ³awkami
na dó³ i tak siê borykali do�æ d³ugo, a¿ godzina pokuty minê³a i z rykiem strzyga
pobieg³a do pieczary.

Wiêc m³odzian zszed³ na dó³, poustawia³ porozwalane ³awki, usiad³ i zasn¹³.
Obudzi³o go szarpniêcie za ramiê, Przetar³ oczy, patrzy � a tu sam król wielce

ucieszony, ¿e on ¿yje, sta³ ko³o niego.
Na nastêpny dzieñ dziadek powiada tak:
� Dzi� wejdziesz na o³tarz. Tam jest olbrzymia kupa ko�ci po po¿artych

ludziach, wiêc wybierzesz dziurê w nich i tam siê schowasz. Jak ona wyleci
w  nocy, to bêdzie okropnie g³odna i zacznie ko�ci ogryzaæ, i nim do ciebie
dojdzie, czas jej pokuty minie, i ona musi wracaæ do siebie.
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I jak staruszek mu powiedzia³, tak zrobi³. Wieczorem poszed³ do ko�cio³a,
pomodli³ siê, wszed³ na o³tarz. Wygrzeba³ sobie pod ko�æmi dziurê i tam wszed³.

Tymczasem dwunasta godzina ju¿ bi³a na zegarze i znów strzyga wybieg³a,
a by³ tak g³odna, ¿e od razu pobieg³a za o³tarz obgryzaæ ko�ci. Oj, obgryza,
obgryza ju¿ aby mia³a siê dostaæ do m³odzieñca, a tu ju¿ minê³a jej godzina
pokuty i znów pobieg³a do swej pieczary, a podró¿ny wyszed³ ze swej kryjówki
i usiad³ w ³awce i zasn¹³.

Rano znów król go obudzi³ wielce ucieszony, ¿e m³odzieniec ¿yje.
Na trzeci¹ noc dziadek powiada:
� Dzi� bêdziesz mia³ gorzej, gdy¿ musisz siê zaczaiæ w pobli¿u grobowca

i broñ Bo¿e, ¿eby� siê pokazywa³, bo by ciê ona po¿ar³a, lecz jak ona pójdzie
ko�ci obgryzaæ, to ty wejdziesz do grobowca i po³o¿ysz siê jej do trumny
nakrywaj¹c siê wiekiem i pamiêtaj, ¿eby� trumny nie uchyla³, choæby ciê prosi³a
nade wszystko na �wiecie. Tylko le¿, a ona trumny sama nie otworzy, bo na
trumnie jest krzy¿ po�wiêcony i ona go nie ruszy. No, wiêc id� i pamiêtaj, by�
siê nie pokazywa³, bo by� siê zgubi³.

I m³odzieniec poszed³, ukry³ siê za filarem. Gdy znów dwunastu wybi³a, to
strzyga z okropnym zgrzytem wybieg³a z grobowca i nie rozgl¹daj¹c siê,
pobieg³a ko�ci ogryzaæ. Tymczasem m³ody podró¿ny wszed³ do grobowca, gdzie
by³o siedem trumien. Sze�æ zamkniêtych, a siódma otwarta. Wiêc po³o¿y³ siê
w niej i nakry³ wiekiem le¿¹c cicho. Gdy czas pokuty strzygi mija³, przybieg³a
ona do grobowca i zaczê³a liczyæ trumny od pierwszej do siódmej, i powiada
wal¹c w wieko:

� Cz³owieku, je¿eli jeste� w trumnie, to wyjd�! Dam ci wszystko, czego
zapragniesz, bêdziesz bogatym, bêdziesz królem, tylko wyjd�!

Lecz m³odzieniec na te pro�by nie zwa¿a³ i siê nie odzywa³. Naraz jak co� nie
gruchnie na ziemiê, a¿ ko�ció³ w posadach zadr¿a³ i zrobi³a siê cisza, jakby
makiem zasia³.

A m³odzieniec ciekawy, co by to by³o, uniós³ nieco wieka, patrzy � a tu le¿y
piêkna królewna m³oda. Wtedy m³odzieniec wyszed³ z trumny i ocuci³ j¹, a  Jaka¿
by³a rado�æ ogromna, gdy w dziewczêciu król rozpozna³ swoj¹ córkê, widz¹c j¹
w objêciach m³odzieñca. Wkrótce wyprawiono im weselisko, za� m³odzieniec
chcia³ staruszka poprosiæ na wesele, lecz ten tylko mu podziêkowa³ za udzielon¹
mu przys³ugê oddan¹ w kaplicy, kiedy to on ostatnie grosze odda³ za niego:

� A wiêc ci Bóg zap³aæ za to!
I znikn¹³, a na zamku odbywa³y siê tam przygotowania do �lubu. Ja tam te¿

by³em za lokaja, ci¿emki mia³em ze szk³a, ubranie z mas³a, jak siê roztañczy³em,
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to mi buty siê pot³uk³y, ubranie mi siê roztopi³o, a mnie na/z balu wyrzucono
i dzi� mia³em mo¿no�æ t¹ legendê opowiedzieæ wam.

Opowiadanie 4
Moja siostra raz by³a we wiosce Machnacz w pow. w³oc³awskim i tam jej tê
powiastkê opowiedzieli, a ona z kolei opowiedzia³a mnie.

A by³o tak:
Jeden gospodarz tamtejszy by³ bardzo chory i umar³. Za ¿ycia jednak by³o

z niego kawa³ nicponia � pi³ wódkê, bi³ ¿onê i dzieci, jednym s³owem bieda tam
by³a okropna. Tote¿ nic dziwnego, ¿e po �mierci mê¿a ¿onê nie by³o staæ zaraz
na kupno trumny, bo sk¹d mog³a zaraz wzi¹æ pieni¹dze. Wpierw musia³a je
u¿ebraæ lub co� z domu spieniê¿yæ.

Tote¿ kiedy nieboszczyk by³ ubrany, wiêc wystawili jedn¹ po³owê drzwi i na
nich po³o¿yli nieboszczyka. Na nich zaraz te¿ tego dnia naschodzi³o siê znajo-
mych i rodziny na pust¹ noc. Tak siedz¹c i �piewaj¹c pobo¿ne pie�ni, o 23 poczêli
siê ludzie rozchodziæ do domów. Zosta³a siê jeszcze s¹siadka, ale i ta wkrótce
posz³a pozostawiaj¹c wdowê z dzieæmy.

¯ona za� zmieni³a dwie �wiece dopalaj¹ce siê na ca³e i zaczê³a ustawiaæ ³awy,
które po izbie by³y porozstawiane, ale mimo woli spojrza³a na mê¿a, a tu mu
rêka spad³a. Wiêc powiada do swego synka, który nie spa³:

� Za³ó¿, Jasiu, rêkê tatusiowi!
To syn podszed³ i mu rêce za³o¿y³. Lecz po nied³ugim czasie ojcu znów obie

rêce spad³y, wiêc matka znów kaza³a mu za³o¿yæ rêce. Lecz ten wzi¹³ i za³o¿y³
je z powrotem, ale powiada do matki:

� Przywiu¿e mu ry(n)ce do drzwi i ju¿ mu nie bêdum rynce leciæ.
Lecz zd¹¿y³ zawi¹zaæ rêce do drzwi, a tu stary usiad³ na drzwiach wyszcze-

rzajune zêby. To oni w noga z domu. On chcia³ wstaæ, ale nie móg³, wiêc
spu�ciwszy nogi na dó³ zesun¹³ siê na ziemiê i pocz¹³ i�æ do drzwi, lecz przej�æ
nie móg³, gdy¿ siê drzwi przekrêci³y w poprzek.

Kiedy godziny jego minê³y, obali³ siê z d�wiami i tak le¿a³ do rana. Rano
przy�li ciekawscy, czym prêdzej z³o¿yli siê na trumnê, uciêli mu g³owê i wsadzili
pomiêdzy nogi, a korpus obrócili do góry ty³kiem i pochowali, by wiecej nie
wstawa³.





Józef Daniel

Wyliczanki z ziemi chełmińskiej1

Wstęp

Twórczo�æ dzieciêca zajmuje w folklorystyce do�æ eksponowane miejsce. Ta
dziedzina, w kulturze ludowej niezwykle ¿ywa, zaczyna jednak obecnie pod
wp³ywem zmian cywilizacyjnych systematycznie zanikaæ. Wi¹¿e siê to niew¹t-
pliwie z ograniczeniem samodzielnych, niekontrolowanych zabaw i zajêæ w�ród
dzieci. W tym tek�cie chcia³bym po�wiêciæ wiêcej uwagi zabawom, wierszykom,
a przede wszystkim rymom wyliczankowym.

Poprzez ankiety, wywiady i rozmowy, zebra³em w�ród dzieci bogaty materia³
wyliczankowy pochodz¹cy z pó³nocno-wschodniej czê�ci ziemi che³miñskiej.
Na rozes³ane w roku szkolnym 1967/68 ankiety, nadesz³y odpowiedzi od oko³o
572 osób, a w roku 1969 od prawie 150. By³y to dzieci ze szkó³ podstawowych,
a tak¿e m³odzie¿ z liceum ogólnokszta³c¹cego i szkó³ zawodowych. W drugim
etapie ankietowania wziêto pod uwagê wypowiedzi osób starszych, pamiêtaj¹-
cych wyliczanki z okresu swej m³odo�ci, tzn. przed I wojn¹ �wiatow¹, z okresu
XX-lecia miêdzywojennego, okresu II wojny �wiatowej i okupacji.

W ten sposób zebrany materia³ pozwoli³ okre�liæ proces dominowania, czy
te¿ aktywizowania siê niektórych typów, motywów wyliczankowych w pewnym
okresie, tak¿e np. w jesieni, zimie, na wiosnê czy te¿ w okresie wakacji.  Pomocne
w tym okaza³y siê tak¿e zbiory �Wis³y�, �Ludu� i innych pozycji traktuj¹cych
o wyliczankach. Uzyskany materia³ sta³ siê podstaw¹ do analizy i wniosków.

Wyliczanki, albo inaczej � mentowania, mêtowania (istnieje ró¿na pisownia),
by³y u nas notowane niesystematycznie, mo¿e nawet przypadkowo przy
spisywaniu gier, zabaw, wierszy i piosenek dzieciêcych itp. Nieliczne s¹ tak¿e
przypadki poszukiwañ ankietowych. Lu�ny materia³ i fragmentaryczne omó-
wienia znale�æ mo¿na w szeregu prac folklorystycznych i czasopismach. Brakuje
tak¿e prac inwentaryzacyjnych, systematyzuj¹cych bogaty materia³ rymów
wyliczankowych2.

1 Tekst powsta³ na podstawie pracy napisanej na Podyplomowym Studium Etnografii w 1969 r.
[przyp. red.]

2 W pó�niejszych latach powsta³y takie prace, przede wszystkim Krystyny Pisarkowej, Wyliczanki
polskie, Wroc³aw 1975 (wydanie II w 1988) [przyp. red.].

Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu Nr 2
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Badania nad wyliczankami

Ten skomplikowany i ró¿norodny materia³ rozrzucony jest po ró¿nych mono-
grafiach, czasopismach, zbiorach zabaw, wierszykach. W Polsce zainteresowania
wyliczankami pojawiaj¹ siê ju¿ w roku 1888, gdy w �Wi�le�3 Jan Kar³owicz
i  Augustyn Wrze�niowski zapocz¹tkowali akcjê zbierack¹. W nastêpnych
numerach prezentowano teksty wyliczanek z ró¿nych okolic, nawet odleg³ych
od granic etnograficznych Polski. Ta akcja zbieracka koñczy siê zapowiedzi¹
syntezy w tomie III �Wis³y�, do której jednak nie dochodzi. Spory materia³
rymów dzieciêcych rozproszony jest w poszczególnych tomach Kolberga,
a zapisany m.in. jest przy pie�niach, ko³ysankach, wierszykach itp.

Dawni badacze kultury ludowej dopatruj¹ siê w wyliczankach starych,
zarzuconych ju¿ dawno przez ludzi doros³ych, pewnych praktyk, zaklêæ, formu³
liczenia itp. Stanowisko to wydaje siê s³uszne, daj¹c siê uargumentowaæ wieloma
przyk³adami. Nad genez¹ rymowanek, a szczególnie nad prze¿ytkiem w zaba-
wach i rymach dzieciêcych, zastanawia³ siê Edward Tylor4. Omawiaj¹c zagad-
nienie prze¿ytku we wspó³czesnej mu angielskiej kulturze ludowej, zwraca
uwagê na zachowanie siê �dawno�ci� w zabawach dzieciêcych - ruchowych
i s³ownych - oraz w wyliczankach. Podobne uwagi formu³uje Ludwik Krzywicki5

oraz Jan Stanis³aw Bystroñ twierdz¹c, ¿e �w�ród rymów dzieciêcych spotykamy
niejedn¹ rzecz star¹ i bardzo czêsto s¹ to szcz¹tki dawnych obrzêdów czy
zwyczajów, które w ci¹gu wieków sta³y siê niezrozumia³e i pozosta³y zabaw¹
dzieci�6. O prze¿ytku w zabawach i rymach dzieciêcych wspomina tak¿e
Kazimiez Moszyñski przy omawianiu zamawiañ i artyzmu w literaturze ludowej
oraz Stefan Czarnowski7. Szereg wyliczanek i nieliczne uwagi dotycz¹ce
przedmiotu podaj¹ £ogowski oraz M. Kietlicz i Józef Sulisz8.  Ciekaw¹ rozprawê
o wyliczankach przedstawi³ Leonard Podhorski-Oko³ów9. Poka�ny, bo licz¹cy
kilkaset przyk³adów zbiór wyliczanek, który skatalogowano � znajduje siê
obecnie w archiwum WSWF w Poznaniu � pozostawi³ po sobie Eugeniusz
Piasecki10. Po II wojnie �wiatowej drug¹ akcjê zbierania wyliczanek spowodowa³
tygodnik �Przekrój�11 drukuj¹c list St. Jasiñskiej. Spontaniczny nap³yw mate-

3  �Wis³a�, t. 2, s. 191-193.
4  E. Tylor, Cywilizacja pierwotna, t. 1, Warszawa 1896, s. 69-81.
5  L. Krzywicki, Studia socjologiczne, wyd.  bez daty, s. 61.
6  J. S. Bystroñ, Etnografia Polski, Warszawa 1947, s. 108.
7  K. Moszyñski, Kultura ludowa S³owian, t. 2, Kraków 1947;  S. Czarnowski, Kultura, Warszawa 1948,

s. 177.
8  �Wêdrowiec�; �Lud�, t. 5, s. 82; �Lud�, t. 14, s. 169.
9  L. Podhorski-Oko³ów, Zagadnienie rymowanek, w: Prace ofiarowane K. Wóycickiemu, Wilno 1937.
10 Z. Dowgird, Dorobek E. Piaseckiego, �Lud�, t. 52, s. 147.
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ria³ów nie przedstawia jednak wiêkszej warto�ci, poniewa¿ trudno okre�liæ czas
i miejsce u¿ywania publikowanych formu³ek, co m.in. wynika z migracji
ludno�ci spowodowanej osadnictwem powojennym. Ciekawe wnioski formu³uje
w swojej Folklorystyce Pawe³ Nedo12, badacz folkloru ³u¿yckiego, po�wiêcaj¹c
odrêbny rozdzia³ twórczo�ci dzieciêcej, miêdzy innymi wyliczankom, omawiaj¹c
ich genezê, funkcjê itp. O wyliczankach pisze te¿ folklorysta czeski Andrej
Melichercik13. Ciekaw¹ pozycj¹, która szerzej traktuje omawiane zagadnienia
jest ksi¹¿ka Vladimira Prokop´evièa Anikina Russkije narodnyje pos³owicy, paga-
worki, zagadki i dietskij fo³k³or.

Przy przegl¹daniu bogatego i ró¿norodnego materia³u rymów wyliczanko-
wych, nasuwa siê my�l, ¿e dokonuj¹c uogólnieñ dotycz¹cych twórczo�ci
dzieciêcej, podobnie jak twórczo�ci obrzêdowej, nale¿y braæ pod uwagê przede
wszystkim ich  funkcjê, a nie zagadnienia gatunku. W³adys³aw £êga umieszcza
je w rozdziale Zwyczaje domowe i towarzyskie14, przy grupie gier i zabaw. Przy
okazji dokonuje pewnej systematyki, klasyfikacji kilkunastu wyliczanek pocho-
dz¹cych z ziemi che³miñskiej, wskazuj¹c jednocze�nie na szerszy, terytorialny
zasiêg tych rymów. Poza badaniami Jerzego Cie�likowskiego15, nie ma jakiej�
szerszej, bardziej wnikliwie omawiaj¹cej pozycji. Autor ten, omówi³ genezê
wyliczanek, da³ próbê systematyki kilku typów formu³ wyliczankowych, która
jednak nie mo¿e obj¹æ tak licznej dziedziny.

We wczesnych pracach w �Wi�le� pojawia siê termin � mêtowania
(mentowania). Uzasadniano, ¿e mêtowanie pochodzi od s³owa �meta� = cel,
a  w  ludowej transkrypcji wymawiane �mêta� analogicznie do mêtryka =
metryka. Termin ten jednak obcy by³ korespondentom �Wis³y�, zamiesz-
kuj¹cym ró¿ne regiony Polski. Pojawiaj¹ siê tam ró¿ne okre�lenia16: losowanie,
losowannia, wylosowywanie. Nie opowiadaj¹ siê za tym terminem, ani nie
okre�laj¹ zasiêgu wystêpowania, pó�niejsi badacze: ks. W³adys³aw £êga, Adam
Fischer czy Jan Stanis³aw Bystroñ. Pos³uguje siê nim Eugeniusz Piasecki17, ale
nie podaje, w jakich okolicach u¿ywa siê tego okre�lenia. Podaje natomiast, ¿e
w poznañskim, spotka³ siê z okre�leniami: �kurzy pacierz�, ankietowanie.
Podobnie Jerzy Cie�likowski18, nie okre�la geograficznego zasiêgu wystêpo-
wania tej nazwy. Okre�lenia tego nie notuj¹ nawet s³owniki dawnej czy

11 S. Jasiñska, �Przekrój�, 1959, nr 754.
12 P. Nedo, Folklorystyka, Poznañ 1965, s. 179.
13 A. Melichercik, Slovensky Folklor, Bratislava 1959.
14 W. £êga, Ziemia Che³miñska, Wroc³aw 1961, s. 218.
15 J. Cie�likowski, Wielka  zabawa, Wroc³aw 1967.
16 �Wis³a�, t. 3, 1888, z. 2, s. 329, 335, 338, 608.
17 E. Piasecki, Zabawy i gry, Lwów 1922.
18 J. Cie�likowski, Wielka zabawa, Wroc³aw 1967, s . 162.
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wspó³czesnej polszczyzny. Prawdopodobnie termin ten wprowadzili badacze
interesuj¹cy siê folklorem dzieciêcym w oparciu o wystêpowanie tego s³owa
(prawdopodobnie) w pó³nocnej czê�ci Kujaw.

Wspó³czesne penetracje terenowe na ziemi che³miñskiej i Kujawach nie
�wiadcz¹ o znajomo�ci tego okre�lenia. W grudzi¹dzkim (pn.-wsch. czê�æ ziemi
che³miñskiej) u¿ywaj¹ dzieci terminu wyliczanie, losowanie, odliczanie, wybie-
ranie, wybieranki lub rzadziej �welowanie � weluwaæ� � utworzone z jêzyka
niemieckiego. Okre�lenie ostatnie rozpowszechnione jest raczej w�ród ch³op-
ców i u¿ywane przy grach ch³opiêcych, takich jak palant, �bok�, podchody czy
podwórkowa pi³ka no¿na itp. Bêdziemy zatem pos³ugiwaæ siê okre�leniem
�wyliczanki�, które jest powszechne, zaakceptowane przez zwyczaj jêzykowy,
a co wiêcej, wynikaj¹ce z funkcji tych wymów. Termin wyliczanki przyjêty jest
tak¿e w opracowaniach obyczajowych.

Przeżytek i współczesność w wyliczankach

Dokonuj¹c porównañ zebranych wyliczanek napotyka siê w nich szereg wyra-
¿eñ, sformu³owañ, które sugeruj¹ bardzo dawn¹ genezê. Sprawiaj¹ wra¿enie,
¿e s¹ jakimi� szcz¹tkowymi formami dawnego jêzyka, wspó³cze�nie nieczytel-
nego, niekomunikatywnego, u¿ywanego mechanicznie w roli tajemniczych
regu³ wyliczeniowych. Wyliczanki, u¿ywane obecnie przez dzieci, pe³ni¹ funkcjê
wyliczenia i w³¹czenia lub wy³¹czenia z gry. Prowadzi je zawsze najstarszy lub
najlepszy organizator zabawy, dobrze je znaj¹cy. ¯adne dziecko nie protestuje,
przyjmuje werdykt, poniewa¿ wie i oczywi�cie wierzy, ¿e taki by³ jego los,
wynikaj¹cy z uk³adu s³ów w wyliczaniu. Przywodzi to na my�l druidów, którzy
w�ród Celtów czy podbitych przez Cezara Gallów dokonywali wyboru ofiary,
nie maj¹cej w tym wypadku prawa veta. Wyliczanie prawdopodobnie wi¹¿e siê
tak¿e z funkcj¹ dziesi¹tkowania pu³ków, o której wspomina Ludwik S. Korotyñ-
ski19. Podobno inna tradycja wspó³czesnych wyliczeñ siêga do zajêæ ludów
koczowniczo-pasterskich zamieszkuj¹cych Azjê, które w sekretny, znany sobie
sposób, przeliczali stada � przed  pojawieniem siê liczb naturalnych20.

Czym mog³a byæ wyliczanka? Mo¿e to by³a gra, wró¿enie, sposób na
poszukiwanie winnego lub te¿ naznaczenie pewnej pracy, co jeszcze dzisiaj jest
¿ywe. We�my dla przyk³adu wyliczankê �Jest tu jeden miêdzy nami, jad³ kartofle
z ³upinami...� itp. Mo¿e to byæ równie dobrze uznane jako pó�niejsza funkcja

19 �Wis³a�, t. 3, 1888, z. 2, s. 330.
20 Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 6, Warszawa 1968, s. 50.
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dodatkowa wyliczanek, skazuj¹ca na wykonanie dodatkowej pracy lub ponie-
sienia ofiary. Trudno w tej chwili dociec pocz¹tków tradycji tych wymów, ale
wystêpuj¹ce prze¿ytki liczenia czy wskazania �wiadcz¹ o niezmienionej wspó³-
cze�nie funkcji.

£êga21 pisze o formu³ach �Entele pentele, entliki pentliki� i pochodnych, ¿e
�zawieraj¹ one formu³ki magiczne przy zamawianiu i usuwaniu uroku, znane
w ca³ej Polsce�. Podkre�la to tak¿e w monografii Ziemia Malborska22, gdzie
przytacza s³owa Fischera � �dawne formu³y (Entliczki pentliczki) u¿ywane s¹
przy zamawianiu i czynno�ciach obrzêdowych�. Nie tylko podane wy¿ej s³owa
u¿ywane w obrzêdowo�ci znalaz³y siê w wyliczankach, ale tak¿e znane zaklêcia
powtarzaj¹ce siê bodaj¿e w ca³ej Polsce w szeregu wariantów:

�Abra kadabra trzy kije, kto siê nie schowa ten kryje� (�wierkocin),
lub u¿ywane w kontaminacji:

�Abra kadabra, rum cuim, cuim
wszystkie ¯ydki w piekle sum� (Nowa Wie� k. Grudzi¹dza).

S³owo to w �redniowieczu wg wierzeñ mia³o moc mistyczn¹, jego ka¿da
g³oska urasta³a do znaczenia symbolu, panaceum. U¿ywano go w wypêdzaniu
choroby lub pó�niej w tzw. �czarowaniu�. Wymawiane z wielk¹ tajemniczo�ci¹
od przodu lub ty³u cieszy³o siê wielkim wziêciem w sztuce leczniczej, a obecnie
spe³nia inne funkcje � u¿ywane jest przez dzieci. Do rymów dzieciêcych dosta³a
siê tak¿e regu³a stosowana przy zamawianiu: �Ja nie lekarz, ty nie lekarz, chaæ
ci nic a narzekasz� (Szembruk), lub �Szare mare, hokus pokus, dremajslekus
1, 2, 3, � wychod� ty� (Gruta).

Mo¿na przyj¹æ, ¿e wspó³czesne �Entliczki pentliczki�, czy �Entek pentek
kozy gna³� s¹ pierwiastkami czy nawet rdzeniami dawnych liczebników
naturalnych lub te¿ zaklasyfikowaæ je mo¿na do absurdalnych onomatopei,
u¿ywanych w formu³kach wyliczankowych, b¹d� uznaæ za pochodz¹ce z zama-
wiañ i czynno�ci obrzêdowych. Jêzykoznawcy wspó³cze�ni twierdz¹, ¿e te
�przekrêtne� s³owa w swych pierwiastkach podstawowych maj¹ potwierdzenie
w starych s³owach rzeczywistych, wspó³cze�nie ju¿ nie u¿ywanych, a sprowa-
dzaj¹cych siê do liczb, liczebników g³ównych i porz¹dkowych. Oczywi�cie
prze¿ytek kulturowy w wyliczankach nie sprowadza siê tylko do przyk³adów
liczenia, ale i do obrzêdowo�ci, magii i innych fragmentów kultury.
Dzieci  wykazuj¹ce zami³owanie do magiczno�ci, dziwno�ci niektórych s³ów,

21 W. £êga, Ziemia Che³miñska, Wroc³aw 1961, s. 218.
22 W. £êga, Ziemia Malborska, Toruñ 1933, s. 199.
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przyswaja³y je. Te z kolei, kiedy wysz³y z u¿ywalno�ci doros³ych, pozosta³y
w grach i wyliczankach dzieci.

W zebranych materia³ach na ziemi che³miñskiej znajduje siê szereg ró¿nych
wariantów wyliczankowych maj¹cych za kanwê konstrukcyjn¹ �przekrêtne
liczenie�. Formu³y zawieraj¹ce pierwiastki �Ent pent� s¹ ci¹gle modyfikowane,
o czym �wiadczy poka�na liczba wariantów:

Na ziemi che³miñskiej znane s¹ tak¿e wyliczanki liczbowe, o pó�niejszej
genezie, gdzie pojawiaj¹ siê s³owa wywodz¹ce siê z ³aciny i niemieckiego:

1. ene due reks, kwinkwe zeks
ene due rabe, kwater kwinkwe ¿abe. (Grudzi¹dz)

2. Ajn cwaj draj policaj
fir, finf, zeks � interkleks
ziben zijen � szlafen gijem. (Gardeja)

Charakteryzuj¹ siê one tak¿e niebywa³¹ liczebno�ci¹ wariantów. Do star-
szych, bardziej powszechnych, zaliczyæ tak¿e nale¿y wyliczanki polskie oparte
na liczeniu:

1, 2, 3, 4, 5, 6 � mama daje dzieciom je�æ
ojciec daje piæ, a ty czarcie sobie id�. (We³cz)

Czas powstania wyliczanek okre�liæ jest trudno, poniewa¿ czê�æ konstrukcji
zawiera elementy dawno�ci i wspó³czesno�ci, które utrzymuj¹ siê w idealnej
zgodzie. Mo¿na by rzec, ¿e wyliczanki, utrzymuj¹ i przenosz¹ wypadki z ró¿nego
okresu: czasów pañszczy�nianych, zaborów, 20-lecia miêdzywojennego,

1. En ten toli
Brzuch mnie boli
a od czego od fasoli
1, 2, 3 wychod� ty. (Grudzi¹dz)

3. Entli pentli. Sznabe rabe
tajni tape kaj serabe
buli, buli, buch
jedn¹ rêk¹ schów. (£asin)

2. Entli� pentli�
szyki szuje
rapty�, papty� knot.
(Mokre)

4. Entliczek pentliczek
czerwony stoliczek
na kogo wypadnie
na tego brzdêk. (Me³no)
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II wojny i okupacji, czasów obecnych. S¹ zarazem �wiadkami tej rzeczywisto�ci,
b¹d� wynikaj¹ z okre�lonej wiedzy:

 a) jedzie kareta dzwonek dzwoni
policz panie ile koni 1, 2, 3 wychod� ty. (Rogó�no Z.)

 b) Pan Ko�ciuszko, wlaz³ pod ³ó¿ko
z³apa³ szczura, krzyczy hura 1, 2, 3 wychod� ty. (Bia³achowo)

c) Pêk³a bomba, wysz³a para
przyszli diabli wziêli cara 1, 2, 3 wychod� ty. (Szynwa³d)

d) Skaka³ kozak po ³awie
zebu³ buty da³ babie
baba wziena kijaka
wysztura³a kozaka. (Nowa Wie�)

e) Jedzie policjant na okrêcie
wypi¹³ ty³ek na zakrêcie
1, 2, 3 wychod� ty

f) Ene due rabe
ze¿ar³ Hitler ¿abe
a ¿aba Chiñczyka
co z tego wynika � Ty. (Piaski)

g) 1, 2, 3 Niemcy w�ciek³e psy
a Polaki z³ote ptaki
wychod� ty. (Owczarki)

Dawne wyliczanki s¹ tak¿e nosicielami pewnych tre�ci natury obyczajowej,
stosunków miêdzyludzkich, a tak¿e ró¿nych kryteriów estetycznych minionego
okresu.

a) Jedzie ³ódka po wodzie
a serduszko po lodzie
czy widzia³ pan mego mê¿a /tak/
gdzie on by³? � w karczmie
co pi³? � gorza³kê /okowitê/
jakie mia³ cholewy? � krótkie
£oj dyga, dyga, toæ to mój stary dziadyga. (Gruta)

b) Posz³a �winia do £asina
nauczyæ siê pisma
�wini ogon wygolili
z wygolonym przysz³a
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c) Raz u ksiêdza Kanonika
spowiada³a siê Monika
proszê ksiêdza ja nie k³amiê,
¿e podkradam cukier mamie
jeszcze trochê siê poduczê
i ukradnê ksiêdzu klucze (Okonin)

d) Ka�ka Mary�ka rum cium cium
wszystkie ¯ydki w piekle sum
jednego z³apali za brodê,
a on krzyczy aj, aj, aj
mojej brody nie ruszaj
Moja broda nie dla ciebie
Przyjdzie dusza we�mie ciebie
1, 2, 3 wychod� ty (Okonin)

e) Bracia soko³y / s¹ g³upi,23

jak wo³y / gdy lec¹
z fabryki / to rycz¹ jak byki (Grudzi¹dz)

f) Aleluja umar³ wuja
nie �piewali pochowali
1, 2, 3 wychod� ty (Szczepanki)

Rejestracja wydarzeñ w wyliczankach nie pomija tak¿e czasów obecnych,
które na ¿ywo ujmowane s¹ w powstaj¹cych formu³ach. Znale�æ mo¿na loty
w  kosmos, imiona bohaterów, nowinki techniczne, a nawet elementy
regionalne:

Strie³ka Bie³ka sobaka pies
rakieta gotowa na ksiê¿yc jest
Kto chce jechaæ niech nie pcha siê
i wykupi bilet w kasie. (Grudzi¹dz)

Rym ten powsta³ prawdopodobnie na wybrze¿u, podawany by³ przez
�Politykê�24 i inne czasopisma w kraju. Przyjê³o siê do�æ szybko aktualne
wyliczanie podawane przez  Papuziñsk¹ w ��wierszczyku�, nr 38 z 1964 r.,
wystêpuj¹ce w nieco zmienionej wersji:

Motor skuter odrzutowiec
którym jedziesz zaraz powiedz

23 Wersja u¿ywana ko³o Warszawy: Hej Bracia soko³y / nie id�cie do szko³y, / bo w szkole na stole,
/ jest g... sokole.

24 J. Cie�likowski, Wielka zabawa,  Wroc³aw 1967, s. 180.
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Na skuterze pojedziesz, a kto drugi i trzeci
odrzutowcem poleci,
czwarty si¹dzie na motor
a ty pójdziesz piechot¹. (Ma³y Rudnik k. Grudzi¹dza)

Swoist¹ kontaminacj¹ okazuje siê znane wyliczanie o �piekle�.
 Hej MO
 wszystkie lujki w piekle so
 a tego starego Mo�ka � przygniot³a Zo�ka
 a starego Rabina � przygniot³a drabina
 a ten trzeci co siê zosta³
 od MO w mordê dosta³. (Rogo�no)

W sk³ad wspó³czesnych rymów wyliczankowych wszed³ telewizyjny slogan
reklamowy.

 CDT ka¿dy o tym wie,
 ¿e buciki i p³aszczyki,
 kupisz w CDT. (Grudzi¹dz)

Odnotowana zosta³a tak¿e popularna opinia o emisji programów tele-
wizyjnych.

 Tele-wizja, Tele-wizja
 nic nie widaæ, nic nie s³ychaæ
 ka¿dy przyzna � 1, 2, 3 wychod� ty. (Szczepanki)

Fantazja dzieciêca i lubowanie siê w niezrozumia³ych wyrazach nie maj¹
granic; �wiadectwem tego mo¿e byæ wyliczanka z Bia³ochowa, pow. Grudzi¹dz:

 Mam 3 z³ote pójdê do kina,
 bêdzie tam sta³a Hajne-Medina,
 Hajne-Medina ma z³ot¹ sukniê
 Hajne-Medina taka jest.

Powsta³a ona zapewne po szczepieniach szkolnych przeciwko tej chorobie25.
Dziecko nie zdaje sobie sprawy, jaka tragedia kryje siê za t¹ nazw¹, u¿ywa jej,
bo jest tajemnicza, bajkowa, postrzega j¹ jako wielk¹, bogato ubran¹ damê. Poza
tym wyraz ten odpowiada wyliczankowemu skandowaniu.

Droga do jakichkolwiek wniosków, pozwalaj¹cych bli¿ej okre�liæ czas
wyliczanek, ich �dawno�æ�, jest nie³atwa, poniewa¿ granice czasowe w wyli-
czankach s¹ niezwykle p³ynne ze wzglêdu na ró¿nego rodzaju kontaminacje,
modyfikacje, aktywizacje w¹tków, które s¹ procesem ci¹g³ym, ¿ywym, wynika-
j¹cym z potrzeb dzieci i ustnego przekazu.

25 W latach piêædziesi¹tych w�ród studentów toruñskich popularna by³ piosenka podobnej tre�ci,
�piewana w rytmie rock and rolla.
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Życie wyliczanek (powstawanie, utrzymywanie się,
zanikanie, aktywizacja i zasięg)

Niezwykle interesuj¹c¹ rzecz¹ wydaje siê tak¿e �¿ycie wyliczanek�, tzn. ich
powstawanie, utrzymywanie siê oraz ewentualny zanik i aktywizacja niektórych
motywów wyliczankowych. Bod�cem do tworzenia tych rymów jest bezsprzecz-
nie zabawa, a konkretnie rozpoczêcie zabawy zbiorowej, któr¹ prawie zawsze
poprzedza wyliczanie, szczególnie powszechne u dzieci m³odszych. Powodem
powstania tych formu³ek jest m.in. chêæ prowadzenia czy rozpoczynania
zabawy. Im wiêcej dziecko zna wyliczanek, im bardziej s¹ one ró¿norodne,
tajemnicze, nowe, a nawet wulgarne, tym chêtniej jest widziane w gromadzie
bawi¹cych siê dzieci. St¹d chêæ zaimponowania, próby tworzenia nowych,
przerabianie i dostosowywanie starych formu³. Oczywi�cie tworz¹ je tak¿e
doro�li, ale wiele wyliczanek powstaje w�ród dzieci. Ich wrodzona zdolno�æ jest
powodem wychwytywania sytuacji, s³ów humorystycznych, b¹d� niezrozumia-
³ych i tworzenia z nich nowych formu³. Dlatego w wyliczankach znajdziemy
obok siebie ¿ycie bie¿¹ce otoczenia � �piewki, szydzenie, opowiadania, zwyczaje,
wierzenia, okre�lenia ludzi, dziwne skojarzenia s³owne, sytuacyjne, reklamy
itp. Zakres bardzo szeroki, a co wiêcej czêsto ponadczasowy. W spo³eczno�ci
dzieciêcej, tak jak w ¿adnej innej, przekaz ustny jest absolutnie pewny, poda-
wany nastêpcom, trwa w ma³ym tylko stopniu modyfikowany.  Dowodem tego
tradycjonalizmu jest oczywi�cie wystêpowanie prze¿ytku w wyliczankach.

Wynikiem ogl¹dania reklamy telewizyjnej jest:
CDT, ka¿dy o tym wie, ¿e buciki i p³aszczyki kupisz w CDT. (Grudzi¹dz)

Wp³yw wiedzy religijnej widaæ w wyliczankach :
Ene kasza asza
przyszed³ dziad do Eliasza
spyta³, co sprzedaje � np. ba-na-ny. (Nowe Mosty)

lub:
oczko, oczko powiedz nam
gdzie tu mieszka Abraham
Abra-ham mieszka tam
gdzie siê robi am. (Gruta)

Do�wiadczenie zwi¹zane z jedzeniem i strawno�ci¹ pokarmu znalaz³y odbicie
w rymie:
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kipi kasza kipi groch
lepsza kasza ni�li groch
bo od grochu boli brzuch
a od kaszy cz³owiek zdrów. (Me³no)

W szydzeniu lub �piewce znalaz³a swój pocz¹tek formu³a:
Jedna deska dwie deski
nie s³uchajcie Tereski,
bo Tereska z³a baba
bije dzieci jak ¿aba.
Spad³y buty z ko³ka
zabi³y pacho³ka
pacho³kowi dzwoni¹
a Tereskê goni¹.
Z³apali j¹ w mie�cie
i wsypali dwie�cie 1, 2, 3 wychod� ty. (Gardeja)

lub:
Posz³a �winia do £asina nauczyæ siê pisma
�wini ogon wygolili z wygolonym przysz³a. (£asin)

Wyliczank¹ mo¿e staæ siê tak¿e przyjêty fragment ballady � �piewki:
Nie ma to jak w letniej porze
wysiusiaæ siê na dworze
z ty³u ciep³y wietrzyk dmucha
a nad g³ow¹ brzêczy mucha. (Wydrzno)

lub bajki:
Krasnoludki szyj¹ butki
a królewicz w zamku �pi
1, 2, 3 wychod� ty. (Okonin)

Przechwyceniem szydzenia z mody i mowy francuskiej jest do�æ dawny rym:
Posz³a dama do ogrodu dumna niby ksi¹¿ê
napotka³a Pipidona jak se gacie wi¹¿e
O! pardon, Pipidon, co siê panu sta³o
nie Madam trotuar s.... mi siê zachcia³o. (Gaæ k. Grudzi¹dza)

Innym przyk³adem odtworzenia scenki rodzajowej jest swoista kontaminacja
dwu wyliczanek:
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Jedzie ³ódka po lodzie
a serduszko po wodzie
Czy widzia³ pan/pani/ mego mê¿a � tak
gdzie by³? � w karczmie
co pi³? � gorza³kê
Jakie mia³ cholewy? � krótkie /lub d³ugie, ¿ó³te/
£oj dyga, dyga toæ to by³ mój stary dziadyga. (We³cz)

¯ycie przedszkola, szkolne wycieczki i �edukacja domowa� znalaz³y tak¿e
swe odbicie:

Cicho dzieci, cicho sza
Przyjdzie Pani co� wam da
Przysz³a Pani nic nie da³a
tylko kijek pokaza³a,
przyszed³ dziad bardzo z³y
pokazuje ostre k³y � 1, 2, 3 wychod� ty. (Szynwa³d)

lub:
Ameryka, Afryka /Bombryka/
bije mama Tadzika
Tadzik krzyczy do�æ, do�æ do�æ
bo mi mama z³amie ko�æ. (Zakurzewo)

albo:
Jad¹ ch³opcy rowerami26

wywijaj¹ peda³ami
tego szkoda, tego szkoda
ale wyrzuæ tego smroda. (Szynych)

Czêsto nawet zabawy s³owno-ruchowe, ich podk³ad �piewany, u¿ywany jest
jako sposób wybierania:

Lata ptaszek po ulicy
i wybiera groch z pszenicy.... itp. (Kobylanka)

lub:
Chodzi lisek ko³o drogi
i cichutko stawia nogi
a ogonem machu, machu
Nie ma �ladu ani strachu 1, 2, 3 wychod� ty. (Sarnowo)

albo te¿ z grupy �æwiczeñ jêzykowych�:

26 Wersja podobna por.: T. Seweryn, Etnografia na us³ugach gier i zabaw szkolnych, w: �Szko³a
i nauczyciel�,  t. 2, 1926.
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Na wysokiej górze, ros³o drzewo du¿e
Apli-papli-bliten-blau, jak nie wypowiesz
bêdziesz gania³. (Marusza)

a nawet:
Budujemy mosty
dla pana starosty... itp. (Budy)

Poka�n¹ grupê stanowi¹ tak¿e wytwory oparte na niezrozumia³ych, demo-
nicznych s³owach:

Arabi-bus, argoli-bus, Iza, diza, da,
konta - menta ma,
Konta mente, flipa flapa, Iza, diza da. (Okonin)

lub:
Konte sonajne, domine rajne
wene, wene, fufcy� szlube sztajne
troje, trojacy, waszta wowacy
waszta, waszta hen - ha - ha. (Szczepanki)

albo:
Abra Kadabra... (Grudzi¹dz).

Pojawiaj¹ siê wyliczanki oparte na przekrêtnym liczeniu ¿argonowym,
z³odziejskim czy kosterskim:

Raziu, dwaziu, tryziu, piñdziu, liñdziu
ekman, dekman, decimene � dzik. (£asin)

Podobne liczenie z³odziejskie mo¿na spotkaæ w zapisach z Dobrzynia.
Doszukaæ siê mo¿na formu³ wyliczankowych bêd¹cych wynikiem wró¿enia:

Entliczek pentliczek, czerwony stoliczek
jak na nim jagoda,
bêdzie jutro pogoda. (Piaski)

lub:
Ene due rabe, jak kaczka zje ¿abê
a ¿aba wê¿a, to Kasia bêdzie
mia³a mê¿a 1, 2, 3 wychod� ty. (Dusocin)

Czê�æ wyliczanek urobiono od imion i abecad³a, pochodz¹ one zapewne
z wierszyków dzieciêcych maj¹cych na celu æwiczenia w wymowie:

Traf, traf Misi, Bela
Misia Kasia Domicela
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Misia A. Misia B.
Misia Kasia � K¹face. (Wêgrowo)

Chêæ zaimponowania powoduje, ¿e w wielu formu³ach przewa¿aj¹ wyrazy
okre�lane jako nieprzyzwoite, recytowane z wielkim podkre�leniem znajduj¹
uznanie bior¹cych udzia³ w zabawie. Dlatego w wyliczankach dzieciêcych
znalaz³y siê wulgarne zwroty i niewybredny rodzaj poezji, z których bardziej
oglêdne cytujê:

Nie my�l durniu, ¿e ze smalcem
nie wycieraj ty³ka palcem
ale ga-ze-t¹. (Tuszewo-Grudzi¹dz)

lub:
W ciemnym pokoiku
Siedzi Maciek na nocniku
i wypuszcza takie tony
jak motocykl zapuszczony 1, 2, 3 wychod� ty. (£asin)

Czê�æ formu³ wyliczankowych wziê³a swój pocz¹tek z humoru ludowego,
traktuj¹cego o ¯ydach, Cyganach, Niemcach itp.

Entele pentele siki siaj
Torbe borbe i aj waj. (Grudzi¹dz)

lub:
Ka�ka Mary�ka rum cium cium
Wszystkie ¯ydki w piekle sum
Starego Rabina przygniot³a drabina
Grubego Mo�ka przygniot³a Zo�ka
trzeci poszed³ po wodê, z³apali go za brodê
a ten czwarty co tu zosta³,
to cebul¹ w mordê dosta³. (Bia³achowo)

albo:
Cyganka Ajka sprzedawa³a jajka
a po czemu? � po z³otemu
a w sobotê po dwa z³ote,
bo w niedzielê jej wesele 1, 2, 3 wychod� ty. (Sarnowo)

Dzieci zaadoptowa³y do swych formu³ fragmenty z szopki ludowej oraz
jase³ek. Wspomina o tym tak¿e Jan S. Bystroñ27. Ulubion¹ postaci¹ z jase³ek
okaza³ siê Herod, a z szopki ludowej wierszyk o czarownicy, który powtarza siê
w ró¿nych wersjach:

27 J. S. Bystroñ, Etnografia Polski, Warszawa 1947, s. 107.
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Deszczyk pada s³oñce �wieci czarownica mas³o kleci
Ty diabliku zmykaj, zmykaj, swego nosa nie wytykaj.
Tiude, riude, trzas³o zgas³o, bo ubijê ciê na mas³o
1, 2, 3 wychod� ty. (Wa³dowo)

lub w innej wersji:
Deszczyk pada s³oñce �wieci, czarownica mas³o kleci
nie skleci³a, nie skleci³a, za granicê wyrzuci³a
1, 2, 3 wychod� ty. (Okonin)

W nagromadzonych rymach mo¿na znale�æ szereg dawnych, nawet zarzu-
conych tre�ci, przerobionych i dostosowanych do nowych czasów, pe³ni¹cych
zgo³a inne funkcje. Czêsto elementy dawne, choæby z poprzedniego stulecia,
staj¹ siê podstaw¹ do powstania nowych kontaminacji wyliczankowych. Tak
ma siê rzecz z wyliczankami rozpoczynaj¹cymi siê pierwiastkami: ent, pent,
abra kadabra, szare mare...., hokus pokus... itp. Przyjête zosta³y tak¿e formu³y
tworzone przez osoby doros³e, specjalnie dla dzieci. Przyk³adem niech bêdzie
nowa wyliczanka J. Papuziñskiej w ��wierszczyku�28 lub rym pochodz¹cy
z dwudziestolecia miêdzywojennego zanotowany w Grudzi¹dzu:

Wieczorem na stawie rodzina kacza
Kaczy kuper w wodzie macza
Bo w tym ca³a rzecz i sêk
¿eby kaczy kuper zmiêk³.

Na podstawie zebranych materia³ów z p³n.-wsch. czê�ci ziemi che³miñskiej,
mo¿na tylko w czê�ci okre�liæ od czego s¹ urabiane i z czym siê wi¹¿¹ wyliczanki
dzieciêce. Wchodz¹ one czasem w najbardziej intymne, a nawet zakazane dla
dziecka sfery ¿ycia doros³ych i otoczenia.

Konfrontuj¹c wiek wydarzeñ, aktualne s³ownictwo, obyczaje w pewnych
okresach itp., jeste�my w stanie okre�liæ, choæ nie�ci�le, wiek wyliczanek.
Korespondenci �Wis³y�, np. S. Korotyñski i inni, podaj¹ formu³y z okresu
powstania styczniowego, które tylko minimalnie lub wcale nie ró¿ni¹ siê od
wspó³czesnych. Czêsto wyliczanka sw¹ tre�ci¹ mo¿e zmyliæ czytaj¹cego, np.

Wpad³a bomba do piwnicy
napisa³a na tablicy
�SS� � czarny  pies 1, 2, 3 wychod� ty. (£asin)

Wydawa³oby siê, ¿e jest to wyliczanka z okresu okupacji, ale podobn¹,
ró¿ni¹c¹ siê zapisem znajdziemy w �Wi�le�29 , np.

28 J. Papuziñska, ��wierszczyk�, 1964, nr 38.
29 �Wis³a�, t. 3, 1889, s. 329 (L.S. Korotyñski podaje okre�lenia s³yszane w Warszawie oko³o 1869).
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Posz³a baba do piwnicy
napisa³a na tablicy
�SS� � czarny /z³y/ pies.

czy:
Wesz³a baba do piwnicy
napisa³a na tablicy
SS czarny pies.

Mimo tych niespodzianek przy ma³ej liczbie przyk³adów da siê okre�liæ
przybli¿ony wiek wyliczanek, a w³a�ciwie ich istnienie w okresie poszukiwañ
�Wis³y�, poniewa¿  ich powstanie mo¿e byæ jeszcze wcze�niejsze30. Oto kilka
przyk³adów:

�Wis³a�                                                                       Wyliczanki wspó³czesne
a) Ele mele dudki gospodarz malutki                 a) dos³ownie � K³ódka

gospodyni garbata a jej córka                               /+szereg wariantów/
smarkata. (Galicja)

b) Ele mele cukru wiele                                         b) dos³ownie � D¹brówka
cztery fonty, arkusz pi¹ty                                     lub wariant rozszerzony
gospodyni szósta, z¹bkami chrusta                    z odpustu do nieba
Chrust chrust, pojedzie na odpust.                      po kromkê chleba. (Gruta)
(Sandomierz)

c) Entliczki pentliczki, czerwone stoliczki        c) dos³ownie (£asin)
na kogo wypadnie na tego brzdêk.              lub zakoñczenie � bêc (Tuszewo)
(Warszawa Praga)

d) Raz dwa trzy nasza pani patrzy                      d) dos³ownie (£asin)
nasza pani pójdzie z nami
tego wina spatrzy
a te wino stargowane po 23. (Niemirów)

e) Ene due rabe, encyk pencyk zabe                 e) dos³ownie (Wa³dowo)
Szalach
ene due rasa, encyk pencyk wesz.
                           (¯mud�)

30 �Wis³a�, t. 2, 1888, s. 191, 360, 361, 363, 608.
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f) Siedzi zaj¹c na przypiecku                              f) dos³ownie (Szynwa³d)
mówi pacierz po niemiecku                                w wariantach zaj¹c
misiu             (Kobylanka)
1, 2, 3 wychod� ty.
              (Ciechanów)

g) Ene due ryke fake                                             g) dos³ownie (Mokre)
gorbe borbe ósme smake                                    lub w wariantach gorbe torbe
deus deus kosmateus.                                                                      (Gardeja)
              (Ciechanów)

h) Ane due reks                                                     h) dos³ownie � N. Mosty
kwater kwinkwe zeks                                              lub w wariantach Ane=ene
ane due raba                                                                                        (Me³no)
kwater kwinkwe zaba.
                    (Galicja)

Obok dos³ownych wspó³czesnych przytoczeñ wystêpuje bardzo wiele
wyliczanek, w których powtarzaj¹ siê pewne fragmenty, np. �A ty panie
wygra³e� na organie...� itp., �Budujemy mosty...�, �Siedzi baba na cmentarzu...�
lub �Siedzi dziadek na ko�ciele�. Najbardziej ¿ywotne okazuj¹ siê ró¿ne warianty
formu³y: �Entliczki pentliczki� i szereg najbardziej popularnych wyliczanek
oraz urobione od liczenia z³odziejskiego i kosterskiego typu: ekman, dekman.
Tak¿e wiele formu³ wyliczankowych podanych przez S. Sulisza w czasopi�mie
�Lud� z 1900 r. znajduje siê wspó³cze�nie w u¿yciu.

�Lud�31         Wspó³czesne wyliczanki

a) R¹bie, r¹bie siekierk¹                            a) dos³ownie  (Pokrzywno)
nar¹ba³a szesna�cie                                     lub para=para, co wydaje siê
a je¿eli nie wierzycie                                    bardziej pierwotne
porachowaæ ka¿cie.                                       .... para chowaæ ka¿cie

b) Egdom megdom hedome                     b) Egdom pegdom, czugedom me
abel fabel domine                                       abel fabele domine
ete tyki, gramatyki                                     ete tyki, gramatyki
a maju liber sroc.                                        pijaweczka chlast! (£asin)
          w wariantach: abel fabel = aber faber

31 J. Sulisz, Przyczynek do �mêtowania� i do zabaw dziecinnych  w Ropczycach, �Lud�, t.14, 1908, s. 169.
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c) Une due rega                                           c) Ene due reks
kwater kwinkwe zeks                                kwater kwinkwe zeks
une due rabe                                                ene due rabe
kwater kwinkwe zabe.                               kwater kwinkwe zabe.
                 (Me³no)

d) Jest tu jeden miêdzy nami                   d) Jest tu jeden miêdzy nami
jad³ kartofle z ³upinami                             jad³ kartofle z ³upinami
sucha rzepa suchy chrzan                         sucha rzepa suchy chrzan
kto siê skurzy³, a to on.                              kto siê zes... ten sam pan.
                                                                                                           (Grudzi¹dz)

Takich przyk³adów mo¿na znale�æ o wiele wiêcej przy zestawianiu omawia-
nych tekstów. Okazuje siê jednak, ¿e te wyliczanki lub pewne ich fragmenty,
które oparte s¹ na ró¿nych rodzajach przekrêtnego liczenia, maj¹ odleg³e
tradycje i najbardziej pe³n¹ postaæ.
Wszystkie wyliczanki lub pierwiastki typu

a) Entliczki pentliczki......
b) Ene due rabe....
c) Ele mele......
d) Entele pentele.........
e) Enty penty..........
f) Ecie pecie.....,

wzglêdnie ich pochodne warianty, s¹ chyba najstarsze we wspó³czesnym
wyliczaniu.

Do rymów u�wiêconych tradycj¹ nale¿¹ tak¿e wyliczanki z elementem
magiczno�ci typu:

a) Abra kadabra...
b) Aber faber...
c) Hokus pokus...
D³ug¹ ¿ywotno�ci¹ ciesz¹ siê te¿ rymy z u¿yciem tajemniczego liczenia

z³odziejskiego. Jeden z korespondentów �Wis³y�32 poda³ stare liczenie litewskie:
wonojce, dwojce, trojce, kurele,
piedin, lodzin, zukman, dukman,
dikste, anukika, dulika, mneuk.

Urobione liczebniki: piedin, lodzin, zukman, dukman, dikste, przypominaj¹
znane jeszcze przed wojn¹ liczenie z³odziejskie z Dobrzynia oraz odnotowane

32 Ibidem, s. 361.



Wyliczanki z ziemi chełmińskiej 89

na Kujawach. Du¿e podobieñstwo nosz¹ zapisane regu³y w £asinie, pow.
Grudzi¹dz, gdzie dzieci jeszcze dzi� u¿ywaj¹ wyliczanki: �raziu, dwaziu, piñdziu,
liñdziu, ekman, dekman, decimono, dzik�.

 D³ugowieczno�æ niektórych wyliczanek nie wyklucza ich zanikania. Ten
proces jest ci¹gle ¿ywy i zale¿y od wielu czynników. Oczywi�cie �tera�niejszo�æ�
ka¿dego okresu kulturowego, nawet w najbardziej tradycjonalistycznej grupie,
notuje d¹¿no�æ do unowocze�niania, zaktualizowania dawno�ci tak, aby sta³a
siê ona tera�niejszo�ci¹. W³a�nie u dzieci, u grupy, która bardzo szybko
przyjmuje nowo�ci, zaznacza siê du¿e przywi¹zanie do tradycji. Z tego powi¹-
zania wynika w³a�nie d³ugowieczno�æ niektórych elementów w zabawach,
wierszykach, rymach wyliczankowych. Obok zwyk³ej selekcji, która mo¿e na
zawsze wyklucza niektóre pierwiastki dawne, istniej¹ inne zjawiska, choæby np.
zanikanie desygnatów, czynno�ci, okre�leñ, pojêæ, które przez pewien czas siê
utrzymuj¹, a nastêpnie zanikaj¹. Powa¿n¹ rolê w zanikaniu wielu wytworów
dzieciêcych ma forma przekazu (ustna) oraz pamiêæ dziecka, które powolnie,
ale ci¹gle co� zmieniaj¹, dodaj¹, eliminuj¹ i w efekcie po wielu latach nie
pozostaje nic z dawno�ci, lub pozostaj¹ tylko nieczytelne fragmenty, a ich
tolerancja klasyfikowania mo¿e byæ bardzo skrajna. Zmyliæ nas mo¿e wiek
formu³y, kiedy s³yszymy j¹ prawie dos³ownie recytowan¹ przez nasze dzieci.
Im dalej siêgamy wstecz, zanikanie wydaje siê powolniejsze. Wspó³czesne za�
tempo �gubienia� folkloru dzieciêcego i folkloru w ogóle staje siê coraz szybsze
w zwi¹zku z rozwojem cywilizacji w szerokim tego s³owa znaczeniu.

�Tera�niejszo�æ�, jak okre�la Czarnowski, jest przekszta³con¹ i zaktualizo-
wan¹ dawno�ci¹ oraz rodz¹c¹ siê przysz³o�ci¹33. To w³a�nie przekszta³canie,
aktualizowanie � nieuniknione prawo rozwoju, jest powodem zanikania.
Zanikaj¹ w¹tki, które s¹ nieekonomiczne, ma³o produktywne, zdezaktualizo-
wane, np. o stosunkach spo³eczeñstwa feudalnego itp. Obok tego procesu,
ciekaw¹ rzecz¹ wydaje siê w wyliczankach cykliczne aktywizowanie siê niektó-
rych w¹tków, sformu³owañ czy ca³ych formu³ odliczeniowych. Niektóre przy-
k³ady wyliczanek dawnych, zarzuconych przez poprzednie pokolenia, od¿ywaj¹
na nowo. Powoduj¹ to oczywi�cie ró¿norodne czynniki, czasem nawet ma³o
prawdopodobne, np. pomarcowa rozprawa z Syjonistami spowodowa³a nawrót
i zwiêkszenie siê liczby wyliczanek dotychczas niemodnych � o ¯ydach.
Powróci³y motywy aktualne w okresie miêdzywojennym, a nawet wcze�niejsze,
ale odnotowane w okresie miêdzywojennym, a nawet te XIX-wieczne, odnoto-
wane przez korespondentów w �Wi�le�, rozpowszechniaj¹ce siê w ró¿nych
wariantach i przeróbkach. Aktywizacja zwi¹zana  jest w pewnym stopniu

33 S. Czarnowski, Kultura, Warszawa 1948, s. 197.
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z przetwarzaniem siê historycznych relacji w literaturze ludowej, a tym samym
i w wyliczankach. Niew¹tpliwy udzia³ w tym maj¹ wspó³czesne �rodki przekazu,
obchody rocznicowe, nauka w szkole itp. Wp³ywaj¹ one na samoistne wyzwa-
lanie siê jakiego� w¹tku, który przez pewien okres jest niezwykle ekspansywny,
¿eby po pewnym czasie ust¹piæ nastêpnemu.

Obserwacja zabaw, �ledzenie ankiet dzieciêcych, a tak¿e indywidualne
rozmowy przeprowadzane w�ród dzieci, sugeruj¹ istnienie tzw. �aktywizacji
sezonowej� niektórych formu³ wyliczeniowych, chocia¿by w obrêbie jednego
roku. Podyktowana jest ona w pewnym stopniu rodzajem zabaw, por¹ roku
i wieloma innymi czynnikami. Pocz¹wszy od  wrze�nia do pierwszych mrozów
i �niegu dominuj¹ wyliczanki szydz¹ce, agresywne � o Niemcach i Hitlerze.
Wynika to z nauki w szkole � wrzesieñ miesi¹cem pamiêci narodowej, uroczy-
sto�ci rocznicowe w �rodowisku, radiu, prasie i telewizji. W czasie zimy,
w zwi¹zku z inn¹ formu³¹ zabaw, a mo¿e ich ograniczeniem okre�lonym por¹
roku, notuje siê spadek w u¿ywaniu formu³ wyliczeniowych. Najczê�ciej
wystêpuj¹ odliczenia zwi¹zane z nauk¹, ¿yciem w rodzinie, por¹ roku, pojawiaj¹
siê tak¿e motywy bajkowe. W okresie wiosny, w zwi¹zku ze zmianami w oto-
czeniu i ca³kowicie innym rodzajem zabaw, notuje siê przyrost wyliczanek
obscenicznych, a tak¿e traktuj¹cych o mi³o�ci, o¿enku, przyrodzie. Stopniowo
zakres tematyczny i liczebny rozszerza siê, prawdopodobnie w zwi¹zku
z rosn¹cym repertuarem zabaw, a w okresie wakacji osi¹ga szczyt. W tym czasie
ilo�æ i ró¿norodno�æ wariantów bije rekordy, obserwuje siê co� w rodzaju
�bazaru� wyliczanek. Taki uk³ad wydaje siê nawet zgodny z naturalistyczn¹
koncepcj¹ ¿ycia, ma, choæ nie zawsze identyczne, uzasadnienie w rzeczywisto�ci.

Poruszaj¹c sprawê trwa³o�ci, utrzymywania siê, zanikania i aktywizacji
tekstów wyliczankowych, zwróciæ nale¿y uwagê na ich zasiêg. Trudno mówiæ
o zasiêgu poszczególnych formu³ odliczeniowych, gdy¿ brakuje specjalnych
badañ ustalaj¹cych potrzebne dane. Mo¿na jedynie stwierdziæ, opieraj¹c siê
o dostêpne �ród³a, wystêpowanie takiego czy innego wyliczenia na pewnych
obszarach.  Pozwala to w przybli¿eniu okre�liæ przypuszczalny zasiêg jakiej�
formu³y, czy istotnych fragmentów wyliczanek, wystêpuj¹cych na terenie
p³n.-wsch. czê�ci ziemi che³miñskiej.

Z konfrontacji zebranego materia³u z przyk³adami w wy¿ej wymienionych
pracach wynika, ¿e najpopularniejsze na ziemi che³miñskiej, a tak¿e w ca³ej
Polsce, nawet poza jej obecnym obszarem, s¹ wszystkie warianty wyliczanek
typu:

1. Entliczki pentliczki...
2. Entele pentele...
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3. Ene due rabe...
4. Ele mele dudki...
5. Enty penty...
6. Ecie pecie...

oraz wszystkie odmiany przekrêtnego liczenia, pochodz¹cego z ¿argonów,
³aciny i jêzyka niemieckiego.

Dla przyk³adu podajê zebrane warianty:
�Raziu, dwaziu, tryziu, czteryziu, piñdziu,
liñdziu, ekman, dekman, decimone, dzik�. (£asin)

�Ajn, cwaj, draj, pike, poke, raj
fir, finf, zeks, interkleks�.

�Ene due rabe, encyj pencyk zabe
Ene due res, encyk pencyk wesz�.

Powszechne okazuj¹ siê tak¿e formu³y wyliczankowe oraz ich warianty
urobione od:

a) piosenek: np. �Lecia³ pies przez owies...�
b) szydzenia: �Lechu co masz w miechu...�
                        �Jurek ogórek, kie³basa i sznurek...�
                        �Jedna deska dwie deski nie s³uchajcie Tereski...�
c) wierszyków: �Siedzi anio³ w niebie...�
                            �Siedzi baba na cmentarzu...�
                            �Siedzi dudek na ko�ciele�
                            �Siedzi zaj¹c /Misiu/ na przypiecku...
d) zabaw: �Chodzi lis ko³o drogi...�
                  �Budujemy mosty...�.
Popularne tak¿e s¹ ró¿ne motywy:
a) czarownicy � wystêpuj¹cy w ró¿nych wariantach:
np. �Deszczyk pada s³oñce �wieci czarownica

mas³o kleci, nie skleci³a, nie skleci³a
za granicê wyrzuci³a 1, 2, 3 wychod� ty�

lub �... ukleci³a postawi³a przysz³a �winia wywali³a�
albo �Deszczyk pada s³oñce �wieci Baba Jaga
         mas³o kleci, Ty diabliku zmykaj zmykaj
         trzas³o, pras³o, bo ubijê ciê na mas³o
        1, 2, 3 wychod� ty�. (D¹brówka)
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b) ¿ydowskie: �Ene due rych fake...�
                         �Entli pentli, sznabe rabe...�
c) diab³a i piek³a: �Szed³ diabe³ przez piek³o...�
                               �Ka�ka, Mary�ka rum cium cium...
                                wszystkie diabe³ki w piekle sum...�
d) Niemców i Hitlera: �1, 2, 3 Niemcy w�ciek³e psy a Polacy
                                        z³ote ptacy � wychod� ty.� (Radzyñ)
                                        �Siedzi Hitler na dachu i p... ze strachu
                                        baba mówi co za smród, Hitler krzyczy
                                        ja kaput�. (Me³no)

Bardzo ¿ywotne s¹ ró¿ne warianty wyliczanek zwi¹zane z tajemniczymi
s³owami:

a) Ar¹bi bus, ar¹bi bus, isa disa d¹ konta-menta-m¹...
b) Edge pegde, cug-de me, aber faber domine...
c) Abra kadabra , hokus pokus...
d) Na wysokiej górze ros³o drzewo du¿e � apli, papli, bliten, blau...

Z porównañ wynika, ¿e szeroko s¹ stosowane tak¿e wyliczanki alfabetyczne,
polegaj¹ce na ró¿nych kombinacjach literowych i wyrazowych, np.

a)  �Traf, traf �  Misia Bela
Misia, Kasia, K¹facela.
Misia A Misia /Kasia/ B
Misia Asia � K¹fa-ce�. (£asin)

b) wyliczanki cyfrowe:
1, 2, 3, 4, id¹ oficery...
1, 2, 3, 4, 5, 6 matka daje je�æ, ojciec daje piæ...

c) igraszki liczbowe:
�1, 2, 3 nasza pani patrzy...�

lub �R¹ba³, r¹ba³ siekiereczk¹ i nar¹ba³ szesna�cie...�
�Siedzi baba na p³ocie szyje sobie kapocie...
chcecie wierzyæ albo nie, ¿e jest ich piêtna�cie. (Szembruk)

Do ogólnie znanych, wystêpuj¹cych w ró¿nych wariantach mo¿na zaliczyæ:
�Panie Janie skapitanie...�
�Ameryka, Afryka /Bom bryka/...�
�Ojciec Wergiliusz...�
�Jedzie kareta dzwonek dzwoni...�
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�Kipi kasza kipi groch...�
�Cicho dzieci, cicho sza...�

i inne oraz nowsze:
�Motor, skuter, odrzutowiec...�
�Strie³ka, Bie³ka, Sabaka � pies...�

Cech¹ ogólnopolsk¹ s¹ te¿ niew¹tpliwie zakoñczenia wyliczanek, polegaj¹ce
na wymówieniach formu³ maj¹cych sens praktyczny: ... gonisz ty, ... uciekaj ty,
... wychod� ty, ... ten kryje, ... kryjesz ty. Do�æ popularne, choæ nie we wszystkich
�rodowiskach, s¹ wyliczanki �wulgarne� � obsceniczne, polegaj¹ce na zestawie-
niu sytuacji i s³ów zakazanych, ukrywanych przed dzieæmi.

Bior¹c pod uwagê du¿¹ ruchliwo�æ spo³eczno�ci dzieciêcej, wyjazdy na
wycieczki, kolonie, ¿ywe kontakty listowne itp., rozprzestrzenianie siê wylicza-
nek jest swobodne, szybkie. Docieraj¹ one jednocze�nie do wielu miejsc, sk¹d
siê rozchodz¹, rz¹dzone prawami zabawy. Do mniej popularnych zaliczyæ nale¿y
formu³y lokalne, zwi¹zane z okre�lon¹ sytuacj¹, nazw¹ czy dialektem, choæ te
ostatnie te¿ nie tworz¹ wiêkszej przeszkody, ulegaj¹ ró¿nym przeróbkom
i  deformacjom. O wiele ciekawiej ma siê rzecz, je¿eli zestawimy wyliczanki
obcojêzyczne, które te¿ wykazuj¹ wiele cech analogicznych, a nawet powtarzaj¹
siê w ca³o�ci. Najbardziej popularne polskie wyliczanki maj¹ swe odpowiedniki
w jêzyku czeskim34:

   A.                                                                   B.
Raziu, dwaziu, tryziu, czteryziu                 Jedenke, dwanke, trinke, styrinke
piñdziu, liñdziu, ekman, dekman           penke, lake, sekman,
decimene, dzik. (Grudzi¹dz)                    dekman babka, blisk.

Jest tu jeden miêdzy nami jad³                 Jeden, dva, tri, styri, patry
kartofle z ³upinami, sucha rzepa             jest o tyky medzi nami
suchy chrzan, kto �zwania³�                    èe sa farbi kalinami
ten sam pan. (Grudzi¹dz)                          cupy, repa chren
(por. �Wis³a�, t. 2 - �Lud�, t. 14)                to je vern ten.

Egden, pegden, eng-de me                        Egeden, begeden, èukoto  me
aber faber domine                                      aber faber domine
ete tyki gramatyki hoc hoc�                     eè, kneè hybaj preè.
(Grudzi¹dz)
lub � wariant

34 A. Melichercik, Slovensky Folklor, Chres³onnalia, Bratislava 1959, s. 655.
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hoc hoc o majn liber sroc.
(�Lud�, t. 14, s. 169).

�limak, �limak wystaw rogi        �limak, �limak vytrè
dam ci sera na pierogi                               rožku, na paròžky
1, 2, 3 wychod� ty. (Grudzi¹dz)                ak nevytrèis ven
                                  spalime ti dem

Idzie baran mostem, wlecze                    Ide baran mostem vleèe dudy
dudy chwostem.                                         chvostem. A wy dudy na dudy
(�Wis³a�, t. 2, s. 835)           kde je va�a mamka?
                  za horami za vodami
                  vinke dava po daliari
                  kali voda, kali ven.

Ajn cwaj draj, pike poke raj        Ajn cwaj draj, pike peke raj
fire finf seks              fire, finf seksce
interkleks.             Nemec pludre ne chce.

Obok tych, prawie dos³ownie przytoczonych formu³ istniej¹ inne, oparte na
pewnym schemacie wyliczeniowym, ale te powtarzaj¹ siê tak¿e w innych
jêzykach35.

Polskie                                                              Czeskie
Jeden dwa � Janek ma        Jeden dva � to su ja
trzy cztery � smaczne sery     jeden tri � to se my
piêæ sze�æ � chcia³ je zje�æ     jeden �tyri � nomìl viry
siedem osiem � spotka³ Zosiê    jeden pìt � jabka pek.
dziewiêæ dziesiêæ � schowa³ w kieszeñ.
(£asin)

Niemieckie        Angielskie
eins, zwei � Polizei      One�s none
drei vier � Offizier       two�s some
funf zeks � alte Hex.      three�s many
           for�s a penny
           fives a little hundred.

35 Przytaczam za: J. Cie�likowski, Wielka zabawa, Wroc³aw 1967, s. 172-173.
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Dzieci polskie w�ród swoich wyliczanek maj¹ szereg zapo¿yczeñ z jêzyka
niemieckiego, pochodz¹cych prawdopodobnie z okresu zaborów lub II wojny
�wiatowej i okupacji. Niemieckie formu³y maj¹ tak¿e powi¹zanie z folklorem
S³owian Zachodnich, który £u¿yczanie po germanizacji wnie�li do folkloru
niemieckiego. Pawe³ Nedo widzi wiele elementów s³owiañskich w folklorze
niemieckim. Do bardziej popularnych wyliczanek z zastosowaniem jêzyka
niemieckiego na ziemi che³miñskiej nale¿y wy¿ej przytoczona formu³a nie-
miecka, która tak¿e wystêpuje w jêzyku czeskim.

Ajn cvaj draj � policaj
fir finf zeks � interkleks
ziben, zijen � szlafen gijen. (Gruta)

lub:
Majne Muter � moja Matka
sprzedawali � Apfel � jab³ka
Przysz³a do nich Zige � koza
oddaj Muter � Apfel z woza. (Grudzi¹dz)

Podobne wyliczanki zwi¹zane z parodiowaniem liczenia czy mówienia
niemieckiego znale�æ mo¿na w �Wi�le�36, podawane w jêzyku francuskim,
a tak¿e w jêzyku czeskim37. Szeroki zakres miêdzynarodowy maj¹ popularne
u nas formu³y zwi¹zane z liczeniem ³aciñskim38:

           Unus, duo tres...
wzglêdnie:  Uno due rabe... i inne.

Przy dostêpnym obszerniejszym materiale porównawczym mo¿na by³oby
dokonaæ �ci�lejszych, szerszych zestawieñ choæby wyliczanek europejskich,
a  zapewne okaza³oby siê, ¿e szereg motywów, schematów, pierwiastków
wystêpuj¹cych  w polskich wyliczankach, znalaz³oby odbicie w wielu krajach
europejskich.

Język i artyzm wyliczanek

Ustalenie artyzmu wyliczanek jako pewnego odrêbnego dzia³u folkloru ludo-
wego jest niezwykle skomplikowane. Inaczej ma siê  rzecz z balladami, ba�niami
czy pie�ni¹, poniewa¿ s¹ to jednolite, wyodrêbnione gatunki literackie, które

36 �Wis³a� t. 3, 1889, s. 365.
37 J. Erben, Prostonarodni èeske pisme a rzikadla, Praha 1886, s. 30.
38 Ibidem.
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mo¿na rozpatrywaæ po uwzglêdnieniu pewnych jednostkowych cech, wed³ug
przyjêtych kryteriów. W wyliczankach jest to niemo¿liwe, poniewa¿ jak to
wykazano powy¿ej, szereg formu³ pochodzi z ró¿nych gatunków literackich,
a dla wiêkszo�ci brak miejsca w dotychczasowym podziale literatury. Nale¿a³oby
je wiêc rozpatrywaæ w pewnych grupach, ze szczególnym uwzglêdnieniem
przynale¿no�ci gatunkowej, albo te¿ jako odrêbne konstrukcje wyliczankowe,
ale nie mo¿na tu stosowaæ literackich mierników w skali porównawczej.

Nale¿y zwróciæ uwagê na twórców (dzieci), historiê przekazu, tak¿e uwzglêd-
niæ funkcjê tych rymów, która w zasadzie sprawê artyzmu eliminuje na dalsze
miejsce. Nie znaczy to wcale, ¿e tê sprawê nale¿y pozostawiæ na uboczu lub
zaniechaæ. Zwróæmy choæby pokrótce uwagê na jêzyk wyliczanek, który jest
bardzo ró¿norodny, ciekawy, wrêcz fascynuj¹cy pod wzglêdem s³ownikowym,
fonetycznym czy te¿ z punktu widzenia etymologii. Niektóre wyliczanki
dzieciêce do z³udzenia s¹ podobne do wierszy dadaistów czy te¿ innych
kierunków awangardowych literatury XIX i XX wieku. Po przyj¿eniu siê wielu
przyk³adom mo¿na orzec, ¿e jêzyk wyliczanek to nie zawsze bezsensowny potok
sylab, lecz próby bardzo uproszczonej etymologii dzieciêcej, polegaj¹cej na
odtwarzaniu, zmienianiu mowy dawnej, ¿argonowej, obcej, a tak¿e wspó³czesnej.

Z ca³¹ pewno�ci¹ wynika to ze swoistej filozofii i niewyczerpanej fantazji
wieku dzieciêcego lub te¿ chêci tworzenia, a nawet z nieporadno�ci jêzykowej.
�wiat dzieciêcych zabaw istnieje wyzwolony od wszystkich ujemnych czynni-
ków �wiata doros³ych, zawarty miêdzy snem a przestworzami, rz¹dzony
swoistymi prawami dzieciêcej wyobra�ni. Jêzyk jest temu podporz¹dkowany,
jest jego wyk³adnikiem. Przekrêtne, absurdalne wrêcz, wyra¿enia mog¹ byæ
wynikiem dzieciêcej etymologii. Dzieci, stykaj¹c siê z  wieloma wyrazami
dawnymi, ¿argonowymi, obcymi czy te¿ skrzêtnie ukrywanymi przez osoby
doros³e, d¹¿¹ do znanego sobie, opartego na w³asnych ró¿nych zasadach,
odtworzenia znaczenia tych wyrazów, nadaj¹c im nowe, wtórne, oczywi�cie nie
zawsze prawid³owe, znaczenia, a wynikaj¹ce z podobieñstwa brzmieniowego
do wyrazów znanych. Etymologia dzieciêca, podobna jest wiêc �etymologii
ludowej�39, opartej na podobnych zasadach � wtórnej i fa³szywej adideacji. Nie
zawsze dzieciêca etymologia (podobnie jak ludowa) jest b³êdna. Po wnikliwym
rozpatrzeniu, jêzykoznawcy dopatruj¹ siê w tym �bezsensownym potoku sylab�
s³ów rzeczywistych, czêsto bardzo starych, nie bêd¹cych w u¿yciu.

Pos³u¿my siê przyk³adem wspó³czesnej wyliczanki:
Mam trzy z³ote, pójdê do kina
bêdzie tam sta³a Hajnemedina

39 Termin u¿ywany w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, Warszawa 1966, t. 3, s. 512.
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Hajnemedina ma z³ot¹ sukniê
Hajnemedina taka jest. (Bia³achowo)

Ta dziwna kompilacja � gro�na choroba jako piêknie ubrana tajemnicza pani
� jest dzie³em dzieciêcej fantazji, swoistym percypowaniem otaczaj¹cego �wiata.

Swojego rodzaju popisem jêzykowym jest zbudowany przez dzieci szereg:
Wenere, weneso, weneda
wenepis, wenesem, weneka
wenetak, wenejak � Wenecja. (Me³no)

Trudno odgadn¹æ, który  z wyrazów sta³ siê podstaw¹ szeregu. Równie
dobrze mo¿e byæ nim wenera=Wenera, weneda, wenepis czy te¿ Wenecja.

Innym przyk³adem �wtórnej etymologii� mog¹ byæ:
�Ja Tomek ty� Lusia, Isa, Isa bambusa,
Salamala Chopsznajder tyr� � w¹¿�. (Kobylanka)

lub:
�Konto sonaje, domine rajne
wene, wene fufcy�, szlube sztajne,
troje trojacy, waszta /wa¿ta/ wowacy
waszta, waszta - hen - ha � ha. (Grudzi¹dz)

Obok istniej¹cego elementu archaicznego w jêzyku wyliczanek wystêpuje
jego unowocze�nianie; dzieci tworz¹ wiele neologizmów, czasem pozbawionych
realnego znaczenia, ale za to pe³ne walorów brzmieniowych. Choæby nawet
przytoczony uprzednio uk³ad:

�Wenere, weneso, weneta, wenepis
wenesen, weneka, wenetak, wenejak
wenecja�. (Me³no)

lub:
�Mas³o, ma�liæ, ma�lane
zama�liæ, wyma�liæ Dane
przyma�liæ, odma�liæ s³oma
doma�liæ, mas³ona. (Grudzi¹dz)

Jêzyk dzieciêcych wyliczanek (nie wszystkich) jest pewnego rodzaju �tabu�
dla niewtajemniczonych. Odtwarzaj¹ one w nim znane tylko sobie skojarzenia,
odkrywaj¹ w³asny �wiat, prze¿ycia. Jêzyk ten zbli¿ony jest do kalamburów,
czêsto okre�lany jest u dzieci jako kalamburzenie � wenejak, wenetak, odpo-
wiednie do �mamarak, tatarak� lub:
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�Król Jagie³³o bi³ Krzy¿aków i pan Krupa robi³ tako,
pró¿no silisz siê niebo¿e, Krupa jag³¹ byæ nie mo¿e�,
albo: �helikopter � Zosikopter�.

Nie zawsze udziwnione s³owa maj¹ pokrycie w jakiej� konkretnej rzeczywi-
sto�ci, ale znajdzie siê miejsce dla nich w dzieciêcej wyobra�ni. Ma³e dzieci, gdy
ucz¹ siê mówiæ, pos³uguj¹ siê w³asnym jêzykiem, nikt ich nie rozumie, czasem
matka  lub opiekunka, ale miêdzy sob¹ porozumiewaj¹ siê doskonale. Na
przyk³ad: w rodzinie wielodzietnej dzieci w wieku 2-9 lat pos³uguj¹ siê w³asnym
�ido� � s³owo �bliblacha� oznacza mleko, �du chana� � bardziej czytelne � do
domu � do cha³upy. Wspomina tak¿e o tym Julian Przybo�40, mówi¹c �Jêzyk
dziecka (udziwniony) jest d�wiêczny, melodyjny, pe³en aliteracji�. Takim
jêzykiem wytworzonym na zasadzie analogii brzmieniowej, znaczeniowej czy
obrazowej pos³uguj¹ siê w swych wyliczankach,

np. Ene, efne, drene fojra, foka, zoka, kloka,
   cyple, bone-boks. (Me³no)

lub: Incele, decybele, deus deus, kosmateus
    aksamites - klops. (£asin).

Inna grupa wyliczanek cechuje siê znów jêzykiem wyszukanym, pe³nym
gracji, nie pozbawionym realizmu, ale s¹ to twory zawsze najnowsze, podane
najczê�ciej przez ludzi doros³ych. Zanikaj¹ one najszybciej lub ulegaj¹ ró¿nym
przeobra¿eniom oraz deformacjom s³ownikowym i fonetycznym.

Np. Bierzemy misia w teczkê
       Jedziemy na wycieczkê
       a misiu jak to misiu
      narobi³ w teczkê pisiu 1, 2, 3 wychod� ty. (Grudzi¹dz)
lub: Król Jagie³³o bi³ Krzy¿aków
       i pan Krupa robi³ tako
       pró¿no silisz siê niebo¿e
       Krupa Jag³¹ byæ nie mo¿e 1, 2, 3 wychod� ty. (£asin)
albo: Raz u Ksiêdza Kanonika
         spowiada³a siê Monika
         proszê Ksiêdza ja nie k³amiê
         wyjada³am cukier mamie
         jeszcze trochê siê poduczê
         i zabiorê ksiêdzu klucze 1, 2, 3 wychod� ty. (Okonin)

40 J. Przybo� , Zapiski bez daty /S³uchaj¹c mowy dziecka/, w: Sens poetycki; Szkice, Kraków 1963, s. 399.
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W wiêkszo�ci zebranych wyliczanek przewa¿a jêzyk potoczny, u¿ywany na
co dzieñ, oraz wiele zapo¿yczeñ z ¿argonów i jêzyka obcego.

Np. Alleluja, wykitowa³ wuja
       nie �piewali, pochowali 1, 2, 3 wychod� ty. (Mokre)
lub:
       Siedzi koza za schodami, liczy zêby ze szczêkami
       ile ona ma mieæ /liczba/. (Budy)

Spora liczba  rymów cechuje siê niewybrednym, niecenzuralnym jêzykiem
i te przyk³ady s¹ bardzo ¿ywe i powszechnie znane, dotycz¹ one najczê�ciej
rzeczywisto�ci tak skrzêtnie ukrywanej przez doros³ych. Dosadno�æ jêzyka i si³a
wyra¿enia pomagaj¹ w skuteczno�ci dzia³ania, okazuj¹ siê tak¿e warunkiem
wa¿nym przy zaklasyfikowaniu siê w mowie dzieci � przetrwaniu. Stylizacja
�wulgarna� wi¹¿e siê z u¿ywaniem wyrazów �zgrubia³ych� (angmentativa).

Np. Cicho dzieci cicho sza
       przyjdzie pani co� wam da
       przysz³a pani nic nie da³a
       tylko kijek pokaza³a,
       przyszed³ dziad bardzo z³y
       pokazuje ostre k³y 1, 2, 3 wychod� ty. (Szynwa³d)
Odzwierciedleniem stosunku uczuciowego jest tak¿e nagminne u¿ywanie

zdrobnieñ (deminutiwa). Przyk³adem niech bêdzie dostosowana do wyliczania
znana �piewka ludowa:

Szed³ piesek przez pólko,
suczka przez tatarkê
piesek da³ na piwko
suczka na æwiartkê. (Wydrzno)

Zdrobnienia wystêpuj¹ tak¿e w przekrêtnym liczeniu, a liczenia i matema-
tyki dzieci z zasady nie lubi¹. Jest to chyba pozosta³o�æ z wierszyków, którymi
doro�li zabawiaj¹ dzieci, lub po prostu dzieciêce zami³owanie do zdrobnieñ.

Np. Raziu, dwaziu, piñdziu, liñdziu...,
lub: Entli� pentli�, szyki szaje
       rapty�, papty� - knot. (Szczepanki)
Nale¿y tak¿e dodaæ, ¿e jêzyk wyliczanek jest bardzo dynamiczny, zwiêz³y,

wynika to oczywi�cie z funkcji, jak¹ pe³ni. Akcent w recytowanych formu³ach
pada przewa¿nie na pierwsz¹ lub ostatni¹ sylabê w wyrazie, wi¹¿e siê to ze
skandowaniem.
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 Ameryka Afryka, bije mama Tadzika
 Tadzik krzyczy do�æ do�æ do�æ
 bo mi mama z³amie ko�æ. (Rogó�no Zamek)

lub:   Pa³ka zapa³ka dwa kije
 kto siê nie schowa ten kryje. (Grudzi¹dz)

Zachodzi tu zjawisko typowej transakcentacji, podyktowane nie walorami
artystycznymi, czy te¿ pod wp³ywem schematu metrycznego, lecz potrzeb¹
wyliczania. Po³o¿enie akcentu mo¿e siê zmieniaæ dowolnie, w zale¿no�ci od
intencji wyliczaj¹cego.

Du¿¹ rolê w tych formu³ach spe³nia tak¿e rym. Wystêpuj¹ najczê�ciej rymy
¿eñskie bogate, dok³adne, o uk³adzie parzystym.

 Na dalekim stawie p³ywaj¹ ³abêdzie / a
 Na kogo wypadnie ten fujar¹ bêdzie / a   (Zawda)

Powtarzaj¹ siê oczywi�cie, chocia¿ rzadziej rymy mêskie:
np. Ele mele myæ      a

   gdzie siê mamy skryæ    a
   czy pod s³omê czy pod dach   b
   wszêdzie mamy strach    b   (£asin)

Parzysto�æ uk³adu rymów ich �cis³o�æ pomaga dziecku w uchwyceniu
zbie¿no�ci brzmieniowej. To miêdzy innymi jest powodem popularno�ci rymów
wewnêtrznych:

np.: Pan Pierdo³ka spad³ ze sto³ka
        z³ama³ nogê o pod³ogê
        Kupcie trumnê, bo ja umrê
        Jeszcze trumna nie kupiona
        a ju¿ noga zagojona.
Natomiast przybli¿one rymy nale¿¹ do rzadko�ci. Obok rymów koñcowych

i innych, pojawia siê aliteracja41, nawet najbardziej wspó³czesna, obejmuj¹ca
g³oski wewnêtrzne:

np.  Siedzi baba na p³ocie
       plecie sobie papocie...
lub: Gospodyni Magda, kurom kluski krad³a ... (Grudzi¹dz)

albo: Anio³ek fijo³ek, ró¿a bez
        wróbelek kanarek kot i pies.  (Me³no)
Je¿eli ju¿ chodzi o rymy i rymowanie, nale¿a³oby zaznaczyæ, ¿e u dzieci nie

jest to zamys³ celowy � artystyczny. Dziecko lubi rymowaæ, bawi siê tym,

41 K. Moszyñski, Kultura ludowa S³owian, t. 2, s. 672 - wystêpuje w wyliczankach bogata aliteracja
typowa dla ludów tureckich i fiñskich, u S³owian nie odgrywa wiêkszej roli.
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rymowane s³owa stanowi¹ dla niego materia³ poznawczy, wzbogacaj¹ s³ownic-
two i u³atwiaj¹ zapamiêtywanie:

np. Ameryka // Afryka,   Koñ // s³oñ,
       zjad³ // spad³,   ratuszu // kapeluszu
       heli-kopter // Zosi-kopter
Czasem z braku sensownych s³ów u¿ywa �tajemniczych� bezsensownych

wyra¿eñ, opartych na wspó³brzmieniu g³osek koñcowych b¹d� wewnêtrznych.
Z zami³owania do rymu, rytmu (przy wyliczankach) dziecko wyrywa sw¹
rzeczywisto�æ z praw logiki, sensu, przenosi w  swój �czysty� �wiat, który jest
dla niego si³¹ tworzenia.

Podobnie przedstawia siê sprawa, je¿eli zwrócimy uwagê na wprowadzenie
wszelkiego rodzaju �rodków artystycznych. To, co tworz¹ i jak tworz¹, nie jest
uchwycone w jakie� sztywne okre�lone ramy, jest wolne, spontaniczne, ale
zarazem ujmuj¹ce, obrazuj¹ce wyobra�niê. Do najpopularniejszych tropów
stylistycznych u¿ywanych przez dzieci nale¿¹ epitety. Nie s¹ one wyszukane,
ale proste, jednoznaczne, tak jak zreszt¹ ca³y jêzyk dzieciêcy.

 Ele mele dudki, gospodarz malutki
 gospodyni jeszcze mniejsza, ale za to szykowniejsza
 1, 2, 3 wychod� ty. (Gardeja)

Nie stwierdza siê, przynajmniej w zebranym materiale, wystêpowania
metafor. Wprawdzie pojawiaj¹ siê, ale bardzo rzadko, animizacje, a nawet
personifikacje, np.: �Misiu krzykn¹³... Dudek robi piwo na wesele... Ukrad³ wilk
barana.... Hajne Medina stoi /ona/...�.

Funkcja i forma wyliczanek eliminuje tak¿e tak charakterystyczne dla
ludowo�ci porównania. W zebranych wyliczankach wyst¹pi³y porównania tylko
dwukrotnie i to w przyk³adach nietypowych, adoptowanych z przygodnych
wierszy:

Np.   Bracia soko³y s¹ g³upie jak wo³y
     Gdy lec¹ z fabryki to becz¹ jak byki. (Grudzi¹dz)

albo: 1, 2, 3, 4, 5 gdzie pojecha³ stary ziêæ
    on jest w Berlinie, tam nie zginie
    Tam jest ko�ció³ murowany
      ceg³a w ceg³ê uk³adany
      w tym ko�ciele zakazali, aby chleba nie jadali,
      tylko bu³ki i pigu³ki
      tam s¹ ludzie jak jaskó³ki.

Natomiast w rymach wyliczankowych dzieci stosuj¹ bardzo wiele onomato-
pei, poniewa¿ onomatopeja staje siê nosicielem szerszej, bardziej ekspresyjnej
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tre�ci, o wiêkszej pojemno�ci semantycznej. W okre�lonym brzmieniowo
i tre�ciowo kontek�cie, wyrazy pod wzglêdem fonicznej wyrazisto�ci pozornie
obojêtne, nabieraj¹ nowych znaczeñ, w zale¿no�ci od wyobra¿eñ dziecka.
D�wiêkona�ladownictwo w pewnym sensie uplastycznia tre�æ pojêciow¹,
barwne, �namacalne� s³yszenie.

Np. R¹ba³, r¹ba³ siekiereczk¹
    i nar¹ba³ szesna�cie
    je¿eli chcecie to z córeczk¹
    razem liczyæ ka¿cie! (Grudzi¹dz)

lub  Kipi kasza kipi groch
    lepsza kasza ni�li groch
    bo od grochu boli brzuch
    a od kaszy cz³owiek zdrów.

albo Ek brzdêk, dêk, diabe³ pêk³
         a diablica go zeszy³a
         a on znowu pêk³. (Szynych)

oraz
Tere fere kuku
strzela baba z ³uku
a dziadek z kasety
tere fere rety
Tere fere kuku
strzela baba z ³uku
wystrzeli³a nie zabi³a
tylko huku narobi³a. (£asin)

Obok onomatopei � na�ladownictwa zjawisk pozajêzykowych � wystêpuj¹
aluzje brzmieniowe do zjawisk jêzykowych. Dzieci na�laduj¹ brzmienia obcojê-
zyczne na materiale jêzyka ojczystego. �Podrabiaj¹� charakterystyczne cechy
brzmieniowe wyrazów w oderwaniu od istniej¹cych w nich konkretnych
znaczeñ. Wystarcza im, ¿e brzmi ³adnie, tajemniczo i rymuje siê:

Uki puki Sznabe rabe
typi tape kaj¿e/r/ rabe
uli uli puf, jedn¹ rêkê schów. (Grudzi¹dz-Mniszek)

lub
Konto sonajne, domino rajne
wene, wene fufcy�, szlube sztajne
troje trojacy waszta wowacy,
waszta, waszta hen ha-ha. (Grudziadz)
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lub
Ene due rabe, pater fiter ¿abê
ene due reks, pater fiter zeks. (Radzyñ Che³miñski)

albo
Incele, decybele, deus, deus
kosmateus aksamites � klops. (Gruta)

W podanych przyk³adach instrumentacja g³oskowa opiera³a siê na powta-
rzaniu elementów samog³oskowych i spó³g³oskowych. Jest to swoista postaæ
instrumentacji g³oskowej omówiona uprzednio przy rymach i uwagach o jêzyku
dziecka.

Z poruszonym zagadnieniem instrumentacji wi¹¿¹ siê tak¿e u¿ywane
powtórzenia wyrazowe, a nawet zdaniowe, które maj¹ ze wzglêdu na rodzaj
wyliczanek sens praktyczny, tzn. s³u¿¹ rymom i ³atwiejszemu zapamiêtywaniu,
waloryzuj¹ tak¿e pewne elementy wypowiedzi. Z powtórzeniami wi¹¿e siê
w wyliczankach tzw. konkatenacja, polegaj¹ca na tym, ¿e wa¿ny dla mówi¹cego
wyraz  koñczy werset i powtarza siê na pocz¹tku nastêpnego wersetu lub zdania.

Przyk³adem powy¿szych stwierdzeñ mog¹ byæ przytaczane uprzednio
wyliczenia lub:

Oczko, oczko powiedz nam,
Gdzie tu mieszka Abraham,
Abraham mieszka tam
gdzie siê robi am. (N. Mosty)

 Kiedy przyjrzymy siê bli¿ej niektórym wyliczankom i siêgniemy do tzw.
przyk³adów �udziwnionych� nasuwa siê pewna analogia z poezj¹ awangardow¹,
nawi¹zuj¹c¹ do pierwotno�ci czy naturalno�ci, a tym samym do prymitywnych
tworów dzieciêcych. Wystarczy tylko siêgn¹æ do tworów prymitywistycznych
tendencji polskiego futuryzmu u Tytusa Czy¿ewskiego, Stanis³awa M³odo¿eñca,
Brunona Jasieñskiego czy przejrzeæ utwory pisarzy zwi¹zanych ze �Zwrotnic¹�
Tadeusza Peipera lub �Now¹ Sztuk¹� Anatola Sterna i Aleksandra Wata.
Podobieñstwo jest wielkie i okazuje siê, ¿e mechanizm i automatyzm tworzenia
jest zbli¿ony. Poeci, wzi¹wszy �pierwotne, naturalne� s³owo, �wiadomie wracaj¹
do wspó³czesno�ci, aby j¹ postawiæ �do góry nogami�, zrewolucjonizowaæ,
nadaæ nowy, u¿yteczny kszta³t literacki. Dla nich d�wiêkowe zbie¿no�ci
i  kojarzenia s³ów by³y jednym ze spontanicznych, ale celowych sposobów
kszta³towania jêzyka i obrazu poetyckiego. Dzieci natomiast, ze wzglêdu na
swoje �dzieciêctwo� tego nie czyn¹ i dlatego trudno uj¹æ ich jêzyk i artyzm
w jakie� bli¿ej okre�lone ramy, rozpatrywaæ wed³ug przyjêtych poetyk.
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Kilka uwag o improwizacji i adaptacji
w folklorze dziecięcym

Improwizacja jest typow¹ cech¹ ustno-s³ownego przekazu, a tak¿e przekazu
s³owno-muzycznego. Obydwa wspomniane typy przekazu wystêpuj¹ w folklorze
dzieciêcym, miêdzy innymi w wyliczankach, zabawach, ko³ysankach, bajkach
itp. Chocia¿ melodia, �piew, np. w formu³ach wyliczankowych, wystêpuj¹
rzadziej, to jednak nie sposób pomin¹æ s³owno-muzyczne improwizacje dzie-
ciêce w tej dziedzinie. Wi¹¿¹ siê one ze �piewem-recytacj¹, a nawet skandowa-
niem charakterystycznym dla wyliczanek. W improwizacjach wyliczankowych,
bajkowych, ko³ysankowych itp. ka¿dy zamys³ bardzo szybko, bez wiêkszego
przygotowania (spontanicznie) przyobleka siê w formê artystyczn¹. Dla przy-
k³adu wiêkszo�æ bajek czy ko³ysanek  jest przewa¿nie improwizowana i chyba
idealnych pod wzglêdem formy i tre�ci dwu tekstów nie uda siê znale�æ. Wi¹¿e
siê to oczywi�cie z chêci¹ uatrakcyjnienia wielokrotnie s³yszanego tekstu,
a tak¿e wynika z wielu czynników towarzysz¹cych problemowi improwizacji
w ogóle.

W twórczo�ci ludowej, a folklorze dzieciêcym w szczególno�ci, odbywa siê
nieprzerwanie nawracanie do motywów ju¿ znanych, a jednocze�nie obumiera
to, co siê znudzi³o, os³ucha³o. W tym procesie niebagateln¹ rolê odgrywa
improwizacja. Deformacja w¹tków powsta³ych wcze�niej lub te¿ nowo przyjê-
tych przez dzieci z innych dziedzin folkloru jest jedn¹ z typowych cech
twórczo�ci (improwizacji) dzieciêcej. Dziecko tworzy � improwizuje � bez
wzglêdu na tre�æ czy formê wzorca, maj¹c jedynie na uwadze funkcjê swego
tworu, który ma s³u¿yæ wyliczeniu, zabawie, przyjemno�ci. Mo¿liwo�ci impro-
wizacji w ró¿nych gatunkach folkloru s¹ ró¿ne. Szczególnie wielka swoboda
panuje w tzw. folklorze nieobrzêdowym, a w folklorze dzieciêcym jest bezgra-
niczna.

Dla przyk³adu pie�ni historyczne tylko w ma³ym stopniu podlegaj¹ impro-
wizacji. Wprowadzanie zmian ogranicza siê do wprowadzenia wyrazów blisko-
znacznych lub rzadziej uzupe³niaj¹cych motywów i to jedynie w pie�niach
¿o³nierskich; decyduje w tym przypadku tzw. improwizacja zbiorowa. Natomiast
folklor obrzêdowy nie dopuszcza improwizacji, a szczególnie nie odnotowuje
siê zmian w formu³ach zamawianiowych, odczynianiu uroków itp. U wykonaw-
ców pie�ni historycznych, obrzêdowych, zamawiaczy, rzadko obserwuje siê
d¹¿enie do samorzutnych zmian tekstu, dopuszczalne s¹ jedynie warianty
tradycyjne, które nie s¹ sprzeczne z ustalon¹ interpretacj¹ historyczn¹ czy
wierzeniow¹. Folklor dzieciêcy, w tym szczególnie wyliczanki, wychodzi poza
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tê regu³ê. Wszystkie teksty zaczerpniête z folkloru obrzêdowego i nieobrzêdo-
wego s¹ zmienne, ruchome, przetwarzane wed³ug uznania wykonawców. Z tym
wi¹¿e siê du¿a p³ynno�æ motywów i liczba powstaj¹cych wariantów. Mimo tej
swobody twórczej cechuj¹cej wytwory dzieciêce trzeba zauwa¿yæ, ¿e podatno�æ
na zmiany tworów przyjêtych z folkloru obrzêdowego jest mniejsza, trwaj¹ one
w postaci mniej lub wiêcej zdeformowanej lub dos³ownej.

Powstawanie nowej wersji wyliczankowej, bajki, ko³ysanki, piosenki zaba-
wowej itp. postêpuje w zasadzie dwoma drogami. W pierwszym przypadku
wykonawca celowo przerabia znan¹ star¹ wersjê lub dorabia czê�æ zapomnian¹,
natomiast w drugim opowiadacz pamiêta ogólne zarysy tematyczno-tre�ciowe,
a przedstawienie ich wymaga improwizacji. Zaczyna siê transformacja
poszczególnych epizodów sk³adaj¹cych siê na ca³o�æ. Wp³ywa to tak¿e na liczbê
wariantów nawet u jednego improwizatora. Jednak nie wszystkie nowo�ci
w folklorze dzieciêcym nale¿y uznaæ i rozpatrywaæ jako rezultaty improwizacji.
Jak wspomniano wy¿ej, mog¹ one wynikaæ z adaptacji tekstów, motywów
z innych dziedzin folkloru. Z przegl¹du zebranego materia³u wynika, ¿e tylko
1/3 czê�æ zebranych przyk³adów to typowe wyliczanki tradycyjne, a pozosta³a
czê�æ to formu³y przystosowane, pe³ni¹ce funkcjê wyliczanek, pochodz¹ce
z ró¿nych dziedzin folkloru.

Uwagi ogólne o wyliczankach
jako rodzaju twórczości ludowej

Wyliczanki � jest to poezja bezwzglêdnie prymitywna, usankcjonowana wiedz¹
dziecka. Wystêpuje tak¿e wiele trawestacji rymów dzieciêcych, b¹d� motywów
w dawnej i wspó³czesnej poezji i repertuarze znanych wspó³czesnych zespo³ów
�piewaczych i instrumentalnych, np. u Reja, S³owackiego, Broniewskiego,
Tuwima, Kubiaka, Mro¿ka i innych. Nale¿y stwierdziæ, ¿e wp³ywy te s¹ obu-
stronne i nadal ¿ywe. Omawiaj¹c rymy wyliczankowe, nale¿a³oby zwróciæ uwagê
na ich formê. Epigramatyczno�æ tych rymów podyktowana jest niew¹tpliwie
funkcj¹, która w tej dziedzinie twórczo�ci dzieciêcej jest wyznacznikiem
decyduj¹cym. Formu³y wyliczankowe s¹ bardzo skondensowane, zamykaj¹ siê
w wersach od jednego do sze�ciu, najczê�ciej spotykane s¹ rymy dwu- i cztero-
wersowe, podawane wierszem. Te bardzo pojemne epigramaty s¹ nosicielami
przeró¿nych tre�ci, tematyki i uczuæ. Mowa jest o mi³o�ci, towarzyszach ¿ycia,
o szacunku dla matki, szko³y, ludzi starszych, pojawiaj¹ siê tam tak¿e zajêcia
codzienne, obyczaje, ¿ycie religijne, wierzenia, przesz³o�æ, s³owem ca³okszta³t
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¿ycia i zwi¹zanych z nim czynników dostêpnych pojêciu dziecka. Wszystko to
s³u¿y zabawie, a zabawa w samej istocie jest komiczna.

Komizm i humor w wyliczankach polega miêdzy innymi nie tylko na s³owie,
sytuacji, czy przedstawieniu weso³ej postaci, lecz tak¿e  na przekrêcaniu
wyrazów, obrazów, rzeczywisto�ci. Ten ��wiat na opak� nie �wiadczy jednak
o  tym, ¿e dziecko nie posiada wyczucia realizmu. Dziecko poznaje �wiat
�namacalnie�, praktycznie, a potem dla zabawy �wywraca do góry nogami�.
Odrealnienie �wiata w wyliczankach wi¹¿e siê z przeniesieniem zjawisk, faktów
w �swój �wiat�, który istnieje �gdzie�, kiedy��, podobnie jak w bajkach, rz¹dzony
jest innymi, dzieciêcymi pojêciami, dzieciêc¹ filozofi¹, g³êbok¹ niewyczerpan¹
fantazj¹.

Wyliczanki �ziemskie� podporz¹dkowane s¹ te¿ naczelnemu czynnikowi �
zabawie. Nie brak w nich tre�ci humorystycznych � satyrycznych, np. bogaci �
biedni, g³upi i m¹drzy, ̄ ydzi, Niemcy a Polacy, jest miejsce na ironiê i szydzenie
z ludzi i stosunków spo³ecznych. Omawiane rymy okazuj¹ siê nosicielami
bogatych tre�ci poznawczych i dydaktyczno-wychowawczych. Wiedza w nich
zawarta dotyczy ró¿nych dziedzin ¿ycia, mimo swej fragmentaryczno�ci
i w¹tpliwej prawdy, wzbogacaj¹c umys³ dziecka, niepostrze¿enie wprowadza
go w wiele zagadnieñ, które pó�niej miêdzy innymi z³o¿¹ siê na ogóln¹ jego
wiedzê o ludziach, rzeczach, stosunkach, �wiecie.

Pod wzglêdem wychowawczym wyliczanki pe³ni¹ czêsto rolê niezgodn¹
z ¿yczeniami doros³ych. We�my dla przyk³adu rymy obsceniczne, charaktery-
zuj¹ce siê niewybrednym jêzykiem, przedstawieniem przykrych, czasem zbyt
drastycznych sytuacji. Wiêkszo�æ jednak wyliczanek pe³ni �chwalebn¹� rolê �
chwali polsko�æ, podkre�la patriotyzm, daje wiele porad moralnych, wytyka z³o
i u³omno�ci charakteru ludzkiego. Nadmieniæ jeszcze nale¿y, ¿e w³a�nie wyli-
czanki i wiele innych rodzajów rymów dzieciêcych to swoiste �glosarium�
skupiaj¹ce nie tylko s³owa i zwroty dawne, ale i udziwnione, i tajemnicze
o nieokre�lonym bli¿ej, ciemnym, zmieniaj¹cym siê znaczeniu.

Zwa¿ywszy jednak na funkcjê wyliczanek opisane wy¿ej sprawy spe³niaj¹
rolê drugorzêdn¹, przyjmowane s¹ przez dzieci mo¿e mechanicznie, jednak
pe³ni¹ wa¿n¹ rolê poznawcz¹ i wychowawcz¹, podkre�laj¹ tak¿e spo³eczn¹ rolê
zabawy. U¿ywane od wieków wyliczanki s¹ tak¿e materia³em twórczym,
wyzwalaj¹ u dzieci chêæ sk³adania nowych, przerabiania i dostosowywania.
Wyrabiaj¹ bezwzglêdnie pamiêæ dziecka, pobudzaj¹ do samodzielno�ci, bogac¹
zasób s³ownika. Grupowa za� ocena, (dzieciêca) kontrola, akceptowanie nowych
tworów, wyrabiaj¹ smak artystyczny, krytycyzm dziecka, wyzwalaj¹ chêæ
tworzenia, poszukiwania lepszych, w³a�ciwszych wzorów.
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Wa¿nym zagadnieniem jest tak¿e wystêpowanie melodii w polskich wyli-
czankach. W  angielskim i francuskim istnieje nawet kilka zestawów wyliczanek
�piewanych. W jêzyku polskim szereg przyk³adów to przystosowane piosenki
lub zabawy z melodi¹, które pe³ni¹ funkcjê wyliczania, np. �Budujemy mosty...�,
�Poszed³ Gucio za cha³upê...� i inne, ale u¿ywane bez melodii � �piewu. Nie
znaczy to wcale, ¿e nie istniej¹ formu³y �piewane. W wielu �rodowiskach
dzieciêcych notuje siê  �wyliczanki-�piewanki�, np. �Siedzia³ anio³ w niebie...�,
�Ele mele dudki...� (bardzo czêsto spotykana z melodi¹), �Siedzi misiu na
sto³eczku...�, �Jedna deska dwie deski, nie s³uchajcie Tereski...�, �Chodzi lisek...�,
�Siekierka motyka pi³ka korek...�. Zale¿y to przede wszystkim od uzdolnieñ
muzycznych wyliczaj¹cego dziecka, umiejêtno�ci zapamiêtania melodii,
pos³u¿enia siê ni¹. Oczywi�cie tych melodii nie ma tak wiele, powtarzaj¹ siê
najbardziej znane, popularne, w liczbie 4-6. Na ankietowanym terenie
stwierdzono, szczególnie w sferach miejskich, u¿ywanie wyliczanek z melodi¹
nowoczesn¹, ale by³y to przypadki jednostkowe. Najczê�ciej odlicza siê bez
melodii � �piewu. Decyduje o tym czas wyliczania, ekonomika. Formu³a
�piewana przed³u¿a czas rozpoczêcia zabawy, skraca zabawê i to wydaje siê byæ
drugim bod�cem, powoduj¹cym zaniechanie u¿ycia melodii w wyliczankach.

Przegl¹daj¹c zebrany materia³ wyliczankowy z ziemi che³miñskiej stwierdziæ
mo¿na, ¿e tylko 1/3 czê�æ przyk³adów w zbiorze, to typowe wyliczanki,
a pozosta³a wiêkszo�æ to formu³y przystosowane, pe³ni¹ce funkcje wyliczanek,
pochodz¹ce z ró¿nych dziedzin twórczo�ci.

Przystosowanie wyliczanek, ich ¿ycie, tzn. powstawanie, utrzymywanie siê
i zanikanie, wi¹¿e siê prawie zawsze ze zmian¹ lub zanikaniem pewnych tre�ci,
natomiast funkcja tych formu³ jest od wieków niezmienna. Tak¿e forma
wyliczanek wykazuje wiêksz¹ zachowawczo�æ ni¿ tre�æ.

Klasyfikacja wyliczanek
Propozycja podzia³u wyliczanek z ziemi che³miñskiej42:
I. Wyliczanki o charakterze (przede wszystkim) liczeniowym

A. Wyliczanki z elementem en... pen...
1. Warianty typu ene... due...
2. Warianty typu entliczki pentliczki...
3. Warianty typu ele mele...
4. Ró¿ne typu en... pen...

42 Gdy J. Daniel pisa³ tê pracê nie by³o jeszcze polskich prac o wyliczankach o charakterze
systemowym, st¹d przedstawiony podzia³ jest propozycj¹ autorsk¹, nie uwzglêdniaj¹c¹ pó�niejszych
prac [przyp. red.].
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B. Wyliczanki, których tre�æ zwi¹zana jest z liczeniem
1. Liczenie polskie.
2. Liczenie obce, dziadowskie czy te¿ z³odziejskie.
3. Igraszki liczbowe i zgadywanki.

II. Wyliczanki (wierszyki) o pewnej tre�ci, koñcz¹ce siê elementem liczeniowym.
1. Warianty typu siedzi baba... i podobne.
2. Szkolne i æwiczenia jêzykowe.
3. �piewki komiczne i ¿artobliwe.
4. Szydzenia i powiedzonka.
5. Literackie i inne.
6. Zabawy s³owno-ruchowe.
7. Rymy obsceniczne.
8. Udziwnione i absurdalne na�ladowanie s³ownictwa i mowy obcej.

I. Wyliczanki o charakterze przede wszystkim liczeniowym

A. Wyliczanki z elementem en... pen...

1. Warianty typu ene due...

1. Ene due rabe
Kaczka zjad³a ¿abê
Zjad³a wê¿a
Kasia ma ³adnego mê¿a
1 2 3 gonisz ty. (Kobylanka)

2. Ene due rabe
Z³apa³ Chiñczyk ¿abê
a ¿aba Chiñczyka
co z tego wynika
1 2 3 wychod� ty. (Sarnowo)

3. Ene due rabe
Peter fiter ¿abê
Ene due reks
pe³en fiter zeks. (Wiewiórki)
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4. Ene due ryke fake
torbe, borbe, ósme smake
deus, deus kosmateus boks. (Jankowice)

5.  Ene due ruche fake
Torbe, burbe ósme smake
Ene due ryche rez
zjad³ ¯ydek wesz. (Radzyñ Che³miñski)

6. Ene due ryke fake
tr¹ba, bomba
ósme smake
deus, deus komateus
ascamites boks. (Okonin)

7. Ene due rabe
Zjad³ Tadeusz ¿abê
¿aba Tadeusza
w brzuchu mu siê rusza
1, 2, 3 wy³a� ty. (D¹brówka)

8. Ene due rabe
Zjad³ Hitler ¿abê,
a ¿aba Chiñczyka
co z tego wynika � klops. (Grudzi¹dz)

9. Ene kana ana,
przyszed³ dziad do Eligana
Spyta³ co tu sprzedaje
/bums/. (Grudzi¹dz)

2. Warianty typu entliczki pentliczki...

10. Entliczek pentliczek,
czerwony stoliczek,
na stoliczku jagoda
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jutro bêdzie pogoda
1, 2, 3 wychod� ty. (Linowo)

11. Entliczki pentliczki,
czerwone stoliczki
na stoliczku jagoda
jutro bêdzie pogoda
we� pióro i chojnê /�wierk/
i uciekaj na wojnê. (Rogo�no Wie�)

12. Entliczek pentliczek
Czerwony stoliczek
na kogo wypadnie
na tego bêc. (£asin)

13. Entliczek pentliczek
czerwony stoliczek
na nim grzebyczek
kto go z³apie
temu dam po plapie /³apie/
1 2 3 uciekaj ty. (�wierkocin)

14. Entliczek pentliczek
czerwony stoliczek
na kogo wypadnie
ten bêdzie karliczek.
Raz, dwa, trzy wychod� ty,
a nie ja tylko ty. (Grudzi¹dz)

15. Entliczek pentliczek
czerwony stoliczek
na kogo wypadnie
ten bêdzie b�dziczek. (Dusocin)

16. Entliczek pentliczek
Czerwony stoliczek
na tym stoliczku koszyczek
a w tym koszyczku jab³uszko
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a w jab³uszku robaczek
na nim zielony kubraczek
1, 2, 3 wychod� ty. (Grudzi¹dz)

17. Entliczki pentliczki
malowane stoliczki
na stole jagoda
jutro bêdzie pogoda
we� pióro, we� chojnê
uciekaj na wojnê. (Szynwa³d)

3. Warianty typu ele mele...

18. Ele mele cukru wiele 4 funty,
arkusz pi¹ty, gospodyni szósta
z¹bkami chrzus³a chrust, chrust
pojedziemy na odpust,
z odpustu do nieba
po skórê chleba. (£asin)

19. Ele mele mukaæ
kto chce dzi� szukaæ, ty albo ja
1, 2, 3 wychod� ty. (Zawda)

20. Ele mele udki chodz¹ krasnoludki
chodz¹ krasnoludki i ich piêkne butki
1, 2, 3 gonisz ty. (Szynych)

21. Ele mele elki kocha³ diabe³ Felki
kocha³ diabe³, kocha³ ja,
kochali�my obydwa.
1, 2, 3 wychod� ty. (B³onowo N.)

22. Ele mele myæ, gdzie siê mamy skryæ
czy pod s³omê, czy pod dach
wszêdzie mamy strach.
1, 2, 3 wychod� ty. (Pokrzywno)
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23. Ele mele dudki gospodarz malutki
gospodyni jeszcze mniejsza
ale szykowniejsza bêc. (Zakurzewo)

24. Ele mele dudki gospodarz malutki
gospodyni garbata, a jej córka smarkata. (Grudzi¹dz)

25. Ele mele dudki gospodarz malutki
gospodyni ma³a dzieci swe kocha³a
1, 2, 3 wychod� ty. (£asin)

26. Ele mele bomba, nos jak tr¹ba
oczy jak guziki, nogi jak patyki
a ta ca³a figura jest podobna do szczura. (Grudzi¹dz)

27. Ele mele dudki
pojedziem do budki
babcia da nam mleczka
a dziadek wódki
1, 2, 3 wypieprzaj ty. (Mokre)

28. Elek melek
g³upi Felek
zbiera³ fraszki
dla igraszki
1, 2, 3 wychod� ty. (Wydrzno)

4. Różne typu en pen...

29. Entele pentele
szyku szaje rapete
papete knot.  (£asin)

30. Entu� � pentu�
szyki � szaj
rapty� � papty� � knot. (Bia³y Bór)
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31. Entek pentek kozy gna³
krótk¹ witk¹ pogania³
Kozy mu nie chcia³y i�æ
zacz¹³ je po dupie gry�æ. (Kobylanka)

32. Entek pentek kozy gna³
za ogony poci¹ga³
Kozy mu nie chcia³y i�æ
za ogony zacz¹³ gry�æ.
1, 2, 3 wychod� ty
a nie ja tylko ty. (Wydrzno)

33. Entli pentli szwabe rabe
tipi, tape, kejserabe
buli buli buch
jedn¹ rêkê schów. (Grudzi¹dz)

34. Entele pentele
siki siaj
rapete, papete, lunt. (�wierkocin)

35. Eci peci s³oñce �wieci
czarownica mas³o kleci,
ukleci³a, postawi³a
przysz³a �winia wywali³a
1, 2, 3 gonisz ty. (Linowo)

36. Enty penty pas �winiare
�winia zrobi³a glut
bamber my�la³, ¿e to miód
i zjad³ ten �wiñski glut
1, 2, 3 gonisz ty. (Barski)

37. Ente pente cztery kije
dwóch siê chowa jeden kryje,
Ente pente jeden kij
my do lasu, a ty kryj. (Nowa Wie�)



Józef Daniel114

38. Ecie pecie gdzie jedziecie
do Torunia kupiæ kunia,
a w Toruniu konie tanie
za rubelka siê dostanie
1, 2, 3 wychod� ty. (Wêgrowo)

39. Ente pente w dupê ciê wetknê
ko³kiem zabijê
dratw¹ zaszyjê
a ty w mojej dupie sied�. (Jab³onowo)

40. Ek pêk diabe³ pêk³, my�la³ ¿e to dusza
i nadstawi³ kapelusza
1, 2, 3 wychod� ty. (Gruta)

41. Ek pêk diabe³ pêk³ a diablica go zaszy³a
on na nowo pêk³
1, 2, 3 gonisz ty. (B³onowo)

42. En ten toli brzuch mnie boli
a od czego od fasoli
od fasoli brzuszek boli a od kaszy brzuszek goi
1, 2, 3 wychod� ty, a  nie ja tylko ty. (Me³no)

43. Ek pêk diabe³ pêk³, wszystkie diab³y popêka³y
aby jeden ¿y³ co im portki szy³
1, 2, 3 wychod� ty. (Boguszewo)

44. En-ten-tino skaraka
Tino sakaraka i tabaka
En-ten-to. (£asin)
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B. Wyliczanki, których treść związana jest z liczeniem

1. Liczenie polskie

45. Jeden, dwa, trzy, cztery, piêæ, sze�æ,
matka daje dzieciom je�æ
ojciec daje piæ
a ty czorcie sobie id�. (Parski)

46. Raz, dwa, trzy
lec¹ czarne psy
a Polaki z³ote ptaki
wychod� ty. (Grudzi¹dz)

47. Raz, dwa, trzy, cztery, piêæ
Siedem, osiem, dziewiêæ, dziesiêæ
Szed³ le�niczy przez rzeczkê
i zapomnia³ zabraæ .... - 6 - (Okonin)

48. Raz, dwa, trzy, cztery, piêæ, sze�æ,
Siedem, osiem, dziewiêæ, dziesiêæ,
S³oñce, trawa, jesieñ. (Jab³onowo)

49. Raz, dwa, trzy
ty masz wszy
nie wiem sk¹d
masz ich f¹d.  (Mniszek)

50. Jeden, dwa, trzy, czarownica patrzy
cztery, piêæ, sze�æ, chce nas wszystkich zje�æ,
siedem, osiem, dziewiêæ, wsadzi smo³ê w dziekieæ
nim wszystkich pochwyta zmykamy i kwita. (£asin)

51. Raz, dwa, trzy, gonisz ty
jak nie ty to dwa psy. (Gruta)
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52. Raz, dwa, trzy, cztery, piêæ
S³oñce, gwiazda, jesieñ. (D¹brówka)

53. Jeden, dwa, trzy, cztery, piêæ, sze�æ,
Siedem, osiem, dziewiêæ, dziesiêæ,
wiosna, lato, jesieñ, zima. (Gruta)

54. Mówi ksi¹dz po cichu /jeden, dwa,
trzy, cztery, piêæ, sze�æ, siedem,
osiem, dziewiêæ, dziesiêæ/ liczenie
wykrzykniêty g³o�no numer wychodzi. (Szembruk)

55. Raz, dwa, trzy, cztery id¹ oficery
a za nimi kurdupelki
powpadali do butelki � plums. (Grudzi¹dz)

56. Raz, dwa, trzy, cztery, piêæ,
gdzie jest mój kochany ziêæ.
Czy w Berlinie, czy w Szczecinie
on na pewno nie zginie. (Bia³y Bór)

2. Liczenie obce, dziadowskie, czy też złodziejskie

57. Eino, zwei, drei � policaj
vier, finf, zeks � hinterkleks
siben, zehen � schlafen gehn
1, 2, 3 gonisz ty. (Grudzi¹dz)

58. Uno duo resz, encik pencik wesz
Uno duo rabe, encik pencik ¿abê. (Grudzi¹dz)

59. Ajn cwaj draj wypieprzaj. (Me³no)

60. Ajn cwaj draj � uciekaj. (Rz¹dz)
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61. Raziu dwaziu tryziu
Pindziu lindziu, ekman,
dekman, decimono dzik. (£asin)

62. Odin, dwa, tri, czetire
id¹ oficery
piat, szest
ten to jest. (£asin)

63. Odin, dwa, tri, nie szuti
czetyre piat szest idi jest. (Grudzi¹dz)

64. Ajn cwaj aus
szwabie z Polski raus
1, 2, 3 wychod� ty. (Grudzi¹dz)

65. Trindo rindo, piedzin
lodzin, ekman, dekman
de-ci-mo-no /sylabizowanie/. (Wydrzno)

3. Igraszki liczbowe i zgadywanki

66. Jedzie karetka dzwonek dzwoni
Powiedz panie ile koni
1, 2, 3 wychod� ty. (£asin)

67. Jest tu jeden miêdzy nami
Jad³ kartofle z ³upinami
sucha rzepa � chrzan
kto siê skurzy³ ten sam pan. (Bia³y Bór)

68. Na ulicy numer jeden
na ulicy numer dwa
przyniós³ bociek dzieciaka
jak mu na imiê dasz ?
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69. Nie bêdziemy d³ugo liczyæ tylko
wychod� ty.  (Budy)

70. Jest tu taki miêdzy nami
co siê zesra³ trocinami
sucha rzepa, suchy chrzan
kto siê zesra³, ten sam pan. (Szembruk)

71. Jedzie kareta, dzwonek dzwoni
zgadnij panie ile koni?
1, 2, 3 gonisz ty. (Wiewiórki)

72. Siedzi anio³ w niebie
pisze list do ciebie
jakim atramentem pisze?
np. niebieskawym
Jak go masz, to go poka¿
/trzeba pokazaæ wymagany kolor. (Mniszek)

73. Siedzi anio³ w niebie
pisze list do ciebie
jakim atramentem pisa³?
/nale¿y podaæ odpowiedni
kolor � dalej literowanie/. (Grudzi¹dz)

74. Sz³a dzieweczka przez rzeczkê
zgubi³a wst¹¿eczkê
jaka ona jest?
/mokra lub kolor/. (Pokrzywno)

75. Raz, dwa, trzy ty masz wszy
a ja nie,
ty masz dwie
nie wiem sk¹d
ty masz lont.  (S³up)

76. Krzy¿, mysz
z diab³em �pisz
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raz dwa trzy
wychod� ty. (Parski)

77. P³ynie ³ódka po wodzie
po zielonym ogrodzie
powiedzia³a twoja Klara
¿e to by³a m³oda para,
to Iwan, Iwanka,
to Cygan, Cyganka. (Wa³dowo)

78. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Sz³a baba z d³ugim nosem
a za ni¹ szed³ dziad
ile mia³ lat?
/podaæ liczbê i odliczyæ/. (N. Mosty)

79. Jakby groch na patelni
jaki kolor ma mieæ?
/tak jak z atramentem/. (Wydrzno)

80. Toczy³a siê torba lica
a w tej torbie groch, pszenica
/z kim siê podzielisz?/.  (Bia³ochowo)

81. Wisi torba na krzy¿u
a w niej pe³no ry¿u
Z kim podzielisz siê? (D¹brówka)

82. Ma³y ksiê¿yc kajtu�
zrobi³ pisiu w majtu�.
Gwiazdki to widzia³y
z ksiê¿yca siê �mia³y
Ksiê¿yc zawstydzony
zdj¹³ swe kalesony
I zagadnijcie dzieci
czym on teraz �wieci.
1, 2, 3 gonisz ty. (Jab³onowo)
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II. Wyliczanki (wierszyki) o pewnej treści, kończące się
   elementem liczeniowym

1.  Warianty typu siedzi baba... i podobne

83. Siedzi baba na ratuszu
miele kaszê w kapeluszu,
przyszed³ dziad, babê zjad³
baba fik³a, a dziad spad³
1, 2, 3 wychod� ty. (Mniszek)

84. Siedzi baba na kominie
trzyma w rêkawie s³oninê
przyszed³ pies, s³oninê zjad³
baba krzyczy co za gad
1, 2, 3 wychod� ty. (Rogó�no Zamek)

85. Siedzi baba na zapiecku
mówi pacierz po niemiecku
aj, cwaj, draj, uciekaj. (£asin)

86. Siedzi u³an na wedecie
i go siod³o w ty³ek gniecie. (Gaæ)

87. Siedzi zaj¹czek na ³¹ce
i liczy pieni¹dze w skarbonce
1, 2, 3 wychod� ty. (Pokrzywno)

88. Siedzi dudek na dachu
i patrzy przez lupê
niech siê ksiê¿yc obróci
i poka¿e nam dudu� siedzi. (Hanowo)

89. Siedzi gapa na p³ocie
szyje sobie kapocie
chcecie wierzyæ, wierzcie mnie
¿e jest krysek 16. (Gruta)
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90. Siedzi baba na mo�cie
i obgryza paznokcie
niech obgryza ile chce
byle by³o 15 � liczenie. (S³up)

91. Siedzi dziadek w oknie
ogonek mu moknie
a sikorka p³acze
uszy³a mu gacie
1, 2, 3 wychod� ty. (Budy)

92. W Damaszku siedzia³
dziadek na daszku
w kapeluszu czerwonym
pstrym piórkiem przystrojonym
1, 2, 3 wychod� ty. (Nowe Mosty)

93. Siedzi kaczka na Dunaju
na 21 jaju
1, 2, 3, 4, 5, 6
i odchodzi je�æ. (Wydrzno)

94. Siedzi kura przy ruczaju
na 25 jaju
kto wypowie pierwsze s³owo � uka³
ten bêdzie szuka³. (Wydrzno)

95. Siedzi koza za schodami
liczy zêby za szczêkami
ile ona mnie ich da. (£asin)

96. Siedzi anio³ w niebie
pisze list do ciebie
jakim atramentem pisze
/kolor/.  (�wiecie n.Os¹)
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97. Siedzi baba na p³ocie
i plecie sobie warkocze
chcecie wierzyæ albo nie
¿e ich ma 16 /liczenie/.
 (Linarczyk)

98. Siedzi anio³ w niebie
pisze list do Ciebie
pisze, pisze i rachuje
matka nie da je�æ
ojciec nie da piæ
a ty sobie id�. (�wierkocin)

99. Siedzi baba na cmentarzu
trzyma nogi w ka³amarzu
przyszed³ duch babê w brzuch
baba w krzyk a duch znik³. (Wydrzno)

100. Siedzi baba na cmentarzu
trzyma nogi w ka³amarzu
i tak sobie wymoczy³a
¿e nas wszystkich wygoni³a
1, 2, 3 wychod� ty. (Parski)

101. Siedzi misiu na ³ó¿eczku
mówi pacierz po niemiecku
1, 2, 3 wychod� ty
a nie ja tylko ty.  (Parski)

102. Siedzi dudek na ko�ciele
robi piwko na wesele
co zarobi to przepije
przyjdzie do dom ¿onkê bije
¿onka p³acze lamentuje
a on skacze, popiarduje
1, 2, 3 wychod� ty. (Radzyñ Che³miñski)
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103. Siedzê sobie na sto³eczku
uwa¿aj mój anio³eczku
1, 2, 3 wychod� ty. (Szczepanki)

104. Siedzi baba na kanapie
i tak sobie w tyle drapie
co wydrapie to zajada
jaka smaczna czekolada. (£asin)

105. Siedzi marynarz na okrêcie
wypi¹³ dupê na zakrêcie
a ¿e by³o �lisko wypad³ na lotnisko
stamt¹d na boisko, na boisku
grali i binokle mu przyfasowali
1, 2, 3 gonisz ty. (Grudzi¹dz)

106. Skaka³ kozak na ³awie
zebu³ buty da³ babie
baba wziê³a kijaka
wyszura³a kozaka
1, 2, 3 uciekaj ty. (Owczarki)

107. Siedzi misiu na sto³eczku
mówi pacierz po niemiecku
przysz³a mama misia zjad³a
misiu piardn¹³ mama spad³a
1, 2, 3 wychod� ty. (B³êdowo)

108. Siedzi na murku
w czerwonym kapturku cz³owiek
jak siê nazywa? /czerwony kapturek/. (Grudzi¹dz)

2. Szkolne i ćwiczenia językowe

109. Idzie ch³op po desce
 Zbiera sobie leszcze
 Mam wyliczaæ jeszcze. (Owczarki)
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110. Krasnoludki szyj¹ butki
a królewicz w zamku �pi
1, 2, 3 wychod� ty. (Kobylanka)

111. Król, królowa, ma³pa, sowa
Kto nie liczy niech siê schowa
1, 2, 3 gonisz ty. (Szczepanki)

112. Le¿y groch na talerzu
Z kim podzielisz siê ty
Za nasze szkolne dni
Wojewoda twojego smroda. (£asin)

113. Na wysokiej górze
Ros³o drzewo du¿e
Apli-papli-bliten-blau
Jak nie wypowiesz
Bêdziesz gania³. (Wydrzno)

114. Na wysokiej górze
Sta³o drzewo du¿e
Jak ono siê nazywa³o
Aplipaplibliten blau
/trzeba poprawnie wymówiæ
nazwê tego drzewa/. (Grudzi¹dz)

115. Anio³ek, fio³ek, ró¿a, bez
Wróbelek, kanarek, kot, pies. (Grudzi¹dz)

116. Na polu u Reja
Z³apali z³odzieja
Na ³asiñskiej szosie
Dali mu po nosie
Ile razy? /5/ liczenie. (Szynych)

117. Posz³a pani do piwnicy
napisa³a na tablicy
5x5 = 25 liczenie. (K³ódka)
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118. Baba, ¿aba, diabe³ trzeci
to rodzone dzieci
1, 2, 3 wychod� ty. (Zakurzewo)

119. Cicho dzieci cicho sza
Przyjdzie pani co� wam da
Przysz³a pani nic nie da³a
Tylko kijek pokaza³a.
Przyszed³ dziad bardzo z³y
Pokazuje ostre k³y
1, 2, 3 wychod� ty. (Owczarki)

120. Tr¹f, tr¹f, Misia, Bela
Misia, Kasia, Danicela
Misia-A Misia-B
Misia Kasia K¹-fa-ce. (Grudzi¹dz)

121. Trumf, trumf Misia, Bela
Misia, Kasia, K¹fa, Cela
Misia A, Misia B,
Misia, Basia K¹-fa-ce. (�wiecie n. Os¹)

3. Śpiewki komiczne i żartobliwe

122. Raz u ksiêdza kanonika
spowiada³a siê Monika
Proszê ksiêdza ja nie k³amiê
wy¿era³am cukier mamie
Jeszcze trochê siê poduczê
i podkradnê ksiêdzu klucze
1, 2, 3 wychod� ty. (Okonin)

123. Karoliku, Karoliku
Id� do mego pokoiku.
A w tym moim pokoiku
Le¿¹ ró¿e na stoliku
To se je we�. (Rz¹dz)
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124. Poszed³ dziadek po robaki
Urwa³ laskê, rzuci³ w krzaki
1, 2, 3 szukaj ty. (£asin)

125. Czerwona ró¿a, czarny krzy¿
Powiedz panno gdzie ty �pisz
�piê na górze tam gdzie ró¿e
1, 2, 3 wychod� ty. (Szynych)

126. Nie ma to jak w letniej porze
wysiusiaæ siê na dworze
z ty³u ciep³y wietrzyk dmucha
a nad g³ow¹ brzêczy mucha
1, 2, 3 gonisz ty. (Mokre)

127. Poszed³ ¿uczek za cha³upkê
Zdj¹³ majteczki zrobi³ kupkê
Dobrze ¿e� ¿uczeniu zrobi³
Bo� cha³upkê przyozdobi³
1, 2, 3 gonisz ty. (£asin)

128. Wlaz³ kotek na p³otek po s³upie
I z powrotem zjecha³ na dupie
1, 2, 3 gonisz ty. (£asin)

129. Szed³ pies przez owies
Suczka przez tatarkê
Da³ pies na piwo
Suczka na kwaterkê
1, 2, 3 gonisz ty. (Kobylanka)

130. Szed³ piesek przez pólka
Suczka przez tatarkê
Da³ piesek na piwko
Suczka na æwiartkê. (Radzyñ Che³miñski)
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131. Lec¹ bomby, lec¹ na te polskie ziemie
a to wszystko przez to,
¿e pan Adolf drzemie
1, 2, 3 wychod� ty. (Gardeja)

132. Za stodo³¹ w starym kuble
Rozrabia³y raz dwa wróble
A nad nimi wrona kracze
Rozrabiaj¹ znów smarkacze
1, 2, 3 wychod� ty. (Me³no)

133. Czemu ty Hitlerze pod Moskw¹ stoisz
Czy na W³ocha czekasz
Czy siê Ruska boisz
Na W³ocha nie czekam
Ruska siê nie bojê
Dusza mi przymarz³a
i dlatego stojê
1, 2, 3 wychod� ty. (Boguszewo)

134. Ogrodnik zwariowa³ nic nie kupowa³
sprzeda³ wóz, sprzeda³ konie
Kupi³ zegarek marki �B³onie�
1, 2, 3 wychod� ty. (Grudzi¹dz)

135. Napi³ siê dziadek s³odkiego winka
i goni³ babciê wko³o komina.
1, 2, 3 gonisz ty. (Gruta)

136. Rozmawia³y trzy przekupki
obrabiaj¹c czyje� dupki
1, 2, 3 wychod� ty, a nie ja, tylko ty. (Grudzi¹dz)

137. Siedzi Hitler przy kominie
po kolei liczy �winie
1, 2, 3 wychod� ty. (£asin)
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4. Szydzenie i powiedzonka

138. Posz³a baba do piwnicy
Narobi³a na stolnicy
Przyszed³ dziadek, babê zjad³
Baba fik³a a dziad spad³. (Szynych)

139. Jedna deska, dwie deski
Nie s³uchajcie Tereski
Bo Tereska z³a baba
Bije dzieci jak ¿aba
Spad³y buty z ko³ka
Zabi³y pacho³ka
Pacho³kowie dzwoni¹
A Tereskê goni¹
Z³apali j¹ w mie�cie
Wsypali jej dwie�cie
1, 2, 3 wychod� ty. (£asin)

140. Posz³a �winia do £asina
Nauczyæ siê pisma
�wini ogon wygolili
Bez ogona przysz³a
1, 2, 3 wychod� ty. (£asin)

141. O dwunastej z minutami
Jecha³ poci¹g z wariatami
A w ostatnim wagoniku
Siedzi g³upek na nocniku � sra. (Grudzi¹dz)

142. Panie Janie Skapitanie
Czemu nie grasz na organie
Gra³em, gra³em, zapomnia³em
Bo siê w ciotce zakocha³em
1, 2, 3 wychod� ty. (Grudzi¹dz)

143. U kanonika spowiada³a siê Monika
Proszê ksiêdza, ja nie k³amiê
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Tylko cukier co dzieñ zaiwaniam mamie
1, 2, 3 gonisz ty. (Okonin)

144. Ka�ka Mary�ka rum cium ciu
Wszystkie diab³y w piekle s¹
Drugi skacze po pierzynie
A ten trzeci poszed³ po wodê
Z³apali go za brodê
1, 2, 3 wychod� ty.  (Grudzi¹dz)

145. Ameryka, Afryka, mama bije Tadzika
Tadzik krzyczy do�æ, do�æ, do�æ
Bo mi mama z³amie ko�æ. (£asin)

146. Gospodyni Magda kurom kluski zjad³a
Kury jajek nie�æ nie chcia³y
Bo klusek nie dosta³y
1, 2, 3 wychod� ty. (N. Mosty)

147. Bracia soko³y s¹ g³upie jak wo³y
Gdy biegn¹ z fabryki, to becz¹ jak byki
1, 2, 3 gonisz ty. (Grudzi¹dz)

148. Lechu, co masz w bebechu? � ¿aby,
Kto ci nak³ad³? � baby. (£asin)

149. Goni Chiñczyk ¿abê
¿aba Chiñczyka
Co z tego wynika
Jab³ko, gruszka, czy pietruszka
/Do wyboru i dziel¹ na sylaby/
pie-trusz-ka. (Gaæ k. Grudzi¹dza)

150. Pa³a, ogórek, przecinek, sos
Kto siê nie schowa, dostanie w nos. (Zakurzewo)

151. Mama cyk, tata cyk,
Kupili se motocyk
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Wyjechali na ulicê
I z³amali kierownicê
1, 2, 3 wychod� ty. (S³up)

152. Jurek, ogórek, baba i sznurek
Kie³basa uciek³a
Na Jurka czas do piek³a
1, 2, 3 szukasz ty. (Linowo)

153. Jedzie poci¹g, dym siê wali
Maszynista w portki wali
A pomocnik trzyma nocnik
Pomocniczka daje cycka
1, 2, 3 wychod� ty. (Grudzi¹dz)

154. Moja ciotka w pe-ge-erze
Wozi �winie na rowerze
A mój wujek jest fryzjerem
Czy�ci �winie glans-papierem
1, 2, 3 wychod� ty. (Pokrzywno)

155. Pan Pierdo³ka spad³ ze sto³ka
Z³ama³ sobie w dupie gnat
Kupcie trumnê, bo ja umrê
Ale z desek, bo ja piesek
1, 2, 3 gonisz ty. (£asin)

156. Pan Ko�ciuszko wlaz³ pod ³ó¿ko
Z³apa³ szczura krzyczy hura
1, 2, 3 wychod� ty. (Piaski)

157. Pêk³a kula, wysz³a para
Przyszli diabli, wziêli cara
1, 2, 3 wychod� ty. (£asin)

158. Pêk³a bomba, wysz³a para
Przyszli diabli, wziêli cara
1, 2, 3 wychod� ty. (Mokre)
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159. Tere fere kuku
Strzela baba z ³uku
A dziadek z kozety
Tere fere tere fere kuku
Strzela baba z ³uku
Wystrzeli³a, nie zabi³a
Tylko huku narobi³a
1, 2, 3 szukasz ty. (Gardeja)

160. Jedzie kominiarz na okrêcie
Wypi¹³ dupê na zakrêcie
1, 2, 3 wychod� ty. (Me³no)

161. Co to jest, co to jest
Nasza Jadzia nie chce je�æ
Ni buraków, ni ziemniaków
Tylko pêdzi do ch³opaków
1, 2, 3 wychod� ty. (�wierkocin)

162. Skar¿ypyta bez kopyta
Jêzyk lata, jak ³opata
1, 2, 3 gonisz ty. (Radzyñ Che³miñski)

163. Jedzie poci¹g, dym siê wali
Maszynista w portki wali
A pomocnik trzyma nocnik
A pierdo³a krêci ko³a
1, 2, 3 wychod� ty. (Radzyñ Che³m.)

164. Wpad³a bomba do piwnicy
Napisa³a na tablicy
1, 2, 3 wychod� ty,
A nie ja tylko ty. (Piaski)

165. Szed³ diabe³ przez piek³o
Holinder, jak tu ciep³o
Wszystkie diab³y pozdycha³y
Tylko jeden ¿y³
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Co im portki szy³
1, 2, 3 wychod� ty. (£asin)

166. Ola Boga boli noga
Kupcie trumnê bo ja umrê
Ale z desek, bo ja piesek
1, 2, 3 wychod� ty. (Grudzi¹dz)

167. Ka�ka, Mary�ka, rum, cium, cium
Wszystkie ¯ydki w piekle sum
Starego Mo�ka przygniot³a Zo�ka
A on krzyczy aj, aj, aj
Mojej brody nie ruszaj
M³oda  broda nie dla Ciebie
Przyjdzie baba we�mie Ciebie
1, 2, 3 wychod� ty. (Szczepanki)

168. Jurek, ogórek, kie³basa i sznurek
Kie³basa uciek³a, Jurek do piek³a
1, 2, 3 gonisz ty. (Jankowice)

169. Ewka, Ewka, r¹ba³a drzewka
Uciê³a paluszek lecia³a krewka
Ewko, Ewko, id� do domu
Zawiñ paluszek nie mów nikomu. (N. Mosty)

170. Janek, dzbanek, wlaz³ pod ³awê
Wlaz³ w miech i tam zdech³
Wlaz³ w pokrzywy i by³ ¿ywy
1, 2, 3 uciekaj ty. (Bia³ochowo)

171. W ciemnym pokoiku
Siedzi Maciek na nocniku
I wypuszcza takie tony
Jak motocykl zapuszczony
1, 2, 3 gonisz ty.  (Grudzi¹dz)
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172. Pimpu� sade³ko nasra³ w pude³ko
I nala³ wody, krzyczy lody
1, 2, 3 wychod� ty. (£asin)

173. Karolina mia³a syna
Syn by³ m³ody wpad³ do wody
1, 2, 3 gonisz ty. (Zawda)

174. Cyganka Ajka sprzedawa³a jajka
A po czemu, po z³otemu
A w sobotê po dwa z³ote
Bo w niedzielê jej wesele
1, 2, 3 wychod� ty. (Linowo)

175. Elek melek g³upi Felek
Robi³ flaszki na igraszki
Zgubi³ but won-kaput.  (Owczarki)

176. Król Jagie³³o bi³ Krzy¿aków
I pan Krupa robi³ tako
Pró¿no silisz siê niebo¿e
Krupa  Jag³ byæ nie mo¿e
1, 2, 3 gonisz ty. (Grudzi¹dz)

177. Pan Pierdo³ka spad³ ze sto³ka
Z³ama³ nogê o pod³ogê
Kupcie trumnê, bo ja umrê
Jeszcze trumna nie kupiona
A ju¿ noga zagojona
1, 2, 3 uciekaj ty. (Dusocin)

178. Wpad³a bomba do piwnicy
Napisa³a na tablicy
FF ty jeste� lew � wychod�. (Mniszek)

179. Danka cyganka zamknij sklep
Przyjdzie policja da ci w ³eb
1, 2, 3 gonisz ty. (D¹brówka)
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180. Na ulicy grz¹skiej
Ma³y Pytu� szed³
Buty po¿yczone
Zegarek nie swój
Z³apa³ go so³tys
Panie Pytu� stój. (Grudzi¹dz)

181. Ja mam ciotkê na urwisie
A ta ciotka sklep
Ja do ciotki po cukierki
A ciotka mnie w ³eb. (Rudnik)

182. Gdy mój ojciec by³ pilotem
Wozi³ �winie samolotem
1, 2, 3 wychod� ty. (Lisie K¹ty)

183. Pan Majewski mia³ trzy pieski
Czerwony, zielony, niebieski
1, 2, 3 wychod� ty. (Mokre)

184. Alleluja umar³ wuja
Nie �piewali pochowali
1, 2, 3 wychod� ty. (Zakurzewo)

185. Katarzyna mia³a syna
Syn by³ m³ody wpad³ do wody
Miska g³êboka, miska szeroka
I kici-kici-ka. (Rogó�no-Wie�)

186. Panie Janie Skapitanie
Czemu nie grasz na aganie
Gra³em, gra³em, zapomnia³em
Bo siê w ciotce zakocha³em
1, 2, 3 wychod� ty. (£asin)

187. Posz³a �winia do £asina
Nauczyæ siê pisma
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�wini ogon wygolili
Z wygolonym przysz³a. (£asin)

188. Jedna deska, dwie deski
Nie s³uchajcie Tereski
Bo Tereska z³a baba
Bije dzieci jak ¿aba. (Szczepanki)

189. 1, 2, 3 Niemcy wszy
A Polacy z³ote pa³ki
Wychod� ty. (B³onowo)

190. Adam, Ewa, pojechali do Tuszewa
Kupili m¹ki za trzy paj¹ki
Adam rozsypa³, Ewa p³aka³a
Adam pozbiera³, Ewa siê �mia³a
1, 2, 3. (Grudzi¹dz-Tuszewo)

191. MO wszystkie luje w piekle so
A¿ siê piek³o zawali³o
Wszystkich lujków przydusi³o
A starego Mo�ka przygniot³a Zo�ka
A starego rabina przygniot³a drabina
A ten trzeci co tam zosta³
To cebul¹ w mordê dosta³
1, 2, 3 wychod� ty. (Rz¹dz)

192. Posz³a dama do ogrodu
Dumna niby ksi¹¿ê
Zobaczy³a pipidona
Jak se gacie wi¹¿e
A pardon pipidon
Co siê panu sta³o
O madam trotuer
Sraæ mi siê zachcia³o
1, 2, 3 wychod� ty. (£asin)
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193. Bocian kiszka
przynie� mi braciszka
1, 2, 3 wychod� ty. (£asin)

194. Goni³ lisek kurkê
Z³apa³ j¹ za piórka
1, 2, 3 wychod� ty. (Sarnowo)

195. P³ynie ³ódka po wodzie
A jab³uszko po lodzie
Czy pani widzia³a mego mê¿a? � tak
Gdzie on by³? � w knajpie
Co on pi³? � wódkê
Jakie mia³ cholewy? � krótkie
£aj dyga, dyga
To mój dziadyga. (Grudzi¹dz)

196. Cyn, cyn, cyna-na
ukrad³ wilk barana
zaniós³ go do pana
a ty panie skapitanie
spuszczaj konie po organie
z³ote mytko pod kopytko
pijawecka kloæ. (£asin)

197. Cyn, cyn, cynyna
ukrad³ wilk barana
zaniós³ go do pana
a ty panie kapitanie
spuszczaj konie po organie
z³ote mytko pod kopytko
pijawecku kloc.  (Wiewiórki)

198. Jedzie ³ódka po wodzie
a berdunka po lodzie
Czy pan widzia³ mego mê¿a
/nale¿y odpowiedzieæ na pytanie/ � tak
gdzie on by³? � w karczmie
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 co pi³? � gorza³kê
jakie mia³ cholewy? � krótkie
£aj dyga, dyga
to by³ mój stary dziadyga. (Radzyñ Che³miñski)

5. Literackie i inne

199. Jad¹ ch³opcy rowerami
wywijaj¹ peda³ami
tego szkoda, tego szkoda
ale wyrzuæ tego smroda. (£asin)

200. Goni³ diabe³ diab³a
a¿ mu czapka spad³a
my�la³, ¿e to dusza
i wskoczy³ do kapelusza
1, 2, 3 gonisz ty. (Me³no)

201. Motor, skuter, odrzu-to-wiec
którym jedziesz zaraz powiedz,
a kto drugi, trzeci
odrzutowcem poleci,
czwarty wsi¹dzie na motor
a ty pójdziesz piechot¹. (Grudzi¹dz)

202. 1, 2, 3, 4, 5, gdzie pojecha³ stary ziêæ
On jest w Berlinie, tam nie zginie
Tam jest ko�ció³ murowany,
Ceg³a w ceg³ê uk³adany
w tym ko�ciele zakazali
¿eby chleba nie jadali
tylko bu³ki i pigu³ki,
tam s¹ ludzie jak jaskó³ki
1, 2, 3 wychod� ty. (Gruta)

203. CDT ka¿dy o tym wie
¿e buciki i p³aszczyki, tylko w CDT. (Grudzi¹dz)



Józef Daniel138

204. Pa³ka zapa³ka, dwa kije
kto nie chowa ten kryje. (Zawda)

205. Cebula i czosnek
Skakali przez mostek
cebula siê utopi³a
a czosnek siê �mia³. (£asin)

206. Raz rybki w morzu bra³y �lub
i pluska³y, chlip, chlup, chlup,
a w tym wieloryb wielki wpad³
ca³e towarzystwo zjad³, zjad³, zjad³. (Parski)

207. Strie³ka, Bie³ka, Sabaka, pies
rakieta gotowa na ksiê¿yc jest
kto chce jechaæ niech nie pcha siê
i wykupi bilet w kasie � bêc. (Grudzi¹dz)

208. Deszczyk pada, s³oñce �wieci
Baba Jaga mas³o kleci
Ty diabliku zmykaj, zmykaj
swego nosa tu nie wtykaj,
rindo, windo, mas³o, zgas³o
bo ubij¹ ciê na mas³o
1, 2, 3 wychod� ty. (£asin)

209. Wieczorem na stawie rodzina kacza
kaczy kuper w wodzie macza
bo w tym ca³a rzecz i sêk
¿eby kaczy kuper zmiêk³
1, 2, 3 wychod� ty. (Grudzi¹dz)

210. Bierzem misia w teczkê
jedziem na wycieczkê
misiu jako misiu
zrobi³ w teczkê pisiu
1, 2, 3 wychod� ty. (Szczepanki)
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211. Posz³a Zosia do miasteczka
tam kupi³a trzy ciasteczka
jedno z miodem, drugie z serem
a to trzecie z kawalerem
1, 2, 3 wychod� ty. (Szynwa³d)

212. Na dalekim stawie p³ywaj¹ ³abêdzie
na kogo wypadnie, ten fujara bêdzie. (�wiecie n. Os¹)

213. Na wysokim mo�cie bili siê dwa go�cie
a jak? � tak /uderzenie w twarz/. (Zawadzka Wola)

214. Niezapominajki s¹ to kwiatki z bajki
rosn¹ nad potoczkiem
patrz¹ modrym oczkiem /na ciebie/. (Gaæ k. Grudzi¹dza)

215. W Damaszku siedzia³ diabe³ na daszku
w kapeluszu czerwonym
pstrym piórkiem przystrojony
1, 2, 3 wychod� ty. (D¹brówka)

216. Cztery kiery i frajery
guma do ¿ucia, majtki do prucia
1, 2, 3 wychod� ty. (Grudzi¹dz)

217. Mam spodnie w kratê niby krawatkê
noszê pi¿amê po mojej mamie
mama siê �mieje, ¿e ja g³upiejê
Dosta³em szpilki od pani Irki
A to najmniejsze to jeste� ty. (�wierkocin)

218. Jak ak wlaz³ w k¹cik
1, 2, 3 wychod� ty. (Rz¹dz)
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6. Zabawy słowno-ruchowe

219. Chodzi lis ko³o drogi
Nie ma rêki ani nogi
Chwa³a Bogu przy niedzieli
¯e�my lisa nie widzieli
Lis, lis ogon ma
Ale nie wie komu da.  (Grudzi¹dz)

220. Wszystkie ptaszki pod budk¹
powiedz � poniedzia³ek, wtorek,
itd. 1, 2, 3, gonisz ty.  (B³êdowo)

221. Kto siê szuka, palce pod budk¹
Bo za minutkê zamykamy budkê
Powiedz � poniedzia³ek, wtorek,
�roda, czwartek, pi¹tek, sobota,
niedziela.   (Grudzi¹dz)

222. Budujemy mosty dla pana starosty
Tysi¹c koni przepu�cimy
a jednego zatrzymamy � klops. (£asin)

223. Chodzi ptaszek po ulicy
i wybiera groch z pszenicy
A ja sobie stojê w szkole
I wybieram kogo wolê. (Marusza)

224. Chodzi lisek ko³o drogi
cichuteñko stawia nogi
A ogonem machu, machu
Nie ma �ladu ani strachu. (Szynwa³d)

225. Oczko, oczko powiedz nam
Gdzie tu mieszka Abraham
Abraham mieszka tam
Gdzie siê robi am. (Sarnowo)
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226. Wszystkie ptaszki pod budkê
bo za minutkê zamykam k³ódkê
Powiedz � wtorek, �roda, itp.
1, 2, 3 gonisz ty. (M. Rudnik)

227. Chodzi lisek ko³o drogi
Nie ma rêki ani nogi
Chwa³a Bogu przy niedzieli
¯e�my liska nie widzieli
Lis, lis, kury gryz³
A kurczaki rzuci³ w krzaki. (Gruta)

228. Cicho sza na talerzu le¿y wsza
Kto krzyknie, ten j¹ ³yknie
Kto powie, ten j¹ ma. (£asin)

229. Ojciec Wergiliusz
Uczy³ dzieci swoje
A mia³ ich wszystkich
Sto dwadzie�cia troje
Hej¿e dzieci
Hej¿e ha
Róbcie wszystko
to co ja.  (K³ódka)

230. �limak, �limak
wystaw rogi
Dam ci sera na pierogi
1, 2, 3.  (Rogó�no Wie�)

231. Wêdrowa³y dwa Micha³y
Jeden du¿y drugi ma³y
Jak ten du¿y zacz¹³ kr¹¿yæ
To ten ma³y nie móg³ zd¹¿yæ
1, 2, 3 gonisz ty.   (B³onowo)

232. Kipi kasza kipi groch
Lepsza kasza ni�li groch
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Bo od grochu boli brzuch
A od kaszy brzuszek zdrów
1, 2, 3 wychod� ty. (Szynych)

7. Rymy obsceniczne

233. Na ulicy Kopernika
sz³a dziewczyna bez bucika
ja siê pytam, gdzie masz bucik
Ona pierd³a, a ja uciek³.
1, 2, 3 wychod� ty. (Grudzi¹dz)

234. Wlaz³a koza na cha³upê
Pokaza³a Niemcom dupê
Niemiec my�la³, ¿e to smalec
w³o¿y³ kozie w dupê palec
1, 2, 3 gonisz ty. (£asin)

235. Suknia, motyka, pi³ka, korek
nie zagl¹daj mi w rozporek
bo w rozporku jest kanarek
co kosztuje 1000 marek
1, 2, 3 wychod� ty. (£asin)

236. Wesz³a baba na drabinê
pokaza³a mandolinê
dziadek my�la³, ¿e to skrzypce
i podrapa³ j¹ po g³owie
1, 2, 3 uciekaj ty. (Gruta)

237. Kowal kuje popiarduje
a kowalka ry¿ gotuje,
kowal idzie na �niadanie
a kowalka sra w saganie
1, 2, 3 gonisz ty. (Marusza)
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238. Hitler na dachu
pierdzi ze strachu
baba mówi co za smród
Hitler sprechen ja kaput. (Grudzi¹dz)

239. Jedzie kareta do ko�cio³a
panna m³oda jest weso³a
a pan m³ody zasmucony
bo narobi³ w kalesony. (Rudnik Ma³y)

240. Sra³a babcia sra³a
trawy siê trzyma³a
trawa siê urwa³a
babcia sraæ przesta³a
1, 2, 3 wychod� ty. (Budy)

lub:
241. trawa siê wysmyk³a

babcia w gówno fik³a
1, 2, 3 wychod� ty. (Radzyñ Che³m.)

lub:
242. trawa siê urwa³a

babcia siê upapra³a
1, 2, 3 wychod� ty. (Jankowice)

243. Ente pente
w dupê co� wetknê
ko³kiem zabijê
dratw¹ zaszyjê
a ty w mojej dupie sied�
1, 2, 3 wychod� ty. (Grudzi¹dz)

244. �winia �wini
ty³ek �lini
co wy�lini to dla siebie
a co wysra to dla ciebie
1, 2, 3 gonisz ty. (Linowo)
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245. Nie my�l durniu, ¿e se smalcem
Nie wycieraj dupy palcem
Tylko ga-ze-t¹. (�wierkocin)

246. Posz³a Andzia sraæ na tory
obesra³a semafory
wszyscy ludzie wyskakuj¹
w Andzi gówno siê pakuj¹
1, 2, 3 wychod� ty. (Me³no)

247. Siedzi Polak na ¿erdzi
Hitlerowi w ucho pierdzi
Hitler to �winia
Szwabska dynia
Polak góruje
na �winie poluje
Ajn, cwaj aus
Szwabie z Polski raus. (Grudzi¹dz)

8. Udziwnione i absurdalne naśladownictwo słownictwa
    i mowy obcej

248. Meine Mutter � moja matka
Sprzedawali Apfel jab³ka
Przysz³a do nich Zige koza
oddaj Mutter Apfel z woza.  (Rudnik)

249. Rembusa, Rembusa
En-ten-to � Ballusa. (£asin)

250. Mam 3 z³ote pójdê do kina
Tam bêdzie sta³a hejne medina
Heine medina ma z³ot¹ sukniê
Heine medina taka jest.  (Bia³ochowo)
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251. Radu, busu, iry dusu
do k¹ta menta
en-ten-to. (Radzyñ)

252. Abra kadabra trzy kije
Kto siê nie chowa
Ten kryje � 1, 2, 3. (Wa³dowo)

253. Ja szewczyk, a ty �lusarz
Ira, ira, bambusa
Sala mala hop, sztajne � ty� w¹¿. (£asin)

254. Ja Tomek, ty� Lusia
Isia, ira, bambusa
Salamala, chopsznajder � ty� w¹¿. (Me³no)

255. Konto sonajne domine reijne
Wene, wene, finfcy�
Szlube, sztajne, troje, trojacy
waszta, waszta, hen, ha, ha. (Grudzi¹dz)

256. Ja Tomek, ty �lusarz
Isa, isa - bambusa
salamala, hopsajne � ty� w¹¿. (£asin)

257. Uki, puki, sznabe, rabe
Tipe, tipe, kajse, rabe
Uli, uli puf
Jedn¹ rêk¹ schów. (Marusza)

258. Mas³o ma�liæ ma�lane
zama�liæ wyma�liæ Danê
przyma�liæ, odma�liæ s³one
doma�liæ ma s³oma
1, 2, 3 wychod� ty. (Piaski)

259. Okoci³a siê torba
z wysokiego poworba
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a w tej torbie chleb i woda
z kim podzielisz siê. (Grudzi¹dz)

260. Wenere, weneso, weneta
Wenepis, wenesem, wenika
Wene tak, wene jak � Wenecja. (£asin)

261. Incele, decybele
Deus deus
Kosmateus, aksamites
Klops.

262. Ar¹bi bus, a r¹di bus
Iza diza d¹
Kontamenta-n¹
Konte mente, fipla, fapla
Iza, diza, d¹.  (Sarnowo)

263. Ene, efne, drene fajra
Foka, zoka, kloka
C� ple, bone, boks. (Rudnik)

264. Oki, boki
Dremajzloki kloc. (Owczarki)

265. Spad³a torba z wysokorba
a w tej torbie chleb i woda
z kim podzielisz siê. (Parski)



Janusz Kajetan Kaźmierski

Ludowa wiedza o gadach i płazach w wierzeniach
i podaniach w powiecie żnińskim

Ludowa wiedza by³a budowana przez pokolenia m.in. z ogl¹du otaczaj¹cej
przyrody. Wiele z s¹dów o tym �wiecie wynika³o z bezpo�redniej obserwacji
i zgadza siê z odkrywanymi prawami biologii jako nauki, inne jednak podpo-
rz¹dkowane by³y przekonaniom wyp³ywaj¹cym z innych przekonañ, np.
magicznych.

Przytoczê ciekawe cytaty na temat gadów i p³azów zaczerpniête z ksi¹¿ki
naukowej, a podkre�laj¹cej mnogo�æ ludowych wyobra¿eñ na ich temat: �P³azy
jak ¿adne inne zwierzêta, wyciska³y w umys³ach ludzi szczególne piêtno. Do
niedawna ¿ycie ich powszechnie otacza³y pe³ne tajemnic legendy, dziwaczne
zabobony i przes¹dy. Wysuszone i starte na proch cia³o ich dostarcza³o trucizn,
sam ich widok mia³ sprowadzaæ nieszczê�cie. W czasie inkwizycji bli¿sze
zainteresowanie siê nimi oznacza³o �mieræ na stosie. W ten sposób na mocy
wyroku parlamentu francuskiego zgin¹³ w 1619 roku filozof Vanini za to tylko,
¿e znaleziono u niego ¿yw¹ ropuchê zamkniêt¹ w szklanym pucharze. Jak podaj¹
kroniki, ksi¹¿ê w³oski Cezary Borgia, aby siê ustrzec przed zabójczym dzia³aniem
jadu ropuchy, u³o¿y³ siê w zw³okach �wie¿o zabitego mu³a, gdy¿ to mia³o byæ
skutecznym �rodkiem. Niestety, jeszcze dzi�, w wieku radia i telewizji, nierzadko
spotyka siê ludzi, u których ropucha wywo³uje paniczny lêk, którzy zas³aniaj¹
sobie usta, aby im zêbów nie policzy³a, którzy s¹ przekonani, ¿e salamandry
wrzucone do ognia gasz¹ go, same nie ponosz¹c ¿adnej szkody�1. Autor tej
publikacji podkre�la, ¿e �Gady, a w�ród nich szczególnie wê¿e, na przestrzeni
wieków zawsze by³y symbolem z³a, chytro�ci i podstêpu. Oto w³a�nie za spraw¹
wê¿a wygnany zosta³ cz³owiek z biblijnego raju. Apollo, mityczny bóg s³oñca,
mszcz¹c siê na swoim kap³anie Laokoonie, zsy³a na niego wê¿e, które udusi³y
zarówno jego, jak i dwóch jego synów. G³owy greckich bogiñ zemsty Gorgon
oplata³y k³êbowiska wê¿y. Z wê¿ami te¿ wi¹¿¹ siê groz¹ przejmuj¹ce zabobony
i niedorzeczne przes¹dy, np. o istnieniu �króla wê¿y�, rzekomo niebezpiecznego
dla ludzi�2.

1 W. Juszczyk, P³azy i gady krajowe, Warszawa 1974, s. 704.
2 Ibidem, s. 705.

Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu Nr 2
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Z kolei jeden z najwiêkszych polskich etnografów i historyków kultury Jan
Stanis³aw Bystroñ pisa³ o naturze i zasadach ludowych obserwacji przyrody:
�Wiadomo�ci o �wiecie zwierzêcym s¹ bardzo skomplikowane. Mamy tu przede
wszystkim do czynienia z ci¹g³¹ obserwacj¹, nieraz bardzo precyzyjn¹, doty-
cz¹c¹ jednak niektórych tylko gatunków i niektórych tylko ich cech, maj¹cych
znaczenie dla gospodarki, my�listwa czy przepowiadania pogody; poza tym
nawarstwione s¹ tu rozmaite tradycyjne pojêcia, poczynaj¹c od pierwotnych
pogañskich poprzez biblijne, klasyczne, od �redniowiecza a¿ do dzisiejszych
czasów. Ostatecznie wytworzy³ siê kompleks tych wiadomo�ci, który do�æ
uporczywie siê utrzymuje, jak gdyby wbrew codziennemu do�wiadczeniu�3.

Zaciekawi³o mnie, ¿e wbrew tym opiniom czytaj¹c dzie³o Oskara Kolberga4,
w tomach po�wiêconych Wielkiemu Ksiêstwu Poznañskiemu nie znalaz³em
najmniejszej wzmianki na temat wierzeñ zwi¹zanych z p³azami i gadami
z terenu dzisiejszego powiatu ¿niñskiego. Postanowi³em zatem sprawdziæ czy
na terenie Pa³uk wystêpowa³y jakie� wierzenia zwi¹zane z gadami i p³azami,
a je¿eli wystêpowa³y, to w jakim stosunku pozostaj¹ one do wierzeñ i podañ
z innych czê�ci kraju. Badania takie mia³y tak¿e przynie�æ jakby uzupe³nienie
dokumentacji gin¹cej kultury duchowej. Zamierza³em tak¿e skupiæ siê na
oddzieleniu w tych prze�wiadczeniach elementów racjonalnych od irracjonal-
nych i wykazaæ, ¿e to, co pozornie irracjonalne mog³o mieæ racjonalne podstawy.

Badania nad wiedz¹ ludow¹ na temat p³azów i gadów przeprowadza³em
w roku 1966. Zosta³a nimi objêta wschodnia czê�æ powiatu ¿niñskiego, a mia-
nowicie miejscowo�ci: Sobiejuchy, Wójcin, Jaroszewo, Brzyskorzystew, Dobry-
lewo, Reczyce, Wawrzynki, Brzyskorzystewko, Jadowniki, Januszkowo,
Murczyn, Murczynek, Obudno, Ostrówce, Kierzkowo, Bia³o¿ewin, Gogó³kowo
i  Bo¿ejewice. Badania polega³y na zebraniu wywiadów uzyskanych od ludzi
starszych, urodzonych na terenie powiatu ¿niñskiego. Ograniczenie siê do
zbierania wiadomo�ci od ludzi urodzonych na tym terenie mia³o na celu
wyeliminowanie wierzeñ przyniesionych na teren powiatu przez ludzi nap³y-
waj¹cych tu licznie po pierwszej wojnie �wiatowej. Wiêkszo�æ osób, z którymi
przeprowadzi³em wywiady mieszka na wsi. S¹ to przewa¿nie rolnicy i gospody-
nie wiejskie, na co dzieñ stykaj¹cy siê z przyrod¹, stale z ni¹ obcuj¹cy. Kilku
rozmówców obecnie mieszka w mie�cie, lecz pochodz¹ i przez wiele lat
mieszkali na wsi. W czasie swobodnej rozmowy bez korzystania ze specjalnego
kwestionariusza uzyska³em 45 wywiadów. Najczê�ciej zadawa³em pytanie: �Co
Pan (Pani) wie o ¿abach i wê¿ach?�. Nieraz w rozmowie na inny temat

3  J. S. Bystroñ, Etnografia Polski, Warszawa 1947, s. 151.
4 O. Kolberg, Pie�ni Ludu Polskiego, Wroc³aw - Kraków 1961, przedruk z wyd. I, Warszawa 1859.
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mimochodem zadawa³em powy¿sze pytanie. Pokazywa³em równie¿ niekiedy
ilustracje p³azów i gadów. Relacje notowa³em po opuszczeniu domu rozmówcy,
st¹d nie s¹ one wiernym zapisem. Poni¿ej przedstawiam podstawowe dane na
temat informatorów:

Wiek informatorów:

Wykszta³cenie:

Wykonywany zawód:
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Wiadomości o wyglądzie i nazwach poszczególnych
rodzajów zwierząt. Ich klasyfikacja

Je¿eli zapytaæ przeciêtnego cz³owieka o podzia³ �wiata zwierzêcego to
najczê�ciej us³yszymy: robaki, gady, ryby i zwierzêta. W obrêbie p³azów i gadów
informatorzy rozró¿niali 3 grupy: ¿aby (to wszystkie p³azy bezogonowe),
jaszczury (to jaszczurki i traszki) oraz wê¿e (¿mija, zaskroniec, gniewosz,
padalec). ¯aden z moich rozmówców nie widzia³ ¿ó³wia, ani o nim nie s³ysza³
od starszych ludzi, mimo ¿e w bardzo dawnych czasach ¿ó³w wystêpowa³ na
pewno5, ale w ¿adnym przekazie jego obraz siê nie utrwali³.

Na wsi mianem gad, gadzina obejmuje siê drób i byd³o. Jest to nazwa
gwarowa powszechna dla Ma³opolski, wystêpuj¹ca równie¿ w Wielkopolsce.
Jest ona reliktem wyrazu ogólnoma³opolskiego o znaczeniu �gadzina� � ogó³
zwierz¹t domowych, lub byd³o, drób. Nazwa ta nawi¹zuje do pras³owiañskiego
gorêdo � byd³o6. Podczas badañ trzeba by³o o tym pamiêtaæ. Nazwy nadawane
przez lud p³azom i gadom maj¹ najczê�ciej swe uzasadnienie w wygl¹dzie
zewnêtrznym lub zachowaniu siê zwierz¹t. Zaskroniec dziêki zjadaniu m.in. ¿ab
otrzyma³ imiê ¿abiana. Grzebiuszka ziemna otrzyma³a nazwê � �¿aba czosn-
kowa�, gdy¿ zaniepokojona mo¿e wydzielaæ woñ zbli¿on¹ do zapachu czosnku7.
Kumak nizinny zyska³ miano kumki, a wiêc w tym wypadku widaæ, ¿e nazwa
ludowa zosta³ przyjêta w nazewnictwie naukowym, biologicznym. Nazwê swoj¹
zawdziêcza przeci¹g³ym, monotonnym odg³osom wydawanym przez samce,
szczególnie czêsto w porze godowej. Lud zaobserwowa³ zjawisko, ¿e skórne
gruczo³y jadowe kumaka nizinnego wydzielaj¹ truj¹c¹ ciecz, przybieraj¹c
wygl¹d piany mydlanej. Dra¿ni ona b³ony �luzowe. St¹d odpowiada prawdzie
opis zawarty w wywiadzie 2: �Pies wzi¹³ do pyska ¿abê (kumak nizinny) pokryt¹
pian¹, ale szybko wypu�ci³ na ziemiê. Potem d³ugo biega³ z »wywalonym
jêzorem«, piszcza³, pi³ wodê�.

Coraz czê�ciej wiadomo�ci naukowe docieraj¹ do spo³eczeñstwa. Z tych
wiadomo�ci i w³asnych niedok³adnych obserwacji ludzie kszta³tuj¹ nowe
wyobra¿enia o �wiecie zwierzêcym. Ilustracj¹ tego jest wywiad 3. Nale¿y siê
spodziewaæ, i¿ rozmówczyni s³ysza³a od kogo� o regeneracji przez niektóre
zwierzêta utraconych czê�ci organizmu8. Ona oraz jej m¹¿ zaobserwowali
jaszczurki bez ogona lub z bardzo krótkim. To pozwoli³o im wysnuæ wniosek,

5 Z. Rajewski, 1000 lat Biskupina i jego okolice, Warszawa 1958, s. 115.
6 F. S³awski, S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, Kraków 1952-1956, t. 1, s. 284, 262.
7 [�]�wystêpuj¹ równomiernie w skórze rozmieszczone gruczo³y, produkuj¹ce substancje

o  specyficznej woni czosnku (niemiecka nazwa � Knobelbauchskrote), W. Juszczyk, op. cit., s. 369.
8 S. Skowron, H. Roguski, O regeneracji utraconych czê�ci cia³a, Warszawa 1963.
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¿e �s¹ zwierzêta, które jak poci¹æ na kawa³ki, to siê zrosn¹�. Z wypowiedzi
rozmówczyni mo¿na by wnioskowaæ, i¿ jaszczurka potrafi nawet zregenerowaæ
utracon¹ g³owê.

Wiedza i wierzenia o zachowaniu się
poszczególnych zwierząt
Wierzenia omawiane w tym rozdziale, chocia¿ nie s¹ liczne, s¹ za to bardzo
interesuj¹ce. Przewagê stanowi¹ wierzenia zwi¹zane z wê¿em oraz ilo�ci¹
dawanego mleka przez krowy. Przewa¿aj¹ca wiêkszo�æ ludzi nie zna gatunków
naszych wê¿y. Dla tych ludzi ka¿dy osobnik, obojêtnie jakiego gatunku, to po
prostu w¹¿. W�ród ludzi na wsi, pokutuje wierzenie, i¿ w¹¿ lubi mleko. Aby je
zdobyæ dostaje siê do obór i wypija mleko krowom z wymienia. Co do tego faktu
wszyscy opowiadaj¹cy s¹ zupe³nie zgodni. W ró¿ny sposób jednak podawano
skutki �takiego dojenia przez wê¿a�:

I wersja � krowa dojona przez wê¿a daje ma³o mleka, czêsto w mleku
pojawia siê krew (wywiad 8, 9),

II wersja � krowa ssana przez wê¿a daje du¿o mleka, ssanie nie wyrz¹dza
jej ¿adnej krzywdy (wywiad 12, 13),

III wersja � krowa przyzwyczaja siê do ssania przez wê¿a. Gdy w¹¿ o sta³ej
godzinie nie przype³znie do ssania, krowa ryczy, nie chce je�æ, a potem zdycha
(wywiad 14).

Interesuj¹cym zagadnieniem by³ problem, czy opowiadaj¹cy widzieli, by
w¹¿ pi³ mleko z wymion. Dlatego wszystkim moim rozmówcom zadawa³em to
pytanie. Otrzyma³em jednobrzmi¹c¹ odpowied� � nie. Tak wiêc nikt tego nie
widzia³. To sk¹d o tym wiedz¹? � dopytywa³em. Ludzie opowiadali, matka,
dziadek, babka � odpowiadali. Równie wa¿nym pytaniem by³o, czy w to wierz¹?
Po³owa opowiadaj¹cych wierzy, a po³owa kategorycznie zaprzecza. Jak wyt³u-
maczyæ powstanie tych wierzeñ? W literaturze spotykamy nieliczne próby ich
wyja�nienia. Z ubieg³ego wieku mamy pracê Jachny9, a w czasach wspó³cze-
snych pisze o tym ̄ abiñski10. Wê¿e, a szczególnie zaskroniec, czêsto w dawniej-
szych czasach próbowa³y spêdziæ zimê w cieple zabudowañ ludzkich. Wciska³y
siê najczê�ciej do obór, by w cieple zapa�æ w sen zimowy. Ludzie widz¹c wê¿a

9 �Nastêpnie jakby móg³ w¹¿, obj¹wszy raz pyszczkiem dójkê, na powrót j¹ wypu�ciæ, kiedy ma on
zêby w ty³ pozaginane, z których raz uchwycony przedmiot tylko przypadkowo albo wcale nie da siê
zsun¹æ, albo dopiero po silnym zranieniu uchwyconego cz³onka�, J. Jachno, O wê¿ach galicyjskich w ogóle
a o ¿mijach w szczególno�ci, Kraków 1867, s. 7.

10 �Jedna bzdura poci¹ga za sob¹ drug¹. Tote¿ w�ród ludu do dzi� dzieñ kr¹¿¹ jeszcze podania, jak
to wê¿e w�lizguj¹ siê do obór, owijaj¹ siê wokó³ tylnych nóg krowy i ³ypi¹c gro�nie oczami, ss¹ mleko
bezpo�rednio z wymienia�, J. ¯abiñski, To i owo o wê¿ach, Warszawa 1956.
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w oborze, a maj¹c pewne trudno�ci z udojem, musieli zrzuciæ na kogo� winê
przed gospodarzem, wymy�lili opowiadanie o dojeniu krów przez owego wê¿a11.
Z czasem te wierzenia uleg³y modyfikacji i dzi� spotykamy siê z wielu ich
wariantami. Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e wiele opowie�ci o dojeniu krów przez
wê¿e, a co siê z tym wi¹¿e, z brakiem mleka i chorobami wymienia, wymy�lili
pasterze12.

Codzienna obserwacja pewnego zjawiska niekoniecznie musi prowadziæ do
wyci¹gniêcia prawid³owych wniosków. Ludzie uwa¿aj¹, ¿e ropuchy zjadaj¹
owoce truskawek. Na poparcie tego s¹du pokazuj¹ nadgryzione owoce truska-
wek oraz ropuchy na grz¹dce. Wierzenie takie z ³atwo�ci¹ mo¿na wyja�niæ.
Nieuwa¿ny obserwator spostrzega jedynie wiêksz¹ ilo�æ ropuch w okresie
dojrzewania owoców truskawek oraz te ponadgryzane owoce. W innym okresie
wegetacyjnym na plantacji truskawek ropuch jest ma³o lub nie ma ich wcale.
Dojrza³e owoce truskawek s¹ zjadane przez �limaka pomrowika polnego
(Agrolima agrestis). Te �limaki stanowi¹ przysmak ropuch. W okresie dojrzewania
owoców truskawek, pojawiaj¹ siê te �limaki, a za nimi ropuchy. Nikt nie
przypuszcza, ¿e to w³a�nie �limaki s¹ sprawcami wyrz¹dzanych szkód13.
W jednym z wywiadów (wywiad 10) dowiadujemy siê, i¿ jaszczurki zjadaj¹ owoce
winogron. Z literatury dowiadujemy siê, ¿e jaszczurki zjadaj¹ wy³¹cznie zwie-
rzêta, m.in. �limaki i paj¹ki.

Ludzie z zachowania zwierz¹t starali siê wywnioskowaæ o maj¹cej nast¹piæ
zmianie pogody. Powszechnie znane jest przekonanie, i¿ gdy jaskó³ki fruwaj¹
nisko nad ziemi¹, to bêdzie deszcz. Ropuchy dzieñ spêdzaj¹ w ukryciu, jedynie
w dni deszczowe lub pochmurne mo¿na spotkaæ je w czasie polowania na
zdobycz14.

Praktyki magiczne związane z poszczególnymi zwierzętami
Przez d³ugie lata w �wiecie nauki panowa³ pogl¹d, ¿e medycyna ludowa jest
jednoznaczna ze znachorstwem, zamawianiem, gus³ami, zabobonami. By³a
wy�miewana i wyszydzana. Ostatnie jednak lata radykalnie wp³ynê³y na

11 J. ¯abiñski, Z ¿ycia zwierz¹t, t.3, Warszawa 1965, s. 349-350.
12 J. ¯abiñski, To i owo o wê¿ach, s. 124, �Jak¿e starannie kultywuj¹ podobne przyrodnicze spostrze-

¿enia nieuczciwi pasterze byd³a. Na karb wê¿a spadaj¹ potem wszelkie niedobory udoju, choroby
wymion, krew pokazuj¹c¹ siê zamiast mleka, co zdarza siê przy nieumiejêtnym dojeniu. Poczciwy w¹¿
staje siê w ten sposób znakomitym parawanem dla z³ego lub nieumiejêtnie wykonuj¹cego swe obowi¹zki
cz³owieka�.

13 M. £ucka, Truskawki, Warszawa 1956, s. 112; M. M³ynarski, P³azy i gady Polski, Warszawa 1971, s. 34.
14 L. Berger, J. Micha³owski, Klucze do oznaczania krêgowców Polski, Czê�æ II. P³azy, Warszawa-Kraków

1963, s. 48; W. Juszczyk, op. cit, s. 407; M. M³ynarski, op. cit. s. 34-36.
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stosunek do lecznictwa ludowego. Najwiêksze s³awy medyczne zaczê³y pospiesz-
nie poznawaæ dorobek dawnych wieków.

Medycyna ludowa pos³ugiwa³a siê lekami sporz¹dzanymi z ro�lin i zwierz¹t.
Trzeba przyznaæ, ¿e w�ród morza b³êdnych pogl¹dów mo¿na napotkaæ i praw-
dziwe. Dawny cz³owiek zdobywa³ je poprzez obcowanie i obserwacjê otaczaj¹-
cego �wiata. W zwi¹zku z tym stosowa³ wiele doskona³ych lekarstw, nie wiedz¹c
o ich istnieniu, ani nie rozumiej¹c ich dzia³ania. Wywiad 19 jest odpowiedni¹
ilustracj¹ s³ów przytoczonych powy¿ej. Fakt, ¿e chory cierpi¹cy na bezsenno�æ
po za¿yciu lekarstwa sporz¹dzonego z cia³a czy te¿ skóry ropuchy zasypia³, ogó³
ludzi uwa¿a³ za zabobon. Jest rzecz¹ prawdopodobn¹, ¿e w³a�nie taki lek
stosowano w �redniowieczu powszechnie, a na wsi i w latach ostatnich.
Naukowe badania przeprowadzone nad ropuchami wykaza³y obecno�æ substan-
cji chemicznych w gruczo³ach skórnych ropuch z grupy bufotalin, które maj¹
dzia³anie odurzaj¹ce15. Bufotaliny podane w odpowiednim stê¿eniu mog¹
dzia³aæ usypiaj¹co na zwierzêta i ludzi.

Na trafnej obserwacji oparta jest czê�æ wierzenia zawartego w wywiadzie
21, a mianowicie spostrze¿enie o wyp³ywaniu p³ynu z gruczo³ów skórnych
ropuch. Równie¿ fakt szczypania i ³zawienia oka po potarciu tym p³ynem ma
pokrycie w rzeczywisto�ci. W gruczo³ach skórnych ropuch zawarte s¹ bufoto-
niny, dra¿ni¹ce spojówki oka, co objawia siê szczypaniem i ³zawieniem. Powy¿-
sze wyja�nienie odnosi siê do wierzenia zawartego w wywiadzie 23. Czarownica
ugotowa³a ropuchê i wywarem skropi³a koniowi oczy i koñ o�lep³. Jest rzecz¹
mo¿liw¹, ¿e ten p³yn w wiêkszym stê¿eniu mo¿e spowodowaæ nieodwracalne
zmiany w oku, zarówno cz³owieka, jak i konia16. Pozostaje wiêc wyja�niæ to
zagadnienie na drodze do�wiadczalnej. Wydaje siê jednak, i¿ sporz¹dzano takie
�rodki nie poprzez gotowanie ropuchy, lecz przez rozpuszczenie w wodzie
sproszkowanego wysuszonego uprzednio cia³a ropuchy17.

Jako trucizny mo¿na u¿ywaæ jadu ¿mii (wywiad 2018). Sposób zdobywania
jadu opisany w tym wywiadzie jest prawdopodobny. Zastrze¿enie budzi jedynie
fakt wygotowania szmaty wraz z jadem. Nasuwa siê logiczny wniosek. Albo
podawano ¿mii do k¹sania wilgotn¹ szmatê i potem j¹ wykrêcano lub such¹
szmatê wraz z jadem lekko podgrzewano w wodzie. Podgrzanie do temperatury

15 Suszone ropuchy (Bufones exsiccatae) znajduj¹ tak¿e zastosowanie w medycynie ludów wschod-
nich, W. Jaroniewski, Gady jadowite, Warszawa 1973, s. 8a.

16 W. Jaroniewski, ibidem, s. 8, podaje (za Rusieckim), �¿e przypuszczalna dawka �miertelna dla
cz³owieka wa¿¹cego 70 kg wynosi 21 mg�. W. Juszczyk, op. cit., s. 410, pisze: �Z teoretycznych obliczeñ
wynika, ¿e �mierteln¹ dawkê dla doros³ego cz³owieka stanowi ilo�æ jadu zawarta w skórze 10 du¿ych
ropuch�.

17 W. J. Pajor, Ropuchy - zwierzêta jadowite, �Wszech�wiat� 2/1962, s. 47.
18 �5 mg jadu ¿mii wystarcza do zabicia 10-15 �winek morskich�, W. Juszczyk, op. cit., s. 695.
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rzêdu 70-80°C powoduje jednak denaturacjê sk³adnika bia³kowego jadu i jad
traci sw¹ zjadliwo�æ19.

Podano tak¿e kilka innych ciekawych wierzeñ. Popió³ ze spalonej skóry wê¿a
ma zapobiegaæ zabijaniu krów jako aktowi zemsty za zabicie wê¿a. Przypisuje
siê równie¿ wê¿om zdolno�æ my�lenia i wywierania zemsty (wywiad 17).
Ropucha ma mieæ wp³yw na proces wyrobu mas³a, zatrzymania siê mleka
w  wymieniu i na udój mleka z krwi¹ (wywiad 18). Znana powszechnie jest
praktyka magiczna � amulet ze skóry ¿mii ma ochroniæ cz³owieka przed
uk¹szeniem go przez te gady (wywiad 22).

Wierzenia i opowieści fantastyczne,
związane z poszczególnymi rodzajami płazów i gadów
W spo³eczeñstwie szeroko jest rozpowszechnione wierzenie o tym, i¿ kobieta
bêd¹ca w ci¹¿y mo¿e siê zapatrzyæ lub przestraszyæ. W wyniku takiego zapa-
trzenia lub przestraszenia rodzi siê dziecko z jak¹� wad¹, najczê�ciej anato-
miczn¹ (wywiad 31). Informator przytoczy³ historiê kobiety ciê¿arnej, która
zabi³a ropuchê. Urodzi³o siê dziecko, które ma na skórze miejsca brunatno
pigmentowane i pokryte pêcherzami. Taka skóra u dziecka jest wynikiem lêku,
którego dozna³a ciê¿arna kobieta.

Bardzo ciekawymi wierzeniami s¹ te, które odnosz¹ siê do wiosennego
pojawienia siê p³azów bezogonowych. Mo¿na tu na drodze paraleli porównaæ
te wierzenia ze �redniowiecznymi wierzeniami tycz¹cymi jaskó³ek. Jaskó³ki na
zimê zagrzebywa³y siê w mule zbiorników wodnych, wiosn¹ powracaj¹c do
¿ycia. Reminiscencje tych wierzeñ znajdujemy w literaturze piêknej20. Wed³ug
wierzeñ ludowych p³azy bezogonowe gin¹ na zimê. Wiosn¹ na drodze samo-
rództwa powstaj¹ z mu³u na dnie zbiorników wodnych. Przy tym ³atwo
poradzono sobie z wielko�ci¹ poszczególnych osobników. Wyja�niono, ¿e
z ma³ej bry³ki mu³u rodz¹ siê ma³e p³azy, a z du¿ej osobniki wiêksze. Z tym wi¹¿e
siê fakt znajdowania ¿ab wmarzniêtych w lód. Wierzenie ludowe t³umaczy, ¿e
¿aba taka wylêg³a siê z mu³u za rych³o, wtedy, gdy wody jeszcze by³y skute
lodem.

W�ród ludzi od zamierzch³ych czasów istnia³y opowiadania o legendarnych
zwierzêtach: bazyliszkach, smokach, np. o bazyliszku mieszkaj¹cym w Warsza-
wie lub te¿ o smoku wawelskim (wywiad 26). Traszka grzebieniasta swym
wygl¹dem w porze godowej przypomina owego legendarnego smoka jakby

19 Encyklopedia Techniki - Chemia, Warszawa 1972, s. 103.
20 J. S³owacki, Balladyna, Wroc³aw 1949, s. 24.
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w miniaturze. Informator poda³, ¿e m³ode smoki mo¿na zobaczyæ w wodzie,
lecz tylko na wiosnê. Zgadza siê to z biologi¹, gdy¿ traszkê grzebieniast¹ w porze
godowej (bo tylko wtedy jest ona podobna do owego smoka) mo¿na zobaczyæ
w³a�nie wiosn¹ w zbiornikach wodnych21.

Ludzie, aby wyja�niæ pewne b³êdne s¹dy, bêd¹ uciekali siê czêsto do
najfantastyczniejszych operacji my�lowych (wywiad 24). Robotnik kolejowy
wierzy, ¿e znajdowane w�ród t³uczonych kamieni belemnity s¹ skamienia³ymi
wê¿ami22. Nawet niewielkie rozmiary skamienia³o�ci w porównaniu z obecnie
¿yj¹cymi wê¿ami wyja�nia, ¿e te gady po �mierci wysychaj¹ i kurcz¹ siê. Te
skamienia³o�ci pochodz¹ z gór. W górach dawniej by³o wiele wê¿y i zosta³y one
przysypane drobnymi kamieniami. W naszych okolicach nie ma skamienia³ych
wê¿y, bo jest ma³o wê¿y oraz nie ma drobnych kamieni, które by je przysypa³y.

Niektóre wierzenia mo¿na wyja�niæ w ten sposób, ¿e ludzie doro�li opowia-
daj¹c rzeczy nieprawdziwe chcieli odstraszyæ dzieci od zabijania, chwytania itp.
p³azów. Mo¿na tu przytoczyæ wierzenie, ¿e ¿aby mog¹ siê wyl¹c w ¿o³¹dku
cz³owieka, gdy bêdzie on pi³ wodê z nieodpowiednich zbiorników wodnych.
Podobn¹ argumentacjê mo¿na przytoczyæ przy wyja�nianiu wierzeñ zawartych
w wywiadzie 30. Rolnicy, znaj¹c korzy�ci jakie przynosz¹ ropuchy23, dbali o ich
ochronê w swojej okolicy. Aby dzieci i m³odzie¿ nie zabija³y ropuch, wie�niacy
rozpropagowali wierzenie, i¿ kto we�mie ropuchê do rêki, temu na d³oni
wyrosn¹ kurzajki. Obawa przed kurzajkami powstrzymaæ mia³a m³odzie¿ przed
bezmy�lnym têpieniem po¿ytecznych p³azów.

Jako zupe³nie nieracjonaln¹ nale¿y zaliczyæ wiadomo�æ zawart¹ w wywiadzie
32 oraz jej wyja�nienie podane przez rozmówczyniê. W¹¿ jakoby rzuca³ siê
jedynie na kobiety, a nie atakowa³ mê¿czyzn. Wyja�nienie jest fantastyczne �
bo Ewa da³a siê skusiæ w raju. Przez ni¹ w¹¿ jest przeklêty. M�ci siê na ka¿dej
kobiecie, gdy j¹ spotka.

Porzekadła, porównania, przysłowia
Czêsto spotykamy porównanie sposobu poruszania siê cz³owieka oty³ego,
powolnego do sposobu chodzenia i wygl¹du p³azów i gadów: �chodzi pokracznie
jak ropucha� (wywiad 33), �rozlaz³a jak ropucha� (36), �³azi jak ropucha� (45),
�krêci³ siê jak ¿aba w b³ocie� (45), �wlecze siê jak ¿ó³w� (33), �brzydki jak ¿aba�
(39), �ci¹gnie jak ¿aba do wody� (40), �mówi³ o nich, ¿e s¹ chytrzy jak ¿mije�

21 M. M³ynarski, op. cit., s. 21.
22 M. Wi�niewska-¯elichowska, Paleontologia, Warszawa 1962, s. 181.
23 W. Juszczyk, op. cit., s. 191-192.
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(41), �ona ma wê¿a w kieszeni� (42). Wszystkie wy¿ej przytoczone porównania
bior¹ swoje �ród³o w dok³adnej obserwacji wygl¹du i zachowania siê p³azów
i gadów. Widok ropuchy krocz¹cej wolno i ci¹gn¹cej po ziemi brzuch nie nale¿y
do estetycznych widoków. ¯aba poruszaj¹ca siê po twardym gruncie skokami,
nie mo¿e poradziæ sobie z b³otem. Nie maj¹c twardego oparcia dla tylnych
odnó¿y nie mo¿e wykonywaæ skoków. St¹d porównanie � �krêci siê jak ¿aba
w b³ocie�.

W�ród wielu ludzi pokutuje g³êboko zakorzenione mniemanie, i¿ ¿aba jest
uosobieniem brzydoty, podobnie jak osio³ lub wó³ uosobieniem g³upoty.
Wypuk³e oczy, wilgotna i zimna w dotyku skóra nie dodaje uroku ¿abie w oczach
przeciêtnego obserwatora. St¹d bior¹ siê porównania: �brzydki jak ¿aba�
(powszechnie). W wyniku prawid³owej obserwacji ¿ycia p³azów powsta³o
porównanie: �ci¹gnie jak ¿aba do wody�. Panuje równie¿ przekonanie, ¿e ¿mijê
na równi z lisem mo¿na nazwaæ zwierzêciem chytrym.

Jako wynik prawid³owych obserwacji ¿ycia p³azów powsta³y przys³owia: �na
�wiêtego Franciszka ropucha do domu siê wciska�, �na �wiêtego Wojciecha
¿abom uciecha�. Franciszka przypada w pa�dzierniku. Jest to pora, w której
ropuchy wyszukuj¹ sobie kryjówek do spêdzenia zimy. Wciskaj¹ siê wszêdzie,
nawet do domu24. St¹d to przys³owie. Na Wojciecha zbiorniki wodne s¹ ju¿
wolne od pokrywy lodowej. Wszystkie p³azy d¹¿¹ do zbiorników wodnych,
bowiem w tym czasie odbywa siê ich pora godowa. Wywiad 34 jest przyk³adem
zupe³nie b³êdnych wiadomo�ci o gadach. Mamy tam porównanie padalca do
¿mii. Ludzie powszechnie uwa¿aj¹ (wygl¹d zewnêtrzny)25, ¿e padalec jest
wê¿em i do tego bardziej jadowitym ani¿eli ¿mija26.

Studiuj¹c dostêpn¹ literaturê stwierdzi³em, i¿ wiadomo�ci i wierzeñ
podobnych do zebranych w powiecie ¿niñskim nie spotyka siê27. Porównuj¹c
s¹siaduj¹ce z Pa³ukami krainy Kujawy28 i Wielkopolskê29 nie znalaz³em

24 Ibidem, s. 409, 424.
25 �Jak wiadomo, padalec cieszy³ siê i do dzi� niestety cieszy po wsiach bardzo z³¹ s³aw¹ i bywa

powszechnie uwa¿any za bardzo niebezpieczn¹, chocia¿ ma³¹ ¿mijê. Nie darowa³ biednym padalcom
sam mistrz z Czarnolasu, umieszczaj¹c niepochlebn¹ o nich wzmiankê w t³umaczeniu psalmów Dawida
(i po padalcach depta³ niecierpliwych)�, M. M³ynarski, Nasze gady, Warszawa 1958, s. 52.

26 J. Jachno, op. cit., s. 5, �o zjadliwym i niebezpiecznym soku, jakoby siê jego skóry mia³ wys¹czyæ
i owe okrzyczane straszne skutki wywo³ywaæ, nie mo¿e tu byæ ani mowy. I gdzie tu szukaæ przyczyny
tak g³êboko we wszystkich warstwach spo³eczeñstwa zakorzenionego przes¹du? Oto zdaje siê, ¿e ojcowie
nasi maj¹cy wiêcej zmys³u praktycznego i chc¹cy to po¿yteczne, a przy tym zupe³nie bezbronne zwierzê
od zag³ady przed pospólstwem uchroniæ, rozszerzyli to mniemanie, ¿e jak siê tego stworzenia dotknie,
to ci siê nie tylko cia³o, ale nawet obuwie w kawa³ki rozpadnie�.

27 Ks.W³. Siarkowski, Podania i legendy o zwierzêtach, drzewach i ro�linach, w: �Zbiór wiadomo�ci do
antropologii krajowej�, t. 7, Kraków 1883; F. Korab-Brzozowski, Przys³owia polskie, Kraków 1986.

28 O. Kolberg, Pie�ni Ludu Polskiego, Warszawa 1859, t. 3 Kujawy; D. �werczyñska, W. Jankowerny,
Materia³y do bibliografii folkloru kujawskiego za lata 1945-1962, �Literatura Ludowa� Kujawy I, 1963, R. 7,
nr 2-3, s. 102-114.
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podobnych wierzeñ. W dziele Krzy¿anowskiego30 nie napotka³em przyk³adów
takich przys³ów. Wierzenia odno�nie ssania krów przez wê¿a, podobne do
g³oszonych w powiecie ¿niñskim, napotka³em w dziele Kolberga. Wersjê III
potwierdza opis z Krakowskiego31 i Lubelskiego32. Wersjê I i II potwierdza opis
z Kieleckiego33. Wersjê II potwierdza opis z Lubelskiego34. Wersjê III potwierdza
opis z okolic Narwi35.

29 O. Kolberg, Pie�ni Ludu Polskiego. Wielkie Ksiêstwo Poznañskie, Warszawa 1857.
30 J. Krzy¿anowski (red.), Nowa ksiêga przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych polskich, Warszawa 1972.
31 O. Kolberg, op. cit., t. 7, s. 113.
32 Ibidem, s. 146.
33 Ibidem, t. 19, s. 202.
34 Ibidem, t. 17, s. 146.
35 Z. Gloger, Zabobony i mniemania ludu nadnarwiañskiego tycz¹ce ptaków, p³azów i owadów, w: �Zbiór

wiadomo�ci do antropologii krajowej�, t. 1, Kraków 1877, s. 105.
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Swaty i wesele na Litwie1

T³umaczy³a Kalina Sk³odowska-Antonowicz

. Wesele to jedno z najbarwniejszych i najwa¿niej-
szych �wi¹t rodzinnych, któremu w litewskiej etnografii po�wiêcono najwiêcej
uwagi. Wszystkie obszerniejsze opisy do XIX wieku dotycz¹ wy³¹cznie zwycza-
jów weselnych u Litwinów w Prusach Wschodnich i dopiero w XIX wieku
ukazuj¹ siê prace po�wiêcone weselom wie�niaków na etnograficznej Litwie.

Jednym z pierwszych �róde³ poznania zwyczajów weselnych u Litwinów
w Prusach Wschodnich jest dzie³o Hieronima Maleckiego Prawdziwy opis wesela
w Sambii2 napisane w po³owie XVI wieku. W rozdziale tego dzie³a �O ich weselu
i zarêczynach� znajdujemy wiadomo�ci o rzekomo istniej¹cym w tym czasie
w  Prusach Wschodnich w �rodowisku litewskim zwyczaju kupowania ¿on,
o rozpaczy m³odej, o specjalnym wozie wysy³anym przez m³odego do przywie-
zienia m³odej, o sadzaniu te�ciowej na poduszce, prowadzeniu jej doko³a ogniska
i du¿o innych obrzêdów, które by³y przez pó�niejszych autorów (m.in. Jana
£asickiego i  Macieja Stryjkowskiego3) albo w du¿ej mierze, albo w ca³o�ci
powtarzane.

Niektórych ciekawych detali dostarczy³ Johann Arnold von Brand w opisie
swego poselstwa do Moskwy Podró¿ przez Marchiê Brandenbursk¹, Prusy, Litwê,
Twery z lat 1673-16744. Ciekawy opis zwyczajów weselnych znajdujemy w tek�cie
Matthäusa Praetoriusa Ciekawostki Prus5, napisanego oko³o 1698 roku,

1 Tekst Piršlybos ir vestuvės stanowi fragment rozdzia³u �eimos buitis i paproèiai zawartego w pracy
zbiorowej: Lietuvių etnografijos bruožai, Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Istorijos Institutas, Vilnius 1964,
s. 477 � 512. (Zarys etnografii Litwy, Wilno 1964, Wydawnictwo: Akademia Nauk Litewskiej Socjalistycznej
Republiki Instytut Historyczny). T³umaczka dokona³a jednak du¿ych skrótów, przede wszystkim tam,
gdzie znajdowa³y siê inwarianty opisywanych zwyczajów, co � zw³aszcza dla czytelnika polskiego �
by³oby niewiele wnosz¹cym wyliczaniem. Wiêkszo�æ nazw geograficznych spolszczyli�my, ale zostawia-
li�my te¿ litewskie odpowiedniki. Przek³ad przejrza³ Tomasz B³aszczak.

2 H. Maletius, Wahrhaftige Beschreibung der Sudawen auff Samland [�]. Nachdruck in: Erl. Preußen,
Tl. V. 1742, p.198-207.

3 Jan £asicki, ur. 1534 - zm. po 1599 � teolog i historyk. Maciej Stryjkowski (Strykowski, Matys
Strycovius), ur. ok. 1547 � zmar³ przed 1593, historyk, poeta, rysownik [przyp. red.].

4 Reysen durch die March Brandenburg, Preussen�., 1702.
5 M. Praetorius, Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne, Berlin 1698.
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a  wydanego przez V. Pirsona w 1871. Pretorius najbardziej interesowa³ siê
pozosta³o�ciami starych wierzeñ Litwinów, dlatego te¿ wyra�nie zaznaczy³ ich
�lady w weselnych zwyczajach. Jego opis jest dlatego warto�ciowy, gdy¿ autor
najwiêcej opowiada o rzeczach widzianych przez siebie w dzieciñstwie,
wyra�nie te¿ sympatyzuje z litewskim ludem okresu feudalizmu. Zwyczaje
Litwinów na terenie Prus Wschodnich w pierwszej po³owie XVII wieku
uzupełnia odezwa wizytacji kościelnej w Wystruci (lit. Įsrutis, niem. Insterburg,
rus. Чѳрняховск) „Generalne odwiedziny” z 1638 roku.

Ludowymi zwyczajami etnograficznej Litwy szerzej zainteresowano siê
dopiero oko³o po³owy XIX wieku. Jednym z najwa¿niejszych dzie³ tego okresu,
dotycz¹cym zwyczajów weselnych, jest Litwa, jej dawne zabytki, obyczaje i zwyczaje
Ludwika Adama Jucewicza6. Jucewicz pierwszy zwróci³ uwagê na swoisty
litewski racjonalizm odno�nie zawierania ma³¿eñstw, chocia¿ nie rozumia³
istoty socjalnej tego zjawiska. Pisa³ w ten sposób: �Rzadko kiedy na Litwie, nie
licz¹c ̄ mudzi i Prus, para maj¹ca wie�æ wspólne ¿ycie do grobowej deski s³ucha
g³osu serca, a najczê�ciej wi¹¿¹ siê dla interesu. Czêsto siê zdarza, ¿e mê¿czyzna
do samego �lubu nie widzi ¿ony�. Jucewicz uwa¿a tê okoliczno�æ nie za
przyczynê nowych kapitalistycznych stosunków, formuj¹cych siê w rozpadaj¹-
cym siê feudalizmie, lecz ¿e �obojêtno�æ wzglêdem mi³o�ci u litewskiego ludu
powstaje najczê�ciej z przes¹du, gdy¿ ci, którzy siê kochaj¹, uwa¿aj¹ siebie jedno
przed drugim winnymi� (Dlatego nie mog¹ byæ szczê�liwi!). Jucewicz nie tylko
szczegó³owo opisuje obrzêdy zarêczynowe i weselne u ¯mudzinów, strój
weselny m³odej, potrawy weselne, ale daje tak¿e porównania z innymi regio-
nami Litwy i dostrzega w³a�ciwo�ci regionalne.

Jeszcze szerzej opisuje zwyczaje weselne M. Valanèius w Palangos Juzė
(pierwsze wydanie 1866 r.). Jednak i Jucewicz i Valanèius opisuj¹ tylko zwyczaje
weselne bogatych wie�niaków. Najpe³niejszy obraz litewskiego wesela z po³owy
XIX wieku poda³ Antoni Ju�ka Swadziêbny kr¹g u Litwinów z Wielony (Svotbinėje
rėdoje veliuoniečių lietuvių � napisano 1870 r., wydano 1880 r.). Poza tym pisali
o weselu Miko³aj Katkus Balanos gadynėje w 1931 r. oraz D. Zelenin (Sovetskaja
Etnografia, t. VI-VII 1947), a tak¿e du¿o miejsca temu zagadnieniu po�wiêcaj¹
różne litewskie czasopisma („Mūsų tautosaka”, „Tautosakos darbai”, „Tauta ir
�odis�, ��vietimo darbas�, �Gimtasai kra�tas�).

. Litewskie zwyczaje s¹ �ci�le zwi¹zane z ludow¹ obyczajowo�ci¹ i jej
produkcyjn¹ czynno�ci¹. Obrzêdy weselne mo¿na podzieliæ na dwa zasadnicze
cykle: przygotowawczy, który sk³ada siê z szeregu obrzêdów zwi¹zanych ze

6 Ludwik z Pokiewia, Litwa pod wzglêdem staro¿ytnych zabytków, obyczajów i zwyczajów, 1846.
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swatami i samo wesele � to jest ca³o�æ obrzêdów zwi¹zanych ze sformalizowa-
niem i uprawnieniem zwi¹zku.

Jeszcze na pocz¹tku XX w. swaty by³y obowi¹zkowym sk³adnikiem ka¿dego
wesela. W obrzêdowo�ci ludowej mo¿na by³o zauwa¿yæ 2 sta³e okresy swatów:
pó�na jesieñ (pa�dziernik, listopad) i zima (styczeñ, luty). Jak wykazuj¹ staty-
styki w kowieñskiej guberni w latach 1888-1894 najwiêcej ma³¿eñstw zawarto
w lutym (1888 - 29,41%, 1890 � 29,19% 1894 - 36,61%), nieco mniej w styczniu
(1888 - 13,73%, 1890 - 18,64%, 1894 - 13,04%) i w listopadzie (1888 - 11,89%, 1890
- 13,21%, 1894 -10,94%). Na wszystkie inne miesi¹ce przypada³o mniej wiêcej
7,9% ogólnej liczby ma³¿eñstwu. Obfito�æ ma³¿eñstw jesieni¹ i zim¹ mo¿na
wyt³umaczyæ dwiema okoliczno�ciami: styczeñ i pierwsza po³owa lutego
wchodz¹ w sk³ad miêsopustu, kiedy to wie�niacy s¹ nie tylko najbardziej
uwolnieni od prac w polu, ale te¿ najwiêcej korzystaj¹ z owoców swej pracy,
szczególnie ¿e w tym czasie zabijano utuczone �winie. Miêsopust � okres od
Bo¿ego Narodzenia do Zapustów � by³ tradycyjnym okresem swatów i wesel
nie tylko u Litwinów, ale i u innych narodów. Pa�dziernik i listopad mniej
odpowiada³ wyprawianiu wesel, chocia¿ w tym czasie wie�niacy mieli ju¿ mniej
pracy. Inne pory roku by³y niewygodne dla urz¹dzania wesel albo z powodu
prac, albo z powodu postu stanowczo nakazanego przez ko�ció³. Za wiek
stosowny do zawierania ma³¿eñstw uwa¿ano: dla kobiet � 20-25 lat, dla
mê¿czyzn � 25-30 lat.

Wiêkszo�æ autorów opisuj¹cych obyczaje Litwinów w koñcu XIX wieku
podkre�la, ¿e na Litwie rzadko zawierano zwi¹zki ma³¿eñskie z mi³o�ci, najczê-
�ciej tworzono rodziny z wyrachowania gospodarczego. M³odzi do swatów
najczê�ciej siê nie znali. Równocze�nie podkre�la siê to, ¿e Litwini ze wzglêdu
na potrzeby gospodarstwa du¿o uwagi po�wiêcali takim cechom osobistym
m³odego i m³odej, jak pracowito�æ i uczciwo�æ, a dopiero potem urodê. Ma³¿eñ-
stwa z obopólnej sympatii by³y najczê�ciej spotykanym zjawiskiem w �rodowi-
sku biedoty wiejskiej.

Poniewa¿ w kojarzeniu ma³¿eñstw ci¹¿y³ czynnik maj¹tkowy, dlatego
w zwyczajach weselnych powa¿n¹ rolê odgrywa³y swaty. Swaty rozpoczynano
od zapytania rodziców panny m³odej, czy siê zgodz¹ na ma³¿eñstwo córki
z  upatrzonym przez swata m³odzieñcem. Wypytuj¹cym bywa³ najczê�ciej
mê¿czyzna, rzadziej kobieta, którzy na zwiady wyruszali sami bez m³odego.
W sprawozdaniu z wizytacji ko�cielnej z 1639 r. wykazano, ¿e litewskie swaty
s¹ d³ugie, �poniewa¿ najpierw udaj¹ siê, aby obejrzeæ, pó�niej � zamówiæ, trzeci
raz � swataæ i dopiero za czwartym razem s¹ zarêczyny�.
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Na ¯mudzi na pocz. XIX wieku wg L. Jucewicza ostateczna umowa by³a
zawierana za drugim razem: �drugi raz przyje¿d¿a swat z m³odym i kilkoma
m³odzieñcami, przyjació³mi m³odego. Dziewczyna, z g³ow¹ ustrojon¹ wst¹¿-
kami, zaprasza s¹siadów na "zapicie" � tak u nas nazywaj¹ zawarcie umowy�.

Wg M. Praetoriusa w Prusach Wschodnich w XVII w. w czasie swatów
praktykowano specjalne symboliczne czynno�ci, których nie spotykamy
w pó�niejszych litewskich swadziebno-weselnych zwyczajach. A mianowicie,
swat jad¹cy na zwiady trzyma³ w rêku ga³¹zkê ruty przywi¹zan¹ do zielonej
leszczyny. Swat nie bywa³ czêstowany. Swata, przybywaj¹cego po raz drugi
z ga³¹zk¹ ruty na lasce, ojciec dziewczyny czêstowa³ wódk¹. Kiedy swat przyby³
po raz trzeci, dziewczyna na znak zgody przywi¹zywa³a do laski swata dwa
rêczniki: jeden jemu, drugi rodzicom m³odego oraz chustki do nosa i wstêgê.
Swat bywa³ dobrze poczêstowany, a jego koñ tak bogato ozdobiony, ¿e ledwo
móg³ i�æ. Za czwartym razem swat przybywa³ z m³odym i jego kolegami. Wtedy
odbywa³y siê zarêczyny, po których odprowadzano m³odych do spichrza na noc.

Na Litwie w po³owie XIX w. znano tylko trzykrotne odwiedziny swata, przy
czym za trzecim razem umawiano siê ju¿ co do wesela. Wówczas dziewczyna
wrêcza³a m³odemu zwój p³ótna i ga³¹zkê ruty dla �wiekry na znak, ¿e zgadza
siê wyj�æ za m¹¿ za jej syna. W koñcu XIX w. w opisach litewskich wesel pierwsze
przybycie m³odego ze swatem do rodziców dziewczyny nazywano �poznaniem
siê�. Czasami za pierwszym razem m³ody bywa³ zostawiany na drodze, nie
wchodzi³ do mieszkania, zanim swat siê nie zorientowa³, ¿e w domu swaty s¹
oczekiwane. Swat ani m³ody nie zdradzali prawdziwego celu swego przybycia,
lecz najczê�ciej udawali, ¿e szukaj¹ zbieg³ego zwierzêcia lub ¿e chc¹ kupiæ gêsi,
kaczki itp. Analogie tego zwyczaju wystêpuj¹ u innych narodów, a szczególnie
u Rosjan.

Dniami swatów by³y czwartek i sobota. W swaty jechano konno lub wozem,
zawsze pod wieczór. Swaty przybywaj¹ce pó�no, o godzinie 22-23 wieczorem
by³y niechêtnie przyjmowane, gdy¿ przypuszczano, ¿e byli oni ju¿ wcze�niej
gdzie� indziej bez powodzenia. Najchêtniej widziano swatów, którzy przybywali
zaraz po zachodzie s³oñca. O niepowodzeniach swatów mówiono, ¿e �dostali
oni �ledzia�.

Swatowie nie powinni zostawaæ w domu dziewczyny na noc, poniewa¿
w takim przypadku umy�lnie zastawiano drzwi sto³em lub ³aw¹, aby nie mogli
znale�æ noc¹ drogi do wyj�cia na dwór. Je¿eli swatowie przybyli do ukochanej
przez jakiego� ch³opca dziewczyny, to mê¿czy�ni zapalali w tym koñcu snop
s³omy i  mówili ch³opcu: �Twoja chata pali siê�. Ten ch³opak musia³ wtedy
zrozumieæ, ¿e ju¿ nie ma co siê swataæ.
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Od XVI - XIX swatowie je�dzili konno, czasem konie mia³y pomalowane
ogony. Od koñca XIX w. - XX bogatsi gospodarze starali siê je�dziæ w swaty
linijk¹7. Na Litwie czêsto wystêpowa³ ten pojazd we dworach, st¹d te¿ wie�niacy
uwa¿ali go prawdopodobnie za wytworny, koñ mia³ dzwonek albo janczary
(naszyjnik z wieloma dzwonkami). A je�li nie mieli swojej linijki, to po¿yczali
od bogatszych gospodarzy. Dlatego mówiono, ¿e je�li dziewczynie siê przy�ni¹
dzwonki, to nied³ugo przyjad¹ swatowie. Swatowie konia stawiali przy ogródku,
albo przy spichrzu, ale nigdy nie pa�li i nie wyprzêgali, �¿eby wesele siê nie
rozlecia³o�.

Na Litwie w czê�ci wschodniej (Auksztota, lit. Auk�taitija), kiedy swatowie
przyje¿d¿ali po raz drugi, przywozili wódkê, któr¹ pito, spraszano s¹siadów,
omawiano posag, zamieniano podarki albo obdarowywano swatów. To picie
odbywa³o siê zazwyczaj w sobotê. Wygl¹da³o to nastêpuj¹co: swat roz�cie³a³ na
stole chusteczkê do nosa, na której stawia³ butelkê z wódk¹ z zatkniêt¹ ga³¹zk¹
ruty. Dziewczyna wszed³szy do izby wyci¹ga³a z szyjki butelki ga³¹zkê ruty. To
by³ znak, ¿e siê zgadza na swaty. Na poczêstunek zapraszano najbli¿szych
s¹siadów. M³odzi przepijali do siebie. Swat omawia³ z rodzicami m³odej posag
oraz mówi³, ile ¿¹da m³ody. Kiedy ostatecznie siê umówiono, dziewczyna dawa³a
swatowi i m³odemu prezenty: po zwoju p³ótna i pasie (tkanym), gdzie indziej
swatowi zwój p³ótna i rêcznik, a m³odemu rêcznik i pas, albo m³oda zawi¹zywa³a
m³odemu szalik, za� jej matka zwi¹zywa³a swata rêcznikiem lub p³ótnem. Na
¯mudzi dziewczyna darowywa³a m³odemu we³niany szal i palczaste rêkawice,
zaś młody darowywał jej pieniądze. W rejonie Widzkim (Vydžių raj., Białoruska
SRR) dziewczyna zwi¹zywa³a rêcznikiem lub p³ótnem butelkê z wódk¹ przywie-
zion¹ przez swata.

Po zawartej umowie rodzice m³odej, jej brat i najbli¿szy s¹siad albo krewny,
a czasami i m³oda, jechali obejrzeæ gospodarstwo m³odego. Oglêdziny te mia³y
na celu poznanie warunków ekonomicznych gospodarstwa, do którego odda-
wano córkê. Dlatego te¿ czêsto dopuszczano siê oszustwa, aby zrobiæ lepsze
wra¿enie: sprowadzano obce byd³o, pod zbo¿e wk³adano brony, nak³adano
s³omy, przykrywano j¹ p³acht¹ i przysypywano zbo¿em, pokazywano tak¿e pole
s¹siada jako w³asne itp. Dlatego te¿ na ¯mudzi ju¿ w XIX w. sporz¹dzano
pisemn¹ umowê, w której dok³adnie podawano ilo�æ posagu oraz warunki, na
mocy których posag dawano ziêciowi. Je¿eli po oglêdzinach która� ze stron

7 Jest to zaprzêg na jednego konia w rodzaju do�æ szerokiej ³awy obitej skór¹ z miêkk¹ poduszk¹,
na której siedzi siê okrakiem. Mog¹ na niej zmie�ciæ siê 2-3 osoby. Tego zaprzêgu na wsi nie spotka³am
w Polsce � przyp. t³umaczki KSA.
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odmówi³a zgody na ma³¿eñstwo, rodzice m³odej musieli zwróciæ swatowi koszta
wódki i piwa, a swat i m³ody musieli zwróciæ prezenty.

 Wkrótce po oglêdzinach odbywa³y siê zarêczyny, które na
¯mudzi wypada³y dwa tygodnie przed weselem. M³odzi zamieniali siê pier�cion-
kami � jedno drugiemu wk³ada³o pier�cionek na palec � przepijali do siebie,
a  m³oda darowywa³a m³odemu wzorzyste rêkawice. W innej czê�ci Litwy
(Užnemunė) zaręczyny odbywały się w sobotę ostatniego tygodnia zapowiedzi
ko�cielnych. W zarêczynach uczestniczyli m³odzi, swat, druhny i dru¿bowie,
muzykanci i  s¹siedzi. Nazajutrz rano po zarêczynach wychodzi³a specjalnie
wybrana osoba, zwana �zapraszaj¹cym� i zaprasza³a na wesele. (Zapraszaj¹cy
po litewsku zwa³ siê �kvieslys�).

W okolicy Kupiszek (Kupi�kis) w czasie zarêczyn odbywa³a siê nastêpuj¹ca
ceremonia: matka m³odej przynosi³a z³o¿on¹ na 3 rogi p³ócienn¹ chusteczkê,
w której w jednym rogu by³a zatkniêta ga³¹zka ruty i z³oty pier�cionek.
Chusteczkê uroczy�cie z oracj¹ wrêcza³a m³odemu. Ten, wzi¹wszy chusteczkê,
ca³owa³ matkê m³odej w rêkê, rutê wk³ada³ do kieszonki marynarki, pier�cionek
na palec, a swój pier�cionek wk³ada³ na palec m³odej. Gdy odchodzili do domu,
matka m³odej opasywa³a m³odego i swata p³ótnem. Dane m³odemu p³ótno by³o
podarkiem dla jego matki. W czasie zarêczyn musieli m³odzi pierwszy raz
publicznie siê poca³owaæ. Czasem chusteczkê i rutê dawa³a m³odemu dziew-
czyna, nie matka.

W rejonie Ejszyszek (Eišiškės), młoda wypuszczając swatów do domu dawała
butelkê, w której by³a wódka, obwi¹zan¹ pasem-wstêg¹ tkanym w jode³kê,
nape³nion¹ ¿ytem i zatkniêt¹ rut¹. Je¿eli wesele nie dosz³o do skutku, swat
odnosi³ otrzymane p³ótno, ¿yto, które by³o w butelce i pas-wstêgê.

Zarêczyny by³y uwa¿ane za zatwierdzenie umowy �lubnej. Mowa zatwier-
dzona wypiciem wódki wed³ug litewskich zwyczajów mia³a moc prawn¹.
S. Baltramaitis8 pisze, ¿e je¿eli nie oddano m³odej obiecanej rzeczy, a sprawê
oddano do s¹du, to s¹d z regu³y zmusza³ obiecan¹ rzecz � pieni¹dze czy byd³o
� oddaæ.

Wed³ug M. Praetoriusa po �zapiciu� umowy m³ody najpierw tañczy³ z siostr¹
m³odej, potem siostra m³odej bra³a m³odego za rêkê, brat m³odego m³od¹
i zaprowadzano m³odych do spichrza, gdzie zostawiano samych. Tak¿e pó�niejsi
autorzy podkre�laj¹, ¿e Litwini na Prusach Wschodnich �pok³adziny� odbywali
zaraz po zarêczynach. �W spichrzu by³o przygotowane ³ó¿ko dla m³odej pary,
poniewa¿ je�li rodzice m³odej byli przekonani, ¿e m³ody jej nie porzuci,
pozwalali córce z m³odym spaæ w spichrzu�9.

8 Ϲ. Балтромайтис, Литва, СП6, 1877.
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Na Ukrainie po zarêczynach matka dziewczyny sama s³a³a ³ó¿ko m³odej
parze10. Na Wêgrzech po zarêczynach równie¿ wolno by³o m³odym razem
spaæ11. W ten sposób wesele by³o tylko oficjalnym przej�ciem do innego
gospodarstwa. Niemieckie zwyczaje tak¿e pozwala³y zarêczonym ¿yæ jak m¹¿
z ¿on¹.

O istnieniu tego zwyczaju na Litwie w XVIII w. �wiadczy sprawozdanie
z  wizytacji ko�cielnej, w którym ganieni s¹ ci rodzice, którzy swoich dzieci
�wesele odk³adaj¹, a ci po zarêczynach mieszkaj¹ razem�. ¯¹dano zawiadomie-
nia o zarêczynach parafialnego ksiêdza, a je�li nie pos³uchaj¹ tego nakazu,
gro¿ono kar¹ 8 marek na rzecz ko�cio³a.

Na ¯mudzi na pocz. XIX w. zarêczyny by³y uwa¿ane za równowa¿ne
zwi¹zkowi ma³¿eñskiemu, o czym �wiadczy kazanie12, które mówi, ¿e je�li
zarêczyny siê rozlec¹, ¿adna z osób, która by³a zarêczona, nie mo¿e siê ¿eniæ
ani z siostr¹, ani z bratem, ani z matk¹, ani z ojcem osoby, z któr¹ siê by³o
zarêczonym.

Wszytko to wskazuje, ¿e w litewskich zwyczajach ludowych do koñca XIX w.
zachowa³ siê pogl¹d, i¿ zwi¹zek ma³¿eñski powstaje przez zarêczyny po
zamienieniu przez m³odych ga³¹zek ruty, przez wzajemne przepicie wódki,
podanie sobie rêki, poca³unek czy wymianê miêdzy sob¹ podarków. W obcho-
dach weselnych ta umowa by³a jeszcze raz umacniana i uprawniana.

 Przygotowania do wesela zaczyna³y siê zapowie-
dziami w ko�ciele. Zapowiedzi og³aszano z ambony w obu parafiach m³odych
przez 3 tygodnie. Tymczasem w domach m³odych trwa³y ostatnie przygotowa-
nia do wesela: m³oda z pomoc¹ swych przyjació³ek szykowa³a podarki rodzinie
mê¿a � tka³a pasy, szy³a mê¿owi koszulê. W tym czasie m³oda nie wychodzi³a
nigdzie z domu sama. W �wiêta, nawet zim¹, sz³a do ko�cio³a bez nakrycia g³owy,
ozdobionej jedynie wst¹¿kami i kwiatami, w towarzystwie druhen. M. Katkus
pisze, ¿e ten zwyczaj by³ praktykowany w Litwie wschodniej (Auksztota) jeszcze
w po³owie XIX w., ale na pocz¹tku XX w. zosta³ ju¿ zapomniany. M³ody za�
w tym¿e okresie przed weselem zawsze je�dzi³ ze swatem.

 Nastêpnego dnia po zarêczynach, w niedzielê,
a najpó�niej we wtorek przed weselem, wysy³ano specjalnego pos³a (kvieslys),
który zaprasza³ na wesele. Postaæ ta znana by³a w zwyczajach ca³ej Litwy

9 C. Cappeller, Kaip senëji Lëtuvininkai gyveno, Heidelberg 1904, s. 30.
10 D. Zielenin, Russische (Ostslavische) Volkskunde, s. 307.
11 A. Szendery, Die Vorbereitung der Hochzeit und der Abschluss des Ehevertrages, �Acta ethnographica�,

t. VII, s. 3-4, s. 401.
12 Z kazania ks. Ambro¿ego (Jerzego) Pabre¿a � ur. 1771 okolice Szkudów (¯mud�), zm. 30 X 1849,

Kraków, kap³an, nauczyciel i botanik [przyp. red.].
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z wyj¹tkiem ¯mudzi. Zaproszenie przez niego by³o wa¿niejsze, ni¿ zaproszenie
przez m³odych albo przez ich rodziców.

Na zapraszaj¹cego (kvieslys) wybierany by³ m³ody, nie¿onaty i wymówny
mê¿czyzna. Dziewczêta zdobi³y jego wysok¹ czapkê albo s³omiany kapelusz rut¹,
przez plecy przepasywano szeroki pas albo piêkny darowany przez m³od¹
rêcznik. W rêku trzyma³ potrójnie rozga³êzion¹, owiniêt¹ kolorowymi wst¹¿-
kami grabow¹ albo wi�niow¹ laseczkê z dzwonkiem u góry. Zapraszaj¹cy zawsze,
nawet w swojej wiosce, jecha³ na koniu ustrojonym kwiatami i kolorowymi
papierkami. Po przyje�dzie przywi¹zywa³ konia do ogródka kwiatowego.
Stan¹wszy na progu potrz¹sa³ laseczk¹ i wyg³asza³ uroczy�cie humorystyczn¹
oracjê. W podziêce za zaproszenie dziewczêta zawi¹zywa³y mu rêcznik, pas albo
rękawice. W niektórych miejscowościach (Kozłowa Ruda, lit. Kazlų Rūda)
zapraszaj¹cy tañcz¹c na weselu z dziewczyn¹, od której nic nie dosta³ w darze,
zwi¹zywa³ j¹ powrós³em ze s³omy i zostawia³ w �rodku izby sam¹ na po�miewi-
sko. W okolicach Dzieweniszek zapraszaj¹cy nosi³ w naczyniu ciasto na korowaj
albo wypieczon¹ bu³eczkê, mówi¹c: �Kosztujcie korowaja, zapraszam na
wesele�. Wszyscy kosztowali, a nieobecnym w chacie zostawia³ na stole
odrobinê ciasta lub bu³eczki i zakrywa³ chusteczk¹.

Swoich towarzyszy, tak zwany �pu³k�, zawsze zapraszali sami m³odzi. M³oda
chodzi³a w towarzystwie druhny 3 razy do krewnych i s¹siadów �pok³oniæ siê�
i prosiæ na wesele. Zaproszeni obdarowywali j¹ p³ótnem, rêcznikami, a druhnê
wi¹zk¹ lnu lub we³ny. Trzeci raz sz³a m³oda przed weselem. Ten zwyczaj by³
jeszcze spotykany u Dzuków (po³.-wsch. czê�æ Litwy) w pierwszych dziesiêcio-
leciach XX w., a w XIX w. znany by³ na ¯mudzi.

. Orszak weselny tworzy³y dwa rzekomo wrogie pu³ki:
pu³k m³odego � jego nie¿onaci koledzy i pu³k m³odej � jej niezamê¿ne kole¿anki
i koledzy. W�ród swatów byli, oprócz pary dru¿bów m³odego, swat (swat,
marsza³ek), muzykanci, a w pó�niejszych czasach jeszcze jedna lub dwie siostry
m³odego � druhny. Koñcz¹c¹ pochód grupê stanowili dwaj dru¿bowie (najczê-
�ciej bracia m³odej) i nieustalona liczba druhen oraz jedna albo trzy swatki.
Swat i swatki byli lud�mi starszymi, wodzili rej w ci¹gu ca³ego wesela, zastêpuj¹c
rodziców m³odych. W�ród dru¿bów i druhen by³ starszy dru¿ba i starsza druhna.
Ostatnia druhna siedzia³a przy stole na ostatnim miejscu, co by³o mniej
zaszczytne, tote¿ bogate dziewczêta uwa¿a³y to za obrazê i nie zgadza³y siê
zostaæ najm³odsz¹ druhn¹.

Swat, swatka, starszy dru¿ba i starsza druhna byli najwa¿niejszymi aktorami
weselnego przedstawienia. Oprócz zaproszonych go�ci na po³udniowo-wschod-
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niej Litwie do dzi� jeszcze pojawia siê na nim nie zaproszona m³odzie¿ ze wsi.
Nazywaj¹ ich m.in. �grumsciniais�, ��iliniais� itp.

. Drug¹ czê�ci¹ cyklu obrzêdów weselnych jest samo wesele, które
zaczyna³o siê albo w sobotê, albo w poniedzia³ek wieczorem pleceniem wianka
dla m³odej. W dawnych czasach wesele rozpoczyna³o siê w niedzielê i trwa³o
ca³y tydzieñ. Ko�ció³ zakaza³ urz¹dzania wesel w niedzielê i np. na ̄ mudzi ustali³
wtorek, jako dzieñ wesel, aby wesele nie ci¹gnê³o siê a¿ do �wiêta. M. Valanèius
pisze, ¿e w po³owie XIX w. na ̄ mudzi brano �lub w dzieñ powszedni, a na Litwie
(Auksztota) zazwyczaj w dzieñ �wi¹teczny. Dlatego plecenie wianka na ¯mudzi
odbywa³o siê w poniedzia³ek wieczorem, a na pozosta³ej czê�ci Litwy w sobotê.
Wyj¹tek stanowi³y okolice K³ajpedy, gdzie wesele rozpoczyna³o siê w czwartek
wieczorem i koñczy³o w sobotê.

Plecenie wianka odbywa³o siê w domu m³odej. Oprócz zaproszonych go�ci
zbiera³a siê tak¿e okoliczna m³odzie¿ na tañce. Pod wieczór, przed pleceniem
wianka, m³oda, ubrana w strój �lubny, w towarzystwie dwu druhen sz³a przez
wie�, zapraszaj¹c na wesele. Otrzymane podarki nios³y jej druhny. Ten zwyczaj
najd³u¿ej przetrwa³ w Litwie po³udniowej, chocia¿ w po³owie XIX w. by³
spotykany tak¿e na ¯mudzi w okolicach Szawel (�iauliai). M³oda wróciwszy do
domu op³akiwa³a ogródek ruciany. Gdy wesz³a do izby, rodzice brali j¹ za rêce
i okrêcali kilka razy, zaczynaj¹c w ten sposób tañce m³odzie¿y. To by³ jej taniec
obrzędowy pożegnalny z młodzieżą. W okolicach Rymszyszek (Rimšė) tańce na
wieczorze dziewiczym rozpoczynali rodzice m³odej w we³nianych rêkawiczkach,
wierz¹c, ¿e m³odzi wtedy bêd¹ bogaci, poniewa¿ wierzono w magiczn¹ moc
we³ny.

Oko³o pó³nocy przynoszono dzie¿ê do chleba, na której swatka sadza³a
m³od¹, rozplata³a jej warkocze, czesa³a. Skoñczywszy czesanie niby nieumy�lnie
rzuca³a szczotkê na piec, a m³od¹ sadza³a za sto³em. Druhny ³apa³y szczotkê,
a z³apawszy siada³y najbli¿ej m³odej. Gdzie niegdzie te obrzêdy odbywa³y siê
ju¿ po przybyciu m³odego.

Potem zasiadali wszyscy do sto³u. Swatka przynosi³a na talerzu ga³¹zki ruty.
Ka¿dy podawa³ po ga³¹zce starszej druhnie, która plot³a wianek dla m³odej.
Zim¹ zielon¹ rutê przechowywano pod �niegiem albo w wydr¹¿onej g³owie
kapusty. Jeszcze w koñcu XIX w. na Litwie od wieczora plecenia wianka m³oda
wiêcej ju¿ nie zaplata³a warkoczy, a nosi³a w³osy zwiniête albo skrêcone w kok
na czubku g³owy. Dlatego o z³ej kobiecie mówiono �Wypu�ci³a diab³a z warko-
czy�. W czasie plecenia wianka m³oda, rozrzewniona piosenkami, p³aka³a. P³acz
by³ obowi¹zuj¹c¹ tradycj¹, poniewa¿ mówiono: �Je¿eli nie bêdziesz p³aka³a
wychodz¹c za m¹¿, bêdziesz p³aka³a siedz¹c w k¹cie�.
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Poza ceremoni¹ plecenia wianka w ten wieczór dawniej obdarowywano
m³od¹. W XX w. ten zwyczaj by³ ju¿ w zaniku, a w niektórych czê�ciach Litwy
zosta³ przeniesiony na dzieñ �lubu rano, jako sk³adanie podarków �na pier�cio-
nek� albo �na wianek�. Kobiety darowywa³y m³odej rêczniki p³ócienne, szcze-
gólnie je�li m³oda tka³a � a mê¿czy�ni dawali pieni¹dze. Czasami s¹siedzi
i krewni obiecywali daæ jakie� drobniejsze byd³o, np. owcê, ja³ówkê itp. Wieczór
plecenia wianka koñczy³ siê podziêkowaniem.

W okolicach Taurogów podarki dawane m³odej w dziewiczy wieczór nazy-
wano ��ilvièio lapeliais�, a podarki m³odego � ��ilvltiniais�. W okolicach
K³ajpedy Litwini, a tak¿e S³owianie w Prusach, w wieczór przed weselem t³ukli
garnki o �cianê chaty, pod któr¹ przygotowywano miejsce dla m³odych.
Wierzono, ¿e to ochroni m³odych przed czarami. Nastrój obrzêdów wieczora
dziewiczego cechuje powaga i smutek, poniewa¿ symbolizowa³y one odej�cie
m³odej od grona przyjació³ek i przyjació³ m³odo�ci, po¿egnanie z domem
rodziców i dziewictwem.

. Do pocz¹tku XX w. m³ody ze swym orszakiem przyje¿d¿a³
o pó³nocy konno, po upleceniu wianka, albo nazajutrz bardzo wcze�nie rano.
Oczekuj¹c go zawieszano w zagrodzie na drzewach �wiat³a umieszczone
w wydr¹¿onym buraku.

Na ¯mudzi i Litwie zaniemeñskiej oraz �rodkowej orszak m³odego bywa³
zatrzymywany przed zamkniêtymi wrotami i by³ zmuszany do wykupienia
miejsca za stołem. W innej części Litwy (Dzukia, lit. Dzūkija) młody był spoty-
kany przyja�niej: przed drzwiami chaty oczekiwa³ go ojciec m³odej z chlebem
i sol¹ oraz szklank¹ wina. A w okolicach Salako siostra m³odej opasywa³a
m³odego pasem tkanym lub p³ótnem, podczas gdy on bra³ z r¹k te�cia talerz
z chlebem i sol¹. Podobnie do ostatnich czasów by³ spotykany m³ody w po³u-
dniowo-wschodniej Litwie i na zachodniej Bia³orusi.

Jak wskazuj¹ stare zapiski jeszcze w koñcu XIX w., prawdopodobnie na ca³ej
Litwie, by³ praktykowany zwyczaj �wykupienia� sto³u przez orszak pana
m³odego. Wykup ten polega³ na tym, ¿e musieli oni odpowiedzieæ sensownie
ma zadane im pytania.

Dalsze obrzêdy ranka weselnego maj¹ du¿o wspólnego z obrzêdami zarêczy-
nowymi: ich istotê stanowi zamiana wianków miêdzy m³odymi, przepicie do
siebie, w ten sposób odbywa³ siê domowy zwi¹zek ma³¿eñski. Orszak m³odego
zasiada³ do du¿ego sto³u stoj¹cego w rogu izby, wtedy dru¿bowie wyprowadzali
z komory pannê m³od¹ i sadzali przy ma³ym stole przy drzwiach. Wtedy starszy
dru¿ba z odpowiedni¹ oracj¹ wrêcza³ jej wianek z ruty przywieziony przez
m³odego.
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W koñcu XIX w. na Litwie (w regionie Auksztoty) m³od¹ ukryt¹ pod
prze�cierad³em musia³ �znale�æ� swat i przyprowadziæ do izby. Ten zwyczaj
zanik³ ostatecznie w 1885 r. Wrêczenie wianka by³o pierwszym obrzêdem dnia
weselnego. M. Valanèius szczegó³owo go opisa³. Wianek przynosi³ starszy
dru¿ba i wrêcza³ starszej druhnie, z oracj¹, na talerzu zas³anym bia³¹ chusteczk¹
do nosa, na którym oprócz wianka by³y pieni¹dze, albo te¿ na ma³ej bu³eczce.
Druhna zabiera³a sobie pieni¹dze, a wianek przypina³a m³odej na g³owie, za�
na talerzyk k³ad³a bia³e, ustrojone rut¹ chusteczki do nosa dla wszystkich
dru¿bów, albo tylko dla starszego dru¿by. U Dzuków po wrêczeniu wianka by³a
obdarowywana matka m³odej, chrzestna matka, czasem ojciec i stryjenki.
Starszy dru¿ba po uroczystym przemówieniu wrêcza³ matce i chrzestnej matce
baty, ciotkom i stryjenkom koszule, ojcu � pieni¹dze. Matka m³odej zak³ada³a
swatowi i dru¿bom po rêczniku przez plecy. W tym samym czasie druhny
przypina³y dru¿bom znak wesela � �kwiat�, to jest bia³¹ wst¹¿eczkê z ga³¹zk¹
ruty na lewej klapie marynarki. W po³owie XIX w. przypinano do czapek
dru¿bom bia³¹ wst¹¿eczkê z rut¹, a m³odemu czerwon¹ wst¹¿eczkê z rut¹.

. Ostatnim obrzêdem przed wyjazdem do �lubu
by³o po¿egnanie m³odej z rodzicami i rodzinn¹ zagrod¹, któr¹ symbolizowa³
stó³ (symbol ogniska), i ogródka kwiatowego. W okolicach So³ok (Salakai) m³od¹
oprowadza³ doko³a sto³u ojciec, a w Mariampolu13 (lit. Marijampolė) – dwaj
bracia, a we wschodniej i po³udniowo-wschodniej Litwie m³oda by³a oprowa-
dzana doko³a sto³u trzy razy. Trzykrotne (pó�niej jednokrotne) oprowadzanie
m³odej doko³a sto³u jest �ladem obrzêdu obchodzenia domowego ogniska, w ten
sposób w staro¿ytno�ci prawdopodobnie ¿egnano siê z domowymi duchami.

O tym litewskim obrzêdzie wspominaj¹ autorzy z XVI - XVII wieku. Jest on
znany równie¿ innym narodom. Po zmianie urz¹dzenia domu mieszkalnego
i zaniku istniej¹cego dawniej na �rodku izby otwartego ogniska, zwi¹zano ten
obrzêd ze sto³em. W okolicach Kupiszek (Kupi�kis), obchodz¹c stó³ m³oda
ca³owa³a le¿¹cy na nim bochen chleba. Zdaniem niektórych badaczy trzykrotne
obej�cie domowego ogniska (sto³u) przez m³od¹ niegdy� oznacza³o zaklinanie
urodzaju. Byæ mo¿e tym mo¿na wyt³umaczyæ istniej¹cy do dzi� u Dzuków
zwyczaj poci¹gania serwety w czasie obchodu doko³a sto³u. W okolicy Kupiszek
wierzono, ¿e ile razy druhny poci¹gn¹ za serwetê, tyle m³oda urodzi dzieci.
U  Dzuków jeszcze niedawno m³oda wychodz¹c zza sto³u poci¹ga³a serwetê.
To mia³o wró¿yæ szybkie zam¹¿pój�cie druhnom.

U Dzuków panna m³oda przed wyjazdem do �lubu sz³a z p³aczem po¿egnaæ
siê z ogródkiem rucianym. Jednak ten zwyczaj w koñcu XIX w. by³ ju¿ bardzo

13 W latach 1955�1989 Mariampol zwa³ siê Kapsukas i takiej u¿yto nazwy w oryginale [przyp. red.].
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rzadko praktykowany nawet u Dzuków. Gdzie niegdzie jeszcze w po³owie XIX w.
do �lubu wozem jecha³y tylko kobiety i swat, a m³ody z orszakiem jechali konno.

W XX w. ju¿ wszyscy jechali wozami, ale pu³k m³odej osobno i m³odego
osobno. Do �lubu zawsze, nawet najbiedniejsi, co mieli tylko jednego konia,
jechali par¹ koni. Do wozu m³odych sprzêgano razem konie m³odego i starszego
dru¿by. Wozy weselników by³y zdobione kolorowymi papierowymi kwiatkami,
wst¹¿kami itp.

W po³udniowej czê�ci regionu zamieszka³ego przez Dzuków m³oda wyje¿-
d¿aj¹c do �lubu przez swoje podwórze sta³a na wozie podtrzymywana przez
druhny lub dru¿bów, ¿eby swoich kole¿anek nie �zasiedzieæ�, to jest ¿ycz¹c im
szybkiego wyj�cia za m¹¿. Wyje¿d¿aj¹c z podwórza m³oda rzuca³a przez g³owê
za siebie wi¹zankê ruty, gar�æ s³omy lub k³êbek nici. Wierzono, ¿e dziewczyna,
która to z³apie pierwsza wyjdzie za m¹¿.

Wyjazdem do �lubu koñczy siê pierwsza czê�æ obrzêdów o nastroju smut-
nym. Drug¹ czê�æ stanowi¹ obrzêdy d¹¿¹ce do sformalizowaniem oficjalnego
zwi¹zku.

. W pocz¹tku XIX w. istnia³ zwyczaj, ¿e po �lubie najpierw
czêstowano weselników w karczmie a¿ do wieczora, a czasem i d³u¿ej. W karcz-
mie jedzenie podawa³a swatka, napoje � dru¿bowie pana m³odego. O istnieniu
tego zwyczaju na ¯mudzi �wiadczy kilku autorów: Ambro¿y (Jerzy) Pabre¿,
L.  Jucewicz, a w Auksztocie � M. Valanèius i inni. W drugiej po³owie XIX w.,
poczêstunek w karczmie zosta³ zast¹piony poczêstunkiem swatki m³odej,
a rzadziej u swata. W okolicach Koz³owej Budy orszak weselny od swatki skrêca³
do swata na piwo pod pretekstem �podkucia koni�14.

W pierwszym æwieræwieczu XX w. zamiast postoju u swatki, tam, gdzie siê
ten zwyczaj zachowa³, poczêstunek swatki odbywa³ siê w domu m³odej po
powrocie od �lubu. U po³udniowych Dzuków swatka dawa³a go�ciom i �piewa-
kom upominki. Na ¯mudzi i we wschodniej Auksztocie do koñca wieku XIX po
poczêstunku u swatki m³oda wraca³a do swego domu, a m³ody do swego. Dlatego
za m³od¹ posy³ano pos³añców, którzy mieli j¹ pilnowaæ zanim m³ody przyjedzie
j¹ zabraæ. W miarê kurczenia siê obrzêdów weselnych wszyscy weselnicy
w czasach pó�niejszych po �lubie jechali do domu m³odej.

M³odzi wracali od �lubu wed³ug starej tradycji, ka¿de z osobna. Do �lubu
m³ody jecha³ konno, a specjalny wóz przysy³a³ na przywiezienie ¿ony. Ten
zwyczaj wskazuje, ¿e �lub ko�cielny jest do�æ pó�nym wtrêtem w ci¹g ludowego
wesela.

14 A. Zweck, Litauen. Eine Landem und Volkskunde, Stuttgart 1898, s. 175.
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. Na spotkanie orszaku weselnego szykowano bramy
w  ka¿dej wiosce, przez któr¹ musieli przeje¿d¿aæ m³odzi. Dawniej, nieraz
zamiast poprzecznej ¿erdzi zagradzaj¹cej drogê u¿ywano przeci¹gniête rêczniki
albo zwoje p³ótna, które otrzymywali wykupuj¹cy drogê � swat i starszy dru¿ba.
Czasem tkanin do zagradzania drogi orszakowi weselnemu u¿ywano na Rusi
(D. Zelenin15), gdzie niekiedy te¿ wystarcza³o po³o¿yæ na drodze czapkê albo
gar�æ s³omy, aby weselnicy, boj¹c siê oczarowania, stawali i sk³adali okup. Na
Litwie wykup w postaci cukierków i napojów sk³ada³ swat i dru¿bowie, na Rusi
wykup by³ pieniê¿ny. Etnograf ³otewski A. Bielenstein t³umaczy zwyczaj
strojenia bram i drzwi domowych tym, ¿e ludno�æ uci�niona w okresie feudali-
zmu w ten sposób podkre�la³a swoje obyczaje16.

Przy drzwiach chaty, m³odych witali rodzice z chlebem i sol¹ na talerzu, na
którym te¿ sta³y oplecione rut¹ kieliszki z winem. Zamiast wina w XIX w.
najczê�ciej u¿ywano dzbana piwa, albo szklanki wody. Jak wskazuje M. Vala-
nèius i A. Ju�ka na ¯mudzi, m³odych witano z ca³ym bochenkiem chleba
i  dzbankiem piwa, u Dzuków oprócz tego witano z �ogniem� � garnkiem
nape³nionym ¿arem.

Chleb i sól w czasach dawnych by³y u¿ywane jako zabieg magiczny dla
zapewnienia wszelkiego dobra. Dzielenie siê z kim� chlebem i sol¹ oznacza³o
dzielenie siê wszystkimi rado�ciami ¿ycia i troskami, znaczy³o przyjêcie kogo�
do swojej wspólnoty.

Woda w obrzêdowo�ci weselnej ró¿nych narodów jest symbolem wiêzów
rodzinnych: kto wchodzi do rodziny, ten przede wszystkim musi wej�æ do
wspólnoty wody. M³oda wchodz¹c do rodziny mê¿a tak samo musia³a wypiæ
szklankê wody. W czasach pó�niejszych t³umaczono to w ten sposób, ¿e m³oda
po wypiciu wody u �wiekry i spróbowawszy jej chleba, w przysz³o�ci nie bêdzie
mia³a prawa siê skar¿yæ nawet wtedy, je¿eli jej siê co� nie bêdzie podoba³o.
Z biegiem czasu wodê w zwyczajach ludowych zast¹pi³o piwo, wino i wódka
i wtedy pierwotne znaczenie wody zosta³o zapomniane.

Dawniej w wiêkszej czê�ci Litwy miejscowy zwyczaj nakazywa³ obsypywaæ
zbo¿em m³od¹ przekraczaj¹c¹ próg domu. W po³udniowej Litwie zwyczaj ten
istnia³ jeszcze na pocz¹tku XX w. W okolicach Krok (Krakiai) zbo¿e zmiatano
dopiero nastêpnego dnia rano, mówi¹c: �Je¿eli ziarno pu�ci³o korzenie, bêd¹
p³odni m³odzi�. Zbo¿e, jako symbol p³odno�ci, by³o u¿ywane w zwyczajach
weselnych innych narodów. W po³udniowej Europie zamiast zbo¿em obsypy-
wano m³od¹ winogronami, suszonymi owocami itp.

15  D. Zielenin, op.cit, s. 308.
16 A. Bielenstein, Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten, t. 1, S. Peterburg, 1907-1918, s. 737.
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M³od¹, przyby³¹ po weselu do domu m³odego, a pó�niej przez analogiê i do
swego domu, �wiekra albo inne starsze kobiety okrêca³y ko¿uchem lub prze-
wraca³y na ko¿uch rozes³any we³n¹ na wierzch przy progu chaty. We³nie
przypisywano magiczn¹ moc sprowadzania bogactwa, tote¿ u¿ywanie ko¿ucha
w obrzêdach weselnych ma ten sam sens w Litwie �rodkowej i zaniemeñskiej.

. U po³udniowych Dzuków �cyganie� nie dopuszczali do
sto³u, a w Auksztocie jeszcze na pocz¹tku XX w. zasiadanie do sto³u by³o
zwi¹zane z obrzêdem wykupienia �sadu�. Sadem nazywano �d�b³a s³omy
nawleczone na nitkê, straszyd³o albo jode³kê zawieszon¹ za czubek u sufitu,
ozdobion¹ owocami i kolorowymi papierkami, w której ga³¹zkach przymoco-
wywano lalkê � �ogrodnika�. Zasiadaj¹cy na koñcach sto³u mê¿czy�ni przed-
stawiali ko³ki w p³ocie, kobiety � p³ot, a serweta � �³¹kê�. Sad by³ sprzedawany
z ³¹kami lub bez. Ostatnimi czasy kobiety, oddaj¹c dru¿bom kupiony sad, �³¹ki�
� obrusy zabiera³y. Stra¿nicy sadu i �cyganie� byli maskaradowo przebrani:
mê¿czy�ni za kobiety, a kobiety za mê¿czyzn.

Zwyczaj kupowania sadu w XX w. jeszcze by³ zachowany w Auksztocie, by³
tak¿e powtarzany i w domu m³odego przy spotkaniu m³odej. Zdaniem niektó-
rych badaczy zwyczajów weselnych, �sad� by³ symbolem m³odej, a jego
�sprzeda¿-kupno� równoznaczny z kupowaniem m³odej. Zwyczaj ten przyszed³
na Litwê od S³owian, dlatego te¿ znany jest tylko we wschodniej po³udniowej
Litwie17.

. Jeszcze w po³owie XIX w. w okolicach Wielony
(Veliuona), jak �wiadczy A. Ju�ka, swatka �po przyje�dzie odprowadza m³odych
wprost do spichrza na pok³adziny, a sama jedzie nocowaæ do s¹siadów albo do
swego domu�. Wszystkich innych weselników wed³ug zwyczaju k³adziono spaæ
w stodo³ê albo w izbie, rozes³awszy s³omê na posadzce, albo te¿ rozprowadzano
na nocleg do s¹siadów. W jednym z kazañ z 1820 r. Ambro¿y Pabre¿ ostro
wystêpuje przeciwko podobnym zwyczajom na ¯mudzi, pisz¹c: �Na spoczynek
szli parami, a te pary nie ma³¿eñskie. Weselnicy prowadzili dziewczêta na
nocleg, a ¿adna z nich nie pomy�la³a, ¿e to bardzo brzydki zwyczaj, za� niektóre
matki jeszcze siê cieszy³y, ¿e ich córka ma powodzenie. Pe³ne ³ó¿ka weselników
kobiet i mê¿czyzn. Ale kto tak du¿o ³ó¿ek mo¿e naszykowaæ na wesele? �ciel¹
s³omê na pod³odze albo szykuj¹ pos³ania w stodole dla wszystkich i tam
gospodarze k³ad¹ wszystkich weselników: ¿onatych i nie¿onatych, mê¿czyzn,
kobiety, starych i m³odych�.

W okolicach Remigo³y (Ramygala) by³ zwyczaj, ¿e dziewczêta druhny sz³y
spaæ z dru¿bami, a swatka ze swatem. W ogóle wesele by³o uwa¿ane za �wiêto

17 J. Baldauskas, Pirktinės vestuvės, „Mūsų tantosaka“, 1935, t. X, s. 58.
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ca³ej wsi. Przyprowadzeni go�cie byli czêstowani w ka¿dej chacie. M. Katkus
pisze: �trzy dni w ca³ej wsi wrza³o. Ca³a wie� piek³a ciasto i miêso, gotowa³a
pierogi itp. Chaty, gdzie by³y dziewczêta na wy�cigi przyjmowa³y i czêstowa³y
swadziebników z my�l¹, ¿e kogo teraz prosz¹ i goszcz¹, ten innym razem je
poprosi i ugo�ci�18.

Prowadzanie weselników po s¹siadach by³o znane na ca³ej Litwie, ale by³ to
jaki� niemoralny zwyczaj, jak to okre�li³ ksi¹dz A. Pabre¿. Zwyczaj ten by³
wyrazem dawnej wspólnoty, kole¿eñskich, a nawet przyjacielskich stosunków.
Z chwil¹ rozpadania siê patriarchalnego ustroju i szerzenia siê kapitalistycznych
stosunków, zwyczaj ten, jak i wiele innych, zanik³.

. Nastêpnego dnia po �lubie chodzono z muzyk¹
szukaæ rozproszonych weselników. Poszukiwacze albo zapraszaj¹cy, oprócz
swojej zasadniczej funkcji � zaproszenia s¹siadów na kontynuowanie weselnego
poczêstunku, starali siê ukra�æ jak najwiêcej i jak najbardziej �miesznych rzeczy
�na pocz¹tek dla m³odych�.

W Auksztocie do s¹siadów po stronie m³odej chodzili dru¿bowie m³odego,
tak zwani �geometrzy�. Oni �mierzyli� ziemiê dla m³odych, �przeprowadzali�
drogê itp. �Mierz¹c� kradli na pocz¹tek ¿ycia dla m³odej. Najczê�ciej kradziono
¿ywe rzeczy � kurê, koguta, psa, kota, równie¿ ko³yskê i podobne, za pomoc¹
których usi³owano wprowadziæ bardziej weso³y nastrój.

Dawniej �kradziono� przed wywiezieniem posagu m³odej. Na ¯mudzi
obowi¹zkiem swata by³o ukradzenie siekiery, a w okolicach Koz³owej Rudy
usi³owano ukra�æ psa, kota, ko³yskê itp. W okolicach Onikszt (Anyk�èiai) t³umok
z kradzionymi rzeczami w dniu przenosin m³odej do mê¿a przywi¹zywano
swatowi na karku. To dawa³o powód, aby go obwiniæ i �powiesiæ�.

. Dawniej, gdy wesele siê przed³u¿a³o, dla urozma-
icenia czasu dawano ró¿ne humorystyczne sceny, w których aktorami byli
najczê�ciej przebierañcy zapustni: �lekarze�, �kupcy� oraz �zwierzêta�. Nale¿y
mniemaæ, ¿e lud tych aktorów, jako szczególnie lubianych, wprowadzi³ ze
zwyczajów noworocznych i karnawa³owych. Takie weselne przedstawienia
jeszcze na pocz¹tku XX w. by³y popularne u wschodnich mieszkañców
Auksztoty. A. Pabre¿ pisze: �chc¹c pokazaæ swoj¹ m¹dro�æ zamieniaj¹ siê
w prawdziwe bestie, przebieraj¹ siê za nied�wiedzia, konia albo inne straszyd³a�.

U Dzuków do lat ostatnich zachowa³ siê zwyczaj chodzenia �cyganów� przed
wywiezieniem m³odej. Ze strony mê¿a przychodzili rzekomi �cyganie�
przebrani za zapraszaj¹cych (kvieslys) zaprosiæ m³od¹. Celem tych scen by³o

18 M. Kaktus, Balanos gadynė, Vilnius 1949.
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wywo³aæ weso³y nastrój, roz�mieszyæ m³odych i go�ci komicznymi dialogami,
zachowaniem siê albo przebraniem.

. Jednym z ostatnich obrzêdów przed wywiezieniem
m³odej do mê¿a, a wiêc przed koñcem wesela, by³o obdarowywanie m³odej albo
tak zwane „zapicie” (užgėrės).

W koñcu XIX w. obdarowywanie m³odej na Auksztocie odbywa³o siê jako
kupno-sprzeda¿. Ten obrzêd prowadzi³ marsza³ek, uderzaj¹c o drzwi wa³kiem
do ciasta.

W innych częściach Litwy (Dzukia, Užnemunė) nawołują do obdarowywania
m³odej uderzaj¹c o sufit wa³kiem. Najwyra�niej wychodzi moment kupna-
-sprzeda¿y na Auksztocie, gdzie inscenizuj¹ licytacjê stron m³odego i m³odej.
Strona m³odej rzuca pieni¹dze na talerz stoj¹cy na stole i wo³a: �Nasza siostra!�,
a druga strona wo³a: �Nasza ¿ona!�. Przewa¿a suma, któr¹ k³adzie pan m³ody,
za któr¹ m³oda ostatecznie jest kupiona. W okolicy So³ok (Salakai) m³oda
przygotowana ju¿ do drogi siedzia³a za sto³em. Zebrane pieni¹dze w czasie tego
obrzêdu licytacji nazywano pieniêdzmi ³ez (raudotiniai). Po tym wykupie rodzice
prowadzili oficjalnie córkê do m³odego, wrêczaj¹c mu symbol niewinno�ci �
ga³¹zkê ruty. Obdarowywanie m³odej odbywa³o siê ró¿nie w ró¿nych czê�ciach
Litwy: je¿eli wesele trwa³o d³u¿ej, to przed jej wywiezieniem do mê¿a, je¿eli
krócej � to pierwszej nocy po �lubie.

. Przed przeprowadzk¹ m³odej do m³odego wywo¿ono
jej posag. W tym celu z domu m³odego przybywali z kilkoma wozami specjalni
�wywoziciele� posagu. Byli to przewa¿nie starsi, wymowni mê¿czy�ni.
�Wywoziciele� posagu, ich konie i wozy by³y ozdobione kolorowymi papier-
kami, piórami i powrós³ami s³omy. Na wschodniej Auksztocie, gdy wywozili
posag, na konie wsadzali s³omiane straszyd³a zwane �dziad� i �baba�, których
nazywali stró¿ami posagu, a nogi koniom okrêcano spodniami itp. Sami
�wywoziciele� posagu byli ustrojeni w  wysokie strzeliste czapki, przepasani
byli s³omianymi powrós³ami i rêcznikami darowanymi przez m³od¹. Za
wywiezienie posagu m³oda zawsze obdarowywa³a wywozicieli posagu rêcz-
nikami lub zwojami p³ótna, a na ¯mudzi wzorzystymi rêkawiczkami. Dary te
albo by³y wrêczane �wywozicielom�, albo zak³adane na grzbiet ich koniom.
Posag nie by³ dawany za darmo. Musia³ go �wykupiæ� m³ody albo starszy dru¿ba,
albo swat. M. Praetorius wskazuje, ¿e jeszcze w XVIII w. brat m³odego musia³
wykupiæ od siostry m³odej pas, którym by³ opasany kube³ z posagiem, a od matki
� sam¹ m³od¹.

U Dzuków skrzynia posa¿na by³a wynoszona ze spichrza nie zamkniêta na
klucz. Klucze �wywozicielowi� posagu podawa³a sama m³oda, on musia³
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skrzyniê zamkn¹æ po wyje�dzie z podwórza rodziców m³odej. To robiono w tym
celu, aby przyjació³ki m³odej nie zosta³y �zamkniête� i aby szybciej wysz³y za
m¹¿. Po�ciel m³odej wieziono zawsze w osobno zawiniêtym pakunku. W okoli-
cach miejscowo�ci Jeziorosy (Zarasai) i Kupiszek �wywozicielom� posagu
dodawano jeszcze zawiniêty w p³ótno bochenek chleba. U Dzuków m³oda
wyje¿d¿aj¹c w �obce strony� sama wywozi³a bochenek chleba.

Nios¹cym posag nie wolno by³o postawiæ go na progu, ¿eby �skrzynie nie
wróci³y z powrotem�, to znaczy, ¿eby nie trzeba by³o ich zwróciæ, gdyby m³oda
umar³a przed up³ywem roku albo nie zostawiwszy dzieci, albo je�liby umar³
przed up³ywem roku jej m¹¿. W takich wypadkach wed³ug litewskich zwyczajów
m³oda zazwyczaj wraca³a do rodziców.

. Wypuszczenie córki do rodziców
mê¿a, to jeden z najsmutniejszych momentów widowiska weselnego. U Litwi-
nów w Prusach jeszcze w koñcu XIX w. matka oprowadza³a córkê trzy razy
doko³a ogniska, a nastêpnie sadza³a sobie na kolana. Nastêpnie razem z druhn¹
odprowadza³a j¹ do wozu, który otaczali konno m³ody z dru¿bami. Z ty³u
wieziono jej posag19.

U Dzuków m³oda siadaj¹c na wóz, nios³a ze sob¹ szklankê wody z zanurzon¹
w niej ga³¹zk¹ ruty. Wyje¿d¿aj¹c z dziedziñca rodziców wylewa³a wodê wraz
z rut¹ przez g³owê za siebie wskazuj¹c w ten sposób, ¿e rutê zostawia swoim
kole¿ankom. U Dzuków córkê odprowadza³ przez podwórze sam ojciec, trzyma-
j¹c za uzdê konia tego wozu, na którym sta³a m³oda podtrzymywana przez
druhny. M³oda, jad¹c przez ojcowskie podwórze, a czasem i przez pola, jecha³a,
jak ju¿ wspomniano, stoj¹c, aby �nie zasiedzieæ� swoich kole¿anek.

M³od¹ do domu te�ciów wywozili tzw. �vedliai�, a odprowadzali j¹ jej
drużbowie i drużki zwani „pasekėjai” (postępujący). U Żmudzinów, tych którzy
postępowali śladem młodej, „pasekėjai” było dwa razy więcej, niż prowadzących
(vedlių). Różnili się oni między sobą tym, że „pasekėjai” mieli gałązkę ruty
przypiętą do czapki, a „vedlių” – do klapy marynarki.

W XIX w. na Żmudzi „pasekėjai” jechali najpierw niby w drugą stronę
i dopiero po godzinie jak gdyby gonili za m³od¹. Przybywali do domu te�ciów,
aby sprawdziæ, czy do w³a�ciwego gospodarstwa zawieziono m³od¹. Nierówno-
czesny wyjazd tej grupy „pasekėjai” pozwala badaczom dojrzeć ślady rzekomego
porwania m³odej.

U staro¿ytnych Litwinów m³ody przysy³a³ po m³od¹ specjalny wóz. Wóz
ten  zwany karet¹, przykryty by³ lnianymi pasiastymi tkaninami. J. A. Brand

19 W. Obgartel, Die Regierungsbezirk Gumbinnen, Insterburg 1911, s. 149.
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podró¿uj¹cy przez Litwê w XVI w. opisuje ten zwyczaj. M. Praetorius pisze, ¿e
by³ ten wóz opleciony wiankami z ruty.

M³oda by³a odprowadzana do domu mê¿a ha³a�liwie, z muzyk¹ i �piewem.
Na ¯mudzi przy tej okazji lubiano tak¿e strzelaæ. Zwyczaj ten znany jest nie
tylko Litwinom, ale tak¿e i s¹siednim narodom.

. Obecnie m³odzi s¹ jednakowo
spotykani w domu m³odej i w domu rodziców m³odego. Dawniej rodzice mê¿a
spotykali m³od¹ humorystycznymi obrzêdami: weselnicy dzwonili pogrzeba-
czami, fajerkami, drzwiczkami od pieca, a dru¿bowie ga³¹zkami sosny zamiatali
przed ni¹ �cie¿kê, stoj¹c po obu jej stronach i �wiec¹c. Na progu rodzice m³odego
spotykali j¹ chlebem i sol¹. Za spotkanie m³oda obdarowywa³a �wiekrê p³ótnem.

We wschodniej i po³udniowo-wschodniej czê�ci Auksztoty, gdy m³oda zesz³a
z wozu, swatka zostawia³a dary dla wo�nicy � za�cie³a³a p³ótnem kark jego konia.
Wszed³szy do izby m³oda obdarowywa³a piec, k¹ty, wieszaj¹c tam p³ótno,
rêcznik, a dawniej pas tkany. M. Praetorius pisze, ¿e na weselu Litwinów
w Prusach, gdy przywo¿ono m³od¹ do domu mê¿a, przed wrotami roz�cie³ano
snop s³omy, przez który przeje¿d¿a³ wóz prosto do spichrza. Gdzieniegdzie
przed wrotami rozpalano ogieñ jeszcze i w czasach pó�niejszych. To robiono
dlatego, aby uchroniæ m³od¹ przed czarami, które mia³ zniszczyæ ogieñ. M³oda,
przeje¿d¿aj¹c przez skrzy¿owania dróg, rzuca³a chustkê do nosa ze wst¹¿k¹. To
samo robi³a przyjechawszy do domu i spichrza m³odego. Wst¹¿ki i chustki do
nosa podnosi³ �dieverius�. U Dzuków by³ zwyczaj zawi¹zywaæ wst¹¿kê na krzy¿u
stoj¹cym na koñcu wsi.

. Jednym z wa¿niejszych obrzêdów drugiej czê�ci
wesela by³y pok³adziny. W XIX w. odbywa³y siê one w domu m³odego, chocia¿
dawniej ten obrzêd, jak ju¿ wspomniano, móg³ byæ zaraz po zarêczynach.
W obrzêdzie pok³adzin bra³a udzia³ swatka i �wiekra. £ó¿ko za�ciela³a najczê�ciej
swatka, rzadziej �wiekra, dru¿bowie m³odego lub swat. M³odych k³adziono
najczê�ciej w spichrzu lub w komorze. Zdejmowano po�ciel �wiekry i zwi¹zy-
wano m³odych rêcznikiem m³odej.

M³odzi byli odprowadzani do spichrza bardzo uroczy�cie. M. Valanèius pisze
o weselu ¯mudzinów: �Odprowadzali m³odych rodzice z niektórymi mê¿czy-
znami i ze skrzypkiem. Po chwili wyszli, zamknêli drzwi na klucz, zatoczyli pod
drzwi wóz, za³o¿yli saniami, bronami i innymi rzeczami�.  L. Jucewicz pisze: �Po
uczcie w domu rodziców m³odego, odprowadzaj¹ uroczy�cie m³odych do ³ó¿ka�.

Tak na ¯mudzi, jak na Auksztocie nale¿a³o w czasie pok³adzin ha³asowaæ.
Na ¯mudzi po po³o¿eniu spaæ m³odych r¹bano mocno wysuszony ser m³odej,
tzw. �ok³adzinowy� ser. Por¹bane kawa³ki sera dzielono pomiêdzy wszystkich
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go�ci, bior¹cych udzia³ w obrzêdzie. W ostatnich latach XIX w. zamiast sera
�ok³adzinowego� r¹bano ser na �budzenie� m³odych nazajutrz rano. Na
wschodniej Auksztocie, gdy m³odzi siê po³o¿yli, przy ich drzwiach odbywa³a siê
komiczna m³ocka pogrzebaczami i innymi przedmiotami. Go�cie stukaj¹c ¿¹dali
podarków. M³oda dawa³a im ciasto, m³ody � butelkê wódki.

. Jeszcze w XX w. na wiêkszo�ci terenów Litwy praktykowany by³
zwyczaj ha³a�liwego budzenia m³odych nastêpnego dnia rano. To nie jest nowy
zwyczaj. Między innymi autorami wspomina o tym zwyczaju A. Pabrėža,
mówi¹c: �muzykanci z ca³¹ gromad¹ go�ci weselnych id¹ budziæ m³odych,
klêkaj¹ przy ³ó¿ku i graj¹, póki oni wrzuc¹ pieni¹dze do skrzypiec�. M³oda za
budzenie dawa³a muzykantom p³ótno albo twardy ser, rêkawiczki i butelkê
wódki, a m³ody � pieni¹dze.

Jednym z najintymniejszych obrzêdów tego ranka by³o sprawdzanie �ladów
niewinności młodej. L. Jucewicz nazywa to „rewizja”. Z. Slaviūnas, komentując
ten zwyczaj ¯mudzinów opisany przez Jucewicza, zaprzecza, aby taki zwyczaj
istnia³ na Litwie. Podaje, ¿e jest to zwyczaj obcy stylowi obrzêdów litewskich
i  nie jest zanotowany w materia³ach folklorystycznych20. Trudno jest dzi�
os¹dziæ, jak dalece ten zwyczaj by³ na Litwie rozpowszechniony. Jednak nie
można się zgodzić z twierdzeniem Z. Slaviūnasa, że był on w ogóle nieznany.
W  materia³ach folklorystycznych rzeczywi�cie jest rzadko spotykany, ale
notowano go w ró¿nych czê�ciach Litwy. Np. w okolicach Krok (Krakiai) w koñcu
XIX w. swat ogl¹da³ ³ó¿ko m³odych i znalaz³szy wszystko w porz¹dku ukazywa³
go�ciom weselnym czerwon¹ wst¹¿eczkê zawi¹zan¹ na ma³ym palcu, a nastêp-
nie tê wst¹¿eczkê przypina³ m³odej. Podobnie w okolicach Kupiszek swatka albo
jedna z ciotek m³odej na znak niewinno�ci m³odej wynosi³a do go�ci butelkê
wódki zatkniêt¹ ga³¹zk¹ ruty. Je¿eli nie znalaz³a �ladów niewinno�ci, zatyka³a
butelkê wódki naci¹ kartoflan¹. Od przyniesionej wiadomo�ci zale¿a³ dalszy
nastrój wesela.

. Zwyczaj zmiany nakrycia g³owy m³odej znany jest
na Litwie z materia³ów historycznych od XVI w. M. Praetorius pisze, ¿e oczepiny
odbywa³y siê w spichrzu po obudzeniu m³odych. Siostra m³odego zdejmowa³a
m³odej z g³owy wst¹¿kê i zak³ada³a dostarczon¹ przez m³odego narzutê, a na to
�dieveris� zak³ada³ czapkê albo kapelusz. Przyprowadziwszy m³od¹ do izby
zdejmowa³ czapkê i m³oda zostawa³a z narzut¹ na g³owie.

Autorzy z po³owy XIX w., opisuj¹cy zwyczaje weselne w Prusach Wschodnich
u Litwinów, du¿o miejsca po�wiêcaj¹ oczepinom. A mianowicie: dziewczêta
tañcz¹ w kole �piewaj¹c, uderzaj¹ zielon¹ ga³¹zk¹ po rêkach mê¿czyzn, którzy

20 Z. Slaviūnas, Pastabos ir paai�kinimai, w: L.A. Jucevièius, Ra�tai, Vilnius 1959, s. 635.
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w tym czasie usi³uj¹ rozple�æ m³odej warkocze. Gdy mê¿czy�ni mimo przeszkód
rozplot¹ warkocze, wtedy kobiety uk³adaj¹ w³osy i zawi¹zuj¹ chustkê. Dziew-
czêta zaraz j¹ �ci¹gaj¹. To siê powtarza trzy razy.

Jeszcze w XIX w. przed �oczepinami� obcinano m³odej w³osy. Ten stary
zwyczaj w drugiej po³owie XII w. zosta³ zast¹piony rozplataniem warkoczy.

Z. Slaviūnas21, opieraj¹c siê na pracach M. Sumcowa, A. Smirmoya, E. Kaga-
rova oraz M. Downar-Zapolskiego twierdzi, i¿ zwyczaj obcinania w³osów by³
ofiar¹ sk³adan¹ duchom domowym. Ró¿ne formalno�ci zwi¹zane z postrzy¿y-
nami �wiadczy³y o wyzwoleniu siê m³odej ze specjalnej opieki. Nie zaprzeczaj¹c
szczególnemu znaczeniu magicznemu obciêcia w³osów, stwierdziæ nale¿y, ¿e
najwiêcej racji ma radziecki etnograf N. Kisliakow22, który twierdzi, ¿e obrzêd
zmiany nakrycia g³owy m³odej jest oznak¹ jej przej�cia do drugiej grupy
spo³ecznej. Jest te¿ oznak¹ zewnêtrzn¹, ¿e m³oda odt¹d ostatecznie odesz³a od
grupy dziewcz¹t i wesz³a w sk³ad grupy kobiet. W koñcu XIX w. w weselu
litewskim obrzêdy oczepinowe odbywa³y siê w dniu budzenia m³odych.

. W dzieñ budzenia m³odych rankiem, m³oda zgodnie z tradycj¹
obdarowywa³a tkaninami swojej roboty rodziców mê¿a, jego braci, siostry,
krewnych. �wiekrê (matkê mê¿a) ubiera³a od stóp do g³ów ofiarowanym przez
siebie ubraniem, ojcu mê¿a dawa³a uszyt¹ koszulê i tkany pas, siostrom mê¿a
jedwabne chusteczki, braciom mê¿a � pasy, rêkawiczki, innym bli¿szym
krewnym płótno, ręczniki. W okolicach Eiszyszek (Eišiškės) nawet swego męża
przebiera³a w  now¹, przez siebie uszyt¹ koszulê, bia³e kalesony i spodnie
wierzchnie oraz przepasywa³a rêcznie wi¹zanym szerokim pasem. W okolicach
Mariampola tradycja wymaga³a, aby ka¿dy obdarowany otrzyma³ dwie rzeczy,
np. bracia mê¿a � rêcznik i pas, ojciec mê¿a, swatowie � rêcznik i p³ótno itp.
P³ótno by³o w 3 sztukach po 2-2,5 m. Z tego p³ótna mo¿na by³o uszyæ noszon¹
w owym czasie d³ug¹ koszulê.

W XIX w. wywo³ywano uroczy�cie rodzinê mê¿a do brania podarków od
m³odej. Wywo³ywa³ swat, marsza³ek albo �zapraszaj¹cy� (kvieslys). Oprócz
doros³ych m³oda musia³a obdarowaæ i dzieci rodziny mê¿a w¹skimi paskami,
w które najczê�ciej zawi¹zywa³a cukierek. Oprócz obdarowywania rodziny
mê¿a, m³oda zgodnie z tradycj¹ w czasie wesela niemal ka¿dy swój krok musia³a
zaznaczyæ podarkiem. Np. bogate m³ode dawa³y rêcznik albo chustkê tej, co
przynios³a rano po �budzeniu� wodê do mycia itp.

21 Z. Slaviūnas, „Svotbinės rėdos” pastabos ir paaiškinimai, w: Lietuviškos svotbinės dainos, t. II,
Vilnius 1955, s. 585.

22 Н. А. Кисляков, Семья и брак у маджиков, М.-Л., 1959, s. 189.
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W XVI-XVII w. m³oda w ranek po �budzeniu� by³a prowadzana po wszystkich
zabudowaniach mê¿a i musia³a je obdarowywaæ prac¹ swoich r¹k � pasami
i rêcznikami. Dary by³y sk³adane w spichrzu, w stodole, w oborze, na studni, na
piecu, w ³a�ni, a gdy wysz³a pierwszy raz do ¿niw � na pierwszym snopie zbo¿a.
U Dzuków jeszcze na pocz¹tku XX w. by³ zwyczaj k³adzenia darów na bochen
chleba, który le¿a³ na stole przez ca³e wesele nieruszany, na miskê kaszy
gryczanej, na patelniê, na piec, w umywalni. Kiedy w pierwszych dziesiêciole-
ciach XX w. zanik³ zwyczaj tkania pasów, najczê�ciej u¿ywano zamiast nich
rêczników.

Zwyczaj obdarowywania przez m³od¹ siêga g³êbokiej przesz³o�ci. Duchowni
ostro zwalczali ten zwyczaj, ale nie zdo³ali go zniszczyæ.

. Gdy m³oda skoñczy³a obdarowywanie, mêscy
przedstawiciele rodziny mê¿a prowadzili j¹ do tañca. W okolicach So³ok
(Salakai) pierwszy wyprowadza³ m³od¹ do tañca swat, w okolicach Onikszt ojciec
albo brat m³odego, a gdy ich nie by³o � matka m³odego. Czasem m³oda by³a
obtañcowywana na pod³odze wys³anej s³om¹

Najczê�ciej pierwszy tañczy³ z m³od¹ najstarszy dru¿ba, po nim swat i inni
dru¿bowie, a dopiero potem m³ody. Z ka¿dym tancerzem m³oda obraca³a siê
2-3 razy, potem obciera³a tancerzowi twarz rêcznikiem i opasywa³a go. Rêczniki
podawa³a m³odej stoj¹ca w pobli¿u jej swatka.

W Prusach Wschodnich na litewskim weselu m³oda, przetañczywszy ze
wszystkimi mê¿czyznami, musia³a przetañczyæ trzy tañce ze wszystkimi
kobietami, ten zwyczaj zanotowano jeszcze w 1956 r. na Bia³orusi na weselu
litewskim. Tutaj młoda tańczyła po kolei trzy różne tańce (polkę, walca, suktinį)
z ka¿d¹ druhn¹, za ka¿dym razem zak³adaj¹c jej welon z wiankiem rucianym.
Wed³ug wyja�nieñ miejscowej ludno�ci w ten sposób m³oda ¿egna³a siê ze swoim
dziewictwem przekazuj¹c je kole¿ankom.

Obrzêdowy taniec m³odej dawniej oznacza³ jej przyjêcie do rodziny mê¿a.
W miarê zmieniania siê zwyczajów, ten obrzêd naby³ cech humorystycznych �
w ten sposób sprawdzano, czy m³oda nie jest kulawa.

. Humorystyczne obrzêdy przekazywania
gospodarowania (w³adzy domowej) odbywa³y siê w domu m³odego rankiem po
budzeniu. M³od¹ sadzano na krze�le, podnoszono kilka razy do góry. Potem
matka mê¿a przynosi³a sprzêty domowe: pogrzebacz, miot³ê, czerpak, fajerki
i in. i sk³ada³a m³odej w zapaskê. Na ̄ mudzi w tym¿e czasie podawano m³odemu
narzêdzia rolnicze: wid³y, grabie, uprz¹¿ itp. W okolicach miejscowo�ci Jeziorosy
m³oda w podziêce podawa³a matce mê¿a rêcznik zawieszony na pogrzebaczu.
Przekazawszy w³adzê synowej, �wiekra w okolicy Kowarska (Kavarskas) by³a
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podnoszona na piec, a na ¯mudzi odprowadzana do komory. Jednak¿e obrzêd
ten by³ najczê�ciej symboliczny tylko, poniewa¿ na wsi litewskiej w koñcu
XIX w. synowa by³a w gospodarowaniu zale¿na od �wiekry tak d³ugo, zanim
ona ostatecznie siê nie postarza³a albo gospodarstwo zosta³o przekazane synowi
aktem notarialnym.

. Jednym z koñcowych obrzêdów weselnych by³o �wiesza-
nie� swata. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e chocia¿ postaæ swata wystêpuje i u £otyszów
oraz u wszystkich narodów s³owiañskich � jednak wieszanie go znane jest tylko
Litwinom na Żmudzi i Litwie zaniemeńskiej (Užnemunė), a ostatnio rozpo-
wszechni³ siê na ca³ej Litwie.

Swata wieszano po og³oszeniu wyroku �s¹du�, który skazywa³ go za to, ¿e
sk³ama³ zwodz¹c m³od¹, obiecuj¹c jej ró¿ne dobrodziejstwa, których ona
przybywszy do domu mê¿a nie znalaz³a. �Sêdziami� i �³awnikami� byli ci, którzy
gonili orszak m³odej uwo¿onej do domu mê¿a. Obrzêd ten by³ wy³¹cznie
humorystyczny. M³oda lituj¹c siê nad swatem obdarza go rêcznikiem, wtedy
³awnicy w jego zastêpstwie wieszaj¹ kuk³ê wypchan¹ s³om¹.

Gdy wesele dobiega koñca, go�ci wyganiaj¹ odpowiednimi piosenkami,
�wykurzaj¹� podpalaj¹c s³omê pod sto³em, czêstuj¹ kiszon¹ kapust¹ z nie
obranymi ze skóry kartoflami. Gdzie niegdzie gospodarz przynosi³ pust¹ beczkê
od piwa i pusty dzban.

. W nastêpn¹ niedzielê po weselu, m³oda z mê¿em i jego
rodzicami jecha³a odwiedziæ swoich rodziców, a na drug¹ niedzielê rodzice
m³odej przyje¿d¿ali w go�cinê do ziêcia. Za pierwszym i drugim razem przygo-
towywano poczêstunek, który ró¿nie bywa³ nazywany w ró¿nych regionach
Litwy, w czasie tych odwiedzin najczê�ciej oddawano wywiezione posa¿ne
zwierzêta.

. W litewskich zwy-
czajach weselnych wystêpuje mnóstwo pie�ni, oracji oraz du¿o humorystycz-
nych scen obyczajowych. Opisane ludowe zwyczaje weselne formowa³y siê przez
d³ugie stulecia, dlatego odzwierciedlaj¹ w ca³ym szeregu socjalnych i ekono-
micznych formacji, zarys ludowej obyczajowo�ci, psychologii oraz �wiatopo-
gl¹du. W ten sposób wesele ludowe � to z³o¿ony kompleks elementów
rolniczych, prawnych, religijnych, plastycznych i in.

W pierwszym dziesiêcioleciu XX w. w zwi¹zku z silnym rozwojem kapitali-
stycznych stosunków na wsi litewskiej, w zwi¹zku z ostrym zró¿nicowaniem
socjalnym ch³opów litewskich na zamo¿nych i wiejski proletariat � ludowe
tradycje tak¿e uleg³y wyra�nym przemianom. Bardzo skróci³ siê czas trwania
wesela, niektóre zwyczaje czy obrzêdy otrzyma³y zupe³nie szcz¹tkow¹ formê,
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niektóre zosta³y przemieszczone z jednej czê�ci wesela do drugiej. Nie robiono
ju¿ ró¿nicy miêdzy spotkaniem m³odych w domu m³odej a spotkaniem m³odej
w domu m³odego, zaczê³y siê powtarzaæ te same obrzêdy, a obrzêdy weselne
u biednych wie�niaków zmniejszy³y siê do minimum.

W niektórych wypadkach biedni wie�niacy, zw³aszcza najemnicy, obchodzili
siê bez ¿adnych uroczysto�ci, a wiêc i bez ¿adnych zwyczajów. W tym czasie dla
najbogatszych mieszkañców wsi wesela by³y okazj¹ do zademonstrowania
swego bogactwa. Np. u zamo¿nych wie�niaków, zw³aszcza na ̄ mudzi, na weselu
by³o po kilku swatów, do 20 i wiêcej par dru¿bów i druhen, najmowano dêt¹
orkiestrê itp. Wesele zatraci³o swój spo³eczny charakter i sta³o siê �wiêtem
wy³¹cznie zaproszonych go�ci. I go�cie byli proszeni na wesele wed³ug ekono-
micznego kryterium � kto bogatszy, ten bli¿szy. Dlatego te¿, gdy o zwi¹zku
bezrolnych, ma³orolnych i najemników decydowa³a obopólna sympatia, w we-
selu bogatych nadal du¿e znaczenie przedstawia³ swat oraz ekonomiczna
sytuacja zawieraj¹cych ma³¿eñstwo.





Noty o autorach

Maria Znamierowska-Prüfferowa (1898-1990)
etnograf, muzeolog, adiunkt USB w Wilnie, profesor UMK w Toruniu, za³o¿ycielka i dyrektor
Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

Urodzona na Litwie (Kibarty), studiowa³a kierunki humanistyczne w Kijowie, Warszawie
i Wilnie, gdzie w 1932 roku uzyska³a stopieñ magistra filozofii w  zakresie etnografii
z etnologi¹. By³a pracownikiem naukowym wileñskiego uniwersytetu i zwi¹zanego z Katedr¹
Etnografii muzeum etnograficznego. Stopieñ doktora uzyska³a w 1939 roku na podstawie
pracy O�ci rybackie. Próba klasyfikacji o�ci pó³nocno-wschodniej Polski.

Okres wojny spêdzi³a w Wilnie. W 1945 roku wraz z mê¿em Janem Prüfferem, zoologiem,
profesorem USB, osiad³a w Toruniu, gdzie zosta³a zatrudniona w nowo powsta³ym UMK,
w Katedrze Etnologii i Etnografii (1945-1949 adiunkt, 1958-1963 kierownik Katedry, 1965-1988
wyk³adowca Podyplomowego Studium Etnografii). Jednocze�nie organizowa³a Dzia³ Etno-
graficzny Muzeum Miejskiego (1949-1958). W 1955 roku uzyska³a tytu³ profesora nadzwy-
czajnego. Habilitowa³a siê prac¹ Rybackie narzêdzia kolne w Polsce i krajach s¹siednich
(Toruñ 1957).

W latach 1959-1972 dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu, które powsta³o dziêki
jej intensywnym staraniom. Instytucja rozwinê³a na szerok¹ skalê badania dotycz¹ce kultury
materialnej, tradycyjnego rybo³ówstwa oraz sztuki i rzemios³a ludowego.

Aktywny cz³onek PTL, cz³onek licznych rad naukowych i stowarzyszeñ. Autorka prac
z zakresu budownictwa, folkloru, sztuki i rybo³ówstwa.

Zmar³a w Toruniu. Od 1999 roku Muzeum Etnograficzne w Toruniu nosi Jej imiê.

Opracowa³a Jolanta Jakubowska

Arszyñska E., Wystawa �Maria Znamierowska-Prüfferowa (1898-1990), etnograf, muzeolog, cz³owiek�,
�Lud�, t. 84, 2000, s. 184-187.

Arszyñska E., Muzalewska H., Maria Znamierowska-Prüfferowa (1898-1990), w: Etnografowie
i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. I, Kraków 2002, s. 323-328.

Muzalewska H., Spu�cizna Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Muzeum Etnograficznym w Toruniu,
�Rocznik Toruñski�, t. 27, 2000, s. 210-214.

Tubaja R., Prof. dr Maria Znamierowska-Prüfferowa (1898-1990), �Lud�, t. 74, 1991, s. 335-341.

Krystyna Karpińska-Jóźwiak
ukoñczy³a filologiê polsk¹ na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu (1957-1962)
u  prof. Artura Hutnikiewicza, ponadto roczne Podyplomowe Studium Etnografii (u prof.
Marii Znamierowskiej-Prüfferowej). Wieloletnia nauczycielka jêzyka polskiego w szko³ach
w  Bystrzycy K³odzkiej i Toruniu, ale równie¿ poetka, autorka tomiku wierszy Nie wiem
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(Toruñskie Towarzystwo Kultury, 1982). Publikowa³a w zbiorach Almanach poezji i Rozkwita
pamiêæ miêdzy wierszami (wiersze poetów studiuj¹cych na UMK). Przez lata zwi¹zana
z Toruniem, od 2006 roku mieszka w Warszawie. Zainteresowania: literatura, sztuka filmowa,
malarstwo.

Józef Daniel
urodzi³ siê w 1938 r. w Rykowie, na terenie dzisiejszej Ukrainy. By³ nauczycielem, muzealni-
kiem, folkloryst¹. W lutym 1940 r. jego rodzinê wywieziono na roboty do ZSRR. W 1946 wrócili
oni do Polski i osiedlili siê w W¹brze�nie.
 W 1956 roku zacz¹³ uczêszczaæ do Seminarium Nauczycielskiego w Toruniu na kierunku
filologia polska. W 1964 r. ukoñczy³ studia na Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku na
kierunku filologia polska ze stopniem magistra. W 1967 r. ukoñczy³ Studium Podyplomowe
Etnografii na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu o specjalno�ci: muzealnictwo
i folklor. Od 1967 r. uczêszcza³ na seminaria etnograficzne w Katedrze Etnografii UMK. Od
1968 r. pracowa³ jako nauczyciel w Technikum Mechanicznym w Grudzi¹dzu, gdzie za³o¿y³
Ko³o Folklorystyczne, które istnia³o do 1976 roku. W latach 1971-1974 pracowa³ w Muzeum
im. ks. dr. W³adys³awa £êgi w Grudzi¹dzu jako kurator Dzia³u Etnografii. W 1973 roku zosta³
cz³onkiem toruñskiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. W latach 1980-1988
ponownie pracowa³ w Muzeum w Grudzi¹dzu. Podczas swojej pracy zajmowa³ siê uporz¹d-
kowaniem zbiorów etnograficznych i ich naukowym opracowaniem. Prowadzi³ tak¿e badania
etnograficzne w okolicach Grudzi¹dza, wspó³pracuj¹c przy tym z  uczniami Technikum
Mechanicznego oraz II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Grudzi¹dzu. Znacz¹co przyczyni³ siê
do poszerzenia zbiorów etnograficznych w grudzi¹dzkim Muzeum. Choroba uniemo¿liwi³a
Józefowi Danielowi dalsz¹ pracê zawodow¹. Jego zainteresowania badawcze to meteorologia,
medycyna ludowa, zwyczaje wielkanocne oraz plecionkarstwo, ubiór ludowy.

Jest autorem licznych artyku³ów o tematyce etnograficznej, które ukazywa³y siê m.in.
w �Informatorach Muzeum w Grudzi¹dzu�, w �Roczniku Gdañskim�, w gdañskim miesiêcz-
niku �Litery�, w tygodniku �G³os z Torunia� � dodatku do tygodnika �Niedziela�.

Opracowa³a Ines W¹sowska

Janusz Kajetan Kaźmierski
� ur. 1936, nauczyciel geografii, biologii, obserwator przyrody, popularyzator regionu
pa³uckiego, dzia³acz spo³eczny, regionalista, przewodnik terenowy PTTK. Entuzjasta Targów
Pa³uckich.

Ca³¹ karierê zawodow¹ zwi¹za³ z ukochanym ¯ninem i Pa³ukami.
Od lat 70. XX wieku wspó³pracowa³ z bydgoskim �Dziennikiem Wieczornym� pó�niej

�Ekspresem Bydgoskim�, �Gazet¹ Pomorsk¹�, �Zielonym Sztandarem�, tygodnikiem �Pa³uki�
i �Baszt¹�.

Publikowa³ w ̄ niñskich Zeszytach Historycznych. Pisa³ na temat ornitologii oraz historii
regionu i miasta, a zw³aszcza przedwojennego �Pa³uczanina� i  koncernu prasowego
Krzyckich. Na ³amach tych czasopism popularyzowa³ Ziemiê ¯niñsk¹, ukazuj¹c piêkno
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¿niñskiego krajobrazu i jej historiê. Napisa³ szereg artyku³ów na temat s³ynnych ludzi ¯nina
(Jan i Jêdrzej �niadeccy, Klemens Janicki, Aleksander Guttry, Alfred i Leon Krzyccy).

Publikowa³ w czasopismach pedagogicznych teksty o tematyce przyrodniczej oraz
regionalnej. Jest autorem artyku³ów dotycz¹cych zwierz¹t Ziemi ¯niñskiej, np. Jaskó³ka
w Powiecie ¯niñskim czy Ropucha paskówka w okolicach ¯nina. Wiele jego artyku³ów i notatek
dotycz¹cych regionu pa³uckiego ukaza³o siê w czasopismach �Przyroda Polska�, �Wszech-
�wiat�, �Jantarowe Szlaki�, np. Piwowarskie tradycje ̄ nina, Budownictwo drewniane na Pa³ukach,
Osiedla obronne na Pa³ukach, Karta z historii prasy na Pa³ukach.

Publikowany tu tekst zosta³ wykonany jako praca na Wydziale Biologii Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej w Krakowie.

Opracowa³ Hubert Czachowski

Angelė Vyšniauskaitė (1919-2006)
urodzi³a siê we wsi Skrawdzie, gm. Wejwery powiatu mariampolskiego. Po ukoñczeniu w 1939
roku gimnazjum im. Jonasa Rygi�ki (pseudonim Jonasa Jablonskisa) w Mariampolu, które na
prze³omie XIX i XX wieku by³o kolebk¹ litewskiego odrodzenia narodowego, rozpoczê³a
studia filologiczne na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, a ukoñczy³a je na
Uniwersytecie Wileñskim w 1943 roku. Uzyskany w czasie okupacji dyplom podziemnego
uniwersytetu nie zosta³ uznany przez w³adze sowieckie, wobec czego zmuszona by³a do
ponownego z³o¿enia wszystkich egzaminów i dopiero w 1952 roku uzyska³a na Wileñskim
Uniwersytecie Pedagogicznym dyplom nauczyciela jêzyka litewskiego oraz literatury. Od
1948 roku by³a pracownikiem Instytutu Historii Akademii Nauk Litewskiej SSR. W 1955 roku
obroni³a w Moskwie rozprawê doktorsk¹ pt. ¯ycie codzienne litewskiej rodziny ko³chozowej, która
wyznaczy³a kierunek jej dalszych badañ nad litewsk¹ rodzin¹, której po�wiêci³a wiele prac.
Jednym z g³ównych tematów jej badañ by³y zwyczaje weselne na wsi litewskiej. Do innych
zainteresowañ badawczych nale¿a³y przede wszystkim badania nad lniarstwem na teryto-
rium Litwy. W³a�nie tematyka obróbki lnu sta³a siê podstaw¹ obronionej w 1993 roku
rozprawy habilitacyjnej: Litewskie lniarstwo XVIII � pierwsza po³owa XX w. Inwentarz i zwyczaje.

Przez wiele lat kierowa³a sekcj¹ etnografii Dzia³u Archeologii i Etnografii Instytutu, która
w  1961 roku zosta³a zreorganizowana w Dzia³ Etnografii (od 1996 roku Etnologii). By³a
redaktorem czasopisma „Kultura ludowa” (Liaudies kultūra), członkiem Rady Ochrony
Kultury Ludowej (Etninės kultūros globos taryba), czy Towarzystwa upiększania ojczyny
(Tėviškei pagražinti draugija). Jako jedna z pierwszych kobiet została członkiem Litewskiej
Katolickiej Akademii Nauk.

W jej dorobku znalaz³o siê blisko 700 publikacji naukowych. Do najwa¿niejszych
monografii mo¿emy zaliczyæ: Tradycje litewskiej rodziny (Lietuvių šeimos tradicijos, 1967); Nasz
kalendarz i �wiêta (Mūsų metai ir šventės, 1993); Litwini w �ród³ach historycznych od IX w. do po³owy
XIX wieku (Lietuviai IX a.-XIX a. vidurio istoriniuose �altiniuose, 1994); Litewska rodzina i zwyczaje
(razem z P. Kalniusem, R. Paukštytė, Lietuvių šeima ir papročiai, 1995); Domy Litwinów (Lietuvio
namai, 1999).

Opracowa³ Tomasz B³aszczak



Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu186

Kalina Skłodowska-Antonowicz (1923-2003)
 � etnograf, kustosz Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

Urodzona na Litwie (Towianki). Aktywna uczestniczka tajnego polskiego harcerstwa
(od 1937 r.) i ¿o³nierz wileñskiej Armii Krajowej (od 1942 r.).

W 1946 roku osiad³a w Toruniu. Studia w Uniwersytecie Miko³aja Kopernika zakoñczy³a
w  1950 r. obron¹ pracy Gwara kujawskiej wsi Orle w pow. aleksandrowskim. Jeszcze w czasie
studiów podjê³a pracê w dziale etnograficznym Muzeum Miejskiego w Toruniu, któr¹
kontynuowa³a po przekszta³ceniu siê dzia³u w samodzielne Muzeum Etnograficzne (do 1975 r.).
Autorka wielu artyku³ów, wspó³autorka kilku wystaw i jednej samodzielnej Wie� bydgoska
wczoraj i dzi� (1974). W latach 1976-1997 starszy kustosz w Muzeum Okrêgowym w Toruniu
(do roku 1982 kierownik dzia³u naukowo-o�wiatowego).

W latach 70.-80. XX w. zatrudniona na UMK � prowadzi³a æwiczenia z muzealnictwa na
Podyplomowym Studium Etnografii (1971-1980) oraz lektorat z jêzyka litewskiego w Katedrze
Filologii Polskiej.

Cz³onek PTL, sekretarz oddzia³u toruñskiego (1949-1962). Zaanga¿owana w  pracê
spo³eczn¹ w Fundacji �Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej�.
Zmar³a w Toruniu.

Muzalewska H., Kalina Sk³odowska-Antonowicz, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki,
szkice biograficzne, Tom II, Wroc³aw�Kraków 2007, s. 1-4.

Minczykowska K., Na wieczn¹ wartê odeszli od nas � Kalina Anna Antonowicz, �Biuletyn Fundacji
Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej S³u¿by Polek� 2003,
nr 2/45, s. 49-50.

Opracowa³a Jolanta Jakubowska





Wydawnictwa Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
w latach 2008-2011

Katalog wystawy stałej:
H����� C���������, H���� £��������� (red.), Tajemnice codzienno�ci.

Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Ba³tyku (1850-1950),
Toruñ 2010.

Katalogi sztuki:
B����� O��������, Historie dopowiedziane. Twórczo�æ Wiktora Chrzanowskiego,

Toruñ 2011.

B����� O��������, A��������� J�����, Fantazyjne pejza¿e. Malarstwo Janiny
Rachwald, Toruñ 2010.

B����� O��������, J������ S������-N����, Bogdan Lesiñski. Malowana
ksiêga duszy, Toruñ 2009.

Publikacje do wystaw czasowych:
H���� £���������, Po s³oñce i wodê. Moda i obyczaje pla¿owe, Toruñ 2011.

M���� W�������, Indianie Bora. Ludzie koki, ampiri i tytoniu, Toruñ 2010.

G������ S����������, Nalewki. Trunki dla zdrowia i przyjemno�ci, Toruñ 2008.

Seria Etnografia Ocalona:
W�������� J�������, Rybo³ówstwo Borowiaków Tucholskich, red. naukowa

Artur Trapszyc, Toruñ 2008.

Inne publikacje:
A��������� B���������, Ubiór i krajobraz kulturowy Polski i Ukrainy zachodniej

w ikonografii J. G³ogowskiego i K.W. Kielisiñskiego, Toruñ 2011.

G������ S����������, Kuchnia z rodowodem. Potrawy i produkty tradycyjne
województwa kujawsko-pomorskiego, Toruñ 2011.

M����� P�����, Gdzie Olêdrzy mieszkali. Z badañ nad drewnianymi zagrodami na
Nizinie Sartowicko-Nowskiej, Toruñ 2009.

Wydawnictwa ciągłe:
�Materia³y Muzeum Etnograficznego w Toruniu�, Nr 1, Toruñ 2009.
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