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Dominikowi Magnuszewskiemu

Kiedy pierwszej wiosny przeminie poranek, jak miło wskrzeszać pamięcią te sny dziecinne, te cuda i powieści, których pełno by kawek na słotę, każdy niemal do swojej kołyski nawiązał i marzył o nich małym pacholęciem, gdy ze czworaków podnosił wyżej czoło ku niebu!
Ale nie ten cel jedynie mają niniejsze Klechdy, by miłym dziecinnym chwilom naszego
żywota zaśpiewały alleluja: zbiór ich ma dać poznać fantazję ludu polskiego, a razem ukazać
cząstkę niepiśmiennej literatury, która dotąd w całym jaśnieje blasku przy ognisku chaty sielanów.
Któż ich nie zna? Kto nie przypomina, a z wspominkiem nie westchnie za tymi laty, gdy
je chciwie chwytało ucho dziecinne, gdy każdy wtedy był za bajkami, jak on stary szlachcic
poety, za szumką i dumką?
Niech po rosie jęknie dumka,
Niech zaszumi w lesie szumka,
To jakbym był opętany,
W lasy, pola, słuch, wzrok nęcę,
Zasłuchany, zapłakany,
Wracam dumać po piosence.
A zadrzemię, to mi łażą
Szumki, dumki ponad twarzą,
Ponad okiem, ponad czołem;
Drzemię z dumką, jak z aniołem.
Jaskółka przypomina wiosnę, te klechdy niech ci przypomną twego przyjaciela; niech jak
ten ptak rodzinny, co ulepia gniazdko pod twoją strzechą, i klechdy moje znajdą słodkie
przyjęcie pod twoim dachem. Posyłam ci owoc moich wędrówek, plon lat wielu, uzbierany to
na wątłych tratwach górali, to w śniegowych górach, na piaszczystym Mazowszu i czarnej
glebie krakowskiej, to w lasach Kurpi i na równinach starego Podlasia. One w dymnej chacie
skracały przydłuższe wieczory. Rodzone siostry pieśni ludu, więcej przysiadłe do zimowych
wieczernic niż pieśni.
Spojrzyj na te koła wiejskich słuchaczy i opowiadacza! Noc już na dworze ciemna, zimny
wiatr poświstuje, śniegowa zamieć wszystko okrywa, a w chacie przy piecu i kominie nie
czują zimna, przy cieple ognia nie słyszą poświstu wichru słuchając bajek i powieści: bo te
powieści pełne cudów i dziwów przestraszają, zachwycają, silniej niż do naszych przemówią
do serc prostych sielan, gdyż dla nich żyją cuda, widzą je jeszcze i wierzą w nie szczerze.
Dobry opowiadacz budzi w nich przestrach i radość na przemian. Oto noc, zębata strzyga
piszczy na dachu, upiór wychodzi z mogiły, wilkołak wyje za płotem, a całe koło drży przestrachem i z bijącym sercem ściska się coraz bliżej jedno drugiego jak trwożliwe owce. A tu
książę możny sprawia wesele, huczą grajki, miody leją po podłodze i wszyscy radośnie
klaszczą w ręce, bo o przestrachu zapomnieli, już nie słyszą ani strzygi, ani wilkołaka za
płotem.
Ileż lat już upłynęło, ile zmian w tych latach, ale bajki zawsze bawiły pokolenia ludu. Słuchaliśmy je z zajęciem, z czystą wiarą, bo z całą ufnością w dziwy: zapomnieli potem o nich,
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gdy przestaliśmy wierzyć w dziwy, zostawując w spuściźnie jako cacko dla naszych dzieci, a
nikt przecież nie zważał, że w nich prawdziwa rodowa, przedchrześcijańska jeszcze, oddycha
fantazja.
Nieraz pragnąłeś, mój druhu, mieć odświeżone w pamięci, szukałeś z tęsknotą i pragnieniem, budziłeś je w duszy swojej pełnej poezji. Otóż ci więc posyłam: widzisz w nich dowód,
żem pamiętał o tobie, żeś mi bliski serca!
Niech one posłużą ci do wskrzeszenia jakiego obrazu, a ja dosyć się cieszyć nie przestanę,
gdy – będę mógł wyrzec: „Klechdy moje, na próżno was w świat nie posłałem.”
Jachronka nad Narwią 1837 r.
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[WSTĘP]
A powieści ludu chcecie?
Naród baje jako dziecię!
T. L[enartowicz, Szopka]
Nie pogardzaj bajką gminną, ona się wysnuwa z serca ludu, z jego pojęć, marzeń, nadziei, z całego jego bytu
w pewnej epoce: dlatego też objawia w sobie żywotne pierwiastki narodu, jego charakter i pogląd na życie.
L. Sztyrmer, Kataleptyk, t. 1.

Do literatury ludu jak należą pieśni i dumy, przypowieści i przysłowia, tak równie powieści, które pod nazwą bajek z ust do ust przechodzą. Jak pierwsze składają prawdziwą poezję
krajową, księgę filozofii, rozumu rodowego i doświadczenia, tak ostatnie tym są u ludu,
czym nasze romanse historyczne, obyczajowe, uczuciowe i fantastyczne. Dotąd pomiędzy
ludem, tak w Polsce jako i na całej Rusi, są opowiadacze wielce cenieni, którzy w gronie
wiejskim, wśród zimowej doby, przy zamieci śnieżnej, prawieniem bajek skracają wesoło
długie godziny nocy. A w tych bajkach często znajdziesz prawdę historyczną, owinioną grubą baśni pajęczyną, częściej przesądy wystawione ze wszystkimi szczegółami, zawadzi tu
niekiedy i staroświecka myśl słowiańsko-przedchrześcijańska. Zwyczaj zapomniany daje
także wątek do powieści. Liczba ich jest mnoga, ale zebrać wszystkie, spisać i objaśnić, nie
tak rzecz łatwa ani podobna, by jedna ręka potrafiła ten ogrom w całej zupełności objąć. Jeżeli do zbioru przysłów znaleźć można w dawnej literaturze naszej niemałą pomoc, a pieśni
ludu zajęły umysły i żywo około nich krzątać się zaczęto, tedy powieści nie tknięte, zająwszy
myśl moją, i na moje przyszły ręce.
Puszczam więc je jak ptaki młode z gniazda, niepewne lotu i przyjęcia na tej ziemi, na
której się zrodziły lub na której wędrowne z stron dalekich już się od wieluset lat przyswoiły.
Klechdy podzielić można na trzy części:
Do pierwszej należą starożytne podania przedchrześcijańskich jeszcze wieków, jak powieści o powietrzu, wichrze, wilkołaku itp. Podania przywiązane do miejsc jakich czy zwalisk
zamkowych, czy skał i kamieni, gór, rzek, jezior, jaskiń i pieczar.
Do drugiej – osoby wprawdzie historyczne, ale o których albo kroniki nasze milczą, lub
małe dają objaśnienia. Tu należą zaprawdę najstarożytniejsi bohaterowi, mężowie olbrzymiej
siły, których pamięć lud w osobach Waligóry i Wyrwidębu zachował, sławnego rozbójnika
Madeja, a w końcu czarodzieja Twardowskiego.
Do ostatniego rzędu i najobfitszego należą powieści o czarach i czarownicach, o zaklętych
królewicach i królewnach, o cudownych zamkach itp.
We wszystkich rej wiodą bujne marzenia wyobraźni i cudowność. Cudowność ta zawsze
upragniona, nie tylko się w samych Klechdach odbija, wyobraźnia ludu tak jest jej pełną, że
można rzec, iż do żywota jego należy. Jeszcze nie straciły starodawnego uroku i swojej poezji ciemne bory, rzeki i jeziora: pierwsze widzi [Ruś] zamieszkane rusałkami, majkami, a w
górach dziwożonami.
Na srebrnej wodzie starego Bugu i Białej Wodzie1, i historycznym Gople pląsają bogunki
i topielce szkodliwi. Nie tylko ziemię zaludniły nadzwyczajne istoty, powietrze nawet jest ich
pełne.
W postaci lśniącej gwiazdy młoda dziewczyna widzi kochanka, ku niemu wzdycha i wyciąga dłonie, by go przyjąć w swoje ramiona. Świetliki nocne są dusze pokutujące: wiatr
gwałtowny porusza zły duch jedynie, równie jak zamieszkuje piec stary z rozwalonej chaty i
1

Dawna nazwa Wisły; patrz S. Klonowicza Flisa.
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starą wierzbę. Nie dosyć, w postaci sowy śmierć przepowiada, tumani i błądzi krokiem biednego wędrowca. Zaklęte dusze jeszcze dyszą w rozwalinach dawnych zamków, a jęk pogrobowy, który ucho ludu słyszy, jest jakby westchnieniem upadłego grodu.
Jeszcze zaklęcia swojej nie straciły mocy; potęgą słowa flisy doznają burzy. Niejeden zaklęty młodzian w wilczej skórze pokutuje długo, a pod piórem wrony, kruka i orła zaklęte
potomstwo wielkich rodzin kryje wielkie imiona i stare herby. 2
Czereda pokutujących w różnych postaciach nie zniknęła w naszym wieku, a jeżeli nie
słychać o nich po miastach, w siołach, na drogach rozstajnych, w górach i po lasach jęk ich
cichy i bolesny budzi trwożliwe echa. Trąbki pokutujących myśliwych rozlegają się po kniejach przerzedzonych, lubo się nie mięszają jak dawniej z pomrukiem niedźwiedzia.
Chociaż upiorom nie ucinają głowy, serca osikowym nie przebijają kołem ani na czarnym
źrebcu nie szukają ich mogił, przecież widomie ukazują się dotąd, a wiele powieści dokładnie
samych opisują upiorów.
Czarownice na łopatach i miotłach swobodnie jeżdżą na Łysą Górę, chociaż je nie pławią
ani męczą jak przed stu laty.
Cudowność ta i fantastyczność rozlała się mgłą widomą na całej Słowiańszczyźnie. Jak
dawniej mniemał lud, tak i dotąd wierzy, że księżyc i słońce musi się codziennie płukać w
nieziemskich padołach, pełnych studziennej wody, by zawsze błyszczały jasnym światłem. A
to światło słoneczne, przecież promień skwarny, przed którym topielcy i upiory uciekają, dla
których jest zgubnym, zabija w krainie Serbów ich starodawnego władcę. Zatrzymajmy uwagę nad tą klechdą Serbów.

1. TROJAN
1
– Podaj mi konia! prędzej mi podaj, już słońce od dawna zaszła. Gwiazdy już świecą i
księżyc świeci, a rosa błyszczy na smugach. Wiatr, ciepły ustał, a choć powiewa, nie pali
żarem, lecz chłodzi. Więc dalej na koń! bo każda chwila jest chwilą dla mnie straconą. Z bijącą piersią od dawna czeka czarnobrewa krasawica. Lotem poświstu, lotem gołębim, na rączym koniu poskoczę, bo noc już krótka, dzień taki długi, a w nocy tylko żyć mogę.
Tak wołał Trojan, król mężnych Serbów, nie znosząc promieni słońca: nie zaznał blasku
ani dnia nigdy białego w życiu nie widział. Albowiem gdyby choć jeden promień zaświecił
głowie Trojana, rozpłynąłby się jak chmura deszczem, zwłokami jego byłaby rosa.

2

2

W okolicach Dobromila utrzymuje się dotąd podanie między ludem, że każdy umierający z Herburtów zamieniał się w orła. Pieśni ludu polskie i ruskie, serbskie, czeskie i Słowaków w Węgrzech, stawiają dowody na
podobne przemiany. W jednym z rękopisów polskich z 1526 roku znalazłem wzmiankę, że córki przemożnego
domu Pileckich, a do tego pierworodne, jeżeli zmarły przed zamążpójściem, zamieniały się w gołębie; zamężne
zaś w ćmę nocną i ukąszeniem przepowiadały zgon każdemu z członków tej rodziny.
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Posłuszny giermek wywodzi konia, Trojan nań skacze i leci, a wierny giermek Trojana z
kopyta za nim pośpiesza.
– Chłodno i wietrzno! to doba dla mnie! – zawoła Trojan radosny – gwiazdy choć świecą,
księżyc choć świeci, bladym promieniem nie grzeją. Rosa kroplista jak biały koral okrywa
łąki zielone, a w każdej kropli oglądam żywą twarz gwiazdy i twarz księżyca. Jakie milczenie
i jaka cisza! nic nie przerwie zadumania, puchacz zaledwo z ciemnego lasu smętnym się głosem ozowie.
– O! panie mój – na to sługa odrzeknie – wolę ja słońce, dzień biały, choć żarem pali,
promieniem grzeje, milszyć jak nocy cienie dzień biały. Bo w cieniu nocy nic nie uwidzę,
żadnej barwy nie rozróżnię: czy to bosiljak3, czyli to róża, barwinek albo fiołek, ciemnota
nocy za jedno stawia, na próżno szukać oczyma. Oto w tej dobie wszystko zasypia, ptak i
ludzie, i zwierzęta, czasami jeno z wioski nad drogą, z wieśniaka chaty płomień zabłyśnie,
czasami tylko stróż wierny domu, poczuwszy wilka albo cudzego, szczekaniem echo rozbudzi. Jak morza fale, kłosiste zboże ruszone wiatru powiewem chwieje się, kłania, lecz w ciszy
nocnej żadnego ptaka nie słyszym. Bo śpiewak wiosny, szary skowronek, zbudzony promieniem słońca, bijąc skrzydełki nad miedzą wzlata i wita z słońcem dzień biały, w nocy jak
każdy człowiek zasypia, by pokrzepić swoje siły, a my, o panie! wśród nocnych cieni, nocnego zmroku, lecimy!

3
Z dala zajaśniał dworzec z modrzewia, bo w każdym oknie światło błyskało, tam na Trojana czekała luba, przyjąć go w swoje objęcia. Trojan podwoił razy na kania i bieżał polotem
strzały, przebiega chyżo i most lipowy, chyżo podwórzec kamienny.
Stanął przed gankiem, zeskoczył z konia, biegnie w komnaty znajome.
Stał długo giermek trzymając konie, sen mu zakleja powieki, otrząsł się ze snu i rzekł do
siebie:
– O! już kury dawno pieją, trzeba zbudzić mego pana, droga niemała jeszcze do zamku, a
niedługo będzie świtać.
Podchodzi pod drzwi komnaty i żylastą bije dłonią.
– Zbudź się, panie! zbudź się, panie! bo niedługo zacznie świtać, dosiadajmy prędzej koni,
powracajmy już do zamku.
– Snu mi, sługo, nie przerywaj! – Trojan się gniewny ozowie – wiem ja lepiej, kiedy świta, kiedy hasło śmierci mojej – słońce – zabłyśnie promieniem. Pilnuj konie, czekaj na mnie!
Posłuszny giermek nie odrzekł słowa i znowu długi czas czekał. Spojrzy przed siebie –
świtanie zorzy z przestrachem widzi: więc biegnie, żylastą dłonią silniej uderza w podwoje
ciemnej komnaty.
– Zbudź się, o panie! – woła z rozpaczą – widziałem zorzy świtanie! Jeśli na chwilę zostaniesz jeszcze, promień cię słońca zabije.
– Poczekaj chwilę, zaraz pobiegnę, byle na konia dość czasu, nim po zorzy błyśnie słońce,
będę w murach swego zamku.
Posłuszny giermek czeka troskliwie, nareszcie po długim staniu wybiega Trojan, skacze
na konia i biegnie polotem strzały.

3

Bosiljak (wasilek: occimum basilicum Linneusza) – ulubiony u Serbów w pieśniach, jak u naszego ludu
ruta, a na całej Rusi kalina i barwinek.
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4
Ledwo podwórzec przebiegł kamienny, na pół lipowego mostu, aż widzi światło zza góry
jasne.
– Panie! to słońce! – wykrzyknie giermek.
– Więc chwila śmierci zbyt bliska! – z goryczą odrzeknie Trojan. – Zsiędę z rumaka na
chłodną ziemię, przycisnę ciało nieszczęsne, okryj mię płaszczem, a o zachodzie przybywaj z
biegunem po mnie.
I skacze z konia drżący i słaby, pada na ziemię wilgotną, a wierny giermek swojego pana
kryje troskliwie pod grubym płaszczem.
Sam z rumakami śpieszy do zamku, w żelazną uderza bramę.
– Otwórz! odźwierny, otwórz co prędzej! – woła drżącym głosem sługa.
Spadł most zwodzony, wpada do zamku i czeladź wszelką zwołuje.
– Gdzie pan? gdzie Trojan? – pytają wszyscy.
On ze łzami konia wskazał.
– Pan na polu rozciągniony, na wilgotnej ziemi leży, skryty pod płaszcz, o zachodzie mam
po niego śpieszyć z koniem.

5
Był dzień skwarny, wiatr nie powiał, słońce piekło jak ognisko. Pod płaszczem stulony
Trojan, drżąc z gorąca i bojaźni, poprzysięgał sobie w duchu, że jeżeli wyjdzie cały, już nie
będzie czekał zorzy.
Szli pasterze pędząc trzody i nadeszli na Trojana. Patrzą, widzą, że płaszcz leży, więc
podnoszą: widzą człeka, nagle cały płaszcz zrzucili. Trojan krzyczy i zaklina:
– Zakryj płaszczem mię, człowiecze! nie dopuszczaj ognia, słońca!
Próżno błagał i zaklinał: słońce świeci, a promienie prosto w twarz Trojana biją. Ucichł
nagle, bo już oczy w dwie się krople rozpłynęły, taje głowa, szyja, piersi – w krótkiej dobie
całe ciało, jakby w łzy się zamieniło. A pamiątka zwłok Trojana w kroplach rosy chwilę
błyszczy, skwarny promień żaru słońca i te krople prędko suszy.

6
O zachodzie wierny sługa z dworzanami zamku śpieszy: nie zastaje już Trojana. Widzi jeno, że płaszcz leży, ręce łamie i zawodzi.4 Próżne łzy twe, próżne żale, one pana nie obudzą.
Z Trojana zamku gruzy zostały, a w komnacie jego ciemnej, kędy nigdy promień słońca
nie zajaśniał, nie zaświecił, dziś jaskółczym gniazdom świeci i wilgotne suszy ściany!
Przytoczyliśmy to podanie Serbów na dowód, że nie brakuje tego rodzaju powieści i w innych pokoleniach wielkiego szczepu Słowian. Trojan w mgle wieków tak odbija, jak nasze
Waligóry i Madeje.
Z wielkiej liczby klechdów starożytnych kronikarze jednę nam przechowali ze słowiańskich czasów. Posłuchajmy powieści, którą nam Baszko i zasłużony heraldyk Bartosz Paprocki opowiadają zgodnie. Zapomniał już o niej lud dzisiaj, a jednakże dawniej powszechnie
4

Zawodzić – po serbsku: tuziti, jest to płakać straty umarłego. Dotychczas w Serbii matka za synem, siostra
za bratem, przez trzy lata zawodzą w pole wychodząc.
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w okolicach Tyńca i Wiślicy znaną była, przytoczyć ją więc muszę jako ważny i ciekawy,
pomnik tej gałązki literatury.

2. [WALGIERZ WDAŁY]
Wdały Walgierz albo Walter, hrabia na Tyńcu i pan zamku tynieckiego, bawiąc się w postronnych krainach dla przejrzenia spraw rycerskich, zatrzymał się na dworze króla francuskiego. Mąż urodziwy, odwagi i zręczności niepośledniej, w gonitwach i turniejach pierwszy
dank odnosił i oczy wszystkich zwrócił na siebie, szczególniej córki królewskiej imieniem
Helgundy. Dla niej przyjął urząd podczaszego, a gdy misy stawiał na stole, uważał, z jakim
zajęciem wpatrywała się w jego oblicze, jak oczyma ścigała każde poruszenie dorodnego
dworzanina.
Był na tymże dworze Arinaldus, królewicz niemiecki. Ten, rozkochany w Helgundzie,
jakkolwiek wzgardy doznawał, ciągle gorzał namiętną miłością. Walgierz dla ujęcia sobie
więcej nadobnej królewnej, przekupiwszy stróże zamkowe, codziennie podchodził pod jej
okna i głosem miłym i dźwięcznym śpiewał dumy smutne.
Helgunda zbudzona, zachwycona śpiewem niewidomego trubadura, przywołać rozkazała
strażników zamku, ażeby jej wyjawili nocnego śpiewaka. Gdy ci, przekupieni, nie chcieli
wyznać prawdy tłumacząc się, że z zakrytym obliczem przychodzi, królewna śmiercią im
zagroziwszy zmusiła do wydania Walgierza. Poczęła go dopiero zapalczywiej miłować, a
potem i do siebie na pokój wzywać.5 Tam postanowiła, widząc przeszkody od ojca, uciec z
Walgierzem do Polski.
Ale zazdrosny Arinald wywiedział się tajemnicy, śpieszy do swego królestwa, przez które
musiał Walgierz powracać, i na Renie zakazawszy przewoźnikom, aby mniej nie brali jak
grzywnę złota, starali się przy tym uciekającego zatrzymać.
Walgierz z Helgundą wkrótce nadbiega, rozkazuje surowo przewoźnikom, by go co prędzej na drugi brzeg wysadzili, a gdy ci, zatrwożeni, posłuszni Walgierzowi zażądali zapłaty,
ten rzuca złoto, wpław Ren przebywa i ku Polsce śpieszy.
Arinald dowiaduje się, że Walgierz już Ren przebył, uzbraja się co prędzej, dosiada bieguna i dopędza przeciwnika.
– Stój, zdrajco! – wołał nań z daleka – przewozu nie zapłaciłeś i królewską córęś ukradł!
– Kłamiesz! – odwróciwszy się Walgierz odpowiedział – przewóz zapłaciłem, a córa królewska dobrowolnie ze mną jedzie.
Popędliwy Arinald wyzywa go na pojedynek, z warunkiem, że kto zostanie zwycięzcą, zostanie panem i królewnej, i łupu przeciwnika.
Rozpoczyna się bójka. Helgunda, co stała za Walgierzem, życząc mu zwycięstwa, była
bodźcem Arinaldowi, stojąc mu na oczach. Niemiec zagrzewany jej widokiem parł silnie
Walgierza, tak, że ten cofać się przymuszony, ujrzał przed sobą kochankę, dla której bój zacięty toczył. Widok jej zapalił go mocniej: uderza, obala wroga na ziemię i bez litości zabija.6
Zdziera zbroję, a ze zwycięskim łupem i królewną powraca do zamku swojego, Tyńca.
Ale zaledwie przybył, poddani żałobliwie się uskarżali na Wisława pięknego, książęcia
wiślickiego z rodu Popiela jeszcze, o ciężkie krzywdy, jakich doznawać musieli. Walgierz,
gdy na próżno żądał sprawiedliwości, rozgniewany zbiera swoje rycerstwo i w jednej bitwie
5
6

Własne słowa Bartosza Paprockiego z dzieła: Herby rycerstwa polskiego, 1584 r.
Godzisław Baszko, kronikarz.
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rozbiwszy Wisława chorągwie, samego jak brańca okuć rozkazał i do wieży wsadził na zamku tynieckim.
Wkrótce na rozkaz króla Walgierz pośpieszył stanąć ze swoim zastępem do obrony granic.
Helgunda rozpaczała przy odjeździe męża. Gdy zajęty wyprawą rycerską długo nie przybywał, Helgunda opływając we wszelkie dostatki poczęła tęsknić i zwierzyła się wiernej służebnice z uskarżeniem: „żem ani dziewka, ani żona, ani też wdowa”.
Zrozumiała przywiązana a przebiegła służka tęsknicę swojej pani; radzi przeto, że w zamku jest więzień dorodny, co ją potrafi ukoić.
Wprowadzono pięknego Wisława, rozkutego z więzów, do komnaty Helgundy; ta, zapomniawszy poprzysiężonej wiary mężowi, nie tylko staje się występną, ale z więźniem do Wiślicy ucieka.
Po skończonej wyprawie wojennej przybywa na Tyniec Walgierz okryty sławą rycerską.
Lecz zaledwie wjechał na podwórzec zamkowy, zdziwiony, nie widząc Helgundy, co zwykle
wybiegała za mury na powitanie męża, zapytuje służby, dworzan i czeladzi o powód i odbiera
okropną wiadomość, że uciekła z Wisławem.
Uniesiony zemstą i rozpaczą, sam jeden, w tej samej zbroi okrytej kurzawą, śpieszy do
Wiślicy. Helgunda była samą, Wisław na łowy wyjechał. Chytra i zdradziecka niewiasta wybiega przeciw Walgierza, a padając na kolana, skarży Wisława, że ją przemocą uprowadził z
Tyńca, zaklina, by się ukrył we wskazanej komorze, a wyda mu Wisława dla zaspokojenia
słusznej zemsty.
Usłuchał Walgierz, lecz za późno poznał zdradę wiarołomnej żony: napadnięty, przemocą
okuty w kajdany. Wisław, lękając się, by więzień nie uszedł, oddał go pod straż swojej siostry Ryngi.
Dla większej męczarni Walgierza posadzono go na żelaznym wole, a obróż z szyi przybito
do ściany. Tak skuty miał za więzienie komnatę, gdzie w pobliskości Wisław z Helgundą w
oczach więźnia okazywali swoją miłość. Walgierz musiał patrzeć na wiarołomną żonę i
okrutnego zwodziciela i wroga, lecz nic nie mówił ponure zachowując milczenie.
Rynga, mając dozór nad nim, szpetna aż do obrzydzenia, litując Walgierza męczarni, a
więcej w nim rozkochana, obiecuje z więzów uwolnić z warunkiem, że ją pojmie za małżonkę, a życie uszanuje brata.
– Przystaję i przyrzekam wszystko! – odrzekł Walgierz chciwy uwolnienia – jeno rozkuj
mię z tych kajdan i podaj mój oręż niezłomny.
Rynga otworzyła kłódki kajdan i miecz Walgierzowi oddała, wisiał on albowiem na osobnej ścianie. Walgierz już wolny, oręż za plecyma ukrył, zachowując zwyczajną postać bolesną, milczącą, ponurą.
Helgunda z Wisławem jak zwykle przyszli się pieścić na zwyczajnym miejscu. Walgierz
pierwszy raz do nich się odezwał, przerwawszy uporne dotąd milczenie.
– Cóż rzekniecie, gdybym ja teraz nad wami pomścił krzywdy i cierpień moich?
Helgunda podziwem i trwogą przejęta dostrzegając, że oręż Walgierza nie wisi na ścianie,
rzekła do kochanka:
– Wisławie! ja się go lękam, patrz, i miecza już nie ma Walgierza!
Ale Wisław, ufając wierności swojej siostry, odrzekł z pogardą, spoglądając na więźnia:
– Gdybyś miał i sto mieczów, nie lękam się wcale, a nawet ci odpuszczę, gdybyś mię i zabił.
Walgierz zrzuca kajdany z wyniesionym mieczem staje nad łożem: spuścił go z zamachem
i wycisnął dwa jękliwe westchnienia konającej Helgundy i Wisława.
Pomściwszy się krzywdy swojej, z Ryngą na Tyniec powrócił, zabrawszy wszystkie skarby, które tak zręcznie Rynga uwiozła i śmierć brata ukryła, że dworzanie i rycerze Wisława
dopiero się o morderstwie dowiedzieli, kiedy Walgierz ze zbawczynią Ryngą w warownym
już stanęli Tyńcu.
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Zwłoki Helgundy pochowano w Wiślicy. Kronikarz Godzisław Baszko pisze, że w roku
1242 widział jeszcze na kamieniu grobowym twarz Helgundy wyrytą. Bartosz Paprocki za
dowód podaje, że Walgierz do rodziny Toporczyków należał, iż po wsiach starodawnie do
Tyńca należących: „kiedy na gwałt wołają, tedy krzyczą: Starza! Starza! albo: Stary-koń!
Stary-koń! a te rodziny z dawnego wieku są jednej z Toporczykami dzielnicy”.
Jak wedle naszego podziału klechdy drugiej części uważać należy za historyczne, za kronikę ludu, w której zachował starych bohaterów, pamięć rozbójnika Madeja i czarownika
Twardowskiego; pierwszej części, jako szczątki wiary, podań i wyobraźni słowiańskiej, z
przedchrześcijańskiej epoki; część trzecia najliczniejsza, lubo w niej gdzieniegdzie przebija
myśl urywkowa, rodzinna, krajowa, w większej połowie nosi cechę zupełnie obcą. Klechdy
tu objęte za wędrowne uważać należy i stąd wielkie znajdujemy z nich podobieństwo do
azjatyckich powieści. Nie dziwota! Wiele spod skwarnego słońca i pustyń piaszczystych Azji
przynieśli rycerze nasi, co walczyli w czasie krucjat świętych, dobijając się grobu Chrystusa
na próżno, więcej przynieśli bajek pątnicy, co długo potem wędrowali do Jerozolimy lub ich
się nauczyli od pątników włoskich, hiszpańskich, francuskich, z którymi tak w Rzymie, jak
Lorecie i tylu cudownych miejscach zabierali znajomość. Tym pątnikom, czyli pielgrzymom,
winniśmy wprowadzenie najprzód widowisk pobożnych. Wracający z wędrówek od Ziemi
Świętej, z Rzymu, Kompostelli, Loretu, nucili pieśni o cudach świętych, o dziwach, które
widzieli, o dziejach męki Zbawiciela, o żywocie Panny Marii itp. Mięszali do tego baśnie i
śmieszności i lud prosty bawili; zbierały się gromady pątników po wsiach, miasteczkach, a
śpiewając przygrywali na kobzie. Płaszcze ich i kapelusze, okryte skorupami płazów, obrazkami świętych, różniły ich strój od innych. Wystawiano im podniesione miejsca na rynkach i
cmentarzach kościelnych, do śpiewów przydawano migi. Udawanie osób rozmowy utworzyło coś podobnego do sztuki teatralnej.7 Baśnie te silny wpływ wywierać musiały, bo lud
gromadami zbiegał do ich słuchania. Powtarzano je sobie przy ognisku domowym, przetwarzano, a tak z czasem wiele i rodzinnych obrazów przybrało koloryt wschodni.
Dobry i wierny obraz takiego pątnika wystawia nam komedia z czasów Zygmunta III-go,
pod napisem Mięsopust albo tragicocomaedia na dni mięsopustne, nowo dla stanów rozmaitych podana 1612 r. 4-to, gdzie nieznajomy autor wyprowadza na scenę pielgrzyma, co
opowiada niesłychane brednie z nowego świata:
Pielgrzym
Gdym z granic wyszedł, obaczyłem skały
Dziwnie wysokie, które tuż mi się być zdały.
Szedłem do nich dwie lecie, prawie nie przestając,
Tak we dnie, jako w nocy tuż ich być mniemając.
Tam przyszedłszy, iżem miał zmordowane nogi,
Spocząłem; a pół roku szukałem zaś drogi,
Chodząc około skały; a że przyjechali
Kupcy z granic, co mi wstęp na wierzch pokazali
Po drabinie z piór ptasich! zaledwie tam wlazłem
Za całe trzy miesiące, gdzie dziwny znalazłem
Gaj!

7

Kto przeczyta dzieło Ludwika Choquet, wydane w Paryżu 1541 roku, znajdzie, że sztuka ta nie lepsza była
w tym wieku we Francji jak u nas.
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Łapikufel
Nuże, powiadaj! tamten gaj był jaki?
Pielgrzym
Miał bardzo dziwne drzewa, miał rodzaj wszelaki,
Nie tylko co ich znamy, ale niewidziane!
Drugie żelazne, srebrne, złote i miedziane.
Są w tym gaju na sosnach wszystkie listki złote,
Szyszki z kamieni drogich, trudno u nas o te!
Ba! co większa, o co kto spytał, powiadały,
I co ma być swych czasów, tam prorokowały!
W tym gaju widziałem
Mrówki większe niż słonie i iść tam nie śmiałem,
Potem widziałem pchłę, jeśli się nie mylę,
Co skoczyła tuż przez mię, dalej niż na milę.
Łapikufel
Musi tam być mróz wielki?
Pielgrzym
Jak kto słowo rzecze,
To marznie na powietrzu, niźli się dowlecze,
A gdy jest kto opodal, to zmarzłe zostaje
Przez zimę, aż na wiosnę ledwie się roztaje.
Co w przytoczonym wyjątku z tej komedii opowiada Pielgrzym o gaju, gdzie drzewa
srebrne, złociste i żelazne, podobne opisy znaleźć można w bajkach do teraz krążących u
ludu. Oto opowiastka znana w Krakowskiem ponad Wisłą i u Mazurów, mająca związek z
tym, co opowiadał pątnik o zamarzłych słowach.

3. [ZAMARZŁE SŁOWA]
Szedł ubogi pielgrzym i zaszedł między takie skały, że z nich wyjścia nie było. Przesiedział lato, nadeszła zima, a zima tak sroga, że ptastwo zmarzłe ze złotym pierzem upadało z
powietrza. Przeziębnięty pielgrzym czekał pewnej śmierci, gdy ujrzał sobola, jak szparą w
ogromnej skale przebiegał. Spojrzy i zobaczył uradowany, że tędy jest droga: – Tu więc droga! – zawołał – ale słowa jego zamarzły, a on sam z wielkiego mrozu w kamień się obrócił.
Nadszedł w to samo miejsce drugi pielgrzym i równie jak pierwszy nie mógł znaleźć wyjścia spośród skał wysokich. Już począł rozpaczać i płakać rzewliwie, kiedy wiosenne, skwarem dopiekające słońce, zmarznięte słowa pierwszego pielgrzyma odtajały. Spojrzy – widzi,
że leżą słowa, które lód ze śniegiem czarnym zakrywał, a teraz się świeżą murawką okryły.
Przyszedł bliżej i przeczytał: „Tu więc droga!” Poszedł więc za, tym przewodnikiem, znalazł
nieświadome przejście i już prosto stamtąd do grobu Pana Jezusa zaszedł.
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Kończę te słów kilka, potrzebnych do zrozumienia klechdów: same one ukażą oczom rozumu i talentu całą swoją wartość poetycką. Dokładny zbiór tych podań odwiecznych i powieści, przy zbiorach pracowitych dum i pieśni a oraz przysłów i przypowieści ludu, jedynie
może prawdziwe piętno rodzinnego ducha wykryć, objaśnić i otworzyć dla użytku poezji i
dziejów bogate miny bogatego kruszczu, który dotąd w zapomnieniu ukryty zostawał, bez
żadnego użytku, jak drogie żyły srebra, zalane w głębiach naszego Olkusza.
Pisałem w Warszawie 20 grudnia 1835 r.

3. OCZY UROCZNE
1
Bogaty szlachcic w murowanym dworze mieszkał nad Wisłą. Wszystkie okna tego dworu
wychodziły na wspaniałą rzekę: nie było żadnego ani od strony gościńca, ani też obszernego
gumna. Długa aleja lip, między którymi przechodziła droga do dworu szlachcica, zarosła
trawą i chwastem, wskazywała, że niewiele sąsiadów to samotne siedlisko odwiedza, że nie
znajdziesz tu dawnej gościnności.
Pan, tego dworu od lat siedmiu dopiero się z dalekiego powiatu sprowadził, ale wieśniacy
mało go znali i nawet z bojaźnią unikali: okropne bowiem powieści biegały o nim.
Z bogatych rodziców urodzony nad brzegami Sanu, od kołyski nieszczęśliwa mu przyświecała gwiazda: miał oczy uroczne, które chorobę i śmierć ludziom zadawały. Kiedy spojrzał w złą godzinę na bydlę, zaraz zdechło, jeżeli co pochwalił, niszczało zaraz. Ojciec i matka ze zgryzoty pomarli, a pan uroczny – jak go w okolicy nazywano, gdzie nienaliczone
zrządził swoimi oczyma szkody – przedawszy po rodzicach majątek, przeniósł się nad brzegi
Wisły i zamieszkiwał dwór murowany. Wszystkich pooddalał ludzi, zostawiwszy jeno domownika starego, który go na ręku wypiastował i któremu jedynie złe oczy pana nie szkodziły wcale.
Pan uroczny rzadko wyjeżdżał z domu, bo za jego oczyma ciągnęły się klęski, śmierć i
choroby, dlatego ciągle siedział obok pana stary sługa, co go ostrzegał, gdzie wieś, miasto
czy człowieka zobaczył; wtedy pan zakrywał oczy nieszczęśliwe albo je spuszczał i zapatrywał się na wiązkę grochowin, zawsze w nogach położoną.8
Znając swoje oczy, którymi pomimo woli nieszczęścia i klęski sprowadzał, kazał wymurować dwór obszerny, ale wszystkie okna obrócił na Wisłę, chcąc tym sposobem, ażeby ludziom nie szkodził ani na własne zabudowania gospodarskie nie patrzył: dwa razy już mu
bowiem spłonęły, kiedy spojrzał w złej godzinie. Mimo to przeklinali go flisy i z trwogą ukazywali na duże okna murowanego dworu, skąd oczy niejednemu zadały chorobę, a burza
zawsze niemal w przystani na przeciwnym brzegu, wprost białego – jak nazywano – dworu,
wiele statków uszkodziła.
Odważył się flis jeden: podpłynął na łodzi do białego dworu i chciał widzieć pana urocznego. Stary sługa przestraszony wprowadził do komnaty jadalnej zuchwałego żeglarza. Pan
jedząc obiad, rozgniewany, że mu nieznajomy przeszkadza, spojrzał na przychodnia ponuro,
a flis dostał takiej febry, że słowa przemówić nie mógł i upadł na progu.
8

Oczy uroczne, zapatrując.się nimi na suche grochowiny, nie mogły szkodzić nikomu; grochowiny się jeno
zsychały więcej. Podobnie oczy bazyliszka działały na rutę, skoro bowiem na nią spojrzał, całą utracała świeżość i zieloność.
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Stary sługa z rozkazu litościwego pana wyniósł go do łodzi, dużo dał pieniędzy i odwiózł
na brzeg przeciwny. Długo śmiałek chorował: kiedy zdołał mówić, okropny obraz, w którym
wystawił dwór biały i urocznego pana, przestraszył jeszcze więcej wszystkich flisów, co go z
ciekawością otoczyli. Od tego czasu każdy żeglarz płynąc po Wiśle odwracał oczy od białego
dworu, z cicha się modlił i drżał na samo wspomnienie złych oczu groźnego pana.

2
Już lat dziesięć minęło; jak dwór biały był przestrachem okolicznych mieszkańców i flisów. Nikt nie odwiedzał pana urocznego, a nieszczęśliwy pędził samotne godziny.
Sroga nastała zima; stadami wilcy wokoło dworu groźnym głosem wyli, a pan domu siedział smętny przy kominie, na którym wielki gorzał ogień, przewracając karty jakowejś księgi.
Stary sługa już wszystkie drzwi pozamykał i w tejże samej komnacie, z drugiej strony
komina usiadłszy, ogrzewał stare i przemarzłe ciało, naprawiając sieć na ryby.
– Stanisławie! – rzekł pan do niego – czy dużoście ryb w przerębli nałowili?
– Niewiele, panie! ale będzie dosyć dla nas obudwu.
– Prawda! – mówił nieszczęśliwy bogacz – już tyle lat, a my zawsze samotni – nieszczęśliwa godzina, kiedy mnie urodziła matka! Zawsze sam, żyję jak pustelnik, bo ludzie uciekają
przede mną!
I otarł łzy, co zwilżyły nieszczęśliwe oczy.
Nagle usłyszeli na dziedzińcu głos ludzki wzywający ratunku. Zadrżał pan domu, tak
dawno nie słyszał obcego głosu; stary sługa wybiegł z komnaty, a za nim pan uroczny z
lampką w ręku.
Przed samą sienią stały sanie kryte, obok nich stał sędziwy człowiek wołając ratunku.
Skoro ujrzał wychodzących ze światłem, wyniósł z sani omdlałą żonę, a stary sługa pomógł
wysiadać przestraszonej, młodej i pięknej córce.
Przyłożono drewek na komin, otrzeźwiono zemdlałą matkę, pan domu radosny i wesoły
dobył zapleśniałych butelek węgrzyna i suto sędziwego ojca pięknej córki raczył.
Stary sługa uśmiechał się skrycie, patrząc na radość i wesołe lica swego pana, które zawsze ponurość i smutek od kolebki osiadały.
Gość przybyły, rozgrzany starym węgrzynem, opowiadał, jak w drodze zaskoczony burzą
zmylił z drogi, a po długim błądzeniu, napotkawszy gromadę zajadłych wilków, zaledwie
uciec potrafił i schronić się na podwórzu białego dworu.
Wnet rozpakowano sanie, a strudzeni, zziębli i wystraszeni podróżni znaleźli ciepły i wygodny spoczynek. Znowu cisza dawna zaległa komnaty, a ogień na kominku słabym jeno
przyświecał połyskiem.

3
Zegar ścienny uderzył pierwszą po północy: stary Stanisław drzemał przy kominie pilnując ognia, gdy zaskrzypnęły drzwi od sypialni pana i wyszedł uroczny nie rozebrany wcale.
Sługa zdziwiony przetarł oczy i pomruknął, snem rozmarzony:
– Co! panisko biedne jeszcze nie śpi?
– Cicho! stary mój druhu! – odrzekł pan wesoło – spać nie mogę i bodajbym nigdy nie zasnął, a był tak szczęśliwy, jako dzisiaj.
I usiadł w wielkim krześle przy kominie, uśmiechał się radośnie i począł płakać.
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– Płacz! płacz biedniątko! – pomyślał Stanisław – prędzej może wypłaczesz z uroku nieszczęśliwe oczy.9
– Gdyby mi Bóg dał to, co zamyślam – mówił do siebie pan uroczny – niczego bym na
tym nie zażądał świecie. Już lat trzydzieści żyję samotnie jak pustelnik albo zbrodzień: a
przecież nie skalałem się występkiem, nie pomyślałem o zbrodni! Tylko oczy! oczy moje!
Smutek zasępił oblicze przed chwilą radosne, lecz wkrótce znów uśmiech osiadł na dawnym miejscu: widać, że promyk nadziei spędzał ponurość.
– Mój stary przyjacielu! – a Stanisław spojrzał wesoło – ja może się ożenię!
– Daj to Boże! – zawołał sługa – ale gdzież szukać przyszłej mojej pani?
Pan powstał z krzesła, zbliżył się na palcach do drzwi bocznej komnaty, gdzie podróżni
znużeni smaczno zasypiali, a wskazując ręką, wyrzekł z cicha: – tam!
Stanisław kiwnął głową, jakby pochwalał wybór dobry, i przyrzucił drew na komin. Pan
zadumany odszedł do sypialni, a stary sługa pomrukując: – daj to, Boże; ale nie dojrzeją te
gruszki na wierzbie! – zasnął twardo.

4
Rano zbudził się podróżny, ale o dalszej drodze nie mógł pomyśleć dla słabości małżonki.
Pan domu z radością się dowiedział, że dni kilka zabawią, a Stanisław już zaczął wierzyć,
że dojrzeją gruszki na wierzbie.
Gość, był to szlachcic niemajętny, lecz choć nie miał do zbytku, żył uczciwie i o nic nikogo nie prosił. Upodobał sobie uprzejmego gospodarza i po tygodniu goszczenia rzekł raz do
swojej już wiele zdrowszej małżonki:
– Małgosiu! coś nasz łaskawy gospodarz smali cholewki do naszej Marysi i ona, jak baczę, nie od tego. Nieźleć by to było.
– Widzi ci się tak jeno! – odrzekła żona – ale w duszy rada była, że co roiła sobie po głowie i mąż potwierdził.
– Człek nie ubogi, nie młokos, nic mu nie brakuje – mówił dalej chodząc po komnacie –
nasza też dziewka nie krzywa i dojrzała w latach, że już można oddać w ten stan święty i
pobłogosławić.
Po wieczerzy gość sędziwy popijał starego węgrzyna, muskał czuprynę i słuchał z uśmiechem, jak pan domu w pokornej mowie upraszał o rękę panny Marianny.
– Podobałeś mi się, waszmość – odrzekł po długim namyśle. – I kiedy o wiano nie pytasz
ani go żądasz, a masz dosyć własnego chleba, niechże i przędzie kądziel w waszym dworze, a
rodzi dzielnych synów.
We trzy miesiące pan uroczny miał żonę. Znikła trawa i chwasty z alei lipowej, bo je
stratowało mnóstwo koni i kolas, co zwiozły krewniaków i przyjaciół panny młodej na wesele do białego dworu. – W kilkanaście dni gwar ucichł; a droga lipowa znowu zaczęła zarastać trawą i pokrzywą.

5
Nadchodziła druga zima, a towarzystwo we dworze powiększyło się tylko o jednę panią
domu.
Liczna czeladź, którą przyjął, wkrótce pouciekała, usłyszawszy, że pan ich ma tak nieszczęśliwe oczy. Kilka pozostałych doznawszy od nich ciężkiej choroby porzuciło dwór bia9

Lud utrzymuje, że płacz serdeczny przeczyszcza tego rodzaju oczy.
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ły, a młoda i dorodna pani w ciężkich przewracała się bólach na bogatym łożu; tylko mąż
przywiązany – z odwróconą głową ściskał jej ręce zimne i skrzepłe.
Wiedziała, że mąż ma złe oczy; wiedziała, że nimi powiększał jej cierpienia i bóle, a jednak szczerze przywiązana błagała strapionego o jedno spojrzenie.
– Mario! – zawołał z ciężkim westchnieniem – wiem, że nie będę z tobą szczęśliwy, dopóki mam te oczy: wyłup mi je! Oto nóż ostry, a z twej ręki nie będzie mię boleć.
Wzdrygnęła się żona na tak okropne żądanie, a pan uroczny, widząc ją niezachwianą,
upadł na krzesło i rzewnie począł płakać.
– Na cóż mi ten dar boży, to szczęście, którego człowiek oczyma doznaje, kiedy wzrok
mój klęskę niesie! Ty chorujesz ciężko, Mario! wierzę: bo uschnie nawet drzewo piękne, gdy
nań w złej godzinie spojrzę. Ale bądź spokojną, nasze dziecię nie zobaczy już tych oczu, nie
zaszkodzą mu też w niczym i nie będzie pamięci ojca przeklinać!
Jękiem tylko odpowiedziała chora małżonka.
Pan uroczny wyszedł zostawiwszy starego sługę: wkrótce dwa przeciwne krzyki odezwały
się z dwóch stron przeciwnych białego dworu.
Zakwiliło dziecię narodzone w sypialni; rozległ się, krzyk bolesny, donośny, męski w
komnacie, gdzie gorzał na kominie ogień. Płacz dziecięcy zwiastował jego przyjście na świat,
że ujrzało promień słońca a krzyk męski, że ojciec tego niemowlęcia pożegnał się z tym słońcem na zawsze. Dwa oczy, jak dwa kryształy, z skrwawionym nożem upadły na ziemię.

6
W sześć lat okna wybito i z przeciwnej strony, skąd widok był na obszerną wieś i gumna,
flisy pod samym białym dworem mieli przystań wygodną. Pani domu zdrowa i wesoła cieszyła się piękną jak anioł córeczką, która ślepego ojca oprowadzała.
Wieśniacy, co stronili od pana urocznego, teraz na widok ślepego pana i dziecięcia nie
uciekali jak dawniej. Zniknęła cichość pogrobowa, bo dworzanie i czeladź napełniali tak niegdyś dwór biały samotny.
Stanisław już zgarbiony laty zakopał oczy swego pana w ogrodzie. Raz zdjęty ciekawością, czy się jeszcze zachowały, odgrzebał ziemię i spojrzał. Iskrzyły się jak świece: ledwie
ich blask odbił się o twarz jego, zmarsz [cz] kami okrytą, zadrżał, upadł i skonał.
Pierwszy raz i ostatni zaszkodziły staremu słudze oczy urocznego pana! Długo ludzie gadali, że dlatego mu dawniej oczy nie szkodziły, bo go pan wielce kochał, serce przeto odejmowało im siłę: teraz same, zagrzebane w ziemi, nabrały większej mocy i zabiły wiernego
sługę!
Pan ślepy serdecznie go żałował: wystawił mu piękny nagrobek z krzyżem, pod którym
flisy modlić się zwykli, gdy w przystani odpoczywali pod białym dworem.

5. NĘDZA Z BIEDĄ
1
Pan wojewoda miał zamek wspaniały od złota i marmurów; wysokie wieże wznosiły się
na wzgórzu ponad Wisłą, kaplica zamkowa lśniła złotem, bo miedzią była grubo wyzłacaną
pokryta. Dwór miał liczny, chorągwie nadwornego wojska jezdnych i pieszych. Jak zajrzałeś
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okiem, wszystko: jego pola, jego miasta, jego wsie nienaliczone, lasy, bory i puszcze, w których mnogie stada zwierzyny bujając swobodnie oczekiwały na pana wojewody strzały zabójcze. Po pierwszych lodach Wisłę okrywały jak stado łabędzi statki ładowne zbożem pana
wojewody, wysyłał on je do Gdańska, na morze, a w zamian przywoził wory złota, które
zsypywał do skarbcu swoich antenatów.
Kiedyś wszedł na pokoje zamkowe, drogie adamaszkowe obicia, złotolite materie okrywały ściany, w komnacie jadalnej przy kredensie stosami leżały złociste konwie, nalewki,
puchary, srebrne tace, talerze, półmiski, wazy. Jak pan wojewoda zasiadł do stołu, sypało się
z różnych zakątów mrowie dworzan, czeladzi, a wszystko zgłodniałe żarło, a wszystko łaknące piło potężnie. Kapela nadworna pod przewodem wybladłego Włocha brzmiała z chóru i
co dzień wesoło pan z dworem swoim zjadał całego wołu tucznego, spaśnego wieprza, trzy
korce żyta chlebem, drugie tyle pszenicy w kołaczach, kluskach i marcepanach, wypijał
beczkę wina, dziewięć beczek piwa i beczkę miodu. Po obiedzie wstawał pan wojewoda z
czerwonymi policzkami, dworzanie z czerwieńszymi jeszcze, dosiadali wtedy na konie,
strzelali z pistoletów do celu, zdejmowali kopiami pierścienie, a pan najzręczniejszego udarowywał to łańcuchem złocistym, to pucharem srebrnym, to dał mu konia z rzędem. I tak
dzień po dniu padały pod toporem tuczne woły, wysuszano beczki z winem i miodem z piwnic, a przecież niczego nie zabrakło nigdy, bo za złoto ze sprzedanych statków zbożem ładowanych nowe coraz stada napędzano wołów jeszcze tuczniejszych, sprowadzano z Węgier
większe beczki sławnego wina, a z Litwy kowieńskich miodów.

2
W dzień skwarny, gorący, letni, pod cieniem gęstej lipy stały dwie istoty, więcej do widmów niż ludzi podobne. Trzymając się za ręce, spoglądały na zamek wspaniały.
Pierwsze wybladłe, zżółkłe, żupan dziurawy, kawałkiem niegdyś bogatego pasa przepasane, buty dziurawe, czapkę podartą; była to Bieda.
Drugie skóra a kości, oczy zamglone, oblicze skrzywione głodem, obwinięte stało płachtą
zbrudzoną, nie miało nawet koszuli na sobie. Była to Nędza. Nierozłączni towarzysze z sobą
stojąc pod lipą taką wiedli rozmowę:
Bieda
– Patrz, moja swacho, jak piękny zamek, co tu statków ładownych pszenicą; słyszysz, wesoła kapela brzmi głośno. Ach, gdyby się tam dostać na chwilkę!
Nędza
– I czegóż pragniesz, czy tam nas puszczą? Spojrzyj, brama zawarta, a choćby mur przesadzić, co nam łatwo, brytany duńskie kazałby wojewoda spuścić z łańcuchów, poszczwano
by nas jak wilków lub niedźwedzi.
Bieda
– Wiatr wieje ze strony zamku, zapach z kuchni woń roznosi – oblizując się – o! żeby zrazik mięsa, z kawałek kołacza lub marcepana!
N ę d z a (z westchnieniem)
– O, mój Boże, ja bym przestała na kawałku suchego chleba, na kości nie dogryzionej, a
tam psy lepsze kąski co dzień pożerają niż moja codzienna strawa.
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Bieda
– Daremna nasza oskoma na przysmaki zamkowe, chodźmy, próżnie nie łykajmy ślinki.
Patrz, co tu siół i miast, tam mnie już dobrze znają, muszę im ciebie jeszcze przedstawić, bo
takie przeznaczenie, że dla kogo ja długim przyjacielem, to w końcu i z tobą pobratać się
musi.
I Bieda nacisnęła podartą czapkę na bakier. Nędza zawinęła się w płachtę, ruszyły razem
do wioski najbliższej.

3
Pan wojewoda miał syna jedynaka, syna, który imię świetne i sławę ojca i pradziadów
musi przechować w potomne wieki.
Wysłał go do Włoch, do Paryża po rozum, dawszy mu czwartą część skarbcu swego na
drogę. Kiedy odjeżdżał, powtórzył mu wprawdzie stare przysłowie, że: „Kto głupi, w Paryżu
sobie rozumu nie kupi” – wierzył przecie inaczej i był pewnym, że więcej ukształconym
wróci, niżby siedział w kraju.
Bawił rok wojewodzic, zabrakło już mu złota, pan ojciec posłał starego dworzanina z
dwoma worami złota. Jedzie dworzanin, aż pod lipą spotyka bladego w dziurawym żupanie, z
kawałkiem pasa bogatego niegdyś, w czapce podartej, zdartymi buty, szlachcica. Chudzina
skłonił nisko czapką, powitał go dworzanin.
– Pomaga Bóg, panie bracie – rzekł do jadącego – a gdzież to tak śpieszno?
– Ha, jadę z pieniędzmi, miły bracie, dla młodego panicza. Pojechał ci po rozum do Paryża, ale kaci po tym, rozum jakoś trudno idzie, a dużo pieniędzy kosztuje.
– Oj! – rzekł chudzina – powoli i rozum się znajdzie.
– Diabli po nim – odpowie dworzanin – przyjdzie wtedy, jak pieniędzy zabraknie, a bieda
zajrzy w oczy. – I odjechał.
Bieda czapkę w górę z radości rzuciła, wołając:
– Będę w zamku, będę, i moją swachę wprowadzę, wtedy choć raz pohulamy sobie!

4
Był to dzień uroczysty w zamku, obchodzono powrót z Paryża rozumnego wojewodzica.
Stary wojewoda sprosił liczne sąsiedztwo, panów i szlachtę z okolicy. Zamek był przepełniony od samego rana, grzmi kapela. Przy wieczornym zmroku rozpalono kagańce, oświecono
zamek rzęsisto: w zamku widno, jakby słońce świeciło, za murami ciemno, choć oko wykol.
Nędza z Biedą ujrzawszy łunę, rozumiejąc, że płonie zamek, wskoczyły na mur i przytulone do obrosłej mchem baszty, spoglądały na dziedziniec.
W komnatach pełno gości, drobna szlachta wieczerzała na podwórzu, stary wojewoda,
ucieszony po długim rozdziale widokiem jedynaka, kazał wciągnąć beczki wina, miodu i
piwa na poddasze i rynnami lać trunki. Przez cztery więc rynny lano; to wino, to piwo, to
miody, a szlachta podstawiała konwie, to puchary, to gardła, czapki i pili na zabój. O północy
prawie wszyscy zmorzeni legli snem pijackim na podwórzu. Zsunęła się więc z muru Nędza
z Biedą, a pewne, że brytany na uwięzi, oblizały rynny, z których sączyło się jeno, a podjadłszy z zostawionej ogromnej wołowej pieczeni, zajrzały w okna pierwszy raz w zamku.
Już kapela ustała, patrzały w sypialnią starego wojewody; nie spał jeszcze, stało przed nim
kilku Żydów zagranicznych, siwy dworzanin rachował złoto, które z chciwością zgarniali.
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Byli to dłużnicy wojewodzica. Stracił on wszystko, co ojciec posyłał, pożyczył bardzo wiele.
Wojewoda zapłaciwszy z zasępionym obliczem usiadł na łożu, dworzanin stał zadumany.
Pierwszy raz starcy obadwa poczuli brak w skarbcu, nie dziwota: Bieda i Nędza zajrzały
już oknem.

5
Upłynęło lat trzy, stały pod lipą jak dawniej nierozłączne siostrzyce, statki próżne pływały
na Wiśle, flisy smutni nie śpiewali, w zamku cicho, bo żałoba. Stary wojewoda umarł: kapela
jego nadworna ostatni raz mu przygrała prowadząc do grobu; syn, wypróżniwszy skarbiec
antenatów, stopiwszy srebrne i złote naczynia, sprzedał zboże na pniu, nie było co ładować
do Gdańska.
Kaplica zamkowa już nie błyszczała świecącym dachem, wiatr zrywał z niej snopki brudnej słomy, bo młody wojewodzic obdarł ją z okrycia miedzianego z pozłotą, a dach, co dwa
wieki jaśniał, znikł stopiony u Żydów.
Dworzanie rozbiegli się w różne strony kraju, utrzymanie zamku zbyt wiele kosztowało,
postanowił więc przenieść pan młody mieszkanie swoje za granicę, sprzedawszy poprzednio
wszystkie marmury tego gmachu swemu arendarzowi.
Zapłakał stary dworzanin, kiedy bezbożne ręce wyrywały podłogi, łamały odrzwia dobywając drogie marmury.
Opustoszał wspaniały zamek, brama stała otwarta, dziedziniec zarósł murawą, a stare
baszty omszone wynosiły jeszcze dumne czoła.
Nędza z Biedą bez obawy więc weszły razem, a chodząc po pustym podwórzu, natrafiły
na drzwi do piwnicy otwarte. Weszły po spróchniałych schodach i w samym końcu długiego
lochu znajdują radośne zapomnianą baryłkę drogiej małmazyi, pamiątkę jedyną po starym
wojewodzie. Kosztują wesoło – smaczne; piją więc rade a piją: stare wino pomściło pamięć
starego wojewody, upojone usnęły w tym lochu Nędza z Biedą.
Duch starego wojewody, co w długich nocach błądził po ruinach swego zamku, zatrzasnął
drzwi żelazne od lochu i te dwie siostry, choć do głodu nazwyczajone, skonały.
Niepotrzebne też były w zamku Nędza z Biedą, bo zasiadło ich miejsce nie tak ohydne,
poważniejsze Zniszczenie.
Wędrownik patrząc na gruzy starego zamku, na te resztki baszt ogromnych, duma o jego
przeszłości, żałuje upadku i może nieraz klęsce wojennej przypisze zniszczenie! a w lochu
trupy Nędzy i Biedy leżą trzymając się za ręce. Pilnuje drzwi duch wojewody i dla wstydu
swej pamięci nie dopuszcza nikogo; ukrył tam sromotę syna, który splamił jego imię i sławę.

6. POWIETRZE
Siedział Rusin pod modrzewiem, słońce piekło jakby ogień. Patrzy z dala, że coś idzie;
patrzy znowu – to niewiasta!
Cała płachtą owiniona, na wysokich nogach chodzi. Zląkł się zrazu, chciał uciekać, ale
widmo długą ręką zatrzymało zlęknionego.
– Znasz Powietrze? – Ja to jestem! Weźże mię na barki swoje i obnoś po całej Rusi: nie
pomijaj wioski, miasta, bo wszędy zawitać muszę. Ty nie lękaj się niczego, zdrowy będziesz
wśród umarłych.
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I długie ręce przewiesza na szyję biednego kmiecia. Szedł więc Rusin, lecz zdziwiony, że
ciężaru nic nie czuje, spojrzy za się, ale widzi, że na barkach siedzi widmo.
Przyniósł najwpierw do miasteczka. Po gospodach tańcowano, wesołość na każdej twarzy.
Ledwie zatrzymał się w rynku, niewiasta powiała płachtą; wnet ustały rzeźwe tany i wesołość
znikła z twarzy. Kędy spojrzy wystraszony, niosą trumny, w dzwony dzwonią; cały cmentarz
napełniony, nie ma już gdzie grzebać ludzi!
Na rynku stosami trupy leżą nagie, nie grzebione!
Poszedł dalej. Gdzie wieś przejdzie, tam zostaną puste domy, z bladym licem, drżąc z bojaźni, uciekają zewsząd ludzie, a po drogach, lasach, polach konający w bólach krzyczą.
Na wysokim wzgórzu stała wioska jego, kędy mieszkał wieśniak, co nosił Powietrze, tam
miał żonę, drobne dziatki i stare rodzice swoje.
Zakrwawiło mu się serce, więc okrąża wioskę swoją, silnie pochwycił niewiastę, by mu z
barków nie uciekła.
Spojrzy: widzi Prut niebieski, za nim wszędy coraz wyższe stoją góry zielonawe, dalej
czarne, aż najwyższe białe śniegiem. Śpieszy prosto więc do rzeki: skacze, cały się zanurza,
chcąc utopić i niewiastę, by uchronił od pomoru i od klęski ruską ziemię!
Sam utonął: lecz Powietrze, co niesione nie ciężyło i utonąć też nie mogło, przestraszone
tą odwagą uciekło w lasy, na góry!
Tak ocalił swoją wioskę, rodzice, żonę i dziatki, i resztę tej ruskiej ziemi, gdzie nie poniósł
złej niewiasty.

7. ZAJĘCZE SERCE
Na wyspie, w pośrodku Wisły, stał wielki zamek przed laty, cały murem otoczony, w każdym rogu grube baszty, wiewały na nich gęsto chorągwie i gęste straże poustawiane. Most
skórzany na łańcuchach łączył wyspę z brzegiem ziemi.
W tym zamku mieszkał pan możny, rycerz bitny, zawołany. Ile razy trąba brzmiała nad
wchodową bramą zamku, zwiastowała powrót pana, zwycięstwo i łup bogaty.
Po długich i ciemnych lochach wiele brańców osadzono. Codziennie musieli robić: to naprawiać mury grube, to uprawiać piękny ogród. Między tymi była baba, stara baba czarownica, której męża trzymał w więzach: ta się zemścić zaprzysięgła.
Czatowała przeto chwili, by samego spotkać pana. Strudzony walką, niewczasem, na zielonej upadł trawie; sen zakleił mu powieki. Skrycie czai czarownica, mak na oczy panu kładzie, by się ze snu nie obudził, i gałązką osikową w pierś uderza, a w tę stronę, kędy serce
ludzkie bije.
I pierś się zaraz roztwarła, i czerwone widać serce, jak drga ciągle i ustawnie. Uśmiecha
się czarownica i wyciąga rękę chudą, długimi palcami z lekka obejmuje całe serce i tak nieznacznie wyciąga, że się rycerz nie obudził.
Wtedy mając w pogotowiu świeże od zająca serce, w pierś rycerza zaraz wkłada i zamyka
otwór piersi. Sama odeszła na stronę, z radością w gęstych krzakach przyległa, chcąc zobaczyć skutki czarów.
Jeszcze się rycerz nie zbudził, a poczuł serce zajęcze! Co nie znał trwogi, drżał bojaźliwie
i rzucał ciałem! Otwiera oczy, zbroja mu cięży, zaledwie powstał, aż usłyszy psów szczekanie!
Dawniej lubił, kiedy gończe grały w kniei za zwierzyną, teraz w trwodze, wystraszony
ucieka jak szary zając! Zaledwo wbiegł do komnaty, chrzęst zbroi własnej, oręża, co się
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zszczerbił zwycięstwami, i brzęk srebrnej ostrogi na nowo go trwoży: zrzuca więc pancerz i
szablę, pada na łoże zmęczony.
Dawniej we śnie marzył jeno to, o bójce, to o łupach, teraz we śnie jęczy smutnie i na każde psa szczekanie albo hasło swojej straży, co przy ognisku na baszcie czujnie strzegła przed
napadem, drży jak dziecię i w poduszkę chowa oczy wystraszone.
Wkrótce poganie otoczyli zamek, rycerze i czeladź czeka na pana, co im przewodził do
bitwy i do zwycięstwa. Ale czekają na próżno! On mężny rycerz, usłyszawszy szczęk oręża,
gwar żołnierzy, rżenie koni, uciekł na zamku poddasze i stąd dopiero dojrzał mnogie pogańskie zastępy.
Wtedy przypomniał sobie dawne wyprawy, zwycięstwa i sławę imienia swego. Jak bóbr
zapłakał rzewnymi łzami, westchnął i mówi żałośnie:
– Bożeż mój, Boże! daj mi odwagę, przywróć mi siłę i męstwo! Sztandary moje na polu
bitwy już powiewają od dawna, a pan ich, dawniej zawsze na czele, dziś jak dziewczę bojaźliwy, z dymnika swojego zamku patrzy na zastępy swoje! Wróć mi serce, by nie drżało –
wróć mi siłę, abym zbroję mógł udźwignąć! Odżyw ciało czerstwością i daj zwycięstwo.
Wspomnienia te budzą go jak ze snu, wraca śpiesznie do komnaty, chwyta zbroję, dosiada
rumaka i wyjeżdża przez bramę. Strażnik z radością powitał pana i brzmieniem trąby zapowiedział jego wyjazd. Śpieszy, lecz ciągła bojaźń myśl mu i serce osiadła. A gdy rycerstwo
odważnie rzuca się na zastęp pogan, pan zamku w trwodze zawraca swego bieguna i ucieka
w gród warowny.
Choć wbiegł do zamku zdyszały i za grubymi murami nie pozbył trwogi tajemnej, skacze
z konia, ucieka do żelaznego lochu i tam omdlały czeka niesławnej śmierci.
Rycerstwo jego przecież pobiło pogan, a strażnik z wysokiej baszty powitał zwycięskie
chorągwie wracające do zamku. Wszyscy, zdziwieni haniebną ucieczką pana zamku, szukali
go długo na próżno i znaleźli w lochu na poły umarłego.
Niedługo żył nieszczęśliwy rycerz, całą zimę grzał ciało drżące zawsze przy kominie.
Wiosna nastała, roztworzył okno, chcąc odetchnąć słońcem maja. Jaskółka, co na poddaszu
ulepiła gniazdko swoje, w przelocie czarniawym skrzydłem uderzyła go po skroni.
Cios był dla niego śmiertelny, upadł jak gromem rażony i po krótkiej męce skonał.
Wszyscy pana żałowali i szczerze płakali, nie widząc powodu, co potrafiło go tak nagle
zmienić. Aż w rok potem, gdy pławiono czarownice, że deszcz długo zatrzymały, ona czarownica zeznała sama, jak odmieniła serce rycerza na serce zajęcze! – Wtedy poznali dopiero
ludzie, dlaczego z tak mężnego rycerza tak bojaźliwy się zrobił; szczerzej żałowali i więcej
płakali, a na jego mogile spalili żywcem starą czarownicę.

8. WICHREM PORWANY
Rozgniewawszy się czarownik na młodego parobczaka, wszedł do chaty, kędy mieszkał, i
nóż nowy wyostrzony utkwił popod progiem izby; zaklął przy tym, by lat siedm, uniesiony
pędem wichru, latał po szerokim świecie.
Parobek poszedł na łąkę, by ułożył siano w kopy, gdy się wicher nagle zrywa: porozrzucał
kopy siana i porywa parobczaka.
Daremnie chciał się opierać, próżno chwyta silną ręką to płotu, to drzew gałęzi, jakaś siła
niewidoma pędzi go pomimo woli.
Na skrzydłach wiatru niesiony, nie tykając stopą ziemi, leci jakby gołąb dziki. Już i słońce
na zachodzie, a parobczak wygłodniały patrzy na dymiące wiosek chaty; prawie nogą ich się
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tyka, lecz daremnie krzyczy, woła, próżno płacze i narzeka, nikt nie słyszy jego jęku ani łez
gorzkich nie widzi.
Tak pędzony trzy miesiące wygłodniały i spragniony wysechł jak sosnowa szczapa; obleciał światu niemało, lecz najczęściej wiatr go nosił ponad wioską, kędy mieszkał.
Spojrzy z łzami na swą chatę, gdzie miał dziewę ulubioną. Patrzy – aż ona wychodzi niosąc obiad we dwojakach. I wyciągnął ku niej ręce wychudzone i zsiniałe. Próżno woła po
imieniu, głos mu w słabej piersi ginie; nie spojrzała nawet w górę.
Leci dalej, aż przed chatą stoi złośliwy czarownik, spojrzał w górę, krzyknął głośno: – Będziesz latał siedm roków, krążąc zawsze nad tą wioską, będziesz cierpiał, a nie umrzesz.
– O, mój ojcze! mój sokole! jeżlim cię kiedy rozgniewał, przebacz, spojrzyj na mnie,
patrz! już usta mi zdrewniały, spojrzyj na twarz i na ręce, same kości – nie masz ciała, ulituj
się mojej męki.
Czarownik poszeptał z cicha, a parobczak już nie leci, stoi w miejscu, lecz się stopą nie
dotyka wcale ziemi.
– Dobrze to, że mnie przepraszasz, ale co mi dać przyrzekasz, że cię zwolnię z takiej kary?
– Wszystko, co tylko zażądasz! – I złożył ku niemu ręce, i uklęknął na powietrzu.
– Oddasz mi swoją dziewczynę, bo ja z nią się żenić muszę, jeśli przeto ją odstąpisz, będziesz chodził po tej ziemi.
Parobczak zaniemiał chwilę. Aby jeno na ziemię – pomyślał – to damy sobie rady.
I rzekł głośno: – Zaprawdę, wielkiej żądacie ode mnie ofiary, lecz kiedy inaczej być nie
może, niechże i tak będzie.
Wtedy nań dmuchnął czarownik i stanął na ziemi; jakże był szczęśliwy, gdy uczuł, że po
niej stąpa, że wiatr nad nim już żadnej mocy nie ma.
Biegł co żywo do chaty i w progu spotyka sobie zaręczoną dziewę. Krzyknęła z podziwu,
widząc parobczaka zginionego, co miał być jej mężem, co go już długo opłakiwała. Lecz ten
odepchnął ją silnie wyschłymi rękoma, wszedł do świetlicy, a ujrzawszy gospodarza, u którego służył, na pół z płaczem zawołał:
– Już u was służyć nie będę, ani waszej nie pojmę córki, kocham ją jeszcze szczerze by
własne oczy, ale moją nie będzie.
Sędziwy gospodarz spojrzał nań zdziwiony, a dostrzegłszy cierpienia z wychudłej i bladej
twarzy, tak niegdyś rumianej, zapytał o powód, dlaczego odrzuca rękę jego córki?
Parobczak wyznał mu wszystko, i swoją podróż powietrzną, i przyrzeczenie dane czarownikowi. Wysłuchawszy cierpliwie gospodarz opowiadania całego, kazał biednemu być dobrej
myśli, a sam poszedł do wróżki na poradę, wziąwszy trzos pełny.
Nad wieczorem wrócił wesoły i rzekł do chłopaka:
– Jutro pójdzieta do wróżki, jeno rano, jak zaświta, a wszystko pójdzie dobrze.
Parobczak strudzony zasnął twardo; zbudził się przecież przed świtaniem i poszedł do
wróżki. Zastał ją przy kominie, jak paliła zioła; kazała mu stać spokojnie; dzień był pogodny,
gdy nagle wiatr zawył – zatrząsł się dom cały.
Wróżka wtedy wyszła z nim na podwórze i kazała spojrzeć w górę. Podnosi oczy i widzi z
dziwem, jak zły czarownik w jednej koszuli w powietrzu kręci się w kółko.
– Otóż twój nieprzyjaciel! już ci szkodzić nie będzie! Gdy zechcesz, by patrzał na twoje
wesele, zrób, jak cię nauczyłam, a będzie tych cierpień doznawał, które dla ciebie, niewinnego przygotował.
Uradowany parobczak pobiegł do domu; w miesiąc już się ożenił. Gdy drużbowie tańcowali, wyszedł z izby na podwórzec, spojrzy w górę, aż nad chatą kręci się w powietrzu on zły
czarownik. Wonczas dobył nowego noża, wymierzył weń, rzucił silnie i trafił w nogę.
Zleciał z powietrza czarownik przybity nożem do ziemi. Stał przez noc całą pod oknem,
musiał patrzeć na radość parobczaka i weselnej drużyny.
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Nazajutrz znikł sprzed chaty, lecz ludzie widzieli, jak przelatał nad jeziorem o dwie stamtąd mile, a przed nim i za nim stado wron i kawek krakaniem swoim zwiastowały nieskończony polot złego czarownika.

9. DIABLI TANIEC
Kiedy wicher kręci w kółko i suchym zamiata piaskiem, jest to taniec złego ducha. Zamykaj wszystkie wyględy10 w chacie, bo złe11 ci naruszy kości. A jeśliś odważniejszy i chcesz
skarbu z zgubą duszy, weź nóż nowy poświęcony i w pośrodek tego wiru rzuć nim celnie i z
zamachem.
Zuchwały młody parobczak, gdy mu szczyt stodoły bies w postaci wichru zerwał, gniewny utkwił nóż błyszczący, poświęcony, w pośrodku tego wiru. I zaraz ujrzał, jak w kornej
postaci bies stanął przed nim krzywy i drżący i pytał, co mu rozkaże? Napraw stodołę! – zawołał wieśniak pałając cały od gniewu – dół od kartofli napełnij złotem, przynieś do izby
baryłę wódki, trzy duże połcie słoniny.
– Spełnię to wszystko, wyjm nóż utkwiony, który mnie srodze dolega.
– Nie! – krzyknął wieśniak – zrób to najpierwej, co żądam.
Bies dopełnił rozkaz cały; lecz wkrótce, kiedy z choroby umierał młody parobczak, wieśniacy obecni w chacie widzieli, jak stał przy głowie, czatując na jego duszę.
Wszyscy żałowali, a stary chrzestny12 rzekł z cicha:
– Gdyby zamiast [żądać] tych pieniędzy, wystrzelił lepiej do biesa srebrnym guzikiem z
prawego oka, byłby żył długo, poczciwie i nie stracił świętej duszy.

10. JONEK
1
Chcesz mieć fujarkę, by na jej głos podskoczyły nieochocze nogi, a z grobu powstały trupy i okazały czerstwe stare postacie, pośpiesz do boru.
W ciemnym borze szukaj wierzby, wierzby zielonej, co by nigdy nie słyszała szumu wody
ni piania koguta. Bo na pienie kura uciekają i duchy, i wiedźmy; a wierzba, co słyszała szum
wody, nie poruszy na korowód nieochocze nogi.
Chcesz, by cię każda dziewa kochała, złap niedoperza, nakryj glinianym garnkiem i o północy połóż go w mrowisko; o drugiej północy nazajutrz zbierz kościotrup, a w nim znajdziesz widły i grabie. Lubą dziewkę przyciągnij grabiami, a kochankę mieć będziesz; chcesz
mieć przyjaciela, wybranego parobka przyciągaj grabiami. A jeżeli nieluba sercu ścigać cię
10

Wyględy – wyraz starodawny zamiast: okna.
Złe– ten wyraz ma u ludu wielorakie znaczenie; raz go używają nie chcąc użyć słowa diabeł; drugi raz
znaczy chorobę przez czary lub złego ducha zadaną. W przekleństwie: niech go złe spotka wszystkie rodzaje
nieszczęścia oznacza.
12
Ojciec chrzestny.
11
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będzie natrętną miłością, odepchnij widłami, a wstręt uczuje dla ciebie. Gdy który będzie
narzucać się twej przyjaźni, a jej niewart i niegodzien, odepchnij go widłami, a odstręczysz
na zawsze.
Tak przez fujarkę otoczysz się wesołością i przeszłością, tak przez kości niedoperza otoczysz się miłością i przyjaźnią.
A jeżeli zapragniesz odgadnąć ciemną przyszłość, nieodgadnioną, zapragniesz skarbów,
posłuchaj ostataniej rady:
– W wigilię świętego Jana rozkwita paproć o samej północy, ale niełatwie kwiatu dostaniesz; strach zatrzymasz bieg krwi w tobie, zlodowacieje serce, a w szpiku mrowiska poczujesz. Nie naliczysz gromów, które ziemią wstrząsną. Każdy włos na głowie stanie ci prosto
jak topol, a srogi pogwizd nie nachyli go nawet. Jeżeli dotrzymasz pola z odwagą, otrzymany
kwiat w zdobyczy rozjaśni ci przyszłość i wzbogaci złotem.
Tak więc przez kwiat paproci zostaniesz bogaczem i w przyszłość jak w zwierciadło poglądać będziesz.
A młody wieśniak słysząc ten głos w ciemnym lesie porzucił furę z wołami pełną narąbanego drzewa, a ucieszony słodką nadzieją, pełen otuchy i szczęścia, biegł i darł się przez gęstwinę szukając wierzby na cudowną fujarkę. I błądził długo, i szukał długo, aż wśród suchej
łąki znalazł zieloną wierzbę. Uciął piękną gałęź, skręcił z niej korę i miał gotową fujarkę.
Zadął na niej, a radość napełniła mu serce. W tej uboczy nie było nikogo; sam więc, uniesiony szałem wesołości, hasał po bujnej łące, aż zmordowany upadł na murawę. Doznał już
skutku fujarki, ale dreszcz go zimny przejął, gdy wspomniał, że jej głos może obudzić duchy
i zmarłych. Pot zimny, kroplisty wystąpił na lica. Lecz ciekawością zdjęty, chciałby co prędzej pośpieszyć pod cmentarz. Schował więc fujarkę za pazuchę i począł przedzierać się do
wąskiej drożyny.
Niedługo wybiegł na krasny wzgórek, okalały go dawne i stare mogiły; tu zbiegały się
rozstajne drogi, a krzyż nowy świeży grobowiec oznaczał.
– Ha! – rzekł do siebie – sprobujwa; nim dojdziewa do cmentarza, kawał ci drogi, niech
choć jednego zobaczyma, czy na głos fujarki podniesie swoje deski.
I dobył piszczałki; zaledwie zadął, krzyż się obalił, a z ziemi ukazał się dziad żebrak, zabity na rozstajnej drodze przed trzydziestą laty.
Młody wieśniak odwrócił oczy ze wstrętem nie chcąc patrzeć na twarz schudzoną wiekiem i nędzą, a zeszpeconą ranami. Lecz w przestrachu grał ciągle; wtedy zobaczył, że okoliste mogiły roztwierają się razem, usłyszał chrzęst żelaza, tętnienie podkowy.
Patrzy! – żelazem zbrojni pokazują się rycerze: jedni pieszo, a wielu na koniach. Jeżeli
dziada się nastraszył, więcej jeszcze patrząc na liczny szereg uzbrojonych olbrzymów. On
sam, lubo był rosły i we wsi swojej najwyższy, każdemu z nich niemal po kolana zaledwo
głową dostał. Z większego strachu otworzył gębę, podrapał się po głowie, a nie zadymając
piszczałki, nie poruszył już więcej mogił. Każde widmo nakryła ziemia i tylko wiatr zimny
powiewając przyginał trawę i zioła.
Umęczony wesołością i przestrachem z widzenia zmarłych przygotował grabie i widły
niedoperza, chcąc użyć miłości i przyjaźni.
Już od dawna młoda Zosia z pobliskiej chaty, z czarnymi oczyma, poruszyła mu serce, ale
czarnobrewa nie dbała na zaloty młodego Jonka, jak go nazywano. Na próżno śpiewał do
niej:
U mojej Zosieczki
Oczki jak tareczki,
Gęba jak śmietana,
Dana moja! dana!
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Zosia się śmiała i z piosnki, i z Jonka.
Pleła len w ogrodzie, kiedy się na nią zaczaił i grabkami niedoperza przyciągnął k`sobie.
Zosia milej na niego patrzała, a Janek uradowany całował owe grabki. Był pewny, że go kocha; chciał więc przyjaciela; upodobał sobie młodego Ziębę i z tym się wkrótce zaprzyjaźnił.
Znała go dobrze i Zosia, a kiedy obaj przychodzili do niej razem, zawsze witała uśmiechem.
Już Jonek myślał o weselu i zadumany usiadł za kopicą siana, kiedy za drugą szmer usłyszał.
Ciekawy, zakrada się, patrzy i widzi, jak Zosia siedzi razem z Ziębą układając z sobą o dniu
swoich zaręczyn. Rozgniewany, złamał grabie i nie chciał ani przyjaźni, ani miłości.
– Na co mi piszczałka i grabie kościane! – zawołał ze łzami – tamta mnie zmęczyła, bom
musiał nieochoczy skakać, i nastraszyła widmami, a tymi przyciągałem Zośkę na próżno, by
z wiatrem wszystko do czarta poszło. Lepiej postarać się o pieniądze i zabaczyć, co też się ze
mną stanie.
Nazajutrz była wigilia do świętego Jana. Jonek nie nocował w chacie, na próżno go wyglądała matka! Burza okropna pobliski las wyłomała, pioruny kilka domostw i stodoł spaliły.
Już blisko południa wrócił do chaty Jonek spocony i drżący, był blady i oczy miał obłąkane.
Na próżno mu stara matka postawiła miskę klusek ze słoniną, jeść nie chciał. Matka się modliła, a Jonek oddychał ciężko, lecz czasami się uśmiechał, bo pobrzękiwał złotem w kieszeni.

2
Na weselu Zosi z Ziębą on był pierwszym drużbą, sypał garścią grosiwo dla grajków i
najlepiej się wystroił. Odtąd zawsze rej wodził w gospodzie, częstował wieś całą i co święto i
niedziela grajkom jak pan płacił. Przygrywał i sam na wierzbowej fujarce, a wszystko, co
żyło, tańcowało wesoło od wieczora do rana.
Ale Jonek nie przestał na tym, że był bogaty; chciał wiedzieć, co się z nim stanie, dobył
więc kwiatu paproci i rzekł:
Powiedz! pokaż! kwiatku mój!
Czymże będzie Jonek twój?
I usłyszał głos podziemny:
– Będziesz wisiał, a nogi twoje nieochocze wiatr będzie poruszał!
– Pfu! do czarta! – zawołał z gniewem Jonek wisieć nie będę, bo nie mam za co.
Począł się śmiać, ale nie mógł w nocy zasnąć, choć się i podpoił.
Przecięż za długo hulał, nim przyszło mu na myśl o przyszłości się dowiedzieć. Wypróżnił
kieszenie; już drugi raz, choćby chciał dostać kwiatu paproci, nie uda się sztuka – a pieniędzy
nie ma. To go niepokoi; nadchodzi Wielkanoc, młódź wiejska wcześnie prosi Jonka, żeby
zamówił grajków, a u Jonka ni szeląga.
Kiedy spać nie może, przypomina sobie, że za pomocą kwiatu paproci znowu się dowie o
skarbie ukrytym, jak dawniej, gdy raz pierwszy spod gruzów zamku dostał złota. Potarł paproć, spojrzał – i widzi w ogrodzie szlachcica, że pod jabłonią zakopana na sążeń w ziemi
stoi okuta w mosiądz szkatuła.
Zrywa się, biegnie i zaczyna kopać. Już ciężką szkatułę dobył na wierzch, już chce ją
przez płot przerzucić, kiedy się szlachcic zbudził, usłyszał złodzieja, wybiega z dworu, zatrzymuje Janka. Ale ten, chciwy złota i w obawie, żeby go nie wydał, uderza łopatą w głowę i
zabija na miejscu.
Na krzyk konającego pana zbiegają się dworscy, łapią zbrodniarza i oddają do sądu.
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W pół roku Jonek wisiał na rynku w pobliskim mieście. Tyle to zarobił z łakomstwa skarbu i widzenia przyszłości.
Wiatr zawiał silnie, już nie rozlegały się tony czarodziejskiej fujarki, a nogi przecięż Jonka
obumarłe i zimne poruszał wiatr silnie jakby do tańca.

11. WILKOŁAKI
1
Na kwiecistym pagórku nad brzegami Wisły brzmiała huczna kapela, a drużyna rzeźwych
parobków i dziewek skakała radośnie. Piwo i wódka stały w beczkach, z których się posilali
wieśniacy zgromadzeni na uroczystość rolniczą dożynek. Wpośród wesołej zabawy krzyk
przeraźliwy zagłuszył i brzmienia muzyki, i śpiewki radosne. Przerwano taniec, poskoczono,
skąd krzyki powstały, i ujrzano z przestrachem, jak wilkołak unosił w paszczy najpiękniejszą
dziewkę z sioła. Rzuciła się za nim odważna młodzież i wkrótce dognała, ale potwór zajadły,
rzuciwszy pod nogi zdobycz, którą unosił, stanął z wściekłością do obrony. Przestraszeni i
bezbronni, nie wiedzieli, co czynić, niektórzy pobiegli po strzelby, reszta ustąpiwszy na bok,
czekała na wysłanych. Skoro to spostrzegł wilkołak, porwał rzuconą na ziemię dziewczynę i
w największym pędzie uciekł do lasu.
Lat pięćdziesiąt upłynęło od tej doby, gdy na tymże pagórku, bawiąc się młodzież wesoło
spostrzegła siwizną okrytego starca. Zaproszony do zabawy, usiadł w milczeniu i wychylił ze
smutkiem kubek wódki, który mu podano. Równy mu prawie wiekiem jeden z wiejskich gospodarzy przystąpiwszy do nieznajomego, powitał i zaczął rozmawiać. Starzec długi czas
mając w niego wlepione oczy wreszcie zawołał ze łzami: „Tyżeś to, mój Janie?”
A gospodarz poznał od razu starszego brata, co zginął przed pięćdziesiąt laty. Zdziwieni
wieśniacy otoczyli starca, który im opowiadał, jak zamieniony przez czarownicę w wilka
dziewczynę ukochaną porwał z tegoż samego pagórka, gdy obchodzono uroczystość dożynek, jak żył w lasach rok cały, jak później mu z żalem umarła.
– Odtąd – mówił dalej – wściekły i zażarty rzucałem się na wszystkich: pożerałem, a tej
krwi dotąd ślady niczym zatrzeć nie mogłem – tu pokazał zbroczone ręce. – Lat już cztery jak
się błąkam przywrócony do postaci ludzkiej; chciałem raz jeszcze was zobaczyć i te dymiące
chaty, w których się zrodziłem i wychowałem, potem – o! uciekajcie! znowu mam być wilkołakiem.
Ledwie tych słów domówił, gdy zmieniony w wilka, poskoczył, zawył przeraźliwie i znikł
na zawsze w pobliskim lesie.

2
Czarownica rozkochawszy się w młodym wieśniaku, daremnie usiłowała wszelkimi sposobami pozyskać sobie – jego wzajemność. Rozgniewana nareszcie tą wzgardą namiętna
niewiasta przysięgła srogą zemstę.
Spotkawszy raz dorodnego parobka, zapowiedziała mu, iż jak tylko do lasu po drzewo
pojedzie, za pierwszym uderzeniem siekierą przemieni go w wilkołaka.
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Mniej na to baczny wieśniak, zaprzągłszy woły do wozu, pojechał do lasu, ale zaledwie
wymierzył cios silny, siekiera wypadła mu z ręku. Przestraszony tym zdarzeniem, spojrzy i
widzi przelękły, że ręce jego zmieniły się w wilcze łapy. Bezprzytomny zaczął biegać po
lesie, a natrafiwszy zdrojowisko przejrzał się i spostrzegł, że cały zamienił się w wilka, widać
było jeszcze gdzieniegdzie ostatki sukmany, bo przeobrażenie nie tak rychło wszystkie ślady
zatarło.
Pośpiesza do swoich wołów, ale te przestraszone uciekają od pana. Chciał je zatrzymać
znajomym im głosem, ale zamiast wydania głosu ludzkiego zawył przeraźliwie. Widząc tedy
z żalem, że się sprawdziły pogróżki pogardzonej czarownicy, nie mogąc pomimo przemiany
w wilka oderwać się od strzechy rodzinnej, błąkał się po okolicy. Nadaremnie usiłował przyzwyczaić się do pokarmu z surowego mięsa, nie mógł tego przemóc na sobie, a tym bardziej
nie mógł żywić się ludzkim ciałem. Dlatego zaczął straszyć pasterzy i żniwiarzy, którym
wyjadał chleb, mleko i inne potrawy.
Lat kilka tak przepędziwszy uczuł do snu pociąg nadzwyczajny, położył się więc na murawie i zasnął. Ale jakież była jego zadziwienie, kiedy po obudzeniu ujrzał, że na powrót
człowiekiem został.
Uniesiony szczęściem, niepomny na stan swój, gdyż po takim odczarowaniu i przemianie
z wilków na ludzi osoby mają pozostać bez ubrania, na skrzydłach niemal leciał do rodzinnej
chaty.
Ale zawsze, jak to dobrze mówią, radość nie jest trwałą, doznał tego i on parobczak na sobie. Przybiegł do domu, lecz rodzice już pomarli, Kasieńka, którą nade wszystko kochał, poszła za innego i była już matką czworga dzieci, a z przyjaciół młodości jedni poumierali, drudzy się rozeszli.
Zniósł to odważnie biedny wieśniak, lubo z zakrwawionym sercem, pracował, uprawiając
w pocie czoła kawałek ziemi, a gdy sąsiedzi w niedzielę zgromadzili się do karczmy na zabawę, opowiadał im nieraz swoje przygody i nieszczęścia, jakich doznał z przyczyny pogardzonej czarownicy.

3
Gospodarz sielski był przez lat siedm wilkołakiem, a odpokutowawszy przeznaczone od
czarownicy lata, przemieniony został na powrót w człowieka. Cały dzień bez odzieży i pokarmu, śpieszył do domu, w którym zostawił żonę i dzieci kilkoro. Już w późny wieczór,
przybywszy do swojej chaty, zaczął stukać do drzwi zamkniętych.
– Kto tam? – zapytano z chaty, a gospodarz poznał głos swojej żony.
– To ja! twój mąż! otwórzcie prędzej!
– Wszelki duch Pana Boga chwali, mężu! wstawajcie – zawołała wystraszona niewiasta, a
gospodarz ujrzał przed sobą dawnego swego parobka, który, poślubiwszy jego żonę i objąwszy gospodarstwo, [teraz] wybiegł uzbrojony widłami odpędzać ode drzwi prawego właściciela domu. Oburzony gospodarz niewiarą małżonki wykrzyknął z boleścią:
– O! czemuż nie jestem wilkołakiem, ażebym ukarał wiarołomną i nie czuł mojego nieszczęścia!
Stało się zadosyć jego życzeniom, na powrót przemieniony w wilka z wściekłością rzucił
się na żonę, obalił ją z dziecięciem z drugiego małżeństwa, które sama karmiła, a pożarłszy
niemowlę, dokonał zemsty na matce pokaleczywszy ją śmiertelnie.
Na jęki nieszczęśliwej niewiasty zbiegli się wieśniacy i tłumnie na dzikiego uderzyli zwierza. Niedługo się opierać potrafił, padł pod licznymi razami, a gdy wieśniacy wydawali
okrzyk radości z odniesionego zwycięstwa, gdy przy świetle rozpalonego łuczywa zaczęli
przyglądać się zwierzęciu, spostrzegli ze wstrętem i przestrachem, że zamiast wilka leżał
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zabity gospodarz, co zniknął przed siedmią laty i o którym wieść biegała, że był wilkołakiem.
Wszelki ratunek już był nadaremny i gdy użalano się nad tak smutnym wypadkiem, wieśniaczka z zadanych ran przez tego wilkołaka wkrótce potem skonała.

12. MORSKIE OKO
(JEZIORO W TATRACH)
W tych miejscach, gdzie takie góry a skały, były dawniej żyzne łany i lasy, i łąki. Na samej od Polski granicy mieszkał pan polski możny; a zwał się Morski. A tuż od węgierskich
kopców panował młody i urodny książę i byli z sobą sąsiedzi o miedzę tylko. Pan Morski
miał cudnej urody córkę, książę ją ujrzał i zaraz się w niej srodze rozmiłował. Prosił ojca o
jej rękę, ale ten poprzysiągł, że wyda ją, ale tylko za swojaka, nie cudzego rodu.
Stary Morski był to wojak, poszedł z królem na wyprawę daleko, a córkę zamknął w
klasztorze i powiedział, że ją przeklnie, jeśli pójdzie za Węgrzyna, bo ją woli oddać diabłu
jak do obcego rodu.
Za długo bawił na wyprawie; młoda dziewka nudziła się srodze, a tymczasem urodny
książę dalej do niej w zalecanki. Posyłał jej to cudne korale, to wstążki, to klejnoty. Nasyłał
stare wróżki, co jej z węgierska wróżyły, że będzie wielką panią, że będzie miała srebrne
pałace i złociste komnaty. Oczarowały roztęsknioną dziewczynę i ta przyrzekła uciec z
klasztoru. Wieczorem młody książę podszedł pod mury przebrany za mnicha, żegnał się i o
jałmużnę prosił. Zakonnice wpuściły go za kratę. Czarownice rzuciły zioła i zamówiły, a
wszystkie psy posnęły. Książę uciekł z dziewczyną, kazał jej wystawić pałac cały koralowy –
od złota i kamieni drogich lśniący.
Teraz księżna rada cały dzień go łąkach kwiecistych tańcowała albo dzieci swe pieściła, a
wieczorem wróżki ją kołysały i śpiewały, żeby miłe a piękne sny miewała. Wszystko tam
szło, jak wianki wił, ani gradu, ani powodzi, ani zarazy na bydło. Siedmioro dziatek mieli,
wszystkie ślicznie się chowały. Stary, Morski jak nie wracał, tak nie wracał, ludzie gadali, że
od Tatarów zabity już nie żyje. Córka wdziała czarną żałobę, zabrała dobytek po ojcu i
śmiała się z przekleństwa. Aż tu powraca niedługo potem pan Morski, pyta o córkę – pokazują mu koralowy pałac. Córka, dowiedziawszy się o ojcu, przybrana w klejnoty poszła go
pozdrowić. Stary przeżegnał się, plunął, tupnął nogą, aż się pałac koralowy w proch rozsypał
[a ojciec] tak zawołał:
– Bogdajby twój cudzoziemiec i całe jego mienie w kamień się obróciło – A gdy księżna
wywiodła dziatki swoje i z płaczem padła mu do nóg, jeszcze więcej rozgniewany wykrzyknął:
– Rozpłyń się we łzach twoich, a przeklęte dzieci twoje niech się w nich potopią, bo aniś
ty córka, ani oni Morskiego wnuki.
I przekleństwo ojca spełniło się zaraz: pola, łąki, lasy, pałace, trzody i wszystko w jeden
się zamieniło kamień. Przestraszony książę przebrał się za mnicha i uciekać począł. Ale i on
zamienił się w skałę, co dotąd Mnichem się zowie. Księżna płakała, przywołała wróżki, ale te
nic nie pomogły przeciw ojcowemu przekleństwu. Każda tylko porwała dziecię i uciekała. A
tu kamienie rosnąć spod ziemi poczęły tak nagle, że dalej biec nie mogły. Każda zmęczona
usiadła i widziała śmierć przed sobą. Dzieci płakały, nawoływały matki, matka przybiegła;
płakała a płakała, że z łez jej stawy się robiły i siedm się takich stawów zrobiło, a w każdym
stawie jedno dziecię leży. Księżna oczy wypłakała. Jedno oko z wyższej stoczyło się skały i

29

od panieńskiego jej nazwiska Morskim Okiem nazwano. Klejnoty wszystkie utopiła księżna
w tym stawie, które później wyłowiono.
Kiedy już nic nie było, tylko stawy a puste skały, sama księżna się w jednym stawie roztopiła, a że czarno była ubrana, woda się od tego zabarwiła i dotąd jest czarna.
Mówią ludzie, że tam nieraz jeszcze słychać płacz i narzekanie, bo jej dusza jęczy, o ratunek prosi. Ale jak kto usłyszy to i zlituje się, to go zaraz śnieg ze skał zasypie.

13. KANIA I CICHA
W dzień świąteczy pod rozłożystą lipą igrało grono dziatek ze wsi pobliskiej. To rwały
kwiatki, to skakały, ta na drewnianych konikach harcowały, śmielsze pacholęta darły się na
lipę, dojrzawszy wróble gniazda. Nie było płaczu, radość jaśniała na czerstwych obliczach,
gwar wesoły i śmiech niewinny rozlegał się wokoło; dzwonek z pobliskiego kościoła dał się
słyszeć, bo tam mszę świętą odprawiał pobożny kapłan, pobożni wieśniacy, rodzice tej miłej
dziatwy i starsze rodzeństwo, na kolanach zanosili gorące modły do Boga.
Z jodłowego lasu, miedzą pomiędzy zbożami, wyszła mała dziewczyna w białej szacie.
Twarz miała śniadą, jakby jej ojciec Tatar, oczy wyłupiaste, chłodne, urocze; na czarnych
włosach wianek z maku polnego odbijał jak żar na czarnych węglach, warkocz obwijała
krwawa chusta. Czarny pręt dzierżyła w ręku. Szła z wolna, ale gdzie stąpiła, kwiatki usychały, trawa paliła się jak tam, kędy jadowita żmija prześliźnie. I zaszła najprzód na cmentarz
wiejski, stare mogiły odgrzebuje, dobywa kości i chowa, stare trumny rozbija i z nich także
strupieszałe dobywa kości. Kędy się zbliży, zaraz obwiewa wokoło zimno grobowe, chłód
lochu stęchłego i wilgotnego. Do człowieka nie rzekła słowa, ale sama do siebie mruczy niezrozumiałą mową. Z tamtej strony lasu kmiotek, idąc do kościoła, potrącił tę dziewczynę i
zaraz mu się w głowie przewróciło, nie doszedł jeszcze do kościelnego muru, powiesił się na
suchej wierzbie.
Szła dalej z cmentarza przez wieś, ale sioło było puste, bo starsi bili czołem Bogu, a
dziatwa igrała na trawniku pod lipą. Zaledwie dojrzała to grono niewiniątek, przysporzyła
kroku, martwe ślepia wytrzeszczyła więcej i rumianą dziewczynkę, co najbliżej stała, dotknęła czarnym prętem. Dziecina wstrzęsła się, zadrżała i padła nieżywa; rumieniec znikł od
razu, bo lice sczerniało jak węgiel. Zimno grobowe owiało grono dziatek, ustał gwar wesoły i
śmiechy, krzyk trwogi rozległ się wokoło. Dziewczyna Cicha bije prętem, a dziatki jak pisklęta zduszone padają, czernieją. Starsze poczęły uciekać, strach dodał im siły, rozpierzchły
się na różnej strony, daremnie chciała je dogonić dziewczyna Cicha.
W zielonej dąbrowie rozproszone dziatki zbierają się razem, wabiąc się głosem przytłumionym jak rozproszone stado kuropatw. Tam z bijącym sercem oddychały zmęczone. Chłopię najstarsze stanęło na nogi i zza dębu dojrzało, że dziewczyna, co ich tyle zabiła, powróciła na cmentarz.
Słońce było na zachodzie, ojcowie i matki biegają po polach i ogrodach szukając dziatek.
Młoda matka pierwsza trafia na trawnik pod lipę i z krzykiem rozpaczy upada na sczerniałe
zwłoki pierwszej dziewczynki; była to jej pierworodna córka. Na ten głos straszliwy biegną
niewiasty, biegną ojcowie, schodzą się starcy. Matki rozdzierającym krzykiem chcą przywrócić do żywota zmarłe dzieci, ojcowie w milczeniu płaczą, a starcy ze łzawym okiem mówią:
był tu mór dzieci, dziewczyna Cicha. Pierwsza matka, co zwołała krzykiem inne, nie powstała już więcej; drugie niewiasty wprowadzają z rozpaczą do chaty mężowie, starcy zabrali
trupy dziatek, aby je pochować w świętej ziemi.
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W zielonej dąbrowie wiatr ciepły powiał, właśnie słońce już tylko ostatnim promieniem
świeciło, a pozostała drużyna strwożonych dziatek nie śmiała ruszyć się z miejsca. Mglisty
obłok nadpływa nad ich głowy, z pośrodka wychodzi dziewica ślicznej urody z miłym
uśmiechem. Niektóre dziatki, wyciągając do niej rączki zawołały: matko! matko! I biegły do
niej jak do matki. Dziewica tuliła je do łona, udziela łakoci, inne patrząc na to z radością biegną za pierwszymi, a dziewica sadza je rzędem w obłok i – gdy wybrała wszystkie – mglisty
obłok uniósł się w górę, płynie lekko, dziatki gwarzą wesoło, bo je dziewica jak matka utula i
pieści.
Zadzwoniły dzwony we wsi, niosą zmarłą matkę najprzód, niewiasty płaczą na swój stan
sierocy, bo żadne we wsi nie zostało dziecię. Mężowie ze spuszczoną głową na piersi postępują z wolna, starcy niosą sczerniałe zwłoki morem zabitych dziatek. Jęk dzwonu pogrobowego rozległ się wokoło, wtedy dziewczyna cicha niosła pełen fartuch strupieszałych kości,
usłyszała ten głos powolny dzwonu, zrozumiała go dobrze, bo jej twarz śniada, martwa,
uśmiechem się rozjaśniła, a oczy mgliste rozogniły.
Wtedy razem nadpłynęła mglista chmura, w której dziewica Kania unosiła pozostałe grono dzieci, wydzierając je na zawsze z łona matek. Starzec jeden poznał, co się święci w tej
chmurze, krzyknął zatrwożony: Dzieci! Kania leci! i przycisnął sczerniałe zwłoki wnuka do
siebie. Próżna trwoga, już żadnej nie było dzieciny we wsi, jedne mór zabił, drugie chmura
ciemna uniosła na zawsze, a matki sieroty zalewały się łzami, daremnie czekając powrotu
zbłąkanych dzieciątek.

14. DŻUMA
Kiedy dżuma grasowała, całe wsie stały pustkami, koguty wszystkie ochrypły i żaden nie
zapiał nigdy; psy nawet, domowe stróże, zaszczeknąć nie mogą, lecz czują to widmo i zobaczą z dala. Wtedy warczą, rzucają się na nie, a dżuma draźnić je najwięcej lubi.
Spał parobek na wysokim brogu siana, a przy nim stała drabina. Noc miesięczna, widna,
cicha; nagle jakby niesiona z wiatrem – z daleka powstaje wrzawa, w której wyraźnie odróżnić można warczenie psów zajadłe i skowyczenie.
Powstał parobek na nogi i widzi z przestrachem, jak pędzi prosto wysoka niewieścia postać, cała w bieli, z rozczochranym włosem, a psy za nią. Ale na jej drodze stał długi płot i
wysoki: niewiasta jednym go susem przesadza, na drabinę wskakuje; bezpieczna tym schronieniem ciągle psom nadstawia nogę, a draźniąc zajadłą gromadę, ustawnie woła: – Na goga,
noga! Na goga, noga!
Parobek poznał od razu straszliwą dżumę; podchodzi z cicha i trąca z całej siły drabinę.
Wysoka niewiasta spada, psy ją porywają; pogroziła mu zemstą i znikła. Młody wieśniak nie
umarł, ale przez całe życie nadstawiał nogę i nic innego przemówić nie mógł, jeno one wyrazy niewiasty: Na goga, noga! Na goga, noga!
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15. HOMEN
Ciągnie Homen ponury –
Pieją, skaczą, tańcują; biją w bębny, kotły,
Rade, że pół już plemion nieszczęsnych wygniotły!
M. Gosławski, Podole

Rusin jeden, straciwszy żonę i dzieci przez dżumę, uciekł w lasy z opustoszałej chaty i
tam szukał ocalenia. Błądził dzień cały, nad wieczorem zrobił z gałęzi budę, rozpalił ognisko
i strudzony usnął. Już było po północy, gdy go mocny odgłos zbudza. Staje na nogi, słucha:
słyszy jakieś pieśni z dala, a przy pieśni głos bębenków i piszczałek. Słucha zdziwion niepomału, że gdy wkoło śmierć grasuje, tu się cieszą tak radośnie.
Odgłos słyszany zbliżał się coraz i wystraszony Podolak ujrzał szeroką drogą ciągnący się
homen. Był to orszak mar dziwacznych, co otaczał wóz wokoło, wóz był czarny i wyniosły, a
na nim siedziała dżuma. Za każdym krokiem zwiększała się coraz straszliwa drużyna, bo po
drodze wszystko niemal przerzucało się w widma.
Słabo tlało jego ognisko; głownia spora dymiła jeszcze nieco: zaledwo zbliżył się homen,
głownia stanęła na nogach, wyciągnęła dwa ramiona, a zarzewie zajaśniało dwoma błyszczącymi oczyma i łącznie śpiewać z innymi zaczęło.
Osłupiał wieśniak, w niemym przestrachu porywa siekierę i najbliższą chce uderzyć marę,
ale siekiera z rąk mu ulata, przerzuca się w wyniosłą niewiastę i kruczym warkoczem, śpiewając, powiała mu przed oczyma. Homen szedł dalej: a Podolak widział, jak drzewa, krzaki i
sowy, i puchacze, wysokie przybierając postacie, zwiększały ten orszak, okrutny zwiastun
straszliwej śmierci. Upadł bez siły, a gdy rano ciepło słońca go zbudziło, sprzęty, jakie
uniósł, były połamane i potłuczone, odzienie podarte, pokarm zepsuty. Poznał, że nie kto
inny jak homen tyle mu psot wyrządził i, dziękując Bogu, że choć z życiem ocalał, poszedł
dalej szukać przytułku i jadła.

16. GOREJĄCE PALCE
Za borem, za lasem murowany dwór, a w tym dworze mieszkał szlachcic, pan dużych
włości i tego boru, i tego lasu. Sute sprawiał imieniny, więc sąsiedzi i krewniacy, każdy jechał to na koniu, to z niewiastami kolasą.
Z ciemnego boru wyszedł jakiś człowiek, miał strzelbę na ramieniu, nóż za pasem. Patrzał
jak wilk, jak lis się czaił ku piaszczystej drodze i za gęstym krzakiem usiadł w ukryciu. Kiedy
sąsiedzi do murowanego dworu jechali, rachował każdego i policzył ich dwunastu.
Z zielonego lasu wyszedł drugi człowiek, miał strzelbę na ramieniu, dwa noże za pasem.
Patrzał jak wilk, jak lis się czaił ku gościńcowi, stanął za gęstym krzakiem jałowcu, rachowali każdego krewniaka, co jechali do murowanego dworu i policzył ich czterech.
I obaj ci ludzie, co patrzeli jak wilcy, zeszli się razem, pogadali z cicha, potem poszli pod
miasto, kędy na wzgórzu za murami wisiał wczorajszy wisielec; odegnali stado wron i kruków, ucięli mu rękę z pięciu palcami po zgięcie i śpiesznie uszli do lasu.
Huczno obchodził swoje imieniny pan murowanego, dworu, goście i krewniacy weselili
się rado. O północy podochoceni rozeszli się na spoczynek; sąsiadom posłano we dworze,
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krewniacy poszli do odległej oficyny, jeden z nich miał żonę, pobożną i cnotliwą niewiastę, i
ta z mężem poszła razem.
W dużej izbie nasłano woniejącego siana, pokryto bogatymi kobiercami, a niewiasta na
przypiecku legła. Czterej krewniacy rozmarzeni prędko usnęli; włożywszy pasy ładowne
złotem pod głowy, ale ona zasnąć nie mogła, mówiła pacierze, gdy puchacz zahuknął na dachu. Dreszcz ją zimny przejął, tym więcej, słysząc w pobliskiej alkowie ciche stąpanie i
szepty.
Po chwili rozwarły się drzwi, jasność wielka uderzyła ją w oczy i wszedł pierwszy on
człowiek ze spojrzeniem wilka, trzymając rękę trupią ze czterema zapalonymi palcami. Gorzał każdy palec jak pochodnia. Płomień niebieskawy to jasnosiwy ćmił błyskiem oczy. Za
nim szedł drugi, ze spojrzeniem wilka, z dwoma nożami za pasem i wniósł na misce cztery
szklanek. Gdy stanęli na progu komnaty, pierwszy wniósł w górę gorejące palce trupa, drugi
dmuchnął w każdą szklankę i postawił dnem do góry.
Śpiący razem westchnęli ciężko, rzucili ciałem, jeden sięgnął ręką po karabelę leżącą przy
kobiercu, ale żaden zbudzić się nie mógł; przyświecili im rozbójnicy takim światłem, które
sen nierozbudzony kładzie na oczy każdego. Uskoczył od każdego anioł stróż w tej chwili,
załamał ręce i patrzał boleśnie na śpiących, którym godzina ostatnia już biła, a żaden modlitwą duszy swej zbawić nie mógł. A niewiasta jakby przykuta klęczała, stanęły jej oczy kołem, krew w żyłach z przestrachu zamarzła. Ona usnąć nie mogła, bo zbójcy nie zapalili piątego palca, nie chuchnęli w piątą szklankę! Przeznaczyli ją na świadka mordu i dla ocalenia
siebie.
Teraz drugi zbójca dobył noża zza pasa i szedł śmiało do śpiących. Niewiasta obłąkanym
wzrokiem ścigała każde stąpienie mordercy. Pierwszy leżał jej mąż; chciała krzyknąć, ale
głos zgrozy, boleści, rozpaczy, szarpał jej serce, rozparł piersi i w gardle utonął. Zbójca utopił w piersiach głęboko nóż, trysnął strumień krwi szeroki, zalał oczy mordercy, ale je prędko
otarł wyciągniętym trzosem ze skóry łosiej. Trzech innych podobnie zabił, a gdy zabrał trzosy pełne złota, z nożem skrwawionym zbliżył się do patrzącej niewiasty.
Drugi zbójca zaświecił jej przy twarzy: oblicze jej było blade jak chusta, usta czarne, oczy
kołem stały. Ręce na piersiach złożone jakby do modlitwy. Wtedy nóż jej skrwawiony w rękę
włożył, a krwią ciepłą oblicze i szaty pomazał. Dał znak, ręka trupia upadła na ziemię, zagasła, a ciemność zaległa całą komnatę.
Nazajutrz dzień długo spali biesiadnicy, ale gdy w kościele oddzwoniono na mszę świętą,
gospodarz wezwał gości swoich na śniadanie, by po nim wszyscy poszli do kościoła. Zeszli
się sąsiedzi, ale krewniaków nie widać; gospodarz wysyła pachołka, ten zastaje drzwi pozamykane. Wysłany hajduk drzwi wybił, okiennice roztworzył, lecz ujrzawszy cztery trupy i
krwią oblane kobierce, z krzykiem przestrachu ucieka. Na ten głos trwogi zbiegają wszyscy,
okrzyk zgrozy i zemsty podnosi każdy. Na przypiecku klęczała niewiasta zbroczona we krwi,
trzymając w ręku nóż morderczy. Była blada jak chusta, oczy stały kołem, usta czarne jak
węgiel przygryzała w milczeniu; był to znak jedyny, że żyje.
Porywają ją, ściągają, niektórzy krzyczą: to zbójczyni! drudzy: chyba ją bies opętał! Jeden
gospodarz zawołał: to być nie może, zacna to i poczciwa białogłowa, ale szatańska jest w tym
sprawa.
Ale obrona jego była daremną, ujęta z nożem, nie wyrzekłszy słowa na swoją obronę, skazaną została na ścięcie.
Na podwórzu tego dworu w tydzień potem wzniesiono rusztowanie, wokoło czystym usypano piaskiem. Sprowadzony kat z miasta zrzucił płaszcz pąsowy, zawinął od takiejże kurty
rękawy, dobył szerokiego miecza i czekał na swoją ofiarę.
Nieszczęśliwa niewiasta w świętej spowiedzi pierwszy raz przemówiła, kapłan ze drżeniem słuchał jej opowiadania., wierzył wprawdzie, ale ją zbawić nie mógł. Długo potem
rozmawiał z gospodarzem domu, który ruszył ze znacznym orszakiem czeladi dworskiej i
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sąsiadów; od wczoraj oczekiwano go na próżno. Kat się niecierpliwił, schował miecz do pochwy, narzucił płaszcz na ramiona, ale nie schodził z rusztowania, bo godzina dozwolona
jeszcze przez sąd, co czekał na powrót dziedzica, wkrótce uderzy.
Od boru i lasu tuman kurzawy powstaje, pierwszy gospodarz sadzi na koniu, co wyskoczy,
za nim drużyna sąsiadów, czeladź otacza jakiś wóz z dobytymi szablami.
Godzina naznaczana bije, prowadzą skazaną niewiastę na rusztowanie. Kat zrzucił
płaszcz, dobył miecza. Uklękła wtedy niewiasta, wzniosła do nieba oczy, rumieniec wybił na
blade lica, a złożywszy ręce wyrzekła mocnym a spokojnym głosem:
– Umieram niewinna, prędzej połączę się z moim mężem i panem.
Kat zamierzył się, spuścił miecz, głowa spadła.
– Bądź zbawiona, nieszczęśliwa białogłowo! pokój twej niewinnej duszy! – zawołał kapłan.
Od bramy okrzyk bije, krzyczy pan dworu, krzyczą sąsiedzi jednym głosem: – Stójcie!
stójcie! ona niewinna!
I wpadają jeźdźcy, załamali dłonie w rozpaczy, że spóźnili chwilę, nadjeżdża czeladź otaczająca wozy, a w nich skrępowanych leży dwunastu zbójców. Wyznali wszystko, jakich
czarów używali, na tym samym więc rusztowaniu straceni zostali. Kiedy ciało niewinnie zabitej włożono w trumnę, a po nabożeństwie na świętej ziemi cmentarza grzebano, nim dół
cały zasmucona drużyna przyjaciół i sąsiadów zasypała, wyleciał z niej biały jak śnieg gołąbek, bujał chwilę nad mogiłami i nad wieżą kościoła, a potem znikł w obłokach. Była to dusza niewinnej a pobożnej niewiasty.

17. WALIGÓRA I WYRWIDĄB
Żona jednego myśliwca zbierając w lesie jagody porodziła tam bliźnięta; a obadwa byli
chłopcy, sama zaraz wnet umarła.
Zostawione niemowlęta nie karmiła żadna z niewiast: jednego karmiła wilczyca, a drugiego niedźwiedzica. Co wykarmiła wilczyca, ten się nazwał Waligóra; drugi Wyrwidąb się nazwał. Pierwszy siłą walił góry, drugi jakby kłosy zboża najtęższe wyrywał dęby.
Że się kochali wzajemnie, wychodzili na wędrówkę, by obchodzić świat szeroki. Idą przez
puszczę ciemną dzień jeden i drugi, w dniu się trzecim zatrzymali, bo drogę zaparła góra i
skalista, i wysoka.
– Co my zrobiem teraz, bracie? – Wyrwidąb smutnie zawoła.
– Nie troskaj się, bracie miły, ja tę górę precz odrzucę, by nam droga wolną była.
I podpiera ją plecami i przewraca górę z trzaskiem; odsunął ją na pół mili. Poszli sobie
zatem dalej.
Idą prosto, aż dąb wielki stoi na środku drogi; zatrzymuje ich w pochodzie. Wyrwidąb
więc naprzód idzie, obejmuje go rękoma, wyrywa z całym korzeniem i rzuca na bliską rzekę.
Ale chociaż tacy mocni, nogi przecież utrudzili, więc pod lasem odpoczęli. Jeszcze sen nie
skleił powiek, patrzą, aż mały człowieczek leci ku nim, lecz tak prędko, że ptak żaden ni
zwierz żaden nie potrafiłby go zgonić.
Zdziwieni wstają na nogi, gdy on człeczek w ptasim locie zatrzymuje się przed nimi.
– Jak się macie, parobczaki! – rzekł wesoło i radośnie – widzę, żeście utrudzeni, jeśli wola
wasza będzie, w jednej chwili was zaniosę tam, gdzie jeno zażądacie.
Rozwinął piękny kobierzec.
– No, siadajcie społy ze mną!
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Wyrwidąb więc z Waligórą usiedli wygodnie na nim. Człeczek klasnął, a kobierzec niesie
ich, by ptak na skrzydłach.
– Zapewne was to dziwiło? – człeczek mały znowu rzeknie – żem tak prędko biegł po
ziemi: widzicie, oto trzewiki, com dostał od czarownika; kiedy wdzieję, wtedy biegnę: co
krok – to mila, co skoczę – to dwie.
Waligóra prosi tedy, Wyrwidąb łączy swe prośby, by dał po jednym trzewiku, bo chociaż
są tacy mocni, jednak droga nogi trudzi. Poruszony więc prośbami podarował im trzewiki!
Gdy niemało ulecieli, zsadził ich pod wielkim miastem, a w tym mieście był smok wielki, co
dzień wiele ludzi zjadał. Król ogłosił: „Kto się znajdzie, że tego smoka zabije! – dwie mam
córy, do wyboru; jednę oddam mu za żonę i po śmierci tron swój oddam.”
Stają więc bracia przed królem, oświadczają swą gotowość, że zabiją tego smoka. Pokazano im jaskinię, gdzie ten potwór zamieszkiwał. Idą śmiało; na pół drogi aż się mały człeczek
zjawia.
– Jak się macie, przyjaciele! wiem, gdzie kres jest waszej drogi, lecz posłuchajcie mej rady: włóż każdy na nogę trzewik, bo smok jak wyskoczy nagle, nie da nawet machnąć ręką.
Posłuchali mądrej rady. Wyrwidąb stanął przed jamą, wzniósł z zamachem dąb ogromny,
by jak tylko łab ukaże, jednym ciosem smoka zgładził. Waligóra zaszedł z tylu i jaskinią z
szczerej skały trzęsie jakby snopem żyta.
Smok wypada z jamy nagle, a Wyrwidąb przestraszony, zapomniawszy i o kłodzie, co ją
dymał w obu rękach, szczęściem, że wdział dany trzewik, bo uskoczył na dwie mile. Smok
go nie mogąc dogonić, obrócił na Waligórę; ten w przestrachu skałę podniósł i z zamachem
silnie rzucił, a głaz świszcząc padł na ziemię i przycisnął ogon smoka. Waligóra, choć tak
mocny, w tył uskoczył na dwie mile i zobaczył brata swego.
– Idźmy teraz, bracie, razem, smok się z miejsca nie poruszy, ty go uderz kłodą dębu, a ja
go przywalę górą.
Idą wprzód więcej śmiało, jeden w ręku niesie górę, a drugi dębem wywija. Zawył smok
jak stado wilków, widząc obu przeciwników: chciał się rzucić, lecz daremnie, ogon ciężki
głaz przyciska. Wyrwidąb uderza silnie i rozgniata łeb na miazgę, a brat jego rzuca górą i
zakrywa całe ścierwo.
Król już czekał; przyjął obu i dał im po jednej córze; a kiedy niedługo umarł, królestwem
się podzielili i szczęśliwie sobie żyli.

18. MADEJ
Jechał kupiec przez las gęsty, ciemny; błądził dług i w pomroce nocnej ugrzązł w bagnie
bez ratunku. Zasmucony począł rozpaczać, gdy nagle w postaci ludzkiej zły duch mu się pokazał.
– Nie smućcie się, człowieku! – wyrzekł do kupca – ja was wyciągnę z błota i do domu
wskażę drogę, ale pod warunkiem, że to, co masz w domu, a o czym ty nie wiesz, moją zostanie własnością.
Kupiec pomyślał trochę i rad przystał na podany warunek, nie wiedząc, że żona powiła mu
w czasie podróży dalekiej urodnego syna. Diabeł wyciągnął go z błota, wyprowadził na szeroki gościniec, a zmusiwszy kupca do wydania cyrografu, raz jeszcze umowę przypomniał i
zniknął.

35

O ile z radością powitał żonę tak dawno nie widzianą, o tyle zasmucił się widząc ładnego
syna, którego już złemu duchowi zapisał. Skrycie płakał nieraz poczciwy kupiec, tając łzy
gorzkie przed żoną, tymczasem dziecię w pacholę wyrosło.
Było ciche, spokojne i chętne do nauk; w piątym roku już dobrze czytało i pisało, co tym
więcej strapione serce ojca jątrzyło, że z dziecięciem tak lubym wkrótce się rozstać musi,
oddając na ofiarę diabłu.
Małe pacholę, doszedłszy lat siedmiu, uważało smutek ojca i łzy rzewne, ile razy zapatrywał się w jego urodne oblicze. Tyle przeto prosił, tyle nalegał, że kupiec wyjawił mu wszystko.
– Nie troszcz się, mój rodzicu, Bóg mi dopomoże, ja pójdę do piekła i cyrograf odbiorę.
Płakała matka, płakał i ojciec błogosławiąc na tak daleką drogę chłopczynę, który zrobiwszy potrzebny przybór, niebawnie wyruszył z domu.
I szedł długo i daleko, aż zawędrował w puszczę ciemną i straszną, a tu w jaskini ukrytej
zamieszkał rozbójnik Madej.
Morderca własnego ojca, matkę jeno zachował przy życiu, co mu gotowała strawę. Nikomu nie podarował życia; kogokolwiek dostał, bez litości zabijał. Matka, podeszła niewiasta,
zabłąkanych w jaskini przechowywała, ale Madej miał węch tak doskonały, iż zaraz poczuwał ludzkie ciało.
Chroniąc się przed burzą, przypadkiem zaszło tam nasze pacholę; stara, litując lat młodych, ukryła go w ciasnym zakątku jaskini, lecz Madej, zaledwie wpadł do niej, poczuł świeżego człowieka. Już biedne dziecię nachyliło głowy pod zabójczą pałką, kiedy rozbójnik dowiedziawszy się, gdzie idzie, podarował mu życie, z warunkiem, ażeby zobaczył w piekle,
jakie dlań zgotowano po śmierci męczarnie.
Pacholę, równo ze świtem opuszczając jaskinię, prędko dostało się do piekielnej bramy;
święconą wodą i obrazkami, które przylepiało, otworzyło ją snadnie. Zaskoczył mu Lucyper
z zapytaniem, czego żąda?
– Cyrografu! na moją duszę przez ojca mego wydanego.
Hetman piekielny, chcąc go się pozbyć czym prędzej, wydać cyrograf rozkazał, ale trzymał go kulawy Twardowski, co parzony kropidłem święconej wody nie chciał wrócić cyrografu.
Rozgniewany Lucyper: – Weźcie go na Madejowe łoże! – zawołał, a Twardowski, przestraszony okropną męką, oddał pismo w tejże chwili.
Ciekawy chłopczyna poszedł zobaczyć tak straszliwe łoże. Było z żelaznej kraty, wysłane
ostrymi nożami, iglicami i brzytwami, pod spody palił się ogień nieustanny, a z góry kapała
kroplami rozpalona siarka
I wyszedł z piekła, i szedł dzień jeden, dzień drugi, aż trzeciego zaszedł do tejże jaskini,
gdzie go już oczekiwał zasmucony Madej. Doniósł więc o tym, co widział, rozbójnikowi.
Zmartwiał z przestrachu zbrodzień; a chcąc tak srogiej męczarni uniknąć, postanowił pokutować.
Wyszli więc razem z jaskini: Madej ukląkł w lesie, zatknął w ziemi przy sobie morderczą
pałkę, wiedząc zaś, że młode pacholę na księdza się poświęciło, przyrzekł, iż dopóty czekać
będzie na tym samym miejscu, dopóki nie zostanie biskupem.
Minęło lat kilkadziesiąt, nim on chłopczyna z księdza otrzymał dostojność biskupa.
Raz, przejeżdżając puszczę ciemną i gęstą, nie zajrzaną okiem, doszedł go jabłek zapach
przyjemny. Rozkazuje więc swej służbie tego owocu wyszukać; dworzanie wkrótce wracają i
donoszą, że w pobliżu jest piękna jabłoń, ale żadnego nie da sobie urwać jabłka, przy niej zaś
klęczy starzec siwobrody.
Biskup idzie na wskazane miejsce i z podziwem poznaje Madeja, okrytego siwizną, z długą, do ziemi zarosłą brodą, który go o wysłuchanie spowiedzi i rozgrzeszenie zaklinał. Przychylił się kapłan do jego prośby, a dworzanie z osłupieniem patrzali, jak w czasie tego aktu
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jabłko po jabłku, zamienione w białe gołąbki, znikało w powietrzu. Jedna tylko pozostało
jabłko, była to dusza ojca Madeja, którego sam zamordował, a ten grzech ciężki utaił, lecz
gdy wyznał i ten grzech ostatni, ostatnie jabłko, przedzierzgnięte w siwego gołębia, za innymi uleciało.
Modlił się gorąco biskup nad grzesznikiem, a gdy dał mu rozgrzeszenie, ciało Madeja w
drobny proch się rozsypało.

19. TWARDOWSKI
Twardowski był dobry szlachcic, bo po mieczu i kądzieli. Chciał mieć więcej rozumu, niż
mają drudzy poczciwi ludzie, i znaleźć na śmierć lekarstwo, bo nie chciało mu się umrzeć.
W starej księdze raz wyczytał; jak diabła przywołać można; o północnej przeto dobie cicho wychodzi z Krakowa, kędy leczył w całym mieście, i przybywszy na Podgórze, zaczął
biesa głośno wzywać. Stanął prędko zawezwany: jak w one czasy bywało, zawarli z sobą
umowę. Na kolanach zaraz diabeł napisał długi cyrograf, który własną krwią Twardowski,
wyciśniętą z serdecznego palca, podpisał.
Między wielą warunkami był ten główny: że dopóty ni do ciała, ni do duszy czart żadnego
prawa nie ma, dopóki Twardowskiego w Rzymie nie ułapi.
Na mocy tej to umowy diabłu jako swemu słudze rozkazał naprzód, by z całej Polski srebro naniósł w jedno miejsce i piaskiem dobrze przysypał. Wskazał mu Olkusz; posłuszny
służka dopełnił rozkaz wydany i z tego srebra powstała sławna kopalnia srebra w Olkuszu.
Drugą rzecz kazał: do Pieskowej Skały by przyniósł skałę wysoką, przewrócił na dół najcieńszym końcem, ażeby tak wiecznie stała. Posłuszny giermek, jako pan kazał, postawił
skałę, co dotąd stoi i zwie się Skałą Sokolą.
Wszystko, co jeno zażądał żywnie, miał na swoje zawołanie: jeździł na malowanym koniu, latał w powietrzu bez skrzydeł, w daleką drogę siadał na koguta i prędzej bieżał niż konno, pływał po Wiśle ze swoją kochanką wstecz wody bez wiosła i żagli, a jak szkło wziął do
ręku, zapalał wioski na sto mil odległe.
Upodobawszy jednę pannę, chciał się ożenić, ale panna chowała we flaszce robaka i pod
tym warunkiem obiecywała oddać temu rękę, kto zgadnie, co to za robak.
Twardowski w ciemię nie bity, przebrał się w dziada łachmany i przyszedł do ładnej panny. Pyta go zaraz ukazując z dala flaszkę:
Co to za zwierzę, robak czy wąż?
Kto to odgadnie, będzie mój mąż.
A Twardowski odrzekł na to: – To jest pszczółka, mościwa panno!
Zgadł w istocie i wnet się ożenił.
Pani Twardowska na rynku Krakowa ulepiła z gliny domek, w nim przedawała garnki i
misy. Twardowski za bogatego przebrany pana, przyjeżdżając z licznym dworem, tłuc je
zawsze czeladzi kazał. A kiedy żona ze złości wyklinała w pień, co żyje, on siedząc w pięknej kolasie śmiał się szczerze i wesoło.
Złota miał zawsze by piasku, bo co chciał, to diabeł znosił. Kiedy długo dokazuje, raz był
zaszedł w bór ciemnisty bez narzędzi czarnoksięskich. Zaczął dumać zamyślony; nagle napada go diabeł i żąda, aby niezwłocznie udał się prosto do Rzymu. Rozgniewany czarnoksiężnik mocą swojego zaklęcia zmusił biesa do ucieczki, zgrzytając kłami ze złości wyrywa so37

snę z korzeniem i tak silnie Twardowskiego uderza po nogach obu, że jednę zgruchotał cale.
Od onej doby był kulawy i zwany odtąd powszechnie kuternogą.
W ostatku sprzykrzywszy sobie, zły duch czekając dość długo na duszę czarnoksiężnika
przybiera postać dworzana i jak biegłego lekarza zaprasza niby do swojego pana, że potrzebuje pomocy. Twardowski za posłańcem śpieszy do pobliskiej wioski, nie wiedząc, że w niej
się gospoda nazywała „Rzymem”.
Skoro tylko próg przestąpił onego mieszkania, mnóstwo kruków, sów, puchaczy, osiadło
dach cały i wrzaskliwymi głosy napełniło powietrze. Twardowski od razu poznał, co go może
tutaj spotkać, więc z kołyski dziecię małe, świeżo dopiero ochrzczone, porywa drżący na
ręce, zaczyna piastować, gdy w własnej postaci wpada diabeł do izby.
Chociaż był pięknie ubrany – miał kapelusz trójgraniasty, frak niemiecki z długą na
brzuch kamizelką, spodnie krótkie i obcisłe, a trzewiki ze sprzączkami i wstążkami, wszyscy
go poznali zaraz, bo wyglądały rogi spod kapelusza, pazury z trzewika, i harcap z tyłu.
Już chciał porwać Twardowskiego, gdy spostrzegł wielką przeszkodę, bo małe dziecię na
ręku, do którego nie miał prawa. Ale bies wnet znalazł sposób, przystąpił do czarownika i
rzecze:
– Jesteś dobry szlachcic, zatem verbum nobile, debet esse stabile.
Twardowski widząc, że nie może złamać szlacheckiego słowa, złożył w kołyskę dziecię, a
wraz ze swym towarzyszem wylecieli wprost kominem.
Zawrzasło stado radośnie sów, wron, kruków i puchaczy. Lecą wyżej, coraz wyżej. Twardowski nie stracił ducha: spojrzy na dół – widzi ziemię, a tak wysoko poleciał, że wsie widzi
takie małe jak komary; miasta duże jakby muchy, a sam Kraków by dwa pająki razem.
Żal mu szczery serce ścisnął: tam zostawiał wszystko drogie, co polubił i ukochał, a więc
podleciawszy wyżej, gdzie ni sęp, ni orzeł Karpat skrzydłem wiatru nie poruszył, gdzie zaledwo okiem sięgnął, z zmordowanej piersi silnie dobędzie ostatku głosu i zanuci pieśń pobożną.
Była to jedna z kantyczek, które dawniej w swej młodości, kiedy nie znał żadnych czarów,
duszę jeszcze miał niewinną, ułożył na cześć Marii i śpiewać zawsze codziennie.
Głos jego niknie w powietrzu, choć śpiewa z serca serdecznie, ale pasterze górale, co pod
nim na górach paśli, zdziwieni podnieśli głowy, chcąc wiedzieć skąd pieśń nabożna słowa im
z chmurą przynosi. Głos jego bowiem nie poszedł w górę, ale przyległ do tej ziemi, by zbudował ludzkie dusze.
Skończył pieśń całą, zdziwiony wielce patrzy, że w górę nie leci wyżej, że zawisł w miejscu. Spojrzy dokoła – już towarzysza nie widzi swojej podróży, głos jeno mocny nad sobą
słyszy, co zagrzmiał w sinawej chmurze:
– Zostaniesz do dnia sądnego zawieszony tak jak teraz!
Jak zawisł w miejscu, dotychczas buja, a choć mu słowa w ustach zamarły, choć głosu jego nikt nie dosłyszy, starcy, co dawne pamiętają czasy, gdy miesiąc w pełni zabłyśnie, przed
niewielą jeszcze laty wskazywali czarną plamkę, jako ciało Twardowskiego zawieszone do
dnia sądu.

38

20. BORUTA
1
Boruta jest to nazwa sławnego diabła, co dotąd siedzi pod gruzami łęczyckiego zamku.
Żyje długo, bo już niemal cztery wieki przeżył, teraz przecie musiał się zestarzeć, gdyż wielce się ustatkował i mało o sobie daje wiadomości. Imię to było głośnym szeroko i długo, a
niejeden piskorz szlachecki, chciawszy dogryźć sąsiadowi, przeklinał: – Żeby go Boruta zdusił albo łeb ukręcił! – a diabeł chętny złorzeczeniu dopełniał nieraz życzenia.
W pobliżu zamku łęczyckiego mieszkał szlachcic niewiadomego nazwiska i herbu, rosły i
silny. Nikt z nim nie mógł się mierzyć na szable, bo za pierwszym złożeniem przecwnikowi
silnym zamachem wytrącał oręż z ręku. Jak się raz plecami o zrąb domu oparł, całe sąsiedztwo nie dało mu rady.
Stąd szlachcic dostał przydomek Boruty, bo mówiono powszechnie, że musiał mu diabeł
Boruta pomagać, kiedy wszyscy nie podołali jego sile i mocą, a że nosił siwą kapotę, dla różnicy od prawdziwego diabła dostał przydomek siwy, tak więc zwał się Siwy Boruta.
Od onej chwili nikt go nie zaczepił, każdy pomijał lub ustępował z drogi, nawet w gospodzie pijana szlachta, kiedy porwała się do broni, na sam głos Siwego Boruty wychodziła do
sieni albo na podwórze i tam karbowała sobie dymiące łysiny.
To uszanowanie, a raczej bojaźń sąsiadów, co znali moc żylastej prawicy, wbiła go w dumę. Uniesiony nią, nieraz w zuchwałej przechwałce odgrażał, że jak złapie prawdziwego
Borutę, to mu karku nakręci, a skarby, których pilnuje, zabierze. Uważano nieraz, że wtedy
słyszeć się dawał w piecu lub za piecem śmiech szyderski.
Siwy Boruta, kiedy pił, a pił nie lada, bo najtężsi bracia piskorze nie mogli go przepić,
zawsze pierwszą szklankę wypijał za zdrowie diabła Boruty, a słyszano odgłos zaraz gruby,
przeciągły: dziękuję!
Siwy Boruta miał dużo pieniędzy, ale wkrótce w hulance roztrwonił, postanowił przeto
dostać się do skarbów i wziąć z parę mieszków złota od swego miłego pana brata, jak nazywał diabła Borutę.
O samej północy, zapaliwszy latarnię, zuchwały szlachcic ufając swojej sile i szabli poszedł do lochów. Wyostrzoną demeszkę trzymał wydobytą z pochew pod pachą, a latarnią
rozświecał ciemnotę dokoła panującą. Ze dwie godziny chodził po zakrętach, nareszcie wybiwszy drzwi jedne, ukryte w murze, ujrzał skarby, a w kącie, na bryle złota, siedział sam
Boruta, w postaci sowy, z iskrzącymi oczyma.
Zbladł i zadrżał na ten widok zuchwały szlachcic, spocił się potężnie ze strachu, po chwili,
przyszedłszy do siebie, wyrzekł z cicha z ukłonem i pokorą:
– Mnie wielce miłościwemu panu bratu kłaniam uniżenie!
Sowa kiwnęła głową, co rozweseliło nieco Siwego Borutę. Ukłoniwszy się raz jeszcze, zaczął wypełniać siwej kapoty kieszenie i mieszki, które przyniósł, złotem i srebrem. Tak je
obładował, że zaledwie mógł się obrócić.
Już świtać zaczęło, a szlachcic nie przestawał garściami ściągać złota, w ostatku, nie mając go gdzie włożyć, począł w gębe sypać, a że miał niemałą, nasypał dosyć, i znowu ukłoniwszy się stróżowi, wyszedł z lochu. Zaledwie stanął na progu, kiedy drzwi się same zatrzasnęły i ucięły mu całą piętę.
Kulejąc a krwią znacząc ślady kroków swoich, przeładowany skarbami, dobywając ostatki
siły tak dawniej głośnej, ledwo doszedł do domostwa.
Upuścił na podłogę złoto i srebro, wypluł z napchanej gęby, a sam padł wysilony i słaby.
Odtąd miał dużo pieniędzy, ale siłę stracił i zdrowie. Przestękał całe życie, i gdy w kłótni o
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miedzę wyzwał sąsiada, ten, którego dawniej jednym palcem obalał Siwy Boruta, pokonał
bogacza i zabił.
Domostwo jego pustkami zostało, nikt zamieszkać nie chciał, bo sam diabeł Boruta często
przesiadywał w starej wierzbie, co na podwórzu rosła; odwiedzał izbę i alkierz, pozostałe
skarby przenosząc na powrót do zamku łęczyckiego.

2
W ciemnym lochu łęczyckiego zamku, przy rozpalonej drzazdze smolnej siedział jakiś
wąsaty szlachcic i pił z beczki. Miał na sobie karmazynowy żupan, pas złotolity, na rzemyku
szabla, czapka rogatywka z siwym barankiem nie przylegała mu należycie, jakby coś jej zawadzało; jakoż, kiedy chciał się poskrobać po głowie, ujrzałeś przy ręku pięć ogromnych
pazurów, a za uchyleniem czapki małe czarne rogi. Był to sławny diabeł, pan Boruta, co pilnował skarbów zamkowych, pozostałych w ukryciu od udzielnych jeszcze książąt mazowieckich. Twarz miał wielką, rumianą, wąs potężny, obwisły, spadał mu wraz z brodą na piersi;
wzrostu wielkiego, szeroki w plecach, oczu iskrzących. Zachmurzony siedział na próżnym
antale po małmazyi13, ale kiedy miał się uśmiechać, wtedy wąsy podkręcał w górę i aż za
duże uszy sterczące zakładał.
– Już dosyć wysiedziałem się w tym lochu ciemnym i wilgotnym, nie ma i co pić dalej,
ostatnią beczkę węgrzyna za chwilę dopiję! – tak mówił do siebie Boruta. – Myślę, że nikt się
nie poważy zajrzeć do tych skarbów, a jakoś tu i tęskno, i nudno. Sto lat tak siedzieć na jednym miejscu – a na jednym miejscu i kamień mchem obrasta; zawsze ciemno, chłodno, ponuro, a tam na świecie słonko świeci, ptaki i ludzie wesoło śpiewają, kapele brzmią, ucztują
radzi. Trudno wytrzymać dłużej: hulaj dusza bez kontusza! Zamknę loch i przejdę się po
świecie, trzeba jeno ubioru nieco poprawić, aby dobrze przyjęto gościa.
U szlachcica Kaliny o milę od zamku łęczyckiego brzmi kapela, wydaje córkę najstarszą
za mąż.
Ćma krewniaków napełniła całe domostwo, beczki z miodem, piwem i wódką stały w sieni, na gankach, w izbach, bo pan Kalina, zamożny szlachcic, dziedzic całej półwioski, dobył
woru z zapleśniałymi talarami, nie żałując wydatku na tak wielką dla siebie uroczystość. Już
było po ślubie i po oczepinach, zaczęła kapela brzmieć chmiela 14, kiedy we drzwiach ukazał
się nowy gość niespodziewany. Ubrany był w karmazynowy żupan, pas złotolity, czapka na
głowie, rogatywka z siwym barankiem, na rzemyku szabla, rękawice czarne, buty z wywijaną
cholewą i ogromnymi ostrogami. Jak stanął we drzwiach, całe zawalił, kiwnął głową nie
zdejmując czapki i szedł dalej, i na ławie usiadł.
Kapela grać przystała, pieśń chmielowa ochotnikom na ustach skonała, niewiasty przerażane tuliły się do kąta. Gospodarz ujrzał na wszystkich twarzach pomięszanie, zbliżył się do
nieznajomego i rzekł:
– Panie bracie, zawsze możecie jeść chleb u mnie z solą, byle z dobrą wolą, ale na teraz
nie prosiłem waszeci, więc proszę! – i wskazał na drzwi.
Nieznajomy pokręcił głową na znak, że nie wyjdzie i wybąknął od niechcenia: – pić!
Pan Kalina kazał podać gąsior z miodem i czarę, ale nieznajomy czarę rzucił na ziemię,
przytknął gąsior i wypił do kropli. Szlachta łęczycka klaszcze z radości, wołając: – to nasz
brat, nasz brat!

13
14

Wino mocne węgierskie.
Pieśni weselne mazowieckie i sandomierskie.
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Nieznajomy uśmiechnął się wesoło, pokręcił wąsy w górę i aż za uszy założył, a beczkę
miodu widząc, porwał, postawił ją na stole, czop wyrzucił, rozdziawił paszczę, łykając strumień napoju z szumem tryskającym małym otworem.
Wszyscy z podziwieniem nieznajomego otoczyli wieńcem, niewiasty i panny postawały
na stole i ławkach patrząc na pijaka; nieznajomy łykał sapiąc tylko nosem, wkrótce uniósł
beczki, potem dobrze przechylił, aż w końcu nie ma miodu, wszystko wytrąbił gracko! Wtedy połową wąsa otarłszy z piany usta i brodę krzyknął: – kapela! chmiela! – i porwał za rękę
pannę młodą. Wrzasła przestraszona, a gdy ją ciągnie nie zważając nieznajomy na jej przestrach, staje w obronie pan młody i wyzywa zuchwalca na szable.
Nieznajomy ociągał się powoli, ale gdy mu nowożeniec wyciął silny policzek, że zaledwie
przytrzymał czapki, a od drugich na karku poczuł silne razy, zawołał: – po jednemu, po jednemu! – i wyszedł na podwórze.
Zawyły psy, jakby wilka poczuły, szlachta wybiegła za nim, żeby nie uciekł; zapalono łuczywa, wyniesiono świece, zajaśniał podwórzec jak w dnia południe.
Nieznajomy dobył szabli, spojrzał iskrzącym wzrokiem, gdy pan młody krzyż na ziemi
swoim kordem znaczył. Aż się skry sypnęły za złożeniem szabli, nieznajomy dobrze się bronił, ale pan młody zręczniej; a widząc, że mu nie podoła, przerzucił z prawej kord w lewą
rękę, czym odurzony przeciwnik nie dostrzegł cięcia i oberwał potężnie po ręku. Obciął mu
dwa palce, spadła rękawica, nieznajomy wypuścił z zakrwawionej dłoni szablę, aż tu kur
pieje. Stęknął ranny, podskoczył i znikł z koła otaczającej go szlachty, zostawując na ziemi
pas złotolity, rękawicę zbroczoną i szablę. Gdzie stał, zakipiało trochę smoły, a gryzący zapach siarki uderzył we wszystkie nosy. Pan Kalina podnosi pas, porywa rękawicę, trząsa,
wypadają dwa wielkie pazury z kawałkiem palcy. Pan młody patrzy na szablę – to pogańska,
nie masz znaku krzyża, tylko księżyc turecki! I wołają wszyscy: – Boruta, Boruta!
W ciemnym lochu łęczyckiego zamku, przy rozpalonej drzazdze smolnej siedzi wąsaty
szlachcic w karmazynowym żupanie, bez pasa i szabli, czapka rogatywka, ale z pociętym
suknem, siwy poszarpany baranek. Leżał na dwóch próżnych beczkach, lizał rękę okaleczoną
z trzema potężnymi pazurami, bo dwóch brakło, i tak prawił do siebie:
– Nie wyjdę więcej na świat, rano dobrze było, kiedym się wygrzał na słońcu, ale wieczór
cóż zyskałem z tą przeklętą szlachtą, co klaskała, jakem pił, a potem wyzywa na rękę? Myślałem, że im przecież podołam, aleć oni lepiej szablą robią jak diabeł. Zgubiłem pas i szablę,
dwa pazury, pocięli mi czapkę, skaleczyli rękę, a co najgorsza, poznali, że Borutę obcięli.
I kręcił ze złości wąsy, darł brodę, a lizał rękę ranioną.
Odtąd już więcej z lochu nie wyszedł łęczycki diabeł.

21. ŻABA
Książę możny miał trzech synów: dwóch z nich mądrych, trzeci głupi. Kiedy już podrośli
w lata a pragnął, by się żenili, dał im łuki i powiedział:
– Jużeście, parobki moje, podrośli w latach i sile, czas już myśleć, by wam żony smutne
dwory zweseliły, bym ja, stary i nad grobem, wnuki swoje zakołysał! Macie łuki, puśćcie
strzały, a kędy która upadnie, tam znajdziecie sobie żony.
Najstarszy naciągnął łuku i puścił strzałę z poświstem, ta upadła aż za lasem, w ganku
dworu cisowego, na tym ganku krasawica z złotym włosem przędła nici. Była to córka rycerza, co miał zamek, wiele dworów. I oddała mu swą rękę; stary książę zradowany, że się syn
już ustanowił.
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I młodszy naciągnął łuku, puścił strzałę białopiórą; ta upadła za strumieniem aż pod lipą
rozłożystą. Pod tą lipą czarnobrewa miód zgarniała na niecułkę. Była córą ziemianina, miał
dwa dwory, i niemałe, jeden z drzewa, modrzewiowy, drugi z cegły, murowany. I oddała mu
swą rękę; stary książę się radował, że się drugi syn ożenił.
A najmłodszy, z łukiem w ręku, chodził smutno zadumany. Kiedy nań nadeszła kolej, puścił strzałę nad jeziorem, ta upadła aż na drugim brzegu wody, pośród błota i wyżarów.
Porwał czółno, płynie śpieszno, szuka strzały i znajduje – a tuż przy niej brzydka żaba
wielkimi patrzy oczyma.
Z początku jej się nastraszył, lecz pomnąc, co ojciec kazał, wziął tę żabę jak niewiastę i za
żonę pojął sobie. Nie była to żaba, ale w żabiej skórze zaklęta królewna. I przywiódł do swego dworu, posadził na łożu, a dworzanom nakazał, by jej hołd składali. Siwy książę zasępiony, że syn jego pojął żabę.
Nadchodziły imieniny starej księżnej, matki książąt. Więc synowe do pieczywa chleba
żwawo się zabrały i upiekły chleb wyborny, rosły, biały kieby mleko!
Patrząc na to płakał rzewnie, że nie ma żony-niewiasty, co by także potrafiła chleb tak
piękny matce upiec. Widząc te łzy czuła żaba przemówiła k`niemu słowy:
– Nie frasuj się, mężu luby! i ja chleb upiec potrafię.
I wnet siedm dziewic wyszło i upiekły więcej chleba, niźli dały dwie synowe. Młody książę zradowany nieść chleb każe swej czeladzi i statecznej księżnej matce jak podarek od swej
żony u nóg kładzie i oddaje.
Wszyscy się dziwili, że chleb taki piękny, a nie piekła go żadna pani, jeno piekła żaba!
Dwie synowe zazdrościwe wnet zaczęły robić pasy jako dary księżnie starej. Wyszyły je
srebrem, złotem; wszystkich podziw obudziły. Patrząc na to młody książę płakał rzewnie i
zawodzi[ł], że nie ma żony-niewiasty, co by taki pas utkała. – Widząc te łzy czuła żaba
przemówiła k`niemu słowy:
– Nie frasuj się, mężu luby! ja ci pas piękny wyszyję, zaniesiesz go matce w darze.
I wnet siedm dziewic wyszło, i wyszyły pas bogaty, przetykany srebrem, złotem, dyjamenty i perłami!
Młody książę zradowany niesie strojny pas bogaty i oddaje matce starej jak podarek od
swej żony.
Wszyscy się dziwili, że pas taki cudny, nie tkała go żadna pani, jeno szyła żaba.
Aż nadszedł dzień imienin uroczysty księżnej starej; dwie synowe przystrojone już siedziały obok niej. A gdy się użalał smutno młody książę przed swą żoną, że obecną być nie
może na tej uczcie w zamku matki:
– Idź sam naprzód – rzekła żaba – a jak padać deszczyk zacznie, powiedz, że się twoja żona rosą deszczu myć zaczyna, a gdy błyśnie – że się stroi – a gdy zagrzmi – że już jedzie.
Pełen radości idzie do zamku i życzenia matce składa. Już zastawiono podłużne stoły i
uczta zacząć się miała, aż deszczyk padać zaczyna. Spojrzał na okno i wyrzekł głośno:
– Moja się żona już myje.
Spojrzeli wszyscy i rzekli w duchu:
– Ot głupi! brednie nam plecie.
Zabłysło niebo, on znowu mówi:
– Moja się żona ubiera. – I prędko zagrzmi, on rzekł z radością: – O! moja żona już jedzie.
Wszyscy ciekawie patrzą w podwoje, rychło się żaba ukaże, aż zamiast żaby prześliczna
pani, strojna urodą i szaty, wchodzi i księżnej starej z pokorą do nóg upada. Książę z małżonką uradowani, przechwalają wybór syna, ten w radości, w uniesieniu, biegnie co prędzej
do swego dworu, lecz nikt powodu nie zbadał.
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Przy stołach siedzą, jedzą, i piją, dwie synowe z gniewem patrzą na urodę swej bratowej,
goście wszyscy podziwiają krasotę młodej księżniczki.
Nagle biedna się zerwała, z krzykiem rozpaczy ucieka, a wtem wpada młody książę i z radością wykrzykuje:
– Jużem spalił tę skorupę brzydkiej żaby, co mi kryła wdzięki mojej ładnej żony.
– Bądź zdrów – rzekła płonąc ogniem – już mnie więcej nie zabaczysz, miałam wkrótce
wyzwolona wrócić, by żyć między ludźmi, a teraz znowu zaklęta na długie wieki zostałam.
Ledwo wyrzekła te słowa, zniknęła jak mgła sprzed oczu; próżno szukał młody książę
swojej gładkiej krasawicy, próżno płakał i zawodził, już jej nigdy nie zobaczył!

22. PISZCZAŁKA
Było trzy siostry, wszystkie rosłe i gładkie, ale najmłodsza celowała urodą starsze. Przyjechał panicz z dalekiej Ukrainy15, spotkał siostry na łące, jak rwały kwiaty i zioła na wieniec.
Ładna była najstarsza, lecz on upodobał najmłodszą sobie i chciał ją pojąć za żonę.
W dni kilka poszły siostry do boru zbierać jagody, najstarsza, rozmiłowana w paniczu, zabiła najmłodszą, próżno ją średnia obronić chciała. Wykopała dół głęboki, tam zwłoki martwe przysypała ziemią, przed rodzicami udając, że siostrę wilcy porwali. Nadjechał panicz,
pyta o narzeczoną, wszyscy ze łzami opowiadają o zgonie okropnym. Gorzko i żałobliwie
śmierć jej opłakał, ale czas ukoił jego żale, a zabójczyni pocieszając panicza tyle zjednała
sobie serce jego, że prosił o jej rękę i dzień ślubu naznaczonym został.
A na mogile zabitej siostry wierzba wyrosła; szedł pasterz, wykręcił z gałązki tej wierzby
piszczałkę i zadął. Lecz jakże się zdziwił, gdy nie dobył z niej zwykłego tonu, jeno zawsze
śpiewała piosneczkę żałobliwym głosem:
Graj, pasterzu, graj!
Bóg ci pomagaj!
Starsza siostra mnie zabiła,
Młodsza siostra mnie broniła;
Graj, pasterzu, graj!
Bóg ci pomagaj!
Poszedł do matki i ojca zabitej, a piszczałka wciąż jednymi odzywała się słowy. Gdy matka zadęła, usłyszała piosnkę:
Graj, matulu, graj!
Bóg ci pomagaj!
Starsza siostra mnie zabiła,
Młodsza siostra mnie broniła;
Graj, matulu, graj!
Bóg ci pomagaj!
15

Wyrażenie to poszło w przysłowie dla pokazania odległości miejsca. Piotr Kochanowski, tłumacz Jerozolimy wyzwolonej Tassa, chcąc dosadnie wydać, jak daleko pędzono brańców chrześcijańskich mówi: „drugich
pędzili aż na Ukrainę”. Teraz podobnego wyrażenia: niedaleka Ukraina, używamy w przeciwnym znaczeniu,
ukazując bliskość miejsca: to niedaleka Ukraina. Wszakże to nie na Ukrainę.
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Bierze ojciec do ręku i toż samo słyszy:
Graj, tatulu, graj!
Bóg ci pomagaj!
Zapłakana średnia siostra bierze piszczałkę od ojca – zawsze jedna piosnka:
Graj, siostrzyczko, graj!
Bóg ci pomagaj!
Starsza siostra mnie zabiła,
Tyś to, siostro, mnie broniła;
Graj, siostrzyczko, graj!
Bóg ci pomagaj!
Słysząc te pieśni zbladła zbójczyni; wtedy ojciec i matka podali jej piszczałkę: zaledwie dotknęła usty, krew zamordowanej siostry oblała jej lica, a piszczałka ostatni raz zaśpiewała
piosenkę:
Graj, siostrzyczko, graj!
Boże cię skaraj!
Tyś to, siostro, mnie zabiła,
Młodsza siostra mnie broniła!
Tyś to, siostro, mnie zabiła,
Boś mi szczęścia zazdrościła!
A w dołkuś mnie pochowała,
Czarną ziemią przysypała,
Wyrosły ci tam wierzbeczki,
Co będą śpiewać piosneczki;
Graj, siostrzyczko, graj!
Boże cię skaraj!
Poznano wtedy zbrodnię, przywiązano za ręce i nogi do dzikich koni i rozszarpano żywcem; a panicz nie żałując zbójczyni pojął za żonę pozostałą siostrę!

23. KOSZAŁKI–OPAŁKI
Kmieć ubogi rąbał w lesie, słyszy głos o poratunek, patrzy, że człowiek jakiś z wozem i
końmi ugrzązł na błotach, pomógł mu chętnie, dobył z topieli, a on człowiek rzekł do kmiecia:
– Czego zechcesz, dam ci wszystko! – bo był to wielki czarownik.
A gdy kmieć skrobał się w głowę, sam nie wiedział, co powiedzieć, czarownik dał mu barana i rzecze:
– Ile razy runem trząśniesz, zawsze będziesz miał czerwone.16
Kmieć podziękował, zaprał barana i poniósł do nędznej chaty, trząsnął nim silnie, aż pełno
złota wysypuje się spod runa!
16

Czerwone – tak lud zowie czerwone złote, podobnie jak Ruś czerwońce nazywa.
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W tejże samej wsi mieszkała stara baba, czarownica, dowiedziała się niedługo o baranie,
spoiła kmiecia i innego podsunęła.
Potrzebując znowu złota, próżno potrząsał baranem – beczał tylko, lecz ni szeląg nie wyleciał z wełny. Poszedł smutny nad błota i spotkał znajomego czarownika; ten już wiedział o
wszystkim, dał mu przeto taką kurę, na którą, kiedy zawołać: – Kurko, kurko! znieś mi złote
jajko! – w istocie złote znosiła jajko. Lecz gdy powrócił do domu, baba głupiego kmiecia
spoiła i podsunęła mu inną kurę. Na próżno wołał na nią, by mu złote jajko zniosła, niosła
ona złote jajka, ale babie czarownicy.
Zasmucony znowu poszedł i napotkał czarownika, ten mu dał obrus taki, co wymówiwszy
te słowa: – Obrus, obrus! rozściel się! – rozwijał się zaraz, i co zażądał, wszystko było na nim
do jedzenia i do picia.
Kmieć ciekawy zaraz w lesie kazał się rozesłać obrusowi, najadł się dobrze i podpił sobie.
Czarownica czatowała, ukradła mu ten obrus w zamian inny podsunąwszy. Poznał kmieć
podejście baby, idzie więc do czarownika i prosi o co takiego, żeby babę wybił dobrze i odebrał skradzione rzeczy.
Dał mu przeto takową kobiałkę, z której, jak zawoła:
Koszałki, opałki,
Z mojej kobiałki!
wylecą dwie dobre pałki i wskazaną pobiją osobę.
Kmieć uradowany, wziął na plecy kobiałkę, podziękował czarownikowi, że go już więcej
trudzić nie będzie, i prosto do baby zaszedł. Wtedy, gdy, ta go częstować zaczęła, rozgniewany krzyknął:
Koszałki, opałki,
Z mojej kobiałki!
I pokazał babę, a pałki zaczynają bić bez litości czarownicę. Na próżno prosi i płacze, i
przyrzeka, że wszystko odda: wróciła barana, kurę i obrus, ale kmieć kazał, żeby zabiły babę,
bo wiele ludziom szkodziła. Kiedy już czarownica wyzionęła ducha, zawołał wtedy:
Koszałki, opałki,
Do mojej kobiałki!
A pałki zaraz w nią się schowały. Wtedy mając barana, co jak potrząsł sypało się złoto,
kurę, co złote znosiła jajka, obrus, co wiele chciał, tyle dostarczył jadła i napitku, na ostatek
kobiałkę z pałkami, poszedł w świat, przystał do dworu jednego króla, a gdy ten miał wojnę,
pobił nieprzyjacielskie wojsko, otrzymał rękę jego córki i sam po śmierci starego króla panował!

24. CZAROWNIK I UCZEŃ
Szła uboga niewiasta przez bór ciemny prowadząc małego syna za rękę. Idąc płakała, bo
wiele miała dzieci, nie mogąc dać im sposobu do życia. Aż spod dębu podnosi się człowiek, a
widząc łzy rzewne biednej niewiasty, począł o przyczynę pytać. Gdy mu opowiedziała po45

wód troski i zmartwienia, uspokoił ją ów człowiek, powiedział, że jest krawcem, a powiedział nieprawdę, bo był to wielki czarownik.
I wziął za rękę młode pacholę, poprowadził do jaskini, przyrzekając matce, że za lat trzy
już je wyzwoli. Odeszła uradowana niewiasta, a mały Jonek zaczął się uczyć sztuki czarnoksięskiej i wkrótce ów żaczek przeszedł swego bakałarza. Gdy już koniec trzeciego lata nadchodził, wydostał się z jaskini czarodzieja Jonek i spotkał matkę na zielonej dąbrowie. Uradowana zapłakała z radości, widząc jak podrósł i zmężniał.
– Moja matulu, trzeci rok za tydzień się skończy, trzeba, żebyśta przyszli do czarownika i
żądali, by mnie uwolnili. On wtedy pokaże ci stado gołębi, nasypie im grochu i każe wam
pomiędzy nimi, byśta syna poznali. Ale nie będą to gołębie, ale wszystko młode chłopięta,
które wziął na wychowanie. Wtedy, matulu, uważajta, który gołąbek nie będzie jadł grochu,
ale skakał i bił z radością skrzydełkami, to będę ja.
Za tydzień matka poszła do czarodzieja i żądała oddania syna. Ten wziął miedzianę trąbę,
zatrąbił na cztery strony świata, a zewsząd zleciało się mnóstwo gołębi. Nasypał im grochu,
gdy wszystkie jadły skwapliwie, kazał jej trafić na syna. Niewiasta upatrzyła jednego, co nic
nie jadł, jeno skakał a bił skrzydełkami z radości. Wskazała nań, a czarownik oddał jej syna.
Ojciec Jonka, szewc z rzemiosła, obarczony liczną rodziną, żył w nędzy. Jonek, świadom
wszystkich sztuk czarodzieja, rzekł raz do ojca:
– Żebyśta w biedzie nie byli, ja się przedzierzgnę w wołu, krowę i owcę; zaprowadzicie
mnie na targ, a z przedaży będzieta mieli pieniądze. Pamiętajcie jeno, byście mnie w konia
nie zaklinali ani uzdy i postronka, z którymi na kiermasz poprowadzita, nie sprzedawali, bo
dla was zginie już zarobek, a mnie złe spotka.
Szewc zaklął raz syna w wołu, drugi raz w krowę, trzeci w barana i dobrze zawsze sprzedał, a z pieniędzy nową chatę wystawił i głodu nie miał. Wszakoż łakomy, pomimo przestrogi syna, zaklął go w konia i powiódł na jarmark. Czekał już tam czarownik i kupił konia, i
tyle zapłacił, że mu i uzdę sprzedał. Tak złapał w swoje sidła rozumnego Jonka, poprowadził
do swojej stajni, gdzie na łańcuchu trzymał a głodził, a bił srodze.
Stękał on biedny konik głosem bolesnym, aż służebnica czarownika ulitowała się nad nim.
Wchodzi do stajni, a koń znędzony zaczął rzewliwie płakać i opowiadać swoją niedolę.
Skruszył jej serce, odcięła łańcuch. Jonek przedzierzgnął się w dorodnego chłopca, podziękował czule dziewczynie, a obawiając się mistrza wróblem wyleciał na dach i począł
wesoło z radości świergotać.
Dostrzegł czarodziej ucieczkę Jonka i poznał go w postaci wróbla, zamienił się sam w
czarną wronę, ścigając biedną ptaszynę. Uciekał co siły wróblik, a wrona zażarta nie dawała
mu spoczynku, aż wreszcie umęczony upadł w królewskim ogrodzie, a tuż za nim zdyszała
wrona z rozwartym dziobem.
Jonek się zrobił mysim królikiem, a czarownik wróblem i dokoła jałowcowego krzaka pędził za nim.
Chodziła wonczas po ogrodzie królewna, a widząc tę walkę pomyślała sobie:
– Mój Boże! jakaż zajadłość pomiędzy tak małymi ptaszętami.
Jonek, wyczerpawszy wszystkie siły życia, nie mogąc uniknąć zajadłego wróbla, zrobił się
pięknym pierścieniem i wskoczył na palec królewnie.
Wróbel ma próżno go szukał, ale domyślił się sztuki swego ucznia i postanowił go wszelakimi sposobami dostać w moc swoję. Królewna zaledwie do komnaty zamkowej weszła,
zdziwiona patrzy na piękny pierścień; aż tu z pierścienia zrobił się dorodny Jonek, opowiedział jej swą niedolę i ostrzegł, że jutro przyjedzie czarownik strojny jak książę, z licznym
orszakiem dworzan, że będzie usilnie prosił o pokazanie pierścienia.
– Jakby go schwycił, już byłoby po mnie, ale jeżeli będzie mocno się napierał, rzuć go
królewno o ziemię.
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Co powiedział, tak się stało. Nazajutrz z liczną drużyną strojnie przybranych dworzan zajechał czarownik pod nazwą księcia. Przyszedł na pokoje, a zalecając się królewnie, prosił o
pierścień. Ale królewna, pokochawszy Jonka, nie chciała mu tej ręki dać do pocałowania, na
której był pierścień! Lecz kiedy zaczął nalegać, rzuciła go na ziemię. Aż z niego pełno w
komnacie grochu; czarownik zatrąbił w miedzianą trąbę na cztery strony świata i zleciało się
mnóstwo gołębi, które ten groch pożarły, ale jedno ziarnko wsunęło się w białą dłoń królewnej. Ta go rzuciła o ziemię i z ziarnka grochu pełno w komnacie maku!
Wtedy czarownik zatrąbił w miedzianą trąbę na cztery strony świata i zleciało się mnóstwo wróbli. By prędzej mak wyjadły, sam czarownik zamienił się w wróbla.
Czekał tej chwili Jonek, zrobił się wroną, zagryzł wróbla-czarownika i ciało jego rozniósł
po kawałku na wszystkie cztery strony świata, żeby się nigdy nie zrósł.
Królewna wzięła go sobie za męża. Wyprawiono sutą ucztę; tam jedli i pili. Byłem i ja, aż
po brodzie kapało, a w gębie nic nie pozostało.

25. SZKLANA GÓRA
Na wysokiej szklanej górze stojał zamek cały złoty, a przed zamkiem była jabłoń, na jabłoni złote jabłka. Kto by złote jabłko urwał, wszedłby do złotego zamku, a w srebrnej jednej
komnacie ukryta była królewna zaklęta, dziwnej urody. A miała skarby niezrachowane, piwnice pełne drogich kamieni i w izbach zamku skrzynie ze złotem.
Wielu się zbiegało rycerzy od dawna, lecz na próżno siłowali, by się wedrzeć na tę górę.
Na koniu ostro podkutym niejeden darł się daremnie i z połowy stromej góry z ciężkim
szwankiem spadał nazad. Łamali ręce, nogi i karki!
Piękna królewna z jednego okna patrzała z żalem, jak próżno tacy rycerze dorodni na
dzielnych koniach darli się na górę! Widok królewnej zagrzewał serca. Zbiegali się zewsząd
ze czterech stron świata, a biedna dziewica już lat siedm daremnie wyglądała zbawcy!
Niemało leżało trupów, rycerzy i koni wokoło szklanej góry, wielu konających z połamanymi żebrami boleśnie stękało. Był to cmentarz prawdziwy!
Już rok siódmy za trzy doby miał się skończyć, gdy we złotej zbroi rycerz nadjechał pod
stromą górę. Rozpędził konia, wdarł się w pół góry z podziwem wszystkich, którzy patrzali, i
nazad wrócił szczęśliwie. Nazajutrz, równo ze świtem znowu, gdy mu się pierwsza udała
próba, rozpędza swego rumaka, stąpa po górze jako po ziemi, iskry z podkowy błyskają, patrzą zdziwieni wszyscy rycerze – już blisko wierzchołka góry. Niedługo spojrzą znowu, aż on
stoi pod jabłonią. – Wtem się wielki zrywa sokół, zaszumiał skrzydłem szerokim i uderzy
konia w oczy. Rumak parska, nozdrza wzdyma i najeża gęstą grzywę, stanął dęba wystraszony, nogi mu się oślizgują, pada nazad i z rycerzem, porysował szklaną górę, a z rumaka i rycerza nie zostały, jeno kości, co brzęczały w zbitej zbroi jako suchy groch w pęcherzu.
Siódmy rok się jutro kończył, aż nadchodzi żak17 urodny, młody, silny i wysoki. Patrzy,
jak rycerzy wielu łamie karki nadaremnie, podchodzi pod śliską górę i bez konia się gramoli.
– Już od roku słyszał, będąc w domu jeszcze, o królewnie, co zaklęta w złotym zamku siedzi,
na wierzchołku góry szklanej. Poszedł przeto do lasu, zabił rysia i pazury ostre, długie, przyprawił sobie na ręce i do dwóch nóg umocował.
Taką bronią opatrzony darł się śmiało na garb szklany, słońce było na zachodzie, żak w
połowie drogi ustał, zmęczony ledwie oddycha, pragnienie spiekło mu wargi!
17

Student.
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Czarna chmura nadpłynęła, próżno błaga i zaklina, by choć kroplę uroniła. Na próżno
otwierał usta! Chmura czarna przepłynęła, ani rosą nie zwilżyła warg spieczonych jak skorupy.
Pokaleczył krwawo nogi, rękoma się jeno trzyma. Słońce zaszło, patrzy w górę, aby dojrzał jej wierzchołka, musiał tak zadzierać głowy, że mu barania czapka spadła. Spojrzy na
dół, jaka przepaść! tam śmierć pewna i niechybna! Z przegniłych trupów smrodliwe ścierwy
zaduszały oddech czysty, były to szczątki zuchwałej młodzi, co się darli jak on tutaj.
Już mrok ciemny, gwiazdy blado oświecały szklaną górę, a żak młody, jak przykuty, na
skrwawionych ręku wisi. Wyżej drzeć [się] już nie może, bo wyczerpał wszystkie siły; sam
nie wiedząc, co począć, wyciągniony czeka śmierci. Nagle sen mu skleił oczy, zapomina,
kędy leży, strudzony smacznie usypia, lecz choć we śnie ostre szpony tak głęboko w szkło
zapoił, że przespał się do północy, nie zleciawszy z onej góry.
Złotej jabłonki pilnował sokół, co zrzucił z koniem rycerza, zawsze w nocy jak czujny
strażnik oblatał górę wokoło. Zaledwie miesiąc wyszedł zza chmury, uniósł się z jabłoni i
krążąc w powietrzu, zobaczył żaka.
Łakomy ścierwu, pewny, że trup świeży, spuszcza się nagle i siada. Lecz żak już nie spał,
dojrzał sokoła i postanowił z jego pomocą uratować się z tej góry.
Sokół zapuścił szpony ostre w ciało, wytrzymał ból mężnie i uchwycił za nogi ptaka, ten
przestraszony uniósł go wysoko nad zamek i począł krążyć wokoło wysokiej wieży. – Żak
krzepko się trzymał, patrzał na lśniący zamek, co przy bladych promieniach miesiąca świecił
jak mgła-lampa, patrzał na okna wysokie, migające różnobarwną ozdobą, a na ganku siedziała śliczna królewna, zatopiona w myślach, dumając nad swoją dolą. Widząc, że blisko
leci jabłoni, dobył zza pasa kozika18 i obiedwie odciął nogi sokołowi. Ptak zerwał się z bólu
wyżej i znikł w obłokach, a młodzieniec spadł na szerokie gałęzie jabłonki.
Wtedy odrzucił szpony sokole, ugrzęzłe wraz z szponami w ciele, a skórkę złotego przyłożywszy jabłka do ran skaleczałych wnet wygoił wszystkie. Narwawszy pełne kieszenie złotych jabłek, wchodzi śmiało do zamku, przy bramie zatrzymuje go smok wielki, lecz zaledwie rzucił nań jabłko, smok skoczył w fosę i zniknął.
Zaraz się wielka otworzyła brama, zobaczył podwórzec pełen kwiatów i drzew ślicznych,
a na wysokim ganku siedziała zaklęta piękna królewna wraz z dworem swoim.
Ujrzawszy dorodnego młodzieńca zbiegła ku niemu witając w nim rada pana i męża.
Wszystkie mu skarby oddała, a żak młody został wielkim i bogatym panem, na ziemię
wszakże już nie powrócił, bo wielki sokół, co był strażnikiem i zamku tego, i samej królewnej, mógł tylko zamek i skarby na skrzydłach swoich na ziemię przenieść. Lecz kiedy nogi
postradał, w pobliskim lesie, na szklanej górze, znaleziono jego zwłoki!
Gdy raz z królewną a żoną swoją chodził po ogrodzie zamku, spojrzy na dół i widzi z podziwem, że się mnóstwo ludzi zbiera. Świsnął więc w piszczałkę srebrną, a jaskółka, co służyła za posłańca w złotym zamku, nadleciała.
– Idź się dowiedz, co nowego! – rzekł do małej ptaszyny.
I jaskółka szybko leci, wkrótce wraca i powiada:
– Krew z sokoła ożywiła martwych zwłoki, wszyscy, co polegli pod tą górą, wdzierąjąc
się na nią zuchwale, wstali dziś jakoby ze snu, dosiadają rzeźwo konie, a lud cały, dziwem
zdjęty, patrzy na cud niesłychany.

18

Kozik – rodzaj małego noża składanego, zwany inaczej cygankiem, który lud nasz zawsze przy pasie na
rzemyku nosi.
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26. PIECZARY W CZARNEJ GÓRZE
Wokoło Czarnej Góry19 wije się niedaleko pieczar wąska ścieżka pomiędzy kłodami powalonych drzew starych i gęstymi zaroślami. Gdy zmrok zapadnie, nikogo z ludzi już tu nie
zobaczyć, a jeżeli wędrowca na tym miejscu noc przypadkiem zaskoczy, przejmie go dreszcz
bojaźni, po zachodzie bowiem słońca słychać zaraz wśród góry szum i brzęk łańcuchów, a
wśród nocy widać przy świetle miesiąca widma rozbójników, którzy tu niedawno gościli i
mordy i pożogi po przyległych rozszerzali osadach. W milczącym i poważnym orszaku wychodzi dwanaście postaci w bieli, niosących na barkach otwartą trumnę – zanoszą ją na
wierzch Czarnej Góry i jak mgła znikają. Wtedy także podnoszą się same czaszki nieboszczyków porozrzucane wśród kamieńca.20
Przez długi czas przemieszkiwali w tych pieczarach rozbójnicy, odzierając podróżnych,
cerkwie i przyległe sioła. Zdobyte skarby w nich zagrzebywali, leżą one tam do dziś dnia
ukryte, bo rzadko kto może namacać drzwi do nich prowadzące, chociaż się często zawarty
wchód pokazuje, a widma w postaci pustelników wchodzą do pieczar.
Razu jednego zobaczył biedny wieśniak, który za załomem skały chciał ściąć buka, postępującego z wolna pustelnika. Ażeby od niego nie był dostrzeżonym, schował się za grube
drzewo, pustelnik przeszedł pomimo niego i stanął przy pieczarach; wieśniak z wolna za nim
postępował i zobaczył, że się, przy małych zatrzymuje drzwiczkach, których żaden dotąd ze
wsi nie uważał.
Pustelnik zakołatał z cicha i wyrzekł:
– Otwórzcie się, drzwiczki!
A drzwi odskoczyły. Na drugi rozkaz:
– Zamknijcie się, drzwiczki!
Znowu się zawarły. Drżał kmieć ze strachu, a jednakże naznaczył wchód gałęziami i chrustem.
Od onego czasu nie mógł ani jeść, ani spać, wciąż go tylko coś, tajemnie ciągnęło, aby się
dowiedzieć, co by w tych pieczarach było, do których drzwi prowadziły. Pościł dlatego w
najbliższą sobotę, a ze wschodzącym słońcem poszedł z krzyżem w ręku do naznaczonego
miejsca. Stanął teraz niedaleko drzwiczek i dzwonił, ze strachu zębami, bo mu się wciąż
zdawało, że znowu jakieś widmo w postaci pustelnika zobaczy, lecz żaden się duch nie okazał. Z drżeniem przystąpił bliżej i długo się przysłuchiwał, ale nic nie usłyszał; na koniec
zakołatał mocno w drzwiczki i wyrzekł głosem słabym i cichym:
– Otwórzcie się, drzwiczki!
Odskoczyły drzwiczki i ujrzał się w wąskim a ciemnym sklepie, wszedł głębiej i zobaczył
obszerną izbę jasną.
– Zamknijcie się, drzwiczki! – zawołał mimowolnie i drzwi się zamknęły.
Tutaj to było co niemiara w dużych kadziach białych talarów i złocistych dukatów, tam
bez liku leżały skrzynki z perłami i drogimi kamieniami, szczerozłote krzyże, obrazy świętych to leżały, to stały na srebrnych stołach. Żegnał się z podziwieniem wieśniak jakby zaczarowany, nie mógł się jednakże wstrzymać, aby cokolwiek nie wziął, i to na odzienie dla swej
żony i ośmiorga dzieci, które już nago prawie chodziły. Przeżegnał się z bojaźnią, sięgnął
ręką do kadzi, co koło niego stała, i wziął sobie nieco tych białych pieniędzy, ale zaraz po-
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Czarna Góra – Czorno–hora, w Galicji, w cyrkule kołomyjskim, od niepamiętnych czasów znane siedlisko opryszków.
20
Kamieniec – tak zowie lud tameczny miejsca koło stawów, jezior i wyżarów, gdzie dosyć kamieni leży.
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chwycił się za głowę, czy ma ją jeszcze na karku; przekonany o tym, już z mniejszą bojaźnią
wziął znowu garść pełną drobnych białych pieniędzy i z dreszczem posunął się do drzwi.
– Przyjdź znowu! – odezwał się głos gruby z głębi pieczary. Teraz zawróciło mu się w
głowie, zaledwo mógł wyrzec: – Otwórzcie się, drzwiczki! Drzwi odskoczyły, a wieśniak
wybiegł uradowany. W domu nic nie powiedział o skarbach znalezionych, tylko poszedł do
cerkwi i dał cząstkę tego, co wziął w pieczarze, na kościół i na ubogich. Nazajutrz poszedł do
miasta, kupił żywność i odzienie żonie i dziatkom, a powiedział, że zardzewiałe talary i garść
złotych znalazł pod pniem ściętego buku. Następnej niedzieli, z mniejszą bojaźnią i odważniejszym krokiem poszedł ku drzwiom pieczary. Czynił toż samo co i pierwej i nabrał
skromnie do kieszeni.
– Przyjdź znowu! – odezwał się ten sam głos gruby, a on przyszedł trzeciej niedzieli i napełnił kieszenie.
Teraz już był sobie gospodarzem bogatym, lecz cóż miał robić z tak wielkim bogactwem?
Raz dał na cerkiew dwie dziesięciny z tego wszystkiego, co posiadał, a co zostało, chciał w
piwnicy zachować, aby każdy wypadek mógł się zapomóc w jakiej niedoli gospodarstwa.
Chciał jednakże wprzódy pieniądze przemierzyć, bo rachować nie umiał, pożyczył więc
ćwierci od sąsiada, wielkiego bogacza, który przy dostatku głód cierpiał, zbożem z lichwą
kupczył, robotnikom zarobek umniejszał, sługom płacy nie dawał, wdowom i sierotom ich
mienie grabił, pieniądze na fanty z lichwą rozdawał, a przy tym dzieci nie miał.
W onej ćwierci były wielkie szpary, przez które, jak zboże ubogim robotnikom sprzedawał, strząsane i ubijane ziarna wylatywały, które on znowu na swą kupę zgarniał. Między te
to szpary zaroniło się kilka małych, białych pieniędzy, których wieśniak nie wytrząsł – te nie
utaiły się przed bystrym, sokolim okiem sąsiada. Szukał więc kmiecia w lesie, a gdy go znalazł, zapytał, co by ćwiercią pożyczaną mierzył?
– Leśne nasienie i mysiarki21 – odpowiedział z zająknieniem. Potrząsając głową pokazał
mu lichwiarz srebrne pieniądze, groził sądem i mękami, a potem wszystko obiecywał, i tak
powoli wyłudził z wieśniaka tajemnicę, dowiedziawszy się o niezliczonych skarbach.
Cały tydzień przemyśliwał skąpiec nad tym, jakby zaraz cały skarb z pieczary wyprowadzić można, nie opuściwszy tych, co w pobocznych jaskiniach lub pod ziemią ukryte leżały, a
jakby już cały skarbiec miał u siebie, wyobrażał z radością, jak go będzie liczył, pomału jeden łan pola po drugim od swych sąsiadów na wpół darmo skupował lub wyprocesywał, albo
krzywoprzysięstwem zagrabiał. Takim sposobem całe sioło zakupił, potem wieś jednę po
drugiej, zamek za zamkiem nabywał, aż wreszcie książęciem zostanie.
Wieśniakowi nie było po myśli, że się jego zawistny sąsiad do pieczary uda, ale wszelkie
prośby jego były daremne. Groźbami lichwiarza kmieć zniewolony dał się namówić, aby z
nim raz jeszcze do drzwi pieczar poszedł, a tam miał on wory, które skąpiec napełni, odbierać. Tym się mieli podzielić, dziesięcinę dać na kościół i wszystkim ubogim we wsi nowe
suknie sprawić. Tak prawił lichwiarz, lecz w sercu swoim postanowił wtrącić wieśniaka w
najgłębszą przepaść, jak go nie będzie potrzebował, cerkiew kilkoma zbyć srebrnikami, a
ubogich niczym.
Następnej niedzieli wybrali się przed wschodem słońca do pieczary w Czarnej Górze.
Dźwigał skąpiec na plecach łopatę, potężną siekierę i wielki wór trzyćwierciowy, w którym
było do stu mniejszych woreczków. Wieśniak napomniał go raz ostatni, aby poprzestał takiej
chciwości, ale ten, klnąc i zgrzytając zębami, szedł nie wstrzymany niczym coraz dalej. Już
doszli do drzwiczek, kmieć, któremu niedobrze robiło się za strachu, został przed otworem
pieczary, aby podawane worki odbierał.
– Otwórzcie się, drzwiczki! – krzyknął grubym i tęgim głosem lichwiarz. Drzwi się
otwarły. – Zawrzyjcie się, drzwiczki! – a drzwi się za nim zamknęły. Zaledwo wszedł, zoba21

Mysiarki – tak Ruś nad Prutem zowie orzechy laskowe, które sobie myszy polne zag4rzebują, a te tamtejsi
wieśniacy wykopują.
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czywszy kadzie, beczki, skrzynki pełne złota i drogich kamieni, przejrzał chciwymi oczyma
wszystkie te skarby i przerachował, i począł wyjmować drżącą ręką worki i woreczki, aby je
napełnić. Wtem wyszedł powoli z głębi pieczary chart wielki, czarny, z błyszczącymi oczyma, i położył się na skarbach i pieniądzach. Wystraszonemu lichwiarzowi zawróciło się w
głowie, upuścił worki, a czarny chart pokazał mu zęby i przemówił:
– Po coś tu przyszedł, lichwiarzu?
Dreszczem, przejęty upadł na ziemię i popełzał na rakach ku drzwiom jaskini, lecz w strachu tym zapomniał powiedzieć: – Otwórzcie się drzwiczki! tylko raz po raz krzyczał: – Zawrzyjcie się, drzwiczki! – a drzwi były zamknięte.
Długo czekał nań wieśniak z bijącym sercem, wreszcie przystąpił ku drzwiom bliżej. Tu
usłyszał głuchy krzyk i jęk pomięszany z złowieszczym psa wyciem, wkrótce potem wszystko ucichło. Właśnie zaczęto dzwonić na służbę bożą do cerkwi; zmówił Ojcze nasz, i z lekka
zapukał do drzwi, przemówił, a te się roztwarły. A tam, co za okropność! Leżało krwią zbroczone ciało lichwiarza, rozciągnione na worach, a kadzie, beczki i skrzynie ze złotem, srebrem i drogimi kamieniami zapadały się powoli w ziemię przed jego oczyma.

27. TRZEJ BRACIA
Czarownica w postaci wielkiego sokoła ustawnie wybijała w kościele okna. W tejże wsi
samej, gdzie stał kościół, było trzech braci, który się uwzięli, by zabić szkodnego sokoła. Ale
na próżno dwaj starsi ze strzelbami czatowali, ile razy ptak nadlatywał, sen kleił im powieki i
budzili się dopiero brzękiem szyb potłuczonych z domu bożego.
Poszedł i najmłodszy na czaty, lecz, żeby nie zasnął, pod brodą położył sobie cierni, by,
jak głowę pochyli, snem zmorzony, z ukłuciem się ocknął.
Już miesiąc zaszedł, rozwidnił wieczór, słyszy szum wielki. Czarownica go dojrzała i spuściła nań drzymotę22. Skleiły się powieki, ale zaledwo głowa spadła mu na ramię, aż do krwi
cierniem ukłuty, rozbudził się zaraz. Widzi, że sokół już blisko kościoła, porywa strzelbę,
mierzy, a z odgłosem wystrzału upada wielki kamień sokół ze zgruchotanym skrzydłem.
Przybiega w to miejsce i dostrzega, że pod tym kamieniem roztwarła się niezmierzona przepaść. – Daje znać braciom, ci przynieśli sznur długi i łuczywa dosyć, uwiązali go i z zapalonymi drzazgami spuścili aż na dno. Ciemno było z początku, a smolne łuczywo oświecało
tylko ściany wilgotne i brudne. Aż nagle ukazała się piękna kraina, kwitły tam kwiaty ciągle
bez zmiany i zawsze zielone drzewa.
Wśród tej krainy stał wielki zamek, cały z muru i kamieni, żelazna brama stała otworem.
Śmiały młodzieniec na zamek wchodzi, a pierwsza izba miedziana. W niej siedzi panna, złoty
włos czesze, co włos upadnie, zabrzęczy. Widzi, że gładka, białego ciała, oczu sokolich, złotego włosa; rozmiłowany klęka i prosi, czy go nie przyjmie za męża. Piękna dziewczyna oddaje rękę, ale zarazem ostrzega, że nie wpierw wynijść może na ziemię, dopóki matkę jej,
czarownicę, nie zabije. Lecz niczym więcej zabić nie zdoła, jak tylko mieczem, co wisiał w
zamku, a miecz tak ciężki, że go nie dźwignie!
I poszedł dalej. W srebrnej komnacie siedziała siostra rodzona, srebrny włos czesze, co
włos upadnie, to brzęczy jakoby struna. Ta miecz podała, ale nie dźwignął, na próżno wytężał
22

Drzymota – po rusku drymota, nie jest to sen zwyczajny, lubo go zawsze poprzedza. „Kiedy kogo drzymka napadnie, jak lud mówi, może wszystko słyszeć i często widzieć, przeciwnie we śnie nic nie usłyszy ani
uwidzi.”
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siły, aż trzecia siostra dała mu kropli, co mocniejszym człeka robią. Wypił jedną, lecz nie
dźwignął, wypił drugą, podniósł trochę; za trzecią dopiero kroplą zaczął ciężkim mieczem
władać.
Wtedy utajony w zamku czekał matki czarownicy; ciemnym zmrokiem nadlatuje, na jabłoni dużej siada, poskubała złotych jabłek i upadła pod jabłonią. Wnet przybrała postać
człeka i z sokoła jest niewiasta. Czekał na to młody junak, machnął silnie ostrym mieczem,
spadła głowa, krew trysnęła.
Wonczas wolny od obawy, skarby w skrzynię upakował, które bracia wyciągnęli. Za skarbami trzy dziewice wydostały się na ziemię. Wszystko wybrał, sam się został, braciom przecięż nie ufając, do sznura kamień uwiązał, począł głośno wołać na nich, by i jego wydobyli.
Z początku ciągnąć poczęli, zaledwie w połowie drogi puścili nagle, a kamień twardy w
drobne rozleciał się kawałki.
– Tak by się moje kości skruszyły! – rzekł zasmucony młodzieniec; zapłakał rzewnie, ale
nie skarbów, lecz płakał gładkiej dziewicy z łabędzim ciałem, ze złotym włosem.
I błądził długo zasępiony, osowiały, po tej krainie wiosennej. A że spotka czarownika, ten
go pyta o łez powód. Gdy mu wszystko opowiedział.
– Bądź spokojny, młody człecze! Jeźli dzieci mi obronisz, na złotej skryte jabłoni, wyniosę cię wnet na ziemię. Bo czarownik, co tu drugi tę krainę zamieszkuje, zawsze dzieci mi
wyjada. Próżno kryłem je pod ziemię, próżno w zamku murowanym! Teraz trzymam je na
drzewie, skryj się z mieczem w tej jabłoni, o północy przyjdzie zbrodzień.
Młodzieniec wdarł się na drzewo, złotych jabłek narwał sobie i miał sytą z nich wieczerzę.
O północy wiatr zaszumiał i pod drzewem szmer usłyszał, spojrzy na dół, aż tu robak,
wielki, długi, sunie prosto, okręca się na pniu wokoło i podsuwa coraz wyżej. Ogromną głowę z gałęzi, z iskrzącym okiem wychyla, aby dojrzeć gniazdo dzieci, co stulone, drżące z
strachu, pochowały się pod liście.
Wtedy ciężkim mieczem machnął i odciął głowa od razu, kadłub w drobny mak posiekał i
rzucił na cztery wiatry.
Ojciec dzieci, ucieszony ze śmierci swojego wroga, wziął młodzieńca na swe barki, wyniósł z pieczary na ziemię.
Z jakąż leciał on radością do białego dworu braci, wbiegł do izby, nikt nie poznał, tylko
jego ulubiona, za kucharkę u sióstr służąc, zaraz lubego poznała.
Bracia strwożeni przybyciem, co go zmarłym ogłosili, skarby wszystkie mu oddali, a sami
uciekli w lasy. Lecz on kazał ich wyszukać, równo z nimi się podzielił, wielki zamek wybudował ze złotymi oknami, miedzianymi drzwiami, i tam z żoną złotowłosą szczęśliwie do
śmierci mieszkał.

28. DĄB ALBO BARANI KOLUSZEK
Piękna królewna miała srogiego i przykrego ojca: Nie mogąc wytrzymać w domu, wdziała
na się kożuch brudny i poszła wyszukać służby.
Z państwem ojca graniczyła królowa wdowa, mająca jedynaka syna, co naglony, ażeby
pojął żonę, długo nie mógł dobrać małżonki. Do niej się to w służbę do kuchni udała królewna. Nadeszło święto. Biedna pomywaczka chciała pójść do kościoła, ale pani, wyniósłszy
garniec maku zmięszanego z popiołem, rozkazała, by osobno mak wybrać, bo nie prędzej
pójdzie do kościoła, dopóki roboty zadanej nie skończy.
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Usiadła więc na podwórzu i gorzko zapłakała sobie. Aż wtem nadlecą dwa siwe gołąbki: –
Nie płacz, królewno! – wyrzekną słowami z cicha – połóż się na murawie i śpij spokojnie,
my ci mak wybierzem i zbudzimy rychło, a jeszcze będziesz w kościele.
I sen jej skleił powieki. Zbudzona patrzy i widzi z dziwem, że mak przebrany. Niesie do
pani i śpieszy do lasu.
Na drodze spotkała młodego królewicza, któremu bicz upadł, podnosi mu i oddaje, a młodzieniec rozgniewany uderza ją po kożuchu. Spłakana, poszła do boru. Tam w zarośli stał
dąb wielki, z którego wszystko, co zapragnęła, mieć mogła. Uderzy weń ręką i rzeknie:
– Otwórz się, otwórz, złoty dębie! Niech mam bogate suknie i kolaskę, i dworzan.
I wnet złociste błysnęły na niej szaty, wsiadła w bogatą kolasę, a otoczona licznym dworem pojechała do kościoła.
Zaledwie weszła, wszystkich się oczy na nią zwróciły. Był i obecny królewicz młody.
Ujęty wdziękiem i jej urodą, szle do niej marszałka swego, by się dowiedział, skąd ładna pani.
– Z podniesionego biczyka! – odrzekła zapytana.
A młody królewicz na próżno szukał grodu luh wioski z takową nazwą.
I znowu kilka upłynęło niedziel, nadeszło święto, a pomywaczka znowu prosiła pani, aby
jej pozwoliła do kościoła. A pani znowu wynosi dwa garnce maku z popiołem, by osobno
mak wybrała, bo nie prędzej pójdzie do kościoła.
Usiadła więc znowu na podwórzu i gorzko zapłakała sobie, aż wtem nadlecą dwa siwe
gołąbki.
– Nie płacz, królewno! – wyrzekną z cicha: – połóż się na murawie i śpij spokojnie, my ci
mak wybierzem, zbudzimy rychło, a jeszcze będziesz w kościele.
I sen jej skleił powieki. Zbudzona patrzy i widzi, że mak przebrany. Niesie do pani, śpieszy do lasu. Aż na dziedzińcu spotyka królewicza, co szukał pierścienia złotego. Znajduje
królewna pierścień i oddaje młodzieńcowi, a ten gniewny, odbiera pierścień, samą z gniewem
odpycha, by szat bogatych nie pobrudził sobie.
Spłakana, poszła do lasu, tam w zarośli stał dąb wielki, z którego wszystko, co zapragnęła,
mieć mogła. Uderzy weń ręką i rzeknie:
– Otwórz się, otwórz, mój dębie złoty! niechaj mam szaty, pojazd i dworzan.
I wnet bogate na niej jaśnieją szaty, złocisty pojazd zajeżdża, a orszak liczny z barwą dworzanów wokoło panią otacza.
Zaledwie weszła do cerkwi bożej, wszystkich się oczy na nią zwróciły. Był i obecny królewicz młody. Ujęty wdziękiem i jej dorodą, szle do niej marszałka swego, by się dowiedział
skąd ładna pani.
– Ze złotego pierścienia! – odrzeknie słudze. Młody królewicz na próżna szukał grodu lub
sioła z takową nazwą.
I wraca nazad z dworem do lasu, dąb ukrył pojazd i orszak dworzan, zamknął się znowu;
młoda królewna, okryta brudnym kożuchem, poszła do zamku królowej, kędy mieszkała.
I znowu kilka upłynęło niedziel, nadeszło święto, znowu prosi do kościoła. Już jej pani nie
zadała żadnej roboty, a młoda królewna śpieszy do boru, uderza w dąb ręką i rzeknie:
– Otwórz się, otwórz, mój dębie złoty! daj mi szaty najbogatsze, daj mi powóz najpiękniejszy, orszak dworzan najstrojniejszy.
Zajaśniały na niej szaty, całe od złota i srebra, zaświecił pojazd ozdobny i orszak dworzan
przy barwie. Zaledwie weszła do cerkwi bożej, wszystkich się oczy na nią zwróciły. Był i
obecny królewicz młody.
A gdy na próżno szukał ją wszędzie, umyślił zdradą domacać prawdy. I skoro weszła, już
beczki smoły, co w pogotowiu ukryte stały, rozlał przed kościół i cały cmentarz oblał powodzią smoły.
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Młoda królewna wychodzi z cerkwi, przylepia jej się leciuchna stopa. Ucieka prędzej, lecz
jeden trzewik w zdobyczy ostawić musi. I wraca nazad z dworem do lasu, pełna obawy i
trwogi, dąb ukrył pojazd i orszak dworzan, zamknął się znowu; młoda królewna, okryta
brudnym kożuchem, poszła na zamek, kędy służyła.
Królewicz młody cały w radości, porywa trzewik zdobyty i szuka wszędzie, by odkryć
piękność nieznaną. Na próżno szukał, obsyłał wszędzie, na żadną nogę trzewik się nie zdał,
nie było nogi tak składnej, małej.
Dręczony smutkiem i zadumany, chodzi przed zamkiem z głową schyloną, aż nadlatuje
para gołąbków, obadwa białe jak mleko.
– Nie dumaj próżno, młody paniczu! – rzekły słowami i głośno – wiemy, co myślisz i pragniesz. Przypomnij sobie, kto ci niedawno na drodze biczyk podnosił, a kto ci potem zgubiony złoty pierścień wyszukał i oddał. Znajdziesz tam nogę na trzewik złoty.
I odleciały. Królewicz prędzej wołać na zamek rozkazał, by pomywaczka w brudnym kożuchu przyszła do komnat złocistych.
Próżno płakała, daremne żale, na rękach prędko ją wnieśli, aż spod brudnego kożucha błyśnie bogata szata i trzewik jeden. Poznano wonczas, że ta, co serce rozmiłowała królewicza,
była wzgardzona w kuchni służebnica.
Wkrótce brzmiał zamek muzyką, pieśnią, z beczek się lały i miód, i wino, bo obchodzono
huczne wesele królewicza z baranim, jak nazywano, kożuszkiem.
A blisko dębu owego, co dawał szaty, pojazd i dworzan, królewna stawiła kaplicę na
cześć, chwałę i podziękowanie Bogu.

29. BRAT I SIOSTRA
Było rodzeństwo, brat i siostra, oboje sieroty bez ojca i matki, a chociaż mieli znaczne
królestwo, nie byli wszakoż szczęśliwi.
Siostra tak piękna, że brat rodzony zakochał się w niej bez pamięci. Gdy prosił, by mógł ją
pojąć za żonę, odrzuciła jego nalegania, wonczas z rozpaczą zawołał:
– Pójdę w świat szeroki, jeżeli znajdę podobną do ciebie, nie zobaczysz już mnie więcej,
bo taką tylko pojmę za żonę, co ci we wszystkim będzie podobną, jeżeli nie znajdę, wrócę
nazad i musisz być moją.
Przyrzekła mu niebaczna, a młody królewicz na próżno jeździł i chodził na wschód i zachód słońca. Siedm lat wędrował, na końcu siódmego roku brat powraca i żąda, by dotrzymała swego przyrzeczenia. Dopiero swój błąd poznała, a chcąc odwłoki, zapragnęła, by jej
suknią taką świetną jak miesiąc i gwiazdy sprawił.
Niedługo przyniósł jej szatę ozdobną, wtedy zażądała sukni tak świetnej, jak słońce. I tę
prędko otrzymała. Na ostatek chciała mieć taki wózek, ażeby ją gdzie zechce, zaniósł i żeby
na nim niewidzialną była.
Za pomocą czarownika dał jej i wózek cudowny; wtedy, nie mogąc już odwłóczyć, oznaczyła dzień ślubu. Weszła do osobnej komnaty, odprawiła skrycie sługę, a sama stojąc na
wózku, poczęła szaty oblekać. Wonczas, czyli suknie kładła, czy zapinała, przemawiała takie
słowa:
Rozstąp się, ziemio!
Brat siostrę za żonę bierze,
To wielki grzech.
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Gdy już gotowa do ślubu stała, ziemia się rozstąpiła i piękna królewna zapadła się z wózkiem, lecz wpierw plunęła i tej ślinie nakazała, by głosem służebnej mówiła.
Brat niecierpliwy przysyła dworzana, ten puka we drzwi i pyta, czy prędko będzie królewna gotowa?
A ślina na to głosem służebnicy:
– Już pończochę jednę wdziała.
Niedługo znowu dworzanin uderza we drzwi:
– Goście czekają, pan młody czeka, czy prędko pani gotowa?
Ślina odrzeknie:
– Suknie już wdziała, niedługo będzie.
Wieczór nadchodzi, mrok ciemny pada, zniecierpliwiony pan młody, gdy próżno sztuka,
na próżno woła, drzwi odbijać rozkazuje. Wpada z dworem, aż mu ślina odpowiada, gdy o
siostrę zapytuje:
Siostra twoja już pod ziemią,
Zostawiła ci te słowa:
– Rozstąp się, ziemio!
Brat siostrę za żonę bierze,
To wielki grzech.

30. DUCH POGRZEBANEGO
Szedł drogą do miasta żak ubogi i spotkał pod murami bramy ciało zmarłego człowieka,
nie pogrzebione, potrącane nogą przechodniów. Niewiele miał w mieszku, ale dał z chęcią na
pogrzeb, by nań nie pluto i nie rzucano kije. Pomodlił się nad świeżo wysypaną mogiłą i poszedł dalej w świat wędrować.
W dębowym lesie sen go umorzył, a gdy się zbudził, z dziwem zobaczył pełne kieszenie
złota. Dziękował niewidomej dobroczynnej ręce i przyszedł nad wielką rzekę, gdzie się przeprawiać potrzeba było. Dwaj przewoźnicy, ujrzawszy pełne kieszenie złota; wzięli go w łódkę i na samym wirze, odebrawszy złoto, utopili.
Gdy bezprzytomnego unosiły wały, przypadkiem pochwycił deskę i za jej pomocą wypłynął na brzeg szczęśliwie. Nie była to deska, ale duch pogrzebanego i tymi doń przemówił
słowy:
– Uczciłeś zwłoki moje pogrzebem, dziękuję ci za to! Na znak wdzięczności nauczę cię,
jak przemienić się można w wronę. – Tu go nauczył zaklęcia. – Oto masz list do mego rodzonego brata, on cię nauczy przedzierzgania w zająca i sarnę.
Żak, nauczony zaklęć, z łatwością mógł się przemienić we wronę, zająca i sarnę. Wędrował długo, wędrował daleko, aż przywędrował na dwór możnego króla, gdzie został strzelcem nadwornym. Król ten miał córkę nadobną, ale ta mieszkała na wyspie niedostępnej i
zewsząd oblanej morzem. Mieszkała w miedzianym zamku, a miecz miała taki, że kto nim
machnął, największe wojska zwyciężał. Właśnie nieprzyjaciele naszli granicę onego króla,
zapotrzebował i zapragnął zwycięskiego miecza! Lecz jakże go otrzymać, gdy nikt się dotąd
jeszcze nie dostał na wyspę samotną!
Ogłosił przeto, że ktokolwiek miecz zwycięski od królewnej, przyniesie, nie tylko że jej
rękę otrzyma, ale i tron po nim osiedzie.
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Nikt nie był tak śmiały, aż żak wędrowny, a teraz strzelec nadworny, staje przed królem,
oświadcza gotowość, prosi o pismo, by na ten znak królewna oręż wydała.
Zdziwili się wszyscy, a król powierzył mu pismo do swojej córki. Poszedł do lasu nie
wiedząc wcale, że drugi strzelec nadworny za tropami jego śledzi.
Zrobił się naprzód zającem, a potem sarną i leciał prędko i żwawo, ubiegł drogi już niemało, aż nad brzegiem morza staje. Wtedy zamienił się w wronę i przeleciał wody morza, a
nie spoczął aż na wyspie.
Wszedł do zamku miedzianego, pięknej królewnie oddaje pismo od ojca i prosi, by mu
miecz zwycięski dała.
Piękna królewna na strzelca patrzy. Ujął jej serce od razu. Pyta ciekawie, jakim sposobem
mógł się dostać do jej zamku, co oblany zewsząd wodą, stopy ludzkiej nie dowidział.
Wtedy strzelec opowiedział, że znał tajemne zaklęcia, którymi zmienić się może w sarnę,
zająca i wronę. Piękna królewna prosi więc strzelca, by się w je oczach zamienił w sarnę. A
gdy się zrobił wysmukłą sarną i począł się łasić i skakać, królewna skrycie z samego grzbietu
wycięła mu kosmyk sierci. Kiedy w zająca zamienił się znowu, z podniesionymi słuchami
skakał, królewna skrycie z samego grzbietu wycięła mu sierci trochę. Aż gdy się zrobił i
czarną wroną, zaczął podlatać w komnacie, ze skrzydeł ptaka skrycie królewna wyrwała po
kilka piórek.
Wnet napisała pismo do ojca i oddała miecz zwycięski. Żak młody wroną przeleciał morze, biegł potem sarną niemało drogi, aż blisko lasu zającem skacze.
Zdradliwy strzelec już tam czatował, widział, kiedy się zmienił w zająca, i poznał teraz.
Naciągnął łuku, wypuścił strzałę – zabił zająca. Wyjął mu pismo i miecz odebrał, poszedł do
zamku, królowi pismo i miecz oddaje zwycięski, lecz zarazem dopełniła obietnicy danej żąda.
Król radością uniesiony wraz przyrzeka rękę córki; wsiadł na konia i z tym mieczem przeciw wrogom jedzie śmiało. Ledwie dojrzał ich sztandary, machnął silnie kilka razy a na cztery strony świata. Za każdym zamachem miecza szeregi wrogów trupem upadły, a drugie,
trwogą przejęte, jak zające uciekały.
Wraca wesół ze zdobyczą i sprowadza piękną córkę, by strzelcowi, co miecz przyniósł,
oddał za małżonkę.
Sprawiono ucztę. Już brzmią grajkowie, cały zamek świeci jasno. Lecz królewna zasmucona siedzi obok strzelca zbójcy, poznała zaraz, że nie ten wcale, którego widziała w zamku,
ale nie śmiała ojca zapytać, gdzie tamten dorodny strzelec, płakała jeno wiele a skrycie, do
tamtego serce biło.
A on żak biedny, w zajęczej skórce leżał zabity pod dębem, leżał rok cały. Aż jednej nocy
czuje się zbudzon ze snu mocnego. I staje przed nim on duch znajomy, którego ciało pogrzebał. Ten mu przygody jego powiedział, wrócił do życia i mówi:
– Jutro królewnej już zaślubiny, śpiesz więc do zamku co prędzej, ona cię pozna, pozna i
strzelec, co ciebie zabił zdradziecko.
Młodzieniec zerwał się żywo, idzie do zamku z bijącym sercem, wchodzi do wielkiej
komnaty, gdzie liczni goście jedli i pili. Piękna królewna wnet go poznała, krzyczy z radości i
mdleje, a strzelec zbójca, skoro go dojrzał, zbladł ze strachu i zzieleniał.
Wtedy młodzian opowiedział zdradę strzelca i morderstwo; aby słowom dał świadectwo,
wobec wszystkich zgromadzonych zrobił się wysmukłą sarną i królewnie począł się łasić. Ta
sierć mu uciętą w zamku na grzbiet sarny przyłożyła, a sierć zaraz przyrosła. Znów zamienił
się w zająca i podobnie sierć ucięta, którą schowała królewna, za dotknięciem wnet przyrosła.
Wszyscy patrzą podziwieni, aż się młodzian zrobił wroną. Królewna dobyła piórek, co z
skrzydeł w zamku wyrwała, a piórka zaraz przyrosły.

56

Wonczas stary król rozkazał, aby strzelca zbójcę stracić. Wywiedziono cztery konie. A
były to wszystko dzikie. Przywiązano ręce, nogi, popędzono biczem konie, a te, za jednym
poskokiem, rozszarpały zdrajcę strzelca.
Młodzieniec otrzymał rękę młodej i gładkiej królewnej. Cały zamek jaśniał świetno; pili,
jedli z wesołością, a królewna nie płakała, bo jak chciała, tego miała.

31. UCIECZKA
Piękna królewna zaklęta siedziała w zamku, na górze, pod władzą czarownicy. Strzegła ją
jak oka w głowie, a młody królewicz, który był z nią zaręczony, na próżno chodził wokoło
góry i patrzał w zamkowe okna, kędy jego narzeczona w tęsknocie pędzi godziny. Płakał
nieraz gorzkimi łzami, aż jedna wróżka, ulitowawszy się nad nim, obiecała wyzwolić królewnę zaklętą. W postaci gołębia siadła na kratach okna komnaty królewnej i rzekła:
– Oto masz grzebień, szczotkę, jabłko i prześcieradło. Uciekaj z zamku. Jeśli cię będzie
gonić czarownica, rzuć najprzód grzebień, obejrzyj się i uciekaj. Gdy potem gonić cię będzie,
rzuć szczotkę, a potem jabłko. Jeżeli i wtedy nie przestanie pogoni, rzuć prześcieradło, a dostaniesz się do zamku ojca swego rodzonego.
Piękna królewna czule podziękowała gołąbkowi i, gdy czarownica we czwartek po nowiu
księżyca wsiadła na łopatę, a zawoławszy: – Wieś nie wieś – Biesie, nieś! – poleciała na Łysą
Górę, ucieka równo ze świtem. Biegnie co siły, zdyszana, aż się obejrzy za siebie – widzi z
przestrachem, że czarownica, która ją strzegła tak pilnie, pędzi na wielkim kogucie i już ją
niemal dogania.
Wtedy rzuca grzebień poza siebie, spojrzy – a grzebień rozwija się wężem długo na milę,
szeroko na milę, i wnet z grzebienia rozpłynęła się rzeka. Słońce wschodzące oświecało niebieską wodę, pluskały po niej stadami dzikie gęsi i kaczki, a jaskółki czarne skrzydła, w chyżym polocie maczały. Czarownica, zatrzymana bystrym pędem wielkiej rzeki, patrzy pieniąc
się ze złości, jako na przeciwnym brzegu piękna królewna chyżymi skoki uchodzi sobie swobodnie. Dosiada przeto koguta, rzuca się w wodę, przepływa rzekę i dogania swego zbiega.
Królewna z przestrachu zbladła, rzuca poza siebie szczotkę, obejrzy się, aż każda szczecina w drzewo wyrasta. I powstaje bór ogromny, ciemny, gęsty, nieprzejrzany. Zawyły w nim
stadem wilki, a czarownica, zatrzymana w biegu, dzień cały przedzierać się musi pośród gęstwy i wąwozów.
Lecz i królewna zmęczona nie mogła tak żwawo uciekać jako w początku. Czarownica,
wydostawszy się przeto z lasu, prędko ją dopędzić mogła. Biedna królewna, zaledwo powłócząc nogami, rzuca jabłko, obejrzy się – aż to jabłko w górę wysoką i stromą wyrosło. Zapieniała z gniewu i ze złości czarownica, drze się w górę i po całodziennym trudzie, z samego
wierzchołka dostrzega, jak omdlałym krokiem, zbiedzona strachem i trudem, uchodzi młoda
królewna.
Dosiada żwawo koguta, leci z góry i już za kraj szaty nieszczęśliwą ma pochwycić, gdy ta
rzuca prześcieradło, obejrzy się, a płachta szeroka w szersze morze się rozpływa. Wiatr ruszał
wielkie bałwany. Płynąc na wielkim kogucie, już zmęczona, czarownica wydawała się z daleka jako jedna bryła śniegu opryskana białą pianą szumiących bałwanów morza.
Uszczęśliwiona królewna doszła zamku ojca swego. Już tam na nią oczekiwał i królewicz
narzeczony. Król więc stary zaraz przeto ucztę sprawił i wesele. Cały zamek jaśniał ogniem,
a czarownica zemdlona, siedząc na zdechłym kogucie, podrzucana bałwanami, patrzała na
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jasny zamek, słysząc wesołych grajków, okrzyki drużbów radosne. Miotała długo przekleństwa, aż skonała w wielkich bólach.
Morze wielkie zaraz znikło zostawując czarownicy trupa na polach zamkowych. Ale wrony, czarne kruki, uciekały od jej ścierwa. Na próżno chciano pogrzebać, ziemia na wierzch
wyrzucała nieczystego trupa ciało. Aż jednej nocy wśród burzy sam wiatr zaniósł brzydkie
zwłoki na podwórzec zamku tego, gdzie królewna lat niemało pod jej strażą zostawała.

2. ZAKLĘTY W WRONĘ
Było trzy siostry w królewskim zamku, wszystkie młode, równo gładkie. Najmłodsza, lubo urodą nie przechodziła swe siostry, jednak z nich była najlepsza.
Niedaleko, o pół mili, stał zamek drugi zniszczony, a przy nim ogród prześliczny, tam to
najmłodsza królewna na przechadzkę często chodzi.
Raz pod lipami gdy idzie, aż spod krzaka różanego występuje czarna wrona, poszarpana i
skrwawiona. Kiedy nad nią ubolewa, aż ta wrona mówić pocznie:
– Nie jestem ja czarna wrona, lecz młody królewicz, co zaklęty na pokucie muszę spędzać
młode lata. Gdybyś chciała, o królewno! ty mnie jedna zbawić możesz. Połącz się ze mną na
zawsze, opuść ojca i rodzinę, przenieś się do tego zamku. Jest jedna komnata cała, stoi tam
łoże złociste, tam będziesz mieszkać samotnie. Ale pamiętaj! cokolwiek w nocy zobaczysz,
cokolwiek w nocy usłyszysz, żebyś żadnego okrzyku trwogi ni przestrachu nie wydała, bo
jeżeli choć raz krzykniesz, męki się moje podwoją.
A królewna litościwa opuszcza rodzinę, ojca, i przenosi się do zamku; zamieszkała całą
izbę, gdzie stało łoże złociste.
Zadumana spać nie może. Zbliżyła się północ sama, słyszy z trwogą, że ktoś idzie, drzwi
na ścieżaj się roztwarły i czereda złych szatanów wchodzi do tejże komnaty. Na dużym kominie pali i nanieca duży ogień, na nim stawia wielki kocioł, a pełen wody kipiącej. Potem
hałasem i krzykiem zbliżają się do jej łona, porywają dziewczę drżące i niosą do kotła.
Mało z strachu nie skonała, jednak ni słowa nie rzekła – aż kur zapiał; wszystko znikło. I
pokazuje się jej wrona, skacząc rada i wesoła. Dziękuje czule królewnie, że odważnie zaniosła wszystko i zmniejszyła mu cierpienia.
Jedna z sióstr, ciekawa zawsze, wywiedziała się o wszystkim, więc przychodzi w odwiedziny, tyle prosiła królewnej, że ta w końcu zezwoliła, by z nią jednę noc przespała. Kiedy o
północnej dobie złe się duchy pokazały, siostra z przestrachu poczęła krzyczeć, a królewna
zaraz słyszy jęk i piski biednej wrony. Odtąd siostry nie przyjęła nigdy potem już w gościnę.
Pędząc samotne godziny, wytrzymała wszystkie strachy, co dzień wrona przychodziła,
dziękując za cierpienia umniejszone. Było już tak ze dwa lata, raz się wrona ukazała i poczęła
taką mowę:
– Za rok będę uwolniony od pokuty, którą znoszę, bo się siódmy rok zakończy. Nim odzyskam swoją postać, ojca skarby i dziedzinę, musisz pójść po świecie służyć.
Posłuszna młoda królewna woli swego oblubieńca sługiwała przez rok cały, a chociaż
młoda i gładka, uniknęła zdradnych sideł.
Kiedy przędła w wieczór nici, spracowawszy ręce białe, słyszy gwar, wesołe krzyki. Aż tu
wchodzi piękny młodzian, klęka przed nią i całuje ręce białe narobione.
– Ja to jestem on królewicz, co zaklęty w czarną wronę, któregoś sama zbawiła od męczarni i pokuty. Chodź więc ze mną na mój zamek, tam będziemy żyć szczęśliwie.
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Przyjeżdżają pod ten zamek, gdzie takich strachów doznała, już go i poznać nie mogła, tak
był cały ozdobiony; w nim sto lat szczęśliwie żyła nie doznawszy przykrej doli.

33. GOŁĄBEK
Młody królewicz jedzie na łowy i dojrzał jabłoń wysoką, na niej złote jabłka rosną. Posyła
dworzan po owoc, lecz gdy który ręką sięgnie, gałęzie wnet uskakują i nie dadzą jabłka zerwać. Rozgniewany więc królewicz sam z rumaka swego skacze i biegnie pod jabłoń ową,
lecz, podobnie jak dworzanom, z rąk uciekają owoce. Aż ukaże się gołąbek, a bijąc siwymi
skrzydły wiedzie w zamek opuszczony zdziwionego królewicza.
W jednej komnacie zniszczonej zastaje obrzydłą pannę, ta mu rękę ofiaruje, gdy pobije
nieprzyjaciół i przez całe siedm roków nie pokocha innej panny.
Zbladł królewicz na te słowa, z obrzydzeniem wzrok odwraca od potworu, a nie panny, i
co rychlej przez drzwi wiele ucieka z onego zamku.
Ledwie powrócił do ojca, aż tu wojnę ogłoszono, stary król swemu synowi rozkazuje, by
hetmanił. Młody królewicz posłuszny z rycerstwem wyrusza w pole i w jednej bitwie morderczej rozbił wszystkich nieprzyjaciół.
Siedm lat się prędko kończy, znów królewicz jedzie w knieje, znowu widzi tęż jabłonkę i
owoce na niej złote. Przypomina sobie pannę, ciekawością przeto zdjęty idzie w zamek. Co
za zmiana! Miasto murów – wszystko kryształ; a za jedną ścianą szklaną dostrzega śliczną
dziewicę miasto dawnego potworu. Postrzegła zaklęta panna dorodnego królewicza, pada
przed nim na kolana i zaklina w rzewnej prośbie, by na krok się nie posunął, cały bowiem
szklany zamek otacza brzęcząca struna, kto jej dotknie, z jej odgłosem wnet poruszy stado
biesów.
Więc rozkochany królewicz, patrząc chciwymi oczyma na dziewicę cudnych wdzięków, w
tył się cofa zadumany i rozmyśla nad sposobem, jak wydobyć piękne dziewczę. Woła swego
bandurzystę, każe mu się skryć za ścianą i za danym przezeń znakiem, by uderzył w wszystkie struny. Po chwili zabrzękły struny, wnet się zatrząsł zamek cały i czereda biesów wszystkich poskoczyła ku tej stronie, gdzie brzęk struny się rozlegał. A gdy biedny bandurzysta
krzyczał, płakał nadaremnie, dręczony od czarnych biesów, królewicz jednym poskokiem
wpadł w komnatę kryształową i uwolnił piękną pannę. Wtedy z wysokiej jabłoni zniknęły
złote owoce i on siwy gołąbeczek zniknął zaraz z tego zamku. W tym gołąbku dusza ojca
zaklętej królewnej, który zmarł przed czasem, do niebiesiech uleciała.
Na swój zamek wiedzie piękną, stary król płacząc z radości, że doczekał się synowej, a do
tego urodziwej, sute wesele wyprawił, sprosił gości i nim umarł rozweselał stare lata równie
pięknymi jak matka wnuczęty.
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Przypisy
K.W. Wójcickiego

POWIETRZE. Ruś, Serby, Polacy, Słowaki i Litwa nawet jednakowo wystawia sobie powietrze zarażliwe w postaci niewiasty. W Serbii i Slawonii nazywają takową niewiastę Kuga.
Stare klechdy w Polsce mówią o powietrznej niewieście jeżdżącej na wozie o dwóch kołach.
Kiedy cholera grasowała i niemałe zrządziła klęski, slyszałem górali ruskich, Hucułów, po
tamtej stronie Prutu, i Ruś Pokucia, między Prutem a Dniestrem, opowiadającą że w postaci
niewiasty (newisty) obnoszoną była po siołach i miastach. Stąd przybyło nowe w ich narzeczu przekleństwo: „Szob tebe cholera nie minuła.”
Mickiewicz o tej niewieście pisze:
Lud prosty w Litwie wyobraża morowe powietrze w postaci dziewicy; przytoczę, w treści
przynajmniej, słyszaną niegdyś w Litwie balladę. We wsi zjawiła się morowa dziewica i,
według zwyczaju przeze drzwi lub okno wsuwając rękę i powiewając czerwoną chustką, rozsiewała śmierć po domach. Mieszkańcy zamykali się warownie, ale głód i inne potrzeby
wkrótce zmusiły do zaniedbania takowych środków ostrożności: wszyscy więc czekali śmierci. Pewny szlachcic, lubo dostatecznie opatrzony w żywność i mogący najdłużej wytrzymać
to dziwne oblężenie, postanowił jednak poświęcić się dla dobra bliźnich; wziął szablę, na
której było imię Jezus i imię Maryja, i tak uzbrojony otworzył okno domu. Szlachcic jednym
zamachem uciął straszydłu rękę i chustkę zdobył. Umarł wprawdzie i cała jego rodzina wymarła, ale odtąd nigdy we wsi nie znano morowego powietrza.
OCZY UROCZNE. O uroczych, urocznych oczach często zasłyszeć mnożna tak w Polsce,
jako i na całej Rusi. Są baby, po wsiach, które dochodzą puszczając węgle na wodę, czy choroba z uroku pochodzi, i umieją takowy leczyć. W województwie podlaskim, w osadach ruskich, w roku 1828, poznałem starca wielce wziętego, co umiał odczyniać urok, czyli uzdrawiać z choroby urocznymi oczyma zadanej.
Najprzód nad słabym mruczał niewyraźne słowa, po czym dmuchał trzy razy od nóg do
głowy, jakoby zdmuchiwał słabość. Z dalekich stron zbiegali się doń Rusini i Rusinki, znosili
dary i pieniądze, a starzec przez to należał do najzamożniejszych gospodarzy.
Dotąd najpospoliciej oczy mocno wypukłe i zapadłe, w brzydkim obliczu, pochmurne,
uroczymi lud nazywa.
SERCE ZAJĘCZE. O wyjmowaniu serc ludziom przez czarownice mówi Vuk Karadžić,
opisując podania serbskie. U nas oprócz tej klechdy, spisanej wiernie wedle starego podania,
słyszałem w mojej młodości opowiadających, że dla zjednania miłości wzajemnej czarownice przysmażały serca ludzkie w rynkach z masłem i za pokarm podstawiały.
Jeżeli dziewczyna przyszła do baby, narzekając, że ją parobczak nie chciał kochać, czarownica usypiała dziewczynę, wyjmowała jej serce i usmażywszy, dała zjeść wskazanemu
parobkowi, który natychmiast się w onej rozkochał dziewczynie i ożenił. Dzieci wszakże z
tego małżeństwa, a szczególniej chłopcy, byli wielcy tchórze, bo matka dać im odwagi nie
mogła, nie mając serca.
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Słyszałem powieść także, że innemu parobkowi, wyjąwszy jego serce, czarownica rozgniewana wsadziła piejaka (koguta). Od tej chwili chłopak nie chciał nic robić jeno skakał po
płotach i na grzędy, a ciągle piał jak kogut.
O skórzanych mostach słyszałem wieśniaków rozpowiadających. Gdym zwiedzał Pieskową Skałę, przewodnik mój opowiadał, że Szafraniec z Pieskowej Skały zamku zarzucał most
skórzany na najbliższą skałę i wychodził na wyprawę. W okolicach Krzemieńca dwie góry,
Czarczą i Zamkową, miał połączać most rzemienny, który Bona kazała zarzucić.
PORWANY WICHREM. Na Rusi całej ponad Dniestrem, Prutem, Sanem, Stryjem, Łomnicą i Bugiem, jak w Polsce nad Wisłą, Narwią i Wartą, o tym do dziś dnia zasłyszeć można,
sposób na to podają: nóż nowy utkwić w progu izby i zakląć tajemnymi słowy.
Według mniemania ukraińskiego ludu, wiatr kręcący się po polu, który wreszcie po tamtejszych nieobejrzanych płaszczyznach nierzadko widzieć, jest coś niezmiernie złego. Opowiadają przykłady o ludziach, który[ch] wicher ten spotkał na swojej drodze i którzy odtąd,
nie wiedzieć gdzie, zniknęli. Inną razą nóż poświęcony, rzucony w słup kręcącego się wichru, upadł na ziemię w tym miejscu krwią obryzgany: Do tego wyobrażenia ludu stosuje się
wiersz w Marii Malczewskiego:
Ale bo też na stepie czart harce wyprawiał.
Z tego wyobrażenia czytamy przemowę kozaka do widma w Zamku kaniowskim:
Stójże mi, widmo! nóż to doświadczony,
I poświęcony, i dobrze ostrzony.
Rzuć go na wicher, co tańczy po drodze,
A gdzie się kręcił, świeżą krew zobaczysz,
Jeżeli tylko dotrzymać mi raczysz,
W Bogu nadzieja! dobrze cię ugodzę.
DIABLI TANIEC. W powieści tej diabeł zmuszany wypełnia dół od kartofli złotem. Krążą przecież dotychczas podania, że bies zakupywał za życia ludzkie dusze. Bardzo powszechna jest powieść o kmieciu, który potrzebował pieniędzy. Poszedł więc do lasu i zaczął
głośno przywoływać diabła.
Stanął wezwany i zranił umowę z kmieciem, że mu da ćwierć dukatów, a jeżeli w oznaczonym czasie nie powróci, duszę jego po śmierci porwie jak swoją. Kmieć, w ciemię nie
bity, wcześnie, wykopał dół głęboki i postawiwszy nad nim ćwierć bez dna, czekał w umówionej dobie.
Zerwał się wicher gwałtowny i zaraz bies stanął z ogromnym worem złota. Wsypał w
ćwierć oną i aż pokręcił głową z podziwu, widząc, że złoto znikło w dole; przynosił więc wór
po worze i dziewiątym dopiero ćwierć całą wypełnił. Wieśniak zabrał złoto i na czas wyznaczony wprawiwszy dno w ćwierć tę samą, oddał diabłu pełną dukatów, a ten się ani domiarkował podstępu kmiecia. Tym sposobem zyskał niemało pieniędzy i był bogaty.
Inna powieść znowu miasto ćwierci garnek dziurawy podaje i ten warunek oddania pieniędzy, aż wszystkie liście z borów i lasów opadną. Nadeszła zima, bies o swoją należytość
upomina, ale wieśniak pokazuje mu jodły i sośninę zieloną. Rozgniewany biegnie, obrywa
rękoma i zębami jodły i sosny, ale widząc, że rady nie da, uciekł zawstydzony, że go kmieć
oszukał.
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JONEK. Cała klechda jest wiernie spisaną z podań ludu polskiego i ruskiego. Do dzisiaj
ponad Prutem i Dniestrem wybiera lud drzewo na skrzypce lub fujarki, które szumu wody nie
słyszało ni piania koguta.
WILKOŁAKI. Wilkołak, wilkołek, u nas i u Rusi znaczy człowieka czarami zamienionego w wilka. Nazwa ta przecież u Serbów, u Morlachów (vacodlac) i u Czechów oznacza
upiora; nie zasłyszy też u tych pokoleń słowiańskich podobnych naszym powieści. Co do
postaci zewnętrznej, potwór ten samym tylko ogromem ciała różnić się ma od zwyczajnego
wilka. Cechuje go, jak powiadają, zuchwałość, iż ślepo, rzuca się na ludzi, kaleczy i zabija,
szczególniej zaś ma być pożądliwy na krew młodocianą i stąd najwięcej napada małe dzieci.
O ile badałem ten przedmiot z całą uwagą i bacznością, powieści o wilkołakach teraz
szczególniej są znane w osadach ruskich Podlasia wzdłuż Bugu. Nad Dniestrem mało o tym
zasłyszeć mogłem, lubo A. Naruszewicz chce tam szukać śladów Neurów, podług Herodota,
co znając sztuki czarownicze, w pewnych dniach roku mogli się zamieniać z ludzi w wilków
i znowu do ludzkiej wracać postaci.23
Czarowniki i czarownice, wedle podań ludu, mają sposoby i władzę przemienienia w wilka każdego człowieka, którego jeno zechcą. W dawnym województwie podlaskim, we wsi
Chłopkowie, niedaleko miasteczka Łosic, w czasie obrzędu weselnego przyszła rozgniewana
czarownica w chęci zemszczenia się i przemienienia nowożeńców w wilkołaki. Jakoż pas,
którym się w stanie przewiązywała, skręciwszy pod próg domu podłożyła i nadto: Łyka krutiła z lipiny i waryła i tojoj wodoju podliła pid lude (łyka kręciła z lipiny i warzyła, i tą wodą
podlała ludzi). Mówiła mi wieśniaczka, która znała osobiście [tę] czarownicę – a to się stać
miało między 1821 a 1822 r. – skoro nowożeńcy z drużyną weselną przeszli próg domowy,
pan młody z kniahynią i sześcią drużbami przemienieni w wilkołaki uciekli z chaty i trzy lata
wilkami byli. Przez cały czas podbiegali pod mieszkanie czarownicy, wyjąc przeraźliwie.
Gdy nadszedł dzień mający być końcem ich ciężkiej pokuty, zgromadzeni pod progiem złej
baby, wyli żałośnie; czarownica wyszła z izby z kożuchem wełną na wierzch obróconym i
każdego nim z osobna okrywając, przy wymawianiu formuł tajemnych przywracała na powrót do postaci ludzkiej. Lecz, że panu młodemu nie okryła kożuchem ogona, chociaż wrócił
do ludzkiej postaci, ogon wilczy pozostał; aż w dni kilka czarownica tymże sposobem uwolniła go od tej zbytecznej ozdoby.
Lubo czarownicy – mówi St. z Łazów Duńczewski, głośny wydawca kalendarzy24 – nie
mogą istoty odmieniać w wołu, w konia albo w insze bydlę lub zwierzę, mogą jednak powierzchownie odmieniać w jaką chcą bestyją i przydać jej akcyją takiego zwierzęcia: bywali
na Żmudzi, Polesiu i w innych prowincjach Polski wilkołacy.
Powieść następna podaje jeszcze inne sposoby na wilkołaki, jak im przywrócić postać
ludzką. Przez jednę wieś nad Bugiem przechodził żołnierz właśnie, kiedy się odbywało wesele. Pan młody, zagrzany trunkiem, poszczuł go psami; rozgniewany żołnierz zaczarował,
krzyknąwszy z gniewem: „Pamiętaj! ty, co mnie szczujesz, zobaczysz, jak na ciebie będą też
same psy szczekały.” I całe wesele zamienił w wilkołaki, które wiele szkody i w ludziach, i
trzodach narobiły. Było to w roku 1820; w parę lat potem słyszałem od strzelców – a któż im
wiary nie da że w czasie obławy na wilki zabito trzech wilkołaków przemienionych w czasie
onego wesela zaklęciem żołnierza. Dowody tego były najoczywistsze, albowiem pod skórą
jednego znaleziono skrzypce z całym przyborem grajka; pod skórą drugiego ubiór weselny
pana młodego; u trzeciego strój panny młodej. Przed obławą jeszcze, skoro tylko wieść się o
tym wypadku rozeszła, jeden z sielan ruskich postanowił odczarować te wilkołaki. W tym
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A. Naruszewicz, Historia narodu polskiego, Lipsk 1836, t. I, s. 11–12.
Kalendarz polski i ruski 1759 r. in 4–to.
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celu, wziąwszy z sobą prosię pieczone, chleb święcony, i uzbrojony w widły, chodził po
okolicy, ale na próżno. Gdyby którego napotkał, miał rzucić chleb i prosię; wilkołak pożarłszy je, byłby się nań rzucił: wonczas uderzając widłami między oczy, byłby mu postać ludzką
przywrócił.
Samą nazwą wilkołaków straszono. Wieniwski, w komedii z XVI-go wieku pod napisem:
Cudowne wesele, czyli Hymeneusz czarodziejski, wyprowadza chór na scenę, śpiewający te
groźne słowa:
Raku nie raku,
O straszny cudaku
Cały wilkołaku!
Stąd poszło przysłowie: „Zażarty jak wilkołak!”, pospolite między ludem naszym, którego
używają na zawziętych w bitwie i jedzących z łakomstwem: „Zażarł się jak wilkołak” – „Zajadł się nad misą kaszy jak wilkołak.”
DŻUMA-HOMEN. Kiedy dżuma grasowała, całe wsie stały pustkami, koguty wszystkie
ochrypły i żaden nie zapiał nigdy.
Dotąd na całej Rusi niemal, gdy gospodarz wystawi nową chatę, zamyka w niej koguta.
Jeżeli w nocy zapieje, bierze to za szczęśliwą wróżbę; w przeciwnym razie nie wprowadzi się
do niej, bo jest pewnym, że diabeł zajrzał do nowego mieszkania, a pietuch z przestrachu
zapomniał głosu.
Wedle podań ludu, w czasie morowej zarazy widma przybierają na się tysiączne postacie,
pod którymi tym łatwiej mogliby ludziom zaszkodzić. Działają już pojedynczo, już gromadnie. W pierwszym razie najbardziej wystrzegać się potrzeba podwiania, czyli oddechu widma; na ten koniec należy nie spać blisko drzwi lub okna. Widziano nieraz, jak znalezione na
drodze rzeczy, bogactwa, nie wiedzieć skąd zjawione, przerzucały się, czyli przemieniały w
dżumę, która oddechem swoim zabijała. Do wsi wchodzić nie wolno było jak tylko z rana, bo
o godzinie południowej już widma rozpoczynają gonitwy swoje. Taki wtedy strach, taka tęsknota obejmowały tych, co przybyli z lasów dla obejrzenia domów lub dania pozostałym
pomocy, że uciekali co rychlej. Koguty na cały czas zarazy chrypną, nie pieją, coś im po połowie przegryza ogony, psy nie szczekają, za zbliżeniem się tylko widma, które im jest widzialne, warczą, rzucają się na nie i ostrzegają panów swoich o niebezpieczeństwie; w draźnieniu ich widma mają szczególniejsze upodobanie. Ci, co po lasach błąkali się, słyszeli i
wdzieli naocznie to i nie raz, jak z odgłosem grzechotek, bębnów, piszczałek i śpiewów ze
wsi do wsi gościńcem przeciągał homen25. Homen ten, czyli orszak mar, otaczał siedzącą na
wzniosłym wozie Dżumę. Składające go mary pomnażały się z każdą chwilą, nie wiedząc
skąd: każda rzecz ożywiała się i przerzucała w widmo. Jeżeli odstąpili na chwilę od bud
swoich, niewidoma ręka tysiączne robiła im psoty: tu rozrzuciła ogień, tam poburzyła sprzęty
owdzie popsuła napoje i pokarmy, słowem, nie szczędziła niczego, co tylko przekorą i złością
zwać się może.
Całe rodziny łączyły się z innymi do bud wspólnych, niechże jedna osoba zachorowała,
rzucali ją wszyscy rozpierzchali się dalej.
Zaraza do nowego tylko roku trwać mogła. Na Nowy Rok, przed świtem, zbierały się
gromady do wsi. Odbywało się nabożeństwo w cerkwi, potem ksiądz poświęcał każdą chatę,
jeżeli gospodarze jej zostali, wchodzili do niej oknem, bo drzwiami nie godziło się; poświęcona wewnątrz, znowu mieszkalną być mogła.

25

M. Gosławski, przypisy do poematu: Podole.
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Nowy Rok szczególniejszą miał własność umarzania dżumy, co w rzeczy samej z mrozów
wynikać mogło.
O ZAKLĘCIACH. Niemałej wagi byłoby, gdybyśmy zebrać mogli wszystkie szczegóły i
sposoby zaklęć czarodziejskich, o jakich wie dobrze lud polski i ruski. Choć w małych zarysach, nasze klechdy dają wyobrażenie o tym.
Słów potęga – jak lud wierzy – jest tak wielka, że chorobę uleczy, przemieni człowieka w
zwierzę, gad lub w ptaka, obróci w kamień i drzewo, otworzy warowne podwoje i bramy
samego piekła. Nie dosyć, potęgą słowa uśmierzyć można burze, wiatr i grady, jak zarówno
je sprowadzić.
Przebiegnę teraz szczegóły mające związek z tym, co powiedziałem, jakie mi się udało
zebrać w Polsce, i na Rusi.
§ 1. W przemyskiej ziemi, między Rusinami, gdy kto komu chce złe zrobić, ten niech
wetknie, ale od razu, nóż cały w próg pierwszych drzwi w chacie26 i w duchu przeklnie, a
osoba wymieniona, przeklęta, porwana silą wichru, dopóty pędzona nim w powietrzu latać
będzie, dopóki zaklinający nie wyjmie powoli noża z onego proga.
Widzieliśmy w przypisach do Wilkołaków, jak czarownica łyka kręcąc z lipiny gotowała
w wodzie i tą wodą wesele podlała, wprzód pas, którym się przewiązywała w stanie, podrożywszy pod próg domostwa; zamieniała tym sposobem ludzi w wilki, mrucząc zaklęcie z
cicha.
§ 2. Znane przekleństwo zwyczajne pomiędzy ludem: Bodajeś skamieniał lub skamieniała! zdaje się tu mieć swój początek. Niedaleko miasteczka Strzelnia (w departamencie bydgoskim), we wsi zwanej Młyny, znajduje się głaz ogromny, wyobrażający w oddaleniu dość
dobrze postać człowieka niosącego wodę w wiadrach. Lud okoliczny powiada, że w głaz ten
przemieniła się przed laty służebna dziewczyna. Była niezmiernie leniwą i gdziekolwiek ją
gospodyni wysłała, lubiła długo bawić. Jednego razu poszła z wiadrami do pobliskiego źródła
czerpać wodę i zwyczajem swoim nie wracała długo do domu. Gospodyni zniecierpliwiona
rzekła w uniesieniu: Bógdaj taka dziewczyna skamieniała. Po czym upływa jedna i druga
godzina, a dziewczyna nie wraca. Nareszcie gospodyni wychodzi z domu szukać i znajduje z
podziwieniem przemienioną wraz z wiadrami – w kamień!
Niedaleko Brześcia Kujawskiego, nad jeziorem, pokazują wieśniacy kamień duży i upatrują w nim podobieństwo dziewczyny z grabiami, która, będąc nieposłuszną matce, gdy siano we święto grabiła, przez nią w kamień zaklętą została.27
W Podlasiu, w obwodzie bialskim, w pobliżu wsi Kownat, ukazywali mi wieśniacy dwa
głazy ogromne, do których przywiązane padanie, że jeden z gospodarzy, orząc w niedzielę,
od pobożnego człowieka przeklęty, skamieniał.
§ 3. W Lubelskiem uważana za czarownicę a rozgniewana baba, że nie otrzyma tego, czego żąda, alboli też z samego powodu złości czy zemsty, wpośród lasu wykopuje dołek, w
który kładzie jaja gęsie i siada na nich jak kura, tak Misko drogi, ażeby była widzianą. Trudno opisać przestrachu, jaki napełnia wonczas wieśniaków tej wsi, z której jest baba, gdyż ta
wykrzykuje, zaklinając wiatr i burzę, że wysiedzi tym sposobem i sprowadzi na wieś i okolicę całą grad tak wielki, jak jaja gęsie. Przestraszeni kmiecie na gwałt znoszą, co zażąda, prosząc tylko, ażeby nie wysiadywała tak wielkiego nieszczęścia.
§ 4. U górali ruskich, Hucułów, za Prutem, podobnym sposobem czarownice sprowadzają
burze gradowe. Inne zaklęciem tajemnym naślą jaką brzydotę na człowiek, co pełza za każdym krokiem. Znałem w Nadpruciu na dolinie niewiastę, na którą czarownica z gór nasłała
żabę. Żaba ta skakała w jej ślady, skrzecząc ustawicznie. Niewiasta prześladowana, w ciemię
26

Próg w czacie od pierwszej izby jest wiele znaczącym, jak widzimy. Ruś tak go też szacuje, że szczególnie się wystrzega, aby nań co nieczystego nie wylać.
27
Pierśni ludu Białochrobatów, Mazurów i Rusi znad Bugu K. Wł. Wójcickiego, t. I, s. 89.
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nie bita i znająca się na tym, wiedziała, że zabijając żabę, śmierć na siebie, poprzedzoną długą chorobą, sprowadzi. Pochwyciła więc żabę, uwiązała w weretę, co piec zatykają, i zawiesiła w kominie, podkurzając skrzeczącą wiórami uzbieranymi z 9-ciu podwórzy, z 7-miu grobów i dróg rozstajnych. Zaledwie zanieciła dymny ogień po północy, przyszła czarownica,
prosząc, aby ją wpuściła do izby pod pozorem, że chce pożyczyć garnczek kapusty, ale odpędzona, razem z żabą wysychała i wkrótce po swoim nasłańcu umarła.
O takich zaklęciach wiele jeszcze zasłyszeć można. Tu należy i bierze początek tak pospolite przysłowie: „Zaklął go jak węża”, gdy chce kmieć nasz wyrazić, jak sobie drugiego
zobowiązał, że zrobić musi to, czego zażądał, albowiem lud wierzy, iż słowem można zakląć
męża i gad zjadliwy, że szkodzić nie będzie, i tam pójdzie, kędy zaklinający wskaże.
Słowa te, czyli raczej formuły, są zachowywane w wielkiej tajemnicy i mają służyć skutecznie na wyleczenie chorób w ludziach i zwierzętach, na wyciągnienie jadu, gdy żmija ukąsi; mogą zgasić pożar i wiatr uspokoić.
§ 5. W starym dialogu Guślarze, z czasów Władysława IV-go, znajdujemy podobnego rodzaju zaklęcia, które wyszydzano na publicznym widowisku.28
Przyprowadzają do guślarki Frączka, opowiadają jej rodzaj niemocy chorego. Ta rozkazuje mu się położyć na słomie, na krzyż złożonej, i po szczególnych obrzędach tak chorobę
zaklina:
Szczęśliwa ta matka była,
Co tego Frączka rodziła.
Poszedł ci był miły Krzysztofor,
Wziąwszy siekierę i topor.
Napotkała go osoba
I pytała się w te słowa:
– Dokąd idziesz, Krzysztoforze?
A cóż ci po tym toporze?
– A to idę do Frączka,
Którego trapi gorączka:
Ratuj go we wszystkiej mocy,
Aż zaraz z niego wyskoczy.
Niech to bolenie
Wypadnie w golenie,
Z golenia w pięty,
Daj to, Panie Święty.
A jeżeli urok,
Niech wyleci za rok,
A jeżeli gościeć,
Niech uleci w paznokieć,
A z paznokcia w ziemię,
Na trzy sążenie.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
Niech nie trapi wszystko złe Frączka chorego.
28

Bachanalia, czyli dialogi z intermediami, reprezentowane na teatrach szkolnych, w jedno opus zabrane,
1640, in 4–to, Juszyński, t. II, s. 391.

65

§ 6. Między myśliwymi, strzelcami, wiele krążyło tajemnych formuł do zaklęcia strzelby
drugiemu, tak że nigdy do celu nie biła, jak również przez zaklęcie celnego strzału. W tym
razie oprócz formuły używali ziela zwanego czartopłoch, które wprzódy wraz z innymi poświęcone było w kościele, i tym okurzali siebie i strzelby.
Ażeby rusznica nie chybiła nigdy, przy laniu kul i po zaklęciach używali wątróbki i serca
z nietoperza, kładąc je w ołów roztopiony.29
W Podlaskiem strzelcy z osad ruskich, aby strzelba biła celnie, a zawsze położyła zwierza,
zaraz, skoro tylko poświęconą zostanie woda w stawie lub rzece na Jordan, w to miejsce,
gdzie ten obrzęd spełniono, zatapia do połowy lufy nabitą strzelbę, a szepcząc formułę, wyrywając strzela. Takowe strzelby nazywają jordankami i z takich, choćby kto i strzelać nawet
nie umiał, trafi pewnie do celu, byleby jeno dobrze wytrzymał.
Jak sobie lud uosobia „powietrze”, tak toż samo wyobrażenie przywiązuje do innych chorób. Baby, po wsiach lekarki, umieją zawiązywać chorobę, to jest odebrać ją od osoby; pochwycić, a w płachtę uwinąwszy, rzucą na rozstajne drogi30. Na Rusi, w Podlasiu naszym,
tego używają sposobu na wielką chorobę, febry i gorączki, stąd po drogach znaleźć można
wiele płacht, fartuchów i kawałów płótna porzuconych, których wszakże nikt z wieśniaków
nie podejmie, bo wierzy, że zaraz by się doń choroba przeniosła i w ciało wstąpiła.31
Kiedy morowa zaraza, trapiła dawniejszymi laty Ruś i Polskę, lud – przypisywał to oddechowi licznych upiorów, co dyszały pod mogiłami wśród dnia, a w nocy opuszczali wilgotne
posłanie, by trapić ziemię. Stąd wieśniacy i polscy, i ruscy, zaraz, jak usłyszeli o zarazie,
wbiegali na cmentarze, zatykając szczelnie wszelkie otwory, jakie dojrzeć mogli w mogiłach
lub w ich pobliżu.
W klechdzie Diabli taniec jest napomkniętym o strzelaniu do biesa srebrnym guzikiem i z
prawego oka. Jakoż ten sposób Mazury i Krakowiacy uważają za niezawodny, aby diabła, co
kręci wichrem, zabić lub zranić tak trafnie, że się więcej nie pokaże. Bywali ludzie, których
się żadna kula nie jęła. Takie mniemanie mieli Kurpie o Karolu XII, takie górale ruscy za
Prutem, Hucuły i Ruś dolin o sławnym rozbójniku swoim (opryszku) Doboszu, którego imię
brzmi w pieśniach ruskich dotąd. Srebrna kula ma mieć podobną władzę jak i srebrny guzik.
W podaniach gminnych Szwecji przesąd podobny znajdujem. Lud tam opowiada o duchu
Skogs-ra (pan lasów), co śpiewaniem swoim napełnia gaje. Okazuje się on czasem myśliwemu już to w postaci pięknej nimfy, już to przelatując z hukiem ponad głową, a nawet ma
upodobanie prześladować go to spuszczając nań deszcz wśród najpiękniejszej pogody, to
zsyłając czary na jego strzelbę tak, że przez wiele dni żadnego ptaka zastrzelić nie może.
Jednakowoż, jeżeli uda się myśliwemu rzucić kawałek żelaza lub stali w czasie przechodu
Skogs-ra, czary jego zostają zniszczone.32
WYRWIDĄB I WALIGÓRA. W podaniach niemal wszystkich ludów siła rej wiedzie.
Uczony Duńczyk Thiele, zbierający dawne podania swego narodu i wszelkie pomniki, przytacza podanie o Olgarze, Duńczyku, co sztabę żelazną uścisnąwszy miasto podanej prawicy
palce swoje wycisnął na niej.
29

Dzień św. Sebastiana uważają myśliwi za najpomyslniejszy, albowiem w nim nigdy chybić nie można.
Gdy udezrzenia krwi burzą czyj sen, wyciskają jęk lub krzyki, nazywa to lud, że zmora dusi. Zmora ta ma
być rodzaju ducha, który dosiada młodych parobczaków i męczy dziewczęta. Aby cierpiącą osobę uwolnić od
niej, potrzebazbliżyć się najciszej z próżną butelką i lekko ręką od głowy przesuwać, nadstawiając otwór naczynia; przy samych nogach go zatkać, a zmora w butelce znajdzie się czy w postaci pchły lub odrobiny słomy. Tak
schwytaną zmorę należy zakopać z butelką w ziemię.
31
Pobożniejsi, płachty takie, koszule swoje lub dzieci, nie rzucają, ale zawięzują po krzyżach, czyli figurach.
32
„Nouv. Ann. des voyages”, maj 1826.
30
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Nasze stare podania mówią o ludziach, co tury i żubry za rogi z lasów przyciągali, niedźwiedzie, przełamane siłą samej ręki, jednym zamachem pięści zabijali.
Co ta klechda wspomina o cudownych trzewikach i kobiercu, podobne podania w Szkocji
opisuje Walter Scott w jednej z swoich powieści.
MADEJ. Oprócz powieści o Madeju lud nasz zachował pamięć piekielnego łoża w przysłowiu groźnym:
Włożą cię w piekle na Madejowe łoże,
Gdzie same brzytwy i noże.
O rozbójnikach rozliczne krążą dotychczas powieści, ale imiona ich zginęły w pomroce
wieków.
U górali słyszałem pieśń jednę o rozbójniku równie jak Madej okrutnym:
Pod gaikiem, pod zielonem,
Orze dziewczę jednym koniem,
Jeszcze skiby nie zorała,
Matusia ją zawołała.
– Chodźże, córko! chodź do domu,
Wydam ja cię, nie wiem komu;
Wydam ja cię za jednego,
Za hetmana zbójeckiego.
Zmuszone dziewczę oddaje rękę zbójcy, a kołysząc z nim spłodzonego syna, śpiewa mu
przekleństwo, które wisi nad jego głową. Usłyszał je mąż srogi, wbiega, a żona już inaczej
dla dzieciny nuci:
We winie bym cię kąpała,
W paciaty cię obwijała.
Lecz rozbójnik okrutny słyszał dobrze przekleństwa, nie podarował jej tego:
Obciął jej ręce i nogi,
I rzucił na rozstajne drogi.
Zbójcom szczególniejszą tajemnicę usypiania ludzi przypisują dawne podania; oni to bowiem biorą rękę trupa, smarują tłuszczem i zapalają tyle palców, ile chcą, by osób w napadniętym domu snem twardym, niezbudzonym spało; nadto w takąż liczbę szklanek chuchają,
przewracając je dnem do góry.
Co w klechdzie o Madeju wyczytujemy, jak dusze zabitych z jabłonki w postaci gołąbków
ulatywały, wyobrażenie takowe dotąd jest zwyczajne między ludem polskim a ruskim, w
pieśniach nawet mamy to przechowane.
Zabójca Podolanki zaniósł jego ciało na rozstajne drogi:
Tan daleko, na Podolu
Jest tam rola nie orana,
Tylko rydlem pokopana.
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Na tej roli kruków siła,
A koło niej tam mogiła;
Na tej mogile wyrósł ci dąbeczek,
Na niej bieluchny siada gołąbeczek.
(Pieśń ludu Białochrobatów, Mazurów i Rusi znad Bugu K. W. Wójcickiego, 1836 r., tom
I, s. 73)
TWARDOWSKI. – Nie mają wieki zeszłe – mówi Fr. Siarczyński 33 – z liczby wsławionych ludzi żadnego, o którym by było więcej wspomnienia, a mniej pewnej wiadomości, jak
o życiu i dziełach Twardowskiego. Ród, imię jego nawet, czas życia i zejścia wiadome nam
nie są.
Że był szlachcicem, jest dowód jakikolwiek nazwie samej i w powieści ludu, że gdy się
zapisał czartowi, a dopominającemu się o skutek danego sława, Twardowski dotrzymać nie
chciał i różnych używał wybiegów, wtenczas, aby go przekonał i zawstydził, rzekł czart, iż
będąc szlachcicem, słowa danego dotrzymać powinien: Verbum nobile, debet esse stabile.34
Że w Krakowie się uczył, w tym się ślad pewny znajduje, iż podług podania na Krzemionkach za Wisłą, w Podgórzu, schadzki miewał z czartami, tam się z nimi umawiał, gdzie miejsce jedno wydrążone szkoły Twardowskiego ma nazwisko. W wieku jeszcze przeszłym ukazywano w Krakowie dom niedaleko Bramy Grodzkiej, którego ściany pęknione i nad oknem
urwany kawał muru miały być sprawą zdziałaną od czartów, gdy z niego Twardowskiego
opierającego się porwali.
Że żył za czasów Zygmunta Augusta, dowodzi powieść następująca, umieszczona w rękopiśmie Joachima Possela35:
Żałosny król Zygmunt August po stracie ulubionej swej żony Barbary Radziwiłłównej
cień jej przynajmniej oglądać pragnął. W wychowaniu niewieścim młodości swojej nasłuchał
się tysiącznych powieści, jako dusze osób zeszłych lub same dobrowolnie, lub wywołane
sztuką czarodziejską, ukazywały się żyjącym. O możności więc nie wątpił, chęci swej zwierzył się dworakom, ubiegającym się w staraniach zadosyć uczynienia żądzy pana swego.
Sprowadzono zewsząd do dworu ludzi w sztuce czarodziejskiej biegłych, obiecano sowitą
nagrodę, kto by dokazał tego, iżby król, skutkiem swych chęci, pocieszony został. Podjął się
tego Twardowski, czego inni nie śmieli, i królowę Barbarę chodzącą królowi pokazać przyrzekł. Zawierza król przyrzeczeniu i czasu ku temu przeznaczonego z największą niecierpliwością oczekuje. Ostrzega tylko Twardowski Augusta, aby, w milczeniu i spokojnie siedząc,
na widok ukazującej się królowej z miejsca się swego nie ruszył, inaczej za duszę i za życie
króla nie zaręcza.
Poddaje się August tak twardemu i tak trudnemu do zachowania warunkowi, byle dopiął
celu swych chęci. Nadeszła pożądana chwila; wywołana z cieniów śmiertelnych zjawia się
mara. Ledwie zdołał Twardowski na miejscu króla zatrzymać, tak żywo się porwał i chciał
lubą marę uściskać, a wtem widmo zniknęło.
Stać się to nie mogło jak po roku 1551, w którym królowa Barbara Radziwiłłówna wkrótce po koronacji swojej w Krakowie umarła. Żył więc Twardowski w połowie XVI-go wieku.
33

„Czasopism Naukowy”, 1829 r., zeszyt pierwszy.
Przysłowia K. Wł. Wójcickiego, 1830 r., t. III, s. 129–135.
35
Rękopism Joachma Possela, mający napis: Historia rerum polonicarum et pruthenicarum ab anno 1388,
ad annum 1623, wielkości arkuszowej, posiadał księgozbiór puławski. Rzecz pisana jest po łacinie i wiele ważnych wiadomości zawiera. Z niego ten wyjątek spolszczony o Twardowskim. Jochim Possel był lekarzem i
nadwornym historiografem króla Zygmunta III–go; obacz: Obraz wieku Zygmunta III-go Fr. Siarczyńskiego.
34

68

Otóż drugi wyjątek z pomienionego rękopismu Possela o Twardowskim:
Mieszkał w Bydgoszczy szlachcic polski, który piękny majątek osiągniony po przodkach
zmarnowawszy, po kraju się włóczył. Los wtedy Twardowskiego do tegoż miasta sprowadził.
Z nim marnotrawca znajomość zawiera, stanu swojego zwierza, aby go swą cudowną sztuką
z niedostatku wydźwignął, prosi. Lituje się Twardowski, proszącemu daje radę, zalecając, iż
od ścisłego jej dopełnienia wszystko zależy.
– Idź! – rzecze – i szukaj pustej na ustroniu chaty i, miawszy z sobą dziewięć pieniążków,
ani mniej, ani więcej, będziesz je bez ustanku liczył, powtarzając zawsze od jednego do
dziewięciu i na odwrót, od dziewięciu do jednego, aż dobrze dnieć zacznie. Strzeż się zaś
najusilniej pomyłki, boby to wszystko zepsuła. Strachów się żadnych nie lękaj, bo ja cię zapewniam, iż te nic złego ci nie zrobią. Gdy to dopełnisz, staniesz się bogatszym, niżeli byłeś
panem i nigdy ci na pieniądzach zbywać nie będzie. – Słucha rady chudzina, znajduje pustą
chatę, siada i natężoną myślą, aby nie pomylił, dziewięć groszy rachuje. Już dnieć miało, gdy
czart w Twardowskiego postaci przed nim staje: czyby się nie omylił? – pyta. – Ten z radością, że nie – odpowiada. – Rachujże! rzekł mu dalej – bo dzień niedaleko – i zniknął. Chce
nieborak liczyć, ale na czym stanął, nie pamięta. Otóż po bogactwach! – Wychodzi pełen
rozpaczy, ale mu diabli drogę zastąpili. Od nich stłuczony i zbity, ledwie się biedak do miasta
zaczołgał, a żałując swego postępku, resztę życia pokucie poświęcił w mniszym kapturze i w
bydgoskim klasztorze reformatem został. Taka to czarodziejska sztuka!36 Taki to czarownik!37
Podług dawnych podań miała posiadać książnica Akademii Krakowskiej rękopism, znany
niegdyś pod imieniem księgi wielkiej, liber magnus, który był poczytany za dzieło Twardowskiego. Bajano o nim, że był na łańcuchu żelaznym przykuty i ciężarami przywalony jako
czarownicze dzieło, do którego zajrzeć i nie godziło się, i nie śmiano. Ale trzeba było tej nauki, tej gorliwości w badaniu prawdy, która ożywiała J. S. Bandtkiego, aby odkryć błąd
wsparty ciemnych wieków powagą. Wyświecił on i ukazał, zgodnie ze zdaniem Dobrowskiego, iż to jest dzieło właściwie Pawła z Pragi, Židek zwanego. 38
Adam Naramowski, jezuita, w dziele swym: Facies rerum Sarmaticarum (Ks. I roz. 2, s.
28)39 rzecz szczególną o pomienionym rękopiśmie podaje:
Z pazura lwa poznać, a z dzieł życic człowieka. Jakie życie prowadził ów sławny czarodziej Twardowski, jak je skończył, wykazuje owe dzieło jego czarodziejskie, czyli rękopism,
który po śmierci króla Zygmunta Augusta, z daru jego, z wielu innymi księgami, wileńskiemu domowi jezuitów się dostał; o którym Szpot pisze, iż słyszał z ust księdza Daniela Butwiła, naówczas pomocnika przełożonego nad księgozbiorem wileńskim, który mu wskazał
miejsce osobne, gdzie książka rzeczona Twardowskiego łańcuchem żelaznym do muru przykuta była. Gdy ów ksiądz ciekawością zdjęty, co by zawierała, czytać ją zaczął, dał się słyszeć zgiełk i łoskot okropny w książnicy; zbiegły się snadź złe duchy, a ksiądz przelękniony,
rzuciwszy książkę, ledwie do pobliskiej izby zemknąć zdążył i całą noc potem z przestrachu
bezsenną przepędził. Nazajutrz rano, wezwawszy drugich, wszedł do książnicy, ale już owej
książki nie znalazł ani mógł wiedzieć, gdzie by się podziała. Najpewniej gdzie pisarz, tam się
i książka dostała.
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Magnus et praestigiator;I tym go wyrazem łacińskim Possel mianuje.
38
Historia biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 108.
39
Pisze St. Rostowski: Lithuanicarum Soc. Jesu historiarum, cz. 1, s. 49.
37

69

Zdarzenie to – mówi przywiedziony Fr. Siarczyński – mogło przypaść około r. 1620, które
Szpot słyszane od Butwiła zapisał, a Naramowski w sto lat prawie drukiem ogłosił, r. 1734.
Możnaż sądzić, aby to zniknienie rękopismu miało znaczyć przeniesienie się jego nieodgadnione do biblioteki Akademii Krakowskiej. Możnaż dać wiarę tej powieści, którą Naramowski w niepewnym rękopiśmie wyczytał, a której potwierdzenia skądinąd nie mamy? Zeznanie
Butwiła zalęknionego, pomięszanego i łatwowiernego, możnaż za prawdziwe poczytać?40
Za jedyny pomnik, który nam pozostał, Twardowskiego uważać można owe kruszcowe
zwierciadło, które w Węgrowie, na Podlasiu, w skarbcu kościoła miejscowego zawieszone,
czasów naszych dotrwało. Wysokie jest calów pol. 22, szerokie 19, u dołu przez pęknienie
uszkodzone, w ramy drewniane, czarne, kształtu staroświeckiego, oprawne. Używać go miał
niegdyś Twardowski za narzędzie do swych czarów, okazywać w nim złych duchów w różnej
postaci albo dusze i osoby zmarłe, które kto widzieć za jego pomocą żądał. Trwa dotąd między ludem podanie, iż patrzący się w nie przestraszani bywają poczwar okropnych widokiem;
dlatego wysoko zawieszone zostaje. Światły badacz, Teodor Narbutt, który to zwierciadło
oglądał i opisał, uznał, że jest z kruszcu białego, ale jakiego, nie wyraża; najpewniej stalowe
być musi. Napis biały w wierszach dwóch łacińskich, które pobożność na ramach wykreśliła,
to znaczenie zawiera „iż zwierciadło, którego Twardowski do sprawy sztuk czarodziejskich
używał, teraz ku czci boskiej służy”.
Luserat hoc speculo mugicas Tvardovius artes,
Lusus ad iste Dei versus in obsequium est.41
Fr. Siarczyński w „Czasopiśmie Naukowym” zbija dalej domniemywania zbyt płoche
Twardowskiego z Faustem podające za jedną osobę. To, jako rzecz zbyteczną, z niniejszych
przypisów wypuszczam. Krytyczne badania, prostujące zebrane wiadomości tu podane przez
Fr. Siarczyńskiego i objaśniające tak sławną postać ludową Twardowskiego, znajdzie czytelnik w dziele uczonego W. A. Maciejowskiego p.n. Polska i Ruś, t. IV. Warszawa 1842, s.
276.
– Podgórze zbudowane jest na poziomie Krzemionek, wzgórków z kamienia wapiennego
złożonych, w paśmie których pospólstwo pokazuje w skałach miejsce, nazwane katedrą
Twardowskiego, gdzie ten czarnoksiężnik, jak go dawne podanie nazywa, z diabłami narady
miewał. (Ambr. Grabowski, Kraków i jego okolice, 1830, wydanie drugie, s. 56.)
– Schodząc z wyżyn krakowskich wzgórzów ciągiem pięć mil, najprzyjemniejsze i rozliczne widoki oku stawiających, spostrzegać się daje szerokie piasków morze. Wkoło okropna pustynia, której jednakowość małymi krzakami sosnowymi gdzieniegdzie przeplata; w
ostatku, u poziomu góry i ruin Rabsztyna grodu leżą na równinie gruzy i rozwaliny miasta,
smutne, czarnym, posępnym starożytności powleczone kolorem. Zbliżając się, zaledwie
błyszczące jeszcze nieco dwóch kościołów wieże dają poznać, że to jest niegdyś wielkie,
piękne i bogate w kruszec srebrny królestwa polskiego miasto Olkusz. (T. Święcki, Opis starożytnej Polski, t. I, s. 126, wyd. 1828 r.)
– Osobliwa skała pod zamkiem Pieskowej Skały przez zbyteczną erudycją otrzymała najniewłaściwszą nazwę Pałki Herkulesa. Lud okoliczny nie rozumie tak klasycznego nazwania
i nazywa ją po swojemu Skałą Sokolą, bo na niej, podług podań wieśniaków, z którymi rozmawiałem, miały się gnieździć dawniej sokoły. Żadnego więc stosunku nie ma z Herkulesem, my się przeto nazwy urojonej trzymać nie możemy, kiedy jest swoja a własna.
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– Co lud nasz opowiada o Twardowskim, że jeździł na kogucie, podobną wiadomość zawiera kronika czeska, która z wszelką powagą opisuje cuda czarownika Żyto. Oto jej słowa:
W dziesięć lat po męczeńskiej śmierci świętego Jana Nepomucena zaślubił król Wacław
Zofią, córkę księcia Jana Bawarskiego. Sam książę odprowadził zaślubioną do Pragi, a wiedząc, że szwagier jego wielkim jest przyjacielem osobliwości, przyprowadził z sobą pełny
wóz czarodziejów. Gdy najdoskonalszy z nich dnia jednego dwór cały zabawiał, zbliżył się
do niego czarodziej króla Wacława, Żyto, rozdarł sobie usta po uszy i połknął rywala z całym
jego aparatem, obuwie tylko odrzuciwszy. Potem oddał całą tę zdobycz do kubła wody, a
widzowie śmiali się wielce, widząc tak skąpanego Niemca, po czym inni towarzysze jego nie
śmieli już dalej się popisywać. Tym dzielniej dokazywał Żyto, pokazując się to w swojej, to
w obcej postaci, to w złotej, to zgrzebnej odzieży.
Gdy się cesarz przechadzał, Żyto płynął koło niego w łódce po ziemi, a gdy cesarz jechał,
on dążył obok niego na małym wózku, przez koguty ciągnionym. Nie mniej ubawiał gości
zamieniając im ręce podczas stołu to w jelenie, to w końskie kopyta, aby jeść nie mogli. Raz,
gdy na ulicy zgiełk posłyszano i wszyscy z okien głowy wychylili, czarodziej obciążył je w
ogromne jelenie rogi, że się z okien wydostać nie mogli, a on tymczasem smaczno zajadał i
spijał!
Na dowód, że może mieć pieniędzy, ile zechce, zamienił raz 30 stogów siana w tuczne
wieprze, które wypędzić kazał na paszę obok trzody bogatego, ale skąpego piekarza, nazwiskiem Michałek, któremu potem tanio je sprzedał, z ostrzeżeniem, aby ich nigdy nie poił.
Gdy piekarz tej rady nie słuchał, ujrzał, iż wnet wieprze jego w stogi siana zamieniły się na
powrót i popłynęły z wodą; chciał więc odebrać swoje pieniądze. Znalazł czarownika śpiącego w gospodzie na ławie i w gniewie chwycił go za nogę, by go obudzić, ale przestraszony
zobaczył wyrwaną nogę czarownika w swoim ręku. Żyto narobił wiele hałasu o nogę, której
stratę Michałek drogo musiał opłacić. Dotąd jest przysłowiem u Czechów o złym kupnie:
„Zarobił, jak Michałek na wieprzach.”
– Do Twardowskiego diabeł miał mieć przemowę w języku łacińskim, w tych wyborowych słowach:
„Quid cogitas, domine Twardowski? An nescis pacta nostra? Verbum nobile, debet esse
stabile!”
– Porównanie rozlicznych wież Krakowa do nóg pajęczych jest dosłowne ludu.
– Podania ludu mienią Twardowskiego twórcą znajomych kantyczek, rodzaju pieśni nabożnych. W istocie noszą one na sobie cechę starożytności dalekiej.
F. Bentkowski w historii literatury polskiej pieśni te odnosi, nie bez zasady, do epoki od
Kazimierza Wielkiego do Zygmunta I.
– Wiadomość tę, że pokazywano czarną plamkę jako ciało Twardowskiego, mam od głośnego w dziejach panowania Stanisława Augusta Kuźmy, któremu ojciec nieraz o tym rozpowiadał.
Rozliczne powieści, jakie krążą o Twardowskim między ludem, nie zgadzają się o końcu
żywota czarodzieja. Gdy jedne zawiesiły go w powietrzu jako uratowanego kantyczką, skąd i
przysłowie między ludem: „Ratuj się jak Twardowski kantyczką”42, drugie go umieściły w
piekle jako starszego między czartami diabła. Gdy jeden z ludzi odwiedził raz piekło, zobaczył w nim czarodzieja, zwano go tam kulawym Twardowskim, bo i napadał na nogę.
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Do badań Fr. Siarczyńskiego dodać należy, że na dworze Zygmunta Augusta Twardowski
niepośledniej używał sławy, bo to zaświadcza Łukasz Górnicki w swoim Dworzaninie. Z
podań ludu napisał Adam Mickiewicz balladę pod napisem: Pani Twardowska, którą naśladował wybornie Hulak Artemowski po małorosyjsku, z zastosowaniem do obyczajów ludu
ruskiego.43
Jużem nadmienił, jak różne krążą powieści o Twardowskim, jako na malowanym koniu
jeździł i bicz z piasku umiał skręcić. Jerzy Samuel Bandtkie w ostatnim wydaniu Dziejów
narodu polskiego w Wrocławiu 1835 (t. II, s. 75) zachował nam kilka szczegółów o Twardowskim. Karczma „Rzym”, gdzie go diabli porwali, ma być pod Sandomierzem. Do dzieł
tego czarnoksiężnika policzyć należy, że kamień ogromny pod Czerwińskiem przeniósł i
staw w jednej nocy pod Knyszynem, Czechowizna zwany, zrobił.
O jego skonie równa rozmaitość, poszedłem za najpospolitszą, wszakże przepomnieć nie
mogę szczegółu, którym w Mazowszu nad Narwią słyszał.
Twardowski, co całe życie pracował nad tym, aby wynaleźć środek oparcia się śmierci,
wynalazł wreszcie sposób pewny. Na kilka lat przed porwaniem swoim zaufanemu uczniowi
kazał się posiekać w kawałki i przepisał mu, jak dalej ma postępować. Uczeń rozgłosił śmierć
Twardowskiego; jakoż znikł czarnoksiężnik, a tymczasem krajał ciało jego, siekał, gotował
zioła i maście. Tak posiekawszy, maścią nasmarował, zlał sokami roślin i złożył na powrót
ciało, jak należy. Nie pochował je na cmentarzu, ale pod murem otaczającym wkoło. Twardowski polecił, aby przez trzy lata, siedem miesięcy, siedem dni i siedem godzin; leżało ciało
nie odkrywane. Wierny uczeń dotrzymał wiernie przepisu i czasu odkopania grobu.
O północy, w pełni księżyca, sam z rydlem, zapaliwszy siedm świec z tłustości trupiej,
wziął się do roboty, zrzucił ziemię, oderwał nadgniłe wieko. Jakiż podziw! Zwłoki Twardowskiego znikły, w miejscu wiór, na których leżały, kwitły wonne fiołki i macierzanka; na tej to
murawie spoczywało snem ujęte nadobne dzieciątko, zachowawszy w zdrobniałych rysach
oblicze Twardowskiego. Wyjął to dziecię – zaniósł do domu; przez noc urosło by przez rok,
za siedm dni już mówiło tak o wszystkim, jak Twardowski, w siedmiu miesiącach urosło w
młodzieńca. Wtedy zaczął znowu pracować odrodzony Twardowski w czarnoksięstwie, wynagrodził sowicie wiernego ucznia, wszakże zaraz, żeby tajemnica odrodzenia nie wyszła na
jaw, zaklął go w pająka, trzymał w swojej komnacie, mając o nim czułe staranie.
Kiedy potem diabli porwali Twardowskiego z karczmy – a on pająk, ile razy z domu wychodził, przyczepiał się doń nitką – i teraz zawieszony w powietrzu został jako wierny towarzysz, przyczepiony do jego nogi. Spuszcza się on nieraz na swojej nici ku ziemi, przygląda,
co się dzieje, wraca na powrót i usiadłszy na uchu rozpowiada mu, co widział i usłyszał,
czym nędzarza pociesza.
BORUTA. Łęczyca, wpośród błot, nad Bzurą, murem niegdyś obwiedzione i zamkiem
przez Kazimierza Wielkiego wzmocnione miasto. Zamek tutejszy jest wsławiony z powieści
pospolitej o diable Boruta zwanym, tak jako we Francji zamek Lusignan o Meluzynie.
(Opis starożytnej Polski Tomasza Święckiego, tom I.)
– Piskorz, nazwa ta obejmuje jedynie szlachtę łęczycką; dawniej stąd bywały częste pojedynki z Mazurami.
– Zręczny i dobry rębacz, oparłszy plecy o ścianę, mógł się wielom bronić, bo nigdy nie
używano broni ognistej. Gdyby wśród takiej bójki który zdradliwie wystrzelił, wszyscy by
uderzyli na niego.
– Dotąd lud wyobraża często diabła w postaci sowy. Idąc z jednym wieśniakiem przez las,
ciągnący się szeroko pod miastem Białą, w Podlasiu, zbłądziliśmy z drogi, a ścieżkami rozlicznymi zwiedzeni, weszliśmy w bezdroże. Noc była ciemna i, jak uważał mój przewodnik,
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żeśmy się wiele oddalili z naszego kierunku. Przedzierając się przez gęstwinę, zarośle i błota,
z trudem przysparzalim kroku. Wszystko dookoła milczało, głos tylko sowy rdzawej (strix
stridula), głosowi śmiejącego się człowieka podobny, przerywał ciszę. Zaledwie pierwszy jej
głos usłyszał wieśniak, stanął przerażony, nie śmiał posunąć nogi, obracając się do mnie,
rzekł cichym i drżącym głosem po rusku:
– Czujecie?!
– Co? – zapytałem zdziwiony.
– Czujecie? – powtórzył – to czart śmieje się, że nas obłąkał i z tego cieszy się teraz.
To wyrzekłszy, zaczął szeptać jakieś zaklęcia, co chwila żegnać się i pluć ustawicznie na
wszystkie strony. Diabeł wedle podań ludu często sowy i puchacza przybiera postać.
– Podobnie przyciętą miał piętę ślusarz z Bruśniku, o którym czytamy w „Ziewonii” 1833
r. takie podanie:
O mil trzy na wschód Lusławic leży wieś Bruśnik; na jej gruntach znajduje się znacznej
długości pieczara. Te lochy słyną między ludem jako skład niezmiernych skarbów, których
szatani strzegą. Stąd jest powieść o kulawym ślusarzu, który niedawno umarł. Śmiały ten
człowiek i potrzebujący doszedł, że w pewne święta diabli się rozchodzą i zostawiają pieczarę bez żadnej straży. Korzystał z pory, udał się do strasznego miejsca, nie zastał w samej rzeczy nikogo z duchów, nabrał więc pieniędzy, ile mu się spodobało, i wrócił szczęśliwie do
domu. Pierwsza ta wyprawa zachęciła go do podobnych częstszych i zawsze pomyślnych.
Raz, chciwszy nadzwyczaj, zabawił przy rabunku dłużej, niż wypadło; diabli nadchodzą,
łapią go na gorącym uczynku, nieborak znalazł przynajmniej dość czasu wymknąć się rozgniewanym duchom, ale uciekając, tak pośpiesznie drzwi, za sobą zatrzasnął, że mu piętę
ucięły i z tej przyczyny chromał aż do śmierci.
(Dziennik podróży po zachodniej części Galicji.)
– W wielu dawnych województwach Polski i na Rusi lud powszechnie uważa, że najulubieńszym pomieszkaniem diabła jest stara i spróchniała wierzba. – W niej, przemieniwszy się
w puszczyka (strix ulula), lubi śmierć ludziom przepowiadać. Stąd wieśniak wierzby stojącej,
choć spróchniałej, nie ścina, aby nie obrazić diabła, co w niej. przesiaduje i w rozmaitych
postaciach okazuje się ludziom. Z tego to przesądu bierze początek przysłowie: „Zakochał
się, jak diabeł w suchej wierzbie”, oznaczające miłość gwałtowną i zapamiętałą.
(Przysłowia K. Wł. Wójcickiego, Warszawa 1830 r., tom III.)
O tym sławnym złym duchu jeszcze następną opowiadają powiastkę:
Ksiądz z Łęczycy, zaproszony jadąc na obiad, przy pacierzach porannych przewidując, że
nie będzie miał czasu, odmawiał i modlitwy nieszporne. Właśnie przebywał groble wśród
błota, gdy napotyka wieśniaka, który go z rubaszną pozdrawia miną i tymi słowy: – Dobry
wieczór, księże. – Zdziwiony pleban odpowiada: – A wszakże to nie wieczór, ale rano. – Ale
wieśniak rzecze z szyderstwem: – Musi być wieczór, kiedy już po nieszporach. – Przelękniony pleban poznał, z kim rozmawia i prędzej pojeżdżać kazał. Był to Boruta, co przybrał na
się postać rubasznego wieśniaka.
Równą sławę z Borutą dzieli diabeł Rokita około Wielunia na bagnach od wieków zamieszkały. Lubom zwiedzał tam strony, nie zasłyszałem o nim nic szczególnego, jak tylko
proste gawędki, kogo wciągnął w błoto albo obłąkał, albo wzrok tak zatumanił; że nie mógł,
stojąc przed drzwiami chaty, zobaczyć ani własnego domostwa, ani wioski. Tak zatumaniony
od Rokity biedak i tydzień chodził wkoło chałupy swojej, a trafić nie mógł.
Zastanowić muszę uwagę nad wyrazem powyższym „tuman”, podług wyobrażenia ludu.
Wyraz „tumanić” oznacza zawsze lub niewidomym się uczynić, lub wzrok otaczających podług woli usposabiać i urządzać. Tak, gdy raz kuglarz zabawiał patrzących wieśniaków, jak
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małym otworem, przez środek kłody przeciskał się, a w rzeczy samej przez wierzch jeno
przełaził, puścił tuman i wszystkim zdawało się, że rzeczywiście przez środek kłody przechodzi.
Nadjechał właśnie garncarz wioząc na targ nowe garnki, a spostrzegłszy oszukaństwo kuglarza, zawołał do przytomnych: – Przypatrzta się no dobrze! bo to cały diabeł, on nie przez
środek kłody, ale przez wierzch tylko skacze.
Obrócił się kuglarz i ujrzał świeżego gościa, którego oczy jeszcze nie otumanił. Rozgniewany, że go tak przed zgromadzeniem zawstydza, rzekł: – Lepiej patrz na swój wóz, garnki i
konia, którego gryzą wrony i naczynia tłuką.
Obejrzał się garncarz i zobaczył rzeczywiście, jak niezliczone stado wron osiadło wóz,
garnki i konia, którego niemiłosiernie dręczyły; porwał zatem kij gruby, chcąc zuchwałe odegnać ptastwo, jak zaczął bić i machać na wszystkie strony, kuglarz zdjął mu z oczu tuman, a
zadziwiony garncarz ujrzał, że zamiast obrony zabił konia, a zamiast wron, które zwyciężał,
potłukł wszystkie garnki przeznaczane na jarmark do sprzedaży.
Co nadmienia powiastka o Borucie, o skarbach ukrytych, podobna krąży i w samym Krakowie. W środku rynku starożytnego grodu stoi gmach staroświecki Krzysztofory, należący
niegdyś do Krzysztofa, zwolennika magii, a w ostatnich czasach starosty kluczewskiego. Pod
nim rozciągać się mają obszerne piwnice wzdłuż całego rynku, aż do kościoła Panny Marii.
Nie wiadomo, w jakim czasie się to działo, dosyć że młoda kucharka miała zarznąć koguta,
ale ten jej uciekł do pomienionych piwnic. Dziewczyna, chcąc go koniecznie doścignąć, zapędzała się za nim coraz dalej, nie zważając, że już przebiegła kilkanaście coraz głębszych
piwnic. W końcu, nie znalazłszy zguby, chce powracać, gdy wtem zastępuje jej drogę cieniuchny Niemczyk w trójgraniastym kapeluszu, na kurzych stopach; był to przemieniony
kogut w diabła, który uspokaja przelękłą kucharkę, a pokazując beczki napełnione złotem,
każe jej nadstawić fartuszka. Dziewczyna wypełnia złotem swój fartuch i odbiera napomnienie, żeby się nie obejrzała poza siebie, bo wszystko straci. Ale kucharka, mając ostatni stopień przestąpić, z ciekawości zwraca oczy za siebie; drzwi się z łoskotem zatrzasły i choć
skarby zatrzymała, utraciła piętę.
Zaraz znalazła wielu zalotników, poszła za mąż, a na pamiątkę swego zdarzenia miała
ufundować kaplicę przy kościele Panny Marii, gdzie jeszcze przed niewielą laty miano pokazywać obraz, wypadek ten przedstawiający.
Jakkolwiek powieści są liczne, nie są jednak tak upowszechnione, jak pieśni. Lud wielkopolski i część Mazowsza rzadko się nimi zajmuje. Nad Bugiem i Wieprzem powszechną dotąd jest rzeczą nie tylko w domach włościan, ale niższej szlachty, długie wieczory jesieni
zaczynać od pieśni nabożnych, dalej światowych, a na koniec bawić się słuchaniem bajek,
które im okropniejsze, tym pilniejszą obudzają ciekawość, mimo przestrach i obawę śnienia
słyszanych nadzwyczajności. Tam są powieści, które dla swej treści znajome są niemal
wszystkim, jako to: Brzozowski, Złota Halina i liczne bajki o trzech braciach, z których zwykle dwaj mądrzy, a trzeci głupi, dzielą się spadkiem itp.
Oprócz pieśni i powieści znane są jeszcze między ludem naszym różne zagadki, które
wszystkie są ułożone wierszem, a niektóre nawet dosyć dowcipne. Utwory ich w sferze nadzmysłowej nie mają ani namiętności i zmysłowych własności południa, ani dzikich potworów
północy i jak niegdyś mitologia słowiańska nic okropnego nie mieściła, tak podobnie i dzisiejsze gusła, zabobony i czary itp., skutki chmurą ciemnoty pokrytego umysłu, dość liczne,
niewybujałe jednak, nigdy przeważnie w umyśle ludu naszego nie działają. Dziś największe
gusła panują z powodu słabości. Lud nasz powszechnie wierzy, iż choroba przez ludzi zadaną
na powrót odebraną, czyli, jak się wyrażają, odczynioną być może. Za najskuteczniejsze lekarstwo uważają zamówienie przez baby, a najwięcej przez owczarzy. Zamówienie to, używane na wszystkie choroby, odbywają wzywaniem świętych lub Najświętszej Panny, które
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baby z dodaniem innych słów niby tajemnicę jaką szepcą, czyniąc przy tym pewny rodzaj
magnetyzowania na chorym przez chuchanie i dotykanie. Miejsca odosobnione, źródła nieczyste, a szczególniej bagniska i puste zamki są zwykle, podług naszego ludu, przez złych
zamieszkane duchów, o których, a mianowicie o mieszkających na bagnach, dziwne roznoszą
baśnie. Istność diabłów w podobnych miejscach tak jest upowszechniona, iż mają stałe nazwiska i na zawołanie wychodzą, a dawniej i pieniądze dawali. Najwięcej jednak jest powieści, jak wodzą po swych bagnach pijaną szlachtę lub włościan z kiermasza albo z odpustów,
które dla tych ostatnich bywały dawniej tym, czym dla szlachty dawniejsze sejmiki. Z podobnych diabłów sławny był pod Łęczycą Boruta, w Wieluniu Widoradzki, a na Podlasiu
Rokita. W wielu miejscach bagna uważają za pokrywające zapadłe miasta i z największą
pewnością utrzymują, jak słyszeli dzwony, śpiewające głosy itp. Wierzących w śpiewy jest
już mało. Dziwną jest rzeczą, zważając, że u nas diabeł ubrany jest po niemiecku i do tego w
czarnego koloru sukniach, wszakże przedziergać się może w rozmaite rzeczy, a nawet czasem w lekki dymek i w ogólności więcej jest ogadany aniżeli w istocie zły, podług przysłowia: „nie taki diabeł straszny, jak go malują”. Jak diabeł zawsze się ubiera czarno i krótko,
tak przeciwnie, wszelkie inne duchy chodzą całe w bieli, o zjawieniu się których dość liczne
krążą podania.
ŻABA. Zupełnie niemal taż sama klechda jest znaną powieścią u wschodnich ludów, z tą
główną odmianą, że nie w żabiej skórze, lecz w małpiej zaklęta dorodna królewna. Lecz i u
nas nieraz zasłyszeć można tę samą klechdę, w której także nie o żabie, lecz o małpie opowiadają, spisałem ją tak, jako bywa pospolitsza. Dla porównania naszej klechdy z powieścią
indyjską dołączamy całą wyjętą z „Asiatic-Journal”:
Był król mający siedmiu synów, a ponieważ wszyscy doszli do wieku męskiego, rozmyślał nad tym, jakby ich przyzwoicie pożenić. Ale że nie chciał między bracią wzniecać niezgody, gdyby jednemu nad drugich dawał pierwszeństwo, zasięgnął przeto rady swojego wezyra, chcąc się od niego dowiedzieć, jakby najroztropniej postąpić, ażeby każdy z synów zadowolony był zrobionym dlań wyborem. Wezyr, co był rozsądnym człowiekiem i w tak łaskotliwą a oraz niewdzięczną sprawę bynajmniej mięszać się nie chciał, pomyślał chwilę i
wyrzekł: – O królu! jeżeli tę sprawę chcesz zakończyć szczęśliwie, każ festyn powszechny
ogłosić, wyjedź z pałacu twego w pobliską dolinę na czele szlachty, królewiczów, synów
swoich i licznego wojska, objaw zamiar zgromadzonemu ludowi przez usta swojego sługi,
potem każ przynieść siedm łuków i strzał siedm, niech siedmiu królewiczów każdy po jednej
strzale wybierze i niech te strzały w różne strony z cięciw wypuszczą, a dokąd która poleci,
tam niech królewicze szukają, a każdy znajdzie żonę, jaka mu przynależy. – Podobała się
królowi ta rada i wnet zgromadził liczne wojska, wsiadł na swego słonia i wyruszył ku pobliskiej dolinie na czele szlachty, znakomitych urzędników i państwa, a za nim wyruszyło całe
miasto i rozłożono się z mnóstwem koni, wielbłądów i bawołów.
W dniu naznaczonym, gdy lud cały zgromadzony, donośnym głosem oznajmił wezyr zamiar króla, a skoro królewicze zezwolili i żądaną od nich złożyli przysięgę, że wszelkim
poddadzą się skutkom, przyniesiono siedm łuków i strzał siedm, a bracia uczynili wybór.
Wypuścili strzały, a każda w inną poleciała stronę. Jedna upadła przed domem wezyra, który
miał piękną córę, pięć poleciało ku pałacom innych znakomitych dworzan, tylko strzała najmłodszego brata utkwiła w drzewie tamaryndy. 44
Wielkie było pomięszanie z tego zdarzenia. Król naradzał się znowu ze swoim wezyrem,
lecz roztropny doradca zawsze baczny na to, by wszelką odpowiedzialność od siebie oddalić,
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radził królowi zapytać o to wieszczków i świętych mężów dworu, co najlepiej będą mogli
rozstrzygnąć, jak dalece strzał tak nieszczęśliwy obowiązywał królewicza.
Na rozkaz króla zgromadzili się przeto przed oblicze monarchy w mnogiej liczbie pobożni
i uczeni mężowie. Rozważywszy rzecz dokładnie, oświadczyli po odbytej naradzie, że królewicz powinien wypełnić wzięte na siebie zobowiązanie i że lepiej, iż będzie poślubiony z
drzewem, jak gdyby miał nie dotrzymać słowa i stać się krzywoprzysięzcą, nie chcąc przyjąć
za małżonkę strzałą wskazaną mu istotę, z którą uważać się powinien tak prawnie poślubionym jak inni bracia jego z żywymi oblubienicami, które im los szczęśliwszy przeznaczył.
Król uznał sprawiedliwość takowego wyroku, a lubo mocno ubolewał nad tym, że syn
najukochańszy drzewo poślubić musi, zalecił jednakże, ażeby onej nieżywej oblubienicy te
same zaszczyty czynione były, co i córkom znakomitych dworzan, które do rodziny królewskiej przyjęto. Roztropny wezyr pocieszał go tymczasem tą uwagą, że to jest czcza formalność, a po odbytym obrzędzie wolno będzie królewiczowi wybrać przyzwoitszą towarzyszkę
życia. Król uspokoił się tym niepomału i z ulżonym sercem czynił przygotowania do wesela.
Nadszedł dzień, w którym dary ślubne miano wręczyć córce wezyra tudzież pięciu innym
dziewicom i z równie uroczystą wystawnością położono pod drzewo taką samą ilość koszów
z darami ślubnymi wraz z umową ślubną, przepysznie na pargaminie spisaną. Przy tej sposobności dostrzegli oddawcy podarunków, że drzewo to było najpiękniejszego rodzaju, i widzieli, jak spod rosochatych gałęzi strumień czysty wytryskał. Ody nazajutrz znowu pod
drzewo przyszli, ujrzeli miasto położonych wczoraj koszów inne, daleko piękniejsze, napełnione najprzepyszniejszymi, jakie widziano kiedy, szalami, sztukami złotej i srebrnej lamy,
daleko kosztowniejszymi niż materie Kaszyhu, wreszcie diamentami najczystszej wody i
owocami pięknością i zapachem o wiele krajowe przewyższającymi. Oprócz tego na osobnym miejscu znaleziono list pisany pięknymi literami, w którym wyrażono, że drzewo
przyjmuje dary królewicza oraz zawiadamia go, ażeby w oznaczanym czasie stawił się z
przyzwoitym orszakiem dla odprowadzenia oblubienicy w miejsce jej przyszłej siedziby.
To niezwykłe wesele wielkie sprawiło wrażenie i wszędzie mówiono o nim. Słysząc o
strumieniu pod drzewem tamaryndy, nikt nie wątpił, że to było siedlisko czarownicy, ale nikt
nie umiał powiedzieć, co to była za czarownica jaką oblubienicę przeznaczyła królewiczowi.
Nareszcie zbliżył się dzień wesela. Pan młody dosiadł rumaka i na czele swego orszaku
pojechał do drzewa tamaryndy. Zastał tam równie świetną drużynę czekającą nań z jeźdźców
i mnóstwa palankinów, okrytych szkarłatnymi kobiercami, a które, haftami złotymi bogato
ozdobione i na żerdziach jasnych kolorów niesione, w promieniach słońca jak brylanty błyszczały. Wszystkie te palankiny były gęsto ściśnięte i najmniejszego nie zostawiały otworu, tak
że nie można było ani oblubienicy, ani jej kobiet obaczyć.
Królewicz jechał obok najpiękniejszego palankinu, usiłując złożyć wszelkimi sposobami
uszanowanie nieznajomej dziewicy, która przyjęła jego zaloty. Lecz gdy tak jechał w marzeniach o przyszłym szczęściu pogrążony, nie dostrzegł z początku, że orszak zboczył z drogi,
prowadzącej do pałacu, który mu ojciec dla niego i oblubienicy przeznaczył. Co większa ujrzał się w okolicy całkiem nieznajomej i wkrótce przybyli do wysokiego muru opasującego
niezmierna przestrzeń. Orszak zatrzymał się przed kamienna bramą, gdzie poważny starzec
prosił królewicza, ażeby rozpuścił drużynę swoją, gdyż dwór zamężnej z nim dziewicy był
dosyć dla nich obojga dostatecznym. Życzenie tajemniczej władczyni jego serca było prawem dla czułego królewicza, rozpuścił zatem ludzi swoich i przyłączył się do obcego orszaku. Prowadzono go więc przez trzy lub cztery obszerne dziedzińce, których regularne czworoboki rzędami słupów otoczone były, ozdobne płaskorzeźbami cudnymi wiodły do pomieszkań najznakomitszych urzędników dworu. Dostał się nareszcie do ogrodu pełnego najosobliwszych drzew i kwiatów, a w nim ptastwo bujało najrzadszych rodzajów.
Wpośród czarodziejskiego ogrodu wznosił się marmurowy pałac tak przepysznej budowy,
że wszystko przewyższał, co dotąd widziało oko królewicza. Wszedłszy doń, ujrzał mnóstwo
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kobierców, złotych i srebrnych naczyń, zwierciadeł, a komnaty napełnione były woniami i
mieściły łaźnie wyłożone najprzedniejszą porcelaną. Młody małżonek ulotnym jeno wzrokiem rzucił na te wszystkie przepychy i przez komnaty, bogactwy jaśniejące, których szereg
długo się ciągnął, śpieszył z niecierpliwością jak najrychlej stanąć w podwojach małżonki
swojej. Ale stanął jakby piorunem rażony, ujrzawszy, że to była – małpa.
Zanadto jednak posiadał wykształcenia z dobrym sercem, ażeby wobec wszystkich okazał
okropny zawód, owszem, zrobił twarz zupełnie wesołą i z uprzejmością największą składał
małżonce swojej uszanowanie. Małpa odpowiadała na jego grzeczność wymownie i okazała
tyle dowcipu i żywości w rozmowie, że królewicz wiele ze wstrętu utracił, a wkrótce zapomniał, iż rozmawiał z brzydkim zwierzem i tego rodzaju, którego szczególniej nie lubił.
Dostrzegł oraz, że dwór cały składał się z małp samych, w duchu więc cieszył się niepomału, że rozpuścił swój orszak.
Napady smutku zasępiały chwilami czoło młodego małżonka, lecz te rozpędzała wkrótce
małpy wesołość i przyjemna rozmowa. Grała na kilku instrumentach, śpiewała przecudnie.
Pojednany z losem królewicz, tę jedynie czuł jeszcze troskę, jak by ukryć przed rodziną nieszczęśliwą postać swojej małżonki. Dlatego do dworu ojca przybywał zawsze z obliczem
wesołym i był ostrożny w mowie, aby nie wydał własnej tajemnicy.
Królewicze, bracia jego, często wybadywani przez małżonki swoje o niewidzialną bratowę, nie mogli ciekawości ich zaspokoić. Ginęły więc z niecierpliwości docieczenia tajemnicy
i wszelkich poruszały sprężyn, by ujrzeć tę dziwną osobę. Wszystkie atoli usiłowania ich
były nadaremne, bo nie przyjmowała odwiedzin żadnych i sama nie odwiedzała nikogo.
Brały się zatem na różne, jakie wymyślić mogły, sposoby. Stare kobiety, jeszcze ciekawsze i
natarczywsze jak one same, pod różnymi pozorami posyłane były od nich do pałacu, lecz
mimo wszelkich podstępów, nie znalazły przyjęcia. Przejeżdżający kupcy, kuglarze, wróżbitowie i śpiewacy, podobnież odprawiani byli od bramy, a nawet ludzie, co przypadkiem koło
samej bramy zasłabli, żadnej nie doznawali pomocy i musieli wedle możności sami się krzepić, gdyż ani spojrzano na ich chociażby najgłośniejsze cierpienia.
Królewne, wyczerpawszy tym sposobem nadaremnie swój dowcip, wpadły nareszcie jeszcze na myśl jednę, a lubo nie spodziewały się zupełnie pomyślnego skutku, miały jednak nadzieję, że się pomszczą za te wszystkie klęski, jakie dowcip ich poniósł.
Synowe namówiły króla, teścia swojego, ażeby dla nich wyprawił świetną ucztę i były
ciekawe, pod jakim pozorem która z zaproszonych gościń wymówi się z niebytności swojej.
Najmłodszy królewicz zmiarkował zaraz, że to była nań łapka i że go w kłopot wprawić
chciano, a że nie wiedział, jak by zniweczyć złośliwy zamiar bratowych, popadł przeto w
ponurą trwogę.
Zmiana, zaszła w umyśle królewicza, nie mogła ujść baczności uważnej jego małżonki,
lecz na zapytanie jej nie mógł dać innej odpowiedzi, jak tylko, że go to mocno boli, iż będąc
w przymiotach duszy tak dalece wyższą od małżonek jego braci, nie może jednak pokazać się
bez wystawienia się na ich szyderstwa i pogardę. Przyjemna małpeczka, dotknięta smutkiem
małżonka, zatopiona chwilę w głębokim dumaniu, nagle w oczach zdumionego królewicza
zrzuciła skórę małpią i odurzonym jego oczom ukazała się w postaci najpiękniejszej kobiety,
o jakiej pomyśleć tylko można było, i w przepysznym i bogatym ubiorze.
– Mojej małpiej maski nigdy przedtem nie zrzucałam, bo nie mogę tego czynić bez wielkiego niebezpieczeństwa. Mimo tej potwornej skóry żyliśmy z sobą szczęśliwie, a ja nie potrzebowałam wystawiać się na niebezpieczeństwo, dla samej powierzchowności, w oczach
rozsądnego człowieka tak mało wartości mającej. Weź tę skórę małpią, którą niechętnie składam, i chowaj ją troskliwie w mojej niebytności; z jej stratą popadlibyśmy oboje w wielką
nędzę i nie mogę ci dosyć zalecać, ażebyś jej ani chwili z oka nie spuszczał.
Wyrzekłszy te słowa odeszła, zanim królewicz ochłonął z rozkosznego zadziwienia, w jakowe wprawiła go ta nagła przemiana małżonki. Słowo po słowie powtarzał sobie napomnie-

77

nia małżonki, lecz im więcej nad tym rozmyślał, tym bardziej się przekonywał, że nie jest to
dlań rzeczą zupełnie obojętną mieć żonę pod postacią ładnej kobiety czy brzydkiej małpy, a
ponieważ myśl ta była mu nieznośną, że nadobna jej postać znowu do szkaradnego przebrania powróci, mimo zapowiedzianego niebezpieczeństwa pewny, że małżonce swojej przeszkodzi do ukrywania powabów i wdzięków, postanowił spalić skórę i już do tego czynił
przygotowania.
Tymczasem małżonki sześciu królewiczów zgromadzone w pałacu królewskim zdziwiły
się niepomału ujrzawszy wchodzącą bratowę, która z tak powabną godnością do uczty biesiadnej zasiadła, że nie wiedziały zaiste, nad czym się zastanawiać więcej, czy nad bogactwem jej stroju, czy nad jej prawie nadziemską pięknością, czy wreszcie nad jej czarownym
postępowaniem. Wszelako, lubo na chwilę zmięszane i odurzone były, to mimowolne
uczczenie wkrótce ustąpiło zawiści, porównywając się z tą królewską osobą i widząc, jak
niższymi były od swojej bratowej. Nim ta zawiść dojrzała, nagle z pośrodka uczty zrywa się
z największym przerażeniem powabna gościni, a zawoławszy: – Palę się! – znika sprzed zadziwionych oczu zgromadzenia.45
Grzmot okropny zapowiedział królewiczowi, co się stało u stoły królewskiego. Zaledwo
skórę małpią wrzucono w ogień, gdy buchnęła płomieniem i zgorzała; w tej chwili zapadł się
pałac i ogród. Nic nie pozostało, tylko srebrna lutnia, którą ukochana małżonka niedawno z
rąk wypuściła dostrzegłszy, że dźwięki jej nie były w stanie rozpędzić smutku królewicza.
Królewicz w czas ją jeszcze uchwycił, nim by wraz ze wszystkim, co go otaczało, rozpłynęła
się w powietrzu. Łańcuch z rubinów, na którym lutnia wisiała, zarzucił na szyję i pośpieszył
do pałacu ojca dowiedzieć się, co się stało z jego małżonką, powiedziano mu, że znikła, a
powód k’temu łatwie odgadywał, lecz gdzie jej szukać, gdzie ją wyśledzić?
Odwiedził drzewo tamaryndy, lecz i tam .nie dowiedział się o niczym. Drzewo stało jak
dawniej i u stóp jego jako dawniej szemrał strumień, ale na czułe zaklęcie królewicza żaden
głos nie odpowiedział i ani czarownica, ani małpa nie przybywały uweselić strapionych ócz
jego.
Nieszczęśliwy królewicz poddał się zupełnie rozpaczy, nigdy małżonka nie wydawała mu
się tak przyjemną jak teraz, gdy ją już może na zawsze utracił. Owa wielka zmiana jego
szczęścia nie mniej także zasmucała, bo lubo w pierwszej chwili nie przyznawał się do tego,
że żal po stracie małżonki bardziej jeszcze pomnożony został zniknieniem pałacu i wszystkich niezmiernych kosztowności, smutek wszelako byłby go daleko prędzej ominął, gdyby
mu czarownica przynajmniej zostawiła dla pocieszenia ogromne skarby swoje i gdyby mógł
żałość swoję wynurzać na poduszkach z aksamitu i w salach złotem wyłożonych, ale nie na
pustym polu, przy studni i koło drzewa tamaryndy.
Pełen chęci odzyskania straconego szczęścia, a może i wstydząc się w teraźniejszym poniżenia stanie ukazać się u dworu, postanowił pójść w świat i dopóty nie spocząć, dopókąd nie
odszuka tej żony, którą nieroztropnością swoją utracił. Przebył wiele krajów i widział małp
mnóstwo, ale żadna nie umiała go zawiadomić o straconym przedmiocie jego miłości. Znużony nareszcie długą i bezowocną pielgrzymką, udręczony na ciele i na duszy, umyślił odpocząć na chwilę. Cały świat znienawidziwszy, pragnął ustroni bezludnej i w niej zamieszkał.
Dom opuszczony stał samotnie na końcu ogrodu, co opasywał wiejskie pomieszkanie jednego kupca, a i o tym w gruzy rozsypanym niemal gmachu biegała pogłoska, że go złe duchy
nawiedzały. Nikt więc nie śmiał zbliżać się do niego i królewicz mógł tam bez przeszkody
czas długi bawić.
Ponieważ smutek i myśli tęskne spać mu nie dawały, najcichszy szelest zaraz go budził z
marzenia. Jednej nocy, gdy śnił właśnie o swojej małpiej małżonce, obudzony był niezwykłym poruszeniem w powietrzu. Spojrzy przed dach otwarty – lecz mgłę jeno dojrzał, wkrót45

Tu właściwie należałoby przerwać powieść, przytoczoną jedynie dla porównania z naszą klechdą, dalszy
już ciąg i koniec albowiem nie mają żadnego z nią związku
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ce głośny szelest skrzydeł rzadkiego zapowiadał gościa. Ukryty królewicz dojrzał go wreszcie, był to geniusz trochę niezgrabnej postaci, a po wzdychaniach i jękach, jakie wydawał,
łatwo się domyślił, że był zakochany. Lubo sam także cierpiał tęż samą chorobę, nie uznawał
jednak za rzecz roztropną ukazywać się, został przeto w ukryciu i uważał niepostrzeżony, co
smętny jego towarzysz czynić będzie. Geniusz złożył najprzód skrzydła, poprawił na sobie
ubiór, a potem rzadkie owoce, które przyniósł w połach szaty, zgrabnie układał na srebrnym
talerzu.
Królewicz poznał w nich zaraz owoce raju, jakie tak często jadał u małżonki swojej i która
go zapewniła, że one rosną tylko w ogrodach rajskich. Gdy geniusz zajęty był czyszczeniem
talerza, wysunął się królewicz z ukrycia, schwycił mu kilka owoców i te w sukni swojej
ukrył. Wykradł się potem po cichu do ogrodu i krok w krok idąc za geniuszem widział, jak
tenże zatrzymał się pod jednym oknem. Tu co do słowa podsłuchał rozmowę, którą geniusz
miał z żoną kupca. Geniusz przechwalał się mocno przyniesionymi jej owocami i zapewnił,
że żaden śmiertelnik nie jadł ich jeszcze, ponieważ one tylko w ogrodach rajskich od istot
błogosławionych i od geniuszów, łaskę nieba posiadających, rwane być mogą. Słowa te zdawały się czynić wrażenie na onej niewieście, która, jak cała płeć biała, lubiła szalenie
wszystkie zagraniczne osobliwości i – jak uważać było można – niedługo dała się prosić o
przyjęcie tak przepysznych owoców. Geniusz wszelako nic więcej od niej za to nie zyskał
tylko pozwolenie, że może przyjść znowu, z nowym zapasem świeżych owoców. Królewiczowi przyszło na myśl, czyby nie można korzystać z głupstwa zakochanego geniusza i z
próżności żony kupca. Przebrał się więc nazajutrz za ogrodnika i udał się do kupcowej,
wzięte owoce niosąc jej na przedaż. Kupiono je chętnie i gdy głupi geniusz, nie postrzegłszy,
iż mu owoce skradziono, znowu ze świeżymi następującej przybył nocy, nie był najuprzejmiej przyjęty. Rozgniewana niewiasta nazwała go kłamcą i oszustem, ponieważ udawał, że z
raju przyniósł owoce, we wszystkich prawie ogrodach rosnące. Biedny geniusz nie wiedząc,
co na ten zarzut powiedzieć, na próżno zaklinał się, że bynajmniej jej nie oszukał, i że drzewa, na których te przecudne owoce rosną, mają konary ze złota, a liście ze szmaragdu.
Uprzedzona kupcowa niczym jednak przekonać się nie dała i odrzekła, że nie wierzy jego
przysiędze, chyba że da jej lepsze dowody swoich zapewnień. Geniusz nie uposażony ani
szczególniejszymi darami wymowy, ani nader w sposoby przemyślny, nie wiedział, jak sobie
poradzić i co by zrobić, by się usprawiedliwić w oczach swojej kochanki. Po długiej rozwadze podjął się wreszcie wziąć z sobą człowieka jakiego do ogrodów rajskich, by ten na własne oczy obaczył drzewa, z których owoce te zerwano. Nie zachodziła więc już żadna trudność, jeno żeby kogo wynaleźć, co by się podjął tej niebezpiecznej podróży. Zaradził temu
królewicz ofiarując się na tę wyprawę. Geniusz obwinął go z lekka w swoją długą szatę,
wzbił się z tym ciężarem w powietrze i spuścił królewicza do jednej z owych czarownych
okolic, z których się niebo składa.
Trafiło się właśnie, że dawano tam wonczas wielką ucztę i Bilmeryk – tak się nazywał ów
geniusz – którego jeno nie stawało jeszcze, musiał, przybywszy, dla samej przyzwoitości
pozostać. Wbrew zwyczajowi swojemu zajął najodleglejsze miejsce, kryjąc jeszcze ciągle
towarzysza w fałdach swojej szaty. Królewicz wynalazł sobie tymczasem otwór do patrzenia
i mógł całe towarzystwo oglądać. Jakże wielką uczuł radość, gdy ujrzał w całym blasku piękności swoją ulubioną małp królowę siedzącą na diamentowym tronie. Na jej obliczu dostrzegł wyraz smutku, co go nadzieją poiło, iż rozłączenie z nim i ona także czuła boleśnie.
Wszelako, ile możności poskramiał niecierpliwość oczekując pomyślnej chwili, kiedy będzie
się mógł jej ukazać. Tymczasem nie uszła uwagi jego rozmowa, którą miał Bilmeryk z jednym małym potwornym i daleko jeszcze brzydszym geniuszem. – Jaka przyczyna – zapytał
się ostatni – że na dworze naszym od niedawna tak smutno? Zaiste umrę z nudów i jeżeli się
to nie odmieni, to na przyszłość starać się będę unikać takich uczt smutnych. – Że tak śpiące
życie prowadzimy, na które tak słusznie się skarżysz – odrzekł Bilmeryk – tego wszystkiego
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jest winną królowa małp, straciła dawną swoją wesołość, a co gorsza, przez to niepotrzebne
połączenie się z królewiczem Indów postradała skórę małpią i swoję srebrną lutnią. Co do
niej samej, nie żałuję, bo sama na tym cierpi, ale co do lutni, to wszyscy cierpimy na tym,
gdyż król nasz nie może słuchać żadnej muzyki bez towarzyszenia tego tak melodyjnie
dźwięcznego instrumentu, a tobie musi być wiadomo, że my, dworacy, nie śmiemy nosić na
twarzach wypogodzonych promieni słońca, kiedy oblicze króla zasępione.
Królewicz usłyszawszy to wiedział, co czynić, wysunął się nieznacznie spod geniusza i
niespodziewanie uderzył w struny srebrnej lutni, której czarujące dźwięki po niebios gmachu
zabrzmiały. Król geniuszów zerwał się uradowany, a królowa małp zemdlała. Posiadanie
lutni magicznej sprawiło królewiczowi nader uprzejme przyjęcie, gdy się zbliżył do władcy
tych krain dla złożenia mu uszanowania. Chętnie zrzekł się przyjaciół i krewnych dla owej
niebiańskiej istoty, która tak dawno pragnęła powrócić w jego objęcia. Jeden Bilmeryk tylko,
stawszy się przyczyną tak szczęśliwego połączenia, najgorzej wyszedł w tej sprawie. Nie
mógł żadną miarą namówić królewicza, by z nim na ziemię powrócił i nie wiadomo z pewnością, czy mu się kiedy udało przekonać kupcową o prawdziwości owoców rajskich.
PISZCZAŁKA. Cała ta klechda jest nacechowana słowiańskim piętnem. Równie w powieściach, jak i pieśniach ludu znajdujemy jedną barwę rodzimą. Dusze zabitych niewinnie
zwykły przybierać postacie białych i siwych gołębi, a na mogiłach wyrastają dęby, jawory,
brzozy i wierzby.
A na jej mogile wyrosł ci dąbeczek,
I tam siada, i tam siada biały gołąbeczek.
(Złamek pieśni białochrobackiej.)
Przytoczyć tu muszę dumkę ruską z Galicji, która ten przedmiot rozjaśni lepiej:
Czo ty, Nastio, tak sumujesz?
– Maju czoho sumowaty,
Choczu z panom wandruwaty!
Wziała pani za ruczeńku,
Poweła ji w temnyczeńku,
Ta stiała ji hołowoczku:
„O tu, Nastio, probuwaty,
Z moim panom wandruwaty.”
De Nastynia hołowoczka,
Tam wyrosła topoloczka.
De Nastyni biłyj łyci,
Tam wyrosły dwi jałyci.
De Nastyni biłyj rukij,
Tam wyrosły dwa buky:
De Nastyni biłyj nohy,
Tam wyrosły dwa jawory.
Drzewo tak wyrosłe nie ma w sobie zwyczajnych soków, ale chowa za korą czerwoną
krew zabitej i pogrzebanej istoty. To napomyka nasza klechda, to samo wyraźnie opiewa
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pieśń Słowaków zbioru Szafarzyka. (Pieśni swetskie lidu slawenského w Uhrach, 1827 w
Peszcie, t. II).
Szła Anna po wodę na łąkę zieloną, nie mogła wody zaczerpnąć, matka ją przeklęła, a
córka zdrewniała zielonym jaworem:
I szli dwaj młodzieńcy,
Obaj byli grajki:
– Ach, braciszku miły!
Dużoś-m świata przeszli,
Jeszcześmy takiego
Jawora nie naszli;
Utnijmyż sobie
Po jednych skrzypeczkach,
A po drugich smyczkach.
I poczęli rąbać.
Krew z jawora tryśnie:
Wnet się polękali,
Na ziem popadali.
Ona przemówiła:
– Nie się nie lękajcie,
Lecz sobie utnijcie
Po jednych skrzypeczkach,
A po drugich smyczkach;
Idźcie, wygrywajcie,
Żałośnie śpiewajcie,
Przed mej matki wroty:
„Ta to jest ta panna,
W jawora zaklęta.”
I szli ci młodzieńcy,
Żałośnie grający.
Gdy matka słyszała,
Do okna bieżała.
– Ach! młodzieńcy moi,
Nie róbcie mi żalu,
Wszakże ja go dosyć mam,
Gdy Anusi mej nie mam.
Aleksander Chodźko (Poezje, St. Petersburg 1829 r.) z tej powieści ludu napisał następną
balladę, którą dołączam.
MALINY
(Na nutę: Hej, tam na górze etc.)
Przez litewski łan,
Jedzie, jedzie pan;
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Przed nim, za nim jego cugi,
W złocie, srebrze jego sługi.
Jedzie w gościnę.
Przyjechał na dwór,
Do matki dwóch cór:
– Matko! matko! Masz dwie róże,
Obie krasne, obie hoże,
Daj mi jednę z nich!
Matka prosi wnijść,
Każe córkom przyjść,
Lecz pan obie równie kocha
I tę trocha, i tę trocha;
Którąż tu wybrać?
– Dwa im dzbanki daj!
Niechaj idą w gaj.
Która więcej malin zbierze,
Tę za żonę pan wybierze,
Ta będzie panią.
Słońce się zza drzew
Rumieni jak krew,
Krwawą łuną gaj ozłaca,
Z gaju starsza córka wraca,
A młodszej nie ma.
Na jej czarnej brwi,
Niby kropla krwi;
Któż wie, z jakiej to przyczyny,
Od maliny lub kaliny,
Może to nie krew.
– Oto malin dzban,
Gdzie mój mąż, mój pan?
Siostra już nie wróci z gaju,
Może wpadła do ruczaju,
Może pożarł wilk.
Pan rozesłał sług,
Do gaju, nad strug.
Całą noc w gaju wołali,
Cały dzień w strugu szukali:
Nie ma i nie ma.
Pan miał złota wór,
Murowany dwór;
Szczęśliwy z żoną szczęśliwą,
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Z krasawicą urodziwą,
Z tą córką starszą.
A gdy przyszedł maj,
Pobiegł panicz w gaj;
Kręcił dudki, zrywał kwiatki,
Z klaskiem, wrzaskiem biegł do matki:
– Ach! mamo, mamo!
– Otóż dudkę mam,
Otóż pięknie gram.
Duda moja osobliwa,
Jak siostrzyczka moja śpiewa,
Słuchaj piosenki.
– Graj, Michasiu, graj!
Jak dziś kwitnie maj,
Tak nad róże, nad bławatki,
Dwie nas kwitło w domu matki,
O moja wiosno!
Ach! lecz siostry nóż,
Skosił różę róż;
Pod kurhanem me mieszkanie,
Dzika wierzba na kurhanie,
O moja wiosno!
– Dziko, synu grasz,
Skąd tę dudkę masz?
– Dudkę skręciłem w gaju,
Z dzikiej wierzby, przy ruczaju,
Przy krzaku malin.
Pani pobladła,
Jak stała, padła;
Ileż straty, ileż szkody,
Wieś tak wielka, mąż tak młody.
Dziatki nieletnie!
Przez litewski łan,
Jedzie, jedzie pan;
Lecz w całunach jego cugi,
Lecz w żałobie jego sługi,
Przy trumnie pani.
KOSZAŁKI-OPAŁKI. Powieść ta jest jedna z najpowszedniej znanych tak w Polsce, jako
i na całej Rusi. Słyszałem ją powtarzaną równie nad Dniestrem, Prutem, Stryjem, Łomnicą i
starym Bugiem, jak nad Narwią, Sanem, Nidą i Wisłą.
Jan Nepomucen Kamiński, znany zaszczytnie pod wielą względami w literaturze naszej, w
operze swojej Twardowski na Krzemionkach, dotąd z upodobaniem wystawianej na teatrze
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lwowskim, wyprowadził na scenę owe pałki cudowne z niniejszej powieści; jak na zawołanie
wyskakują same z kobiałki i biją porządnie plecy wskazanej osoby.
CZAROWNIK I UCZEŃ – TRZEJ BRACIA – DUCH POGRZEBANEGO – ZAKLĘTY
W WRONĘ – We wszystkich tych klechdach widzimy dziwne przemiany ludzi w ptaki i
zwierzęta. Jakkolwiek te pomysły można uważać za obce, wędrowne, jednakże i u nas były
między ludem od dawna znajome. Przypomnijmy, co się rzekło o Herburtach i córach przemożnego domu Pileckich w przedmowie, a dalej o wilkołakach. Żałować potrzeba, że czas
zatarł pomniki tych formuł, za pomocą których te przemiany uskuteczniać się dały, jako lud
utrzymuje. Wiele jeszcze szczątków do zaklęć i zamawiania chorób przechowało się tak w
Polsce, jako i na całej Rusi, które lud pod największą ukrywa tajemnicą. W pieśniach ludu
tak polskich, jak ruskich znajdujemy wiele na to dowodów, co mocno przemawiają, że wiara
w takowe przemiany należy do bogosłowia słowiańskiego. Oto niektóre przykłady:
Przyjechali swaty, a córka nieszczęśliwie wydaną została, z nakazem surowym, żeby
przez siedm lat u matki nie bywała, ale:
Ja ne wyterpiła, za rik pryłetiła,
Perekinułam sie w sywu zazułeńku (kukułkę)
W kałynowym haju siła!
Jak wzieła kowaty, żałibno śpiwaty
Aż sia wzieły k’zemli lisy kałynowi
Wid hołosu rozlihaty.
Usłyszała matka smutnego ptaka, którego głos zawsze ma swe znaczenie, więc:
Wyjszła moja maty, stała na porozi,
Pryhadała sobi swoju ridniu doczku.
Obillały jeju slozy.
– Jesłyś moja doczka, proszu tia do chaty,
Ałe jesłyś sywa ptaszka zazułeńka,
Łety w zełen lis kowaty.
(Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego Wacława z Oleska, Lwów, 1833, s. 328.)
Kiedy nieznany piewca ludu wystawia w starodawnej dumie śmierć wojownika, widzi w
postaci trzech kukułek: matkę, siostrę i kochankę.
Oj! nadłetiło dwi, try zazuleńki,
Wsi try prosiwenki,
Ta wsi try smutneńki!
Oho! odna upała po konec hołowki,
A drugaja upała po konec nużeczok,
A tretaja upała po konec serdeńka.
Po konec hołowki, maty stareńka,
Po konec nużeczok, sestryczka rydneńka,
Po konec serdeńka, to jeho myłeńka.
SZKLANA GÓRA. O szklanej górze wiele nasłuchać się można dziś jeszcze między ludem polskim. Opowiadają o potępieńcach, że są tacy, którzy na nią z wielkim trudem wdra-
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pywać się muszą, a z samego wierzchołka, nie wstąpiwszy nań nogą, oślizgają się i spadają
szwankując, bo tak im naznaczono.
Starodawne u Litwy było religijne podanie, że dusze po śmierci na straszną wdzierać się
muszą górę, dla czego palili z umarłym rysie i niedźwiedzie pazury. M. Stryjkowski w kronice swojej o tym mówi (Ed. Warsz. Bohomolca, 1766, s. 148):
Rysie i niedźwiedzie paznokcie palą z umarłymi wierząc, iż przyjdzie dzień, w którym
zmarli znowu do żywota przywróceni będą; a jeden bóg jakiś – którego nie znali, tylko wierzyli – wszechmocny i nad wszystkie bogi największy, miał wszystkich ludzi dobre i złe
sprawy sądzić na górze wysokiej i przykrej, na którą, aby tym snadniej i bezpieczniej wleźli,
paznokciami rysimi i niedźwiedzimi myśleli sobie pomagać.
Teodor Narbutt, wedle powieści gminnej żmujdzkiej, około Kretyngi, pisze:
Jest góra wielce wysoka, stroma, niedostępna skała nazywającą się Anafielas, na którą
cienie umarłych wdzierać się muszą. Dlatego paznokcie długie, pazury zwierząt, oręże, konie, sługi itp. potrzebne są dla prędszego dostania się na nią. Im zaś człowiek był bogatszym,
tym trudniejszy mu przystęp, gdyż mienia ziemskie ciążą na duszy; ubogi, lekki jak piórko,
może się wedrzeć na górę, kiedy bogów nie obrażał w życiu. Inaczej grzesznego bogacza
smok Wizunas, pod górą mieszkający, obedrze i równie jak ubogiego grzesznika złe wiatry
uniosą. Istota boska mieszkająca na szczycie tej góry, która pełną jest sprawiedliwości, sądzi
umarłych z ich postępków za życia. Każdy według jej sądu odbiera nagrodę lub karę
wieczną.
(Dzieje starożytne narodu litewskiego, tom I, Wilno, 1835 r., s. 284)
Mniemam, że wyobrażenia te religijne Litwinów, tak bliskiego pokolenia, dały początek
pomienionej klechdzie, którą dodatki późniejsze pokrzywiły.
Wystawiona tu jaskółka, użyta jako posłaniec z zamku szklanej góry, jest pomysłem słowiańskim. Jaskółka, zwiastunka dziennego świtu, jak mówi Słowak w Węgrzech:
Lastowicka lieta
Poweda że świta.
Zwiastuna wiosny wedle dawnej przypowieści:
Jedna jaskółeczka nie uczyni lata,
I jedna wioski nie uczyni chata.
Jest posłańcem miłośnym w pieśniach ludu: polskich, czeskich i słowackich. Przestajemy
na jednym przekładzie ze zbioru Szafarzyka. Ciekawy czytelnik znajdzie ich więcej w osobnych zbiorach pieśni ludu.
Zakochany młodzian pyta:
Cóżeś mi przyniosła, czarna jaskółeczka?
– Doniosłam ci liścik od twego serdeczka.
(Kochanki)
BRAT I SIOSTRA. W tej powieści widzimy karę na siostrze, że się zapada w ziemię dlatego, że ją brat chciał pojąć za żonę. Lud w niej chciał wystawić grzech ciężki, ścigający nie
szanujących związki tak bliskie pokrewieństwa, które dotąd ze czcią poważa.
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Rusini po wielu jeszcze miejscach skrupulatność w tym względzie tak daleko posuwają, że
gdy parobek córkę swego ojca chrzestnego chce pojąć za żonę, idzie prosić o rozgrzeszenie
miejscowego proboszcza.
Że zdarzały się związki małżeńskie między rodzeństwem, Ruś zdarzenia opowiada i śpiewa dumę następną, opisującą podobny wypadek, a który miał dać powód do ogłoszenia zapowiedzi po cerkwiach:
Wandruwało pachole z Kijewa do Lwowa,
Wandrujuczy, pytajuczy, a de korszma nowa?
Tam szenkarka mołoda,
– Szenkarka mołoda,
Daj wyna i pywa.
– Jak ja tobi wyna dam,
Koły na tobi zły żupan.
– Chot’ u mene zły żupan,
Koły u mene hroszy zban.
– Koły w tebe hroszy zban,
Ja za tebe doczku dam.
U izbi zwińczyły,
A w cerkwi ślub brały,
U izby spat’ kłały.
– Oj! ty myłyj, myłeńki,
Jak hołubok syweńki,
Upowiż ty myni prawdoczku,
Kotroho ty rodoczku?
– Ja ny z miasta miszczanyn,
Ani z seła sełanyn,
Ja na pryzwiszcze Karpiw syn.
Oj! ty myła, myłeńka,
Jak hołubka syweńka,
Upowiż ty myni prawdoczku,
Kotroho ty rodoczku?
– Ja ny z miasta miszczanka,
Ani z seła sełanka,
Ja na pryzwiszcze Karpowa doczka.
– Bodaj maty propała,
Sestru z bratom zwińczała;
Oj ty, sestro! taj bud’,
A ja idu w Bożu put;
Czerczykiw szukaty
Hrychiw spowidaty.
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Zakończenie przez opowiadacza opowieści, które wiernie dołączyłem przy klechdzie
czwartej: Czarownik i uczeń, bywa jeszcze dziwaczniejsze. Tak słyszałem jednę niewiastę
wiejską, bardzo wziętą z dobrego opowiadania, która w tych słowach zamykała każdą wypowiedzianą bajkę:
Ja tam byłam, jadłam, piłam, po brodzie kapało, w gardle nic nie pozostało. Byłam ustrojona w suknię papierową, w trzewiki szklane, stroik maślany na głowie; niezgrabiasz wziął
mnie do tańca, stłukł mi trzewik; gorąco mi było, stroik na głowie się stopił, suknia się zdarła
i samam zachorowała. Wyrzucili mnie na gnój, w armatę nabili, jak wystrzelili, tak siadłam
tu, i siedzę.
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ZAKOŃCZENIE
Otóż i koniec zbioru naszych klechd i wszelkich przypisów do nich. Ktokolwiek przeczyta
je uważnie, zrozumie, co znaczy fantazja narodowa. Jeżeli mu się wyda dziwaczną albo dziecinną, niech otworzy księgę Edda religii dawnych Skandynawów.
U nas oczy urocze zadają śmierć, chorobę, niecą pożar nagły; w Eddzie rozpada się słup
kamienny na spojrzenie olbrzyma, a na dwoje pokrycie z drewna.46
Gdy u nas tyle zaklętych przybiera postacie zwierząt i ptaków i tam przerzucanie się w
szczupaki i wydry widzimy.47
W klechdach naszych diabeł porusza wicher i zamiecie; w Skandynawii, w końcu nieba
siedzi olbrzym w odzieży orlej i skrzydłami swoimi wiatr tworzy.48
Jeżeli dosyć się nasłuchać można powieści ludu o zamianie serc, o przyprawianiu tychże i
smażeniu dla zjednania miłości, i Edda nie zapomniała o tym, lubo w innym celu.
Sirgurdr wziął Fafna serce i na żarze piekł, gdy dosyć przypiekł i pieniła się krew z serca,
próbował palcem, czy zupełnie upiekł. Sparzył się i palec do ust włożył. A wtem, gdy krew z
serca Fafnera na jego dostała się język, zrozumiał głos ptasi i słyszał orły gadające na gałęziach.49
W klechdzie Szklana góra widzimy, jak orzeł w szponach unosi młodego żaka; w Eddzie
olbrzym w postaci orła, jednego z bogów, Loka, pociąga za sobą, „a tak wiszący Lok tłukł się
o skały i o krzaki”50.
Ten sam Lok w stroju sokolim, zamieniwszy piękną Idunę w jaskółkę, porywa i ucieka.51
Ale dosyć tych porównań; sama Edda więcej je wskazać może. Zorian Dołęga Chodakowski (Czarnocki) zebrał pomiędzy naszym ludem pieśni zaklinające, podobne skandynawskim,
o których w wspomnianej księdze czytamy:
Umiem śpiewać pieśń, której żona królewska nie zna ani syn człowieka! Zowie się Pomoc, oddala kłótnie, choroby, smutek.
Umiem śpiewać pieśń, którą syny człowieka śpiewać powinni, jeśli chcą choroby leczyć
Umiem śpiewać pieśń, którą osłabiam i czaruję oręż nieprzyjaciół i niweczę sztuki.52
Umiem śpiewać pieśń, którą śpiewam, gdy mię ludzie skrępują, bo gdy zaśpiewam, więzy
pękają i chodzę. Gdy widzę czarownice w powietrzu biegające, spojrzeniem mięszam i do
opuszczenia zamiarów przymuszam.53

46

Hymis quida VII.
Quida Sigurdar XIII.
48
Wafthrud nis mal II.
49
Quida Sigurdar XIV.
50
Dämesaga 51.
51
Dämesaga 52.
52
O zamawianiu i czarowaniu strzelb i oręża wspominają kroniki nasze. Tatarki umiały tak rusznice czarować – jak pisze Bartosz Paprocki (Herby rycerstwa polskiego, 1584 r.) – że żadna nie wystrzeliła. Pod Piławcami, pamiętnymi klęską wojska koronnego, na białym koniu poprzedzała Bohdana Chmielnickiego czarownica i
pomagała głównie jemu do zwycięstwa (rękopism współczesny). Między strzelcami wiele krąży powiastek i
tajemnic, jak słowem zaczarować strzelbę. W Szkocji krążyły pieśni, które uśmierzać miały wiatry i burze.
53
Runa Capituli, czyli Runathattr Othins.
47
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Zwróćmy teraz oczy na podania słowiańskie. Nie zbywa na klechdach ani Rusi, ani Serbom, ani Słowakom, ani Czechom.
Już podanie Serbów o Trojanie umieściłem w przedmowie; przestanę tu na przytoczeniu
podań serbskich i powieści Słowaków z pism Vuka Karadžicia i J. Kollara zbioru pieśni.
I. W dzień Trzech Króli, o północy, otwiera się niebo, a wtedy każdy człowiek, co jeno
pragnie, otrzyma od Boga. Dlatego lud serbski wychodzi o północy na pole, ale nie każdy
dostąpi tej łaski. Dawne podanie mówi, że dziecię jedno, patrząc przez okno, usłyszało, jak
starszy wiekiem gospodarz wyrzekł: – Daj mi, Boże, ćwierć dobrego. Nie dosłyszawszy wyrazu dobrego, wyrzekło: – Daj mi, Boże, jak ćwierć głowę. I urosła mu jak ćwierć głowa, że
wyjąć nie mogło z okna, aż ludzie siekierami wyrąbali większy otwór.
II. Morową zarazę nazywają Serbi kuga. Wyobrażają sobie jako młodą niewiastę w białych szatach, idącą przez sioła. Jeżeli zdybie na drodze człowieka, każe mu się na miejsce,
gdzie zechce, zanieść i siada mu na karku. Człowiek ją zanosi bez wszelkiej szkody. Niewiasta ta zaglądała w chaty, jeżeli garnki i łyżki nie były pomyte, wtedy je zatruwała. Kugi za
morzem mają swoją krainę i na rozkaz Boga idą, i oznaczaną liczbę ludzi morzą.
III. W Hercegowinie słychać o stuaczu. Stuacze, rodzaj duchów, przebywają po kamieńcach, nosząc chodaki plecione z żył ludzkich, aby im się nogi po kamieniach nie ślizgały.
Jeżeli z nich który zgubi chodak, wtedy łapie człowieka, wyciąga mu żyły z nogi i robi sobie
chodak, który w miejsce zgubionego przywdziewa.
POWIEŚCI SŁOWAKÓW. I. Pewien myśliwy, chcąc zobaczyć piekło, poszedł w daleką
drogę i długo błądził, aż przyszedł do jednego lasu. Głodny, przeziębły, rozpalił pod drzewem ognisko, wyjął z torby kęs słoniny, wsadził na drewniany rożen, a przypiekając zbierał
kapiącą tłustość na okrawki chleba. Jedną razą pocznie coś na drzewie od zimna jęczyć, a
trzęsącym głosem wołać: – Jaj! jak mi zimno! jaj! jak mi zimno! – Myśliwy spogląda na
drzewo, a zobaczywszy niewiastę, rzeknie do niej: – Zejdź na dół i ogrzej się. – A niewiasta
zeszła i ogrzewała się przy ogniu. Przecięż słonina wzbudziła w niej oskomę, przeto, wziąwszy kawałek kijka, poszła do bliskiego jeziora, wsadziła nań żabę, a wróciwszy do ognia,
kręcąc nią na wszystkie strony, te słowa mówiła:
Mnie się piecze pieczenia,
Tobie piecze żaba:
Ty chcesz iść do piekła,
Jam jest Jenżibaba.
To wyrzekłszy, ukazała mu Jenżibaba wnijście do piekła przez głęboką jamę, dając mu
przy tym radę, aby się w dużo zaopatrzył mięsa, albowiem go drak jakoby koń na swoim
grzbiecie z jaskini na dół do piekła nieść będzie, a kiedykolwiek paszczę roztworzy, aby zaraz kęs mięsa wetknął, bo inaczej samego myśliwca pozrze.
Szedł tedy łowiec, nabrawszy ile zdołał unieść mięsa; przystąpił do onej jaskini, siadł na
draka i zajechał do głębiny piekła, coraz mu wtykając po kawale mięsa, jak tylko paszczę
otworzył. Obejrzał całe piekło szczęśliwie, wracał na powrót, ale mu mięsa przy końcu drogi
zabrakło. W tej trwodze, gdy już był blisko pod wierzchem ziemi, w obawie, aby go drak nie
pożarł, oderżnął kawał własnej nogi i rzucił w otworzoną paszczękę. Wydostał się na ziemię,
ale na cały żywot kulawym został.
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II. Strzelec zabił zająca przed jaskinią Jenżibaby, która to ujrzawszy porwała go za tylne
skoki i poczęła do jaskini wciągać. Łowiec, za słuchy schwyciwszy, nie dał sobie zdobyczy
odebrać grożąc Jenżibabie, że nabije swoją rusznicę jednym z dziewięciu gwoździ z końskiej
podkowy i do niej strzeli. Przestraszona tym puściła zająca, bo takim jeno sposobem można
należycie trafić i ranić Jenżibabę.54
III. Jeden król miał dwunastu synów. Gdy dorośli, kazał im się żenić, ale pod tym warunkiem, żeby pojęli dwanaście sióstr, jednej matki córki. Chodzili więc długo, szeroko, daleko
– wszystko na próżno. Raz przyszli pod górę, gdzie chałupa stała, a że był wieczór, prosili o
nocleg. Wnet wyszła z izby stara baba (Jenżibaba) i pozwoliła przenocować. Tu, znalazłszy
cór dwanaście, prosili, aby im za żony oddała; matka przyrzekła radząc, żeby spać poszli
strudzeni.
I zasnęli twardo, ale najmłodszy z braci we śnie poczuł wielkie gorąco w izbie; przebudzony patrzy wokoło w milczeniu i zobaczy w piecu rozpaloną kosę, którą chciała Jenżibaba
wszystkim dwunastu braciom głowy poodcinać.
Wstaje więc cicho, skrada się do ognia, a wyjąwszy kosę, poucinał głowy dwunastu córkom, po czym, zabrawszy trzewiki Jenżibaby, co tę własność miały, iż po wodzie człowiek
bezpiecznie przeszedł, wdział na nogi, zbudził braci i społem wszyscy uciekli.
Jenżibaba zbudzona leciała na ożogu najwięcej za onym, co jej zabrał trzewiki, ale był już
na drugiej stronie wielkiej rzeki, gdzie go doścignąć nie mogła.
Miała ona w domu głowę trupa, którą – gdy na swobodne powietrze wystawiła – wnet
deszcz padał; gdy ją do izby schowała, zaraz świeciło słońce. Dowiedział się o tym najmłodszy on królewicz, póty czyhał, aż gdy raz głowę tę wystawiła, porwał i uciekł. Goniła go na
ożogu, lecz ten w trzewikach cudownych po powierzchni wody, swobodnie biegnąc, uszedł.
Jenżibaba miała mówiącego ptaka i tego chciał ukraść, przeto skrył się w pościel wyglądając po temu sposobnej chwili, ale ptak wydał go wołając: – Tu jest złodziej! tu jest złodziej! – Jenżibaba, znalazłszy go, zawołała służebnicy swojej, aby królewicza w piec wsadziła ognisty. Służka, zabrawszy go do kuchni, każe położyć się na łopacie, ale on kładł się
zawsze krzyżem i przez to nigdy do pieca pomieścić się nie mógł. Kiedy się długo męczyła
służka nie mogąc do czeluści wsadzić, doradził młody królewicz, aby położywszy się sama,
ukazała, jak to ma zrobić. Gdy się. położyła na łopacie, on ją w piec co rychlej wsunął, a sam
przy oknie utajony, czekał, co Bóg zdarzy.
Jenżibaba kazała drugiej służebnicy ono pieczyste wyjąć; kiedy przyniosła na stół, chwaląc dobrą pieczeń zaczęła krajać i z przestrachem poznała upieczoną własną służkę. Wtedy
królewicz ze śmiechem w swoich trzewikach uciekł, na próżno goniony od Jenżibaby.
IV. TATOSZ55. Pewien król miał wielce piękną a śmiałą córkę, która nie chciała nikomu
oddać swej ręki, lubo wielu możnych panów i książąt starało się o nią.
Na mnogie ,naleganie swego ojca rzekła: – Ojcze! będę ci posłuszną, ale pod jednym warunkiem. Postawię na najwyższej wieży proporzec, miecz a jabłko na srebrnym talerzu; kto
stamtąd je dostanie i na dół szczęśliwie zniesie; temu oddam rękę i tego będę małżonką.
Wiadomość o postanowieniu córy królewskiej wnet się szeroko rozeszła, w krótkim przeto
czasie mnóstwo panów a rycerzy ze wszech stron zgromadziło się po dwakroć, lecz usiłowali
daremnie.
54

Jenżibaba – rodzaj czarownicy. Lud nasz złą niewiastę nazywa Jędza baba. „To prawdziwa Jędza baba...”
W uniesieniu i poswarkach często słyszeć: – O! Przeklęta Jędza babo! Słowaki wiele powieści mają o Jenżibabach. Wedle ich wyobrażenia są pyskate, nos duży jak garnek, mieszkają w lasach i jaskiniach, najwięcej do
czynienia z myśliwymi mają dlatego, że ci umieją czarować, a i one czarodziejstwu oddane.
55
Tatosz – u Słowaków dziwotworny koń czarnej barwy, jemu podobny u Czechów Szencik, a u Serbów
Szaracz.
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W jednym szlacheckim rodzie było czterech braci, trzech odważnych i wysokiego ducha,
czwarty niepozorny, a od braci piecuchem i popielnikiem zwany dlatego, że najwięcej przy
piecu siedział, a z rzadka gdzie wychodził. Ale miał on Tatoszyka, konia, którego kiedy potrzebował, na glos jego spod mostu przybiegał.
Trzech braci jego na dzielnych koniach udali się także w ono miejsce, ażeby dobijać się o
rękę królewnej; piecuch po odejściu ich ubrawszy się nieco, poszedł ciekawy, zobaczyć, kto
by to jabłko dostał. Gdy na próżno i po trzeci raz rycerze i panowie ubiegali się chcąc zdobyć
proporzec, miecz i jabłko, wystąpił on piecuch przebrany, na nędznym swoim Tatoszu, którego inni jeźdźcy wyśmiewali i popychali. Na końcu, gdy nikt dostać nie mógł, on piecuch na
Tatoszyku, co się w krasnego orła przemienił, wyleciał na wieżę, pochwycił proporzec jedną
ręką, miecz z jabłkiem drugą i zniknął z oczu zdziwionych.
Król i jego córa wnet ogłosili, aby ten rycerz stanął przed nimi; gdy żaden nie stawał, kazali szukać w całej krainie i po wszystkich domach, gdzie by się to jabłko znalazło.
Wysłańcy po długim szukaniu przyszli i do tego domu, gdzie czterech braci mieszkało, a
szukając w ognisku piecucha, w popiele znaleźli jabłko. Zaraz więc wiedli tego rycerza jako
małżonka do księżniczki.
Po ożenieniu wyjawił jej tajemnicę o znajomości swojej z Tatoszem, a ona radując się tak
dziwotwornemu koniowi, wnet poszła do wskazanego mostu, osiodłała Tatosza, skakała na
nim za jednym skokiem na Matrę, drugim na Fatrę, trzecim skokiem na Tatrę.56

56

Tatra, Fatra i Matra – trzy góry najsławniejsze w Węgrzech i wspólnie stanowiące herb niejednej rodziny
szlacheckiej.
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ANEKS
34. HISTORIA O DOBRYM SYNU
Ubogi wieśniak miał syna niedorostka, ale pracowitego chłopaka, że zaś miał rolę daleko
od chaty, a wiodły do niej kręte drogi i las wielki, gęsty, odchodząc więc z pługiem powiedział synowi, że za sobą przez gąszcza boru będzie prószył słomą i ta mu niech oznacza drogę.
Było to w pogodną wiosnę. Chłopak ujrzawszy, że słonko wybiło w górę na południe,
wziął w dwojaki obiad, glon chleba za pazuchę i ruszył żwawo do ojca. Przez pola biegł
ochoczo i na skraju lasu, gdzie widział ślad słomy, ale w środku najgęstszego boru słoma
zniknęła, a biedny Jasiek zabłąkał się i w coraz ciemniejsze ostępy wchodził. Biegł jednak
jeszcze żwawo, aż w ostatku zmęczony, spocony, stanął i zapłakał jak bóbr rzewnie, bo nie
wiedział, gdzie zaszedł i gdzie jest ojciec, co głodny czeka na obiad daremnie, a tu już dawno
po południu.
Kiedy tak płacze, spojrzy na stronę i widzi jakiś dom wielki ukryty pod gałęziami dębów,
modrzewi i lip, idzie więc w tę stronę i wchodzi do pierwszej izby, chcąc się dobrych ludzi
rozpytać o drogę. Ale zaledwie drzwi otworzył, wielce się przestraszył ujrzawszy siedzących
za stołem dwunastu straszliwych ludzi, co kończyli obiad suty i popijali ze dzbanów srebrnych i złocistych miód i wino. Długie wąsy i brody spadały im na piersi, na skórzanych kurtach mieli szerokie pasy, za każdym błyszczały noże a szable u bioder.
Kiedy chłopczyna drżący, przyszedłszy do języka, zaczął pokornie pytać o drogę do ojca,
najstarszy, trzynasty, co siedział najwyżej, rzekł do niego: – Już stąd, mój chłopcze, nie wyjdziesz, za daleko odbiłeś się od drogi, zastaniesz tu i będziesz naszego domu pilnować, a za
to masz do syta jadła i napoju i przyodziewek się znajdzie. Zostańże teraz, bo my idziem na
łowy, posprzątaj w izbach czysto, przed wieczorem ogień dobry rozpal na kominie, a drzwi
okute zamknij na żelazną zasuwę i nie odmykaj nikomu, tylko nam, jak zastukamy. Nie odchodź na krok, bo my o tym będziemy wiedzieli, a nie waż się tych drzwi na łyczko zamkniętych otworzyć, bo cię śmierć nagła spotka.
I zaraz ruszyli do puszczy, a Jasiek, gdy wyszli, usiadł sobie w kąciku i począł płakać
rzewliwie, i mówić sobie:
– A mój ty Boże! co też tatulo powie, że ja mu obiadu nie przyniosłem, a on tam mrze
głód przeze mnie, cóż ja teraz pocznę z sobą, biedny sierota. Gdzie mnie się obrócić, jak wydostać z tej puszczy i z tego zaklętego domu.
Tak płacząc, i zawodząc, z utrudzenia i strapienia zasnął. Obudził się nad wieczorem, poczuł głód, wstał więc i zaczął się rozglądać po izbie. Stał stół zastawiony suto – wzięła go
oskoma, zjadł jednę i drugą potrawę, popił miodu i jakoś mu się zrobiło miło ma sercu, przypomniał sobie, co ten pan najstarszy mówił, więc co żywo się zabrał, sprzątnął ze stołu,
umiótł izbę całą i naniecił ogień duży na kominie czekając na powrót zbrojnych, strasznych
ludzi.
Dopiero o północy zaszumiało w lesie i zaraz wszedł pan najstarszy krwią zbryzgany, a za
nim tylko jedenastu. Kazał podać wody, obmył się ze krwi, gdy tymczasem Jasiek zobaczył,
jak inni z wozu znosili kufry i tłomoki do śpichlerza. Zmiarkował, że to muszą być zbójcy, i
zadrżał na całym ciele. Nazajutrz, równo ze świtem najstarszy pan go zbudził, kazał mu pil92

nować domu, a zarazem przypomniał przestrogę, aby nie ważył się zajrzeć za te drzwi, co
łyczkiem związane, bo go śmierć niezawodna spotka.
– Nas tu (mówił do Jaśka) przez dwa dni całe nie będzie, pilnujże domu starannie.
Chłopak zgotował sobie śniadanie, zjadł smacznie i zaczął rozmyślać. Oczy jego nieznacznie zwróciły się na owe drzwi łyczkiem tylko zawiązane i niepowściągniona wzięła go
ochota zajrzeć, co tam za nimi było. Obejrzawszy się wokoło, przekonany, że nikt nań nie
patrzy, rozwiązał drżącymi rękoma łyczko i drzwi otworzył.
Ujrzał stajnię bardzo piękną, a przy żłobach stały śliczne trzy klacze. Z tych jedna, zwróciwszy łepek mały do niego, rzekła:
– Kochany chłopcze, weź te trzy jabłka, co leżą na oknie, i siadaj, na którą z nas chcesz,
uciekaj razem z nami, a będziesz wolny i swobodny.
Jasiek nie dał sobie dwa razy mówić, porwał jabłka za pazuchę, dosiadł na tę, co do niego
przemówiła, i wszystkie trzy klacze poleciały przez las z wiatrem na przegony.
Na kraju puszczy, kiedy przeglądało pole, usłyszeli za sobą straszny tętent koni, a wkrótce
Jasiek przestraszony ujrzał, jak pędził na czele jedenastu zbójców ów straszny pan domu.
Wtedy klacz druga rzekła:
– Nie lękaj się niczego, tylko rzuć jedno jabłko zza pazuchy poza siebie.
Jasiek zaledwie to zrobił, aż tu z owego jabłka powstał bór straszny i gęsty; klacze odsadziły się daleko, wszakże niedługo znowu usłyszano tętent, bo rozbójnicy przedarli się przez
tę czarodziejską zaporę i dopędzali ich znowu. Wtedy trzecia klacz rzekła:
– Nie lękaj się niczego, tylko rzuć drugie jabłko zza pazuchy.
Jasiek zaledwie to zrobił, aż tu za nimi rozlała się wielka i szeroka rzeka. Zbójcy jednak
rzucili się z końmi we wzburzone wały, a wydobywszy się do lądu, gonili za uciekającymi i
już ich dopędzali...
Wtedy ta klacz, na której jechał Jasiek, rzekła do niego:
– Weź jabłko ostatnie teza pazuchy i rzuć za siebie.
Co gdy zrobił, powstał za nimi szeroko i daleko płomień siarczysty, niepodobny do przebycia.
Wtedy przemówiła ta sama klacz bułana:
– Jesteśmy już uratowani, możemy odetchnąć swobodne i dziękujemy ci, chłopcze, za naszą wolność. Widzisz wielkie miasto i wieże kościelne, i ten gaj zielony, w nim się rozdzielemy z sobą. Ty zaś udaj się do zamku królewskiego i przyjmi[j] jaką bądź tam służbę, kiedy
zaś będziesz potrzebował jakiej pomocy, przybywszy w to samo miejsce, gwizdnij po trzykroć, a znajdziesz nas natychmiast.
Jasiek w zielonym gaju zsiadł na ziemię i z płaczem pożegnał się z trzema klaczami, które
tak ślicznie do niego mówiły, a gdy mu znikły z oczu, ruszył w miasto, do zamku królewskiego.
Wszedłszy na obszerne podwórze, pyta, czy nie ma jakiego miejsca do służby. Jakiś dworzanin zawołał:
– Zaprowadźcie go do marszałka, właśnie do pokojów księżniczki potrzeba palipieca.
I tegoż dnia Jasiek przyjął usługi, pełniąc je gorliwie.
Niedługo wybuchła wojna. Król z dworem ruszył na wyprawę, nasz palipieca chciał razem
pospieszyć, ale kazano mu zostać, zasmucony więc siadł pod piecem i płakał.
Aż nazajutrz przychodzi wiadomość, że wojsko, co wyruszyło, pobite cofa się bez ładu,
król w rozpaczy załamuje ręce i rwie sobie włosy z głowy.
Z dala od wczorajszego krwawego boju, w szałasie naprędce skleconym siedział król, gdy
trąby zabrzmiały hasło do nowej walki. Dosiadł konia, zbiera zniechęconych żołnierzy, gdy
nagle okazuje się rycerz na dzielnym koniu, od głowy do stóp uzbrojony, zachęca do bitwy, a
sam, uderzywszy, łamie szyki nieprzyjaciół, ocala króla, co był już otoczony, i odbija wziętych niewolników. Wczorajsza klęska zamienia się na zwycięstwo i triumf zupełny.

93

Nieprzyjaciel spłoszony spiesznie uciekał. Król przyzwał owego rycerza, uścisnął i zapytał, jakiej żąda nagrody za waleczność, która dała mu taką przewagę.
– Najjaśniejszy panie! – rzekł rycerz przyklęknąwszy na jedno kolano – racz mi dać na piśmie zapewnienie, że dasz mi za żonę najstarszą córkę swoją, jeżeli się o to będę starać.
Król z miłą chęcią przystał na to żądanie i doręczył mu pismo swoje z pieczęcią, które ten
schował pod stalowy pancerz i zniknął.
A był to nie kto inny, tylko Jasiek palipieca, który tęschniąc, gdy wszyscy poszli na wojnę,
pobiegł do gaju za miasto i przywołał swoje klacze. Na dane hasło nadleciały zaraz, a na jednej z nich znalazł całą zbroję, w którą się ubrał i popędził na pole bitwy.
Wesoło i radośnie było w zamku królewskim, kiedy wrócono z triumfem. Rycerze i dworzanie o niczym więcej nie mówili, jak o owym walecznym rycerzu, który przechylił zwycięstwo stanowcze. Palipieca słuchał wszystkiego i cieszył się w duszy.
Nie upłynęło miesiąca, gdy wzmocniony nieprzyjaciel uderzył na granice państwa. Król
ruszył ochotnie z wojskiem, ale przy pierwszym starciu widział już przegraną. Wzniósł oczy
w niebo, a oglądał się, czy ów szczęśliwy rycerz nie przyniesie mu pomocy.
Jakoż niedługo wśród najgorętszej walki, na dzielnej klaczy ukazał się nasz wojownik, ze
strasznym okrzykiem juk piorun spada i gromi nieprzyjacielskie szeregi, które go poznawszy,
uciekają jak gromada zajęcy. Wojsko królewskie teraz uderza i zabiera mnóstwo nieprzyjaciela i chorągwi.
Król uradowany znowu pyta rycerza, jakiej nagrody żąda, a on odpowiada:
– Najjaśniejszy Panie! daj mi piśmienne zaręczenie, że będzie moją małżonką średnia
księżniczka, jeżeli cię o to będę prosić.
Król z chęcią spełnił jego życzenie.
Przez całą jesień i zimę było spokojnie, aż z pierwszą wiosną nieprzyjaciel ukazał się na
granicy państwa. Król ruszył z wielkim wojskiem, ale w pierwszej bitwie wszystko poszło w
rozsypkę, a sam król, otoczony, wzięty został do niewoli. Za późno przybiegł nasz palipieca,
lecz widząc, co się stało, nie traci serca, zbiera rozproszonych, zawraca uchodzących, uderza
i po nadzwyczajnych usiłowaniach przedziera się w tę stronę, gdzie króla uprowadzono, odbija go z rąk nieprzyjacielskich, a wodza ich bierze w niewolę. Wśród tej krwawej i morderczej walki sam on raniony zostaje w nogę.
Wdzięczny król własną chustką obwija mu ranę, ściska, całuje swego zbawcę i pyta, czego
żąda za tak wielką przysługę. Palipieca prosi o zapewnienie na piśmie, że mu ręki najmłodszej córki nie odmówi, gdy go oto prosić będzie, co król z wielką radością spełnił. Król zapraszał go do zamku swego, ale rycerz się wymówił, dosiadł klaczy i zniknął.
Palipieca wrócił cichaczem, rąbał drwa i znosił, aż gdy raz najmłodsza księżniczka przechodziła...
– Pani! – rzekł do niej pokornie – jeżeli chcesz się dowiedzieć o ważnej rzeczy, posłuchaj
mnie, królewno, pokażę ci pismo bardzo ciekawe, ale pod warunkiem, że mi pozwolisz pocałować swoją nóżkę.
– Ale czy to co warto? – zapyta śliczna panna.
– O! najjaśniejsza królewno, nie chciałbym kłamać przed wami – odrzekł palipieca.
– Więc dobrze, jak będę powracać, wysunę nogę przeze drzwi, tylko nie posmól mi trzewiczka.
Niedługo wracała i wystawiła nóżkę, Jasiek pocałował, a pokazując pismo królewskie
przyrzekające mu rękę najstarszej córki...
– Ale ja mam – rzekł – coś jeszcze ważniejszego, pokazałbym najjaśniejszej królewnie,
ale pod warunkiem, że mi podasz rączkę do pocałowania.
– O, co tego, to nie pozwolę – odrzekła śliczna panna na wpół z gniewem, ale ciekawość
kobieca przemogła, po chwili więc powiedziała – jak będę wracać do mego pokoju, to ci podam rękę, tylko żebyś mi nie posmolił.

94

Stało się, jak przyrzekła, a Jasiek ukazał pismo królewskie zapewniające mu rękę średniej
królewnej.
– Ależ ja mam jeszcze ważniejsze pismo od tych dwóch i mogę pokazać najjaśniejszej
królewnie, ale pod jednym warunkiem.
– Jakiż to będzie nowy warunek – zawołała żywo królewna – nie pragnieszże ty za wiele?
– O! nie mam takiej śmiałości – odrzekł palipieca – chcę tylko prosić ja o to, żebym jednę
noc nie w sieni, ale w przedpokoju mógł przespać.
– Niepodobna mi spełnić twego żądania (mówiła królewna), choćbyś mi najciekawsze pismo pokazał, wiesz wreszcie, że mam ochmistrzynię, która tego nie dozwoli.
– A ja – odrzekł Jasiek – myślę inaczej, że jak królewna pięknie jej poprosi, to przez samą
litość nade mną biednym przychyli się do tak małej prośby.
Królewna domyślała się, że owe pismo jej osoby tycze, bo słyszała jak król ojciec i na jej
rękę dał przyrzeczenie nieznajomemu rycerzowi. Jakkolwiek zaś nie dopuszczała, aby nim
był biedny palipieca, wyjednała przecież u ochmistrzyni żądane pozwolenie.
Jasiek, co sypiał w zimnej zawsze sieni, dostawszy się do ciepłego i wygodnego przedpokoju, zasnął snem twardym i spał tak smaczno, że go zbudzić musiała sama ochmistrzyni.
Jakież jej było zdziwienie, gdy ujrzała nogę palipieca obwiniętą chustką z herbem królewskim.
– Skąd to masz?! – krzyknęła z gniewem – zapewnie ukradłeś.
A gdy Jasiek się tłumaczył, że dostał od samego króla, ochmistrzyni, narobiwszy hałasu w
całym zamku, pobiegła do króla, oskarżając palipieca.
Przywołany, zaraz stanął przed obliczem monarchy, który obejrzawszy chustkę, przyznał,
że to jest taż sama, którą niezwyciężonemu rycerzowi na polu bitwy ranę obwiązał, ale nie
mógł pojąć, ażeby brudny palipieca mógł być tak walecznym rycerzem.
Jasiek prosił króla tylko o godzinę czasu, a wtedy rzecz się cała wyjaśni. Otrzymawszy
pozwolenie, wybiegł za miasto do gaju, dosiadł dzielnej klaczy w pełną przybrawszy się
zbroję i stanął przed zamkniętą bramą zamkową.
Zatrąbił po trzykroć w złocistą trąbkę, a straż dała znać królowi, że ów rycerz sławny już
się pokazał. Król kazał bramę otworzyć, czekając na podwórzu z całym dworem i trzema
córkami. Kapela nadworna przygrywała marsza, kiedy rycerz w całym pędzie przebiegł podwórzec i osadził klacz, przy samych stopniach tronu.
Wtedy zeskoczył z siodła, upadł do nóg monarchy, złożył trzy zaręczenia na piśmie wraz
ze skrwawioną chustką herbową, po czym podniósł zapuszczoną przyłbicę i odsłonił twarz
swoją, a wszyscy, wraz z królem i królewnami, krzyknęli:
– To palipieca!
Ale zaraz król uradowany podniósł go z ziemi, uściskał i wprowadziwszy go na pokoje
zamkowe, oddał mu rękę córki najmłodszej, o którą prosił, a ta nie robiła trudności, poznawszy w Jaśku tak dzielnego rycerza i obrońcę króla i ojczyzny.
Sute były gody weselne, na trzeci dzień Jasiek, teraz przezwany Jankiem królewiczem,
wyznał przed żoną, że jest synem chłopa i swoje wszystkie przygody opowiedział, prosząc,
aby teraz pojechali na wyszukanie ojca, któremu los chciał polepszyć.
Gdy zaś królewna chętną była jego słowom, wysłał więc niebawem dworzan swoich, by ci
wynaleźli jego rodzica, sam też nazajutrz w królewskim orszaku wyruszył.
A droga wiodła przez oną puszczę, gdzie stał dom zbójców. Jaśko przejeżdżał blisko i ujrzał z niego tylko zgliszcza, gdy zaś wyjechali na pole, zobaczył i kochanego ojca, jak idąc za
pługiem orze swoją rolę.
Przywiązany syn wyciągnął ręce, zapłakał rzewnie a gotów był rzucić się naprzeciw niemu, ale żona poradziła, żeby wprzód przygotować starego wieśniaka do zobaczenia się z
dzieckiem, które opłakał. Wysłano więc do chłopka dworzanina, który mu zapowiedział, że
królewicz i następca tronu chce się z nim zobaczyć.
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Starzec zdziwiony tą wiadomością zatrzymał woły, zdjął czapkę i czekał, patrząc ciekawy
na tłum wielki dworzan i czeladzi. Aż tu jedzie kolasa w sześć białych zaprzężona koni, a
przy niej na ślicznym karym koniu królewicz bogato przybrany. Chłopek na ten widok ukląkł
i pochylił siwej głowy.
Królewna patrząc na starca głośno zapłakała, a Jasiek, któremu serce zadrżało z miłości do
ojca, zeskoczył co żywo z konia, podbiegł, a sam padłszy przed starcem na kolana, zawołał:
– A cóż, ojcze kochany, nie poznajesz swojego syna, co ci zginął przed pięciu laty?
Chłopek spojrzawszy nań poznał go od razu, wyciągnął doń drżące a spracowane ręce i
krzyknął radośnie:
– Jasiek! mój Jasiek! moje dziecko kochanie i opłakane.
Wtenczas zbliżyła się i królewna, a gdy syn pokazał żonę swoję, starzec nie wiedział, jak
ją powitać, aż dopiero ona pocałowała go w rękę.
Zastawiono na polu sutą ucztę, bo czas był piękny, a w chacie duszno i ciasno. Gdy dzwon
z kościołka uderzył na Pozdrowienie Anielskie, poszli wszyscy na grób matki Jaśka, co spoczywała od dawna na cmentarzu wiejskim, i gorąco się modlili za jej duszę.
Rozbito bogate namioty, gdzie noc przespano. Nazajutrz Jasiek chciał ojca zabrać z sobą,
ale starzec pokręcił głową i rzekł do niego:
– Nie dla mnie zamki i pałace królewskie, wracaj mój synu, zajmij tron, który ci należy, ja
cię błogosławię. Przyjdę tam, jak się wnuk urodzi, abym go przeżegnał, ale ja przy roli wzrosłem i przy roli umrę, w tej samej chacie, w której się mój rodzic urodził i ja, i ty, moje
dziecko kochane. Jedźcie z Bogiem, a mnie zostawcie z tą pociechą, że ty żyjesz i jesteś
szczęśliwy.
Posłuszny syn spełnił wolę ojca. Niedługo stary król umarł, Jasiek objął po nim tron i rządy właśnie tego dnia, gdy mu się syn urodził. Zaraz dał znać ojcu swemu zapraszając go od
razu na chrzciny.
Stary chłopek zajechał do zamku wózkiem o jednym koniu. Cały dwór i ksiądz biskup
czekali już na niego. Jak tylko wjechał na podwórzec wielki, kapela królewska zagrała marsza, wszyscy dworzanie kłaniali mu się pokornie, a stary zdjąwszy czapkę poszedł do kaplicy
zamkowej. Tu wziąwszy na ręce wnuka, wzniósł oczy w niebo, z cicha się pomodlił i trzymał
do chrztu świętego.
Uściskał syna i synowę, pobłogosławił wnuka i ucałował, a nim do uczty sutej zastawiono,
wsiadł cichaczem na swój wózek i odjechał do chaty ubogiej.
Prosił tylko Jaśka, aby mu co miesiąc parę razy donosił, jak się mają, czy wnuk zdrowo i
szczęśliwie się chowa.
W parę lat wyjechał król Janko na łowy, zabłąkał się w puszczy i dopiero nade dniem wydostał na pole.
Dziwnym trafem była to rola jego rodzica, a na niej stały dwa siwe woły przy pługu, ale
oracza widać nie było. Król zsiadł z konia i z radością zobaczył ojca siedzącego pod gruszą, a
przy nim stały dwojaczki gliniane ze śniadaniem.
Pospieszył w tę stronę, ale jakież było jego przerażenie, gdy ujrzał, że tylko co skonał sędziwy starzec. Siedział oparty plecyma o drzewo, lica mu zbladły, ręce opadnięte były jak lód
zimne.
Zapłakał gorzko, a kiedy go trzeźwi, nadbiegł cały jego królewski orszak myśliwych.
Król Janko zaniósł na własnych barkach zwłok ojca na cmentarzyk wiejski i pochował
obok matki, a w miejscu chaty ubogiej rodzica wystawił wielki i obronny zamek, gdzie nieraz
przyjeżdżał i cale tygodnie bawił.
Długo, długo panował on nad krajem swoim i żył szczęśliwie, bo też miał błogosławieństwo ojca za to, że się go nie wstydził i poczciwie, jak się godzi, uszanował.
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35. TRZY NIEWIDY
Jest choroba ciężka i nieuleczona, która najwięcej dotyka młode dziewczęta wioskowe i
młode niewiasty, co jeszcze nie kołysały swoich dziatek. Na pozór nic nie boli, żadnych znaków nie ma na ciele, ale dotknięta nią traci rumieniec na twarzy, nic nie je ani pije, trapi ją
bezsenność, ręce i nogi omdlewają, bezwładność całą obejmuje. Oczy, pełne dawniej ognia,
zachodzą mgłą ciemną, ciało niknie, zastaje tylko skóra a kości.
Ludzie nie umieją tej choroby nazwać ani lekarstwa znaleźć, bo to Bóg zsyła niewidzialnego Ducha Tęsknoty, ujrzy go tylko człowiek wybrany a czysty, któremu on szkodzić nie
może i nie umie.
Tęsknota spada z nieba wraz z gwiazdami z czarnej chmury, z której biją pioruny i grad
niszczący pada. Blade to widmo nosi wianek z suchej paproci na głowie, obwija się szarą
płachtą spod tapczana umarłego wyciągniętą, na nogi wkłada chodaki, które sama sobie plecie z zielonej trzciny wyrwanej z jeziora albo z młodych gałązek wierzby, co rośnie nad wodami.
Chodzi wolnym krokiem, ze spuszczoną głową, siada najczęściej albo pod cmentarzami
lub figurami przy rozstajnych drogach. Ucieka od chat, gdzie wesołe śmiechy słychać, i od
karczem i gospód, kędy radosna brzmi muzyka. Szuka po wioskach ofiary, to w ogródkach
pod drzewami, to w polach, a gdzie znajdzie smętne dziewczę albo zapłakaną niewiastę młodą w samotności, siada przy nich, obejmuje w wychudłe ramiona i zaczyna w usta całować.
Smutna istota poddaje się jej pieszczotom, a Duch Tęsknota oddechem swym przenika jej
serce.
Zwykle niedługo żyje dziewczę po tych odwiedzinach i jedyny jest ratunek, jeżeli przybędą Trzy Niewidy z nieba na pomoc. Są to trzy czyste anioły boże, nazwane dlatego Niewidami, że dla zwykłych oczu ludzkich są niewidzialne.
O ich pojawieniu i ratunku młodej dziewczyny mazowieckiej mówi szczegółowo podanie
znad Narwi.
Kasia, córka wdowy, należała do najpiękniejszych dziewoi nie tylko w tej wiosce, ale w
całej okolicy. Wesoła, lubiła się bawić [tak] ochoczo, jak ochoczo biegła do pracy, ażeby
matce dopomóc w gospodarce. Ale od kilku dni nagle się zmieniła, osowiała, zbladły jej lica,
niemoc odjęła siłę w ręku, zaledwie powłóczyła nóżętami, a robocie żadnej podołać nie mogła. Biedna matka zapłakała sercowymi łzami, stary Bartosz, chrzestny ojciec Kasi, popatrzył
smutnie i rzekł do wdowy:
– To ją Tęsknota uścisnęła, nie uratuje jej nic, jeno Trzy Niewidy!
I na ucho rozpowiedział matce, jako te anioły ściągnąć można z nieba.
Od tej chwili wdowa gorąco się modlić zaczęła, zapaliła gromnicę przed obrazem Bogarodzicy. Stary Bartosz często podchodził do chaty wdowy i patrzył w niebiosy, a był człowiek
wybrany i czysty, co mógł widzieć niewidzialne dla innych duchy.
Już była północ po pierwszym pianiu kogutów, kiedy nieszczęśliwa matka na klęczkach
się modli, ujrzał, jak ponad wioską biała chmurka zawisła, płynęła z wolna i stanęła nad chatą, gdzie Kasia leżała blada i osłabiona przy otwartym oknie, bo to był czerwiec ciepły i pogodny.
Chmurka rozdzieliła się na dwie części, z pośrodka niej spłynęła jakby szeroka, niebieska
wstęga do ziemi, jasna, przezroczysta, a po niej zsunęły się Trzy Niewidy.
Dwóch z tych aniołów ukojenia Tęsknoty miało wieńce z róż czerwonych na głowach,
trzeci z róż białych. Białe osłony, przejrzyste jak mgła letnia, okrywały ich wiotkie postacie,
nóżki bose, białe wysuwały się spod tych lotnych sukienek. I ująwszy się za ręce, rozwinąw97

szy łabędzie skrzydła, zaczęły fruwać jak ptaszki i przez otwarte okno wleciały do chaty
wdowy.
Cudowna woń róż i fiołków napełniła izbę skromnej chatki. Matka, gdy Niewidy ukazały
się w okienku, zasnęła i Kasia zaczęła po wielu nocach bezsennych drzemać.
Niedługo świtać zaczęło i zaraz słonko wschodziło, jasne jego promienie oświeciły całą
chatę, rosa, co jak perły rozsypane gęsto bieliła, teraz w mgle opadała.
Niewidy dziewczę śpiące wyniosły na ręku okienkiem z chaty. Pierwsza, z wieńcem
czerwonych róż, trzymając Kasię na łonie swoim, lekko unosiła się nad ziemią, druga, kielichem kwiatowym lilii wodnej wlewała w jej usta ożywczą wodę, trzecia, z białym wieńcem
róż, fruwała przy niej i śpiewała jakieś piosenki, nie dosłyszane przez Bartosza, ale widać
miłe, bo Kasia przez sen uśmiechała się radośnie.
Tak Niewidy kołysały się w powietrzu, a kiedy skowronek zaczął wybijać nad miedzę,
równo z nim unosiły dziewczę, z nim razem spuściły się na ziemię. Wtedy Niewida piastująca ją, dobyła z torebki, pod skrzydłami ukrytej, kilka jagód czerwonych i włożyła w usta Kasi, która westchnęła, ale tak swobodnie, jakby jej kamień spadł z serca.
Niewidy wniosły na powrót okienkiem do chaty dziewoję, która otworzywszy oczy poczuła się zdrowsza na swym posłaniu.
Bartosz widział, jak Niewida z wieńcem białych róż ocierała białą rączką jej oczęta i coś
szepcząc do ucha, prędko uśpiła. Słyszał, jak zaczęła śpiewać: nie przejął żadnego słowa z
pieśni, ale melodia tak była śliczna, tak była rzewna, że starzec płakał jak bóbr rzewnymi
łzami a pragnął, by to śpiewanie trwała najdłużej.
Odtąd co dzień, z porania, wynosiły chorą Kasię Niewidy ponad pola i do wysokości, nigdy wyżej, ulatującego skowronka wznosiły. Razem wtedy słuchała pieśni tego towarzysza
rolnika, świergotu ptasząt polnych i leśnych i kukania kukułki, a w wieczornej pomoce, jeżeli
słowik za daleko śpiewał, to Niewida białych róż przy główce Kasi śpiewała jak słowik.
Bartosz to widząc, mówił potem do matki:
– Widzita, kumo, jak Tęsknota zatruje serce, to i pamięć odstępuje człowieka. I wasza
dziewucha w swej chorobie zapomniała, jak ptastwo boże śpiewa, to i sama zapomniała
śpiewać, dlategoć jeden anioł-Niewida czuwa ciągle a poddaje w ucho piosenki, a naśladuje
ptastwo, bo to lepiej leczy niżeli wszelkie inne leki.
Po dniach kilku, kiedy zbliżały się Zielone Światki i Święty Jan razem się prawie jakoś
zeszedł, zapalono wieczorem ognie sobótkowe. Bartosz starym obyczajem sprowadził dudarzy i zebrała się młodzież wioskowa i nuż skakać przez płomienie, a potem z dziewczętami
tańcować.
Wdowa za radą Bartosza wyszła z chaty i usiadła niedaleko stosu sobótkowego.
Trzy Niewidy wyniosły Kasię na wzgórze, skąd ujrzała tę ochotę. Wtedy Bartosz (bo on
tylko jeden wszystko dobrze widział), ujrzał, jak dwie Niewidy, napoiwszy ożywczą wodą i
nakarmiwszy jagodami dziewczę, ujęły je pod ręce, a trzecia, z wieńcem róż białych, zaczęła
śpiewać i pląsać radośnie. I Kasia poczuła zdrowie, bo niedługo matka i młódź zebrana ujrzeli z podziwem, jak dziewczę to, stanąwszy przy dudarzach, zaśpiewało pieśń obrzędową i
przeskoczyło parę razy przez stos gorejący.
Parobcy rzucili się tłumnie powitać cudownie uleczoną Kasię i zaczęli z nią tańcować.
Matka z płaczem cicho się modliła, a Bartosz przez cały czas, jak gorzały ognie sobótkowe,
widział nad nimi pląsające Trzy Niewidy.
Kiedy mrok ciemny zapadł, taż sama biała chmurka nadpłynęła, którą widział starzec przy
pierwszym pojawieniu się trzech aniołów; z niej, jak wstęga niebieska, stoczyła się mgła jasna, przezroczysta, do ziemi, a anioły-Niewidy, rozwinąwszy białe skrzydła, tą drogą uleciały
do nieba, jakby trzy łabędzie.

98

Z pieśnią i okrzykami radości odprowadzili zebrami na obrzęd Sobótki i matkę, i córkę do
ich chaty; Bartosz stał przy gasnących ogniskach zapatrzony w tę stronę, kędy Niewidy ulatywały, kiedy nagle ze stosów buchnęły skry gęste, a następnie zajaśniał płomień.
Spojrzał i zobaczył z podziwem, jak Duch Tęsknota w smętnym gniewie jakimś zrzuciła
wianek suchej paproci w środek tlejących głowni stosów sobótkowych i spaliła.

36. DIABEŁ ROKITA
Zajmujące podania o sławnym łęczyckim Borucie przywodzą na pamięć nie mniej głośnego diabła Rokitę, który uwiecznił imię swoje w okolicach Rzeszowa, w Galicji i pobliskich
Karpatach.
We wsi Błędowy, należącej do parafii wsi Chmielnika, o półtorej mili od Rzeszowa, już
na pierwszych garbach karpackich, ubogi wieśniak zgnębiony nędzą, wybiegłszy z chaty,
ażeby rozpacz swoję ukryć przed żoną, stanął nad urwistą skałą, pod którą rozciągał się głęboki wąwóz. Tu załamał ręce i począł w głos wypowiadać ciężką niedolę swoję, jak w marność idzie wszelka jego praca i żony.
Kiedy tak zawodzi i płacze, nagle staje przed nim diabeł Rokita. Z początku kmiotek się
przeraził, ale gdy mu się bliżej przypatrzył, ujrzał, że wcale nie straszny.
Rokita ofiarował mu dużo pieniędzy na pożyczkę bez żadnego procentu, z warunkiem tylko, ażeby w oznaczonym dniu i godzinie co do grosza oddał, gdyż w przeciwnym razie duszę
jego porwie jak swoję.
Kmieć przyjął pieniądze, przystał na zastrzeżenie, podziękował czapką do kolan diabłu
jakby wielkiemu panu, a Rokita skoczył w wąwóz i znikł w gęstych krzakach.
Chłopek tymi pieniędzmi nie tylko dorobił się dostatniego mienia, ale nawet zbogaciał.
Kiedy termin oznaczony nadszedł, idzie do owego bukowego lasu, w którym była skała i
głęboki wąwóz, staje w tym samym miejscu i zaczyna wołać: Rokita! Rokita! Kiedy tak po
kilkakroć zawołał, z głębi parowu odzywa się głos innego diabła:
– Już Rokity nie ma, bo go Szeroka piorunem zatrzasła.
Chłop zrozumiał, co to znaczy; w mowie bowiem diabelskiej Szeroka oznacza Najświętszą Pannę, jakoby panią szerokiego panowania i władzy, przed którą drżą diabły i otchłań
piekielna.
Wrócił kmieć z pieniędzmi do domu nie mając ich oddać komu, kiedy Rokitę piorun zabił.
Ludzie od tego czasu zaczęli zwać go Rokita. Dotąd w tej wsi żyje pod tym imieniem kilka
rodzin pochodzących od owego kmiecia i należą do zamożniejszych, posiadając grunta własne.
Obiegało niegdyś o Rokicie podanie, że chciawszy się poznać ze sławnym Borutą, przyleciał do Łęczycy. Boruta z otwartym sercem i ze szczerą gościnnością przyjął niespodziewanego gościa, ale ponieważ piskorze jego, jak nazywał szlachtę łęczycką, wypili wszystkie
wino i piwo, zaprosił go do Piotrkowa, gdzie właśnie odbywał się trybunał, a pełne były piwnice wybornego węgrzyna.
Boruta świsnął we dwa palce tak silnie, siedząc na murze bramy łęczyckiego zamku, że aż
się w tumie organista zbudził, a było to ze ćwierć mili. Zaraz przyprowadzono dwa stępaki
pod sutymi rzędami. Wsiadł Boruta, wsiadł Rokita, okryci opończami. Każdy myślał, że to
szlachta, czyste karmazyny, a to byli dwaj diabli i na diabelskich koniach jechali takich, co to
niby idą stępa, ale dziesięć mil krakowskich na godzinę uchodzą.
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Boruta, co nabrał manierów szlacheckich, tak że patrząc na niego, każdy by przysiągł, iż
się urodził i wykołysał na dworze herbownika, wymusztrował także doskonale niezgrabnego
spod Karpat Rokitę, że i ten wyglądał pokaźnie.
Wprędce zajechali do Piotrkowa, stanęli w pierwszej gospodzie, a podjadłszy i podpiwszy
sobie, poszli na trybunał. Panowie palestranci zrobili nowym gościom miejsce, bo uderzyła
ich olbrzymia postać Boruty zwiastująca niedżwiedzią siłę i dorodna, wysmukłego więcej
Rokity, który, nabrawszy fantazji po gąsiorze starego węgrzyna, uśmiechał się rad i kłaniał
wokoło uprzejmie. Trybunał miał właśnie wyrokować w sprawie biednej wdowy, co stała na
uboczy otoczona siedmiorgiem drobnej dziatwy. Nieludzki starosta, stryj męża, zagarnął folwarczek, potrzeba było świadka, co by zaprzysiągł, że był obecnym, jak za ten folwarczek
nieboszczyk odebrał pieniądze do rąk swoich.
Rokita, zajęty sprawą cały, mało zważał, co się dalej działo, ale Boruta wysłuchał, jak w
pobliżu stryj a pan możny dla wydarcia biednej wdowie kawałka ziemi przekupywał szlachcica na świadka i za fałszywą przysięgę, którą miał złożyć, z sakwy mu sto czerwonych złotych zaliczył pod oknem w sali sądowej.
Boruta kilka słów szepnął na ucho Rokicie; znikł z jego oblicza uśmiech, oczy się zaiskrzyły i ręce zadrżały, gdy ów szlachcic, wysunąwszy się przed kratki, w głos zawołał:
– Ja, najjaśniejszy trybunale, byłem obecny przy zapłacie i deferuję przysięgę.
Biedna wdowa padła wtedy na kolana i wyjąkała z płaczem:
– O Jezu Chryste i Ty, Matko i opiekunko sierot, zlituj się nade mną i dziećmi moimi!
Sąd szlachcica przywołał do złożenia przysięgi. Wtem straszny głos zabrzmiał, aż gmach
wstrząsł się w swoich posadach:
– Kłamca to i chce krzywoprzysięgać!
Był to głos Boruty.
Szlachcic, co podnosił już rękę do przysięgi, zbladł i począł trząść się jak w febrze, ale
wkrótce oprzytomniał i zawołał odważnie:
– Przysięgam...
Lecz dalej nie domówił, bo Rokita przeskoczywszy kratki, porwał go, przycisnął do piersi,
postawił na miejscu, a sam z Borutą szybko wynieśli się z sali trybunalskiej. Szlachcic stał
przed krucyfiksem, ale już słowa wyrzec nie mógł.
– Przysięgasz, waszeć? – zapytał najbliższy sędzia.
Szlachcic chciał znowu coś przemówić, ale z ust otwartych buchnął krwi strumień na zielone sukno stołu. Sędziowie przerażeni porwali się ze stołków, gwar powstał wielki, przerwano sądy, a szlachcica omdlałego wyniesiono na rynek.
Tu znaleziono ścisk narodu wielki. Przy gościńcu na stępakach siedziało dwóch szlachty:
jeden olbrzymiego wzrostu i tuszy, drugi szczuplejszy, ale rosły także. Byli to Boruta i Rokita.
Cały trybunał i palestra otoczyły ich wieńcem, słuchając, jak grzmiącym głosem mówił
Boruta.
– Panowie bracia! Szlachcic, co chciał przysięgać, kłamał, bo wziął od bogatego starosty a
stryja ojca biednych sierot sto dukatów za krzywoprzysięstwo!
– Kłamiesz! – zawołał rozwścieczony starosta.
– Panowie bracia! – mówił dalej spokojnie Boruta. – Sięgnijcie do kieszeni omdlałego
szlachcica, ma on to złoto grzeszne w zielonej sakwie.
Stojący bliżej dobyli sakwę zieloną: było w niej sto dukatów.
– A co, czyja prawda? – odezwał się z drwiącą miną Boruta i pokręcił za ucho sumiastego
wąsa.
– To nie dowód żaden. Szlachcic miał swoje pieniądze – odezwał się stronnik starosty.
– Kiedy tak – krzyknął gniewny Boruta – to ty, mój druhu, daj świadectwo prawdzie!
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I wskazał na Rokitę. Ten zza pazuchy dobywszy kawał czerwonego i skrwawionego mięsa, zawołał:
– Oto jest język, com go własną ręką wyrwał z gardła tego niepoczciwego świadka, niech
przemówi!
To wyrzekłszy, rzucił go na środek gościńca, a język, podskakując jak żaba, wykrzyknął
po trzykroć:
– Skłamałem! Skłamałem! chciałem krzywo przysiąc, skłamałem!
Cały tłum na to zjawisko skamieniał. Boruta wtedy przemówił:
– Tego łotra, starostę, ja sam ukarzę, a wy, panowie bracia, skarzcie krzywoprzysięzcę.
Już dwanaście razy fałszywie przysięgał, taka niecnota i samych diabłów zniecierpliwi. Nie
darmo to na waszą hańbę mówią: „piotrkowski świadek za łyżkę barszczu”.
– Prawda! Prawda! – zawołali wszyscy, gdy w tej chwili Boruta porwał starostę jak słomkę, posadził przed sobą na siodle i wraz z Rokitą skoczywszy z kopyta zniknęli sprzed oczu
patrzących.
– Zabić! rozsiekać krzywoprzysiężnika! – wołano wokoło.
Szlachcic otrzeźwiony klęczał w pokorze, sto szabel zabłysło nad jego głową, gdy poważny ksiądz kaznodzieja jezuita powstrzymał zawziętych gorącą przemową tłumacząc im, jaki
to grzech mścić się na bezbronnym. Osłonił go swoją osobą i zaprowadził do klasztoru.
Tłum się rozbiegł, a język zabrał dziadek kościelny i pogrzebał pod murem cmentarnym.
Nazajutrz, o tej samej godzinie, język wydobył się spod ziemi, zaczął skakać i krzyczeć:
Skłamałem! skłamałem! chciałem krzywo przysiąc, skłamałem!
Kiedy się to przez dni kilka ponawiało, i na próżno zakopywano go głęboko w ziemię, oo.
jezuici wyszli i po modlitwie pokropili go święconą wodą. Wtedy język w proch się rozsypał,
a on szlachcic, co laikiem w klasztorze został, odzyskał mowę, ale tylko do modlitwy.
Nazajutrz znaleziono starostę bez duszy pod murami trybunalskimi. Na trzeci dzień zebrany w komplecie trybunał osądził sprawę na korzyść biednej wdowy. Sto dukatów, dane
szlachcicowi, ksiądz kaznodzieja wręczył jej na zapomogę, a zebrana szlachta i mieszkańcy
Piotrkowa ofiarowali jej dwa wozy i po parze koni do każdego, którymi zabrała się do domu
z dziatkami, udarowana jeszcze hojnie od oo. jezuitów.
Zwłoki starosty, jako bogatego pana, chciano okazale pogrzebać i złożono je na bogatym
katafalku w obszernej izbie zamożnego mieszczanina.
O północy zjawił się dziwny korowód. Przed dom zajechała żałobna bryka, trupa do niej
wrzucono, i cztery konie, czarne jak kruki, z iskrzącymi oczyma, w galopie go uwiozły. Furman miał trójgraniasty kapelusz niemiecki, dwóch panów było we frakach i krótkich pluderkach, a lokaj miał czerwoną opończę. Kiedy bryka ruszyła z miejsca, stado wron, kruków,
kawek i gawronów pojawiło się nagle i wrzaskiem napełniło miasto całe. Potem wszystko
znikło.
Trupa starosty nie znaleziono. W klasztorze później mówiono, że stary ojciec jezuita we
śnie miał widzenie, iż trup porwanego leży w lochu zamku łęczyckiego.
Jakoż krewniacy w parę lat dopiero wynaleźli w owym lochu ciało, które po obejrzeniu
wskazywało, że były to rzeczywiście zwłoki nieuczciwego starosty.
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37. ŚMIERĆ I BIEDA
Straszne to plagi rodu ludzkiego! Bieda, dolegając i dręcząc codziennie, zatruwa życie
człowieka i świat mu obrzydza. Nędza, sroższa od niej, w tym litościwsza, że przywołuje
Śmierć prędzej i przy jej pomocy zakończa nieszczęśliwy cierpienia swoje.
Bieda jest nieśmiertelną: jak ten żywot wieczny zdobyła sobie, opowiada nam dawne,
podanie.
Skoro świat powstał, zarazem i Śmierć się urodziła. Kto tylko żył na bożym świecie, jej
władzy ulegał, czy to zwierzę, czy to człowiek, nie wykupił się od niej ani pan bogaty, ani
biedak nie wyprosił, każdego zjadała. Dobrze też sobie utyła, a rzucając postrach wokoło, z
dumą się nadęła.57
Ale na swój kłopot Śmierć spotkała się z Biedą i ta zaraz jak się do niej przyczepiła, jak
poczęła z niej pić i ssać krew by pijawka, to jakby śnieg wiośniany pod słońcem znikło sadło.
Śmierć straszliwie wychudła, aż w końcu zostały same tylko kości nagie, bo skóra się nawet
na nich utrzymać nie mogła. Byłaby Śmierć na szczęście ludzkie przepadła! Widząc, że to nie
przelewki i zginąć musi, pyta się Śmierć Biedy, co zechce od niej, aby się raz odczepiła, a na
wszystko przystanie.
Bieda uradowana, że dobrze dogryzła Śmierci, której się wszyscy ludzie tak lękali, poważną przybrała postać, nadęła się jak ropucha i poczęła namyślać, jakie jej warunki postawić?
Wtedy Śmierć upadła przed nią na kolana, złożyła kościste ręce błagalnie i zbladłymi, bez
życia oczyma, które łzy rozpaczy zrosiły, wpatrywała się z bojaźnią i niepokojem w oblicze
Biedy, jaki wyrok raczy wydać.
Bieda, widząc Śmierć tak ukorzoną, zadarła nosa w górę i po chwili za główny warunek
położyła, aby Śmierć przysięgła i dała jej cyrograf, że dopóki świat istnieć będzie, ona Biedy
nie zaczepi ani jej umorzy, bo chce być zarówno z nią nieśmiertelną.
Śmierć chociaż od dawna oddychała przeciw niej zemstą i ostrzyła na nią ostre zęby, widząc, że nie ma nic do wyboru, bo zaledwie powłóczyć mogła nogami, przystała na wszystko
i cyrograf żądany podpisała na byczej skórze.
Gdy go Bieda dostała do ręki, nasadziwszy czapkę na bok, gwiżdżąc wesoło, poskoczyła
do najbliższej wioski pohulać sobie w karczmie u arendarza, a Śmierć uczuła od tej chwili
nowe siły, nowe życie. I jakkolwiek już nie odzyskała ani mięsa, ani sadła, utraciwszy skórę,
pomimo to czerstwa i zdrowa przebiega świat swobodnie, który drży na każdy jej pojaw i
ulega jej przeważnej władzy.
Obok Biedy i Nędza jest nieśmiertelną, ale podania ludu często nie rozróżniają tych
dwóch istot oddzielnych od siebie, są one prawie zawsze jedną tylko osobą i dlatego słyszymy, gdy który wieśniak umarł z nędzy, jak mówią, że „bieda go zagryzła”.
W najdawniejszych jedynie podaniach różnica Biedy od Nędzy przechowaną została.
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38. BIEDA CHŁOPSKA
We wsi niedaleko Narwi, ponad brzegami strumienia, co krętym łożyskiem wpadał do tej
rzeki, mieszkało dwóch braci rodzonych, Jonek i Antek. Starszy Jonek po rodzicach objął
gospodarstwo i pierwszy się ożenił. Antek z początku mu pomagał, potem chodził na zarobek, czas jakiś służył u dworu, a zabiegły i chciwy zebrał niemało grosiwa, wreszcie ożenił
się z córką bogatej wdowy. Przez ten czas Jonkowi Pan Bóg jakoś nie darzył, chociaż był
człowiek pobożny, pracowity i miłosierny.
Zachorzała mu żona, ledwie się biedaczka podniosła z ciężkiej choroby, zapadło na zimnicę58 czworo dziatwy. Jonek, co ostatni grosz na ratunek swojej kobiety wyłożył, teraz musiał
pożyczyć na wysoki procent od brata. Nie dosyć jednej niedoli – zdechły mu dwie krowy,
wół okulał, koń zdechł na nosaciznę. Na dobitkę nieszczęścia grad mu wybił oziminę.
Tyle klęsk złamały biednego Jonka: pożyczał a pożyczał od brata, Antek dawał, bo zapragnął chaty i gospodarstwa bratowego; jakoż niedługo, po porachunku, musiał się wynieść z
ojcowizny i osiadł w pustej chacie na samym końcu wioski, gdzie dawniej pastuch gromadny
mieszkał, co go wilcy tej zimy na Gromnicę rozszarpały w lesie, gdy poszedł po drzewo.
Płakał jak bóbr rzewnymi łzami i żona, i dzieci siedmioro, gdy ostatni raz ucałował próg
chaty, gdzie się urodził. Na plecach przenieśli chudobę swoją, bo brat nieludzki odmówił
fury. Karczmarz kupił pozostałego wołu na pół darmo; z Jonka, zamożnego gospodarza, stał
się teraz wyrobnik.
Przy pustej chacie miał tylko mały warzywny ogródek i kilka zagonów pod kartofle i kapustę, które skrzętnie uprawiała żona z dziećmi. Tak w biedzie przetrwali długie lata, a gdy
Antek stał [się] nie tylko we wsi, ale w całej okolicy najbogatszym gospodarzem, Jonek był
najuboższym zagrodnikiem.
Bogaty Antek sute sprawiał wesele najstarszej córce, gdy głód zajrzał do chaty Jonka.
Kiedy poszedł do kościoła, zobaczył brata, bratowę i dzieci ich postrojonych, siedzących w
pierwszych ławkach; organista hucznie przygrywał, a Jonek w kąciku płakał drżąc z zimna i
głodu.
Z dala za weselnym orszakiem szedł ocierając łzy gorzkie i mimo woli do gniazda dawnego przyszedł, co mu przypomniało jego lata dziecięce. Kapela w izbie grzmiała, Jonek stanął
w sieni na uboczu, gdy ujrzał brata, jak dumnie przechodził a uradowany.
– Panie bracie! – rzekł drżącym głosem – Boże błogosław! Jam głodny, żona i dziatwa
głodni, wspomożcie mnie w tym dniu dla was tak uroczystym. Właśnie w tej chwili swacha
niosła misę mięsiwa pieczonego, Antek spojrzał groźnie na brata a mrucząc: – Próżniaków
nie wspomagam – wziął gnat prawie bez mięsa i podał Jonkowi.
Ten na poły struchlały z oburzenia i rozpaczy, wziął go w rękę sam nie wiedząc, co robi, i
wybiegł na wieś.
Rozpacz złe tylko rady daje, teraz poszepnęła mu do ucha: – Co masz taką biedę znosić,
ot, idź do strumienia przy dąbrowie, tam głębia, to i skończysz wszystkie cierpienia.
Jonek, jakby usłyszał głos anioła stróża, już nie szedł, ale pobiegł do dąbrowy. Kiedy stanął nad głębiną strumienia, poczuł głód większy, usiadł na łączce i zaczął darowany gnat
ogryzać z odrobin mięsiwa.
Gdy chciwie tak zajada, uczuł jakby na ramionach lekkie dotknięcie, a potem cichą prośbę: – Daj i mnie trochę mięsa, daj i mnie!
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Jonek obejrzał się poza siebie i ujrzał szczególne widmo. Słońce właśnie z południa przygrzewało. Widmo stało wysokie, kościste, które tak cienka skórka powlekała, że na wskroś je
przejrzałeś. Oblicze chude, wybladłe, oczy zapadłe, podsiniałe, przy trupiej białości dziwnie
odbijały różane usta i zęby białe. Nagość swoją okrywało płachtą z pajęczyny, brudną jak
ścierka zszarzana, ale przezroczystą. Na głowie miało wianek z uschłej i kruchej paproci.
Jonek był chłop dobrego wzrostu, widmo przenosiło go całą głowę.
Chociaż straszna to postać na oko, jakoś się nic nie przestraszył, ale patrząc na nią, rzekł z
uśmiechem:
– Cóż ty chcesz, żebym ci dał, kiedy widzisz, że to kość naga prawie?
– Musisz mi dać resztki – wyszeptało widmo z cicha – muszę choć polizać, bo ja jestem
twoją Biedą, co ci od lat tylu towarzyszę po bratersku!
Na te słowa zerwał się Jonek na równe nogi.
– A ty pogańskie plemię – krzyknął w uniesieniu – to z twojej przyczyny mrę głód z rodziną, to ty naniosłaś niedolę! Dobrze, żem cię spotkał, teraz cię zabiję, choćbym zgnił w
kajdanach!
Ale Bieda nie ruszając się z miejsca spokojnie odrzekła:
– A cóż mnie zrobisz, biedny człowieku, kiedy mnie nikt ani zranić, ani zabić nie może.
Ciało moje z mgły, nie zachowa śladu uderzenia, jak nie masz śladu po wężu, co się przesunie po łące. Słuchaj mnie! oddaj mi kość swoją, a na kilka godzin opuszczę ciebie, żonę i
dzieci, i zostawię w pokoju.
Na to wspomnienie ochłonął od razu Jonek i ze łzami w oczach podał gnat trzymany w ręku. Bieda chciwie go schwytała, ogryzła żyły, co było ich jeszcze, a dojrzawszy trochę szpiku
w głębi otworu kości, włożyła rękę jedną i drugą, potem głowę i cała się tam wsunęła tak, że
tylko długie a chude nożyska zwisały.
Jonkowi przychodzi szczęśliwa myśl do głowy, co prędzej kawałek gałęzi kozikiem zastrugał, porwał kość, wsunął w rurę nogi Biedy i zabił doskonale przygotowanym kołkiem,
po czym w tę samą głębinę rzucił i zatopił.
Zaledwie strumień zaszumiał, uczuł w duszy szczególny spokój, serce napełniła dziwna
radość i po wielu latach pierwszy raz odetchnął z całą swobodą.
Rad i rzeźwy wraca do swej chaty, a koło karczmy zastępuje mu kilku sąsiadów, każdy go
ściska i całuje, a zaprasza na kieliszek. Trudno było odmówić. Za stołem zaczęli poczciwi
sąsiedzi przypominać sobie dawne czasy, zamożność Jonka, jego pracowitość i miłosierdzie a
czyste, sumienne zawsze z każdym postępowanie. Przyszło do rozczuleń wzajemnych, aż w
końcu jeden z sąsiadów podał myśl, czyby z nimi nie wziął udziału w wyrąbaniu siągów w
pobliskim lesie i przewiezieniu do miasta. Na próżno się im Jonek tłumaczył swoją biedą i
brakiem inwentarza, najstarszy wiekiem zaraz powstał, a z trzosa dobywszy sześćset złotych
srebrem zaliczył mu, żeby się w swojej chudobie ogarnął i dobrego konia kupił.
Płakał z radości Jonek, w końcu przyjął ofiarę i współkę. Wraca do chaty, aż na progu
wita go żona uradowana i wesoła dziatwa. Ktoś uwiadomił dwór o strasznej nędzy całej tej
rodziny, przysłano im całą furę: mąki, zboża, słoniny, kaszy i grochu, a nadto sto złotych.
Jonek słuchał o wszystkim, jakby o cudzie boskim, ukląkł z żoną i dziećmi przed obrazkiem Matki Boskiej, a po gorącej modlitwie opowiedział wiernie przygody swoje.
Odtąd wszystko szło mu jak z płatka. Odbudował nową chatę, zakupił przyległe całe gospodarstwo. Para dobrych koni rżała u żłobu, cztery krowy dojki w oborze i dwie pary wołów. Teraz sam zajęty robotą w lesie, przyjął dwóch parobków, a żonie dziewuchę do pomocy. I nie brakło mu nic, jeno, jak mówią, ptasiego mleka.
Zazdrosny Antek zdumiał się nad nagłym szczęściem brata, powoli się więc zbliżył do
niego i przyjacielskim wabiąc słówkiem, zaprosił do siebie na kieliszek krupniku59.
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Jonek, co miał zawsze dobre serce, przyjął zaprosiny, po jednym i drugim kieliszku
zmiękł zaraz, a gdy brat rzucił podejrzenie o nieuczciwym sposobie poprawienia swej doli,
wówczas opowiedział mu wiernie całe swoje zdarzenie z Biedą.
Na to czekał chytry Judasz: uściskawszy brata niby czule i serdecznie, pobiegł co prędzej
do strumienia. Długą tyką dobył kości, a gdy wyrwał drewniany kołek zabity ręką Jonka,
Bieda wyskoczywszy ze swego więzienia porwała go w swe objęcia i zawołała uszczęśliwiona:
– O mój wspaniały wybawco, teraz ciebie się trzymać wiernie będę i do śmierci nie
opuszczę.
Struchlał zły Antek na te słowa, bo Biedę chciał wypuścić na brata, a ona jego się uczepiła
i zaraz doznał smutnych skutków. Gdy dochodził do domu, ujrzał gumna swoje w płomieniach, krowy na pastniku pies wściekły pokąsał, konie jedne z jakiejś zarazy padły w stajni,
drugie wilcy następnej nocy podusili.
I w kilka dni był równym nędzarzem jak brat jego niedawno. Ale poczciwy Jonek nie odmówił mu swej pomocy, wspierał, ile sił, ale wszystko szło w marność i niedługo Antek ze
zgryzoty umarł, a Bieda dopiero opuściła osieroconą wdowę i dzieci przenosząc się do innego chłopa.60

39. RUSAŁKI
Powabne dziewicze widma, utwór bujnej ludowej wyobraźni z czasów przedchrześcijańskich, pod tą nazwą znane w naddnieprzańskich okolicach, nieobce są i ludowi polskiemu,
lubo pod innym mianem. Na dawnej Ukrainie zwano je rusałki, u Mazurów i w Krakowskiem
z Sandomierskiem – majki, u górali tatrzańskich dziwożony itp., jak zobaczymy poniżej.
Czas i zmiana wyobrażeń przekształciły obecnie pierwotną ich postać i znaczenie, dlatego
w główniejszych zarysach poddamy je, o ile można, zbliżone do właściwego, z doby przedchrześcijańskiej, znaczenia.
Dwa rodzaje wtedy rozróżniano rusałek, były to piękne a wabne nimfy, leśne i wodne. O
każdym powiemy oddzielnie.
RUSAŁKI LEŚNE
Widma te dziewicze zamieszkiwały jedynie lasy, bory i dąbrowy, a pojawiały się z początkiem wiosny, gdy ziemia zaczynała się maić zielonym liściem i trawami, gdy pierwsze
sasanki spod śnieżnego okrycia wychyliły główki swoje barwiste.
Piękne, kształtne i dorodne w całej swej postaci, miały oczy czarne, pełne blasku życia,
rniłości i powabu, których spojrzeniem przenikały do głębi serca, płeć białą, zdobną na licu
świeżym rumieńcem. Drobne ręce, drobne i składne nóżki dodawały nieopisanego uroku.
Włos bujny w długich warkoczach kruczej barwy zdobiły w wianki i kwiaty, ale po wpatrzeniu się bliższym włos ten nie był czarny, ale zielony.
Tymi warkoczami zaczepiwszy się o bujne gałęzie dębu albo brzozy, huśtały się rozkosznie. Która dostrzegła młodego parobka, wabiła tymi słowy mołojca:
– Ha! ha! chadzicie k’nam na areli61 kałychać sia!
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Ale biada nieostrożnemu, aby dotknął tylko drobnej ręki rusałki, pochwycony w jej objęcia, załaskotany, padał u nóg jej trupem. Wabiły i młode dziewczęta, które zabijały tymże
sposobem.
Zorian Dołęga Chodakowski62, pierwszy z naszych badaczy, który zwrócił uwagę na badanie ludu, znalazł pieśń w Ukrainie niewątpliwie z czasów przedchrześcijańskich zachowaną w całej swej czystości, która nam maluje, czym były rzeczywiście rusałki. Podamy ją w
przekładzie z narzecza ludowego.
Oj! bieży, bieży miła dziewczynka,
A za nią rusałeczka.
Rusałka
Posłuchaj ty mnie, krasna panienko,
Zadaję ci trzy zagadki.
Jak je odgadniesz, do ojca puszczę,
A jak nie odgadniesz, wezmę do siebie.
Oj! co rośnie bez korzenia?
A co bieży bez powodu,
A co kwitnie bez wszelkiego kwiatu?
Dziewczynka
Kamień rośnie bez korzenia,
Woda bieży bez powodu,
Paproć kwitnie bez wszelkiego kwiatu.
Panienka zagadeczki nie odgadła,
rusałką ją załaskotała!
Żywą jest dotąd pamięć rusałek pomiędzy ludem po obu brzegach Dniepru. Posłuchajmy
powiastki wziętej z ust jego:
Dwóch parobczaków popędziło w las woły nad sam brzeg Irpienia, woły porozchodziły
się po lesie i kołaczą kołatałami, a sami pod wielkim dębem, w gęstwinie z kaliny, tarnu i
leszczyny, rozłożyli sobie ogień i pokładli się około niego, żeby się opędzić od komarów.
Przychodzą im na myśl różne pustoty wieczoru, śpiewy i swawole na ulicy wioskowej, a
osobliwie młode, czarnookie dziewczęta. Pozapalali fajki, gawędzą, a Ułas Sycz dobył z kieszeni flaszkę z gorzałką. Semen Zuzula rad był z tej niespodzianki, popijają z niej ochoczo,
śmieją się i sen ich nie bierze. A do głowy im lizą, jak muchy do miodu, to Marta, to Ulana, a
osobliwie Chimka Zadojówna. Tęgaż to była dziewczyna, ta Chimka! Pełna a rumiana jak
kalina, oczy czarne świecą się jak węgiel, zęby białe jak kwint na wiszni, a jak zacznie się
śmiać, to tak zdaje się, że się wszystko w tobie śmieje. A jakich ona pieśni nie umiała, zdaje
się, całą noc by prześpiewała. A tańcowałaż to, tańcowała! Tak drobniutko, iż zdaje się, że na
jednym miejscu tupocze nogami. Ot, ona najwięcej chłopcom lazła do głowy, a Ułas i mówi:
– Oto gdyby nam jeszcze tutaj do tej wódki ta Chimka! Niechajby nam ona zaśpiewała!
I zaśmiał się. A Semen mówi:
– Albo choć Marta Hiczkówna! Niechajby nam ona tu śpiewała, wszystko byłoby weselej,
jak słuchać żab albo derkacza na błocie.
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I śmieli się, rzechotali, zwyczajnie jak młodzi. A wtem coś odzywa się w lesie, słychać jakiś szelest, aż z krzaków wychodzą dwie dziewki, takie tęgie a zdrowe, a wysokie, idą i
śmieją się, to rechoczą pomiędzy sobą. A chłopcy patrzą zdziwieni, nie wiedząc, skąd by się
wzięły niespodziane goście, aż potem myślą sobie, że to pewnie dziewczęta wracają lasem do
jakiej sąsiedniej wioski z prażniku. Dziewczęta stają opodal trochę od ognia, a śliczne to,
śliczne! Białe jak panienki, rumiane, oczy czarne świecą się jak węgle, stoją i śmieją się do
chłopców.
A ten śmiech obom po sercu łaskocze. Ułas nie wytrzymał, poskoczył, uchwycił i chciał
gwałtem posadzić koło ognia, ale ta odskoczyła w stronę, zaśmiała się, ruszyła główką i powiedziała: – Ehe! patrz, jaki prędki.
A Ułasa jak gdyby co za serce uchwyciło, drugi raz podbiegł do niej, a ta ze śmiechem
uciekła w las, grożąc mu jeszcze palcem na nosie. Ułas popędził się za nią i znikli oboje w
lesie.
A Semen Zuzula siedzi u ognia i patrzy, i gębę rozdziawił, i myśli sobie w duchu: – Oto
przystąpiło mu! Nawiżeny63 czy co!
Druga dziewczyna została, stoi opodal i patrzy na Semena Zuzulę.
– Dokąd to oni poszli? – pyta go z uśmiechem.
– Dokąd poszli? E! jaka ciekawa. A nam co? Niechaj sobie idą.
Zuzula podchmielił sobie i tylko wytrzeszczyl oczy jak cietrzew.
– Chodźmy i my, poszukajmy ich, gdzie to oni.
– O! jaka prędka, tak zaraz i chodźmy! Ot, siadaj lepiej!
I Zuzula zaśmiał się tak głośno, że aż w lesie wszystkie ptaki popłoszył.
– Chodźmy bo ich szukać – mówiła przymilając się do niego dziewczyna.
– Na co tobie oni? Ot, siądź lepiej koło ognia.
– To tak chodźmy sobie, czy ciebie przyszyli tu pod dębem, czy co?
– A jak przyszyli, to co? Ot, siądź, pogrzej się, noc chłodna, ciemna.
– E! gdzie tam! Księżyc ślizga się po niebie i srebrnym wężem odbija się w Irpieniu.
Kwiaty pachną, słowik śpiewa w łozie, czegóż masz siedzieć, chodźmy biegać po łące.
I maniła go czarnobrewa ręką, słowem i swoim czarnym, iskrzącym okiem. Zuzuli (jakby
masłem posmarowała koło serca, tak mu się zrobiło lubo, już gotów był nawet wstać i pójść,
ale lenistwo przemogło, a do tegoż cóś mu się wydawała dziwną ta leśna dziewczyna. Ogień
buchnął jaśniej i jej włosy wydały się mu zielonego koloru.
– Tfu! – pomyślał sobie – otóż kolor włosów, jakiego jeszcze nigdy nie widziałem u żadnej naszej dziewczyny.
– Nie idziesz? – zawołała prędko zadąsana dziewoja.
– Poczekajmy, aż powróci Ułas, posłyszymy, co to oni powiedzą.
– Idziesz czy nie, za chwilę będzie późno! Dawaj rękę.
Jakby co pociągnęło Semena, wyciągnął swoją ogromną łapę do białej, maleńkiej rączki
dziewczyny, wyciągnął, ale przez lenistwo nie powstał z miejsca.
– Słuchaj no – powiedział Semen – co ja ci powiem, gdybyś ty wiedziała, jak tu ciepło, jak
tu lubo, jak miło! Ale cyt, słuchaj no.
Nagle jakiś krzyk dał się słyszeć w lesie. Wyraźnie zdawało się Zuzuli, że poznaje głos
Ułasa. Ale czarnobrewa dziewczyna zaczęła śpiewać głośno i głos z lasu nie dolatywał już do
uszu Zuzuli. Dreszcz zimny przeszedł mu po plecach i zaczął mówić pacierz, a rusałka śpiewa, ale im on głośniej się modli, tym ona śpiewa ciszej i ciszej.
Nareszcie zaczęło świtać na niebie i kur zapiał. Nigdy jeszcze nie modlił się tak Zuzula.
Głosu mu nie stało w piersiach, już sam nie wiedział, co mówił, szczęściem przeżegnał się i
wszystko znikło.
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Widzi, że siedzi zmęczony pod dębem, ognisko zagasło, chłód ranny na wskroś go przejął,
a po czole spływały mu krople zimnego potu. Jak tylko mógł się poruszyć, poszedł zaraz
szukać Ułasa, długo go szukał po lesie, nareszcie znalazł go w czaharze, ale już zimnego.
Leżał pod drzewem skostniały, twarz wykrzywiła się mu okropnie od konwulsyjnego śmiechu. Łzy stanęły w oczach Zuzuli, dopiero poznał, że to leśna rusałka załaskotała na śmierć
jego biednego druha.64
Rusałki nie pojawiają się oczom ludzkim inaczej, jak tylko w nocy. W pobliżu boru, na
zielonej łące, w ochoczym tańcu zataczają koło i hasają gromadnie, a potem rozbiegają się
wabić młodych parobczaków i dziewczęta. I teraz zielonymi warkoczami uchwyciwszy się
gałęzi drzewa, bujając straszą podróżnych, nieraz z nich skaczą na konia albo wóz przejeżdżającego i z dzikim śmiechem dopóty go łaskoczą, dopóki ducha nie wyzionie.
Często dla niepoznaki przybierały na siebie postać krasnych a hożych dziewcząt, przez co
przywabiają więcej do siebie mołodców, tylko zielone włosy, których zmienić nie mogą,
zdradzają ich podejście.
Rusałki we właściwej postaci nie mają żadnej osłony, nagość swoją wdzięcznie okrywają
wieńcami i przepaskami z liści zielonych i kwiatów leśnych i polnych. Człowiek, patrząc na
nie wtedy, zachwyca się ich wdziękiem, nic nie razi jego oczu, widzi w całej postaci skromność dziewiczą i to go wabi i przyciąga więcej.
Drugi dzień Zielonych Świątek poświęcony był uroczystości rusałek. Tydzień ten cały nazywa się u ludu Russalskaja Siedmica65, a pieśni, śpiewane w tę dobę, zwał lud – troickie.
W dzień ten w wielu okolicach naddnieprzańskich do roku 1820 zachowywał się zwyczaj,
że dziewczęta i mołodyce, czyli młode mężatki, zwijały gałęzie brzóz w wianki, a każda z
nich tyle wiła, ile miała osób, które ją najbardziej obchodziły, jak: dla ojca, matki, siostry,
brata, kochanka, męża i dzieci. Zwijając śpiewały chórem przy wtórowaniu wiejskiego
skrzypka:
Rusałaczki, ziemlanaczki!
Na dub leźli, karu hryźli.
Zwalili sia, zabili sia
Troica!
W pieśni tej dziwnie się łączą razem wyobrażenia pogańskiego świata z chrześcijańską
Trójcą Świętą. Z niej widzimy, że rusałki miały ulubione dęby, na które wskakiwały i jako
przysmak gryzły korę tego drzewa.
Po śpiewie zawodziły tańce, już pojedynczo, już razem, ująwszy się za ręce, wokoło
drzew zielonych.
W następną niedzielę zaczynają wróżyć z tych wianków. Wieśniaczki idą gromadnie do
lasu dla rozwijania splecionych wianków. Czyj świeżym został, zapowiada długie życie, czyj
usechł, wróżba bliskiej śmierci. Zeschnięte rzucają na wodę, gdy pływa, zwiastuje rok najmniej życia, tonący w tymże roku śmierć zapowiada.
Od Zielonych Świątek do następnej niedzieli wieśniacy tamtych okolic nie grodzą płotów,
brony nie robią, w obawie, ażeby nie rozgniewać rusałek, które przez zemstę za nieuszanowanie ich święta sprawują, że bydlęta rodzą się z głowami lub nogami krzywymi.
Powieści ludu ostrzegają, żeby w ten tydzień nie przebywać w lasach i zaroślach ani wracać polem, gdzie wysokie bujają żyta, bo w jego zielonych falach ukrywają się złośliwe rusałki.
Nad rzeką Dnieprem był do r. 1828 gaj rusałek, czy dotrwał naszych czasów, nie wiemy.
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Najstarsze podania milczą o ich początku, mówią tylko, że z nieba czy z chmur zstępują
na ziemię, kiedy zboże kłos wysypuje, i pomiędzy nim przebywając, napadają na młodych
podróżnych i póty ich łaskoczą, aż o śmierć przyprawią.66 W urodzie swej cudne, uważane
jako boginie, cześć należną odbierały w porę, kiedy po zaprowadzeniu chrześcijaństwa przypadały Zielone Świątki i Trójca Święta. Późniejsza, już po upadku bałwochwalstwa, tradycja
ludowa mówi, że rusałki powstają z tych dusz, co umierają w pierwszy dzień Zielonych
Świątek. Na dawnej Białorusi utrzymują, że są to dzieci lub niemowlęta, które bez chrztu
pomarły. Zwano je także na dawnej Ukrainie miawki; lud utrzymuje, że niosą jaja i na nich
sadowią czarownicę, po wylężeniu młodych znikają z ziemi. W XVI i XVII wieku chodzono
z procesjami w pole, jedynie dla odstraszenia miawek.67
Za Dnieprem wieszają na dębach dziewczęta i mołodyce płatki płócienne i nici jako ofiarę
dla rusałek, ażeby czym zatrudniać się miały, inaczej bowiem kradną przędziwo.
W sobotę Klęczalną, w wigilię Św. Trójcy, rusałki zaczynają biegać po życie, klaskać w
dłonie i wołają:
– Buch! buch! sołomianyj duch! mene maty porodyła, nechreszczenu położyła!
O tej porze hoże dziewczęta idą skrycie do lasu, plotą wianki i rzucają jako ofiarę dla rusałek, aby im sprowadziły kochanków. Rzuciwszy wianki uciekają spiesznie, a rusałki, ubrane w nie, biegają i pląsają po życie.
Jedyną ochroną przed napadem rusałek jest piołun. Nie cierpią one tego ziela i uciekają
przed nim jak przed morową zarazą. Dlatego podania ludowe radzą, aby przez cały dzień
Zielonych Świątek, kiedy po świecie roją się gromadnie rusałki, tak w lasach i dąbrowach,
jak po wybujałym zbożu, każdy nosił za pazuchą świeży piołun. Matki w dniu tym i przez
cały następny tydzień ścielą pod głowy dzieci swoich wiązki piołunu, ażeby je uchronić od
łaskotek rusałek.
Zapomniane te boginie leśne, a znane od ludu jedynie, odżywił w cudnej swojej fantazji
Józef Bohdan Zaleski w roku 1829.68 Wtedy ogół je poznał, a sama nazwa przybrała właściwe, z przedchrześcijańskich wieków znaczenie, malujące dziewicę piękną, powabną, uroczą,
której zaletą, prócz wdzięków nadziemskich, naiwność, skromność i prostota.
To poznajomienie z tymi boginiami przez wielkiego poetę spowodowało Aleksandra Grozę, że wydając pismo zbiorowe (w r. 1838) p.n. Rusałki, nie potrzebował objaśniać znaczenia
tego wyrazu.
RUSAŁKI WODNE
Inną postać mają rusałki wodne, pokazują się jako dziewczątka siedmioletnie kształtnej
kibici, zręczne i zwinne w każdym ruchu. Noszą tylko białe koszulki bez pasa i nad brzegiem
rzek i jeziór rozczesują piękne włosy, złocistej barwy.
Pływając po uciszonych wodach, potrząsają złocistą kosą, a włosy ich wydają czarowną
muzykę, która zachwyca ludzkie serca i dziwną radością napełnia. Kiedy jest wesele u rusałek, po rzece czy po jeziorze słyszeć się dają śmiechy, zabawy i pluskanie z graniem. Lubią i
zarośla rzeczne, wychodzą z wody koło Świętej Trójcy i bawią na ziemi do świętego Piotra.
Nad Dnieprem, podczas Niedzieli Rusalnej w tej porze przypadającej, nikt nie waży się w
rzece kąpać ani klaskać w ręce. We czwartek w zielonym tygodniu (Zielone Świątki) dziewczęta i mężatki nic nie robią, Wielkanoc to bowiem rusałek. W Dnieprze ukazywały się z
zielonymi włosami.69 Od ich imienia wzięły nazwę igrzyska Russalia, który obrzęd wedle
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Stogławia odbywał się w ten sposób, że zarówno mężczyźni, jak niewiasty i dziewczęta
schodziły się na nocne biesiady i zabawę przeplataną tańcami i pieśnią. Gdy noc przemijała i
pierwsza zaświtała zorza, gromadnie szli do rzeki i rozpoczynali kąpiel.
Boginie te rzeczne zwano u nas dawniej wodianami, jak morskie – morianami.70
Lud litewski tego rodzaju istoty nadziemskie zowie undinami, albo jak w narzeczu
żmudzko-litewskim ondynami, w innych znowu stronach gudełkami. Są to dziewice uroczej
piękności, mieszkają na dnie rzeki. W noc miesięczną a pogodną wypływają na wierzch wody i wdziękami swymi, pląsaniem czarującym i śpiewem zwabiają młodych chłopców, których naprzód pozbawiają rozumu, a następnie topią.
Pieśń ludowa mówi o ondynach rzeki Jury71 i ostrzega urodnych i młodych wieśniaków,
ażeby przy blasku księżyca nie zbliżali się do rzeki, bo ulegną powabowi czarujących dziewic, które pozbawią każdego zdrowych zmysłów, i na dnie Jury nieostrożni znajdą dla siebie
mogiłę.
Dziewczęta wiejskie, co się utopiły z rozpaczy lub utopione zostały mściwą ręką, przemieniały się w narzeczoną rzeki lub jeziora, pieśń ludu wyjaśnia nam to mniemanie.72 [...]

40. JURATA, KRÓLOWA CZELTIC
Podania z przedchrześcijańskich czasów i pieśni dawnego ludu litewskiego dotąd przechowane mówią o boginiach Morza Bałtyckiego, zwanych czeltice. Są to rusałki morskie,
równie piękne i czarujące wdziękiem i postacią: nosiły strój tkany z łusek rybich, zdobny
perłami, głowę ubierały małą koroną z bursztynu. Głos miały prześliczny i tak uroczy, że na
śpiew ich żaden z młodzieży oprzeć się im nie potrafił, ale biada mu wtedy, bo zaledwie dotknął białej ręki czelticy, pochwycony w jej objęcia, zduszony w uściskach, padał jak kłoda
na dno morza.
Młodzi rybacy tym złośliwym boginiom corocznie składali ofiary, po jednej sztuce ryby z
każdego gatunku złowionego.
Królową czeltic i Morza Bałtyckiego, podług zachowanej dotąd starożytnej klechdy
żmudzkiej, była Jurata, zamieszkująca na dnie morza, w pałacu z białego bursztynu, u którego progi z czystego złota, dach z łuski rybiej a okna z diamentów. Zagniewana na młodego
rybaka imieniem Castitis, który z rzeki Świętej łowił najlepsze ryby ulubione Juracie, zwołała
grono czeltic z rzek litewskich, ażeby razem pomstę mu zanieść; zwabiając urokiem wdzięków i pieśni, grób mu usłać w głębinach morza.
Na rozkaz królowej w stu łódkach bursztynowych stanęły czeltice, w najpiękniejszej na
czele popłynęła Jurata. Wkrótce cały orszak stanął w pobliżu wybrzeża rzeki Świętej, gdzie
Castitis zarzucał sieci swoje.
Młody rybak, wesoły i ochoczy do pracy, słynął z urody w całej okolicy. Rosły jak topola,
zwinny i składny; miękki puch dopiero mszył mu oblicze białe a rumiane, czarny mały wąsik
by skrzydełko jaskółki rozwijał się nad różanymi ustami. Oczy duże, niebieskie, pełne życia i
blasku, błyskały jakby płomieniem przy każdym wzruszeniu serca. Długie, gęste, krucze
włosy spadały mu na ramiona.
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Jeszcze orszaku królowej Juraty i czeltic nie ujrzał, a już chórzysty śpiew ich oczarował
młodego rybaka. Wkrótce mgła się uniosła znad rzeki i spłynęła białą chmurką, gdy zobaczył
całą drużynę zachwycających dziewic, a na czele Juratę, najpiękniejszą ze wszystkich, z koroną na głowie i bursztynowym berłem w ręku.
Zachwycony, ciągniony nieznaną siłą, chciał już się rzucić do rzeki, ażeby pochwycić
choć jednę z orszaku czarującego, gdy królowa skinieniem swoim zatrzymała go na brzegu.
Dorodny rybak obudził w sercu królowej żywe uczucie miłości.
– Przebaczę ci – rzekła melodyjnym głosem – twoją zuchwałość za wyławianie ryb moich
najulubieńszych, ale pod warunkiem, że mnie kochać będziesz i wiernym zostaniesz. Wybieraj albo śmierć w objęciach pierwszej mojej czelticy, albo miłość ich królowej.
Młody rybak ukląkł w zachwycie i wieczną miłość jej zaprzysiągł.
– Teraz – zawołała radośnie Jurata – gdy jesteś już moim, nie zbliżaj się do nas. Ja co wieczór przypłynę do ciebie i będziem się widywali na tej oto górze, która zwać się będzie Castity od twego imienia.
Skinęła berłem, biała chmura opadła mgłą ciemną na rzekę Świętą, znikł cały orszak, tylko przytłumiony brzmiał śpiew czarowny, który drżeniem radośnym wstrząsał serce młodego
rybaka.
Rok już mijał, jak każdego wieczora, czy pogoda, czy wzburzone wody, przyjeżdżała Jurata dla widzenia się z ukochanym rybakiem. Perkun 73 dowiaduje się o tych tajemnych
schadzkach: rozgniewany na znieważającą godność królową, rzucił piorunem, który rozdwoiwszy bałwany morskie, pałac jej bursztynowy na dnie morza roztrzaskał w kawałki, a
zarazem zabił Juratę. Z jego rozkazu Praamżimas, pochwyciwszy młodego rybaka, przykuł
go wśród tych ruin do skały i położył przed nim trupa jego kochanki, aby wiecznie patrząc na
nigdy niezgasłe jej wdzięki urocze, wiecznie cierpiał. Dlatego to teraz – mówi w końcu
podanie ludowe – gdy wicher morskie wzburzy fale, słychać żałobliwe głosy z głębi morza:
to płacz biednego rybaka; a woda wyrzuca kawałki bursztynu, to są szczątki i okruchy z
pysznego pałacu królowej Bałtyku.
Lud nasz zapomniał nazwy rusałek wodnych, wodian, ondyn, tego rodzaju widma fantastyczne, które oczyma swej duszy widzi jeszcze na jeziorach i rzekach, jednym imieniem
topielic oznacza. Ale przymioty dawne i charakterystykę zachował w nich z przedchrześcijańskich czasów. Topielica, jak rusałka lub ondyna, złote warkocze rozpuszcza po falach
wodnych, a każdy włos brzęczy i gra melodią rozkoszną za potrząśnięciem złocistej kosy
topielicy; wabi ona jak niegdyś dorodnych młodzieńców, a lubo nie dusi w objęciach swoich,
ale porywa i zatapia w głębinach rzek i jezior.
Przechowane podania o topielicach uwiecznił Mickiewicz w balladach swoich Rybka i
Świtezianka.

41. LATAWIEC
Gwiazdy spadające, które często widzieć można, są to duchy powietrzne, które z nieba
zlatują na ziemię, ziemskiej miłości i rozkoszy użyć.
Wedle najdawniejszych podań, które krążyły w r. 1825 w okolicach Świętokrzyskiej Góry, Latawiec, gdy wypatrzył sobie najpiękniejszą niewiastę czy dziewoję wiejską, zrywał
ogniwo złote, którym był przykuty do nieba, i rzucał się z obłoków. W tym przelocie świecił
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jak świetna gwiazda, ale im bliżej ziemi, tracił blask swój niebiański, odpadały mu skrzydła,
a przybierał postać najdorodniejszego młodzieńca.
Ładna kobieta nie była w stanie oprzeć się potędze jego spojrzenia, a dotknienie ręki Latawca zamieniało ją prawie w kamień. Wlepiała w niego oczy z nieopisaną rozkoszą, serce jej
uderzało nie znanym jej nigdy uczuciem, pragnęła jego pieszczoty a omdlewała w uściskach
Latawca.
Od pierwszej chwili poznania go, jakby nie należała do ziemi, zrywała wszelkie stosunki
rodzinne. Nic ją w domu nie zajmowało, uciekała od zabaw, tańca i muzyki, a biegła w to
miejsce, gdzie pierwszy raz Latawca ujrzała. Stąd, wlepiwszy tęskne oczy w niebo, wzywała
go spojrzeniem, głosem i pragnieniem serca.
Na Podnieprzu wyobraźnia ludu tamecznego tak samo pojmuje Latawca. Stąd Seweryn
Goszczyński w Zamku kaniowskim daje nam pieśń, którą śpiewa zatęskniona po Latawcu,
osnutą na wiernym oddaniu ludowego podania. [...]
Kobieta, którą ukochał Latawiec, krótko żyje na bożym świecie, gwałtowne uczucie miłości prędko trawi w niej siły żywotne; tęsknota codzienna z wolna [ją] dobija, usycha jak wiór
i umiera w samotności, bo w tej chwili opuszcza ją Latawiec!
Kiedy spada z nieba do wybranej dziewczyny – mówi klechda mazowiecka – wtedy rozpuszcza zloty warkocz, który mu dodaje piękności takiej, że ta oczarowaną od razu jest jego
urokiem.
Bywały wypadki, że Latawiec, który tylko w nocy nawiedzał swoją bohdankę, zbyt długo
z nią bawił i doczekał na ziemi wschodu słońca, tracił i warkocz złocisty, i białe świecące
skrzydła, a po siedmiu dniach i trzech godzinach umierał jak prosty człowiek. Dusza jego
wracała wprawdzie do nieba, ale już więcej Latawcem być nie mógł i nigdy ziemi nie dotknął. Płakał wtedy, dopóki żyła jego ukochana, a łzy spadały by rosa kroplista, pełne zapachu cudnego, po których kochanka Latawca rozpoznawała rozpacz jego. Wtedy z bolu serca
prędko umierała w tym samym miejscu, gdzie pierwszy raz ujrzała i spojrzała w urocze oczy
Latawca, co świeciły jak gwiazdy niebieskie.

42. BOGINKA PŁACZKA
Dwie te nazwy w różnych okolicach krakowskiej ziemi przywiązane są do widma, które
jest postrachem matek wiejskich, a w przymiotach swoich wielce zbliżonym jest do dziwożony tatrzańskiej. Boginka płaczka jest kobietą nadzwyczajnego wzrostu, chuda, wybladła,
oczy szkliste, mdławe, zapadłe. Nosi suknie zwykłe wieśniaczek, tylko brudne i podarte. Po
zachodzie słońca przebiega z podwórza na podwórze chat wioskowych. Czatuje głównie na
niemowlęta, które zaraz pochwytuje i przemienia, podkładając w to miejsce własne dziecko.
Zwykle bierze dobre, potulne, piękne, tłuste, uśmiechnięte i wesołe zawsze, a w zamian
zostawia złe, krzyczące, płaczliwe, chude i blade. Z czasem matce wraca jej własne dziecko,
ale wtedy dopiero, gdy zmieni jego naturę i zrobi zupełnie podobnym do swego.
Porwane dziecię często chłoszcze rózgą i katuje je zawsze w pobliżu chaty prawdziwej
matki, ażeby ta słyszała płacz jego i serce jej krwawiła tą złośliwą katownią biednego niewiniątka. W tym celu po zachodzie słońca, gdy wieczór ciemny a księżyc nie przyświeca, ćwiczy niemowlę bliżej okien chaty, zwykle na śmiecisku podwórza.
Boginka płaczka święconej wody się nie lęka, jedyny sposób przeciw jej napadom jest kąpiel dziecięcia przed zachodem słońca i wodę z niej zaraz wylewając. Gdyby zaś słońce zaszło, a niewiasta kąpiąca wody nie wylała, potrzeba przechować ją do dnia następnego. W
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piątek dzieci nie należy kąpać. Gdy matka uważa, że niemowlę ciągle się lęka, zaraz z pokrewną lub sąsiadką wosk roztopiony przelewają przez starą miotłę nad wodą. Wosk wtedy,
jeżeli już się pojawiała dziecięciu płaczka, postać jej objawi, to broni niemowlę od porwania i
zamiany i bezzwłocznie staje się spokojniejszym.
W tych okolicach, gdzie widmo to nosi nazwę boginki, powstało przysłowie zastosowane
do ludzi, którzy się zmieniają nagle w charakterze swoim i usposobieniu: „Czy cię boginki
odmieniły?”
U górali naszych w Tatrach znane są także boginki. Zaludniają one lasy, wody, góry. Postacie ich są fantastyczne i wdzięczne. Trwożą one ludzi, zwodzą, wyrządzają psoty, ale zarazem też i sprzyjają im, a w dobrym usposobieniu służą. Różnią się tym od krakowskich, że
mają zwykłą postać niewiast, nie porywają dzieci i w ogóle są łagodniejszej natury.

43. ZMORA
Widmo złośliwe, które nocy się tylko ukazuje na świętej ziemi. Rzuca się na śpiących ludzi, a przyciskając im piersi kościstymi kolanami sprawia uderzenie krwi do głowy, którą się
wyłącznie karmi i nasyca. Jeżeli śpiący potrafi rozbudzić się ze snu twardego i zerwać z posłania, zmora ucieka, jeżeli zaś snu nie przemoże, zmora pije krew spływającą nosem lub
nacina zębami małą żyłkę w skroni lub szyi i wysysa.
Dawne podania mazurskie znad Wisły i Narwi malowniczo nam postać zmory przedstawiają. Jest to widmo wysokie, chude, ale składne, z nogami dłuższymi jak u zwyczajnych
ludzi. Ciało ma białe, przezroczyste. Ci, co widzieli w jasnej księżycowej nocy postępującą
zmorę, dostrzegali, że światło księżyca przeglądało jak przez czysty bursztyn przez jej białe
ciało, tak że policzyć można było wszystkie żebra i kosteczki. Idzie krokiem powolnym, wysoka jakby na szczudłach, umie otwierać wszelakie zamki, czy to w chatach, czy w dworach i
pałacach.
Jeżeli napije się do syta krwi ze śpiącego człowieka, ciało, jej przybiera barwę więcej
czerwieni, ma krok szybszy, bo kłusem wybiega z tego domu. Wtedy wpada do stajni, wybiera najdzielniejszego konia, oklep dosiada i pędzi w pola i łąki pilnując się zawsze strony jasno oświeconej promieniami księżyca. Długimi nogami opasuje podbrzusze konia, który rozhukany, jakby kłuty żelaznymi ostrogami, pędzi z całej siły.
Zmora, przygięta nad grzywą, z rozczerwienionym ciałem, rękoma nadaje kierunek rumakowi, bijąc go to w kark, to w chrapy, zwracając głowę i oczy w świetlaną twarz księżyca.
Tak hasa i hasa w pełnym galopie, dopóki na koniu nie wystąpi biała piana i nie ujrzy, że
bliski jest padnięcia. Wtedy zwraca do stajni, zapędza do żłobu, a sama znika. Koń wystraszony, spieniony strzyże uszami i lęka się co chwila z obawy, ażeby widmo znowu go nie
pędziło.
Jedynym środkiem ochrony dla koni od zmory jest przybicie na drzwiach zabitej sroki.
Widmo progu takiej stajni nie przestąpi i ucieka jak przed morową zarazą.
Kiedy zmora dusi śpiącego człowieka, a ten jękiem objawia cierpienia z duszenia przez
niego doznawane, potrzeba z cicha i nieznacznie zbliżyć się do niego i niewidzialnej zmory
(której postać tylko idącej lub pędzącej na koniu pod promieniami księżyca dokładnie ludzie
zobaczyć mogą), i lewą ręką, poczynając od głowy, szybko przegarnąć do stóp, trzymając w
prawej otwartą butelkę. Po czym otwór dłonią założyć, a następnie korkiem zatkać. Jedyny to
sposób, wedle wyobrażeń ludu, pochwycenia zmory. Widmo bowiem, zajęte dręczeniem
śpiącego, nic nie słyszy i nie widzi, uderzone dłonią kurczy się i węzi, wpada w środek butel113

ki, a wówczas przybiera postać słomki albo drobnego robaczka. Taką butelkę trzeba utopić
lub rzucić w ognisko. W wodzie będzie słychać długo kwilenie jakby dziecka małego, w
ogniu, idy szkło pęknie, trzask straszny wstrząsa ścianami i pisk niesłychany z oparzonej
zmory, która w dymie ,jako czarna, długa pręga uchodzi kominem.
W mowie ludu pamięć tego widma i wiara w jego istnienie przechowuje się stale, kiedy
bowiem złożony niemocą wieśniak lub kobieta stęka ciężko i boleśnie, mówią w wielu okolicach Mazowsza: „Jęczy, jakby go zmora dusiła.”
Pożądliwość na krew ludzką brata to widmo z upiorem, z tą różnicą, że człowiek nawiedzony przez zmorę, utraciwszy część krwi swojej, żyć może i cieszyć się czerstwym jeszcze
zdrowiem, gdy upiór każdego człowieka, którego krew wysysa, pozbawia życia. Zmora jest
duchem nadziemskim, zesłanym na utrapienie bożej ziemi, i początek jej nieludzki, gdy upiór
powstaje ze zwłok zmarłego człowieka, które zły duch ożywia i wiedzie obudziwszy w nim
gorącą krwi żądzę.

44. STRZYGA
Na dawnym Mazowszu i w Krakowskiem podania mówią, że widma te biorą swój początek z dzieci, co się rodzą z dwoma rzędami zębów, które zaraz widać przy pierwszym krzyku
i płaczu niemowlęcia po ujrzeniu dziennego światła. Dzieci takie zawsze w parę dni po urodzeniu umierają. Każde z nich zamienia się w strzygę; zachowują czasem właściwą dziecinną
postać ze skrzydłami sowimi, a nieraz przybierają zupełnie pozór puchaczy i w miejsce ich
siedząc na dachu domostwa, kwileniem swoim zapowiadają rychłą śmierć jednemu z mieszkańców.
Nie pojawiają się nigdy w dzień, najczęściej w zmroku po zachodzie słońca. Ulubioną
wszakże porą do swobodnego polotu jest północ, przed pierwszym pianiem kogutów.
W noc jasną, miesięczną, czy ciemną i chmurną zlatują na dachy, gruzy i zwaliska zamków, palaców lub kominów sterczących po zgorzelisku chat i dworów, tam kwilą jak sowy,
prostują sobie ciało i trzepoczą skrzydłami, odświeżając ich piórka rosą północną.
Nie szkodzą niczym innym ludziom jak tylko, że są wróżbitami nieochybnej śmierci,
gdzie na dachu zakwilą.
Powieść ludowa mówi, że sto lat temu, jak wieśniaczka chodząc za zbłąkaną krową wracała o północku do wsi swojej, w której pierwsza chałupa od brzegu przy wrotach spaliła się
zimową porą i sterczał tylko wysoki komin.
Spłakana niewiasta szła powoli pędząc przed sobą odnalezioną dojkę, aż tu coś jakby w
obłokach kwili, a głos taki podobny do nieboszczyka Janka, co go powiła przed miesiącem i
umarł po dwóch dniach niechrzczony, że aż coś w niej zadygotało i za serce chwyciło.
Podnosi głowę i patrzy, a na wierzchu komina siedzi zmarłe niemowlę we własnej swej
skórze, źgiełko74 na nim jak śnieg bieluchne, w pasie krajką przewiązane, a rozwija dwa
skrzydełka rabiaste i tak macha nimi, jakby podlecieć chciało.
Niewiasta patrzy a patrzy stanąwszy słupem, aż klasnęła w ręce i zawołała:
– Jasieńko mój! Jasieńko kochany!
Wtedy niemowlę w strzygę przemienione uśmiechnęło się łzawo, zleciało niżej, ale tak
wysoko, że go dostać nie mogła, i zaczęło kwilić żałobliwie, pokazując dwa rzędy białych
ząbków, stuliwszy obadwa skrzydła.
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Źgło – koszula, źgiełko – koszulka.
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Biedna matka zapłakała rzewnie, aż tu pierwsze kury pieją we wsi, mała strzyga znika, a
niewiasta przeżegnawszy się smutna wróciła do chaty. Opowiedziała mężowi, co widziała;
zaraz nazajutrz poszli raniuchno na cmentarz, odkopali mogiłę i znaleźli pustą trumienkę. Nie
było więc wątpliwości, że niemowlę przedzierzgnęło się w strzygę.
Zapłakana matka w tajemnicy wszystko zwierzyła starej kumie, ta zaraz radziła odprawić
nabożeństwo za duszyczkę Janka, potem poświęcić mogiłę i koszulinę, w której umarł, powiesić na Męce Pańskiej czy krzyżu przy rozstajnych drogach za wioską zaraz.
Usłuchała tej rady doświadczonej kumy i na trzeci dzień obie znowu odkopały mogiłę i
zajrzały do trumny. Zwłoki Janka już w niej spoczywały, na obliczu bladym zamarł wdzięczny uśmiech, a biała koszulka posypana była rabiastym pierzem po odpadłych sowich skrzydłach. Wtedy matka medalik poświęcony położyła na usta, a w złożone drobne rączki wcisnęła krzyżyk i niemowlę przestało być strzygą.
U naszych górali Podhalan strzygami nazywają złośliwe widma pobratane z upiorami, które duszą ludzi śpiących i krew wysysają. Zowią je inaczej strzygonie. Górale pod tymi nazwami mięszają wyobrażenia dawne o zmorze i upiorach.

45. TOPIELCY
[...] Topielcy Morza Bałtyckiego z zieloną brodą mają i włosy zielone, długie, a te im, jakoby trawa morska, spadają na barki. Kiedy noc cicha i morze ciche, kołyszą się na spokojnych falach by w kołysce dzieciątko. Miłym pieniem zachwycając wabią gładkie dziewczęta,
a które mogą pochwycić, wciągają w głębiny morskie do swojej kryształowej groty.
[...] Wpośród wielkich jezior i w głębokich bagniskach siedzą istoty, które lud polski i ruski topielcami nazywa. Wedle wyobraźni ruskich górali Hucułów są między nimi ludzie nadzwyczajni, zwani w właściwym narzeczu Neprosti, którzy widzą świat cały duchów. Ci to
Neprosti, zasługujący na wszelką wiarę, wystawiają topielca w postaci ludzkiej, nagiej, wysokiej, a jak śnieg białej. Wśród ciszy wodnej, gdy słońce ogrzewa, pląsają topielcy podskakując wesoło. Szczególniej porywają dzieci w kąpieli czy to gwałtem, czy podrzuceniem na
przynętę łakoci, wciągnionych przyjmują rado w pałacach dziwnie pięknych, mają albowiem
dwory marmurowe, a drzwi i okna złote.
Zupełnie inaczej lud polski topielca wyobraża sobie, bo pomieszał go z upiorem. Topielec,
jak Mazury, Krakowiacy i Kurpie utrzymują, jest to człowiek, który się przypadkowo lub
dobrowolnie utopił, a przez diabła ożywiony przebywa w głębiach wody i czy to używających kąpieli, czy rybaków lub flisów płynących porywa i zatapia. Nigdy się w dzień razem z
sową nie pokazuje, zawsze przebywa na dnie rzek, stawów i jeziór głębokich, dopiero za nadejściem nocy wychodzi nad brzegi i siedząc na nich, czatuje zdobyczy. Nic go więcej nie
gniewa, jak gdy usłyszy mówiących ludzi, „że już świta”, przypomina mu to albowiem, iż
znowu na powrót musi się zanurzyć w wodę. Znają go dobrze nadrzeczni mieszkańcy, nieraz
doznali na sobie mściwej ręki tego syna czarta i pamięć jego w powieściach swoich zachowują.
Z tych przytaczam ważniejsze, które nam wyobrażenie o topielcu rozwiną:
Szedł pasterz pijany blisko głębokiego jeziora: topielec, przybrawszy postać dziewki,
zwabił go nad brzegi i wciągnął po pas w wodę, lecz, że ten się uchwycił silnie ręką figury
św. Jana, która w pobliżu stała, puścił go topielec i ze śmiechem rzuciwszy w jezioro, zniknął.
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W Krakowskiem, w jednej wiosce nad rzeką wyszły dziewczęta prać płótno i z podziwieniem wszystkich zginęła jedna sztuka. Lecz że nikogo nie było, na którego by paść mogło
podejrzenie, dorozumiano się, że to topielec szkodę zrobił. Jakoż wkrótce okazała się prawda.
Rybacy łowiąc ryby w tejże rzece razem ze znikłą sztuką płótna wyciągnęli i topielca w postaci czarnego barana z pasem słomianym na szyi. Gdy go wydobyto na brzeg, poskoczył i z
przeraźliwym piskiem zanurzył się znowu w głębiach wody.75
Jak górali naszych dawne podania mówią, topielec rodzi się wtenczas, jeżeli niewiasta
brzemienna utonie; taki topielec ma być do połowy obrośnięty, wychodzi czasem na słonko,
aby się ogrzał, wtedy można go schwytać, lecz za średni tylko złapawszy go palec, albowiem
natenczas całą moc swoję traci.
Wedle najdawniejszych podań w sławnym u nas jeziorze Gople topielce różnią się od innych wiele. Wysokiej postaci i białego ciała, ze złotym włosem, pływają w dniach pewnych
rozpuściwszy gęste i długie warkocze po wodzie. Wśród upałów słonecznych kilkunastu
społem jak stado łabędzi przepływa swobodnie. Kiedy słońce na zachodzie, a rosa zimna
upada lub wiater chłodny powiewa, przykrywają włos złoty czapkami złotymi, które przy
zmroku tak świecą jak gwiazdy odbite w wodzie. Gdy się rozdzielą pojedynczo, roztworzą
usta, by bladym promieniem miesiąca głód zaspokoić, wtedy ich włosy i czapki jaśnieją tak
mocno, że zdaje się wyraźnie ludziom, iż patrzą na rozniecone ognie na płynących statkach.
Oprócz topielców są i topielnice, lubo nie tak szkodliwe jak pierwsi. Wabią urodnym licem i miłym głosem młodych strzelców i wieśniaków, a schwytanych porywają w głębie.76
Wychylają często głowy ponad powierzchnią wody, rozpuszczają długie, złociste warkocze
na zburzone bałwany, a wówczas słychać dźwięk miły, bo włos każdy brzęczy osobnym tonem. Chciawszy mieć fujarkę z czystym i przyjemnym głosem, potrzeba przy dźwięku warkocza topielnic wykręcać takową i zadąć, wówczas uchwyci takie dźwięki, które każdą rozpędzą troskę i uspokoją czerpiące serca.
W Karpatach, około Nowego Sącza, wedle powieści górali w rzekach tamecznych i baniorach znajdują się topielnice pod nazwą boginek. Chodzą w podartych łachmanach, często
wsie odwiedzają, osobliwie gdy w połogu niewiasty leżą, przemieniają dzieci nowo narodzone, a nawet i same niewiasty uprowadzają. W wieczór piękny słychać czasem boginki, jak
piorą u wody i znajdują po nich uronione szmaty.
Owoż powieść Mazurów osiadłych między Narwią i Wisłą, gdzie często widzą topielców i
topielnice:
Ładna i nadobna Marysia miała złą i niegodziwą macochę, która jej wszelkimi sposobami
dokuczała. Ojciec nie dbał o córkę, była jak sierota, a sierota cięższa niż kamień. A chociaż
ludzie opuścili Marysię, Bóg o niej nie zapomniał, bo i kiedyż on przestał wspierać biedne
sieroty! Gdy pasła trzodę, pan bogaty, wielmożny, w przejeździe spostrzegłszy ją, upodobał
sobie i pojął za żonę. Marysia zostawszy wielką panią, pomimo złego obchodzenia, jakiego i
od macochy, i od jej córki doznawała, nie zapomniała wrzekomo o nich. Urodziwszy syna,
zaprosiła na chrzciny. Macocha, a przy tym czarownica, postanowiła doprowadzić do skutku
od dawna knuty zbrodniczy zamiar. Jakoż, gdy z córką swoją przybyła i przechodziła się
społem nad brzegami rzeki, porwała Marysię i zatopiła, swojej zaś córce przez czary nadawszy rysy utopionej i ubrawszy w jej suknią, poprowadziła do pałacu.
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Inna powieść dodaje, że Żyd ułakomiony postacią baranią wziął go na wóz, ale topielec, własną postać
przybrawszy, głowę mu urwał i sam tułub przed pobliską gospodę zajechał.
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W Nowogrodzkiem na jeziorze Świteź ukazują się podobne dziewice, które tam świtezianki zowią.
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Mąż Marysi nie poznał zbrodni, lecz niepomału się dziwił, dlaczego niemowlę dawniej
spokojne ciągle płakało i ssać piersi nie chciało. Macocha przeto wychodziła co dnia na zaranku nad rzekę, a nucąc piosnkę:
Marysiu-ry-siu!
Syliwon płacze,
Piersi chce!
wywoływała topielnicę. Marysia ukazywała się zawsze nad brzegiem, a z płaczem i łkaniem
karmiąc przyniesionego syna, gdy głód i pragnienie niemowlęcia ukoiła, niknęła w głębiach
wody.
Wierny sługa raz to wypatrzył i doniósł panu, poznawszy Marysię po długim a ozdobnym
warkoczu, jakiego córka macochy nie miała. Pan rozkazał natychmiast żelaznymi brony
obiedwie rozszarpać, sam zaś, wziąwszy małego synka na ręce, pobiegł nad rzekę i głośno
przyzywał ukochanej i dobrej Marysi. Ale próżne były wołania jego! Miotany rozpaczą rzucił
dziecię do wody i utopił, a odtąd przed oknami zamku pana, kędy przepływała odnoga tej
rzeki, o północy słychać zawsze płacz dziecięcia i piosnkę matki, jakby przy kołysce nuconą,
chcąc zachęcić do spoczynku niemowlę.
Topielnice ukazujące się na Wiśle wyobrażają z białym włosem i kilką sznurkami korali
na szyi. Na Gople ich nie ma, lecz za to w starym Bugu z zielonymi wiankami na głowie
ukazują się flisom i orylom, nazywają je w tamtych stronach bogunki, za pokarm nie mają
promieni księżyca jak topielcy z Gopła, lecz żyją rosą i solą. Aby uniknąć przeto szkody od
bogunków, przewożący sól na statkach bużnych, okładają [ją] tarcicami, pod wieczór cichy,
przy blasku miesiąca słychać głos bogunków. Podobny jest do hukania wodnego ptaka bąka,
ale ucho wprawne i czyste (tak nazywają słuch niegrzesznego człowieka) potrafi łatwie rozróżnić, co jest głosem ptaka, a co bogunek pląsających swobodnie na głębinach Bugu.

46. KWIAT PAPROCI
Wigilia świętego Jana będąc dniem poświęconym ogniom sobótkowym jest zarazem pełną
cudowności podług wyobrażenia naszego ludu. Palenie stosów wiadomo że pochodzi od czasów przedchrześcijańskich, a dziś, lubo rzadko gdzie się pojawia, to w dawniejszych czasach
było powszechnym.
Jan Kochanowski w swoimi Czarnolesiu rad towarzyszył temu obchodowi w gronie rodziny i przyjaciół i uwiecznił go ślicznym poematem, któremu dał napis Sobótki. W tym utworze
korzystał nawet z ludowych pieśni przywiązanych wówczas do płonących ognisk i – od
zmroku do świtania – przy brzmieniu dud wioskowych i śpiewów całą noc przebawił.
Kiedy radość i ochota wesoła wywabiała tak młodzież, jak i starszych gospodarzy i gospodynie to w dąbrowy, to na wzgórza do sobótkowych pląsów, inni, chciwi wzbogacenia się
i wiedzy pewnej o przyszłości, z bijącym sercem oczekiwali samej północy, ażeby zdobyć
kwiat cudowny a czarodziejskiej mocy.
Kwiat ten wydaje o tej tylko porze paproć, objawia się w mgnieniu oka i natychmiast niknie. Niełatwo jednak go zdobyć, albowiem pojawieniu się jego towarzyszą złych duchów
moce.
117

Przede wszystkim trzeba szukać ustroni zacisznej, z dala od wioski i ludzi, ażeby nie dosłyszeć ani szczekania psów, ani dźwięków pieśni i muzyki, ani mowy, choćby szeptu człowieka. Nie braknie takich ustroni w zapadłych lasach, a w porze północnej gwar ptastwa i
poryk dzikiego nawet zwierza ustanie, bo wszystko stworzenie boże we śnie odpoczywa.
W ową chwilę szukający tego kwiatu przy krzaczku paproci zasiada i chciwie wytęża oczy
na jego pojawienie. I łatwo go ujrzy, bo każdy zajaśnieje jak gwiazda spadająca z nieba,
uwieszona pod wierzchołkiem paproci. Wszelako zanim błyśnie, cała przyroda się wstrząsa.
Nagle nadciąga straszna burza, poświst wichury ją poprzedza łamiąc drzewa i wyrywając z
korzeniem. Grzmoty obudzają trzęsienie ziemi, a pioruny bez liku biją nieustannie. Tej
okropnej burzy towarzyszy przeraźliwy śmiech szatanów z dziką wrzawą.
Jeżeli odważny poszukiwacz kwiatu dotrzyma pola, wówczas w całej brzydocie swej pojawia się sam diabeł, ażeby zuchwalca odstraszyć. Kiedy wszystkie te strachy pokażą się daremne dla śmiałego człowieka, wówczas równie nagle wszystko ucicha. Milknie poświst wichru wraz z grzmotami i piorunami, drzewa powalone powstają, niebo się wypogadza bezchmurne, jaśnieje widno księżyc i pojawia się kwiat cudowny wśród głębokiej ciszy nocnej.
Pomimo to, że go oczy widzą, niełatwo pochwycić, ale szczęśliwy posiadacz nagle zyskuje niesłychaną wyższość, bo mając kwiat paproci, ujrzy wszystkie skarby zaklęte, a ukryte
w ziemi, których diabeł pilnuje, a teraz moc swoją zły duch nad nimi traci i może je zabierać,
i widzi jak na dłoni przyszłość swoją jak i drugich, zakrytą przed oczyma śmiertelnych.
Powieść ludowa mówi, że w lasach Mazowsza Kurp wypatrując legowisko niedźwiedzia o
północy, przechodząc knieją, gdzie paproć rosła, zdobył ten kwiat, gdy mu przypadkiem
wpadł jeden w chodak lipowy. Zdziwił się, kiedy wyszedłszy na pole zobaczył, jak się w kilku miejscach ziemia otwarła, a w jamach ujrzał wielkie skarby; jak widział swoją i całej rodziny, i wioski swojej przyszłość, ale chodak mu jakoś dokuczał, więc usiadł na wzgórku i
rozzuł się; kwiat też uronił i zaraz ziemia się zamknęła, a on stracił pamięć o swojej przyszłości.
Dawne podania dodają, że do znalezienia cudownego kwiatu paproci używano pomocy
Złego, którego biegli czarownicy wiejscy przez formuły, tajemne zaklęcia przywoływać mogli. [...]

47. CHŁOPSKIE PRZYSŁOWIA
[...] Podania wywodzące początek przysłów chłopskich są rzadkie, te, którem posłyszał,
zapiszę, aby ich pamięć nie przewiała bez powrotu. Zacznę od tych, które powieściami lud
nazywa, a które też żadnego wyjaśnienia nie potrzebują.
1. NA LENIÓW
– Grzegórz!
– Czegóż?
– A pójdźże robić!
– Kiej nie mogę chodzić.
– A pójdźże jeść!
– Toć muszę poleźć.
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2. NA NIEWIASTĘ NIEPOBOŻNĄ
– Żono, pójdźmy do kościoła!
– Nie mam w czym, miły!
– Pójdźmyż do karczmy!
– Dziewko, daj sam stare buty, są tam gdzieś pod ławą.
3. STRZYŻONO, GOLONO
Szedł kmieć z żoną po kładce przez rzekę, ujrzą chłopa bez brody, co ongi77 miał brodę.
– Ba wej! – mąż rzecze – jak się nasz somsiad wygolił!
– Wzdyć się ostrzygł – żona prawi – i to znać po głowie.
– Ba, ogolił.
– Nie, ostrzygł! – krzyknie baba.
Od słowa do słowa, ze słów do rąk przyszło, gdy mąż woła, że ogolił, baba wrzeszczy, „że
ostrzygł brodę”, aż kmieć zniecierpliwiony zepchnął uporczywą niewiastę do rzeki. Baba
tonie, ale z wody ukazawszy rękę, dwoma palcami ruszała – boć mówić nie mogła – na znak,
że brodę ostrzygł, nie ogolił.
Gdy sąsiedzi usłyszeli o takowej przygodzie, bieżą na dziw, a mąż idzie przeciw wody,
szukając żony. – Jakoże znajdziesz babę, przecież z wodą spłynęła do Gdańska?
Kmieć kiwnął głową i rzecze:
– Prawdać, że wszystko płynie razem z wodą, ale moja baba, co sprzeczna była cały żywot, i po śmierci, aby nie szła po mej woli, rozumiem, że płynie pod wodę.
4. NAUCZĘ JA CIĘ GWIZDAĆ PO KOŚCIELE
Rzekł chłop chłopu w gospodzie: – łżesz. – Pleban mimo przechodząc dosłyszał i mówi do
nich: – Azaż tak plugawie godzi się bratu zadawać nieprawdę? Kiedy masz tak wszeteczne
słowo wyrzec, lepiej jeno gwiźnij.
Wrychle potem pleban na kazaniu opowiadał, jak Pan Bóg z gliny ulepił człowieka, a kiedy go postawi u płota, żeby usechł, skradnie się chytry szatan i włoży weń odrę, ospę i
brzydkie wrzody.
On chłop, pamiętny w gospodzie słów proboszcza, a znający się na robociźnie z gliną i
słysząc o płocie przy tworzeniu pierwszego człowieka, chciał zadać nieprawdę, ale przygryzł
język i co ma pary, gwiźnie. Siedział za to w kunie, dostał bizunem napomnienie, a jego
gwiźnienie dało powód przysłowiu: „Nauczę ja cię gwizdać po kościele.”
5. GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE, TAM BABĘ POŚLE
Diabeł zgodne i cnotliwe małżeństwo żyjące z sobą już lat kilkanaście chciał koniecznie
poróżnić, ale na próżno wszelkiego rodzaju pokus i wszelkich używał sposobów. Szedł więc
zadumany drogą, gdy spotkał z wioski sąsiedniej babę.
– A co, waszeć, tak frasowity?
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Dawniej.

119

– Moja niewiasto – odrzeknie – cóż mi pomożecie, oto już siedm lat pracuję, a nie mogę
tego zgodliwego małżeństwa poróżnić.
– Cóż mi, waszmość, dacie, a ja je dzisiaj pokłócę jeszcze.
Diabeł przyrzekł parę nowych trzewików.
Baba poszła do męża na pole, gdzie orał.
– Kumie – rzekła – przychodzę cię ostrzec, że żona cię dzisiaj zabije!
Kmieć wytrzeszczył oczy i otworzył z podziwem gębę.
– Jak przyjdziecie doma – mówiła dalej – żona zechce cię iskać, a będzie miała w pogotowiu brzytew, by ci gardziel poderżnąć, bo rozmiłowana w twoim parobku.
I poszła znowu do domu i rzekła żonie.
– Kumo! twój mąż dziś umrze.
– O, mój miły Boże! – wyrzekła z płaczem poczciwa niewiasta – czy taki niemocny, czy
mu już nic nie pomoże?
– Nie troskajta się o to, ja wam poradzę, a żyć długo jeszcze będzie.
Niewiasta nasłuchiwała ciekawie, bo baba była we wsi lekarką.
– Wasz ma włos na głowie taki, który trzeba brzytwą uciąć, poznasz go łatwie, bo dłuższy
od innych. Jak przyjdzie, powiedzta, że chceta go iskać, wtedy mu włos wytniecie, a zdrów i
żyw będzie.
Kmieć niecierpliwy przychodzi do chaty, żona mówi, że chce go poiskać, z ostrożnością
głowy nachyla, żeby cios spodziewany odwrócić. Żona ujrzawszy włos dłuższy, bierze za
ukrytą brzytwę, a kmieć pewny, że go chce zabić, powala ją na ziemię i bić bez litości zaczyna. Na próżno biedna niewiasta wyklinała ciało i duszę, zbił niewinną na kwaśne jabłko i żyć
z nią dłużej nie chciał.
Baba, dowiedziawszy się o tym, idzie z radością donosząc diabłu o sprawności swojej.
Ten zdziwiony, już sam się jej obawiając, na długiej żerdzi, żeby go nie skusiła, podał babie
parę nowych trzewików i wyrzekł: „Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle.”
Od tego to czasu i między ludzie weszła ta przypowieść.
6. MĄDRZEJSZY MAZUR NIŻ DIABEŁ
Mazur potrzebował pieniędzy, pożyczył więc od diabła pod tym warunkiem, że pieniądze
wraz z duszą odda wtedy, jak liście opadną z drzewa.
Hulał Mazur, mając dużo grosiwa, wybudował sobie domostwo, stodołę, oborę, nakupił
krów, koni i owiec, przykupił gruntu wiele i kawał sosnowego lasu, co tuż za chatą wyrastał.
Całe lato pracował w polu, zbierał kopy i siał na zimę żyto i pszenicę. Diabeł szedł polem, a
widząc, że sieje, rzekł sobie:
– Głupie chłopisko, na co mu siew się przyda, kiedy przed zimą capnę jego duszę. – I kręcił ogonem z radości. A Mazur poznawszy go z daleka ukłonił czapką i śmiał się z głupiego
diabła.
Nadeszła pora grubej jesieni, a z pierwszym mrozem liście jak grad sypią się z drzewa,
diabeł podszedł pod okna chaty Mazura, a w izbie Mazur wesoły, pośpiewawszy pieśni nabożne, zabierał się do spania, gdy zastukano w okno.
Wyszedł Mazur, a poznawszy diabła, rzekł: – Przyjdź, wasze, jutro, to się rozprawim.
Od świtu samego chciwy duszy mazowieckiej, diabeł czekał pode drzwiami, drżąc od
zimna. Chłop rano po pacierzu włożył szkaplerz na piersi, włożył w kieszeń butelkę święconej wody i wyszedł. Diabeł łap go za kark, Mazur pchnął diabła, aż się nogami nakrył.
– Czekaj, poganinie – zawołał – wszak znasz naszą umowę, a nie zbliżaj się do mnie, bo ci
chlusnę wody święconej w ślepie.
Diabeł stłuczony stoi z dala i woła, drżąc z zimna.
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– Pieniędzy i duszy.
– A nie wiesz, psi synu, że wtedy ci oddam i jedno, i drugie, jak wszystkie liście z drzew
opadną? Patrz, pogańska duszo, sosna zielona, a ty chcesz pieniędzy i duszy? Bywajcie
zdrowi, już się pewnie nie zobaczym z sobą.
I poszedł do chaty, a diabeł ze wstydu za rogi się schwytał, poskoczył na pierwszą sosnę i
począł zębami i pazurami gryźć i obrywać zielony liść kolczasty. Pokłuł się wielce, a widząc,
że rady nie dał, zlazł z sośniny i rzekł odchodząc: „Mędrszy Mazur niż sam diabeł.”
A Mazur wyględem z chaty patrzył na głupiego diabła i śmiał się serdecznie.
7. DO SWEGO DIABEŁ ŁYŻKĘ MIODU WŁOŻYŁ, A DO CUDZEGO DWIE
Diabłu się dusza Kujawiaka wielce spodobała, miał na nią chrapkę, ale nie wiedział, jak
by go skusić do grzechu śmiertelnego, bo Kujawiak pracował poczciwie, codzienne odmawiał pacierze, śpiewał wieczorem po pracy pieśni nabożne, co niedziela się modlił, co Wielkanoc spowiadał, nie przeklinał i żadnego nie opuścił odpustu.
Diabeł więc schował pod siebie ogon, włożył buty na nogi, rękawice na ręce, aby ukryć
pazury, przykrył rogi czapką, przewiesił sakwy na plecy, wziął kij w rękę i jak dziad żebrzący czekał na Kujawiaka. Spotkawszy go nuż w gawędę, a chciał wiedzieć, gdzie odpust najbliżej.
Kmieć mu wskazał drogę, dziad podziękował i zaprosił go do gospody na czareczkę wódki. Wypił Kujawiak jednę, drugą i trzecią, aż diabeł ujrzawszy, że się już rozegrzał, kazał
podać dwa garnki, nalał w nie tęgiej wódki, do swego garnka włożywszy jednę łyżkę miodu,
a do kmiecia dwie pełne.
Kujawiak rozczulony dobrocią dziada całował go i smoktał, a diabeł mięszał przy ogniu w
garnkach, aż gdy miód się rozpuścił, postawił krupnik gotowy. Kmieć skosztował z garnka
diabła – dosyć słodki, skosztuje ze swego, aż słodki jak lipiec; nuż pić, aż wypił co do kropli.
Wtedy rozgrzany Kujawiak poczuł w sobie grzeszne myśli, zapomniał pieśni nabożnych, bo
śpiewał rozpustne, chociaż ich nigdy nie słyszał. Poczuł w sobie siłę, jakiej nigdy nie miał
więc skoczył do swego sąsiada, z którym miał zajście przed trzema laty, i począł go bić, dusić, aż go ludzie odbronili. A diabeł radował się w swoim sercu. Wreszcie upodobał sobie
córkę Żyda, dalej smalić do niej koperczaki, ojciec chciał bronić, Kujawiak jak palnie, wybił
Żydowi oko, aż na szczęście zmęczony, opiły, upadł bezprzytomnie.
Diabłu nie szło po myśli, bo kmieć lubo zaczął grzeszyć, nie spełnił śmiertelnego grzechu,
począł go więc cucić, nos trzeć, dmuchać na opiłego, chcąc go nieco roztrzeźwić i do grzechu
poruszyć. Ale w tej pracy czapka diabłu zleciała, płaszcz opadł, ogon wysunął, rękawice
zrzucone okazały pazury, wtedy właśnie roztworzył oczy Kujawiak, a dojrzawszy dziada z
rogami, plunął mu w oczy, przeżegnał się i począł śpiewać godzinki ranne, co usłyszawszy
diabeł, zostawując płaszcz, rękawice, czapkę, gubiąc buty w izbach gospody, uciekł co rychlej.
Otrzeźwiał kmieć powoli, somsiada przeprosił, Żydowi oko zapłacił, a dla nauki dziatkom
swoim opowiedział własną przygodę i gościnność diabła, dlaczego do swego garnka łyżkę
miodu, a do cudzego dwie włożył.
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48. [DIABEŁ OŻENIONY]
Rozkochał się diabeł w gładkiej dziewce i ożenił, ale jak gładka była, tak i zła była, nie
mogąc wytrzymać uciekł od niej.
Dawniej był zrobił umowę z jednym człowiekiem, co mu zaprzedał duszę swoję pod tym
warunkiem, iż będzie miał prawo trzy razy wypędzić go z opętanych. Człowiek ten wypędziwszy diabła z opętanych nie tylko zebrał wielkie mienie i dostatek, ale stał się głośnym
między ludźmi.
Zdarzyło się, że po raz czwarty wezwany został do wielkiego pana, aby córkę opętaną
uzdrowił. Przybył, ale uparty diabeł, stosownie do cyrografu, ustąpić nie chciał. Wtedy on
człowiek rozkazał kapeli nadwornej przygrywać. Zdziwion tym diabeł wychylił głowy z
pięknej panny i pyta, co to znaczy?
– Pan tego zamku – rzekł ów człowiek – nadjeżdżającą twoję żonę wita i przyjmuje.
Ledwie to diabeł usłyszał, zaraz uciekł i opętaną uwolnił.

49. [JAK DIABEŁ WIATR OFIAROWAŁ]
Siał gospodarz na roli, a wzdychał często, modląc się Bogu o plon obfity. Chodzi a rzuca
ziarno, aż zmordowany usiadł na dużym kamieniu, co za kopiec graniczny służył. Kiedy pot
ociera z uznojonego czoła, staje przed nim jakiś podróżny z krzywą gębą w trójgraniastym
kapeluszu, był to diabeł.
– Cóż to, człowieku, robita? – zapytał.
– Ot! sieję, mój panie, żeby było chleba kawałek.
– Ja wam dam lepsze ziarnka – tu dobył z borsuczej torby woreczek – patrzta, są to ziarnka wiatru, każde go z osobna poruszy, a za całą garścią powstanie wielka burza.
To wyrzekłszy rzucił ziarnko jedno, a wiatr począł świstać, rzucił potem garść całą, a burza okropna strachem napełniła rolnika. Biły pioruny, błyskawice raziły oczy, lał deszcz obfity, którego daremnie pragnął nieraz. Przyjął więc worek z nasieniem i przemokły powrócił
do domu. Nazajutrz dla próby rzucił ziarnko i w czas pogodny zerwał się wicher; zawiązał
więc dobrze worek, czekając suszy, aby sobie pole deszczem odżywić.
Miał w chacie syna wyrostka, był to wielki próżniak i gawron, mało robił, ale wszystkie w
chałupie przewracał kąty. Znalazł niedługo worek przez ojca zachowany, rozwiązał, a ujrzawszy ładne ziarnko wziął jedno i rozgryzł. W tej chwili jakaś go siła obaliła, wiatr wyrwał
część dachu, powybijał okna, a jemu ciągle w gębie wiało z poświstem.
Kiedy przyszedł do siebie, rozgniewany porywa worek cały, wybiega na podwórze i za
chatą wysypuje wszystkie ziarna. Cóż się stało? Burza całą wieś zniszczyła.

50. ISKRZYCKI
Pewien pan w okolicach Tarnowa potrzebował ekonoma. Jak raz jawi się nieznajomy
człowiek, powiada, że się zowie Iskrzycki i prosi, aby jemu ten obowiązek powierzono. Pan
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przystaje, przychodzi do umowy, później do zgody, na koniec do kontraktu, już i kontrakt
podpisany, już go pan wręcza nowo przyjętemu, kiedy znienacka postrzega, że Iskrzycki
nieludzkie ma pazury.
Zmieszał się obywatel, waha się jakąś chwilę, w końcu zrywa całą umowę i służbę
Iskrzyckiemu wypowiada. Ale Iskrzycki ani da sobie mówić o odprawie, przysięga, że raz
podpisawszy kontrakt, musi – mimo wali pana – dopełnić wszystkich jego warunków; z tym
zapewnieniem wychodzi i ginie.
Odtąd nie pokazał się już nikomu, ale obrał sobie mieszkanie w piecu i stamtąd wszystkie
usługi najgorliwiej na każde zawołanie pełnił. Państwo bali się z początku, pomału tak przywykli do niewidomego sługi, tak byli pewni jego dobrych chęci, że wyjeżdżając z domu oddawali mu dzieci w dozór.
Z tym wszystkim samej pani swędziło gadanie sąsiadek, że w domu swoim diabła przechowuje; nastaje tedy na męża, aby na czas pewny przemienić mieszkanie. Mąż wypełnia
wolę żony i bierze dzierżawę gdzieś za Wisłą; wyjeżdżają na nowe siedlisko radzi, że z diabła zażartowali. W drodze wypadły przebywać jakieś miejsce tak złe czy niebezpieczne, że
pani krzyknęła ze strachu, aż tu za powozem dało się słyszeć:
– Nie bój się, pani! Iskrzycki z wami!
Zdumieni państwo pomiarkowali, że nie było sposobu rozstania się z tak wiernym sługą;
wrócili do domu i żyli z nim w dawnej zgodzie, póki termin kontraktu przeznaczony nie rozłączył ich na zawsze.

51. [O SPÓŁCE DIABŁA Z CHŁOPEM]
Począł [diabeł z chłopem] piwo razem warzyć, chłop smaczne zrobił, diabeł, co mu pomagał, gdy cały war był w kadzi, rzekł: – dzielmy się teraz. – Dzielmy – kmieć odpowie i zabiera z wierzchu z musem piwo, diabłu drożdże zostawiwszy. Widzi diabeł, że źle, a gdy się
kurczy pocierając żywot, co go bolał, gdy się opił drożdży burzących, rzekł znowu: – siejmy i
zbierajmy razem. – Dobrze – odrzekł chłop i zasiał rzepę. Diabeł już teraz mądrzejszy z
wierzchu bierze, dostały mu się liściaste nacie, a chłopu smaczna rzepa.
Źle – pomyślał sobie bies – pomszczę się na chamie. – Dalej, kmotrze, rzucajmy się w górę, kto z nas mocniejszy. I porwał chłopa, zamiótł po piasku, rzucił w górę, aż nad komin
swojej chałupy wyleciał. – Mocnyś diable – rzekł kmieć, co zbladł nieco bujając tak wysoko
– teraz na mnie kolej – i porwał diabła w poły, ścisnął, ale miasto rzucić, w górę wlepił oczy,
patrzy się w miesiąc, co był w pełni. Ździwiony diabeł pyta – a czego tam ślepisz? – Patrzę,
mój kmotrze, czy się mój rodzic na miesiącu nie pokaże, co cię, jak rzucę, odbierze. – Diabeł
co rychlej przestraszony wyrwał się z rąk chłopa i uciekł jak oparzony.

52. [WYPRAWA NA SABAT]
Pewna gospodyni wiejska była czarownicą. Parobek służący u niej, wiedząc o tym, a przy
tym ciekawy, jakim sposobem czarownica leci na Łysą Górę, we czwartek położył się na
ławie przy kominie udając chorego. Czarownica sądząc, że śpi parobek, wysmarowawszy się
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maścią dosiada na pomiotło i wylatuje kominem! Widział to, a chcąc doświadczyć prawdy,
zostawioną maścią wysmarował żarna, które natychmiast wyleciały tąż samą drogą; nie przestając na tym, posmarował cielę, lecz i to z wielkim zadziwieniem jego wyleciało za żarnami.
Już teraz dostatecznie przekonany wysmarował się cały i wsiadłszy na łopatę, z szybkością
błyskawicy wyleciał kominem i stanął na szczycie Łysej Góry. Widział tam swoję panią przy
hucznej biesiadzie, jak z innymi czarownicami i diabłami zajadała i piła, a po skończonej
uczcie, jak w pierwszej parze hasała czartowskiego obertasa. Spostrzegła go nawzajem czarownica, a rozgniewana zdradą i podejściem parobka, zaczarowała go, uśpiła i pałając żądzą
zemsty zaniosła do jednej piwnicy w Gdańsku, gdzie właśnie tejże nocy złodzieje wykradli
bogaty zapas wina. Wkrótce śpiącego schwytano parobka, a mniemając, że on był sprawcą
kradzieży, osądzono na szubienicę pomimo zaklinania, że jest niewinny. Wyprowadzono go
na plac kaźni i już i stryczek na szyję mu założono, kiedy parobek przypomniał sobie, że ma
jeszcze w kieszeni trochę maści czarownicy, posmarował się zatem, a w tejże chwili porwany
pędem wiru powrócił do domu szczęśliwie i opowiedział zdarzenie swoje.

53. RACHEL
Jespan Janusz, o którym waści prawić będę, był rządcą dóbr niemałych u wielkiego pana,
a że te dobra rozległe i rozrzucone o mil kilkanaście jedne od drugich, częste przedsiębrał
podróże. Nie utrzymując dworzan, jeździł z dwoma pachołkami, na których siłę i odwagę
rachował, na swojej polegając niemało. Raz się przytrafiło, że nieznanym gościńcem musiał
jechać. Stała tam karczemka na uboczy pod lasem i słynęła od dawna z rozlicznych przygód
podróżnych, ale pan Janusz, cudzy w tych stronach, nie znał jej reputacji i zanocował, lubo
żaden kmieć ani szlachcic w okolicy wśród największej burzy na to by się nie odważył.
Zaledwie z bryki wysiadł, spotkał na progu izby Żyda gospodarza z rudymi pejsami i długą brodą, z wzrokiem przenikliwym i szyderskim uśmiechem. Mieszkańcy w okolicy mówili,
że Abrahama (tak go nazywano) włosy od krwi ludzkiej zrudziały, bo dawniej czarno zarastał.
Pan Janusz aż się cofnął na jego widok, chociaż z niskim ukłonem i pokornie zapraszał go
do swego domu. Przeczucie jakieś tajemne radziło, by natychmiast opuścił tę karczmę, jednak noc ciemna i strudzone konie tamowały dalszą podróż. Ledwo stanął w izbie, zwrócił
najprzód uwagę jego stół duży i wygodny, jakby umyślnie do spoczynku podróżnych przeznaczony. Spojrzy w kąt izby: przy dużym piecu ceglanym, a obok kominie, stała młoda i
gładka Żydówka poprawiając żarzące węgle. Smutek i boleść malowały się na jej świeżym
obliczu, z spuszczonymi oczyma zdawała się zajmować nanieceniem większego ognia.
Abraham rudy kilka słów przebąknął do niej, a młoda Rachel odeszła z izby. Ale przy
wchodzie do komory przyległej takim wzrokiem spojrzała na Janusza, że go dreszcz przeniknął, a przy tym zrobiła znak po gardle, zapowiadając ostatnią godzinę.
Pan Janusz, człek bywały i nie z jednego chleb jadłszy pieca, zadrżał przecie; postanowił
zbadać tajemnicę i ratować życie. Zaprząc i uciekać był jedyny ratunek, ale nieświadom okolicy, mógł wpaść z deszczu pod rynnę, bo chociaż drogę, którą jechał, nazywano gościńcem,
był to wszakże gościniec taki, jak dziś są drożyny, że ledwie we trzy konie obok jechać można. Nadto mila dobra samego lasu. Zważył przeto, że ucieczka niepodobna. Woźnicy nie kazał rozbierać koni, a pachołkom mieć się w pogotowiu i skrycie broń dobrze opatrzyć a świeżo podsypać. Wracając ze stajni, przez szczelinę bramy z desek zbitej ujrzał przy połysku z
komina, który część wystawy oknem oświecał, swego gospodarza rozmawiającego z wysoką
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osobą. Rozmawiali z sobą cicho i dosłyszał jeno słowa: „dziś – północ – czterech tylko”; pojął od razu, że myślą o nim, pośpieszył więc do izby. Szczęśliwym trafem spotyka młodą
Rachel, która w kilku słowach opowiedziała, jakim sposobem mają go zgładzić, a prosząc
zarazem, by i ją ratował, uciekła do komory.
Mody pan Janusz zobaczył widocznie, że to nie przelewki, oddał się opiece swego patrona. Trzeba było bojaźń z serca wyskrobać i poostrzyć je nadzieją błogą. Powiadają, słuchaj
wasze, strach ma wielkie oczy – oj, strach ma i długie ręce ze szponami, którymi człowieka
od razu w różne strony zadraśnie i zrani. Doznał tego na sobie i pan Janusz, ale po modlitwie
szczerej nabrawszy dobrej otuchy pomyślał o ratunku, który od jego odwagi a ręki mocnej
zależał.
Pachołek, posławszy mu na onym wygodnym stole, odszedł, a pan Janusz, zgasiwszy
świecę, gdy już była północ, nie położył się na nim, bo tam śmierć go czekała, ale zwinąwszy
kapotę, wsunął pod kołdrę i tak ją ułożył, że zdawało się, iż żywie człek leży. Sam z bronią
wlazł pod stół i z bijącym sercem, choć daleki trwogi, czekał, co Bóg zdarzy.
Zaczęło coś cicho po pułapie łazić.
Pan Janusz spojrzy, aż ci tu nad samym środkiem onego stołu tarcica się uniosła długa,
wysunęła ręka uzbrojona ciężkim dzirytem, który z taką siłą przebił kołdrę i kapotę, że się
stół cały zatrząsł. Cios był celnie wymierzony, bo ugodził w same piersi opatrznością bożą
niecielesnego człowieka. Na to hasło roztwarły się okiennice wszystkie i głowy z brodami i
zbójeckie oblicza nagle się ukazały.
Wonczas pan Janusz nie tracił czasu, z dwóch pistoletów dał ognia, krzyk ranionych za
echo posłużył. To było hasłem dla jego ludzi: wnet konie zaprzężono, odrąbano skobel, roztwarto bramę, a gdy zawady nie było do wyjazdu, pan Janusz z nabitym dwiema garściami
siekańców szturmakiem wybiegł z okropnej izby.
Pod samymi drzwiami drżąca i wystraszona Rachel czekała, na znak dany wskoczyła do
bryki, a rącze konie uniosły ich do najbliższego miasta. I zaraz z onego miasta wysłano towarzyszów, którzy, otoczywszy karczmę, pochwytali i łotrów niemało, i samego Abrahama rudego, a był on pokrewnym i opiekunem młodej Racheli.
Ludzie gadali, że w piwnicy znaleziono do dziecięciu trupów tym sposobem zamordowanych. [...]
Żydzi i łotry wprędce dyndali. [...] Pan Janusz, mając całą wdzięczność dla młodej Racheli, która go ostrzegła, zaraz oddał ją do klasztoru, tam rok cały uczyła się naszej religii. W
rocznicę tego wypadku ożenił się z Rachelą i wyprawił uczciwe wesele. [...]

54. PRZYSŁOWIE
1
Na siwym pojezdku z przewieszonymi sakwami jechał wąsaty szlachcic gościńcem od
Podlasia do Warszawy. Z szarego sukna kontusz, pod nim z czerwieni żupan, pas podszarzany, czapka wytarta, karabela na rzemyku i rzędzik na koniu ubogi, zwiastował szlachcica z
onych, których szaraczkową szlachtą nazywano.
Już dzień trzeci biedował w drodze, wyjechawszy spod Łukowa dzień jeden cały brnął
piaskami, co od Siedlec do miasta Kałuszyna, jakby płachtą kilkomilową rozesłały się długo,
dając znać, że coraz bliżej mazowiecka ziemia; a piasek Mazurom rodzinny, wedle onej staroświeckiej piosenki chwalącej rozum Mazowitów:
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Chociaż w piasku brodzą,
Lecz ostrożnie chodzą.
Na czwarty dzień, wyjechawszy z lasów na wzgórze, ujrzał białą wodę Wisły, a za nią, we
mgle by w chmurze, stary gród Warszawy. Im bliżej podjeżdżał, wyraźniej dostrzegał wyniosłe wieże, gmachy wysokie, miasto wielkie. Patrząc na nie, nie mógł się dosyć nadziwić,
pierwszy raz bowiem oglądał stolicę państwa. Z wlepionymi więc oczyma patrzał, a słońce
właśnie, wybijając wyżej, rozbiwszy mgłę ranną w całej okazałości oświecało miasto wyniesione nad rzeką wspaniale.
Nie wiedząc pan Jakub Zaleski dobrze drogi, jechał za drugimi trzymając jedną ręką sakwy, by mu je kto nie ściągnął, drugą wiódł konia, a gawroniąc to na miasto, to na czeredy
idących i jadących, stanął szczęśliwie nad przewozem wprost Mostowej ulicy. Sterczały tu
jeszcze pale i kilka baszt z onego sławnego mostu na Wiśle, który zaczął budować Zygmunt
August, a siostra jego i małżonka Batorego dokończyła, co stał na palach niewzruszenie lat
30, aż niedbałością zniszczał. A tak dzieło dobrego króla, pomnik godny podziwu, szczątkami swymi opierał się jeszcze rozburzonym wałom Wisły.
Wysiadłszy z promu wsiadł na swoję kobyłkę i ruszył z kopyta. Wprost ulicy koło kościoła Pijarów zawrócił, a wskazaną drogą dojechał pod kolumnę Zygmunta III. Tu stanął
zdziwiony i począł dumać nad tą świętą figurą, a tak wysoką wśród miasta, zdjął więc czapkę, przeżegnał się pobożnie i już chciał wjechać w krakowską bramę, kiedy go natłok zatrzymał.
Przed bramą stały gęsto kramy przekupek sławnych, onego junaczego plemienia, co słynne zwinnością języka, diabła by przegadały. Na tych kramach miałeś ustawione jabłka, pomarańcze, cytryny, kwiaty itp. a baby olbrzymiego wzrostu, czerwone jak buraki, w jubkach
lisich i ogromnych czepkach, sapały głośno lub wrzeszczały przeraźliwie. Pan Jakub, podjeżdżając bliżej, nie zważał na nałóg swej klaczy, że gdy stała, wierciła strasznie ogonem i teraz,
stojąc tuż przy kramie, jak nim zakręciła, zrzuciła jabłka i kwiaty.
– A ty, boćwiniarzu diabelski! – wykrzyknęła Marcinowa przekupka. – Złe cię tu zaniosło,
żebyś mi wszystko rozrzucał, a potrafisz, poganinie, zapłacić szkodę? Tyś cały niewart ze
szkapą swoją tego, co mój stragan kosztuje.
Pan Jakub na słowa tak obelżywe sięgnął do szablicy w wężowej skórze, gdy nagle,
pchnięty z boku, spadł z konia i stłukł się mocno na bruku. Spojrzał, od kogo przysługi tej
doznał, i ujrzał trzy przekupki, które zruciwszy go z kobyłki, z ściśniętymi pięściami, z zaindyczonym obliczem okoliły go wieńcem. Pan Jakub zaledwie się podniósł, a baby widząc,
jak skrzywił gębę, poczęły śmiać się głośno i gniew zamieniły wrychle na krzykliwą radość.
Szlachcic widzi, że to nie przelewki, dobywać szabli wstyd na baby, obrócił się więc do poszkodowanej i zaczął:
– Mościwa Pani, wielce przepraszam za moję wierzchówkę, ale Pan Bóg mi świadkiem,
że to z przypadku – i skłonił czapką.
Marcinowa na tak uniżone przeprosiny przebaczyła wszystko, na znak swej łaski dała mu
sześć pięknych jabłek i zapytała uprzejmie:
– A dokąd, waszmość, jedzieta?
– Do króla jegomości Sobka.78
– Źleś, waszmość, trafił, król Sobek na łowy wyjechał do pałacu swojej pięknej pani.79
78

Tak nazywano przez skrócenie Sobieskiego. Mamy też przysłowie na częsty nieurodzaj i głód pod jego
panowaniem: „Za króla Sobka nie było w stodole i snopka.”
79
Maria Kazimiera, żona Jana III, wystawiła ten pałac w lesie, kędy król lubił polować, i nazwała go od
swego imienia Marymont. Tu na uczcie wyprawionej w r. 1683 dał słowo publicznie posłowi austriackiemu, że
pójdzie na odsiecz Wiedniowi.
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Pan Jakub poskrobał się po głowie:
– A cóż ja biedny pocznę, nie wiem, kędy się obrócić?
– Poczekaj waszmość, mój chłopak zna tę drogę, to was za miasto wyprowadzi, a stamtąd
łatwiej traficie.
Uradowany szlachcic pocałował w ramię Marcinową, siadł na wierzchówkę, co przestała
wiercić ogonem, i ruszył za przewodnikiem. Chłopak wyszedłszy za miasto wskazał las ponad Wisłą, a Zaleski ruszył wolnego kłusa.

2
W drodze układał koncept do mowy, którą miał wypalić okrągłymi słowy do króla Sobka.
Dobierając słów gładkich to gładził czuprynę, to po niej się drapał. Nakręcił wąsa, dwa razy
przewinął pas na sobie, aż wreszcie uradowany, że już miał całą przemowę, ubódł wierzchówkę i ruszył galopa.
Ubiegłszy spory kawał drogi, dojrzał na strzał rusznicy jeźdźca, co dążył drogą do pałacu
w lesie. Dognał go wkrótce, a uchylając czapką:
– Pomaga Bóg, waszej mości! – zawołał – chciałem waszmości prosić, ażebyś dla miłości
braterskiej pokazał mi króla naszego Sobka.
Nieznajomy obrócił się do szlachcica. Miał na sobie szary kontusz sukienny, żupan takiż,
perłowy, czapka tejże barwy, buty czerwone ze srebrnymi ostrogami, przy boku kordelas
myśliwski, na ramieniu rusznicę turecką bogato nabijaną złotem. Dobrej był tuszy ciała, nawet otyły, oblicze szlachetne, czerstwe, wąs zawiesisty.
– Toć wasze – odrzekł – chcecie się widzieć z samym królem jegomością?
– Tak jest.
– A cóż to za tak ważny macie interes do niego?
– Wasza miłość wyglądasz na poczciwego pana brata, opowiem więc rzecz całą. Brat mój
starszy, pan Malcher, miał dane wójtostwo w dożywocie, ale zmarło poczciwe człeczysko
tydzień temu i nie zostawił potomka, owoż ja chciałem wyprosić dla siebie toż wójtostwo.
– Jakież waszeci zasługi, ażeby król jegomość mógł się przychylić do jego prośby?
– Ja zasług ci żadnych, prawdą a Bogiem mówiąc, nie mam, ale mam z moich dziarskich
chłopaków. Jeden, Marcin, służył w chorągwi nadwornej króla Sobka towarzyszem husarskim i był z nim wszędy, nawet pod Chocimiem, drugi służy w rocie królewica Jakuba. Obaj
w potrzebie dobrzy. Król sam ich raczył chwalić męstwo, a czego znaki noszą na ciele od
kulek z janczarek tureckich i strzał tatarskich.
– Jakże się, wasze, nazywasz?
– Jakub Zaleski, szlachcic spod Łukowa czystej krwie po mieczu i po kądzieli, a wywieść
się mogę z siedmiu pokoleń szlacheckich.
– Jestem dworzaninem króla, znam synów waszeci, może da [król] łaskawe ucho. A jak
odmówi?
Pan Jakub aż się zachwiał na koniu na ostatnie wyrazy.
– Co? nie da wójtostwa?! – krzyknął nasrożony. – Ha! to niech w ogon moję kobyłę pocałuje – i poprawił z gniewem pasa, a czapkę nacisnął na prawe ucho.
Dworzanin roześmiał się szczerze i rzekł do szlachcica po chwili:
– Za godzinę na półzegarzu pałacu król jegomość będzie widzialnym, wtedy waszeć przybądź. Oto masz pierścień, jak go pokażesz, wpuszczą cię do króla.
I skłonił głową, a szlachcic, włożywszy sygnet za pazuchę wjechał na dziedziniec pałacu.
Tu, zsiadłszy z wierzchówki, z jednej sakwy nasypał owsa na trawnik, a z drugiej wydobywszy chleba i wędliny zajadał smaczno, oczekując wyznaczonego czasu.
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3
Zegar bije oznaczoną godzinę, pan Jakub ociera co duchu wąsy z tłustości palcami, a palce
o czuprynę, gładząc ją udatnie, dobywa sygnetu, ogląda go ciekawie. Na dużym krwawniku
była wyryta tarcza80, nie wiedział, co za herb, mało dbał o to wszakże wiedząc, że ten pierścień z tarczą zrobi mu przystęp do króla.
Rusza więc żywo i wchodzi do pałacowej sieni. Towarzysz na straży zatrzymał go przy
wnijściu, ale gdy pierścień ukazał, skłonił strażnik głową i pan Jakub wstąpił na schody
wskazane przez niego. Tu zatrzymało go znowu kilku dworzan, lecz na ukazanie sygnetu z
ukłonem przepuścili szlachcica otwierając mu drzwi na rozcież do wielkiej komnaty. Pan
Jakub wchodzi, widzi stojących wielu panów z odkrytymi głowami, strojnie i bogato ubranych, oczekujących na króla. Ciekawie spozierał, czy go gdzie nie ujrzy, aż wtem wychodzi
w szarym kontuszu i perłowym żupanie on nieznajomy dworzanin, co mu dał pierścień, ale
miał czapkę na głowie i nie zdjął jej wcale.
Szlachcic na widok znajomego już sobie uśmiechnął się rado, lecz gdy ujrzał, że czapki
nie zdejma, a panowie schyleniem głowy witają [go] z uszanowaniem, zatrwożył się nieco,
bo zmiarkował, że to być musi sam król Sobek.
Jan III z uśmiechem wesołym patrzał na pomieszanie Jakuba, wreszcie wyrzekł:
– A cóż wasze, poznałeś króla Sobka?
Szlachcic chciał uklęknąć, król go podniósł.
– Jakże będzie – mówił dalej – jeżeli wójtostwa nie dostaniesz?
Pan Jakub nie w ciemię bity, uścisnąwszy kolana królewskie, odrzekł śmiało:
– Najjaśniejszy Panie! Słowo się rzekło, kobyła stoi u płota.
Król śmiał się serdecznie i rozkazał wydać prawo na wójtostwo, a słowa śmiałego szlachcica poszły w przysłowie, które dotrwało naszych czasów, a używa się zwyczajnie, iż słowo
dane dotrzymanym być winno.81

55. WYKRĘCIŁ SIĘ SIANEM
[...] Sławny dworzanin Smolik [...] zaproszony został od swoich towarzyszów do piwnicy
na wino. Byłać to zaprawdę łapka na niego jeno, chcieli wypić beczkę wina, a Smolika zostawić, by zapłacił. Ale nie fryc – zwąchał pismo nosem, jednak ochotnie poszedł z nimi.
Wchodzą: w piwnicy nasłano siana, stoi porządna baryła z węgrzynem. Pokładli się na sianie,
piją dzień cały. Smolik dworuje, aż w końcu chce zrobić zakład, iż sznur z siana wykręci i
każdego nim wyciągnie z piwnicy. Zagrzane głowy wierzyć nie chcą i radzi zakład robią.
Smolik kręci siano a woła: – trzymajże mocno, trzymajcie! – i tak kręcąc wychodzi z wolna z
piwnicy. Tu chłopcu koniec oddaje i każe kiedy niekiedy poszarpnąć, a sam w nogi. Pozostali
czekają, jak pierwszego wyciągnie, ale gdy długo nie słyszą Smolika, wybiegają i widzą jeno
chłopca.
To zdarzenie rozeszło się wkrótce, a nawet ciało powód przysłowiu: „Wykręcił się sianem.” Boć zaprawdę wykręcił się sianem.
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Herb Sobieskiego, zwany Janina, jest sama tarcza.
O tym zdarzeniu, które opisałem z podania, zachował jeszcze pamięć książę Jabłonowski w rękopiśmie
przysłów swoich 1702 r. i Wacław Potocki w Jovialitates 1747 r. in 4-to.
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56. [O STAROŚCIE KANIOWSKIM]
[...] Opowiem waszeciom, co pomnę o panu kaniowskim.
Nie był ci tak zły, jak mówiono, ale wart diabła, bo niejednego żywota pozbawił, fundował klasztory i wydał jakieś tam pisma, alem nie miał czasu ich czytać. Ludzie po jego
śmierci gadali, że w zamku swoim miał loch głęboki z takim mostkiem, co gdy kto stanął na
nim, zapadł się na wieki. Tak już strącił 98 ludzi, kiedy swego wiernka tam zrzucił, on go
przeklął i krzyknął lecąc, że sam starosta będzie setny, jakoż gdy chciał pan kaniowski zajrzeć do tego lochu, wpadł sam na wieki.
Ale to nieprawda, ja waszeciom powiem, co pewniejsza. Jak umarł, leży pochowan w Poczajowie, a ciało jego z osobliwą dotychczas atencyją pokazują miejscowi księża bazylianie,
gdyż pan starosta kaniowski pyszny ten klasztor wydźwignął i nadał. Był on banitem wywołanym z kraju, ale później pokutował szczerze, prawdać, miał za co, niemało nastrzelał bab,
co im na drzewie kukać kazał. Wspierał on konfederacyją barską, a był tam pan Twarowski,
rotmistrz, co gdy mu coś przykrego powiedział, strzelił doń, gdy siedział w karecie. Starosta
odtąd był z wielką dlań estymą jak dla onego towarzysza, o którym zaraz.
Codziennie odzian łachmanami, z przewieszoną torbą na plecach i kosturem w ręku, jako
dziad ubogi wychodził ze swego zamku do odległej przy gościńcu kapliczki, gdzie godzin
parę na modlitwach strawił. Wiedziano o tej pielgrzymce starosty, ale drżano przed tym dziadem w łachmanach.
Zdarzyło się raz, że starosta w drodze, jadąc z Warszawy ze swoim dworem, spotkał towarzysza od jazdy narodowej, co za urlopem jechał do domu; młody i dorodny, zwrócił jego
baczność. Po zaczętej rozmowie, gdy się już zabierał do odjazdu towarzysz, starosta zapytuje,
czy też się zaopatrzył we wszystko, co żołnierzowi w drodze potrzeba.
– A masz też, waści, szydełko i dratwę? by, jak się bucik zdziurawi, było czym naprawić.
A masz, waści, igiełkę i nici, by mundur rozpruty lub rozdarty zeszyć?
Pomięszany towarzysz na próżno tłumaczył się, że już domu bliski nie potrzebował tych
ostrożności, nieubłagany starosta kazał jako szlachcicowi posłać dywan i sto przypiekanych
odliczono.
– To masz, waści, panie bracie, pro memoria admonicyją cielesną, a nauka w las nie idzie.
Waści drugi raz zasobniejszy pojedziesz w drogę.
Towarzysz, gryząc język z bólu, skłonił się jeszcze swemu nauczycielowi, dziękował za
rodzicielskie rady, w duszy jednakże pomstę zaprzysiągł. Dowiedziawszy się, jak przebrany
starosta chodził na modlitwę do kapliczki, o zachodzie słońca z silnym pachołkiem oczekiwał
go pilnie. Jakoż nie zawiódł się w oczekiwaniu: dziad ubogi, w obdartych łachmanach, z
czerstwymi policzkami, chociaż siwizną okryty, z poważną brodą, ukazał się na drodze. Towarzysz zatrzymuje go, daje jałmużnę i zaczyna rozmowę.
– A gdzie to was Pan Bóg prowadzi, mój dziadku?
– Ot! idę, wielmożny panie, do tej kapliczki, modlić się za grzechy.
– Zapewnie nie z tej wsi jesteście rodem?
– O! z daleka, panie towarzyszu!
– Cóż to mata w tej torbie?
– Nic dotychczas, czasem bywają okruchy chleba z jałmużny.
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– Kiedy tak wędrujecie, mój dziadku, a czy macie też szydełko i dratwę, by, jak się bucik
zdziurawi, było czym go naprawić? A masz, dziadku, igiełkę i nici, by suknią rozprutą lub
rozdartą zeszyć?
Dziad zdziwiony spojrzał na towarzysza i z największą rewerencyją tłumaczyć się usiłował, ale nieubłagany moralista za danym znakiem, gdy i pachołek dopomógł, sto przypiekanych boćkowskich bizunów odliczył.
– To masz, mój kochany dziadku, ode mnie pro memoria, a drugi raz lepiej już o swoich
potrzebach będziecie pamiętać.
To wyrzekłszy wsiadł na konia i odjechał w swoję stronę. Starosta ledwie się dowlokł do
zamku, nic nie mówiąc o przypadku, leżał dni kilka pod pozorem słabości. Rzecz dziwna! nie
pomyślał starosta o zemście na towarzyszu, owszem, wywiedział się o jego nazwisku i przez
wpływy swoje wyrobił mu stopień porucznika w tejże samej chorągwi!
Pan starosta lubił prosięcinę pieczoną, często bywała więc na stole, właśnie na takie pieczyste trafił kwestarz. Pan kaniowski już podchmielony zaklął się na swoje wąsy, rozkazując
kwestarzowi zacząć prosiaka, że skąd on zacznie, toż samo spotka kwestarza. Mnich wiedział, że z tym panem żartów nie ma, tym bardziej, że trzech stanęło za nim kozaków, czekając skinienia jeno pana. Spotniał biedaczek i myśli: zacząć od głowy czy uszu – źle, od
skórki – jeszcze gorzej. – A pan kaniowski wyłupił nań oczy zabielone, popłukując usta winem, ciekawy konceptu kwestarza. Ten też poszedł po rozum do głowy, zaczął śmiało prosię
palcami, dobywając nadzienia spod ogona. Parsknął głośnym śmiechem starosta i hojnie obdarzył dowcipnego kwestarza.
Z prosiaka lubił najwięcej mózg i skórkę przypiekaną, popamiętał tego przysmaku jeden
szewczyk, o którym zaraz waszeciom powiem, jeno gardło odwilżę.
Niedaleko ogrodu swego ujrzał starosta dwóch wędrowników, z których jeden był kucharzem, a szewczykiem drugi. Woła ich i zapytuje najprzód kucharza, co u prosięcia najsmaczniejszego, z tym zagrożeniem, że jeżeli zgadnie, dostanie sto złotych, w przeciwnym razie –
sto bizunów. Kucharz po krótkim namyśle odrzekł:
– Skórka, jasny panie!
– Dobrze! – zawołał starosta i kazał mu sto złotych wypłacić.
Następnie przywołuje szewczyka i znów pyta:
– A u wołu co najsmaczniejszego?
Szewczyk, co z profesji trudnił się jeno skórami, a jeszcze widząc, jak kucharz za skórę
nagrodzony został, odrzekł prędko:
– Skóra, jasny panie!
– Dajcie mu sto przypiekanych! – krzyknął starosta i wnet dopełniono rozkazu wśród płaczu i przekleństw szewczyka.
Jak lubił prosięta, tak nie cierpiał Żydów. Brat pana kaniowskiego miał u siebie Żyda, którego więcej jak przyjaciela uważał, a nawet sadzał z sobą do stołu, gdyż wielką mu był pomocą w rozlicznych interesach. Przyjechał pan kaniowski do brata, a oburzony, że razem
przy stole i Żyd ów siedział, wydaje skrycie rozkazy kozakom, by na skinienie jego uważali.
Po obiedzie wychodzi z Żydem do ogrodu, z początku grzeczny ośmiela go do poufałości,
nagle w największym gniewie zawołał:
– A znasz ty, psie niewierny, z kim rozmawiasz?
Żyd wystraszony zdjął nie tylko czapkę, ale i krymkę nawet. Starosta skinął na swych kozaków i w okamgnieniu powiesili go na drzewie, sam z najspokojniejszym obliczem powraca, żegna brata i odjeżdża.
Wkrótce odkryto powieszonego Żyda; rozżalony śmiercią prawej swojej ręki pisze brat do
starosty list ostry, ale ten, chcąc nagrodzić stratę, rozkazał ze wsi i miasteczek na 12 bryk
połapać i napełnić każdą Żydami i transport cały z listem bratu odesłać. Zajeżdżają w ozna-
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czone miejsce ładowne bryki, wywracają każdą na środku dziedzińca przed gankiem pałacu,
a gdy z każdej wysypują mnóstwo Żydów, te wyrazy w liście przysłanym brat starosty czyta:
Kochany bracie! żałowałeś jednego Żyda, com go kazał powiesić, posyłam ci za jednego
12 bryk Żydów w nadziei, że się potrafisz pocieszyć nimi po stracie tamtego.
Niemało Żydów „wyprawił” do Abrahama na kwaśne piwo”, często bez strzału czy szabli
innym sposobem żywota pozbawiał. Jednego Żyda za nieostrożne a ubliżające sobie słowa
miechem kowalskim wydął na śmierć, drugiemu, co się w Kaniowie przechwalał, że on to
samo znaczy, co pan starosta, inny zgon wymyślił. Kazał mu być na obiedzie u siebie, przy
stole same trefne potrawy półmisek po półmisku zjadać. Próżno płakał i prosił, ale darmo.
Pan rozkazuje, sługa musi. Kiedy biedne Żydzisko jeść już więcej nie mogło, rzekł pan kaniowski:
– Widzisz, że co kaniowski, to nie Żyd, a co Żyd, to nie kaniowski.
Dla lepszej pamięci kazał 200 wyliczyć. Odwieziono go do Kaniowa, niedługo Żydzisko
zamarło.
Czasem i za Żydem się ujął, gdy miał wesołą fantazyją, jako raz, gdy spotkał Żyda smolarza ze swego miasteczka, co nad beczką rozbitej smoły siedział i płakał.
– A czegóż ty płaczesz? – zapytuje go starosta. Żyd opowiada, że tylko co z góry zjechał,
gdy jakiś szlachcic, rozpędziwszy konie, dyszlem uderzył w dno beczki i wybił, a smoła prawie się wszystka rozlała. Starosta daje znak kozakom, ci lecą, dopędzają szlachcica i niedługo stawiają przed nim.
– To wać wybiłeś dno beczki smoły?
– Tak, jasny panie, ale to niechcący.
– No, to wać wybij i drugie dno, co pozostało! Szlachcic z pokorą dopełnił rozkazu, bo
wiedział, że to nie przelewki.
– Teraz wać przejdź przez beczkę.
Szlachcic i teraz był posłuszny, a gdy umazany smołą stał się pośmiewiskiem kozaków
nadwornych i samego Żyda, starosta za beczkę smoły kazał mu zapłacić. Szlachcic dobył
kalety, dziękując Bogu, że tak gracko, bez niewielkiej szkody, wykręcił się sianem.
Tak się wykręcił i kahał żydowski z Kaniowa, bo starosta, potrzebując pieniędzy, zgromadził cały, zadawszy pytanie do rozwiązania: – Który Bóg lepszy? czy żydowski, czy katolicki? – Żydzi prosili o godzinę namysłu, wtedy po naradzeniu się z sobą, że w każdym przypadku źle będzie, czy powiedzą, że katolicki czy żydowski, wchodzącego po odpowiedź starostę uprosili, że dał słowo, iż najpierwej odpowie na ich zapytanie.
– Jasny pan starosta ma muzykę? – wyrzekł z ukłonem Żyd najstarszy.
– A mam!
– Tam są skrzypki, basy i cymbały.
– Naturalnie, jak przy każdej kapeli.
– Otóż, jasny panie, jak muzyka jest jedna, tak i Pan Bóg jeden. Ale to nie wiadomo, czy
ja cymbał, a jasny starosta skrzypce, czy ja basy, a jasny pan cymbały.
Podobała się odpowiedź kaniowskiemu i cały kahał wolno wypuścił.
[...]
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57. [SŁAWNE ŁGARSTWA I CZYNY RADZIWIŁŁA PANIE
KOCHANKU]
[...] Starosta właśnie zaczął wyliczać sławne łgarstwa i czyny znanego Panie Kochanku, a
które w mgnieniu oka przebiegały kraj cały, bawiły wszystkich i stanowiły w swoim czasie
rodzaj szczególny literatury niepiśmiennej, co równe znajdowała przyjęcie w wspaniałym
zamku i wielkim dworze, jak pod strzechą słomianą ubogiego szlachcica na zagrodzie.
– Bogaty wojewoda, potentat, tak zwany Panie Kochanku, od przysłowia którego używał,
nieraz opisywał swoje łowy. Pan cześnik – mówił starosta zna je wszystkie, ale może nie
zasłyszał o tych, o których chcę waszeciom powiedzieć.
Cześnik skłonił głową, nalał pełny kielich i podał mu z uszanowaniem, a starzec przybierając mowę samego Panie Kochanku, którą doskonale naśladował, tak począł:
– Przed czterema laty byłem na łowach, Panie Kochanku, strzelałem razy kilka, wyszły mi
wszystkie naboje, aż tu razem, Panie Kochanku, wyskakuje duży jeleń i staje bliziutko. Co tu
robić, był jeszcze nabój prochu, sypię w lufę, a jadłszy właśnie wiśnie, miasto loftek pestkami nabiłem. Jak zmierzę, Panie Kochanku, jak palnę, aż jeleń podskoczył, zdawało mi się,
żem go trafił w czoło, ale z pewnością nie widziałem. Wyjechałem potem za granicę, zwiedziłem Niemcy, Francyją i Włochy, i po trzech latach powróciłem do domu.
Że lubię łowy, poszliśmy znowu na jelenia. Stoję w tym samym miejscu i niedługo wyskakuje jeleń. Patrzę, poznaję, że to ten sam, com doń strzelił pestkami, bo z samego środka
czoła wyrosła duża wiśnia z pełnymi gałęziami owocu. Tak to, Panie Kachanku, poznałem
swego jelenia, który uszedł zdrowo i buja w moich kniejach.
– Przypominam sobie – mówił dalej – że miał na dworze swoim szlachcica ogromnego,
barczystego. Zwał się Leon Borowski. Miał on być zawsze towarzyszem Panie Kochanku,
potwierdzał wszystko, co potentat wyrzekł, i wchodził jako osoba działająca do historyj różnych. Od niegom się dowiedział, jakiego sposobu używał Panie Kochanku na łowienie licznych niedźwiedzi. Półwozia o dwóch kołach z krótkim dyszlem, który kazano okować ostro,
smarowano miodem i rozstawiano po kniei. Łakome niedźwiedzie, liżąc coraz dalej, same się
nadziewały tak, że koniec dyszla drugą stroną wychodził. Wtedy ukryci chłopi wyskakiwali z
zasadzki, porywali za owe końce i przywozili do dworu niedźwiedzia. Zapewniał mnie sam
Panie Kochanku, że jednego roku, co był w miód ubogi, 2000 niedźwiedzi przywieźli chłopi.
Skóry z nich uładował na okręcie i sam z nimi ruszył, ale burza zagnała go na nieznane i
odległe morze. Wiatry chwiały nawą, już ją miały przewalić, wtedy ja, Panie Kochanku, skoczywszy w rozhukane bałwany, uchwyciłem oburącz okręt i przez całą dobę płynąc pod zagrożoną nawą, podpierając własnymi barkami przyprowadziłem do bezpiecznego portu.
– Pan starosta – rzekł gospodarz – przypomni sobie zapewne, co opowiadał także o swoich
zaślubinach tajemnych z syreną na jakimsiś morzu.
– Przypominam! przypominam! Borowski najuroczyściej mnie zapewniał o tym, dodając,
jak dobrze wyszedł na tym małżeństwie, albowiem Panie Kochanku potomstwo swoje całe,
jakie miał z syreny, złożone ze stu tysięcy śledzi, darował mu, za co niemało pieniędzy zagarnął.
– Za pozwoleniem wielmożnego starosty – odezwał się pan Jan z Szczuczyna – pomnę
dobrze, jak wielu niedźwiedzi trzymał na swoim dworze. Kiedy jakiego Miemca z Zamorza82
spodziewał się u siebie, zaraz w oznaczonym czasie, gdy wiedziano, że się zbliża, służba
dworska i czeladź znikała. W bronie stało dwóch niedźwiedzi, ogromnych białoszyjków83 z
wielkimi pałkami, na ganku i w sieniach toż samo.
82
83

Drobna nasza szlachta w ogóle cudzoziemców nazywała Miemcami z Zamorza.
Gatunek największych litewskich niedźwiedzi.
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Zdarzyło się wonczas, że zaprosił do siebie sławnego Włocha doktora, boć to od dawna
jak w przypowieści: „Co Włoch to doktor, co Niemiec to kupiec.” Włoszysko, co nigdy nie
widziało naszych niedźwiedzi, nie mógł wjechać w bronę, aż tu zamrukną niedźwiedziska,
podniosą się na dwóch łapach z pałkami. Pan Włoch mało nie umarł.
Idą dalej: nikogo z ludzi nie widno, doktór się żegna i modli. Wchodzą na wyniosły ganek,
stoją niedźwiedzie – do sieni – tu rzędem dwunastu stoi; to było dla Włocha za wiele. Zbladł
jak Piotrowin z grobu, a dworzanin prawie wniósł go do komnaty. – Panie Kochanku – rzekł
pan Wojewoda do Włocha – ja inszej służby nie mam, u mnie wszystko zastępują niedźwiedzie, służą za czeladź i jeżdżę nimi.
– Tak, zaprawdę – rzekł pan cześnik – mój ś.p. ojciec sam był obecny, jak w Warszawie
do jednego znacznego pana Panie Kochanku zajechał. Zjazd był wielki, nagle powstaje rozruch, krzyk i wrzawa. Rozhukane konie przewracają pojazdy, zrywają zaprzęgi. Pan domu
posyła marszałka, ażeby wybadał powód rozruchu. Marszałek wraca i donosi, że Panie Kochanku zajechał czterema ogromnymi niedźwiedziami i wszystkie rozhukał konie.
– O, lubił ci, lubił te zwierzęta – zaczął znowu pan Jan z Szczuczyna – onemu Włochowi
jeszcze nie tu koniec. Zaledwie ochłonął nieco i otrzeźwił dobrym winem [...], dano do stołu.
Pan Wojewoda zasadził doktora przy sobie, po pierwszym daniu radzi mu Panie Kochanku
odmienić talerz. Włoch obraca się z nim i widzi wielkiego niedźwiedzia stojącego na dwóch
łapach za krzesłem z talerzem czystym pod pachą.
To go dobiło, zbladł i zemglał, długo mu nos kręcono, nim przyszedł do siebie. Od onej
doby już więcej tam nie zajrzał.

58. [RADZIWIŁŁ PANIE KOCHANKU]
[...] Panie Kochanku, Karol, książę Radziwiłł [...], jak nalał w pałkę, strzelał do ludzi i
psoty niewiastom wyrządzał. Pomnę, jak go pisarz litewski Pac wyzwał w czasie pijatyki na
pojedynek. Radziwiłł go nawzajem dla postrachu w śmiertelnej koszuli między księdzem i
katem na plac wyprowadzić kazał, potem go poił na zgodę i Pac trzeciego dnia umarł. Nie
dlatego zrobił, żeby się bał szabli, bo z panem Tryzną bił się i uciął mu demeszkę.
Lubił wielce zbytek i wystawę. Pomnę, kiedy go serenissimus Stanislaus Augustus raczył
odwiedzić, z jaką go pompą przyjmował. Najprzód od pierwszego swego kopca granicznego
dóbr ustawił chłopów blisko jeden drugiego tak, aby jak pierwszy zawołał, drugi dosłyszał.
Kiedy pierwszy dojrzał dostojnego gościa i krzyknął – Król jedzie – rozgłos ten przez mil
siedem w ćwierć godziny doszedł do uszu księcia pana w Nieświeżu. Słyszałem, że tam
gdzieś na Niemcach wymyślono od prędkich wiadomości jakieś wieże ze znakami.84 Panie
Kochanku i bez tego lepiej sobie poradził.
Było to anno 1782; pragnął książę wszystkie bogactwa i starożytność domu swego na oczy
wysadzić, dlatego kazał otworzyć skarbce swoje. Kredensa szczerozłote, stoły, zasłony do
kominków, krzesła ze szczerego srebra lane, obicia by malowane wizerunki, a tego pełno
było w pokojach dla króla jegomości przeznaczonych. Osobliwości skarbcu były ułożone w
sześciu ogromnych izbach, leżały stosami konwie złociste, miednice i kredens, książęce mitry
zawieszano na chorągwiach zdobytych. Okazano w drogich oprawach relikwije świętych,
stały szafy pełne pereł, diamentów i drogich kamieni, osobno arsenał starożytnej broni i
84
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zbroi, osobno zamorskie cuda, suche ciała zza morza85 i śliczne lalki z kredensem malowanym.86
Sam książę pan wyjechał na arabskim rumaku w złotym wędzidle w rzędzie klejnotami
wysadzanym, podkowy ze szczerego złota. Miał na sobie mundur wileński, mundur nie lada,
bo za guzy brylantowe przy żupanie, szpinkę, karabelę sadzoną, szlifę, co trzymała wstęgę od
orderu, i pióro na kołpaku można było dwa miasta ze wsiami zakupić.87 [...]
Stanęło nadwornej piechoty księcia 6000 w nowych mundurach a barwie. Oprócz jazdy
brzmiały kapele włoskie, dobrze i więcej niż zwykle obsadzone. Miasto nie objęło wszystkich, stali więc w polach pod namiotami, a gdyś spojrzał na tę mnogość, myślałbyś, że to
jakowa elekcyja. Uderzono we dzwony za zbliżeniem się gościa, a armata z murów i wałów
ciągłe salwy dawała, chorągiew z herbem Radziwiłłów powiewała na zamku. Zatrzymał się
król jegomość przed farą i przyjąwszy święconą wodę z rąk proboszcza, księdza Katembryka,
eks-jezuity, stąpił w progi kościoła prowadzon przez księcia, usiadł na przyrządzonym majestacie. Tron otaczało sześciu rycerzy olbrzymiego wzrostu od głowy do stopy w stalowe
zbroje przybranych. Po krótkiej modlitwie króla ksiądz Katembryk przemówił doń dziwnie
pięknie okrągłymi słowy [...].
Gdy w pokojach ukazywano gościowi bogactwa liczne, cebry i wanny srebrne, książę pokazał apostołów z szczerego złota ulanych, było ich dwunastu, oprócz Chrystusa. Ale serenissimus naliczył ich dziesięciu, bo książę dla facecyi dwóch kazał schować. Król, wiedząc,
że dużo stracił, zapytał z uśmiechem, gdzie reszta apostołów?
– Mości królu, wysłałem ich w świat, ażeby chwałę panowania W. K. Mci światu opowiadali.
Gość skłonił głową, dworzanie unosili się nad tą pochwałą, ale drudzy uważali to za dobrą
przymówkę.
W parę dni w zwierzyńcu Alby wyprawił książę łowy, dawniej były w nim jeno daniele,
ale teraz kazał nagnać grubego zwierza. Aż zza Słucka, w pobrzeżnych Polesia puszczach
zapędzały je obławy w przygotowane zasieki, od tych rozciągały się przez mil kilkanaście, aż
do zwierzyńca, wąskie ulice ustawione z sieciowych wysokich parkanów i gęsto z obu stron
osadzone ludźmi. Przymuszony zwierz dziki wstępować w nie musiał – niedźwiedzie, łosie,
odyńce, a nawet mniejsza zwierzyna szła w tę zagrodę jak bydło do obory, z każdej strony
ciśnięto je i gnano. W zwierzyńcu zbudowano wspaniałą altanę dla króla i znakomitszych
gości. Udało się wszystko i najjaśniejszy łowiec zastrzelił własną ręką srogiego niedźwiedzia.
Był to piękny folwark Alba, przedtem jezuici ostrzyli nań zęby, a gdy książę, podchmielony, był w dobrym humorze, przyrzekł im uroczyście i dał słowo, że daruje im Albę. Nazajutrz, o dotrzymanie słowa gdy go naglą, książę pięknie wyszywaną darował im albę, spuścili
nos na kwintę, bo im się chciało folwarku, nie wyszywanej alby.
Ile kosztowało przyjęcie dostojnego gościa, to żaden rachmistrz nie policzy, bo dla
wszystkich i obroki dla koni, i jedzenia a napitku dostarczał prowent książęcy. Ale to nieraz
wydawał dużo grosiwa. Gdy odbywał książę w Nieświeżu nabożeństwo żałobne za dusze
swych rodziców i krewnych, przez tydzień cały odprawiało się co dzień kilka tysięcy mszy, a
każdy ksiądz, oprócz stołu i wszelkich wygód, dostawał za mszą czytaną dukata, a za śpiewaną 50 czerwonych złotych.
Na tych sutych zaprosinach pogodzili się z sobą książę z gościem, bo dawniej nie lubił go
książę jegomość i nie stroił się, gdy na dwór przybywał; zwykle nosił wtedy żupan materialny biały, zatabaczony i poplamiony, kontusz na tym mundurowy, wileński, wytarty. Raz, gdy
był w dobrym humorze, radził mu król, aby o powierzchnie szaty dbał więcej.
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– Mości królu, Panie Kochanku, ten kontusz już trzynasty z kolei Radziwiłł wojewoda
wileński nosi, to nie dziw, że się podstarzał.
Jeden z panów koronnych nazywał go niedźwiedziem litewskim. Książę pan kazał w Warszawie cztery niedźwiedzie do karety zaprząc i wtedy, gdy on pan już był w zamku, na dziedziniec zamkowy zajechał. Zaledwo się pokazał, gdy konie rozhukane połamały karetę pana
koroniarza, powstają krzyki i wrzawa. Król wysyła pazia, żeby się dowiedział o powód rozruchu. Paź wraca i donosi: – Że książę Karol Radziwiłł Panie Kochanku zajechał czterema
niedźwiedziami.
Znałem szlachcica, co się prawował z księciem, a nie mogąc nic wskórać, przybył na dwór
jego. Książę, ujrzawszy owego, rzekł: – No! cóż słychać, panie bracie?
– Nic nowego, mości książę, mówią jeno, że nie masz większych kpów, jak wasza książęca mość i ja.
– Co?! co!! – krzyknął z gniewem książę.
A tak – odrzekł szlachcic spokojnie – ja, że proces wiodę z księciem panem, a książę pan,
że wojnę z cesarstwem prowadzi.
Udobruchał się na to książę, śmiał się szczerze i pogodził z dowcipnisiem.88 [...]

59. [ŻYWOT I SPRAWY SŁAWNEGO PANA
SZYMONA KONOPKI,
NADWORNEGO STRZELCA TYZENHAUZA]
Pan Szymon Konopka urodził się w dobrach [...] około Żołudka w Nowogrodzkiem, wychowany i urodzony między lasami i jeziorami syn nadleśnego, który cały żywot trawił na
polowaniu i był zawołanym myśliwym, ażeby nie tylko panu swemu Tyzenhauzowi, lecz i na
stół królewski ile można najwięcej dostarczyć zwierzyny. Nic dziwnego, że Szymek od lat
dziecinnych miał już żyłkę do łowów, a całą myśl jego zajęły polowanie, stanowiska, witerunki, żelaza na lisy i doły na wilki. Ale ojciec w ryzach trzymał syna małego, nie pozwalał
mu wybiegać za dom; płakał, a siedział nad elementą.
Wprawdzieć pod niebytność ojca dorwawszy do ręki jednę z jego broni, których miał
wiele, i uzbierawszy nieco rozsypanego prochu, gdy go, wychodząc na łowy, między gajowych dzielił, skoro wszyscy wyjechali i Szymek wylatywał do lasu, i ptaszęta lub wiewiórki
bijąc doskonale się w strzelanie celne wprawił. Ale ojciec pomiarkował to, kazał szafę zrobić
i jaką miał broń, na klucz zamykał, odejmując synowi wszelką strzelania sposobność. Został
jedynie zawieszony na kołku stary, odwieczny karabinek dragoński wraz z ogromną szablicą
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jako pamiątka służby wojskowej ojca w pułku dragońskim Flemminga za panowania Augusta, które to zabytki dawnej wojaczki rdza już gruba i kurz pokryły.
Miałem (prawił mi sam Konopka) nieco uzbieranego prochu, ale nic więcej, chcąc chociaż
na wiwat wystrzelić, wlazłszy na stół potrafiłem zdjąć karabinek, a kilka dni pracując, należycie wyczyściłem, nabiłem i już miałem wybiec, gdy słyszę turkot bryczki, drżący i struchlały zaledwie karabinek na miejscum powiesił, zajechał mój wuj, kanonik miński, który,
równie jako i mój rodzic myśliwy, przyjechał doń na łowy. Osobliwie też lubił na borsuki
polować, przywiózł więc z sobą śliczne taksy kurlandzkie. Niedługo bawił i za rodzicem pojechał zostawując pod moim dozorem faworytną na oszczenieniu taksicę.
Dopieroż ja z karabinkiem biegnę na łąkę ponad jezioro, żeby wystrzelić, patrzę, aż na
wodzie, na wywrocie starym, siedzi ośm w szeregu kaczek dzikich. Myślę sobie, jak strzelę,
to je spłoszę, ach, żebym miał czym nabić, to bym zabił którą, ale prócz prochu nic nie mam.
Jużem myślał o kamykach, grochu, gwoździach, i tego nie mam przy sobie, aniżeli z domu
wrócę, kaczki nie dosiedzą i żadnej nie dostanę. Nagle przychodzi mi myśl szczęśliwa. Karabinek ten dragoński miał stempel żelazny, obwijam go w pakuły, kładnę w lufę, ale razem
rozumuję sobie: jednym stemplem jednę zabiję kaczkę, a szkoda, kiedy ich razem tyle w szeregu, czyby nie można więcej.
Zachodzę im przeto z boku tak, żebym jednę tylko widząc i drugą trafił. Jak palnę, nabój
był wielki, stempel spiczasty, gdym pierwszą trafił, przeszedł przez wszystkie i wszystkie na
miejscu zostały. Uradowany zebrałem ośm kaczek z wywrotu, zanoszę do domu, ale nowy
kłopot – nie znalazłem stempla. Strach wielki, bo ojciec srodze się rozgniewa, a może i skórę
wyłata, biegnę więc, szukam wszędy, na wywrocie, w wodzie, nigdzie nie ma go. Pewnie
utonął w jeziorze, już się zaczynam rozbierać, gdy nagle na drugiej stronie wody dojrzałem,
że się coś rusza przy sośnie. Patrzę: człowiek, nie żaden człowiek, ale jakieś zwierzę, porywam szablicę ojca, wracam. Co widzę, miły Boże! a toć to sarna przybita stemplem do sosny
kręci się i rusza. Dobijam szablą i znajduję stempel szukany, co przeleciawszy jezioro utkwił
w sosnę w tym momencie, gdy biegła sarna, i sam ją przybił do sosny.
Uradowany tak niespodziewanie grubą zwierzyną patrzę na mój stempel, że sfarbowany,
trzeba go więc obetrzeć, żeby znowu nie zardzewiał. Rosły i gęsty był szuwar nad brzegiem
jeziora, trącam stemplem po trawie, widzę, że się coś rusza w trawie, kładę rękę – coś kosmato, a to zając, co przysiadł był w szuwarze, nie zabity, ale trąceniem stempla między słuchy odurzony. Porywam za zadnie skoki i żeby go łatwiej zabić na twardej ziemi, wynoszę na
rolę, a zboże już kłosowało – jak utnę o ziemię, aż tu znajduję parę kuropatw, co właśnie na
gnieździe siedziały. Tak więc od jednego strzału zabiłem ośm kaczek, sarnę, zająca i dwie
kuropatwy.
Zmęczyłem się wielce, zanim zniósł tyle zwierzyny do domu, rodzic mój nie łajał uradowany, że godnie odżyje w potomku, wuj zaś kanonik wyrobił pozwolenie, że odtąd będę ojcu
towarzyszył na łowach, darował mi strzelbę i małego taksika z tych, co się u nas urodziły. Od
onego więc czasu nie minęło dnia jednego, żebym czy to z rodzicem, czy sam nie wychodził
na łowy i mogę zaręczyć, żem nigdy nie chybił, przychodząc zawsze obładowany zwierzyną.
Dogadzało to rodzicowi, że bez żadnej pracy mógł na stół Tyzenhauza dostarczać, czego
było potrzeba, ale jak wszyscy ludzie na świecie czegoś jeszcze więcej po mnie zażądał. Tak
u Tyzenhauza, jako i u wszystkich panów na Litwie, jaka tylko jest zwierzyna w kniei, jest
własnością dziedzica, wilki tylko jedynie, lisy i borsuki, jako szkodliwe zwierza, wolno leśniczym bić i łapać. Rodzic więc mój zastawiał żelaza na lisy, kopał doły i urządzał wnyki na
wilki, a dosyć ich musiał łapać, kiedy kilka razy do roku przyjeżdżali Żydzi z Wilna i zakupywali furami skóry. Na nieszczęście chłopi z sąsiednich dóbr radziwiłłowskich zwąchali te
myśliwskie sztuki i nie tylko z dołów wnyki i żelaza wykradali, ale razem i wilki, i lisy. Mój
rodzic o połowę zaledwie mógł skór Żydom przedawać.
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Razu jednego rzekł do mnie: – Szymku, synu mój, nasz pan pojechał za granicę, zwierzyny mu nie trzeba, ale nam pieniędzy potrzeba, bij teraz lisy, a jeżeli mi ich najmniej snopek89
co dzień nie przyniesiesz, to nie tylko ci nowych sukien nie sprawię, ale i fuzję odbiorę.
Cóż robić, potrzeba było ogromnie pracować, bo rodzic był surowy, nie żartował, często i
wygarbował skórę. Na szczęście mój taks faworyt od wuja darowany, a którego nazwałem
Kopacz, dorosł i takiem go wyuczył szukania jam lisich, wypędzania ich z nór i gonienia
głosem, żem z początku po kilku codziennie lisów, a później po całym snopku mógł dostawiać. Jakżeż nieraz zmęczony wracałem, ledwiem nogi powłóczył z utrudzenia i potu. Podał
mi rodzic radę oprawiać lisy w lesie, ale to dużo zabierało czasu, opatrzność poratowała
biednego myśliwca.
Raz wlokę się z całym snopkiem lisów, wtem słyszę, mój Kopacz znowu na jednego trafił
i pomaleńku tropuje. Myślę sobie, szkoda i tego, mniej pracy na jutro. Ale strzelba wystrzelona, prochu na nabój, ołowiu ani krzty. A tu mój psina doławia. Co tu robić? Spojrzę na buty, zdarły się od chodzenia po kniei, odrywam obcas, dobywszy ćwieków sypię w lufę: aż tu
ogromne lisisko chwieje kitą. Jak gruchnę do niego – ale cóż baczę? Lis stoi w miejscu, jeno
skacze to w bok, to w górę, różne wyprawia szprynce, zawsze na miejscu. Przybiegam, stoi.
A on do dębu przybity za kitę ćwiekami tak mocno, że uciec nie mógł.
Aha, panie bratku! pomyślałem sobie, nie ujdziesz na sucho, kiedy widzę, że umiesz tak
na miejscu skakać, owoż ja ci jeszcze pomogę, ażebyś mógł większego zrobić szprynca. Dobywam z torby kozika, złapię lisiurę za łeb, jak pociągnę po grzbiecie, przerznąłem skórę.
Porwę tęgiego kija, kiedy nie grzmotnę przez krzyże, kiedy nie krzyknę z gardła: „nie bywaj
tu”, a mój lisisko kiedy nie wyskoczy ze skóry i dalej drapaka do lasu. Skórka śliczna została
w moim ręku daleko lepiej obielona, niżbym ja sam potrafił. I odtąd inaczej nie strzelałem
tylko ćwiekami do lisów, i takim jeno sposobem zdejmowałem skórki. [...] Pan Bóg wie, jak
długo [bez skóry mogły żyć te lisy], bo znowu porastały na nowo, nieraz wychodziły znowu
z kniei na mnie, alem nie strzelał aż po roku, kiedy futra mieli lepsze.
Ale to polowanie nie mogło trwać zawsze, zdarłem niejedne buty, to rodzic musiał mi inne
sprawić, lecz mój biedny Kopacz, goniąc zawsze lisy, a co gorsza, kopiąc je po borsuczych
norach, po dwóch latach pracy zdarł sobie nogi zupełnie, że już ani pazurów, ani nawet piętek
nie miał, chodził na samych kikutach. Łowy na lisy urwały się, żal mi było wiernego psiny,
bo darł się biedak, ilem razy wychodził, a dogonić mnie nie mógł. I rodzicowi memu źle było
bez skórek lisich, posłał więc mię do Mińska do wuja kanonika, czyby nie ustąpił jakiego
taksa, ale wuj już żadnego nie miał, ho mu wyzdychały na nosaciznę.
Wracałem na Nieśwież, gdzie była wielka psiarnia księcia Radziwiłła Panie Kochanku,
może tam dostanę jamnika. Próżna nadzieja, nie było żadnego, książę pan trzymał najwięcej
chartów, które czasem po 1000 dukatów płacił. Właśnie książę wrócił z zagranicy, gdzie długi czas bawił, odjeżdżając zostawił swoje charty Żydom w Nieświeżu, ażeby mu je pod odpowiedzialnością do jego powrotu wychowywali. Jakoż Żydzi, chcąc się przypodobać, wypaśli je jak wieprze, pouczyli służyć i aportować.
Kiedym do Nieświeża zjechał, wielkie zastałem nieszczęście, najsławniejszy chart, który
księciu ogromne wygrywał zakłady, ukąszony w głowę przez lisa, gdy go ścigał, oślepł całkiem, a gdy oczy mu wypłynęły i nie było żadnej nadziei, książę kazał go zastrzelić, żeby
więcej nie cierpiał. Spotkałem właśnie psiarka i lejbjegra książęcego, jak go prowadzili w
pole na śmierć chwalebną. Żal mi się zrobiło, śliczny chart, tęgie nogi, w całej sile wieku, a
zatem proszę tych panów dworskich, żeby mi go darowali: miał mój rodzic piękną charcicę,
myślałem, że może pięknego doczekamy się pomiotu. Wiodę go do domu, ale ślicznie mię
rodzic przyjął: porządnie wygrzmocił plecy, żem bez jamnika powrócił, krzycząc, że mu
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darmozjadów tylko zbieram i chyba chcę lazaret psi założyć, mając kulasa jamnika i ślepego
charta.
Prócz bólu dojęła mi więcej pogróżka rodzica, co się zaklął, że chore psy mi wystrzela.
Żal mi było mego Kopacza, wziąwszy go więc na ręce, a ślepego charta na sznurek, poszedłem z nimi w lasy do znajomego gajowego w nadziei, że go uproszę, aby jaki czas je przechował.
Idąc knieją, gdzie najwięcej było nor borsuczych i jam lisich, musiały biedne psiska zwietrzyć, że lis świeżo przechodził, bo Kopacz mi z ręku zeskoczył, a chart urwał się ze sznurkiem i dalejże heca za tropem. Ślepy chart uderzył łbem o drzewo i upadł, jamnik chciał lecieć, gonił głosem ciachu! ciachu!, a lazł, więcej się na kikutach czołgał. Ażem zapłakał z
żalu, pomnąc co to za psy były. Zmęczony siadam na wywrocie, psiska się kładą w nogach
skomląc z żalu, że zwierz blisko, oni go gonić nie mogą.
Kiedy tak siedzę w dumaniu, przychodzi mi myśl szczęśliwa. Przywięzuję jamnika na
karku charta, puszczam w knieję. No, patrzcie państwo, udało się wybornie. Kopacz gonił
głosem, a za jego obrotami stary chart tak doskonale ścigał lisy, że biłem tyle lisów co dawniej, a rodzic udobruchany pozwolił mi moje kaleki do domu wprowadzić.
Wrócił nasz pan z zagranicy, a zasłyszawszy o mnie kazał rodzicowi, aby oddał syna do
dworskiej służby. Niechętnie odwiózł mię pan ojciec do Żołudka, gdzie Tyzenhauz mieszkał.
Dostałem jurgielt, barwę, a prócz tego później na pańskie zaufanie miałem osobne z jego
szkatuły wynagrodzenie. Mniej wychodziłem na łowy, ale jednych nie zapomnę do grobowej
deski.
Miał książę Radziwiłł w Nieświeżu wielkiego faworyta niedźwiedzia, którego zwano Boruta. Ten od małego wychowany znał dobrze ludzi, chodził sam po mieście, Żydom figle
płatał, którzy, żeby się od niego obronić, dawali mu zawsze mięso i miodu dostatek: przybiegał na zawołanie, tańcował, skakał, czapki umiał zdejmować, a nawet, gdy byli goście, osobliwie cudzoziemcy, doskonale służył księciu do stołu, trzymając talerz pod pachą za stołkiem i odmieniając go panu, prawda że zawsze za prędko, ażeby zjadać pozostałe potrawy.
Bardzo się Tyzenhauzowi podobał Boruta, chciał go użyć do baletów, które dla króla gotował, przymawiał się o niego Radziwiłłowi, ale na próżno. Panie Kochanku wolałby folwark
darować, jak ustąpić Borutę. Skończyło się na tym, że gdy baletmistrz Włoch, Petinety, ułożył umyślnie dla Boruty balet, gdy go mój pan nie dostał, musiano w czasie bytności królewskiej w Grodnie zamiast żywego niedźwiedzia obszyć chłopaka w niedźwiedzią skórę.
Trzeba, żeby Boruta ni stąd, ni zowąd, poczuwszy może jaką kochankę w kniei, nagle się
wydarł z Nieświeża i drapnął do boru. Radziwiłł rozgniewany całą zgraję myśliwych, dwór,
pańszczyznę i Żydów wyprawił, ażeby go ująć, próżno z tydzień chodzili po wszystkich radziwiłłowskich puszczach, czy się ukrył na sośnie, czy drapnął w dalekie strony za niedźwiedzicą, ani śladu pana Boruty.
W miesiąc może donosi mój rodzic Tyzenhauzowi, że w naszych kniejach jest jakiś osobliwszy niedźwiedź, który się włóczy po wsiach, a co gorsza, domy nachodzi, z garnków
wyjada, a chłopom, kiedy go odpędzają, kijem boki łomocze. Mój pan, który zawsze darł
koty z Radziwiłłem, aż wyskoczył w górę z radości, krzyknąwszy: – Dalibóg, czy to nie będzie Boruta. – Obróciwszy się do mnie, rzekł: – Słuchaj, Szymku, zabierz całe moje myśliwstwo, dwór, zgoła co tylko żyje, oddaję pod twoje rozkazy, a sprowadzisz mi tu Borutę, a
gdyby uciekał, to choć z niego skórę, ażebym ją mógł Radziwiłłowi posłać i pokazać, że com
chciał, to mam.
Podrapawszy się w czuprynę: – Dobrze, jasny panie – odrzekłem – ale muszę go wprzódy
wytropić, czy jeszcze jest w naszych kniejach, czy czasem nie wrócił do puszczy radziwiłłowskiej, bo tam nie pójdę, żeby mnie jak Mazurka nie powiesili. – A trzeba wiedzieć, że ten
Mazurek był wielki faworyt Tyzenhauza, którego radziwiłłowscy gajowi powiesili, i o co w
Grodnie miał Radziwiłł z Tyzenhauzen długi proces kryminalny.
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– Rób, co chcesz i jak chcesz – rzekł pan – bylem ja go miał żywego lub zabitego. – I dał
mi konia i garść pieniędzy na drogę.
Naprzód pojechałem do mego rodzica dla wywiedzenia się o tropy, ale nie cierpiąc mnie
za to, żem przestał mu bić lisy, prawie z domu wygnał, mówiąc: – Kiedy zlizujesz pańskie
talerze, to idź szukać takiego – samego jak ty – bo powszechnie mówiono, że Boruta u stołu
służył za pomywacza i talerze zlizywał. – Weź z sobą – prawił dalej – pańską pieczeń, a
pewnie się z sobą u pieczeni spotkacie. – Z pokorą przyjąłem gniew pana ojca i ruszyłem sam
szukać w kniei kosmatej zguby.
Jeżdżę dzień po lesie, jeżdżę drugi i trzeci na próżno, Boruty ani śladu, szczęściem, raz
znużony zajeżdżam do znajomego gajowego, który doniósł mi, że jest niedźwiedź w kniei
gęsto podszytej, a zwan[ej] czarny kierz, ale tam dla gęszczu ciężko dojechać i trzeba pieszo
bobrować. Zostawiam więc u gajowego konia i sam idę. Chodzę dzień jeden i drugi po puszczy, ani śladu niedźwiedzia, ale gromady wilków chodzą po lesie, wyją, a nawet rzucają się
na ludzi, bo to było około Gromnicy.
Na koniec piątego czy szóstego dnia pod wieczór tak zbłądziłem w lesie, że noc ciemna
zaskoczyła, a tu ani wybrnąć z gęszczu, ani zobaczyć wsi lub chaty. Nie wiem, gdzie jestem,
głód dokucza, sięgam do torby, gdziem miał zapas niemały z pańskiego stołu ochłapów,
aźem zadrżał – próżnia, ani kawałka suchego chleba, a wokoło wilcy wyją. Chodzę i dumam
stroskany, odwiodłem kurek od strzelby, tłukę się od drzewa do drzewa, aż zza chmury wyjrzał miesiąc. Spoglądam w górę, widno jak dzień od śniegu, gwiazd i miesiąca, na wierzchołku wysokiej sosny doglądam starą barć wydartą po pszczołach. Owoż myślę sobie, tam będzie najlepiej, tam wilki nie dojdą, prześpię się w ulu, może i miodu co znajdę na posiłek, a
jutro z pierwszą zorzą hała drała do domu, niech diabli wezmą Borutę i mego pana.
Z młodu jeszcze umiałem wdzierać się na drzewa za ptakami, wieszam strzelbę na gałęzi,
włażę na sosnę bardzo zręcznie, bo wilcy już tak blisko, że mało mi hajdawerów nie podarły.
Pakuję się do barci, siedzę jak w chałupie. Odetchnąłem swobodnie, dziękuję Bogu licząc
sobie jak paciorki ogromne stado wilków, co pod drzewem wietrzyły moje ślady po śniegu.
Macam po bokach, nie ma miodu, wykręcam się w ogromnej barci, jakie zwykle bywają w
puszczach litewskich, szukam głębiej, nierozważny zaledwiem puścił się rękoma, spadam jak
w otchłań do samego spodu sosny, bo była od starości murszata.
Otóż tobie, Szymku, łowy i Boruta przeklęty, jesteś, jakbyś się zapadł we wnętrzności
ziemi, jakby zamurowany żywcem. Chcę się wygramolić do góry, ani sposobu, za cóż się
chwycisz, to próchno w garści, strach i utrudzenie siły mi odejmują, polecam duszę Bogu i
zasypiam. Ani wiem, jak długo spałem, ale zbudziwszy się widzę w górze dzionek, bo błyszczy, światełko, krzyczę z całej siły, lecz przychodzi mi smutna myśl zaraz, że to próżne wysiłki, bo któż mnie usłyszy z pośrodka głębokiej puszczy. Umilkłem, miasto krzyku odmawiałem konającego modlitwę, gotując się na śmierć rychłą.
Wtem słyszę wyraźnie, że coś chodzi koło sosny, drapanie po niej coraz wyżej, jakby coś
właziło na nię, na koniec górny otwór barci zasłonił się całkiem i zupełna nastąpiła ciemność.
Myślę, że oczy śmierć mroczy, ale nie, coś spuszcza się na mnie coraz niżej i jakiś ogrom
kosmaty przygniata mnie do ziemi. Poznaję, że to niedźwiedź, nie pamiętam teraz czy ze
strachu, czy z rozpaczy chwytam go za zadnie szarawary: nie może się do mnie obrócić, bo i
jemu ciasno, ryczy z przestrachu, chciałby iść w górę, ale mu ciężko, bo jeden wlazł, a dwóch
ma ciągnąć, kiedy nie dostanę z torby kozika, jak zacznę go dźgać w rewerendę, niedźwiedzisko w górę z całej siły, ja go trzymam a kolę, nie wyszło dwóch pacierzy, a już jesteśmy w
otworze barci.
On zwalił się jak kłoda na ziemię, ja na niego, on się potłukł, a mnie było miękcej, bo na
futro jego i tłuste połcie zleciałem, i prędzej się zerwałem z ziemi od kosmatego wybawcy.
Zaledwiem stanął na nogi, cóż baczę, a to mój znajomy Boruta, łatwo go poznać, bo miał
obrożę z herbami Radziwiłła. Teraz zrozumiałem, dlaczego zbiega nikt wytropić nie mógł, bo
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pewnie ten poganin krył się po barciach. Zaraz pochwyciłem za obrożę, mruczał misio, ale
jak go zacznę kijem okładać, podniósł się pokornie, wtedy wsiadłem na Borutę, a ze strzelbą
w jednym, a kijem w drugim ręku tak dobrze zdołałem nim kierować, żeśmy przed wieczorem jeszcze zajechali na dziedziniec mego pana.
Co to była za radość i podziwienie całego dworu, śmiechy z takiego wjazdu, ale mi nie
było chychy, wróciłem jak Piotrowina z tamtego świata, znużony, głodny, zbity, z nędzy, z
głodu, a ze strachu włosy mi osiwiały tak, jak są i teraz. Uradowany Tyzenhauz dał mi całą
kiesę dukatów, alem mu podziękował za myśliwską służbę.
[...] Odtąd [...] został[em] mianowany szyprem nad statkami, którymi Dźwiną zboże i
pieńkę corocznie do Rygi pan Tyzenhauz spławiał. [...] Płynąc corocznie do Rygi, a z pieniędzmi wracając na powrót bryczką, znałem dobrze wszystkie drogi i manowce, którymi co
prędzej można było do dom wrócić. Jednego roku za późnośmy od pala wyruszyli i późno
stanęli w Rydze. Rok był niegodziwy, handel upadł z powodu wojny na morzu, długo staliśmy z naszymi strugami i wycinami90 w Rydze. Choć się zboże sprzedało, do samej prawie
zimy siedziałem w Rydze za pieniędzmi, gdyż plenipotent Tyzenhauza, pan starosta Onoczko, przyjechawszy pocztą, co mógł, na Niemcach wycisnął, na resztę kazał mi czekać zostawiwszy kałamajkę91, chłopaka i parę koni. Pamiętam, że to był adwent, gdy przecie domęczyłem Niemców, że mi resztę oddali, a zabrawszy się z manatkami, wyruszyłem ku domowi.
Szczęśliwie, Bogu dzięki, bez żadnego przypadku dojechałem dróżynami najbliższą drogą
przez Kapiszki, Frankuny, Kukole do Wilna, a dalej aż do miasteczka Lajpuny, już tylko mil
kilka do Żołudka, gdzie chciałem koniecznie stanąć tegoż dnia, dlatego popasłszy już wieczorem ruszyłem dalej. Zadymka była niezmierna, śnieg tak zasypał, że drogi ani śladu, konie
ustały, ciężko w śniegu nocować, więc po wietrze i po niebie kierując się pchamy się dalej.
Widzę, że w nieznanej jestem stronie: bagna, chrusta, gąszcza, wertepy, nigdzie ani toru, ani
po drzewie zaciosów. Po kilku godzinach drogi piekielnej, wywróciwszy na bagnie, wpadłszy
po uszy w dół wilczy, widzę światełko, do niego ciągniem.
Była to nędzna karczemka na rozstajnych drogach, a w niej pełno Żydzisków okropnych,
obdartych, więcej podobnych do diabłów niż do ludzi, było ich dwunastu, ja sam ze szkatułą
ciężką. Otożem trafił z deszczu pod rynnę. Chciałem dalej jechać, ale konie ustały, uciekać
nie sposób, i Żydzi dogonią, i wilcy zjeść mogą. W imię więc Boże zostaję. Mam dubeltówkę
nabitą, spać nie będę, aby konie popasły i zadniało, rozpytam o drogę i dalej ruszę.
– A dokąd ta droga? – pytam gospodarza. – Do Troków – odpowiada, spoglądając jak sęp
na świeże ścierwo. Tam do diabła! ja dalej teraz od domu, niż byłem w Lejpunach! nie tracąc
miny, pod płaszczem przynoszę szkatułę, wsuwam pod poduszkę, stawiam obok dubeltówkę
i kładę się na stole.
Żydzi między sobą szwargoczą: rachu! rachu! jak psy za zającem, gdy go mają na oku, to
wchodzą, to wychodzą, to się zmawiają. Słyszę, jak okiennicę z dworu szczapami podpierają,
snadź ażebym im nie uciekł, nareszcie pomału, po jednemu się wynoszą, to za piec, to do
stajni, a kilku pod strych nad izbę. Świecę zgasili, ogień na kominie ledwie tli. Oj źle, już po
mnie, mówię po cichu pacierze, a nie tracąc ducha trzymam dubeltówkę chrapaniem sen
udając.
Wtem słyszę, że cichuteńko deska w pułapie się rusza, a koło mnie garnek wody wylano
wprost na dekle dubeltówki, a więc ostatnia nadzieja zginęła. Udaję, żem się przebudził,
przewracam się na drugi bok i słyszę, że zaraz się zasunęła deska na swoje miejsce. Znowu
udaję, że śpię i chrapię, a cichuteńko, pomaleńku zsuwam się pod stół i tak przyczajony siedzę, zostawiwszy płaszcz i futro na stole. Po krótkiej chwili znowu się otwiera deska w pułapie, za nią druga i trzecia, a z tego otworu spada coś ciężkiego na moje futro. Jęknąłem, ude90
91

Tak nazywają się statki na Dźwinie większe daleko od naszych.
Mały wózek łubem wybity.
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rza po raz drugi, znowu stęknę głęboko jak konający, a po kilkakrotnym uderzeniu ucichłem;
już nie żyję. Słyszę jak Żydzi po schodach pędzą do alkierza, ja znowu cichaczem na stół
włażę.
Wpadają do izby, ale na moje szczęście nie zapalają świecy i po ciemku szwargoczą, macają mnie, przewracają, kułakują dla przekonania się, czy przypadkiem nie żyję. Zatrzymałem dech jak przed niedźwiedziem tak dobrze, że mając mnie za zabitego, do gołego, jak Pan
Bóg stworzył, rozebrali, suknie, płaszcz, futro, dubeltówkę zabrali, szkatułę rozbili pieniądze
po ciemku między siebie rozdzielili.
To szczęście, że przyzwyczajony do częstego rozmawiania z Żydami, co do mego ojca po
futra lisie przyjeżdżali, mogłem dobrze ich zrozumieć. Chcieli niektórzy zapalić świecę, ażeby się lepiej pieniędzmi dzielić, lecz stary ich herszt nie pozwolił, bo mogłyby fury, co jadą
do Wilna, zobaczywszy światło, zwabić. Dopiero nastąpiła rada, co ze mną zrobić? Aż mi
włosy na głowie powstały, gdym słyszał niektórych rady, żeby mię w ziemię głęboko zakopać albo w przeręble na bliskim błocie utopić, ale i ziemia, i wody zamarzły. Jeden radził w
kawały pokrajać i w piecu spalić, i to przecie nie podobało się starszemu, boby smród wydał,
że jakieś zwierzę spalono, a tu już dnieć poczynało i fury mogły jakie nadjechać. Mądre głowy więc starszych postanowiły, żeby mnie do jutra, jak można, zachować, a w nocy do boru
zawieźć, porąbać i wilkom na pastwę wyrzucić. Żeby zaś, gdy kto w dzień wstąpi do karczmy, albo strażnicy szukając kontrabandy, nie znaleźli trupa w karczmie, przeto wpakowali
mnie w próżną beczkę, dno zabili mocno, włożyli na wóz i wywieźli do gęstego boru, gdzie
rzucili w krzaki i odjechali mając przyszłej nocy po beczkę wrócić.
Otóż jeszcze żyję, ale miły Boże, w jakim stanie. Mróz trzaskający, a ja bez koszuli marznę, chcę się wydobyć, rozpieram boki i dno z całej siły, mocna beczka, ani sposobu jej rozbić, krzyczeć na cóż się zda? Któż usłyszy, chyba Żydy. Więc znowu oddaję Bogu ducha i
leżę jak kłębek zwinięty. Słyszę, coś chodzi koło mnie, stąpa, warczy, wyglądam otworem
czopa i widzę całe stado wilków, snadź poczuwszy świeże mięso, wąchają, gryzą beczkę,
drapią pazurami obręcze, przewracają na wszystkie boki. Jeżeli klął niedawno, gdym nie
mógł beczki zgruchotać, jakże byłem szczęśliwy, że tak była mocna.
Na koniec jeden z największych, jeszcze raz poprobowawszy, czy nie będzie mógł wydobyć mięsa z beczki, gdy mu się to nie udało, podniósł zadnią nogę, chcąc beczkę oblać, kiedy
nie wyciągnę ręki otworem czopa, jak schwycę wilka za kitę, wilczysko przestraszone w nogi, beczka za nim jak pęcherz, gdy go psu do ogona przywiążą, reszta wilków z przestrachu
na wszystkie strony w nogi i my z wilkiem drała do boru, uderzając o drzewa to na prawo, to
w lewo, aż się beczka rozbiła i wilk zmachany i przestraszony upadł, jam się wyrwał z beczki, uchwycił za kark wilka i dodusił. Oto jest skóra z niego [...].
Goły, zziębnięty, ruszyłem co żywo prosto przed siebie, ażeby się rozgrzać, dopadłem
chaty leśnika, który się przeląkł, rozumiejąc że[m] upiór. Opowiedziałem mu moje przygody,
przyjął mnie, ogrzał, nakarmił, znając z reputacji w całej Litwie głośnej, jakiem Borutę panu
memu przywiódł.
Niedaleko były dobra Tyzenhauza, dał znać, przybiegli chłopi z pałkami, gajowi z bronią,
i otoczywszy karczemkę szkatułę z pieniędzmi, suknie, konie odebrali bez woźnicy, bo go
zabili. Żydów powiązali i do Wilna odwieźli, gdzie wkrótce byli ćwiertowani.
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60. [JANOSIK]
Jak imię Dobosza sławne jest na całej Rusi Galicyjskiej, tak znowu Januszka u naszych
górali mówiących narzeczem polskim i u Słowaków w Węgrzech. Rozsławiony Januszko był
prostym baczą, jak inni powiedają, że się uczył w szkołach, piosnkę nawet po łacinie ułożył,
którą nucił zostawszy naczelnikiem rozbójników. Do łupieży wprawiał się za młodu, zaczął
kraść ojcu własnemu woły, a ten go nigdy ani złapał, ani poznał. Cała moc jego była w pałce;
zdradliwa kochanka, gdy żołnierze go oskoczyli, schowała ją aż za siódme drzwi. Januszko
pozbawiony obrony wybił sześć drzwi chcąc straszną swą pałkę dostać, ale przy siódmych
schwytanym zastał.
Skazany na śmierć miał pisać do Marii Teresy z oświadczeniem, że pułk wystawi, dla
czego miał darowane życie i wolność otrzymał. Panowie wszelako węgierscy przyspieszyli
wyrok. Januszko zawieszony na żebrze wypalił jeszcze fajkę, przeklął swoich katów i skonał.
Że zaś miał bogatym zabierać, a ubogim rozdawać, Słowaki uważają go za błogosławionego,
tym więcej, gdy po odkopaniu ciała broda mu w ziemi urosła. [...]

61. [ZALOTY PROĆPAKA]
W zachodnim paśmie Karpat, wpośród górali beskidowych w okolicy miasta Żywca,
około roku 1790 zjawiła się z Węgier banda zbójów pod dowództwem Proczpaka, nie mniej
śmiałego jak Janosik hetmana. Zbrojna ta gromada, opatrzona należycie w broń palną, napełniała postrachom całe okolice. Co noc alarm po wsi budził ze snu i wywoływał do obrony
dobytku swego opatrzonych w kosy i siekiery włościan, a wybladłe z trwogi kobiety z
dziećmi kryły się po chrustach i przekopach.
Proczpak z bandą swoją śmiało łupieżył kościoły, bogatszych księży, a najwięcej trapił
Żydów. Umiał ujść silnej obławy, a rozbijać mniejsze, złożone z leśniczych, gajowych albo
górali, co drżeli na jego imię. O każdej wyprawie na siebie był wcześnie uwiadomiony, bo w
każdej wsi miał swoich wspólników. Krył się swobodnie w gęstych lasach, w jamach z tak
małym otworem, że tylko jeden człowiek mógł się nim wśliznąć, wejście zaś tak zręcznie
okrywał świeżo wetkniętym z gęstymi konarami świerkiem, że nieraz obława zbrojna wedle
tego miejsca przechodziła, nie postrzegając ani śladów ukrytych rozbójników.
Wspaniały i hojny, jak Janosik ubogich wspierał, uwalniał przemocą z więzień nawet
dworskich, a panom posyłał rozkazy, aby albo zapłacili zasługi zbiegłemu służącemu, albo
żeby uwięzionego wypuszczali na wolność. Obwinionych, że jego ślady donosili, przy drogach do wsi i miasteczek wieszał. Przebierał się za prostego górala, wkradał do wsi i miasteczek i zbierał potrzebne dla siebie wiadomości.
W czasie nabożeństwa ujrzał raz ukryty w tłumie górali pannę cudnej urody i pokochał ją
namiętnie. Była to starsza córka jednej zamożnej właścicielki wioski. Odtąd przebierał się to
za żebraka, to za kupca Węgra z towarami, do czego mu słowackie rodzinne narzecze wybornie służyło, przychodził do dworu, to czekał na drodze, aby ukochaną zobaczyć.
Kiedy we dworze matki panny liczne towarzystwo gości ochoczo tańczyło, wchodzi wysoki i barczysty mężczyzna w samym kwiecie wieku. Włos długi, czarny, spadał mu w gęstych kędziorach na ramiona i ocieniał ogorzałe a wydatne i piękne rysy oblicza. Bunda węgierska na lewym ramieniu zawieszona osłaniała rząd pistoletów sterczących za szerokim
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pasem. Dołman uzarski błyskał srebrnymi pętlicami, a pierś szeroką zdobił złoty łańcuch
podwójnym zakończony krzyżem. Najprzód słowackim obyczajem rzekł: Pochwalon Pan
Jeżusz Krysztus. Potem powitał ukłonem przestraszone i wybladłe towarzystwo, a następnie,
zbliżywszy się do pani domu, ucałował najniższy brzeg jej szaty i rzekł:
– Poniżenie pytam na stokrat jeich milost oświecena grafka, nechaj, se ne racza horszyt
stara pany a nech daju pohajdukowat’ z jeich oświecenu diewku. Ja sem ne chlap, ja sem
uherski zeman. (Uniżenie proszę po stokroć, aby się jej miłość oświecona hrabina nie raczyła
gniewać i aby mi dozwoliła z ich oświeconą córką potańczyć. Ja nie chłop jestem, ale szlachcic węgierski.)
I z pokłonem do starszej panny postąpił. Zmieszana, na skinienie wystraszonej matki podała rękę zbójnikowi, naśladując zręcznie madziarskie skoki.
Wykicawszy się do woli, wychylił trzykrotnie: Zdrawi buli do sto roków na cześć matki i
córek, zdjął z siebie łańcuch szczerozłoty i zawiesił go na szyi tanecznicy, którą szczerze
pokochał.
Wzbraniała się przyjąć daru tak bogatego, ale gdy Proczpak wytłumaczył, że będzie łańcuch ten ochroną od napadu zbójeckiego, przyjęła w końcu. Ucałował przy wyjściu szaty
matki i córek na znak pożegnania, na podwórzu gwizdnął na rozstawione wkoło dworu czaty
i odszedł uradowany wielce. Ale niedługo skończył, jak wszyscy mu podobni.
W ogromnej wsi Kamesznicy, sławnej w Karpatach przysłowiem „kamesznicki zbójca”,
jako w siedlisku od dawna zbójców i przechowywaczy, miał kochankę, którą kochał po góralsku. W jej domu był dach podwójny tak urządzony, że na wszelki przypadek miał i schronienie bezpieczne, i skład bogatszych łupów. Rozgniewana na Proczpaka za częstą niewierność, ułakomiona sutą nagrodą przeznaczoną za jego głowę, kiedy ten w znajomym poddaszu
przed ścigającą obławą szukał ochrony, wydała go w ręce władzy. I na szubienicy wraz z
towarzyszami swymi w tejże wsi Kamesznicy skończył w młodych latach.

62. [ZAKUTA-ZARZECKI]
W podaniu ludowym zachowała się pamięć sławnego w Górach Świętokrzyskich rozbójnika. Zwie go podanie Zakuta-Zarzecki lub po prostu tylko Zakuta. Pochodził z dostojnego,
pańskiego rodu. O mil kilka od Łysej Góry stał zamek jego ojca, tam się chował ze starszym
bratem, ale brat jego był słaby i wątły, Zakuta czerstwy, krzepki i silny. Matka obu synów
zarówno kochała, domownicy najwięcej Zakutę, ojciec stary wojewoda starszego tylko, bo do
niego był podobny.
Umarła matka, dzieci płakały, ale dłużej Zakuta płakał. Ojciec po pogrzebie żony wyjechał na pocieszenie na dwór króla do Krakowa, synowie zostali pod okiem starego dworzanina. W kilka dni wraca wojewoda i widzi, że Zakuta starszego brata przewrócił i bije. Rozgniewany kazał go przyprowadzić do zamku i tam srodze ukarał, bity rózgami aż do krwi ani
syknął z bólu. Kiedy go puszczono, wieczorem znikł z zamku, żupanik nad strugą głęboką
rzucony i czapka pływająca świadczyły, że śmierć w niej znalazł. Ojciec zbladł tylko, ale nie
płakał, stary dworzanin gorzko płakał, starszy brat się cieszył, że już go bić młodszy więcej
nie będzie. Wojewoda odtąd nie wyszedł krokiem za zamek, modlił się częściej w kaplicy
miejscowej i w wieczór jesienny, kiedy się czuł słabszym, kazał przywołać starego dworzanina.
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– Ja dziś, jutro umrę, we śnie widziałem nieboszczkę żonę moję, ona mi powiedziała, że
syn mój młodszy żyje, żem go zgubił na ciele i duszy, bo uciekłszy z zamku jest dziś rozbójnikiem.
I wyrzekłszy te słowa niedługo skonał.
Wspaniały był pogrzeb starego wojewody, pochowano go w kaplicy zamkowej, na dziedzińcach stały stoły suto zastawione, stypę hojną obchodzono. Wieczorem stary dworzanin
szedł do kaplicy pomodlić się na grobie zmarłego pana, wszedłszy, widzi klęczącego młodzieńca, jak się modli i płacze. Poznał go od razu, był to on młodszy panicz, co zniknął przed
laty z zamku, a poznał go od razu, bo bardzo był podobny do nieboszczki wojewodziny. Był
cały uzbrojony; jak spostrzegł starca, zmarszczył czoło, sięgnął za pistolet, ale widząc pokornie stojącego dworzanina, przystąpił, ścisnął za rękę i zniknął z zamku.
A już od roku drżała cała w Sandomierskiem okolica przed imieniem śmiałego zbójcy Zakuty, cuda o nim opowiadano, posuwał się ze swoją bandą aż pod Sandomierz i Kraków.
Król polski wydał rozkaz schwytania go i bandy jego i oddział wojska przybył do zamku,
rotmistrz wręczył pismo nakazujące młodemu wojewodzie objąć dowództwo nad wojskiem i
nad zebraną szlachtą i chłopami, a obławą ogarnąć wszystkich zbójów.
Stary dworzanin płakał w kącie, bo widział, jak brat na brata rodzonego będzie następował, ale nic nie mówił. Wyruszył młody wojewoda cicho z zamku, tydzień cały słyszano
strzały po lasach świętokrzyskich, ale coraz smutniejsze wieści przychodziły do zamku. Zakuta rozbił wojsko i obławę, w niedzielę w czasie nabożeństwa przyniesiono na noszach bukowych i wojewodę młodego, rannego od kuli samego Zakuty, i rotmistrza zabitego, i kilka
wozów rannych, a tej nocy rogi myśliwskie bandy Zakuty wygrywały pieśń pod samą bramą
zamkową. Wszyscy za murami drżeli ze strachu. Stary dworzanin z okna jednej baszty poznał młodszego panicza na koniu jadącego na czele swej bandy i teraz przekonał się, że to on
jest Zakutą.
Król niedługo przysłał jeszcze surowszy rozkaz, dwóch rotmistrzów i więcej wojska.
Wojewoda zaledwo wyleczony wsiadł znów na konia. Bito się dziesięć dni i Zakutę schwytano. Postrzelony w nogę uchodzić nie mógł, przywieziono go do zamku okutego i omdlałego.
Dwudziestu jego towarzyszy skazano na szubienicę, co do Zakuty posłano do króla o rozkaz.
Ale stary dworzanin wszedł do więzienia, zbudził śpiącego, a nakarmiwszy i napoiwszy
zgłodniałego i spragnionego, gdy Zakuta porwał kajdany jak nitki, wyprowadził go na wieżę.
Tu zapłakał Zakuta, bo widział, jak konali jego towarzysze na szubienicy.
Z wieży wywiódł go [sługa] podziemnym przejściem za wały zamkowe. Tam stały dwa
konie. Zakuta dosiadł jednego, starzec drugiego i pognali w lasy, już wdzierali się między
buki, gdy usłyszeli tętent koni; na czele kilku dworskich ścigał [ich] młody wojewoda. Stary
dworzanin wtedy odpiął trzos pełen złota, a oddając Zakucie, ledwie miał czas wyrzec: –
uciekaj! – gdy trafiony kulą osunął się z konia.
Zakuta pożegnał napastników dwoma strzałami, jeden zwalił młodego wojewodę, drugi
jednego ze służby, co parł za nim zawzięcie. Stary dworzanin przyczołgał się do umierającego wojewody i szepnął mu na ucho, czym był dla niego ścigany Zakuta. Wzdrygnął się ranny, zakazał pogoni płacząc nad konającym starcem. Wtedy zagrzmiał róg myśliwski Zakuty,
stary dworzanin wskazał ręką w stronę Góry Świętokrzyskiej i skonał.
Wojewoda smutny wrócił do zamku z martwymi zwłokami wiernego sługi. Już nie powstał z łoża, kula przeszyła mu piersi, w siedm miesięcy umarł. Pochowano go obok ojca,
odtąd co wieczór słyszano odgłos rogu myśliwskiego Zakuty, ale nie słyszano o napadach.
Zamek poszedł w ruinę, często widziano, w sto lat nawet potem, jak postać jakaś o każdej
północy, klęcząc w kaplicy na grobie wojewodów ojca i syna, modliła się długo i gorąco,
słyszano jej płacz i jęki, a przed wschodem słońca grzmiał róg myśliwski po górach i lasach.
Duch to Zakuty tak pokutował.
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63. [RYCERZE ŚPIĄCY POD WAWELEM]
[...] Górale, co z wysokich hal swoich odwiedzali często Kraków, uderzeni wspaniałością
zamku [wawelskiego], w podaniu odwiecznym zachowali, że w głębokościach góry Wawelu
jest drugi taki sam zamek, tylko nie taki cichy, smutny, nie taki głuchy i grobowy, na który
ludzkie oczy patrzą, jeno piękny, jasny, wspaniały, od złota błyszczący, z koralowym dachem, oświetlony zawsze jasnym słonkiem, a tak miło nań patrzeć, jak dawniej ludzie patrzali na stojący na Wawelu zamek dziś opustoszały.
W tym podziemnym gmachu jest ogromna sala, jakoby kościół jaki, po ścianach wisi
wiele zbroi: to tarcze, szable i chorągwie. Na środku stoi stół, a wokoło siedzą wszyscy królowie polscy w szatach koronacyjnych. Raz w rok słyszą ludzie huk i rżenie koni, odgłos trąb
i wrzawę wojenną, wtedy powstaje od stołu król Bolesław Chrobry, miecz, co dostał od
anioła, świeci mu dziwną jasnością na ramieniu, wychodzi z podziemnego grodu o samej
północy, wolnym krokiem przebywa zamkowe podwórza, a chrzęszczy i brzęczy żelazna na
nim zbroja. Jeżeli kto z ludzi śmiertelnych z nim się spotka, a jest to dobry człowiek, to zobaczy króla w całej wspaniałej postaci i zrobi się w sercu lekko, radośno, lecz gdy jaki zły, nie
ujrzy go wcale, ale uczuje trwogę, żal straszny zakręci mu w mózgu i bezprzytomny upadnie.
Wnijście do tego podziemnego zamku wyobraźnia górali wskazywała przez smoczą jamę,
znajdującą się u stóp Wawelu. Wnijście to ciemne, tajemnicze, długo było osnute poetycznym urokiem, teraz niemiecka ręka, przerabiając zamek królewski na cytadelę, przejrzała te
pieczary ręką natury w skale wykute i starła z nich urok starożytny.
Lud krakowski dotąd utrzymuje, że gdy jakie wielkie nieszczęście ma kraj cały dotknąć,
słychać w podziemiach zamku i katedry jakby nabożne pienia pełne rzewności, a człowiek,
który je usłyszy, od płaczu nie może się wstrzymać. [...]

64. STOPKA KRÓLOWEJ JADWIGI
Na przedmieściu Krakowa, zwanym Piaski, stał blisko prawie przez półtrzecia wieku kościół Nawiedzenia Najświętszej Panny oo. karmelitów nie dokończony, który założył Władysław Herman. Świątobliwa królowa Jadwiga w r. 1390 skłoniła męża swego, Władysława,
ażeby go wykończył. Wyjednawszy na to potrzebne fundusze, pragnąc przyspieszyć budowę
świątyni Pańskiej, przybywała tu często i krzątając się pomiędzy pracującymi rzemieślnikami, zachęcała do pośpiechu to miłym słówkiem, to datkiem, jako staranna i rządna gospodyni
nadzorując ich robotę, wierna położonej sobie zasadzie, którą w liście do męża wyraziła: „że
odrzuceniem wszelkiej światowej okazałości spodziewam się zasłużyć na miłosierdzie Boga”.
Chodząc po wznoszących się coraz wyżej murach, z radością pobożną mając nadzieję, że
w nich wkrótce zabrzmi pieśń chwały Pańskiej, wstąpiła na mur świeży i trzewik jej ulgnął w
niewyschniętym wapnie. Sparła więc nogę na leżącym głazie, a gdy jeden z kamieniarzy
oczyszczał jej trzewik, królowa, którą uderzyło oblicze jego szlachetne i pełne wyrazu rzewności, z tą dobrocią, co ośmiela i poufali, wdała się z nim w rozmowę. Dowiedziała się wtedy, że pomimo najcięższej pracy nie może zarobić na utrzymanie starego ojca, chorej żony i
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małych dzieci. Przejęta litością, zdjąwszy z palca kosztowny pierścień, ofiarowała biedakowi,
mówiąc: „Pracuj i módl się, a Bóg cię nie opuści.”
Kamieniarz stanął zdumiony, a gdy odeszła królowa, ocierając łzy wdzięczności, spostrzegł ślad jej stopy oznaczony wapnem na kamieniu. Na ten widok powziął myśl szczęśliwą
wykucia tej stopy a obok niej roku tego zdarzenia 1390.
Kamień ten wmurowano przy drzwiach w cokole zewnętrznym kościoła. Kamieniarz, ile
razy tu przechodził, całował tę stopkę królowej Jadwigi, której dar wniósł w dom jego spokój
i szczęście. Za jego przykładem oddawali tę cześć wykutej stopce i inni, a po śmierci królowej 1399 r. uważali ten kamień jako drogą relikwię po niej.
W roku 1657 Szwedzi ze względów strategicznych, opanowawszy Kraków, zburzyli ten
kościół. Później z gruzów ukazał się kamień ze stopką królowej, lecz z odbitą częścią, na
której był rok wykuty. Kiedy na nowo ze składek pobożnych wzniósł się kościół i kaplica
Matki Boskiej Piaskowej pospolicie zwanej, oo. karmelici, chroniąc od zagłady ten kamień,
wmurowali go w jej narożnik i wykuli na nowo rok 1390. Ta pamiątka przechowuje się do
dni naszych.

65. BIAŁA NIEWIASTA
Podania, tak żywym słowem, jako i pismem zachowane, wspominają często o zjawiskach,
na które niejeden dziś uśmiechem szyderskim odpowie. Ale był czas, gdy znajdowały więcej
wiary, gdy nie brano je za bajki zmyślone, bo poparte powagą, wiekiem dojrzałych mężów i
doświadczonych, nabierały znaczenia i obudzały podziwienie z pełną prostoty pokorą połączone przed objawami, których rozum wytłumaczyć nie zdołał inaczej jak tylko prostym zaprzeczeniem.
Te podania zachowane w rodzinach, zapisane w diariuszach domowych i w niejednym silva rerum, mówią obszernie o duchach pojawiających się to głowie rodziny, to pojedynczym
jej członkom w chwilach najważniejszych ich życia, wróżąc nieraz swoim objawieniem
śmierć lub wielkie nieszczęście.
Jan Tęczyński za Zygmunta Augusta wybierający się w podróż na Bałtyckie Morze, ażeby
poślubić zaręczoną sobie i ukochaną Cecylię, królewnę szwedzką, w zamku tęczyńskim,
przed samym wyjazdem ujrzał ducha rodu swojego w postaci niewiasty, która smutnym obliczem i załamaniem rąk przyszłą mu niedolę wróżyła. Jakoż już nie ujrzał swej narzeczonej,
schwytany na pełnym morzu przez okręta duńskie w smutnej niewoli zakończył życie.
Rodzina Poniatowskich miała mieć podobnego ducha, którego nazywano Białą Niewiastą.
Ta pojawiła się po trzykroć członkom tej familii.
Pierwszy raz ojcu króla Stanisława Augusta pod Półtawą przed strasznym pogromem
zwycięskich dotąd wojsk szwedzkich Karola XII-go.
Równo przed świtem i krwawym bojem ujrzał Poniatowski Białą Niewiastę, która od stu
lat prawie nie pokazywała się w ich rodzie. Przerażony porwał się na nogi, pewny będąc
wielkiego nieszczęścia, jakoż przed wieczorem uchodził ze szczupłym gronem towarzyszów
broni, unosząc z pobojowiska postrach północy, Karola XII-go, chroniąc go od pewnej niewoli.
Król Stanisław August słyszał od ojca o Białej Niewieście, ale jej nie widząc długo, wychowany w wieku niewiary, śmiał się nieraz z opowiadań poważnych ludzi o podobnych
zjawiskach. Trembecki, który był równy niedowiarek, szydził razem z podobnych bajek godnych mamek i nianiek!
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Płynęły lata, aż nadszedł rok 1794.
Dnia czwartego listopada król swoim zwyczajem drzemał w komnacie zamkowej od strony Wisły, na szezlongu za parawanem szklanym, gdy kula, uderzywszy w ścianę przy oknie,
ugręzła w murze. W tej chwili rozbudził się z drzemki Stanisław August i z przestrachem
nieopisanym ujrzał postać wysoką niewieścią, w długiej białej szacie, jak nagle się pojawiając zakryła większe pół okna.
Suknia jej była jak mgła lekka i przezroczysta, jak i jej ciało pod szatą, zachowując wyraźne tylko zarysy postaci ludzkiej. Zwrócona twarzą bladą i wielce smutną do króla, a gdy
ten spojrzał w jej oblicze, zadrżał cały, bo smutek zmienił się w złowrogi wyraz groźby.
Zimny pot wystąpił na czoło, bezwładny upadł na szezlong i zaledwie doktór, będący na
służbie, orzeźwił i przywrócił go do przytomności.
Ostatni raz Biała Niewiasta pokazała się księciu Józefowi Poniatowskiemu w przeddzień
pierwszej bitwy pod Lipskiem 1813 roku. Widok jej przeraził mężnego wojownika i dlatego
znający bliżej księcia zdziwili się niemało, ujrzawszy na obliczu jego bladość niezwykłą i
smutek szczególniej rzewny, gdy przedtem objeżdżał szeregi zawsze z twarzą uśmiechniętą i
ożywionym spojrzeniem.
Wincenty Pol w arcydziele swoim Mohort, Rapsod rycerski wspomina, że na trzy dni
przed tą bitwą, słusznie zwaną walką olbrzymów, przyśnił się temu księciu stary Mohort,
znany mu z kresów ukraińskich. Było to więc marzenie senne, ale Biała Niewiasta pojawiła
mu się, gdy nie spał, w całej, pełnej czerstwości zmysłów czuwał i rozmyślał nad skutkami
spodziewanej bitwy, która była już niewątpliwą. [...]
Dodamy tu jeszcze szczegół nieznany, a mający związek z przedmiotem, o którym mówimy.
Książę Radziwiłł Karol Panie Kochanku, sławny jowialista, pomimo odwagi osobistej bał
się duchów i używał wszelkich znanych i podawanych sobie sposobów do ochrony siebie
przeciw ich zjawieniu. Całe życie był spokojny i nigdy żadne widmo nie pojawiło się księciu.
Kiedy dotknięty kalectwem ślepoty dogorywał w zamku Bialskim na starym Podlasiu i
sam siedział w komnacie swojej, a słuch miał bystry, usłyszał lekko otwierające się podwoje i
jakby odzyskał wzrok dawny, ujrzał całą w bieli przezroczystej postać swej matki, która nie
dotykając białą stopą podłogi jakby na mgle nadpłynęła, dotknęła ręką czoła rozgorączkowanego i przyrzekła mu, że wkrótce skończą się jego cierpienia i że połączy się z nią na zawsze.
Książę chwilę z przerażenia skamieniał, ale gdy ujrzał, jak ukochana postać znika, wyciągnął do niej drżące ręce, krzyknął i zapłakał rzewliwie.
Wpadli dworzanie, otrzeźwili z omglenia księcia, który później nąjzaufalszemu opowiedział swe widzenie.
U Tatara Jankiewicza, który długo był w usługach księcia Radziwiłła, synowca Panie Kochanku, widziałem rysunek ręczny, przedstawiający całe to zdarzenie.

66. ŻYD WIECZNY TUŁACZ
W pierwszej połowie XIII wieku rozbiegła się wieść, że żyje Żyd imieniem Józef, który
był obecnym ukrzyżowaniu Jezusa, i tej treści powstała legenda:
Kiedy Chrystus został uwięziony przez Żydów i zaprowadzony do domu Piłata, ażeby
przezeń był osądzony, gdy go Żydzi ciągle oskarżali, a Piłat nic w nim karygodnego nie
znajdował, rzekł do nich:
– Bierzcie go sobie i osądźcie wedle praw waszych.
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Lecz gdy okrzyki Żydów wzmagały się, Piłat na prośby ich uwolnił Barabasza, a Jezusa
wydał na ukrzyżowanie. Wtedy Żydzi wyprowadzili Chrystusa i gdy wlekli przez bramę,
Kartafilus, odźwierny pałacu Piłatowego, uderzył go pięścią w kark i zawołał szyderczo:
– Idź! idź! prędzej, Jezusie! czemu się ociągasz? Jezus zaś spojrzał nań wzrokiem surowym i rzekł:
– Ja idę, ale ty zaczekasz, aż wrócę.
Tak tedy, według słów Pańskich, czeka on, który podczas męki Chrystusowej miał około
lat trzydziestu, i zawsze, gdy dożywa stu lat, wpada w nieuleczoną chorobę, dostaje jakby
omglenia, lecz po wyzdrowieniu wraca do tego wieku, jaki miał w chwili, kiedy Pan był
umęczony.
Na początku XVI stulecia już ów Józef nosi nazwę po raz pierwszy Ahaswerusa, widziano
go w roku 1542 w Hamburgu, mógł mieć około lat pięćdziesięciu. Wysoki, z długimi, spadającymi na ramiona włosami, z bosymi nogami, choć to był czas zimowy, nie miał innego
ubrania prócz spodni marynarskich zachodzących aż na stopy, krótkiego żupana i płaszcza do
ziemi. Tu biskupowi szlezwickiemu Pawłowi Eitzen sam opowiadał, że jest rodem Żyd, imię
nosi Ahaswerusa i jest szewcem z rzemiosła, iż był przytomnym śmierci Jezusa Chrystusa i
odtąd, nie umierając zwiedzał różne kraje. Że za czasów Chrystusa mieszkał w Jerozolimie,
że prześladował Jezusa, że nastawał na śmierć jego, a gdy wyrok wydano, on krzycząc, aby
go ukrzyżowano, pobiegł przed dom swój, mimo którego Jezus miał przechodzić, i oznajmił
o tym swej rodzinie, żeby go także widziała, a wziąwszy małe swe dziecko na ręce, stanął we
drzwiach, aby mu go równie dać widzieć.
Pan Jezus, przechodząc obarczony krzyżem, oparł się o dom Żyda, a ten dla okazania gorliwości podbiegł i odepchnął go z obelżywymi słowy, wskazują na miejsce męki, dokąd iść
powinien. Wtedy Jezus Chrystus popatrzył nań długo i rzekł:
– Ja się zatrzymam i spocznę, a ty pójdziesz!
I zaraz, postawiwszy na ziemi dziecię, Żyd uczuł, że się w domu już zatrzymać nie zdoła.
Poszedł za tłumem i przypatrywał się śmierci Pana Jezusa, po czym nie mógł już wrócić do
domu, nie ujrzał też nigdy żony i dziatek! Błąkał się po cudzych krajach, w sto lat dopiero
wrócił i znalazł już Jerozolimę zburzoną tak, iż nic w niej rozpoznać nie mógł. Mówił każdym językiem tak doskonale, gdziekolwiek się pojawił, jak krajowiec; na początku XVI stulecia widziano go w Anglii, Francji, Włoszech, Węgrzech, Polsce, Moskwie, Inflantach,
Szwecji, Danii, Szkocji i Persji.
Nieznany poeta francuski napisał pieśń pt. Opowieść prawdziwa o Żydzie tułaczu, który
utrzymuje, iż był przy ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa, i dotąd w życiu pozostał, którą roku
1609 wydrukował w Bordeaux. Sprzedawano ją po odpustach i jarmarkach po dwa soldy.
Pisali o nim i Niemcy. Profesorowie uniwersytetu w Jenie i Wittenberdze ogłaszali uczone
rozprawy o świadku męki Chrystusa. Legenda ta z dodatkami przeszła aż do drugiej połowy
XVIII stulecia. Nie dosyć, w Anglii w latach 1818, 1824 i 1830 wiele osób świadczyło, że
własnymi oczyma widziały Żyda tułacza.
W Szwajcarii lud opowiada, że w kantonie Wallis, pod górą Matterhorn, wznosiło się
dawniej wielkie miasto. Żyd-biegun (der 1aufende Jude), jak go Szwajcarowie nazywają,
przechodząc raz przez nie, rzekł:
– Gdy po raz wtóry tędy przechodzić będę, na miejscu ulic i domów porosną drzewa i legną kamienie, a gdy trzeci raz wrócę, śniegi i lody pokryją to miejsce. (Grimm, Deutsche
Sagen). Podanie to natchnęło Gustawa Doré do jednego z najpiękniejszych jego rysunków.
W Westfalii o Żydzie tułaczu powiadają, że za obelgę wymierzoną Panu Jezusowi skazany
jest na bezustanną wędrówkę po świecie i że tyle tylko wolno mu wypocząć, ile czasu potrzeba na zjedzenie bułki groszowej, a i wtedy może siedzieć jedynie na zrośniętym z dwóch
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pni dębie. We Francji lud łączy Żyda tułacza z duchami sprowadzającymi burzę i klęski. Gdy
w pogodny dzień nagle zerwie się gwałtowny wicher, zaraz mówią: – Żyd tułacz przechodzi.
Podanie o tak nadzwyczajnej istocie dostarczyło bogatego materiału poetom i artystom.
Goethe plan nawet nakreślił do napisania poematu o Ahaswerze. Zmarły niemiecki poeta w
końcu zeszłego wieku, Schubart, niemałych zalet napisał liryczny rapsod, biorąc Żyda tułacza
za główną postać. Pomijając wielu pisarzy niemieckich, którzy brali go za przedmiot do tragedii i dramatów, jak Klingemann i T. Haupt, nie możemy pominąć utworu Edwarda Quineta.
Z naszych pisarzy hr. Michał Borch w zręcznej powiastce p.n. Na piaskach („Ondyna”
1844 r.) przedstawił Ahaswera. Ważniejszą jednak mamy pracę w uczonej rozprawie Jana
Karłowicza, w której podaje o Żydzie wiecznym tułaczu legendy średniowieczne i krytycznie
je rozbiera („Biblioteka Warszawska” t. III, 1873 r.). Tłumaczenie powieści E. Sue i przerobiony z niej dramat ściągający tłumy do Teatru Wielkiego dla podziwiania gry mistrzowskiej
Królikowskiego i Żółkowskiego, dwóch wielkich artystów, postać Żyda tułacza i całą legendę szeroko w naszym kraju rozpowszechniły.
Legendę o Ahaswerze dwaj znakomici współcześni malarze rysownicy upamiętnili: Kaulbach i Doré. Pierwszy, w jednym z sześciu olbrzymich wszechdziejowych fresków zdobiących ściany Nowego Muzeum w Berlinie, przedstawiających zburzenie Jerozolimy, umieścił
na lewej od widza stronie postać uciekającego z gruzów tego miasta Żyda tułacza. Wyraz
jego oblicza straszny, miotają nim zgroza i rozpacz – włos rozczochrany, pierś obnażona.
Ponad nim trzy Furie uwieńczone wężowymi splotami biczują go żmijami, które w rękach
trzymają, gonią w świat i zdają się wołać: – Dalej! dalej, nędzniku! nie wolno ci ani na
chwilę spocząć!
Postać ta w świetnym stoi przeciwieństwie z rodziną chrześcijańską, która, na prawej stronie fresku, wolno i spokojnie, nucąc hymn pobożny idzie na wędrówkę z sercem przepełnionym nową wiarą, niosąc światu zbawienie.
Doré w kilku genialnych rysunkach wystawił ważniejsze chwile żywota Ahaswerusa, od
którego śmierć ucieka. Na jednym z nich okrutny szewc odmawia upadającemu Chrystusowi
chwili spoczynku przed swoim domem. W drugim dręczą już nieszczęsnego pielgrzyma wyrzuty sumienia na widok samotnego wiejskiego krzyża ozłoconego promieniami zachodzącego słońca. W innym Ahaswer chce się rzucić w przepaść, aby skrócić życie pełne męczarni i
zgryzot, lecz anioł z mieczem ognistym staje na drodze, każe mu żyć i tułać się dalej. W
ostatnim rysunku Żyd tułacz chwilę Sądu Ostatecznego wita z rozkoszą i zachwytem, czując
zbliżający się koniec swej pokuty.
Przed kilku latami znakomity poeta niemiecki Robert Hamerling napisał poemat w 6 pieśniach Ahaswer w Rzymie. Jakie wywołał wrażenie i zapał, najwymowniej dowodzi to, że
1874 roku liczył już dziesięć wydań. Krytyka jednomyślnie zaliczyła ten utwór do najświetniejszych zjawisk poezji współczesnej. Posiadamy już go w mistrzowskim przekładzie Feliksa Jezierskiego. [...]

67. PRZEJAŻDŻKA CHWILOWA W MAZOWSZU
Wiosna! już ją od dawna powitał szary skowronek spod zimowej miedzy i jaskółka, i bociany nasze. Jechałem konno, a ze mną żwawy Walek Mazurek. Słonko jeno co pierwszym
zajaśniało promieniem, gdyśmy w las wjeżdżali, a las ciągnął się milę całą, droga piaszczy149

sta. Pokrzyk żurawi płynął daleko po kroplistej rosie, co okrywała, jak szeroko zajrzeć, równe pola zasiane, łąki i obszerne pastwiska. Zakukała kukułka na pobliskim drzewie. Walek
pomacał po kalecie i poskrobał się po głowie. Poznałem jego poruszenie.
– Chciałeś zapewnie rachować pieniądze, czy pierwszy raz słyszysz kukułkę?
– Nie pierwszy raz, wielmożny panie, bo ze dworu w poraniu i żurawi, i kukułkę słychać
aż w stajni, gdzie śpiewa (śpimy), ale pierwszy raz ją zobaczyłem, a to ludzie gadają, że wtedy porachowawszy, to się dłużej pieniądze trzymają i przyrastają.
– No to porachuj, co mam w woreczku. – I podałem mu sakiewkę. Walek nie sięgnął po
nią, tylko uchylił czapki i odrzekł:
– A co by mi wej przyszło, wielmożny panie, cudze psy karmić, cudzą żonkę miłować i
cudze pieniądze rachować.
Roześmiałem się z tak trafnie przywiedzionej przypowiastki.
– Ależ głośno kuka – rzekłem.
– Toć ona nie kuka, ale zawsze woła: „Puhu!”, bo nie darmo ona tak szuka swego męża.
– Albo ona miała męża?
– To długa historia, wielmożny panie, ale tak gadają starzy ludzie, to musi być prawda.
– Opowiedzże mi tę historię, droga piaszczysta, jedziem wolno, to i pogwarzyć możem.
– To widzi wielmożny pan, jeszcze Warsewy (Warszawy) na świecie nie było, jak się to
stało. Był to król i królowa, a mieli prześliczną córkę, mieszkali w złocistym pałacu. Królewna już wyrosła, ale zawsze tęskniła czegoś i zawsze płakała. Miała złocisty pierścień na palcu, jak raz piła wodę ze studni, pierścień upadł do wody. Królewna nuż płakać, ręce łamać,
aż tu z wody wychyla głowę śliczny wąż ze złocistą koroną na głowie i tak zagadał:
– Jak będziesz moją żoną, to ci oddam pierścień, bo ja nie wąż, ale zaklęty królewic.
I zaraz się przedziergnął w ślicznego chłopca. Królewna, jak go zobaczyła, tak ogniście
pokochała i zaraz z nim poszła, a mieszkał on w lochach podziemnych niedaleko pałacu,
gdzie rosły wielkie dęby. Otworzył drzwi, których nikt nie widział, i wprowadził do swego
zamku. A był to śliczny zamek cały złocisty, a dach koralowy. Tam żyli szczęśliwie i królewna powiła syna. Wąż ją zaklął, żeby nikomu nie mówiła, kogo ma za męża, i żeby nigdy
do pałacu rodziców nie zaglądała. Przyrzekła królewna i dotrzymała słowa, już siedm roków
się skończyło, a mały królewic skończył lat sześć, gdy raz na igraszkę wybiegł z lochu i zaczął się bawić pod dębami.
Stary król i królowa tymczasem ciągle płakali i kazali szukać córki.
Wyszli właśnie na przechadzkę, gdy ujrzeli śliczne dziecko pod dębami.
– Kto ty jesteś? gdzie rodzice twoi? – zapytali. Ale królewic nauczony od matki nic nie
odpowiedział. Wtedy stary król rozpaloną do czerwoności blachę żelazną kazał przyłożyć
chłopcu do piersi, a królewic z bólu opowiedział. Porwali go ze sobą i kazali zabić.
Królewna nie widząc synka wybiegła go szukać, ale szukała go daremnie. Stary król tymczasem posłał dworzan, ci stanąwszy nad skrytymi drzwiami, zaczęli wołać: Puhu! Puhu!, bo
tak się zwał on mąż królewny w węża zaklęty. Puhu otworzył drzwi i wychylił głowy myśląc,
że żona go woła; a dworzanie łeb mu szablą ucięli i całego w drobny mak posiekli. Królewna
próżnie cały dzionek szukała syna, powraca i zoczyła tylko sztuczki posiekane ze swego męża, a obok leżał zabity królewic. Wtedy z wielkiego żalu przemieniła się w kukułkę, lata i
teraz po lesie i woła: Puhu! Puhu!, bo woła do siebie męża i syna.92
– Dziękuję ci, Walku, to piękna powieść, ale co się stało z zamkiem tego Puhu, co ze starym królem i królową?
– Zamek złocisty z koralowym dachem zaraz się zapadł, jak zabili węża, król stary i królowa zaraz usechli we wióry i pomarli, a pałac ich się zawalił i tam jezioro płynie, a spod
wody słychać jeszcze, jak płaczą i jęczą.
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Takie podanie zachowali Mazury o początku kukułki.

150

– Patrz no, Walku, jaka droga szeroka, gdzie to ona wiedzie?
– A toć do dworu pana skarbnika.
– Czy tego, co ,jeszcze w kontuszu i pasie chodzi?
– A tegoć; dobryć to pan, ale jego sąsiad ze Suchej Woli to się nakatował narodu.93
– Patrz, widać dym z komina.
– To z chałupy gajowego, wielmożny panie.
– Jak on tu ładnie mieszka!
– Albo mu źle, siedzi sobie jak u pana Boga za piecem. Komu chce, to daje drzewa i do
komina, i na sprzedaż na kuropatwy94, a komu to i gałązki nie pozwoli.
– Czy do niego ten las należy?
– Kaj tam! ale on tu rządzi.
– Czy nie lubicie tego gajowego?
– A to czemu, wielmożny panie? Ale co mnie się równać z takim panem? Ma cztery konie, dwie pary wołów, sześć krów i jałowizny dosyć, dwadzieścia barci pszczół, gładką niewiastę i sześcioro dzieci, a ja tylko to mam, co na grzbiecie i na uchu, i duszę, co ją kiedyś,
panu Bogu oddam. Nie złyć to człek ten gajowy; mój rodzic na święta, albo jak zadymki i
ciężko jechać po drzewo nad Wisłę, bo to dwie mile opętane, żywie Bóg krakowskie, wielmożny panie, co to jedź od wschodu słonka do południa jedną taką milę, dostanie do komina
suszu, czasem i parę chojaków; cały naród w okolicy kłania mu czapką, ci, co go znają, mówią, że człek dobry, co nie znają, gadają, że wielki czarownik.
– To zapewne umie strzelby zamawiać? – zapytałem z uśmiechem.
– Alboż to wielmożny pan nie wierzy temu? – i wlepił swój wzrok we mnie ciekawie.
– Czemużbym nie miał wierzyć, alboż i ja nie doznawałem czarów? – I pomyślałem wtedy
na figlarne oczy mojej Hanny. Walek zadowolony daną odpowiedzią podsunął się bliżej i
śmielej wyrzekł:
– Ja to zawsze gadam, że temu nie wierzyć, to trzeba być poganinem, żydowskiej wiary
albo farmazynem.
– A co to farmazyn, mój Walku?
– Hę! niby to wielmożny pan nie wie. To z Niemiec przyszło. Taki farmazyn wyrzekł się
pana Boga, nie spowiada się nigdy, nie pości i diabła ma na usługi. Nie ma nigdy lalek w
oczach, nosi się kuso, pludrzasto i zawsze mu pazur wygląda z buta.
– Widziałeś kiedy takiego farmazyna?
– Ja nie, ale mój rodzic gadali raz matusi, że tak raz zajechał do gajowego. Chciał on
zwierzyny, a nie było żadnej w chacie. Farmazyn wziął strzelbę gajowego, coś pomruczał,
strzelił w górę, z pułapu dwie krzyżówki95 upadły, jak pociągnął z drugiej rurki i palnął w
komin, aż tu ogromny zając upadł na przygasłe węgle.
– To i lasu, i kniei nie potrzebował! – rzekłem z uśmiechem.
– Zapewne, wielmożny panie. Gadają ludzie, że sam gajowy ma jordankę i z niej najwięcej bije zwierzyny.
– Co to za jordanka?
– A to, widzi wielmożny pan, te strzelby aż z Podlasia przychodzą. Jak na Jordan we Trzy
Króle poświęcą wodę, to strzelec, co to umie, fuzją nabitą zanurza we wodę, zaklina i strzela,
to potem z niej i ten bić będzie zwierzynę, co nigdy nic zabić nie mógł. Na takich najczęściej
fuzjach przysięgają sobie strzelcy przyjaźń, a dawniej, jak gadają ludzie, i wielcy przysięgali
zbójnicy. Taka przysięga największa, nikt jej złamać nie może, boby go rozerwało jak fuzją.
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Starodawnym zwyczajem, co Rej z Nagłowic nam zachował, narodem nazywają zbiór rodzin zamieszkałych w jednej lub w wielu wioskach.
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Tak nazywają Mazury z okolic Warszawy wiązki małe drzewa rąbane z gałęzi i grubszego chrustu, które
sprzedają na kopy lub pojedynczo do Warszawy wyłącznie.
95
Dzikie kaczki
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A to, widzi pan, wał wysoki, to on idzie hej tam! aż pod Warszawę, a nazywa się Ćwikowa Góra, bo tu zbójnik wielki Ćwik przebywał, a nazwali go tak dlatego, że ludziom w ciało i
w pięty ćwieki zabijał; to on jednego, co na fuzją przysiągł, a nie dotrzymał przysięgi, rozszarpał dzikimi końmi.96
W tę chwilę koń uskoczył przestraszony. Spojrzałem przyczyną tego postrachu była kupa
gałęzi przy drodze.
– Co tu tyle chrustu, tak blisko gościńca?
– A to, widzi wielmożny pan, taki zwyczaj, że gdzie zabity człowiek, to każdy, co przechodzi, rzuca gałąź i tak się kupa nazbiera.
– Cóż potem z nią robią, czy kto susz ten zabiera?
– Nie godzi się zabierać, potem przyjdzie kto na wiosnę i podpali, żeby się dusza zabitego
w ogniu oczyściła z grzechów, i znowu potem rzucają gałęzie.97
Zza góry odezwały się liczne głosy.
– Aha! – zawołał Walek wesoło – to z kuropatwami do Warszawy! – I zaczął pokrzykiwać: wio! hej! wio! hej!
Jakoż okazało się kilka fur naładowanych wiązkami drewek krótkich na łokieć, powiązanych rokiciną lub wierzbiną cienką, a za nimi parę fur z sianem.
– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – wyrzekł gospodarz przy pierwszej furze, a to
powitanie powtórzył za nim każdy.
– Na wieki! Amen! A gdzież to, przyjaciele, jedzieta? – zapytałem.
– Do Warszawy, wielmożny panie, zboże się nie urodziło, a trzeba na sól i podatek.
Minęliśmy fury. Walek podsunął się bliżej i rzekł z cicha:
– Niech no wielmożny pan obejrzy się na te furki z sianem.
– No i cóż? dobrze wyładowane! Walek zaczął się uśmiechać.
– Czegóż się śmiejesz?
– Bo to, widzi wielmożny pan, że tę furę to bym wziął na plecy i zaniósł do stajni.
– Co ty gadasz?
– Jak Boga kocham! To kute na cztery nogi gospodarze. A widzi pan, że żaden na furze
nie siedzi, tylko na koniu albo piechotą idzie przy furze.
– I dlaczego?
– Dlatego, bo żeby usiadł na sianie, toby jak w cieście zapadł się na spodnią deskę fury.
– Jakże robią, że na oko takie się zdają ładowane fury?
– A to, widzi wielmożny pan, że mają sposoby, jak ładują. Nastroszą by szafran i dalej na
targ. Łoni98 jakiś dworski dobrze zakpił sobie z jednego gospodarza na Grzybowie, w Warszawie. Jakoś deszcz padał i było błoto. Dworski fornal, stary lis, przychodzi i targuje furę
siana, już był prawie zgodził, tylko litkupu skosztować, aż mówi do Mazurka:
– Gospodarzu, ale siano nieczyste!
– Jak to nieczyste?
– A patrzajta, powalaliśta butami zabłoconymi siano na furze, jak siedzieliśta na nim.
Mazur, choć to powiadają, że mędrszy od diabła, zgłupiał i zawołał zgniewany:
– Co wasan gadasz? ja koła zdjął z fury, jak ładował siano, a piechotą przyszedł. – I prawdę wygadał, bo widzi wielmożny pan, że jak ładują na targ, to zdejmują koła i siano tak lekko
kładą, jak baby puch w pierzynę, a potem opatrzą, żeby tego wiatr do bisa nie porwał.
– A to, mój Walku, nie wiedziałem, że takie filuty. Pokazuje się, że lepiej od Niemca kolonisty kupować.
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Wysokie wzgórza piaszczyste, podobne do długiego wału, ciągną się o trzy mile od Warszawy, w lasach
rządowych straży Sieraków, więcej jak na milę. Wał ten, ręką przyrody wysypany, nazywają Mazury Ćwikową
Górą i dotąd prawią powiastki o zbójcy Ćwiku.
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– A to czemu? – zapytał z wielkim podziwieniem Walek.
– Bo nie tak okpi, a fury lepiej ładuje.
– Co też wielmożny pan gada, on gorzej chcę odrzeć katolika jak świętego Bartłomieja ze
skóry, tylko że głupi naród, to nie umie.
– Jak to głupi?
– Albo pan nie wie niby! A to oni i rachować nie umieją. Raz jechało dwadzieścia jeden
fur kolonistów znad Wisły z drzewem. Jechali bez las, a noc ciemna, jak stanęli przed karczmą, najstarszy dalej rachować czy wszyscy, czy którego wilcy nie zjedli, co przed rokiem
wyli pod Warszawą. Rachuje, brak jednego, strach wielki! rachuje drugi raz, brak zawsze.
Niemcy nuż w płacz, że im zginął jeden Frydrych. Aż nadjechał Bartek Zych, zsiadł z kobyły
po węgiel do fajki i pyta, czego Niemcy tacy frasowici. Najstarszy nuż łamanym ozorem
opowiada, że ich było dwadzieścia jeden, a teraz brak jednego. Bartek tylko rzucił okiem,
policzył zaraz wszystkich i mówi do Niemca: – A co mi data, to ja wam znajdę zaraz zgubionego Frydrycha. Niemcy i tytoniu, i wódki obiecali, i dwa złote, jak go znajdzie. Wtedy Bartek od najstarszego Niemca zaczął liczyć i odliczył, jak orzech zgryzł, dwadzieścia jeden
Niemców. Osłupieli Niemczyska, stanęli rzędem i musiał ich jeszcze dwa razy i tak, i siak
odliczyć, a było zawsze dwadzieścia jeden.
– I gdzież się znalazł zgubiony?
– A to, widzi wielmożny pan, najstarszy Niemiec, choć to mówią: dlaczego diabeł mądry,
dlatego że stary, rachował jak Niemiec, policzył wszystkich, ale siebie nie rachował, bo zawsze od pierwszego przy sobie albo od się rachował. Bartek wziął dwa złote, tytoniu kapciuch
skórzany i wódki dobrze łyknął, prosząc Boga, żeby więcej takich Niemców, niż doma dojedzie, napotkał.
– Może to i prawda, co mówisz, Walku, aleć u Niemców częściej w domu lepsze gospodarstwo, nie brakuje pieniędzy, a u naszych kmieci bieda, a przy biedzie pohulanka.
– Co prawda, to nie grzech, wielmożny panie. Alboż to nasi ludzie nie wiedzą o tym, nie
radzą w gospodzie? Bartek Zych, co policzył tak Niemców, nieraz gada, a on, trzeba wiedzieć, jak się uweźmie, to ślicznie gada, że będzie też słonko i przed naszymi wroty.
– Może ty i prawdę mówisz, mój Walku.
– Czyż to tylko prawdę sami panowie znają? znamyć ją i my, ale nie zawsze chcą nam
wierzyć. Ja jednemu panu gadałem, co mi stara Marcinowa mówiła, jak ot, z tej mogiły na
rozstajnej drodze wyłazi upiór, kiedy miesiąc na młodziku, to on mi w nos się roześmiał i
powiedział: głupiś, Walku!
Ścisnąłem usta i poważną nastroiłem postawę.
– A to, wielmożny pan dlaczego się nie śmieje, bo nie taki głupi jak tamten, z przeproszeniem pana.
– Czyś ty widział tego upiora, mój Walku?
– Widzieć nie widziałem, ale dyć to prawda, bo stateczni ludzie o tym prawią. A wiele to
rzeczy wielmożny pan nie widział, a wierzy? Czyż to tylko taka dobra prawda, co ją kijem
namacasz?
– Co to, to dobrze powiedziałeś i rozumnie, bo wiara cię zbawi.
– A widzi wielmożny pan, że chłopski rozum i to coś na świętej ziemi znaczy. Ja wielmożnemu panu jeszcze coś powiem. Bartek Zych w karczmie nieraz gada, a choć w książkach nie czyta, wcale nie głupi, jak prawi o czarownicach, o topielcach, o upiorach, jak jaskółki na zimę same się topią, a na wiosnę ożywiają na słonku, to jak który łbem kręci, a nie
wierzy, to go Bartek jak w kark utnie, a poprawi, to mu się aż świeczki w ślipiach zaświecą i
taki jego prawda.
Roześmiałem się w głos na to zdanie sprawy Walka.
– To potem – rzekłem – wszyscy wierzą, jak co mówi, i tym sposobem obudza wiarę.
– A juści! Oho! Niechby który nie uwierzył – zawołał Walek i potrząsł groźnie pięścią.
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– A jak też twój Bartek Zych zełże, jakby też gadał, że wróble młócą, a kury worki z plewami noszą, jak to w jednej piosnce mazowieckiej.
– O! on tego nie gada, bo to chłop mądry, a jak co i zełże, to zaraz się śmieje i wszyscy
wiema (wiemy), że pływa. Ale jak on w co wierzy, a niedowiarka znajdzie, to wtedy go na
kwaśne jabłko zbije. Bartek Zych umie i kołtuny leczyć.
– Co ty, Walku, gadasz, a temu i uczone doktory nie poradzą.
– Bo też chyba głupi, co mądrego doktora z książki pyta o co. Bartek to tak, wielmożny
panie, leczy: on wie, że uciąć nożem albo nożyczkami kołtun, to połamie człowieka i pokręci
jak diabeł wierzbę wichurą, toteż, jak se dobrze podpije, pokłóci się z kołtuniastym i wydrze
mu ze łba, a tamten zdrów, jakby się narodził.
– Nie chciałbym się w tego Zycha ręce dostać. Walek spojrzał z ukosa, roześmiał się,
kiwnął głową, huknął z całej piersi: hej! dana, moja dana! moja dola kochana! – i puścił z
kopyta pod wzgórze piaszczyste swojego siwka. Mały konik, jakby podzielał zapał swego
jeźdźca, co sił poskoczył. Czapa na prawe ucho przekrzywiona, na obliczu rumieniec ochoczy, uśmiech wesoły, oczy jaśniejące silnym ogniem życia, prawa ręka wzniesiona w górę,
cała postawa to nachylona, to prostowana chwilowo wśród pędu stępaka, wszystko dawało
wizerunek wierny dzielnego parobczaka mazowieckiego. Na wierzchu wzgórza stał krzyż,
pod nim osadził konia w miejscu, zdjął czapę i kończył modlitwę, gdym za nim wolnym dojechał kłusem. Oblicze jego, już inne, niewesołe malowało uczucie. Wzniósł oczy w niebo,
westchnął z głębi piersi, cała postać szlachetna malowała przejęcie się prawdziwie modłą do
Boga. Pod figurą zdjąłem czapkę, wstrzymałem konia.
– Na jaką ten krzyż pamiątkę?
– To tu stoi na chwałę Boga, jak pomór na ludzi i na dobytek ustał.
– A te trzy mogiły nad łąką?
To naszych, co zginęli, panie świeć nad duszą. Jeden był mój brat najstarszy, drugi brat
rodzica, a trzeci kmotr bratunek.
– A pode wsią te krzyże na wzgórku?
– Tam chowali ludzi, co ich mór zabił.
– Niech nas Bóg zachowa od podobnej klęski! – wyrzekłem z cicha.
Dosłyszał Walek, spojrzał na mnie, a zrozumiawszy mój smutek, poruszył głową, otarł łzy
połą sukmany, kiwnął ręką i rzekł:
– Wielmożny panie! stary to Pan Bóg gospodarz, wie, co ludziom trzeba. Jak zasmuci, to i
pocieszy. Bartek Zych gadał w karczmie na Zielone Świątki, że będzie dobrze, jak złe karku
nadłamie.
Za wzgórzem, wśród olszowego gaju, w nizinie i po łące ujrzeliśmy wielkie kamienie granitowe rozrzucone gęsto; na samym czele leżał głaz ogromny, a przy nim, jakby przytulony,
o dziesiątą część mniejszy kamień. Zdziwiony tym widokiem, zapytałem ciekawy.
– A skąd się tu tyle kamieni wzięło?
– O tym to wszyscy tu w okolicy wiedzą. Widzi wielmożny pan krzyż drewniany stary,
tam mieszkał ksiądz bardzo nabożny i świątobliwy. Chciał on murowany zbudować kościół
na chwałę Panu Bogu. Za Ćwikową Górą w kupach leżały te same kamienie, co tu pan widzi.
Począł się modlić gorąco i wspomniał sobie na owe kamienie, żeby je sprowadzić. Na serdeczną modlitwę świętego człeka przeszły przez Górę Ćwikową i doszły aż tutaj nad ranem;
na przodzie toczył się ten wielki kamień i ten mały przy nim, już było na świtaniu, jak doszły,
wtem im baba drogi zaszła, a kamienie jak stanęły, tak i leżą, i będą leżeć do dnia sądnego!
Dojeżdżaliśmy do wioski, na kołkach dębowych od płotu świeciły czerepy łbów końskich.
– Powiedz mi, Walku, dlaczego zawsze te czaszki wieszają na płocie?
– Dawnyć to zwyczaj, wielmożny panie, bo i o nich przypowieść, że się bieli jak łeb kobyli na płocie. Bartek Zych Niemcowi, co się też o to pytał, odpowiedział, że to dlatego, aby
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się głupcy dziwili, ale nieprawda, to wieszają dlatego, że nigdy diabeł nie przeleci po drodze,
gdzie końskie czerepy wiszą.
W tę chwilę trąbki myśliwskie ozwały się w lesie, kilka sfór gończych zagrało piskliwie,
bo już miały na oku starego kota, co sadził, dobywając sił ostatnich, przypierany z bliska
przez zajadłe sfory. Walek aż poskoczył na siodle, zdjął czapkę, a wiewając nią w górę, z
okrzykiem: hyż! ha! na tu! na tu! puścił z kopyta swojego siwosza. Zostawiłem go przy tej
rozrywce i nim się wrócił zmęczony zhasanym koniem, jam stanął przed gankiem dworu, u
kresu mojej przejażdżki.

68. [OPOWIEŚCI STARYCH WIARUSÓW]
Znikają coraz, tak w kraju naszym, jak i w Warszawie, te wyraziste postacie starych żołnierzy polskich, którzy przybrali właściwą a wyłączną sobie nazwę starych wiarusów. Każdego z nich, czy to oficera, czy żołnierza, rozpoznasz na pierwszy rzut oka. Zwykle postaci
wyrosłej, smukłej, pomimo szronu wieku i lat z nasypką kopy, wyprostowanej jak sosna.
Twarz czerstwa, oblicze nieraz oprócz zmarszczek poorane bliznami szabli, bagneta, lancy
lub karabinowej kuli. Spojrzenie śmiałe, ruchy swobodne i dziwnie szlachetna powaga.
Wielu przechowało pamiątkę pierwszych lat Napoleona I-go, kulczyk w uchu, którym się
jakby cechowali legioniści nasi, a następnie i wielu z wojsk Księstwa Warszawskiego.
Są to ostatnie ogniwa dogaszające, co wiążą wspomnienia jeszcze Rzeczypospolitej naszej
z dzisiejszymi czasami. W ich to bowiem zastępie, szczuplejszym rokrocznie, miałeś wojaków, zacząwszy od tych, co walczyli pod Kościuszką, zabytki z legionów włoskich, z armii
Księstwa Warszawskiego, a w ostatku Królestwa Polskiego. [...]
Wszyscy niemal starym obyczajem nosili szkaplerze od matek włożone; w morderczych
walkach w Hiszpanii niejednego szkaplerz taki ochronił od śmierci, jak modlitwa ocalała
życie.
Przykładów na to nam nie brakuje, bo są bardzo liczne. Jeden z naszych wiarusów złamany chorobą, przy nagłym marszu zostawiony w domu hiszpańskiego wieśniaka, przeczuwał,
że w tej ziemi, w samej sile wieku, złoży kości swoje. Przeczucie to wprędce się ziściło. Następnej nocy napadła banda gierylasów, łatwo odkryli schronienie żołnierza tej armii, którą
wytępić poprzysięgli. Wpadło kilku z nich do chaty, obdarli z niego okrycie i już chcieli go
zamordować, gdy ujrzeli szkaplerz, który w tej chwili nasz wiarus do ust przyciskał. Na ten
widok ochłonęli z wściekłości, okryli go odzieżą na powrót i żadnych nie dopuszczając się
zniewag, w spokoju go zostawili. Odtąd rodzina wieśniaka z całą nad nim czuwała troskliwością, a gdy sił nabrał i odzyskał zdrowie, sam go gospodarz odwiózł do forpoczt francuskich.
Drugi, rodem znad Pilicy, z patrolem zostawał w jednym z zamków granda hiszpańskiego.
Gierylasy i służba czekali tylko nocy, aby wszystkich wymordować zdradziecko. Nasz wiarus w półwieczerz usłyszawszy dzwon kaplicy zamkowej ukląkł w zaciszy i serdecznie odmówił „Pod Twoją obronę”. Przyszła noc, sen kleił mu powieki, zdrzymał się chwilkę, gdy
nagle poczuł się pochwyconym, silnie skrępowanym i usta zawiązane chustą, by żadnego
krzyku nie wydał. Pewnym był ostatniej godziny życia, gdy nagle ujrzał przed sobą poważną
matronę, która kilka słów przemówiła do służby. W okamgnieniu rozwiązano mu ręce, zdjęto
chustkę, a ta sama pani wyrzekła doń te słowa, które, umiejąc już język hiszpański, dobrze
zrozumiał: „Widzę, żeś katolik dobry, widziałam cię z okna zamkowego, jakeś się modlił,
gdy głos dzwonu wezwał wiernych do modlitwy. Idź w pokoju, jesteś wolny, a nie pytaj o
swych towarzyszów.” Wybiegł z izby, przez okno i drzwi otwarte przy latarniach jakby
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umyślnie zostawionych ujrzał w bocznej oficynie ciała swoich towarzyszów zbroczone we
krwi, przejęty strachem i grozą uszedł co rychlej z tego zamku. [...]
Stare wiarusy życie żołnierskie kochali i wielu było, co dopóki siły starczyły, nie opuścili
swojej chorągwi. Smutną ich była starość, bo po większej części, gdy nie znaleźli służby, szli
w dziady na żebraninę. Niedawne lata, kiedy Warszawa liczyła ich zastęp niemały, chodzących po ulicach miasta, dziś już spoczęli w mogiłach. Wielu z nich po upadku Napoleona w
sile jeszcze wieku wróciło do dawnego zajęcia rolniczego, ochotnie w miejsce broni pochwyciwszy pług i kosę. Tacy w każdej wsi odznaczali się wydatnie postawą żołnierską, prostą jak
sosna, obejściem szlachetnym i wzorowym gospodarstwem. We wsi używali powszechnego
szacunku, oni rej wiedli w karczmie, sadzani na pierwszym miejscu i przy wszelkich uroczystościach, ich zapraszała młodzież w swaty lub gospodarze w kumy. [...]
W Warszawie wielu ze starych wiarusów mieściło się w służbie, jak mogło. To przy Uniwersytecie Warszawskim za stróży, w laboratoriach, to w aptekach, u rzemieślników, we
władzach rządowych różnych za woźnych i posługaczy, w drukarniach i w prywatnej służbie.
[...] Gdy Warszawa nie miała oświetlonych latarniami ulic, wielu służyło za latarników, gromady ich widziałeś to przed Teatrem Narodowym, to przy salach redutowych, to w miejscach
liczniejszych zebrań i balów publicznych. [...] W mnogiej warstwie robotników osiadłych w
Warszawie mamy jeszcze zabytki starych wiarusów. Niemało krzepkich siwoszów chodzi z
piłą i siekierą do tarcia i rąbania drzewa. [...] Kiedy się ich kilku zbierze razem przy spoczynku w obiadową godzinę, posłuchaj ich rozmowy, a usłyszysz ciekawe opowieści o dowcipie
starych wiarusów naszych [...]:
Było i chłodno, i głodno, wszedł [...] kanonier do wioski na kwaterę, a choć nosił kulczyk
w uchu, ale były pustki w brzuchu. Wita gospodynię bardzo grzecznie, przypytuje o jadło, a
ta mu wręcz powiada, że wszyćko wyjedli piechury. Nasz ogniomistrz łbem pokiwał, ale rezonu nie traci. Prosi gospodyni, ażeby mu ze starej brony ząb przyniosła i wody w garnku
nastawiła, to jej pokaże, jak to w biedzie radzić sobie umie człowiek. Kobieta zaciekawiona
przyniosła ząb drewniany, nastawiła w garnku. Kanonier, zagadując to o tym, to o owym,
narzyna gęsto ząb brony, włożył go do garnka, okrył się fartuchem, żeby się nie zatłuścił, i
stanął z warzechą w ręku przy kominie, ostrzegając gospodynię, że musi szumować, bo z
niego będzie tęgi rosół. Kobieta z niedowierzaniem wsparła głowę na ręku i wlepiła oczy w
garnek. Tymczasem stary wiarus, zagarnąwszy niby szumowiny, pokosztował warzechą.
– O! już zaczyna nabierać smaku, zaraz się będzie pienić; żeby to była jedna, druga garsteczka kaszy, fiu! fiu! fiu! co by to był za smak, bo jakoś na dobry ząb natrafiliście.
– A jest kasza, ja zaraz przyniosę.
– To, to, to, zobaczycie, co to będzie.
Przyniesioną kaszę kanonier przepłukał, wsypał do garnka i pokazał gospodyni, że się rosół pienić zaczyna naprawdę. Potem znowu skosztował.
– Oho! zaraz inaczej, skosztuj tylko wasani.
Gospodyni skosztowawszy mówi:
– A dyć to jakby był krupnik, tylko niesłony.
– Oj, prawda, zagadałem się i zapomniałem, muszę poszukać, czy nie mam w tornistrze
prochu, bo soli zapewne nie macie?
– Znajdzie się trochę.
Osolono krupnik, kanonier skosztował i rzecze:
– Żeby to jeszcze kawałek słoninki, kawałek wędzoneczki, to by to był królewski krupnik.
Gospodyni rozciekawiona, że ząb się z brony tak smaczno rozgotowywa, przyniosła
wszystko, czego żądał, bo jeszcze dodała trochę cebuli, pietruszki i kartofli. Wszystko to dobrze rozgotował w garnku, po czym dawszy kilka groszy, wysłał ją po wódkę, ząb brony wyrzucił w ogród warzywny, a wylawszy rosół w misę, zaprosił gosposię na kanonierską zupę,
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której się odchwalić nie mogła. Kiedy stary wiarus zdrzymnął się strudzony, kobieta w garnku na próżno szukała zęba brony i opowiadała kumoszkom, jak on się w rosół rozpłynął. [...]
Rok 1809 dowodnie wykazał [żołnierzy] odwagę i przytomność wielką umysłu. Przytoczę
tu kilka przykładów.
Po bitwie pod Raszynem wojska austriackie zajęły Warszawę, polskie cofnęły się na Pragę. Austriacy nocami zabrawszy promy i przewoźników naszych, a do pomocy stróżów z
domów miasta, ustawiali ich na czele jako zasłonę od strzałów i próbowali, niepokojąc polskie straże, opanować jakie wybrzeże z prawej strony Wisły. W jednej takiej nocy ciemnej
oddział z 30 piechoty z doboszem i oficerem oraz 15 przewoźnikami i stróżami z cicha podpływał na wybrzeże Saskiej Kępy. Stał tam właśnie na straży stary wiarus podoficer z dwoma
towarzyszami. Mając tylko gołe od działa lawety, znalazłszy pień wypróchniałej wierzby,
ułożył go na nie, wysypał bateryjkę i na niej ustawił ową groźną armatę.
Z dala rzeczywiście ten przybór wyglądał na działo. Jednemu z żołnierzy dał lont zatlony
w rękę i czuwał noc całą. Po cichym plusku wioseł, po szmerze wodnym, bystrym słuchem
zmiarkował napad. W kilku słowach na ucho dał rozkaz towarzyszom, jak mają postępować.
Jeden z nich z bronią na ramieniu na bateryjce piaszczystej straż zajął, drugi z lontem zapalonym stanął przy dziale, stary wiarus dobył pałasza, a rozpoznawszy podpływający galar, zapytał silnym głosem: – kto idzie! Gdy na powtórzone zapytanie żadnej nie otrzymał odpowiedzi, wybiega przed baterię i do podpływających wola:
– Jeżeli broni natychmiast nie złożycie, jedno słowo, a działo kartaczami nabite zmiecie
was wszystkich jak muchy. Chłopcy! – zwracając mowę do przewoźników i stróży – upadnijcie twarzą, bo godzina dla tych wybiła.
Przewoźnicy i stróże niewiele myśląc skoczyli do płytkiej wody, oficer dowodzący tym
patrolem ujrzawszy działo prosto wycelowane, krzyknął z przestrachem: pardon! Żołnierze
broń rzucili, stary wiarus z pomocą przewoźników i stróży powiązał nieprzyjaciół, a oficera
wprowadził na baterię swoją, który ujrzawszy, czym było owo groźne działo, nie posiadał się
z gniewu i wstydu. Stary wiarus otrzymał krzyż z rąk księcia Józefa Poniatowskiego.
[...] Pod Stopnicę (w dawnym Krakowskiem) przybył stary ułan i stanął w karczmie przy
rozstajnych drogach postawionej. Zaledwie nasypał koniom obroku i sam nieco odetchnął,
wpada przestraszony Żyd arendarz donosząc, że wielkie wojsko idzie. Ułan nasz wybiegł na
wyżki i dymnikiem dojrzał zbliżający się patrol z czterech huzarów węgierskich. Co prędzej
zamusztukował konia i kazał go Żydowi drżącemu ze strachu trzymać, sam z najzimniejszą
krwią wyszedł przed karczmę z lancą i zaczął wolnym krokiem chodzić, jakby straż trzymał.
Huzary prawie na 50 kroków się zbliżyli, kiedy nasz ułan, niby dopiero ich dostrzegłszy,
krzyknął: do broni! i sam wbiegł do karczmy. Huzary w tył zwrot. Nasz ułan już na koniu ich
pędzi, zwala jednego pchnięciem, drugiego drzewcem lancy i obu jeńców przyprowadza do
karczmy.
Najgłośniejszego imienia stary wiarus był trębacz Jaszczołd, następnie wachmistrz. On to
z kilku towarzyszami swymi postanowił ukraść jenerała austriackiego, dowodzącego na Podolu galicyjskim, z jego głównej kwatery. Podjechawszy niepostrzeżenie pod ogród dworu z
dwoma towarzyszami, wszedł pod sień dworu, gdzie stał ów jenerał. Widząc szyldwacha
chodzącego po niej, kiedy się odwrócił, przyskoczyli: Jaszczołd zawiązał mu usta i w beczce
stojącej wody zanurzywszy mu głowę, zadusili. Wtedy sam wszedł do pokoju z odwiedzionym pistoletem. Przechadzał się właśnie rozebrany z munduru jenerał, na widok Jaszczołda
struchlał, ten świsnął na swoich: otworzono okno i wyprowadzono jeńca niepostrzeżenie.
Już mieli siadać na konie, kiedy Jaszczołd przypomniał sobie, że nie zabrał zegarka złotego, co wisiał na ścianie. Poskoczył więc na powrót do dworu, ale tam już dostrzeżono zaduszonego szyldwacha, rozruch się zrobił. Spostrzeżono w ogrodzie samego Jaszczołda. Musiał
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więc zmykać do swoich. Nie mógł uprowadzić jeńca swego, dawszy mu pamiątkę, puścił go i
wraz wszyscy szczęśliwie dostali się do obozu.
Pod Stanisławów (w Galicji) przybył Jaszczołd w nocy, ale pijąc nad miarę, czuł potrzebę
spoczynku, stanął więc z towarzyszem swoim, także nietrzeźwym, na wzgórzu o kilka staj od
miasta, konie przywiązali do szmigi wiatraku, a sami położyli się i twardo zasnęli.
Kiedy słońce zaczęło wschodzić, Jaszczołd obudzony jego blaskiem powstał i zaczął się
wyciągać, zbudził się i jego towarzysz. Nagle słyszą rozruch w Stanisławowie, dosiadują
koni, gdy ujrzeli pędzącego co siły młodego chłopca z miasta, ten zdyszały opowiada, że cały
Stanisławów pełny był wojska austriackiego, ale wszystko ucieka, że zostało zaledwie kilka
koni. Jaszczołd niewiele się namyśla, trąbi do ataku i z dobytą szablą z towarzyszem wpada.
W karczmie pozostało pięciu huzarów, ci na jego widok broń złożyli.
Wyjaśniła się rzecz wkrótce cała. Kiedy ze wschodem słońca Jaszczołd przeciągał się pod
wiatrakiem, równocześnie wypędzono stado owiec z pobliskiego folwarku. Powstała stąd
kurzawa nie dozwalała przedmiotu rozpoznać. Dwóch ułanów, dostrzeżonych pod wiatrakiem na przedzie, w strachu będącym przedstawiło w owej kurzawie nadchodzące pułki, cała
przeto dywizja w popłochu uchodziła i nie oparła się aż w Chocimierzu o mil kilka.99
Wiele z tego okresu powstało pieśni, które potworzyli sami wiarusy. Jest pieśń o zdobyciu
i obronie Sandomierza, w której się tak wsławił jenerał Sokolnicki, jest nawet obszernych
rozmiarów poemat na pół z polska, a pół po słowacku z przekleństwami węgierskimi, którego
treść stanowi opowiadanie przez huzara węgierskiego całej tej kampanii 1809 r. Dużo tu jest
humoru i dowcipu starych wiarusów i wiele szczegółów ciekawych. Poemat ten długo krążył
po naszych straganach pod kościołami, dziś już należy do rzadkości bibliograficznych.
Zebrane, krążące między tymi starcami dykteryjki żołnierskie dodałyby nam wiele do nich
charakterystyki zarysów, ale wiarusy nasze równie jak lud nieskorzy są do rozmowy i udzielenia czy to podań, pieśni swoich lub wspomnień z życia. Trzeba ich nieraz podsłuchać,
zręcznie wywabić na słówko, zanim dobędziesz z nich żądanej wiadomości.
Przed kilkunastu laty weterani nasi, a wszyscy to byli stare wiarusy, utrzymywali warty w
ogrodach Saskim i Krasińskim w Warszawie. Śmierć tak przerzedziła ich szczupły zastęp, że
obecnie już żadnego z nich nie ujrzysz. Rok, dwa jeszcze i ślad po nich zniknie, a warci są
naszego wspomnienia i pamięci potomnych.
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W roku 1809 podporucznik Wilczek z trębaczem zabrał w niewolę patrol austriackiej jazdy z 30 żołnierzy
i oficera złożony. Mamy tę wiadomość od ś.p. pułkownika Augustyna Zawadzkiego, dowódcy 7-go pułku ułanów, w którym służył pomieniony waleczny oficer. Za czasów Królestwa wystrzałem z pistoletu odebrał sobie
życie.
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