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Macedonia Józefa Obrębskiego

I. Zanim stał się badaczem i teoretykiem etniczności i procesów po-
wstawania narodów, był Józef Obrębski¹ pierwszym antropologiem-funk-
cjonalistą, który prowadził badania metodą terenową Malinowskiego we
wsi europejskiej. Sceną tego eksperymentu była grupa wsi w macedońskim
regionie Porecze² (ściślej: Górne Porecze), położonym w górach na połu-
dniowym zachodzie kraju. Gdy rozpoczynał tam badania, miał 27 lat, nie
był jednakże nowicjuszem. Miał już duże doświadczenie terenowe, a także
rzetelne przygotowanie teoretyczne; również jego etnograficzne zaintere-
sowanie Macedonią nie było świeżej daty.
W jaki sposób doszło do tego, że Obrębski znalazł się na Poreczu?
Już w Studium Słowiańskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w la-

tach 1925–1930 studiował etnografię Słowian (u Kazimierza Moszyńskie-
go) i filologię słowiańską (u Kazimierza Nitscha), interesował się Bałkana-
mi. W latach 1927 i 1928 ogółem przez pięć miesięcy pracował w terenie
w Besarabii, Dobrudży, Bułgarii, Turcji europejskiej, wschodniej Mace-
donii, Kosowie, Serbii i Chorwacji. W badaniach tych uczestniczył jako
członek słynnych interdyscyplinarnych ekspedycji, odbywanych skonstru-
owanym na ich potrzeby prototypowym samochodem „Orbis”, którymi
kierował Ludomir Sawicki, profesor geografii z Krakowa. Te pierwsze
wyprawy naukowe Obrębskiego poza granice Polski, podczas których eks-
plorowano słabo dotąd poznane obszary, stanowiły „metodyczną szkołę,
nie pozbawioną pewnego znaczenia dla pracowników młodszych i nie-
wprawionych jeszcze wmetodyce pracy w krajach dalekich”³. Młody adept
etnografii badał wówczas kulturę materialną, dokumentując poszczególne
jej działy zgodnie z systematyką opracowaną przez Moszyńskiego. Pracę
tę wykonywał w znacznym stopniu na potrzeby profesora, który w tym
okresie przygotowywał do druku pierwszą część swego monumentalnego

¹Józef Obrębski, ur. 18 lutego 1905 r. w Tepliku w guberni podolskiej, zm. 28 grudnia
1967 r. w Nowym Jorku. Jego biografie dostępne są online pod linkami: https://ispan.waw.pl
/obrebski/ i https://www.berose.fr/article2599.html.

²Macedońskie, serbskie i bułgarskie nazwy własne i wyrazy pospolite są w niniejszej
edycji transkrybowane (nie transliterowane) — zgodnie z polskimi regułami transkrypcji alfa-
betów cyrylickich, zob.Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red.
Edward Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 109–118. Szczegółowszy
komentarz zob. w „Nocie edytorskiej” w części 2.

³Ludomir Sawicki, Podróż po Kresach Wschodnich Polski w roku 1926. A Journey through the
Eastern Provinces of Poland, 1926, Naukowe wyniki wypraw „Orbisu”, red. Ludomir Sawicki,
t. 1, Księgarnia Geograficzna „Orbis”, Kraków 1927, s. 7.

https://ispan.waw.pl/obrebski/
https://ispan.waw.pl/obrebski/
https://www.berose.fr/article2599.html
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Fotografia, którą Józef Obrębski podpisał: „Etnograf”
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dzieła Kultura ludowa Słowian⁴. Weszła do niego część bułgarskich mate-
riałów Obrębskiego, w tym liczne rysunki i mapki.
Na użytek pracy magisterskiej i własnych późniejszych publikacji Ob-

rębski prowadził badania nad rolnictwem i łowiectwem na wschodnich
Bałkanach; interesował się też organizacją rodzinną i systemem pokrewień-
stwa. W marcu 1930 roku uzyskał stopień magistra filologii słowiańskiej
na podstawie pracy Rolnictwo ludowe wschodniej części półwyspu Bałkańskie-
go. Pełny tekst tego studium, podzielony na cztery części, opublikowało
czasopismo „Lud Słowiański” w latach 1929–1931⁵. Na tych samych ła-
mach ukazał się też jego artykuł Przyczynki do łowiectwa wschodniej części
półwyspu Bałkańskiego⁶. Z Bułgarią nie miał już potem Obrębski kontak-
tu, natomiast do Macedonii powrócił na dłużej po czterech latach jako
przybywający z Londynu antropolog społeczny: doktorant Bronisława Ma-
linowskiego i stypendysta Fundacji Rockefellera.
Już w czasie studiów czytał prace Malinowskiego (ucząc się jednocze-

śnie angielskiego) i pod ich wpływem dalsze swoje poszukiwania naukowe
projektował w obszarze antropologii społecznej; swoją przyszłość naukową
wiązał z badaniami organizacji rodzinnej i społecznej wschodnio- i połu-
dniowoeuropejskich chłopów. Doskonale wyszkolony w pracy terenowej
— profesjonalista w prowadzeniu badań etnograficznych metodą kwestio-
nariuszową, wykształconą we współpracy etnografów z dialektologami —
i oswojony z życiem i kulturą wsi w różnych rejonach Słowiańszczyzny
dzięki osobistemu doświadczeniu i pięcioletniej praktyce terenowej u bo-
ku Moszyńskiego, a także Sawickiego, miał wszelkie kwalifikacje do tego,
by dalsze badania prowadzić już nową metodą, którą niebawem określi
jako „czynny współudział w życiu wsi”⁷.
W listopadzie 1930 roku, otrzymawszy stypendium Fundacji Rocke-

fellera, do którego rekomendował go, na prośbę Nitscha, Malinowski,
wyjechał na studia doktoranckie do London School of Economics and
Political Science. Obu krakowskim mentorom Obrębskiego chodziło za-
równo o rozwój jego indywidualnej kariery naukowej, jak i o mający
nastąpić dzięki jego wkładowi dalszy rozwój polskiej etnologii. Kazimierz
Moszyński widział go jako przyszłego specjalistę „w zakresie społecznego
życia ludowego Słowian”. W liście do Johna Van Sickle’a, dyrektora biura
Fundacji Rockefellera w Paryżu, odpowiedzialnego za stypendia z zakre-
su nauk społecznych, podkreślał, że takiego specjalisty „nie ma obecnie

⁴Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian, cz. 1: Kultura materjalna, Polska Akademia
Umiejętności, Kraków 1929.

⁵Józef Obrębski, Rolnictwo ludowe wschodniej części półwyspu Bałkańskiego, [cz. 1], „Lud
Słowiański” 1929, t. 1, z. 1, s. B10–B54; [cz. 2], „Lud Słowiański” 1930, t. 1, z. 2, s. B147–
–B187; [cz. 3], „Lud Słowiański” 1931, t. 2, z. 1, s. B9–B27; [cz. 4], „Lud Słowiański” 1931,
t. 2, z. 2, s. B133–B148.

⁶Józef Obrębski, Przyczynki do łowiectwa wschodniej części półwyspu Bałkańskiego, „Lud
Słowiański” 1931, t. 2, z. 2, s. B165–B181.

⁷Rozdz. „Destruktywna atmosfera wsi. Demokratyzm, kolektywizm i nierówność” w Cza-
rownictwie Porecza Macedońskiego, w części 2, s. 58.
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Fotografia podpisana przez Obrębskiego: „Etnograf w terenie”. Lokalizacja nieznana

[…] ani w Polsce, ani też w żadnym innym państwie słowiańskim” i że
Obrębski ma wszelkie predyspozycje, by „studiować prymitywne życie
społeczne” w dowolnym kraju słowiańskim, co „będzie mógł uczynić z ła-
twością, zna bowiem wszystkie języki słowiańskie”. Widział go jako autora
„krytycznych opracowań”, syntetyzujących „nadzwyczaj obfite” „zebrane
dotychczas materiały etnograficzne, dotyczące społecznego życia ludowe-
go Słowian”, przy czym autora „ogłasza[jącego] ważniejsze swe prace po
angielsku, udostępniając w ten sposób obfite materiały etnograficzne sło-
wiańskie szerszemu światu”⁸.
Tak więc „najzdolniejszy uczeń Moszyńskiego, skierowany na dalsze

studia do Londynu”⁹ jest jako antropolog uczniem Malinowskiego. Więcej:
bliskim uczniem. Był uczestnikiem seminarium Malinowskiego w London
School of Economics (LSE) w erze jego rozkwitu, w latach 1930–1933.
„[W]yrobiłem sobie nadzwyczaj pozytywną opinię o charakterze, inteli-
gencji i pracowitości Obrębskiego — pisał profesor w opinii o nim— i o ile
jego zdrowie utrzyma się w tak dobrym stanie jak obecnie […], jestem
pewien, że będzie mógł zająć czołową pozycję wśród pracujących w na-
ukach społecznych”¹⁰. Bronisław Malinowski otoczył Obrębskiego wszech-

⁸List Kazimierza Moszyńskiego do Johna Van Sickle’a, Kraków, b.d. (arch. Instytutu Et-
nologii i Antropologii Kulturowej UJ, dalej IEiAK UJ).

⁹Jadwiga Klimaszewska, Katedra etnografii Słowian (1926–64) na tle rozwoju etnografii
w Uniwersytecie Jagiellońskim, w: Studia z dziejów Wydziału Historyczno-Filozoficznego UJ, Ze-
szyty Naukowe UJ. Prace Historyczne, UJ, Kraków 1967, s. 318.

¹⁰List Bronisława Malinowskiego do Johna Van Sickle’a, Londyn, 3 maja 1931 (arch. Lon-
don School of Economics, dalej LSE; tłum. Anna Engelking).
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stronną opieką; jej wymiar intelektualny sięgał partnerstwa, kiedy przez
10 miesięcy spędzonych wspólnie w Oberbozen (Soprabolzano) w Tyrolu
i w Tamaris na Riwierze (od lipca 1931 do maja 1932 r.) uczeń pomagał
nauczycielowi w opracowywaniu materiału terenowego, w tym językowe-
go, stanowiącego podstawę Coral Gardens and their Magic¹¹. Wyposażony
w świeżą wiedzę antropologiczną i instrumentarium metodologiczne w po-
staci teorii funkcjonalnej i etnograficznej metody terenowej, w czerwcu
(lub maju) 1932 roku wyruszył do Belgradu, by podczas przeprowadzonej
w Macedonii „terenówki” zebrać materiały do doktoratu.
Dwa miesiące wcześniej Malinowski, w memorandum dotyczącym Ob-

rębskiego, pisał do Van Sickle’a: „Wygląda na to, że kandydat ten zgro-
madził już większość dostępnego materiału dotyczącego pokrewieństwa
i organizacji rodzinnej u południowych Słowian — tematu, nad którym
pracuje. Jego badania wykazują wiele braków w informacjach, których
nie jest w stanie uzupełnić ani na podstawie własnych notatek terenowych
(był już na Bałkanach dwa razy), ani istniejącej literatury. Myślę, że jeśli
pozwoliłby mu Pan spędzić najbliższe cztery czy pięć miesięcy na Bałka-
nach, mógłby zastosować w terenie nowe metody, które sobie przyswoił,
kiedy ze mną pracował. Byłbym bardzo osobiście zainteresowany tym, co
mógłby on ze sobą przywieźć, teraz gdy wyspecjalizował się w metodach
socjologicznego fieldworku. Bardzo dużo pracował ze mną nad moim wła-
snym materiałem i nad teorią antropologii społecznej i jestem przekonany,
że całkiem dobrze poradzi sobie sam w terenie”¹².
Cztery czy pięć miesięcy to bardzo krótki czas na przeprowadzenie

badań terenowych „metodami socjologicznego fieldworku”, zwłaszcza że
na początku pobytu w Jugosławii Obrębski planował jeszcze kwerendę
biblioteczną w Belgradzie. Dlatego wkrótce po przyjeździe pisał stamtąd
do Malinowskiego: „Pracę terenową skoncentruję w północnej części połu-
dniowej Serbji, NW lub SW od Skoplje. Adresu obecnie ustalić nie mogę,
gdyż zależeć on będzie od wyboru wsi na miejscu. Dzięki listom Roc-
kefellera i pomocy Poselstwa Polskiego uzyskam wszelkie udogodnienia
i ułatwienia, tak że jakichkolwiek trudności policyjnych lub t.p. nie ocze-
kuję. Jedyna rzecz, która mnie niepokoi, jest krótkość terminu terenówki.
Obawiam się, że przy zbyt pośpiesznej pracy nie wyzyskałbym należy-
cie ani możliwości terenowych, ani też kolekcji materjałów źródłowych.
Byłoby mi zatem bardzo na rękę, gdybym mógł uzyskać pozwolenie na
przedłużenie terenówki do końca mojego stypendjum”¹³. John Van Sickle
wyraził zgodę na przedłużenie jego pobytu w terenie do końca grudnia

¹¹Malinowski wspomina o tym w przedmowie do książki, zob.: Bronisław Malinowski,
Ogrody koralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących rolnic-
twu na Wyspach Trobrianda. Opis ogrodnictwa, Dzieła, t. 4, cz. 1, tłum. Antoni Bydłoń, PWN,
Warszawa 1986, s. 23.

¹²List Bronisława Malinowskiego do Johna Van Sickle’a, Tamaris, 25 kwietnia 1932 (arch.
LSE; tłum. Anna Engelking).

¹³List Józefa Obrębskiego do Bronisława Malinowskiego, Belgrad, 13 czerwca 1932
(arch. LSE).



14 MACEDONIA JÓZEFA OBRĘBSKIEGO

Józef Obrębski z żandarmami serbskimi i mieszkańcami wsi. Lokalizacja nieznana

1932 roku, a w ostatecznym rachunku Obrębski pracował na Poreczu jesz-
cze do marca następnego roku.
„Na terenówce jestem już przeszło dwa miesiące — czytamy w jego

kolejnym liście do Malinowskiego — od 15 sierpnia. Pierwszy miesiąc —
od 15 VII do 15 VIII — poświęciłem na wędrówkę przez zachodnią Mace-
donję, celem zapoznania się z terenem i wyboru miejsca pracy. Z dwóch
powiatów, wchodzących w rachubę, wybrałem powiat poreczki, który swo-
jim archaizmem najbardziej odpowiadał mojej pracy”¹⁴. Tak, Obrębskiego,
oddanego ucznia Malinowskiego, interesowały wówczas grupy „pierwot-
ne” („prymitywne”), niepodlegające jeszcze dezintegracyjnym wpływom
nowoczesności. Szukał w Macedonii jednorodnego etnicznie i maksymal-
nie izolowanego terenu badawczego, jednym słowem — swoich własnych
Wysp Trobrianda. Teren taki znalazł na Poreczu, w którego społeczności do-
strzegł „idealny wprost przedmiot studiów” dla antropologa-funkcjonalisty.
Później, w Czarownictwie Porecza Macedońskiego, napisze: „Nieprzeparta dla
etnologa atrakcyjność Porecza leży […] nie w bogactwie i bujności miej-

¹⁴List Józefa Obrębskiego do Bronisława Malinowskiego, Wołcze, 4 listopada 1932
(arch. LSE).
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scowych form kulturalnych, lecz w tym, że dzięki wydatnej i długotrwałej
izolacji od wpływów i kontaktów zewnętrznych kultura Porecza jest wolna
od nieskoordynowanych z nią wtrętów obcych i niezharmonizowanych na-
warstwień […]. Prosta i oszczędna, kultura ludowa Porecza stanowi system
jasny, zwarty, konsekwentny, wykazujący swoistą logikę, umiar i równowa-
gę. Stąd dla badacza, którego zainteresowania nie podążają za hipertroficz-
nymi kuriozami i pozornymi dziwacznościami kultury prymitywnej, lecz
ogniskują się na podstawowych i zasadniczych przejawach życia kultural-
nego grup prymitywnych, i który w terenie nie poprzestaje na rejestrowaniu
tych czy owych elementów kultury ludowej, lecz zdąża do poznania skom-
plikowanego mechanizmu kultury prymitywnej, analizy jej poszczególnych
instytucji i aspektów, [oraz do] wykrycia związków, spajających życie gru-
py pierwotnej w pewien określony i zamknięty system społeczno-kultural-
ny, Porecze stanowić może idealny wprost przedmiot studiów”¹⁵.
Dokumentując w trudno dostępnych górskich wsiach Porecza struk-

turę społeczną i życie rodzinne, system gospodarczy, obrzędowość, religię,
mitologię, lecznictwo ludowe i rytuały magiczne, Obrębski zgromadził ma-
teriały obfite i oryginalne już w momencie rejestracji, tym bardziej dzisiaj
cenne, że po nim żaden antropolog, aż do początków XXI wieku, nie prowa-
dził na Poreczu etnograficznych badań terenowych. A on sam był w tym
regionie nie tylko pierwszym antropologiem, ale też pierwszym etnogra-
fem. Trafił na Porecze, ponieważ poszukiwał nie tylko terenu względnie
izolowanego i tym samym archaicznego, ale też takiego, który nie był do-
tąd opisany przez etnografów. Terenu i społeczności, które mógłby odkryć
i dla siebie, i dla antropologii.

II. Ówczesna Macedonia (ściślej: Macedonia Wardarska¹⁶), nazywana
też Południową Serbią (bądź Starą Serbią), nie była podmiotem politycz-
nym. Stanowiła wardarską banowinę (województwo wardarskie) w obrębie
Królestwa Jugosławii. Język macedoński nie był jeszcze skodyfikowany,
świadomość narodowa Macedończyków dopiero się kształtowała. Samo
Porecze pozostawało w orbicie silnych wpływów serbskich: politycznych,
kulturowych i językowych. Obrębski notował dialekt wsi poreckich bądź
cyrylicą serbską (częściej), bądź łacinką (rzadziej). Wcześniej, we wrześniu
1928 roku, spędził już w Macedonii kilka dni; było to w drodze powrotnej
ekspedycji „Orbisu” z Bułgarii do Polski. Podczas tego przejazdu, które-
go trasa biegła przez Strumicę, Sztip, Weles i Skopje, Obrębski sporządził
notatki z zakresu kultury materialnej w kilku miejscowościach po drodze.
W tej podróży towarzyszył Polakom serbski geograf Petar Jowanowić¹⁷.

¹⁵Rozdz. „[Porecze — teren dla etnologa]” w Czarownictwie Porecza Macedońskiego, w czę-
ści 2, s. 16.

¹⁶Macedonia Pirińska znajdowała się wówczas w granicach Bułgarii, Egejska — Grecji.
Ten stan rzeczy utrzymuje się do dzisiaj.

¹⁷Petar Jowanowić (1893–1957) — serbski geograf, profesor uniwersytetu w Belgradzie,
w latach 1932–1942 w Skopju (gdzie działał zamiejscowy wydział filozoficzny uniwersytetu
belgradzkiego).
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Weleszki srez (Powiat weleski). Wieś

W 1935 roku opublikował on książkę Porecze¹⁸, poświęconą dziejom osad-
nictwa w tym regionie, z której później obficie czerpał Obrębski, opraco-
wując monografię Mit i rzeczywistość. Jowanowić badał Porecze w roku
1926; kiedy więc dwa lata później poznali się z Obrębskim, miał stosunko-
wo świeże wrażenia z tych badań i musieli o nich rozmawiać. Być może ich
osobisty kontakt¹⁹ wpłynął na to, że Obrębski wybrał do badań właśnie Po-
recze — choć, zanim się na nie zdecydował, odbył miesięczny rekonesans
w innych regionach Macedonii.
Informacje o tym rekonesansie są wyjątkowo skromne. Z fotografii

i skąpych notatek zachowanych w spuściźnie Obrębskiego wynika, że nie
była to wędrówka tylko przez zachodnią Macedonię, jak pisał Malinowskie-
mu. Drugim powiatem, poza poreckim, który brał pod uwagę jako teren do
badań, był prawdopodobnie powiat (srb. srez) galicki („NW od Skoplje”),
ale przewędrował też jeszcze powiat weleski w środkowej części kraju.
W kolekcji jego fotografii znajduje się kilka zdjęć (a także trzy strony no-
tatek, bez daty) z położonej wysoko w górach wsi Galicznik, zamieszkanej
przez pasterzy i rzemieślników. W kolekcji tej są także krajobrazy i widoki

¹⁸Petar Jowanowić, Porecze, „Srpski etnografski zbornik”, t. 51, seria Nasela i porekło sta-
nownisztwa, t. 28, Srpska Kralewska Akademija, Beograd 1935.

¹⁹W warszawskiej Bibliotece Instytutu Slawistyki PAN znajduje się egzemplarz książki
Jowanowicia pochodzący z księgozbioru Obrębskiego. Można na nim przeczytać serbską de-
dykację, bez daty: „Gospodinu Dr. Obrebskom za uspomenu pisac” („Panu Dr. Obrębskiemu
na pamiątkę autor”).
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Galicznik. Galiczanci w sobie (izbie)

wsi podpisane weleszki srez, w tym kadry z miasta Weles (w którym był już
z ekspedycją „Orbisu” w 1928 r.) oraz ze wsi Papradiszte (młyn), Neżiło-
wo (cerkiew i cmentarz), Cresznewo (cerkiew i cmentarz) i Bogomiła (pola
ryżowe). W jego papierach znajdujemy też jedną stronę notatek ze wsi Ka-
pinowo w tym powiecie („19 VII 1932, Kapinowo. […] Konkluzja — wieś
mało interesująca. To zdaje się będzie typowe dla Brsjaka”²⁰). Dokumenta-
cja fotograficzna dowodzi ponadto, że marszruta Obrębskiego obejmowała
Prilepskie Pole (zdjęcia z cmentarza dokumentujące zadusznicę, czyli ob-
rzędy zaduszkowe) i Marijowo — region rozciągający się wzdłuż kanionu
rzeki Crnej w południowo-wschodniej Macedonii, gdzie wykonał m.in. dwa
zdjęcia mężczyzny przy prowizorycznym gospodarstwie, podpisane „ruski
pionier”. Później napisze: „Na obszarze Macedonii jedynym bodajże kra-
jem, który pod względem konserwatyzmu kulturalnego konkurować może
z Poreczem, jest Marijowo, o którym to kraju cenną informację przynosi
książka prof. [W.] Radowanowicia”²¹. Zachowała się też jedna fotografia
z Tetowa (przedstawiająca czeszmę, czyli studnię, przed meczetem). Wy-
gląda więc na to, jakby poszukując najlepszego terenu do badań, Obrębski
okrążył Porecze od zachodu, wschodu i południa.
Obrębski rzadko datował swoje notatki. Wiadomo, że 19 lipca był

w Kapinowie, a więc penetrował wtedy powiat weleski. 6 sierpnia zasta-
jemy go w Skopju — świadczy o tym dedykacja na nadbitce serbskiego

²⁰Tak Obrębski nazwał obszar ciągnący się od Ochrydy i Bitoli przez Prilep, Kiczewo i Kru-
szewo do Welesu, zamieszkiwany przez grupę ludności nazywaną Brsjakami.

²¹Rozdz. „[Porecze — teren dla etnologa]” w Czarownictwie Porecza Macedońskiego, w czę-
ści 2. Zob. więcej w przypisie autora tamże, s. 15.
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Prilepsko Pole. Zadusznica

Marijowo. Budowa wozu
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artykułu znajdującego się w jego papierach: „Gospodinu Dr J. Obrembskom
za prijatelski spomen (Panu Dr. J. Obrębskiemu na przyjacielską pamiąt-
kę). Skoplje, 6.8.1932, Dr Woj. Radowanowić”²². To jedyny, oprócz tego
z Jowanowiciem, udokumentowany kontakt naukowy Obrębskiego w Ma-
cedonii.
W jego notatkach znajdujemy rachunki (bez daty), które pozwalają

sobie wyobrazić, w jaki sposób jechał ze Skopja do Wołcza. Otóż: autobus
ze Skopja do Gostiwaru kosztował 50+25 dinarów (dwuczłonowy zapis
kwoty świadczy najprawdopodobniej o przesiadce w Tetowie), hotel w Go-
stiwarze — nie wiadomo ile, konie z Gostiwaru do Wołcza 200 dinarów.
Droga powrotna przebiegała identycznie, z tym że podana jest cena hotelu
w Gostiwarze: 87 dinarów, i w Skopju — 30.
Pierwszy datowany zapis Obrębskiego z Porecza pochodzi z 14 sierp-

nia 1932 roku z Wołcza. Następnego dnia był już w Rasteszu, a 19 sierpnia,
w dniu Preobrażenia (Przemienienia Pańskiego), na górze Fojnik, gdzie
co roku z okazji tego święta gromadzą się mieszkańcy Brestu, Kosowa
i Trebowla, by wspólnie celebrować tzw. sławę trzech wsi. Notatek z tej
ceremonii nie sporządził (lub się nie zachowały), ale zachowała się seria
dokumentujących ją fotografii. Przez wrzesień i prawie cały październik
mieszkał w Trebowlu u wdowca Trpa, który jest jednym z ważniejszych
bohaterów jego opracowań. Ważnym rozmówcą Obrębskiego w Trebowlu
był także „dobry causeur”²³ Stawro, od którego zapisał m.in. mity o juna-
kach. 28 października 1932 roku zaczynają się w jego notatkach ciągłe
już zapiski z Wołcza. Mieszkał tam w zadrudze Stefkowców (Krajczew-
ców), w domu, którego ruiny do dzisiaj pokazują przybyszom z Polski
mieszkańcy wsi. Jego gospodarze — wdowa Stefkojca z dorosłymi syna-
mi Cirem i Kolem oraz ich krąg rodzinny, rodowy i sąsiedzki — tworzyli
mikroświat, w którym cudzoziemski etnograf, nazywany tu Josifem, funk-
cjonował na zasadzie „gościa-przyjaciela” (porecka kategoria gost-prijatel
obejmuje powinowatych, kumów, pobratymów i bliskich przyjaciół). Stef-
kowcy i całe Wołcze to centralni bohaterowie pism Obrębskiego. Stefkojcy
— jednej ze swoich, „jeśli nie najlepszych, to w każdym razie najuczyn-
niejszych informatorek”²⁴ — towarzyszył m.in. w praktykach leczniczych.
Ciro, gospodarz zadrugi, „naczelnik wsi i […] najlepszy przyjaciel”²⁵, i Ko-
lo, zapalony myśliwy, z którym chyba szybko znaleźli wspólny język,
ponieważ Josif znał się dobrze na sprzęcie łowieckim, byli obok Trpa jego
głównymi przewodnikami po świecie poreckich mężczyzn. To w Wołczu
„w początkach listopada, gdy nastąpiły «Martinoji praznici»”, wydarzył się

²²Wojisław S. Radowanowić (1894–1957) — geograf, antropogeograf i etnograf serbski,
podczas bytności Obrębskiego pracował na skopijskim wydziale uniwersytetu belgradzkiego.
Prowadził badania terenowe w Macedonii i publikował prace o tym kraju.

²³Rozdz. „Dawni bohaterzy albo historia w fikcji. Mit heroiczny” w: Mit i rzeczywistość
u Słowian Południowych, w części 2, s. 463.

²⁴Rozdz. „Dziurdzioen” w części 1, s. 430.

²⁵Rozdz. „[Wróżenie i śnienie]” w Czarownictwie Porecza Macedońskiego, w części 2, s. 248.
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„dość ważny wypadek w przeżyciach etnografa: oborywanie wsi wołami-
-braćmi przeciwko epidemji (nawiasem mówiąc, było to odorywanie, po
oboraniu przed 25 laty, które nie dało pożądanych rezultatów)”²⁶. Zna-
czenie tego obrzędu, opisanego później w opowiadaniu etnograficznym
„Magiczna bruzda”, wiązało się z przełamaniem bariery obcości, jaka do-
tąd dzieliła go od Poreczan. Pisał do Moszyńskiego: „teren macedoński
jest wyjątkowo trudny dla etnografa. Ma się do czynienia z ludźmi, któ-
rzy za wszelką cenę pragną utrzymać się na poziomie gościa, redukując
kontakt z nim do zwykłej etykietalnej rozmowy lub biesiady i nie przy-
znając ni jednej własnej oryginalności, która by według ich zdania stałaby
w sprzeczności z idejami, poglądami i zwyczajami cudzoziemca. To z męż-
czyznami. Kobiety zaś z największą zaciętością ukrywają całą swoją wiedzę
w obawie, że udzielona obcemu może być użyta przez niego na ich szkodę.
To też każda informacja musi tu być wywalczana, każdy fakt wykrywany
i wyszpiegowywany. Pierwsze tygodnie, nawet pierwsze miesiące pracy
doprowadzały mnie wprost do rozpaczy — dopóki nie zapanowałem nad
sytuacją. To nastąpiło wyjątkowo późno — w początkach listopada…”²⁷.
Kiedy dokładnie Obrębski opuścił Porecze, nie wiadomo. Ostatni dato-

wany zapis w notatkach nosi datę 10 grudnia 1932 roku (rozmowa ze Stef-
kojcą na temat relacji między uczynkiem lekarskim a grzechem), ale wiado-
mo, że przebywał tam mniej więcej do połowy marca. W grudniu i styczniu
obserwował i dokumentował cały obrzędowy cykl Bożicia i Wodic (Bożego
Narodzenia i Jordanu). Jak pisał jeszcze w listopadzie do Malinowskiego:
„W związku z dalszą moją pracą pragnąłbym bardzo przedłużyć swój pobyt
w terenie do połowy stycznia. To umożliwiłoby mi widzieć i opisać dwie
ważne uroczystości: Božić i Bogojawlenje (Vodica). Jedna ważna ze wzglę-
du na pan-prokreatywny charakter zadrugi, druga w związku z organizacją
religijną wsi i charakterem koncepcyj religijnych. Byłbym szczerze zobo-
wiązany, gdybym uzyskał od Pana Profesora autoryzację powyższego pla-
nu”²⁸. Autoryzacja została udzielona, a jej termin ostatecznie wykraczał po-
za połowę stycznia: „Będę rekomendował Fundacji Rockefellera, żeby po-
zwolili Panu zostać w terenie do połowy stycznia lub nawet dłużej, pod wa-
runkiem, że będzie Pan oszczędzał swoje stypendia tak, żeby wystarczyły—
odpowiedział Malinowski. — Jak Pan wie, ma Pan [też] kwotę 7322 fran-
ków zdeponowaną na moim rachunku bankowym — to suma, którą zaosz-
czędził Pan [wcześniej]”²⁹. A zatem, choć formalny termin Rockefellerow-
skiego stypendiumminął z końcem 1932 roku, stypendysta dzięki zaoszczę-
dzonym środkom i zrozumieniu profesora mógł przedłużyć „terenówkę”, co
pozwoliło mu zebrać więcej materiałów i zacieśnić więzi z Poreczanami.

²⁶List Józefa Obrębskiego do Kazimierza Moszyńskiego, Calais, 4 kwietnia 1933 (arch.
IEiAK UJ).

²⁷Tamże.

²⁸List Józefa Obrębskiego do Bronisława Malinowskiego, Wołcze, 4 listopada 1932
(arch. LSE).

²⁹List Bronisława Malinowskiego do Józefa Obrębskiego, Londyn, 18 listopada 1932 (arch.
LSE; tłum. Anna Engelking).
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Z tekstów i fotografii Obrębskiego wynika, że przebywał na Pore-
czu do wczesnej wiosny. Ucieczka Sławki, dzięki której poznał z bliska,
jak funkcjonuje magia miłosna w procedurze małżeństwa przez ucieczkę
i w systemie rodzinno-sąsiedzkim, wydarzyła się w styczniu. Miesiąc póź-
niej udało mu się zorganizować magiczną intrygę miłosną na rzecz związku
Stojmirki i Sekuły, o której wiadomo z niedokończonego (wielka szkoda!)
szkicu „Kłopoty wdowca”. Opisał w nim wstępne etapy akcji magii mi-
łosnej; przebieg samego rytuału udokumentował cyklem zdjęć. W tekście
o leczeniu ran wspominał z kolei: „Przyrządzaniu melemu przyglądałem się
[pewnego] wiosennego dnia w czasie, gdy czynność [ta] była wykonywana
kolejno w każdym niemal domu wsi”³⁰. Tłem licznych fotografii praktyk
leczniczych jest sceneria zimowa — ale też wczesnowiosenna. „Kłopoty
wdowca” Obrębski prawdopodobnie pisał wkrótce po wyjeździe z Pore-
cza, ponieważ na rękopisie, w rogu strony, zanotował rachunki z podróży:
rozliczenie we frankach i złotych, zatytułowane „Londyn” i „Droga”.
O kilku szczegółach dotyczących ostatnich dni pobytu Obrębskiego

w Wołczu dowiadujemy się z datowanego w Calais 4 kwietnia 1933 roku
listu do Moszyńskiego: „Kochany Panie Profesorze, Skończyłem wreszcie
terenówkę macedońską i znajduję się w drodze do Anglji. Zakończenie
nie było zbyt fortunne. W dzień otrzymania karty Pana Profesora upa-
dłem w czasie gonitwy z aparatem, ciężko się potłukłem, zwichnąłem rękę
i uczyniłem się kaleką na przeszło dwa tygodnie. Rezultatem tego było
zmarnowanie dwuch tygodni czasu, a w konsekwencji konieczność reduk-
cji pracy do tematów najważniejszych, i gorączkowa i nerwowa praca dla
czem szybszego zakończenia terenówki. […] Zdrowie moje jest obecnie
w kwitnącym stanie. W ostatnich perypetjach macedońskich trochę nad-
wyrężyłem serce, nerwy (szok przy potłuczeniu) i prócz tego miałem grypę.
Ale czekając na wizę w Belgradzie przeszedłem gruntowną kurację i czuję
się teraz świetnie”³¹. Fotografia Obrębskiego ze zwichniętą ręką znajduje
się w części pierwszej tomu Macedonia, w rozdziale „Walka o życie. [Zdro-
wie, choroba i śmierć w systemie magii i religii]”.

III. „Pierwszy kontakt z terenem przyniósł mi nieco rozczarowania. Za-
równo co do bogactwa terenu, jak i własnych możliwości — pisał Obrębski
do Malinowskiego. — Względne ubóstwo kultury jest tu wynikiem stosun-
kowo młodego osadnictwa (200–300 lat wstecz) oraz ciężkich warunków
ekonomicznych. Niezależnie od tego, jest to najlepszy teren z tych, które
znam lub które mi były dostępne. Trudność jego polega na niedostępności
terenu (kraj górzysty i wsie rozproszone po górach) oraz skrytości i nieuf-
ności informatorów. W tych warunkach musiałem nieco zrezygnować ze

³⁰Podrozdz. „[Między wiedzą a niewiedzą]” w rozdz. „Walka o życie. [Zdrowie, choroba
i śmierć w systemie magii i religii]”, w części 1, s. 551.

³¹List Józefa Obrębskiego do Kazimierza Moszyńskiego, Calais, 4 kwietnia 1933 (arch.
IEiAK UJ).
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swojego pierwotnego planu i prowadzić poszukiwania zależnie od dostęp-
ności tematu”³².
Tak więc zaplanowane przed wyjazdem badania nad systemem po-

krewieństwa i organizacją rodzinną przesunęły się na dalszy plan, choć,
jak pisał Malinowskiemu, prowadził w tym zakresie „stałe, choć niesys-
tematyczne notatki”³³. Bliżej swoje kłopoty z badaniem tej problematyki
naświetlił w liście do Moszyńskiego: „Moim pierwotnym zamiarem było
skoncentrowanie się głównie nad pokrewieństwem. Niestety popełniłem
błąd w wyborze terenu. Chodziło mi o prześledzenie pokrewieństwa w tego
typu kulturze, którą reprezentuje np. zachodnia Bułgarja w opisie Mari-
nowa³⁴. To znaczy kultury, która jest charakterystyczna dla równin bał-
kańskich. Tymczasem Porecze było terenem górzystym — šopska oblast³⁵
— i tu przy całym szeregu podstawowych identyczności z kulturą równin
istnieje podstawowa różnica: aspekt obrzędowy w życiu rodzinnem zredu-
kowany jest do minimum. Tymczasem materjały dotychczas publikowane
pochodzą głównie z równin. Tak więc, zamiast pracy syntetycznej i dopeł-
niającej, spotkałem się z koniecznością zbierania materjałów dla subtypu
kultury, o którą mi chodziło. I to mnie cokolwiek zniechęciło”³⁶.
Zgodnie z regułami etnograficznej metody terenowej postępowanie ba-

dawcze Obrębskiego było aposterioryczne. Umiał obserwować teren i wsłu-
chiwać się weń. Podążał za sugestiami płynącymi od rozmówców i na
bieżąco weryfikował swoje założenia, hipotezy i plany. Przy czym, co zara-
zem ciekawe i paradoksalne, niezależnie od „podstawowej różnicy” między
kulturą Porecza a „kulturą równin” i od początkowej redukcji zaintereso-
wania zagadnieniami pokrewieństwa i rodziny, nie przestały one być jego
centralnym tematem badawczym. Zarówno to, co pisał o poreckiej magii
i czarownictwie (które „jest wyłącznie kobiecym, i w dodatku typowo ko-
biecym przestępstwem”³⁷), jak i przenikliwa dekonstrukcja etnologicznych
mitów orientalizujących południowosłowiańskich chłopów, wpisane są bo-
wiem w ogólną ramę, którą dziś nazywamy perspektywą genderową (choć
słowem gender jako naukowym terminem nie mógł się jeszcze wówczas Ob-
rębski, z oczywistych względów, posługiwać). A relacje genderowe badał
przez pryzmat wielkiej rodziny patriarchalnej.

³²List Józefa Obrębskiego do Bronisława Malinowskiego, Wołcze, 4 listopada 1932
(arch. LSE).

³³Tamże.

³⁴Dimitar Marinow (1846–1940) — bułgarski etnograf, autor wielu prac (m.in. o pokre-
wieństwie u Bułgarów), założyciel muzeum etnograficznegow Sofii; także działacz polityczny.

³⁵Szopska obłast (srb.) — dosł. tereny szopskie, czyli zamieszkane przez Szopów, grupę
etniczną z pogranicza Bułgarii, Macedonii i Serbii. Użycie tego określenia w kontekście Po-
recza jest niejasne. Może Obrębski nawiązywał do znanego jemu i Moszyńskiemu kontekstu
wspólnego przejazdu przez tereny szopskie w 1927 roku? A może chodziło mu o „skopską
obłast” — okolice Skopja, „obwód skopijski”?

³⁶List Józefa Obrębskiego do Kazimierza Moszyńskiego, Calais, 4 kwietnia 1933 (arch.
IEiAK UJ).

³⁷Podrozdz. „[Tylko kobiety czarują]” w Czarownictwie Porecza Macedońskiego, w części 2,
s. 62.
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Analizując praktyki rytualne, także te aspołeczne, sprawowane w ukry-
ciu, w ich dynamicznej syntezie nie tylko z systemem wierzeniowym, ale
też z organizacją rodzinną i społeczną oraz systemem pokrewieństwa, od-
słaniał charakteryzujący porecką strukturę społeczną dualizm („dwudział”)
strukturalny — dostrzegł bowiem „znaczenie kategorii płci dla zrozu-
mienia nie tylko ról kobiecych, ale także działania całego społeczeństwa
i kultury”³⁸. „Cała struktura społeczeństwa macedońskiego wspiera się na
podziale męsko-kobiecym — pisał. — Zróżnicowanie to nie jest wyłącz-
nie kwestią spekulacji biologicznej. Jest ono przepojone istotną treścią
społeczną, przenika wszelkie dziedziny życia: organizację społeczną, go-
spodarkę, prawo, obyczaj moralny, religię i sztukę. Nie ma ani jednej grupy
społecznej, ani jednej instytucji, której charakter nie byłby nacechowany
tym podziałem”³⁹. Co więcej, ukazując i analizując społeczny charakter
konstruowania ról i relacji płciowych, Obrębski jest daleki od esencja-
lizmu. Jego ujęcie ma konsekwentnie wymiar konstruktywistyczny, jest
pochodną czynników nie „naturalnych”, lecz społeczno-kulturowych. Nie
redukuje też bynajmniej owego podziału do męskiej dominacji i kobiecego
podporządkowania, które precyzyjnie opisuje, ale jednocześnie pokazuje,
jak elastyczna i niekonsekwentna potrafi być, zależnie od okoliczności,
dynamika męsko-kobiecej nierówności. Pieczołowicie wydobywa na świa-
tło dzienne niespójności, sprzeczności i paradoksy, ujawniające te aspekty
relacji między płciami, w których bądź obie mają równoprawną pozycję
i przywileje (jak najstarsze pokolenie grupy domowej: matka-gospodyni
i ojciec-gospodarz), bądź też kobietom przypada rola dominująca. Dużo
miejsca poświęca analizom tego ostatniego przypadku: zajmuje się mia-
nowicie małżeństwem matrylokalnym, w którym to żona-gospodarz pełni
społeczną funkcję mężczyzny, a zięć mieszkający u teściów — podporząd-
kowanej kobiety. „Druga linja poszukiwań poprowadziła mnie do badania
małżeństwa matrylokalnego. Chodziło mi tu o zanalizowanie faktów i in-
strumentów, które w systemie patryjarchalnym i patrylokalnym stwarzają
system będący jego pseudo-negacją”⁴⁰ — referował Malinowskiemu. Temu
zagadnieniu poświęcił doktorat (o którym dalej), ale również wiele miejsca
w studium Mit i rzeczywistość.
Małżeństwo, seksualność, struktura i funkcje wielkiej rodziny czy „spe-

cyficzna feminofobia Macedończyka, przypisującego naturze kobiecej zło,
przewrotność i przestępczość”⁴¹ w ścisłym powiązaniu ze strukturą pokre-
wieństwa i społeczno-gospodarczą organizacją życia Poreczan, a także z ich

³⁸Grażyna Kubica, Kobiety i (nie)obecność problematyki płci i gender w polskim ludoznaw-
stwie i antropologii społeczno-kulturowej. Szkic historyczno-autoetnograficzny, „Lud” 2018, t. 102,
s. 167; http://dx.doi.org/10.12775/lud102.2018.05.

³⁹Podrozdz. „Pogańskie prawosławie” w rozdz. „Religia giaurów macedońskich”, w czę-
ści 1, s. 242.

⁴⁰List Józefa Obrębskiego do Bronisława Malinowskiego, Wołcze, 4 listopada 1932
(arch. LSE).

⁴¹Podrozdz. „Czary i czarownictwo” w rozdz. „Religia giaurów macedońskich”, w części 1,
s. 340.

http://dx.doi.org/10.12775/lud102.2018.05
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systemem wartości — to główny nurt poszukiwań badawczych i antropo-
logicznych interpretacji Obrębskiego. Niezależnie od tego, że jego dzieło
jest niedomknięte, nieciągłe, miejscami fragmentaryczne, stanowi jeden
z najlepszych przykładów funkcjonalnej analizy całokształtu życia małej
społeczności, jakich dostarczyła nam antropologia.
Swoje podejście badawcze opisywał Moszyńskiemu: „Niezależnie od

tej pracy⁴² prowadziłem stałe poszukiwania nad pokrewieństwem i tu
oprócz szeregu cennych informacyj zdobyłem rzecz najważniejszą: dobrą
znajomość tego kompleksu stosunków, jakie przedstawia patryjarchalna
wielka rodzina. Nawiasem mówiąc blisko sześć miesięcy spędziłem niemal
jako członek zadrugi, chwytając jakby na gorącym uczynku i obserwując
zbliska to, co dotychczas nie było prawie zupełnie obserwowane: intym-
ne życie rodziny południowo-słowiańskiej. Poza potwierdzeniem szeregu
hypotez co do realnego stanu rzeczy, zdobyłem prócz tego umiejętność
właściwego rozumienia i interpretowania materjału, na którym oprze się
książka: kolekcyj, opisów i przyczynków, których autorami są niefachow-
cy, lub co gorzej specjaliści od jednej teorji, którzy nie umieją ani wykry-
wać, ani widzieć faktów (jak np. Bobčev czy Bogišić⁴³). Mam poczucie,
że w temacie pokrewieństwa południowo-słowiańskiego jestem bezkonku-
rencyjny, zarówno w znajomości faktów jak i w teoretycznem opanowaniu
tematu”⁴⁴. Jego interpretacja dynamiki rodziny nuklearnej i cyklu rozwo-
jowego grupy domowej, wnikliwa analiza transakcji małżeńskich czy opisy
konfliktowych relacji w wielkiej rodzinie mają za podstawę długotrwałą
obserwację uczestniczącą codziennego życia w wołczańskiej zadrudze.

IV. „Czego cokolwiek żałuję, to tego, że na Poreczu nie poświęciłem
dostatecznie pracy na pokrewieństwo, ale niestety pochłonęła mnie inna
pasja etnograficzna: medycyna i magja”⁴⁵ — czytamy dalej w liście do
Moszyńskiego. Dla antropologii to bardzo szczęśliwe, że Józef Obrębski
dał się pochłonąć tej pasji. Jego prowadzone z bezprzykładnym zaangażo-
waniem studia nad porecką magią były, jak pisał, „nad wyraz uciążliwe
ze względu na tajemniczość i konspirację, otaczające tę dziedzinę życia
Poreczan. Wymagały one bardzo intymnego kontaktu z tubylcami i me-
tod zgoła innych aniżeli operowanie kwestionariuszem i posługiwanie się

⁴²Chodzi o Mit i rzeczywistość.

⁴³Stefan Sawow Bobczew (1853–1940) — bułgarski prawnik, historyk i polityk, badacz
prawa zwyczajowego, w tym zagadnień rodu i pokrewieństwa. Valtazar Bogišić (1834–1908)
— chorwacki pisarz, prawnik, historyk i etnolog, zajmował się organizacją rodzinną połu-
dniowych Słowian; pionier badań nad zadrugą.

⁴⁴List Józefa Obrębskiego do Kazimierza Moszyńskiego, Calais, 4 kwietnia 1933 (arch.
IEiAK UJ).

⁴⁵Tamże. Tego, że medycyna i magia były już wcześniej „pasją etnograficzną” Obrębskie-
go, dowodzą jego dwie publikacje z 1931 r.: recenzja (bardzo krytyczna) książki Henryka
Biegeleisena Lecznictwo ludu polskiego („Lud Słowiański” 1931, t. 2, s. B255–B259) oraz kon-
struktywna propozycja naprawienia części błędów tej pracy — Indeks do „Lecznictwa ludu
polskiego” Henryka Biegeleisena, Prace Komisji Etnograficznej PAU, nr 13, Kraków 1931.
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indagacją”⁴⁶. I faktycznie: wymieniał się ze znachorkami tekstami zamó-
wień, które znał z serbskiej literatury etnograficznej (była to „wymiana
darów w naturze i monecie”⁴⁷), wykonywał proste zabiegi medyczne —
stawiał bańki („zaimprowizowane z filiżanek do kawy”⁴⁸), dawał chorym
lekarstwa ze swojej apteczki („daję mu thiocol z mlekiem”⁴⁹), wreszcie sam
poddawał się lokalnym procedurom medycznym (jedną z nich udokumen-
tował jako „Interview z babą Bożinicą”⁵⁰). Ale jeszcze więcej: „Nie pozosta-
wało [mi] więc nic innego, jak skrzętnie notować uzyskane półinformacje,
szpiegować baby i znachorki, podchwytywać nieostrożne zdradzenia się
[i] konstruować hipotetyczne kadry faktów, którymi będzie można zasko-
czyć informatorów przy najbliższej sposobności. I przede wszystkim czekać
sposobnego momentu, gdy nieszczerość informatorów zostanie czarno na
białym udokumentowana konkretnym zdarzeniem, gdy w wymowie fak-
tów nie będzie miejsca na hipokryzję i gdy inscenizowana wobec obcego
solidarność grupy zostanie zachwiana i przełamana konkretnym, rzeczy-
wistym skłóceniem interesów, opinii i przekonań”⁵¹.
Jak wiadomo z zachowanego w trzech wariantach opowiadania etno-

graficznego „Ucieczka Sławki”, jego metoda przyniosła pożądane efekty.
Ostatecznie, podsumowując swoje badania nad magią i czarownictwem,
Obrębski mógł więc wyznać: „Specjalnie czynny współudział w życiu wsi,
która była główną areną moich prac, pozwolił mi odkryć cały miejsco-
wy system czarownictwa i bliżej weń wniknąć nie tylko teoretycznie, ale
nawet przez praktyczny współudział w paru intrygach czarowniczych”⁵².
Najważniejszą z owych intryg opisuje w szkicu „Kłopoty wdowca”, któ-
ry podobnie jak „Ucieczka Sławki” (w niniejszym wydaniu składają się na
rozdział „Skandal we wsi”) i „Magiczna bruzda”, nie jest tekstem stricte
naukowym, lecz zarysem beletryzowanego opowiadania etnograficznego,
którego głównym motywem są perypetie terenowe etnografa. Czytamy tu
m.in. o relacji Josifa z najbardziej szanowaną znachorką w Wołczu: „Sto-
sunki z Cwetkojcą. Zawsze płaciłem hojnie — za wiedzę, co mi przekazała,
za obecność przy jej praktykach z aparatem i magnezją. Lecz celowo nie
oznaczałem cen, i płacąc zostawiałem ją zawsze wdzięczną i zawsze nie-
pewną, czy to były już ostatnie granice mojej hojności. To ją dopingowało

⁴⁶Rozdz. „[Porecze — teren dla etnologa]” w Czarownictwie Porecza Macedońskiego, w czę-
ści 2, s. 17.

⁴⁷ „Kłopoty wdowca. (Pierwszy szkic)” w podrozdz. „Skandal we wsi” w Czarownictwie
Porecza Macedońskiego, w części 2, s. 166.

⁴⁸Tamże.

⁴⁹Podrozdz. „Łańcuchy lecznicze” w rozdz. „Walka o życie. [Zdrowie, choroba i śmierć
w systemie magii i religii]”, w części 1, s. 651.

⁵⁰Zob. w podrozdz. „Basnarica [i jej praktyki]” w rozdz. „Walka o życie. [Zdrowie, choroba
i śmierć w systemie magii i religii]”, w części 1, s. 657–660.

⁵¹ „Ucieczka Sławki. II” w podrozdz. „Skandal we wsi” w Czarownictwie Porecza Macedoń-
skiego, w części 2, s. 155.

⁵²Rozdz. „Destruktywna atmosfera wsi. Demokratyzm, kolektywizm i nierówność” w Cza-
rownictwie Porecza Macedońskiego, w części 2, s. 58.
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do dalszej współpracy”⁵³. Dzisiejsze standardy kazałyby w tym miejscu
stawiać pytania o etykę badacza — ale jednocześnie pozwalają docenić
szczerość Obrębskiego w ujawnianiu technik, do jakich uciekał się w tere-
nie. W całej rozciągłości wcielał w życie sformułowaną w Argonautach Za-
chodniego Pacyfiku zasadę pełnej jawności w kwestiach metodologicznych.
Przy czymwytrwałość, z jaką docierał do „dessous życia wsi”⁵⁴ („Trudności,
na które nieustannie natrafiałem w tej dziedzinie, dopingowały tylko mój
upór”⁵⁵), motywowana dyrektywą metodologiczną Malinowskiego naka-
zującą etnografowi wyczulenie na „nieustanne rozbieżności pomiędzy tym,
co ludzie mówią, a tym, co robią; tym co rzeczywiście czynią i tym, co my-
ślą”⁵⁶, doprowadziła go do precyzyjnego zrozumienia lokalnego systemu
społeczno-kulturowego i do wielu odkrywczych interpretacji.
„[P]rzestałem być cudzoziemcem. Zacząłem być swoim człowiekiem”

— brzmi puenta opowiadania „Ucieczka Sławki. I”, w którym Obręb-
ski ukazuje swoją sprawczą rolę jako etnografa obserwującego opisany
skandal we wsi. Dzięki temu, że konsekwentnie prezentuje swoje Ja etno-
grafa-terenowca (słusznie nazwano go „etnografem nieprzezroczystym”⁵⁷)
i włącza do opisów refleksje metodologiczne, otrzymujemy nie tylko do-
bry wgląd w jego warsztat, metodę i teorię, ale też żywy obraz relacji
z mieszkańcami Porecza. Na przykład: „[B]y zagłuszyć widmo ponurej rze-
czywistości, piliśmy wiejską samogonkę, śpiewaliśmy, dmuchali w [gajdę],
piliśmy kawę i [palili] kaczak, kontrabandowy tytoń miejscowy. Rozeszli-
śmy się zbratani. […] Sekuła trzepnął rękami po kolanach […]. «Oj, panie
Josif, naprawdę kawał diabła z ciebie! Żebyś wiedział, że masz słuszność.
Tylko ta, nie inna». Powiedziane było wiele i zrozumiane wiele”⁵⁸.
Rzucającą się w oczy cechą etnografii — i w konsekwencji antropologii

— Obrębskiego jest też głęboki wgląd w świat kobiet. Kobiety stanowiły
liczną grupę wśród jego poreckich rozmówców. Studia dotyczące magii,
czarownictwa i lecznictwa oparł w całości na wiedzy przekazanej mu przez
stare kobiety (baby), te dotyczące religijności i rodziny — w znacznym
stopniu. Oddając głos kobietom i wnikając w kobiece domeny rzeczywisto-
ści społecznej i symbolicznej wykraczał poza androcentryczne nastawienie
ówczesnej antropologii. Tę specyficzną wrażliwość musiał w jakimś stop-

⁵³ „Kłopoty wdowca. (Pierwszy szkic)” w podrozdz. „Skandal we wsi” w Czarownictwie
Porecza Macedońskiego, w części 2, s. 170.

⁵⁴ „Ucieczka Sławki. II” w podrozdz. „Skandal we wsi” w Czarownictwie Porecza Macedoń-
skiego, w części 2, s. 153.

⁵⁵Rozdz. „[Porecze — teren dla etnologa]” w Czarownictwie Porecza Macedońskiego, w czę-
ści 2, s. 17.

⁵⁶Adam Kuper, Między charyzmą i rutyną. Antropologia brytyjska 1922–1982, tłum. Kata-
rzyna Kaniowska, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1987, s. 27.

⁵⁷Zob. Karolina Bielenin-Lenczowska, Postmodernistyczny Obrębski. Gęsty opis, gender i nie-
przezroczysty etnograf w eseju „Skandal we wsi”, w: 105 godini od ragianieto na Jozef Obrembski.
105 years from the birth of Józef Obrębski, red. Eli Lucheska, Zvonko Dimoski, Institute for Old
Slavic Culture, Institute of Slavonic Philology UAM, Prilep–Poznań 2013, s. 25–32.

⁵⁸ „Kłopoty wdowca. (Pierwszy szkic)” w podrozdz. „Skandal we wsi” w Czarownictwie
Porecza Macedońskiego, w części 2, s. 165.
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niu zawdzięczać temu, że sam wychowywał się w rodzinie złożonej z matki
i sióstr, a więc w świecie kobiet. Ale istotnym czynnikiem były też cechy
jego osobowości — nieprzeciętna inteligencja emocjonalna, łatwość nawią-
zywania kontaktu — i wysokiej próby samoświadomość metodologiczna.
O ile było to dla niego możliwe jako dla badacza o męskim genderze, prak-
tykował—mówiąc współczesnym językiem— antropologię feministyczną.
Rzecz bowiem nie tylko w tym, że Obrębski stał się na Poreczu „swoim

człowiekiem”, postrzeganym przez filtr kategorii sąsiedztwa i pokrewień-
stwa, że blisko kolegował się z mężczyznami-rówieśnikami i że poreckie
basnarice dopuściły go do swojego świata, strzeżonego przed obcymi. Ta-
jemnica jego sukcesu badawczego tkwi w podmiotowym traktowaniu roz-
mówców.
W pracach macedońskich, które adresował do odbiorców z zachodniej

Europy, budował swój autorytet etnograficzny przez autowizerunek ba-
dacza bliskiego tubylcom, wręcz jednego spośród nich: Słowianina wśród
Słowian. Podkreślał swoją pochodzącą z autopsji znajomość wschodnio-
i południowoeuropejskich chłopów, pisał o łączących go z nimi osobistych
więzach przyjaźni. I choć w rzeczywistości od macedońskich górali dzieliło
go bardzo wiele— przede wszystkim pozycja społeczna ze wszystkimi atry-
butami różnicy klasowej (dla Poreczan był człowiekiem, który pochodził
z miasta, pisał i czytał, dysponował zasobami finansowymi⁵⁹) — wyniki
jego badań, jego pisma i żywa do dziś na Poreczu legenda o nim⁶⁰ po-
kazują, że w istocie rzeczy został przez wołczan i ich sąsiadów uznany
za swojego. A o pisarskiej strategii Obrębskiego pisano: „nie wykorzystał
językowej relacji władzy obecnej w naukowych narracjach o religii/-ach
«społeczeństw pierwotnych». […] [P]okazuje w swych tekstach siebie wo-
bec źródła i siebie wobec dyskursów naukowych, upodmiotowia rozmówcę
i tak konstruuje tekst, że widać w nim świadomość obecności przyszłego
czytelnika spoza kontekstu, który tekst stworzył”⁶¹.

V. Z obserwowanych faktów etnograficznych Obrębski wydobył nie
tylko perspektywę genderową. Zrekonstruował też inne „fakty niewidzial-
ne”⁶²: systemy lokalnego lecznictwa i czarownictwa. Wnikliwy opis po-
reckiego systemu magii leczniczej, rozpatrywanego w kontekście „kształtu
życia społeczności poreckiej, świata jej wartości społecznych i jej poglądu

⁵⁹Z zapisów Obrębskiego wynika, że nazywano go człowiekiem z miasta, mieszczaninem.

⁶⁰Więcej na temat pamięci o Obrębskim na Poreczu, zob. Karolina Bielenin-Lenczow-
ska, Anna Engelking, Józef Obrębski’s Poreče. An ethnographic revisit, w: Anthropology of
continuity and change. Macedonian Poreče 80 years after Jozef Obrebski’s work, red. Karolina
Bielenin-Lenczowska, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2015, s. 9–29, http://www.irete-
slaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/36.

⁶¹Joanna Rękas, Wokół Józefa Obrębskiego narracji o religii i religijności. Na podsta-
wie materiałów z macedońskiego Porecza, „Slavia Meridionalis” 2020, t. 20, s. 4, 22,
https://doi.org/10.11649/sm.2333.

⁶²Określenie Malinowskiego, zob.: Bronisław Malinowski, „Metoda badań terenowych
i niewidzialne fakty z dziedziny prawa i gospodarki tubylczej”, w: tenże, Ogrody koralowe…,
Dzieła, t. 4, cz. 2, s. 466–467.

http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/36
http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/36
https://doi.org/10.11649/sm.2333
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na świat i życie”⁶³, zawarł w studium „Walka o życie. [Zdrowie, choroba
i śmierć w systemie magii i religii]”. Gdyby je ukończył i opublikował,
zostałoby prawdopodobnie uznane za dzieło założycielskie antropologii
medycznej. W przedstawionej tu analizie poreckich praktyk leczniczych
nie ograniczył się do opisów magicznej skuteczności bogatego repertu-
aru zamówień znachorskich w rytualnym kontekście gestów i rekwizytów.
Przyglądał się też regułom funkcjonowania bab-znachorek w lokalnej spo-
łeczności, badał system pojęciowy i wierzeniowy związany z ciałem czło-
wieka, zdrowiem i chorobą, analizował rytuały zapobiegawcze i lecznicze
procedury niemagiczne, sytuując cały system lecznictwa w szerokiej per-
spektywie opozycji życie–śmierć. A temat śmierci, jako bardzo istotny dla
Poreczan, sproblematyzował już w pierwszych dniach swojego tam poby-
tu: „Trzeci wreszcie temat to śmierć. Szczęśliwie zdarzyło się, że pierwsza
wieś, do której wjechałem i w której rezyduję obecnie⁶⁴, przeszła przed
rokiem epidemję tyfusu. Żałoba trwa jeszcze i zagadnienie śmierci jest tu
zagadnieniem wciąż żywem. Materjał interesujący, ale luk sporo”⁶⁵. Lu-
ki te uzupełniał później, uczestnicząc w pogrzebach i wymianach darów
za dusze, słuchając lamentów żałobnych i notując je, rozmawiając o życiu
pozagrobowym, o duszy, o snach…
Z kolei w Czarownictwie Porecza Macedońskiego i innych opracowaniach

tego tematu Obrębski łączy etnografię praktyk czarowniczych z funkcjo-
nalną analizą całego systemu lokalnej magii i przeciwmagii, sytuowane-
go zawsze w szerokim kontekście społecznym, uwzględniającym z jednej
strony system wartości, emocje i panującą we wsi atmosferę, z drugiej
— strukturę rodową i genderową. Charakterystycznym rysem jego wkładu
w antropologiczne studia nad magią jest nie tylko dobrze uargumentowane
kwestionowanie klasycznego przeciwstawienia magii i religii, ale właśnie
konsekwentna, wielostronna kontekstualizacja, pokrewna temu, co Clifford
Geertz nazwie gęstym opisem. Fenomen poreckiego czarownictwa — dome-
ny kobiet — ukazuje Obrębski przez pryzmat systemowych konfliktów w za-
drudze i destruktywnych tendencji w społeczności wiejskiej, nierówności
społecznych oraz relacji władzy i dominacji, wreszcie społeczno-ekonomicz-
nych uwarunkowań instytucji małżeństwa. Podejmowane wwielu miejscach
wątki małżeństwa przez ucieczkę, a także impotencji i niepłodności, wraz
z motywem towarzyszących im praktyk magicznych, okazały się dla niego
ważnym kluczem do struktury organizacji społecznej i rodzinnej Poreczan.
„Porecze — konkludował w jednym z rozdziałów Czarownictwa — drobny
odcinek słowiański, lecz bardzo charakterystyczny. Odkrycia poreckie zobo-
wiązują do rewizji poglądów, ukutych na podstawie innego materiału”⁶⁶.

⁶³Podrozdz. „Magia lecznicza Porecza. Wprowadzenie” w rozdz. „Walka o życie. [Zdrowie,
choroba i śmierć w systemie magii i religii]”, w części 1, s. 522.

⁶⁴Mowa o Wołczu.

⁶⁵List Józefa Obrębskiego do Bronisława Malinowskiego, Wołcze, 4 listopada 1932
(arch. LSE).

⁶⁶Rozdz. „[Śladami Poreczanina. Analiza terenowa czarów macedońskich]” w Czarownic-
twie Porecza Macedońskiego, w części 2, s. 94.
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Obrębski, wzorem Malinowskiego, pozostawał w sporze z dawniejszą
etnologią. Błyskotliwie dekonstruował zadomowione w antropologii ewo-
lucjonistyczne i dyfuzjonistyczne mity i esencjalizmy. Jego równoległe za-
korzenienie w teorii i w empirii („teoretyczne zaawansowanie i analityczny
kunszt”⁶⁷) powodowało, że choć interesowała go (re)konstrukcja tego, co
w kulturze systemowe, dostrzegał i analizował m.in. „to, co tak często było
[lekceważone i] pomijane w opisie życia wsi: podział klasowy [i] klaso-
we nierówności, indywidualizm rodzinny […], obecność konfliktów i tarć,
wynikających ze sprzeczności interesów i z egoizmów [poszczególnych]
rodzin — jednym słowem to wszystko, co […] podważa mit społecznej jed-
norodności wsi, [mit] jej kolektywizmu [i] solidarności bez zastrzeżeń”⁶⁸.
W swoich opisach i interpretacjach niezmiennie zdawał sprawę z zaob-
serwowanych faktów, dążąc do poznania „rzeczywistości i dynamiki życia
wiejskiego”⁶⁹. W centrum jego zainteresowań pozostawał bowiem zawsze
żywy, konkretny człowiek (a nie typ wieśniaka wschodnioeuropejskiego!)
z jego doświadczeniem życiowym, potrzebami, emocjami, sprawczością,
systemem wartości i przekonań. Interesowali go „członkowie społeczeń-
stwa miejscowego, członkowie instytucji i grup, które składają się na to
społeczeństwo, […] żywi ludzie, których trzeba poznać i obserwować”⁷⁰.
Obrębski był humanistą i zarazem intelektualistą o egalitarnej wrażliwości.
Dlatego też patrzenie na badaną rzeczywistość „z punktu widzenia tubyl-
ca”⁷¹ stanowiło dla niego dyrektywę pozadyskusyjną: „Oczywiście w tej
metodzie nie zostanie pominięty punkt widzenia Poreczanina; jest on tak
samo przedmiotem naszych zainteresowań”⁷².

VI. Nietrudno dostrzec, że konstruując swój przedmiot badań, Obręb-
ski odnosił go do modelu, jaki stanowiła opisana przez Malinowskiego
społeczno-kulturowa rzeczywistość Wysp Trobrianda. Wzorując się na tym
modelu, planował serię monografii.
Maszynopis książki Macedońska wiara i obrzędy. Socjologiczny opis wie-

rzeń i obrzędów magiczno-religijnych Porecza w serbskiej Macedonii, przy-
gotowany do druku w Warszawie podczas okupacji niemieckiej, uległ
zniszczeniu w czasie powstania w 1944 roku. Była to jedyna z jego trzech
napisanych wówczas książek, która została utracona. Pozostałe dwie, Po-
lesie archaiczne (1944) i Pańską szkołę i mużyckie dzieci (1943), udało się
autorowi uchronić od zniszczenia, dzięki czemu ich pierwodruki mogły
się ukazać w pierwszym tomie Studiów etnosocjologicznych — Polesie —

⁶⁷Grażyna Kubica, Kobiety i (nie)obecność…, s. 167.

⁶⁸Rozdz. „Destruktywna atmosfera wsi. Demokratyzm, kolektywizm i nierówność” w Cza-
rownictwie Porecza Macedońskiego, w części 2, s. 56.

⁶⁹Tamże, s. 47.

⁷⁰Tamże.

⁷¹Określenie Malinowskiego, zob.: Bronisław Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfi-
ku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Dzieła, t. 3, tłum. Barbara
Olszewska-Dyoniziak i Sławoj Szynkiewicz, PWN, Warszawa 1981, s. 57.

⁷²Rozdz. „Czarownictwo na Poreczu” w Czarownictwie Porecza Macedońskiego, w części 2,
s. 69.
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w 2007 roku⁷³. W skład tomu Polesie weszły także rozszerzone, dzięki za-
chowanym materiałom warsztatowym, wersje artykułów, które Obrębski
publikował przed wojną; prace nieukończone i niezredagowane są w nim
nieliczne. Co więcej, nie znalazły się w nim — inaczej niż w Macedonii —
notatki terenowe z badań na Polesiu.
Z punktu widzenia chronologii prowadzonych przez Obrębskiego ba-

dań terenowych tom Macedonia powinien był zostać opublikowany jako
pierwszy w serii. Badania na Polesiu, których wyniki zawiera wydane 15 lat
temu Polesie, były bowiem jego drugą samodzielną ekspedycją terenową
i odbyła się ona po macedońskiej. Ale niniejszy, drugi tom Studiów et-
nosocjologicznych, ma inny charakter niż pierwszy. Przygotowanie go do
publikacji wymagało więcej czasu, większego wysiłku edytorskiego, licz-
niejszego zespołu współpracowników i innych kompetencji niż w wypadku
skromniejszego objętościowo i bardziej przystępnego językowo i meryto-
rycznie Polesia.
Dwuczęściowa Macedonia zawiera cały dorobek Obrębskiego pocho-

dzący z badań w tym kraju: opracowania monograficzne wraz z ilustrującą
je obszerną dokumentacją terenową, którą zamieszczamy tu w oryginal-
nym dialekcie poreckim (w transkrypcji na alfabet łaciński) i w polskim
przekładzie. Poza artykułem Social structure and ritual in a Macedonian
village z 1961 roku⁷⁴, który publikujemy, jak i pozostałe teksty napisane
przez Obrębskiego po angielsku, w polskim tłumaczeniu, żadna z prac za-
mieszczonych w tomie nie ma formy zamkniętej. Delimitacja i układ tych
prac, pisanych po polsku i angielsku, zachowanych w wielu wariantach
w maszynopisach i rękopisach, częściowo w postaci zarysów, fragmentów,
urywków i konspektów, zostały wypracowane w procesie redakcji nauko-
wej. Czasem nie sposób było rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia np. ze
szkicem rozdziału monografii czy też odrębnego artykułu. Nie sposób było
nawet definitywnie stwierdzić, nad iloma w sumie książkami i artykuła-
mi Obrębski pracował. Nie tylko bowiem nie mamy pewności, jaki (i czy
w ogóle) ostateczny kształt nadawał on swojemu projektowi pisarskiemu,
ale nawet wiedzy, czy jego macedońskie materiały terenowe i warsztatowe
zachowały się w całości⁷⁵.
Dlatego koncepcja tomu Macedonia, która wyłoniła się na podstawie

znajdujących się w spuściźnie uczonego konspektów („Plan ogólny 1935”
i in.), jakie powstawały w różnych latach i nie zawsze są ze sobą spójne,

⁷³Józef Obrębski, Polesie. Studia etnosocjologiczne, t. 1, red. i wstęp Anna Engelking, Oficyna
Naukowa, Warszawa 2007.

⁷⁴Był to referat, który Obrębski wygłosił podczas Annual Meeting of American Anthropo-
logical Association w Filadelfii. W 1966 r. został on przyjęty do publikacji w „Comparative
Studies in Society and History”; ostatecznie się nie ukazał. Według Joela Halperna artykuł
mógł być zwrócony autorowi dla dokonania poprawek, które jednak nie zostały poczynione.

⁷⁵Materiały i pisma Józefa Obrębskiego znajdują się w archiwum University of Mas-
sachusetts w Amherst w Stanach Zjednoczonych (http://scua.library.umass.edu/obrebski-
jozef/). Macedońska część jego spuścizny obejmuje około półtora tysiąca stron rękopisów
i maszynopisów pisanych po polsku, macedońsku i angielsku oraz około 550 szklanych nega-
tywów fotograficznych.

http://scua.library.umass.edu/obrebski-jozef/
http://scua.library.umass.edu/obrebski-jozef/
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pochodzi nie od autora, lecz od ode mnie jako redaktorki naukowej. Nie-
które decyzje dotyczące struktury tomu musiały być arbitralne. Macedonia
bowiem to w istocie rzeczy zamknięty między okładkami warsztat antropo-
loga, który jego twórca zmuszony był opuścić. Józef Obrębski zmarł nagle
w wieku 62 lat, u progu emerytury, którą zamierzał poświęcić m.in. pracy
nad materiałami z Porecza. Jego marzeniem było także powrócić jeszcze
do Wołcza.
Główny zrąb pism macedońskich Obrębskiego, w tym również więk-

szość tych, które napisał po angielsku, pochodzi z lat 1933–1944. Choć
właściwie jako datę początkową należałoby przyjąć już rok 1932, zary-
sy monografii o kontekstualizowanych socjologicznie bałkańskich mitach
oraz o macedońskim czarownictwie zaczął bowiem szkicować już w tere-
nie, mimo że, jak czytamy w jego liście do Malinowskiego, „dla pracy sys-
tematycznej niema ani czasu ani warunków. Nawiasem mówiąc, mieszkam
kątem”⁷⁶. Pierwsza z tych monografii, Mit i rzeczywistość, którą Obrębski
pisał partiami po polsku, partiami po angielsku (być może jej fragmen-
ty angielskie, „Bride wealth in Macedonia”, „Problems of bride wealth”,
„Parricide nucleus”, „Oedipus complex”, „Parricide myth in patriarchal
community” i inne, drobniejsze, zamierzał opracować w formie artyku-
łów), podobnie jak pozostałe, nie została ukończona. Na pewno pracował
nad nią (a w każdym razie nad rozdziałem „Małżeństwo matrylokalne albo
fikcja w historii. Mit osadniczy”) jeszcze po 1935 roku, o czym świad-
czy odwoływanie się do wydanej wtedy książki Jowanowicia. Koncepcję
tej monografii referował Moszyńskiemu: „Ta praca, zamierzona nie jako
terenowa⁷⁷, ale jako ogólno-bałkańska teoretyczna, nie jest jeszcze skoń-
czona. Pod analizę poddałem następujące mity: 1) o zabijaniu starców,
2) mit osadniczy, 3) o królewiczu Marku i junakach (mity heroiczne),
4) o miłości kazirodczej, 5) o sprzedaży żony — i z poza terenu: 6) o męż-
czyźnie w połogu. Tezą teoretyczną jest, że mity te mylnie pojmowane są
bądź jako tradycja zamierzchłej i zaginionej kultury (Mit 1, 4, 5, 6), bądź
jako dokumenty dotyczące pochodzenia wsi (M. 2), bądź wreszcie jako
świadectwo narodowej lub państwowej świadomości włościan macedoń-
skich (M. 3). Funkcjonują one w obecnej aktualnej strukturze społecznej
bądź jako sankcja istniejącego stanu rzeczy, bądź jako nakaz moralny
w kompleksie stosunków socjalnych, właściwych dla kultury bałkańskiej.
Tak więc cała praca rozpada się na dwa działy: teoretyczno-polemiczny,
gdzie druzgotane są dotychczasowe błędy etnograficzne, i konstruktywny,
gdzie dla każdego z mitów wskazany jest jego właściwy kontekst socjal-
ny. To oczywiście obejmuje analizę szeregu dziedzin życia. Mit o zabijaniu
starców — dynamikę pokrewieństwa oraz prawa i praktyki wzajemności
rodzinnej. Mit o miłości kazirodczej — to analiza prawa i doboru mał-
żeńskiego. Mit o sprzedanej żonie — analiza stanowiska kobiety-małżonki

⁷⁶List Józefa Obrębskiego do Bronisława Malinowskiego, Wołcze, 4 listopada 1932
(arch. LSE).

⁷⁷Ostatecznie doMitu i rzeczywistościweszła niemała porcja zapisów terenowych z Porecza.
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w rodzinie. Mit osadniczy— analiza systemu władania ziemią, ze specjalną
uwagą na spory i konflikty graniczne. Mit o mężczyźnie w połogu pozostaje
w związku ze strukturą rodziny — jej jednostronną patrylinearną filjacją
przy bilateralnej organizacji. Wreszcie mit o król[ewiczu] Marku — to spe-
cjalność wybitnie macedońska. Apoteoza ideału społecznego i życiowego
Macedończyka, którym jest marifedžija — ‘spryciarz’. Ta praca przedsta-
wia się zupełnie interesująco — niestety dotychczas głównie w planach.
Nie mam zamiaru jej natychmiast kończyć — chciałbym ją zachować jako
pracę habilitacyjną na przyszłość”⁷⁸.
Podstawą habilitacji Obrębskiego w przyszłości, w 1946 roku, stała się

jednak zupełnie inna monografia, Polesie archaiczne. Trzynaście lat wcze-
śniej nie mógł wiedzieć, że napisze taką książkę, choć już wtedy planował
badania na Polesiu. Natomiast zapoczątkowana na Poreczu antropologicz-
na interpretacja jednego z wymienionych mitów, wpisanego w szerszy
kontekst słowiański i bałkański mitu o mężczyźnie w połogu, ujrzała świa-
tło dzienne jako „Family organisation among Slavs as reflected in the
custom of couvade”⁷⁹ — jego rozprawa doktorska. Choć pracował póź-
niej nad przygotowaniem jej do druku — miała się ukazać, podobnie jak
książki innych uczniów Malinowskiego, ze wstępem profesora — wersji
książkowej nie ukończył.
O kolejnym bloku zagadnień, które badał na Poreczu, pisał do Mali-

nowskiego: „Próbowałem prócz tego zająć się magją i lecznictwem. Ale
wydobycie najdrobniejszej informacji kosztuje wiele czasu, a przytem tek-
stów formuł magicznych nie sposób uzyskać: tracą swą siłę zakomunikowa-
ne drugiemu. Prawdopodobnie na przyszłość zrezygnuję z tego tematu”⁸⁰.
Na szczęście nie zrezygnował i dzięki temu w skład niniejszej edycji mo-
gła wejść zarówno monografia Czarownictwo Porecza Macedońskiego oraz
mniejsze całostki poświęcone praktykowaniu czarów w tym regionie, jak
i studium systemu lokalnego lecznictwa „Walka o życie. [Zdrowie, choro-
ba i śmierć w systemie magii i religii]”. Gdy pół roku później Obrębski
opuszczał Macedonię, tak rekapitulował swoje terenowe zmagania z ma-
cedońską magią: „Był to temat niewątpliwie najtrudniejszy ze względu
na jego niedostępność w Macedonji. Notabene, dotychczas mam wraże-
nie ani jednego opisu systemu medycyny i magji u południowych Słowian
niema. Praca, początkowo podjęta ze złości na skrytość i nieufność bab
macedońskich, rozwinęła się dość interesująco. Rezultatem tego będzie
książka o znachorkach macedońskich, którą — o ile warunki pozwolą —
postaram się przygotować po angielsku. […] Jest ona bardziej interesująca

⁷⁸List Józefa Obrębskiego do Kazimierza Moszyńskiego, Calais, 4 kwietnia 1933 (arch.
IEiAK UJ).

⁷⁹Jozef Obrebski, “Family organisation among Slavs as reflected in the custom of couvade”,
praca doktorska, London School of Economics, grudzień 1933, mpis., 200 s. (arch. LSE). „Or-
ganizacja rodzinna Słowian w świetle zwyczaju kuwady” będzie opublikowana w trzecim
tomie Studiów etnosocjologicznych Obrębskiego.

⁸⁰List Józefa Obrębskiego do Bronisława Malinowskiego, Wołcze, 4 listopada 1932
(arch. LSE).



MACEDONIA JÓZEFA OBRĘBSKIEGO 33

niż to wygląda z tytułu, i bardziej obszerna. Będzie dość ważnym przy-
czynkiem dla znajomości struktury społeczno-kulturalnej społeczeństwa
patryjarchalnego. Posiada dość obfitą kolekcję fotografij. Jestem pełen za-
pału dla tej pracy i w Londynie natychmiast zabiorę się do niej. Jest jednak
poważny brak w niej. Brak obserwacyj i zdjęć dla tak ważnych w medy-
cynie i magji okresów, jak okres Dziurdzioenski i Iwandenski⁸¹. Nawiasem
mówiąc, dla przestudjowania tych okresów chciałbym jeszcze powrócić na
Porecze. Tym razem dla studjów nad religją — temat, który wydaje mi się
niezwykle interesujący i pociągający”⁸².
Czy rzeczywiście w 1933 roku w Londynie Obrębski pracował nad

Czarownictwem, nie wiemy. Na pewno pisał wtedy „Kuwadę”; stopień dok-
tora antropologii społecznej na podstawie tej rozprawy uzyskał w Lon-
don School of Economics 24 stycznia 1934 roku. Zamysłu przygotowa-
nia Czarownictwa po angielsku ostatecznie nie zrealizował; zachowały się
natomiast angielskie konspekty tej planowanej monografii. Po angielsku
opracował jedynie problematykę magii impotencji i bezpłodności — są to
dwa (nieukończone) teksty: „Marital maladjustment and marriage stabil-
ity” i „Conjugal maladjustment”, zamieszczone tutaj w rozdziale „Wielkie
niedole pożycia małżeńskiego”. Czarownictwem Obrębski zajmował się po
powrocie z Londynu do Polski. W 1934 roku opublikował w krakowskim
„Kuryerze Literacko-Naukowym” popularnonaukowy artykuł Czarna Ma-
gja w Macedonii⁸³; w niniejszej edycji nie przedrukowujemy go in extenso
— w rozdziale „Religia giaurów macedońskich” publikujemy jego obszer-
niejszy wariant. O swojej pracy nad tym tematem pisał do Malinowskiego
rok później, po otrzymaniu egzemplarza Coral Gardens and their Magic⁸⁴:
„Czarownictwo było opracowywane w terenie i potem pod świeżymi jeszcze
reminiscencjami mojego treningu u Pana Profesora i metodycznie i teore-
tycznie wywodzi się właściwie z Coral Gardens. […] Pracę nad Czarow-
nictwem podjąłem b[ardzo] niedawno i z racji stałych wyjazdów w teren
i bieżących robót poleskich posuwałem ją naprzód b[ardzo] nierównymi
i dorywczymi skokami. Traktowałem ją jako konieczne zastępstwo «Kuwa-
dy», gdyż niestety mój «dorobek» naukowy wciąż jeszcze świeci pustkami.
Ewentualnie będzie onamogła stanowić tezę habilitacyjną, gdyż mam pew-
ne wątpliwości co do tego, czy Polesie […], możnaby było brać w tym
względzie pod uwagę. To też ten ostatni temat staram się odsunąć na dal-
szy plan. Niestety, Czarownictwa mam dopiero połowę; przypuszczam, że
zajmie mi ono jeszcze około 2 miesięcy czasu. Właśnie w sprawie tej pracy
chciałem się zwrócić do Pana Profesora z zapytaniem, czy możnaby było

⁸¹Mowa o ważnych w poreckim kalendarzu obrzędowym dniach świętego Jerzego
(23 kwietnia / 6 maja) i świętego Jana (24 czerwca / 7 lipca) oraz powiązanych z nimi
kompleksach magiczno-wierzeniowych.

⁸²List Józefa Obrębskiego do Kazimierza Moszyńskiego, Calais, 4 kwietnia 1933 (arch.
IEiAK UJ).

⁸³Józef Obrębski, Czarna Magja w Macedonii, „Kuryer Literacko-Naukowy”, dodatek do
„Ilustrowanego Kuryera Codziennego”, 23 IV 1934, nr 17, s. VI–VIII.

⁸⁴Ta ostatnia z cyklu monografii trobriandzkich Malinowskiego ukazała się w 1935 r.
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prosić Pana Profesora o wstęp do tej książki, o ile oczywiście uzna ją Pan
Profesor za godną tego. Byłbym szczerze szczęśliwy, gdyby pierwsza moja
książka etnologiczna była zaszczycona tem wyróżnieniem i tym znakiem
szkoły i kierunku. Z przykrością jednak muszę uprzedzić, że temu niedo-
szłemu jeszcze Czarownictwu daleko jest nietylko do Coral Gardens, które
stanowiły dlań wzór niedościgniony i niemożliwy do urzeczywistnienia, ale
nawet do Sorcerers of Dobu⁸⁵. Choć to, mam nadzieję, może być położone
częściowo na karb terenu”⁸⁶.
Ostatecznie tak się jednak stało, że na dalszy plan Obrębski przesunął

nie Polesie, lecz Macedonię, i że również Czarownictwo Porecza Mace-
dońskiego pozostawił nieukończone. Począwszy od wiosny 1934 roku był
zaangażowany w badania terenowe na Polesiu; jesienią 1936 roku został
wicedyrektorem nowo powołanej instytucji badawczej — Państwowego In-
stytutu Kultury Wsi, w którym również organizował i prowadził badania.
Działał intensywnie także jako wykładowca, tłumacz pism Malinowskiego,
redaktor prac socjologicznych; pisał artykuły i recenzje. Ostatnim udoku-
mentowanym śladem jego pracy nad Czarownictwem jest referat „Czarow-
nictwo w Macedonii”, wygłoszony 1 kwietnia 1936 roku na posiedzeniu
naukowym Instytutu Naukowego Antropologii i Etnologii Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego.
Próbkę swoich studiów nad religią dał Obrębski w drugiej i ostatniej

publikacji dotyczącej Macedonii, która za jego życia ukazała się po pol-
sku. Był to artykuł System religijny ludu macedońskiego, opublikowany dwa
lata po Czarnej magji… również w „Kuryerze Literacko-Naukowym”⁸⁷. Roz-
szerzony o archiwalne odmiany tekstu, znalazł się w niniejszym tomie jako
„Religia giaurówmacedońskich”. Jest jednym z rozdziałów zrekonstruowa-
nej, w takim zakresie, w jakim to było możliwe, monografii, która w naszej
edycji nosi tytuł Giaurowie Macedonii. Opis magii i religii pasterzy z Porecza
na tle zbiorowego życia ich wsi i stanowi pierwszą część tomu Macedonia.

VII. Po wojnie Józef Obrębski nie porzucił zamiaru opracowania ma-
teriałów macedońskich i przedstawienia ich syntezy w monografii. Gdy
w 1946 roku przygotowywał się w Anglii do wyjazdu na Jamajkę, gdzie
miał, z ramienia LSE, prowadzić badania terenowe w ramach projektu
West Indian Social Survey, jego plany dotyczące dorobku z Porecza były
następujące: „Mam jeszcze zamiar, ale już na Jamaice — pisał do mat-
ki — przygotować do druku po angielsku swoje prace wojenne: Polesie

⁸⁵Sorcerers of Dobu—wydana w roku 1932 z przedmową Malinowskiego monografia jego
ucznia, Reo Fortune’a, poświęcona nowogwinejskiemu czarownictwu w kontekście struktury
społecznej.

⁸⁶List Józefa Obrębskiego do Bronisława Malinowskiego, Warszawa, 24 stycznia 1935
(arch. LSE).

⁸⁷Józef Obrębski, System religijny ludu macedońskiego, cz. 1–5, „Kuryer Literacko-Nauko-
wy”, dodatek do „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”, 15 czerwca 1936, nr 24, s. XIII–XIV;
29 czerwca 1936, nr 26, s. XI–XII; 13 lipca 1936, nr 28, s. XI–XIII; 20 lipca 1936, nr 29,
s. XI–XII; 27 lipca 1936, nr 30, s. XIII.
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i Macedonię. Ale z tym się nie będę śpieszył. Temat i tak nieaktualny,
można to opublikować teraz albo i później. Przytym chciałbym przedtem
dostać swoje materiały i poleskie, i macedońskie: maszynopis, który jest
w Łodzi („Giaurów Macedońskich”) — więc będzie to zapewne trwało.
[…] W mojej kolekcji jest ciężkie bardzo pudło klisz macedońskich. Nie-
które z nich są potrzaskane, inne pozaciekane lub o zniszczonej emulsji.
Dowiedz się od Janka, ktoby mógł zrobić z nich odbitki lub powiększenia
najwyżej do wielkości normalnej pocztówki i daj je tam do skopiowania.
Trzeba było[by] dawać je partiami najwyżej po 10 sztuk naraz, wybierając
tylko te klisze, które nie są zniszczone; z tyłu na każdej odbitce dać ten
napis, który figuruje na kopercie, z której klisza została wyjęta; i przesyłać
do mnie. […] Z macedońskich materiałów chciałbym dostać i materiały,
i opracowany już maszynopis”⁸⁸. Ów maszynopis to najpewniej tych kil-
ka rozdziałów Giaurów Macedonii (kopie i/lub wersje robocze fragmentów
utraconej monografii?), które stały się punktem wyjścia niniejszej edycji.
Podczas badań terenowych bardzo trudno jednak zajmować się czym-

kolwiek innym, zwłaszcza jeśli nie ma pośpiechu z publikacją. I rzeczy-
wiście Obrębski z ostatecznym opracowaniem pism macedońskich — teraz
już po angielsku— się nie spieszył. Wrócił do sprawy na początku lat sześć-
dziesiątych. W swoim CV z tego okresu podał, że przygotowuje książkę
„The Giaours of Macedonia. A functional study of religious institutions in
a traditional peasant community. (Based on 1932–1933 fieldwork in Yu-
goslavian Macedonia)”. Wspomniana wcześniej praca Social structure and
ritual in a Macedonian village z 1961 roku, którą publikowano kilkakrot-
nie po śmierci Obrębskiego, także w polskich przekładach⁸⁹, była zapewne
przedstawionym w formie artykułu zarysem tej monografii.
Ta ostatnia, najpóźniejsza rzecz Obrębskiego o macedońskim Pore-

czu — Struktura społeczna i rytuał we wsi macedońskiej — jest też ostatnią
pozycją w spisie treści niniejszego wydania. Zamyka drugą część Mace-
donii, stanowiąc jednocześnie merytoryczne zwieńczenie całości. Rekapi-
tuluje najważniejsze ustalenia dotyczące podziału genderowego: synte-
tycznie przedstawia, jak właściwa systemowi patriarchalnemu dominacja
mężczyzn w życiu rodzinnym, rodowym i społecznym równoważona jest
dominującą pozycją kobiet w sferze obrzędowej, w wyniku czego spo-
łeczność na poziomie symbolicznym staje się jednością. Tekst ten uznano
za „ekstraordynaryjną społeczno-etnograficzno-folklorystyczną analizę re-
ligijnych zachowań małej społeczności. Więzi religijne są w niej formą
praktykowania więzi wspólnotowych, a to, co typowe (prawosławie oraz
jego «ludowy» wymiar) współistnieje z tym, co swoiste”⁹⁰. Co istotne, tezy
i wnioski przedstawione w tym artykule Obrębski wypracował już na Pore-
czu; nowe jest tu tylko instrumentarium teoretyczne, które zaaplikował do

⁸⁸List Józefa Obrębskiego do Marii Obrębskiej, Ruislip, Mddx, England, 30 grudnia 1946
(arch. rodzinne Obrębskich w posiadaniu Anny Engelking).

⁸⁹Szczegóły bibliograficzne podaję w „Nocie edytorskiej” w części 2.

⁹⁰Joanna Rękas, Wokół Józefa Obrębskiego narracji…, s. 4.
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swojego macedońskiego materiału na początku lat sześćdziesiątych: usta-
lenia Lévi-Straussa i Goody’ego. Pomogło ono zweryfikować pozytywnie
i ugruntować jego młodzieńcze wglądy. W Strukturze społecznej i rytuale
Obrębski wykazuje, że genderowy „dwudział” to elastyczny mechanizm
stanowiący fundament i zasadniczą oś konstrukcyjną całego systemu spo-
łeczno-kulturowego i zarazem gwarantujący jego pełnię, spójność, dyna-
mikę i kontynuację.
Zatrzymajmy się jeszcze przy fotografiach z Porecza. Jak dowodzi

przytoczony list do matki, Obrębski przywiązywał dużą wagę do doku-
mentacji fotograficznej. Nic w tym dziwnego — fotografia (a do niedawna
także rysunek) to jedno z podstawowych narzędzi tworzenia źródeł et-
nograficznych. Fotografował i Moszyński, i Malinowski, to samo robili
ich uczniowie. Obrębski dobrze rozumiał się z Moszyńskim w kwestii
znaczenia fotografii dokumentacyjnej i chyba podzielali emocje wiążące
się z „gonitwą z aparatem”. Relacjonując profesorowi rytuał oborywania
(a właściwie odorywania) wsi, który odbywał się po ciemku przy świetle
pochodni, pisał: „Nieszczęściem zawiodła mnie francuska magnezja, i zdję-
cia się nie udały. Był to jeden z największych zawodów w trakcie pracy,
tembardziej że zdjęciami temi chciałem zrobić niespodziankę Panu Profe-
sorowi. Do ostatnich dni swego pobytu prowadziłem całą akcję, wiodącą do
powtórzenia obrzędu, ale niestety nic nie wskórałem. Jeszcze dotychczas
nie mogę tego przeboleć”⁹¹. Niektóre swoje zdjęcia ofiarował Moszyń-
skiemu. W drugiej części drugiego tomu Kultury ludowej Słowian, wśród
ilustracji w rozdziale „Muzyka”, znajduje się piękna fotografia autorstwa
Obrębskiego, podpisana „Dudarz z serbsko-macedońskiego pogranicza”⁹².
W Macedonii to zdjęcie — „Wesele w Botuszu. Noc z soboty na niedzielę
w domu pana młodego. Gajdziarz” — zamieściliśmy w rozdziale „Swadba.
[Zapisy terenowe]”.
Obrębski miał refleks i dobre oko. Jego zdjęcia z Porecza, choć są

wśród nich i pozowane, i dokumentujące kulturę materialną w duchu
klasycznej fotografii etnograficznej, to w większości ujęcia reporterskie,
ciekawe i niejednokrotnie mające dużą wartość artystyczną. I co najważ-
niejsze, dominują na nich ludzie. „Kiedy przeglądamy macedońskie fo-
tografie Obrębskiego — pisał amerykański opiekun jego spuścizny, Joel
Halpern — pierwsze wrażenie narzuca się samo: nędza. Ludzie w łachma-
nach, z trudem walczący o przetrwanie. Lecz to nie warunki materialne
ich bytu przyciągnęły uwagę fotografa. […] [P]roblemy, z którymi bory-
kali się współcześni Obrębskiemu wieśniacy, poszukując sensu w swym
niełatwym życiu, zawierały wątki nieobce i ludziom współczesnym. […]
[O]pisane [przez niego] usiłowania macedońskich wieśniaków, by zna-
leźć w życiu równowagę między hierarchią organizującą życie społeczne

⁹¹List Józefa Obrębskiego do Kazimierza Moszyńskiego, Calais, 4 kwietnia 1933 (arch.
IEiAK UJ).

⁹²Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian, cz. 2, Kultura duchowa, z. 2, Polska Aka-
demia Umiejętności, Kraków 1939, s. 1267.



MACEDONIA JÓZEFA OBRĘBSKIEGO 37

a koniecznością radzenia sobie z tym, co nieznane i niewidzialne, ten kon-
flikt i sprzeczność, jest to coś, do czego również i współczesny człowiek
może się w swoim doświadczeniu odwołać. […] Powierzchowne spojrze-
nie pozwala dostrzec przede wszystkim egzotykę mieszkańców dalekiego
bałkańskiego kraju. Bardziej uważne — widzi nie tylko ślady borykania się
z trudami tamtego życia, ale to, co wspólne dla całego rodzaju ludzkiego.
[…] Nie możemy […] nie spostrzec uczuć wyrażonych na spoglądających
tu na nas twarzach. Zignorować je oznaczałoby utracić coś z naszego wła-
snego człowieczeństwa”⁹³.
Uważny czytelnik na pewno zwróci uwagę, że rozmieszczenie zdjęć

w książce jest nierównomierne: niektóre rozdziały są bogato ilustrowane,
inne bardzo skromnie lub wcale. Obecność lub brak fotografii to prosty
wskaźnik obecności i nieobecności Obrębskiego przy opisywanych wyda-
rzeniach czy obrzędach. Przy czym jest uderzające, jak obrazowo opisał
też obrzędy i rytuały magiczne, których nie był bezpośrednim świadkiem
— na przykład w takich rozdziałach, jak „Dziurdzioen”, „Pasterskie obrzę-
dy inauguracyjne” czy „Odwracanie gradu i magia deszczu”. Dostajemy tu
gęsty etnograficzny opis oparty jedynie na relacjach rozmówców, a spra-
wiający wrażenie, jakby autor widział to, co opisuje, na własne oczy.
Obrębski był doprawdy dobrym pisarzem etnograficznym.
Po powrocie swojego ucznia z Macedonii Malinowski sformułował dla

Fundacji Rockefellera opinię następującej treści: „Sprawa Obrębskiego jest,
jak Pan to ujmuje, «dosyć niejasna». Nie ma żadnej wątpliwości, że na-
leży on do najzdolniejszych wśród młodzieży etnologicznej. Jest dobrym
pracownikiem, oryginalnym, przenikliwym, efektywnym. Z pewnością ma
iskrę geniuszu. Przy tym wszystkim nie jest pewne, czy faktycznie wysunie
się na czoło. Z tego, co wiem, ma w papierach co najmniej dwa manuskryp-
ty niemal gotowe do publikacji, które, obawiam się, nigdy nie ujrzą światła
dziennego. Skrajny perfekcjonizm; sam cierpię na tę słowiańską chorobę
(i wiele innych). Niech Pan będzie w stosunku do Obrębskiego bardzo wy-
rozumiały. Nie tracę nadziei, że znajdzie się w pierwszym szeregu”⁹⁴.
Po uzyskaniu doktoratu Obrębski otrzymał od Malinowskiego propo-

zycję pozostania w Londynie i dalszej z nim współpracy⁹⁵. Szczegółów tej
propozycji, której pamięć trwała w rodzinie Obrębskich, nie znamy. Gdyby
ją przyjął, może jego perfekcjonizm byłby lepiej kontrolowany i „Kuwada”
oraz późniejsze monografie macedońskie ujrzałyby światło dzienne.
Gdyby opublikował, jak zamierzał, przynajmniej „Kuwadę” i Czarow-

nictwo ze wstępami Malinowskiego, nie mówiąc o utraconej monografii

⁹³Joel M. Halpern, The Macedonian village photographs of Jozef Obrebski in the early 1930s.
A perspective from his writings, w: Jozef Obrembski, Porecze 1932–1933. Macedonian Porech
1932–1933, red. Tanas Vrażinovski, Anna Engelking, Joel M. Halpern, Institut za Starosło-
wenska Kułtura, Matica Makedonska, Prilep–Skopje 2003, s. 79–81 (tłum. Anna Kuczyńska).

⁹⁴List Bronisława Malinowskiego do Tracy B. Kittredge’a, Londyn, 22 października 1933
(arch. LSE; tłum. Anna Engelking).

⁹⁵O tej propozycji Malinowskiego powiedziała mi w 1994 r. siostra Józefa, Profesor Anto-
nina Obrębska-Jabłońska.
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macedońskiego systemumagiczno-religijnego, przekaz tych książek nie po-
zostałby bez wpływu na dalszy rozwój antropologii. Początek antropologii
społeczności chłopskich musielibyśmy przesunąć z lat pięćdziesiątych do
lat trzydziestych XX wieku. Podobnie antropologii medycznej. Obrębski
funkcjonowałby obok Malinowskiego i Mead jako odkrywczy antycypa-
tor teorii gender. Wreszcie, w historii antropologii zapisałby się inny obraz
wpływu funkcjonalizmu na badania podejmowane w Europie, lecz także sa-
me te badania po przyswojeniu dokonań Obrębskiego najprawdopodobniej
wyglądałyby odmiennie, tworząc być może wyspecjalizowane pole etnolo-
gii / antropologii Europy.
Józef Obrębski nie należy jednak do alternatywnej historii antropolo-

gii. Należy do faktycznej historii antropologii, którą dzisiaj opowiadamy
na nowo, integrując z jej głównym nurtem dokonania uczonych wcześniej
nieznanych bądź zapomnianych i środowisk uważanych za marginalne.
Należy też, co oczywiste, do dzisiejszej rozwijającej się i zmieniającej an-
tropologii, ponieważ jego prace nie przestają być czytane i oddziaływać
na antropologiczne tu i teraz. A gdy chodzi o macedońskie pisma Obręb-
skiego, mogą nas one jeszcze niejednym pozytywnie zaskoczyć. Ta jedyna
w swoim rodzaju work-in-progress jest bowiem dziełem ponadprzeciętnie
otwartym na dialog z czytelnikiem.

VIII. Od czasu, kiedy w 1994 roku, w archiwum University of Mas-
sachusetts w Amherst, wzięłam do ręki macedońskie papiery i fotografie
Józefa Obrębskiego, wiele osób, a także instytucji w rozmaity sposób sprzy-
jało mojej pracy nad przygotowaniem do druku tej jakże ważnej części jego
dorobku. Gdyby nie one, nie byłoby dzisiaj tej książki.
Muszę zacząć od wspomnienia nieżyjących już Profesorów, Joela Hal-

perna w Amherst i Wandy Budziszewskiej w Warszawie. Nie jechałam
wtedy do Amherst po materiały z Macedonii, interesowało mnie Polesie
Obrębskiego. Nie zdawałam sobie sprawy z objętości i wartości całej spuści-
zny. Na miejscu, koncentrując się na Polesiu, z Macedonią zdołałam zapo-
znać się tylko pobieżnie, a myśl o opracowaniu do publikacji czegoś więcej
niż tylko Polesia nawet we mnie nie wykiełkowała. Ale Joel, antropolog
i badacz wsi serbskiej, który walnie przyczynił się do sprowadzenia spu-
ścizny Obrębskiego do archiwum uniwersytetu w Amherst i z którym dużo
rozmawialiśmy, trzymał rękę na pulsie. Wyjechałam z prezentem. Były to
dwa pudła materiałów macedońskich skopiowanych z „Obrebski Collec-
tion”. Nieco później Joel przekazał mi także skany fotografii Obrębskiego
z Macedonii. Niedługo potem w Warszawie Pani Wanda, emerytowana
bułgarystka, z którą byłyśmy zaprzyjaźnione, wysłuchawszy moich relacji
o Amherst, dała mi swój prezent. Był to Słownik macedońsko-polski i polsko-
-macedoński trojga autorów (Włodzimierz Pianka, Zuzanna Topolińska, Bo-
židar Vidoeski), wydanie PWN-u i „Makedonskiej Knigi” z 1990 roku. By-
łam zdania, że nigdy mi się nie przyda. Tymczasem przez ostatnich kilka lat
intensywnej pracy redakcyjnej nad Macedonią leżał na moim biurku i był
wertowany kilka razy dziennie, a moje myśli wędrowały ku Pani Wandzie.
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Józef Obrębski na Poreczu
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I Joel, i Pani Wanda byli dalekowzroczni. Ja sama podjęłam decyzję,
że przygotuję do druku nie tylko Polesie, ale też Macedonię, dopiero ja-
kieś dziesięć lat później. Wtedy też powstała, we współpracy z Panią Ewą
Pajestką-Kojder, niebojącą się szalonych projektów szefową Oficyny Na-
ukowej, koncepcja serii pism Józefa Obrębskiego Studia etnosocjologiczne,
której Macedonia miała być tomem drugim. Równolegle, w 2005 roku,
światło dzienne ujrzały pierwodruki fragmentów Czarownictwa PoreczaMa-
cedońskiego i opowiadania etnograficznego „Skandal we wsi” (które tutaj
publikujemy pod tytułem „Ucieczka Sławki”); w ich opracowaniu facho-
wej i chętnej pomocy udzieliła mi Magdalena Bogusławska, macedonistka
z Uniwersytetu Warszawskiego. Ukazały się one w wydanym przez Wy-
dawnictwo IFiS PAN wyborze tekstów Obrębskiego Dzisiejsi ludzie Polesia
i inne eseje, którego spiritus movens była Profesor Joanna Kurczewska. Ten
skromny objętościowo tomik pełnił funkcję zwiastuna projektowanej wte-
dy serii dzieł zebranych uczonego.
Mój drugi wyjazd do Amherst, w 2007 roku — umożliwiony, po-

dobnie jak pierwszy, przez Fundację Kościuszkowską — miał już ścisły
związek z projektem macedońskim. Po wydaniu (w tym samym roku)
Polesia zaczęłam opracowywać dorobek Obrębskiego z Macedonii, zaczy-
nając od prac napisanych po polsku. Zorientowanie się w ich gąszczu,
przyporządkowanie wariantów do poszczególnych tekstów, wypracowanie
ich merytorycznego układu, niezbędnego w publikacji — te zadania mia-
ły niejednokrotnie charakter pracy detektywistycznej. Punkt wyjścia był
trudny, ponieważ układ nadany materiałom macedońskim przez amery-
kańskiego archiwistę nie oddaje ani ich logicznego, ani chronologicznego
porządku (zdarza się, że fragmenty jednego tekstu znajdują się w archiwum
w kilku teczkach). Jednocześnie toczyły się prace translatorskie — dzięki
wsparciu mojego macierzystego Instytutu Slawistyki PAN angielskie tek-
sty Obrębskiego stopniowo tłumaczył Jakub Ozimek. Instytut sfinansował
także część transkrypcji komputerowej archiwalnychmaszynopisów i ręko-
pisów; niezwykle staranne transkrypcje są zasługą Pani Ewy Grabowskiej.
W procesie podejmowania decyzji o opracowaniu tomuMacedonia klu-

czową rolę odegrali Profesor Lech Mróz w Warszawie i Profesor Tanas
Vrażinovski w Skopju. W 2003 roku ukazał się, przy wydatnym wspar-
ciu Lecha Mroza, ówczesnego Dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej UW, macedoński album fotografii Obrębskiego pod redakcją
Tanasa Vrażinovskiego, Joela M. Halperna i moją⁹⁶. Niedługo przedtem
opublikowano trzytomowy wybór jego pism w macedońskim przekładzie,
opracowany przez Tanasa Vrażinovskiego⁹⁷. W 2001 roku odbyła się na Po-

⁹⁶Jozef Obrembski, Porecze 1932–1933. Macedonian Porech 1932–1933, red. Tanas Vrażi-
novski, Anna Engelking, Joel M. Halpern, Skopje 2003, Institut za Starosłowenska Kułtura,
Matica Makedonska, Prilep–Skopje 2003.

⁹⁷Jozef Obrembski, Fołkłorni i etnografski materijali od Porecze, t. 1, red. Tanas Vrażinovski,
Institut za Starosłowenska Kułtura, Matica Makedonska, Prilep–Skopje 2001; Jozef Obremb-
ski,Makedonski etnosociołoszki studii, t. 2, 3, red. Tanas Vrażinovski, Institut za Starosłowenska
Kułtura, Matica Makedonska, Prilep–Skopje 2001, 2002.
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reczu poświęcona Obrębskiemu konferencja, podczas której miałam okazję
po raz pierwszy odwiedzić Wołcze. Uczestnicząc w tych wszystkich przed-
sięwzięciach, od Profesora Vrażinovskiego otrzymywałam bardzo ważne
dla mojego rozumienia Macedonii Obrębskiego porcje wiedzy i informa-
cji, a od Profesora Mroza konsekwentne wsparcie i zachętę. Z dzisiejszej
perspektywy widzę, że to właśnie sprawcza rola Lecha miała kluczowe zna-
czenie dla doprowadzenia do publikacji Macedonii: to on zaprosił mnie
do współudziału w projekcie „Macedońskie Porecze w 80 lat po bada-
niach Józefa Obrębskiego”⁹⁸. W latach 2011–2015 zatem, z Karoliną Bie-
lenin-Lenczowską, która projektem kierowała, i studentami warszawskiej
etnologii jeździłam na Porecze śladami Josifa, ale kluczowe było to, że pro-
jekt obejmował także prace redakcyjne nad jego porecką spuścizną. Dzięki
temu mogli wreszcie zająć się materiałami w sposób systematyczny ma-
cedoniści i bułgaryści. Anna Cychnerska, Marcin Fastyn i Aleksy Kerner
przygotowali zasadniczy zrąb transkrypcji i tłumaczeń zapisów tereno-
wych Obrębskiego. W efekcie opracowaliśmy skolacjonowany z podstawą,
wstępnie zredagowany komputeropis, który stał się bazą dalszych prac nad
książką.
Pod koniec realizacji tego projektu do zespołu dołączył Ilija Upalevski,

który towarzyszył mi następnie aż do finału prac nad rękopisami w ro-
ku 2020, żmudnie i cierpliwie przegryzając się przez najtrudniej czytelne
partie notatek Obrębskiego. Mogłam zawsze na niego liczyć, niezależnie
od perypetii z grantami, które towarzyszyły przedsięwzięciu Macedonia
od samego początku. Niełatwo bowiem uzyskać finansowanie trudnych
projektów edytorskich; moje wnioski grantowe były przez te wszystkie la-
ta odrzucane bodaj trzy razy. Wymiar merytorycznego wkładu Pana Iliji
w opracowanie tomu był tak znaczny, że prędko stało się jasne, że mam
w jego osobie nie tylko fachowego pomocnika, ale partnera-współredak-
tora.
Do trzyosobowego zespołu redakcyjnego należy też Joanna Rękas,

macedonistka, serbistka i co najważniejsze, folklorystka z Uniwersytetu
Adama Mickiewicza. Krytyczna edycja naukowa tak trudnego dzieła, ja-
kim jest Macedonia Obrębskiego, nie byłaby możliwa bez współudziału
osoby o takich właśnie kompetencjach, jakie ma Pani Joanna. Bo tutaj
chodzi nie tylko o biegłość w obu językach i umiejętności translatorskie,
ale o profesjonalną znajomość południowosłowiańskiego folkloru i folk-
lorystyki, o zacięcie antropologiczne i, last but not least, doświadczenie
terenowe z Porecza, i nie tylko. Praca, jaką Pani Joanna włożyła w we-
ryfikację przekładów, formułowanie przypisów, wyjaśnianie wątpliwości
merytorycznych, rozwiązywanie zagadek, jakie zostawił nam Obrębski,
wreszcie zdającą się nie mieć końca korektę macedońskich partii tekstu,
jest nie do przecenienia.

⁹⁸ „Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Antropologiczne stu-
dium ciągłości i zmiany”. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w latach
2011–2015 (nr 2011/01/D/HS3/03583).
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W latach 2019–2021 pracę naszego zespołu redaktorskiego wspiera-
ły dwa granty, jeden polski, jeden macedoński. Był to dwuletni grant
MNiSW w ramach programu „Działalność upowszechniająca naukę”⁹⁹
oraz trzyletni Fundacji Trifuna Kostovskiego przy Macedońskiej Akade-
mii Nauk i Sztuk¹⁰⁰. W ostatnim roku do grona sponsorów-dobroczyń-
ców dołączyła Fundacja Lanckorońskich, która sfinansowała zasadniczą
część druku książki¹⁰¹, a także Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Na-
uk oraz Pan Jerzy Lisiecki, których finansowe wsparcie rozwiązało pro-
blem rosnących kosztów druku. Tym trojgu sponsorom pragnę szczegól-
nie podziękować — to dzięki ich zrozumieniu i hojności dwuczęściowa
Macedonia przychodzi na świat jako prawdziwa książka, którą można
wziąć do ręki, a potem postawić na półce obok Polesia. Swój dopraco-
wany estetycznie kształt edytorski książka ta zawdzięcza dwóm praw-
dziwym artystom, którzy mieli naprawdę niełatwe zadanie: składaczo-
wi, Panu Michałowi Swianiewiczowi, i grafikowi, Panu Ireneuszowi Sa-
kowskiemu.
Zespół redakcyjny pracował w ramach grantów, ale były też okresy,

kiedy jego praca była wyłącznie społeczna. W takim właśnie trybie, nie-
zależnie od tego, czy projekt miał akurat finansowanie, czy nie, wspierały
mnie swoimi slawistycznymi kompetencjami osoby życzliwe Obrębskiemu.
Były to, dawniej, Anna Kijewska-Mielczarek, a na ostatniej prostej Karoli-
na Bielenin-Lenczowska, Magdalena Bogusławska, Olimpia Dragouni oraz
Grażyna Szwat-Gyłybowa i Iwanczo Gyłybow. Dwie dekady temu miałam
poczucie, że porywam się z motyką na słońce — dzisiaj, z perspektywy
ukończonej książki, widzę, jak dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowa-
niu niemożliwe krok po kroku stawało się możliwe. A nieocenioną warto-
ścią dodaną było przyjacielskie wsparcie, jakie otrzymywałam zwłaszcza
od Karoliny i Grażyny.
Mobililizujące słowa zachęty i sygnały stałego zainteresowania płynę-

ły do mnie przez wszystkie te lata ze środowiska polskich antropologów,
zwłaszcza od Profesor Zofii Sokolewicz, Profesora Zbigniewa Jasiewicza
i Profesora Aleksandra Poserna-Zielińskiego, który bardzo mi też pomógł
pewnego razu, przywożąc z Amherst brakujące skany materiałów mace-
dońskich. Marcin Lubaś w rozmowach o naszym ulubionym antropologu
inspirował mnie stale do nowych przemyśleń i poszukiwań. Nie mówiąc
o tym, że dzięki jego pomocy mógł się ukazać w 2020 roku angielskoję-

⁹⁹ „Slawistyczny dorobek przedwojennej etnologii polskiej online. Weryfikacja, opraco-
wanie naukowe i upowszechnienie w otwartym dostępie nieznanej dokumentacji Józefa
Obrębskiego z Macedonii sporządzonej w latach 1930”. Projekt finansowany przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2019–2020 (nr800/P-DUN/2018).

¹⁰⁰ „Scientific work and publication of the ethnographic documentation and monographs by
Josef Obrembski related to the Macedonian region of Poreche”. Projekt finansowany przez
Foundation of Trifun Kostovski at the Macedonian Academy of Sciences and Arts w latach
2019–2021.

¹⁰¹Środki na projekt nr 274 „Publikacja monografii: Józef Obrębski,Macedonia 1 i 2. Studia
etnosocjologiczne, t. 2” zostały przyznane przez Fundację Lanckorońskich w 2021 r.
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zyczny wybór pism macedońskich Obrębskiego, The Giaours of Macedonia.
Selected writings¹⁰².
Macedonię objął patronatem Komitet Nauk Etnologicznych PAN. Soli-

darność środowiska w sprawie Obrębskiego i świadomość, że jest to nasza
wspólna sprawa, były i są bardzo dla mnie ważne.
Chcę wreszcie podziękować Stefanowi i Pauli Obrębskim — synowi

i synowej Józefa, za zaufanie, przyjaźń i obecność. W moich wdzięcznych
myślach jest także wiele innych osób w Polsce, Macedonii i Stanach Zjed-
noczonych, które dzieliły i dzielą ze mną troskę o udostępnianie światu
dorobku Józefa Obrębskiego.

Anna Engelking
Warszawa, wiosną 2022 roku

¹⁰²Józef Obrębski, The Giaours of Macedonia. Selected writings, wyb. i red. Anna Engelking,
tłum. z j. polskiego Helena Teleżyńska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2020, https://ispan.
waw.pl/obrebski/en/works/jozef-obrebskis-publications/.

https://ispan.waw.pl/obrebski/en/works/jozef-obrebskis-publications/
https://ispan.waw.pl/obrebski/en/works/jozef-obrebskis-publications/
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Wprowadzenie

[Społeczności chłopskie na peryferiach cywilizacji.
W przededniu wielkiej przemiany]

Przedmiotem książki niniejszej jest etnograficzny opis systemu ma-
giczno-religijnego […] niewielkiego ludu bałkańskiego, zamieszkującego
górską kotlinę Porecza — kraju położonego w masywach górskich pół-
nocno-zachodniej Macedonii, w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego,
w Jugosławii. I kraj, i lud tego kraju, Poreczanie, mało są znani zarów-
no historii, jak i etnologii. Odrzuceni na krańce cywilizacji europejskiej,
od niedawna, gdyż ledwie od kilku dziesięcioleci, włączeni w terytorialny
obszar narodowej wspólnoty jugosłowiańskiej¹, po ostatnie nieomal lata
wiodąc żywot swój według wzorów zostawionych im przez ich dziadów
i pradziadów, Poreczanie — z całą swoją archaiczną kulturą ludową i tra-
dycyjnym tokiem życia — znajdowali się poza nawiasem współczesnej
historii, poza nurtem wielkich przemian i wydarzeń dziejowych współ-
czesności, obcy i nieczuli na wypadki zachodzące w wielkich centrach
cywilizacji, gdzie kształtują się losy dzisiejszego świata.
Nie tylko jednak w historii, ale również i w etnologii lud ten zaj-

muje miejsce w najlepszym razie peryferyczne. Nie należy on do żadnej
z ras egzotycznych — czarnej, żółtej czy czerwonej. Rasowa mieszan-
ka lewantyńska, występująca u tego ludu, dałaby się odnaleźć bez trudu
w każdej większej metropolii świata — Nowym Jorku, Londynie, Paryżu
czy Warszawie. Będący jednym z odłamów plemienno-terytorialnych ludu
macedońskiego, blisko spokrewnionego z ludem serbskim, czarnogórskim
i chorwackim, a także z zachodnimi odłamami ludu bułgarskiego, należy
on do południowosłowiańskiej grupy językowej, a tym samym do wiel-
kiej rodziny europejskiej i wspólnie ze swymi najbliższymi pobratymcami
dostarcza jednego z rozlicznych wariantów tradycyjnej kultury ludowej
Europy Wschodniej. Jest to, jak wiadomo, kultura osiadłych rolników i pa-
sterzy, posługujących się pługiem czy radłem i zwierzętami pociągowymi,

¹Od roku 1918 do 1941 Macedonia Wardarska (admin. wardarska banowina), nazywana
też wówczas południową Serbią (bądź Starą Serbią), wchodziła w skład Królestwa Jugosławii
(do 1929 r. pod nazwą Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców). Miejscowości, w których
Obrębski prowadził w latach 1932–1933 badania terenowe, administracyjnie przynależały do
pow. poreckiego w woj. wardarskim (serb. srez poreczki, wardarska banowina).
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a więc ten typ kultury, który — według ogólnie przyjętej systematyki et-
nologicznej — cechuje już wyższe szczeble cywilizacyjne, rozwijające się
na peryferiach wielkich cywilizacji.

Dlatego też ludy reprezentujące tę kulturę wykraczają już poza [kanonicz-
ne] zainteresowania etnologii, która ex officio zajmuje się społeczeństwami
i kulturami pierwotnymi. W rejestrze ludów i społeczeństw interesujących
etnologa ludy europejskie, nawet społeczności europejskiegoWschodu czy Bał-
kanów, zajmują też bardzo niepoczesne miejsce. W odniesieniu do tych ludów
miarodajna jest — i w dużym stopniu nie bez słuszności — opinia jednego
z wielkich autorytetów etnologii: „Ich historyczne losy ściśle są związane z na-
szymi i w mniejszym lub większym stopniu znana jest nam znaczna część ich
przeszłości. Stoimy tutaj na progu naszej własnej historii. Etnologia odkłada
tu swoje pióro i podjąć je już może historiografia”².

Lud ten więc nie należy do wielkiej różnokolorowej rodziny ludów
dzikich czy pierwotnych Starego i Nowego Świata. Niewiele ma w sobie
z egzotyki i niewiele z pierwotności czy dzikości. Miejsce, jakie zajmuje
w wielkiej rodzinie ludów świata, podobne jest do tego, jakie w nim zaj-
mują miliony chińskich czy hinduskich wieśniaków, fellachowie egipscy,
peonowie Meksyku czy wreszcie pasterscy rolnicy Sudanu lub Abisynii.
Poziomem techniki, stylem życia, typem organizacji społecznej, a wresz-
cie swoim bytowaniem na pograniczu barbarzyństwa i cywilizacji wiejskie
społeczności tych ludów włączają siebie w te anonimowe, milionowe masy
ludzkie, które — stanowiąc przedmiot, a nie podmiot historii — wymykały
się spod zainteresowań historyka, a wiodąc swój żywot na peryferiach mi-
nionych lub współczesnych wielkich cywilizacji i objęte stworzoną przez
nie organizacją państwową lub kościelną, jednocześnie nie zaliczały się do
świata kultur w całym tego słowa znaczeniu pierwotnych lub archaicznych,
stanowiących główny przedmiot zainteresowań i badań etnologa. Istotnie,
jeśli zważymy, że życie religijne tych ludów rozwija się pod przemożnym
wpływem i w ramach organizacji religijnej stworzonej przez chrześcijań-
stwo, islam, buddyzm czy braminizm, a więc systemy religijne będące
historycznym szczytem w rozwoju religii, nie będziemy mieli wielkich
wątpliwości co do tego, że podejmując ten temat w odniesieniu do które-
gokolwiek z tych ludów, wkraczamy w nieokreśloną i bezpańską dziedzinę
zjawisk życia społecznego i kultury, nienależącą w gruncie rzeczy ani do
historii, ani do etnologii.
Oba te poglądy są błędne. Wynikają one z arystokratycznego pojmo-

wania nauk humanistycznych, z arystokratycznej przeszłości naszej cywi-
lizacji i ciążących na niej światopoglądów.
W samej swej genezie historia była nauką arystokratyczną. Powsta-

ła ona z zapisków, upamiętniających dzieje domów panujących i losy ich
fortun. I choć w dalszym jej rozwoju ciekawość historyczna i refleksja po-
znawcza rozszerzyły znacznie jej widnokręgi, przez długi czas była historia

²Friedrich Ratzel, Völkerkunde, Bibliographishes Institut, Leipzig–Wien 1895, s. 740. Za
weryfikację niemieckiego źródła cytatu dziękujemy Józefowi Szafrańskiemu.
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niczym innym, jak opowieścią o wielkich i możnych tego świata, relacją
[z] wydarzeń, podniesionych do godności spektaklu historycznego dzięki
temu, że główne w nich aktorstwo przypadało królom, kapłanom i ryce-
rzom.
Ta tendencja ciążyła do ostatnich czasów na badaniach historycznych,

przesądzając o teoretycznej podbudowie nauki i o selektywnych zaintere-
sowaniach badaczy. Przejawia się ona w równym stopniu w heroicznych
koncepcjach historii, sprowadzających treść procesu historycznego do dzie-
jów i czynów „wielkich ludzi”, co w fetyszyzmie politycznym tradycyj-
nej historiografii, redukującej narratyw historyczny do rejestracji zdarzeń
i wypadków, których wspólnym mianownikiem nadającym im sens i zna-
czenie jest to, że przejawiają się w nich losy i oblicze władców i warstw
rządzących.
Nie tym koncepcjom zawdzięcza historia i historiografia swój płod-

ny i burzliwy rozwój, jakiego świadkami jesteśmy w ostatnich czasach.
Ochrzczona przez niektórych Vicowskim mianem „nowej historii”³ — dla
tym wydatniejszego odgrodzenia nowych prądów myślowych od krępują-
cej je konwencjonalnej tradycji — współczesna nauka historyczna przed-
miotem swego poznania czyni człowieka w jego rozlicznych wcieleniach
historycznych i społecznych, [czyni] masy ludzkie, których losy i przeobra-
żenia wyzwalają siły rządzące dziejami społeczeństw ludzkich, których
życie w swym rozkwicie i w upadku jest głównym motorem stającej się
i wiecznie się dziejącej historii.
Rewolucja myślowa, która się dokonuje w nauce, nie jest jednak zawie-

szona w historycznej próżni. Jest ona tworem historycznym, jest odbiciem
tej wielkiej przemiany, wielkiej rewolucji społecznej, jakiej podlega współ-
czesna cywilizacja. W tworzącej się na naszych oczach wielkiej wspólnocie
kulturalnej świata krążenie idei nie jest bez wpływu na krążenie elit.
W oczach naszych w skali światowej rozsypują się dawne struktury spo-
łeczne, oparte na bezwładzie mas i na szczyty swoje wynoszące nielicznych.
Współczesna cywilizacja staje się w tym samym stopniu cywilizacją mas,
co współczesne społeczeństwo w budowie swej społeczeństwemmasowym.
Proces ten bynajmniej nie ogranicza się do wielkomiejskich centrów współ-
czesnej cywilizacji zachodnioeuropejskiej w jej europejskim i amerykań-
skim wydaniu. Najsilniejsze i najbardziej, być może, brzemienne w skutki
przemiany, zapowiadające radykalną przebudowę naszego życia w skali
ogólnoświatowej, zachodzą właśnie na rozległych jej peryferiach, na szyb-
ko rosnących i poszerzających się obszarach jej ekspansji, obejmujących
wszystkie części świata i zamieszkanych przez do niedawna bierne i histo-
rycznie anonimowe masy ludzkie społeczeństw pierwotnych i zacofanych,
swojskich i egzotycznych, białych i kolorowych.

³Obrębski odwołuje się tu do włoskiego filozofa i historiozofa Giambattisty Vica (1668–
–1744), autora dzieła La scienza nuova (1725) (Nowa nauka; pierwszy przekład polski: przedm.
i koment. Fausto Nicolini, tłum. Antoni Lange, s.n., Warszawa 1916). Vico pojmował histo-
rię jako proces i w procesach dziejowych poszukiwał wewnętrznych prawidłowości; mówił
o fazach rozwoju kultury i natury ludzkiej.
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Nie jest to jednak proces jednostronnej ekspansji tego typu kultury
i cywilizacji, który przywykliśmy nazywać zachodnioeuropejskim. Do two-
rzącej się wspólnoty cywilizacyjnej świata wchodzą nowe ludy i nowe
narody ze swoim własnym dziedzictwem kulturalnym, ze swoim własnym
wielowiekowym dorobkiem, własnymi tradycjami i dążeniami, własnymi
ambicjami i własną wolą twórczą. Na arenę dziejową świata wkraczają
niedostrzegane dotychczas na niej postaci chłopa wschodnioeuropejskie-
go i jego braci znad Gangesu, znad Rzeki Żółtej i znad Nilu. Powstawanie
nowoczesnych społeczeństw rolniczych, w strukturze swojej opartych o no-
wo formującą się i szybko krzepnącą warstwę chłopską, w organizowaniu
swego życia czyniących użytek ze zdobyczy współczesnej techniki i cywi-
lizacji, a równocześnie wnoszących do ogólnoludzkiej kultury swój własny
dorobek i swoje własne, wielowiekowe tradycje, jest jednym z najdonio-
ślejszych zjawisk i procesów współczesnej historii. Przeobrażenia te nie
ograniczają się zresztą do krajów objętych oddziaływaniem i wpływami
dawnych i nowszych cywilizacji, choć — rzecz oczywista — w tym krę-
gu kulturalnym mają one największą siłę i zapewne największe znaczenie.
Czarny kontynent Afryki zdaje się znajdować również w przededniu tego
procesu.
Jeśli pod tym kątem widzenia spojrzymy na nieznaną i niewielką spo-

łeczność wiejską Półwyspu Bałkańskiego, której opis jest przedmiotem tego
studium, wydobycie jej na tej drodze z niepamięci historycznej przestanie
nam się wydawać, jak by się to mogło zdarzyć, kaprysem nieokiełzna-
nej, a drobiazgowej ciekawości, niekierowanej żadnym innym impulsem
poznawczym niż zamiłowanie do unikatów, cudactw i dziwaczności, god-
nych gabloty muzealnej lub półek antykwariatu. Poznając którąkolwiek ze
stron życia małej, archaicznej społeczności rolniczej Europy, Azji, Afryki
czy Ameryki, dotykamy tym samym substratu stającej się cywilizacji przy-
szłości. Obraz życia świeckiego i sakralnego anonimowej wsi macedońskiej
nie interesuje nas być może sam przez się, ale jako jeden z rozlicznych wa-
riantów typu, którego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nie są i nie
mogą być obojętne dla historii.

[Między historią a etnologią]

Podkreśliliśmy znaczenie historyczne, jakie może mieć dla nas ży-
cie i kultura społeczności chłopskich niektórych ludów czy społeczeństw
Europy, Azji, Afryki czy Ameryki. Nie znaczy to jednak, abyśmy mieli
sugerować, że opracowanie [niniejsze] ma mieć charakter historyczny. By-
najmniej. Jest to studium etnologiczne (etnograficzne)⁴ i charakter ten

⁴W swoich pismach Obrębski używa terminów etnologia i etnografia (i, odpowiednio, et-
nolog i etnograf oraz pochodnych przymiotników) wymiennie, bez różnicowania ich znaczeń
i zakresów.
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wywodzi ono zarówno z przedmiotu badań, jak i [z] rodzaju zastosowa-
nych metod.
Historia i etnologia to nauki blisko ze sobą spokrewnione. Obydwie

[badają] tę samą różnorodność zjawisk i [obydwie cechuje] ta sama
wszechstronność zainteresowań. Obydwie spełniają rolę jak gdyby ma-
cierzy wszelkich innych nauk humanistycznych, pokrywając badaniami
swoimi całość ludzkiej kultury i całość życia badanych społeczeństw. Fakty,
które odkrywają i wydobywają z niepamięci, służą nie tylko im samym, ale
także innym naukom humanistycznym: socjologii i prawoznawstwu, eko-
nomii i religiologii, w ogóle wszelkiej wiedzy o człowieku i rozlicznych
przejawach jego działalności. Jest jednakże jedna podstawowa różnica
między historią a etnologią, wynikająca z różnic w przedmiocie ich badań
i przesądzająca o odmienności metod w badaniu i sposobie opracowania
materiału.
Przedmiotem badań historyka jest zawsze przeszłość — przeszłość

społeczeństw żyjących czy wymarłych, współczesnych czy minionych, ist-
niejących czy też wymazanych z historii. Nawet będąca dziś en vogue histo-
ria współczesności bada i rekonstruuje mimo wszystko współczesność już
minioną, tę która de facto już nią być przestała. Nie darmo też w naszych na-
wykach językowych historia jest tak często synonimem przeszłości. I choć
w ostatecznej swej syntezie, obejmującej całość ludzkich dziejów, metą, ku
której zdąża myśl badawcza, jest zawsze współczesność, pojmowana jako
najwyższy szczebel czy ostatnie ogniwo w rozwoju form i treści życia spo-
łecznego i ludzkiej kultury, [to] nie ta żywa, dzisiejsza, istniejąca teraźniej-
szość, lecz miniona przeszłość jest, była i będzie materia specifica historii.
Inaczej w etnologii. Przedmiotem jej badań jest z natury rzeczy zawsze

współczesność — stan obecny, teraźniejszość istniejących ludów i społe-
czeństw pierwotnych. I chociaż teraźniejszość ta może nam w swym bogac-
twie i różnorodności dostarczać fascynujących perspektyw, które rzucają
światło na hipotetyczne prototypy lub przypuszczalną genezę historycz-
nie nam znanych i badanych przez historię instytucji, form społecznych
i kształtów kultury, niemniej przeto pozostaje faktem, że tego poszerzenia
naszego horyzontu i naszego wyczucia historycznego [dokonuje] etnolo-
gia tylko i wyłącznie przez wnikliwe, precyzyjne, a mimo to niegubiące się
w drugorzędnych szczegółach opisy i przekroje teraźniejszości.
Różnica ta nie wynika bynajmniej z jakiegoś dowolnego przyjęcia z gó-

ry powziętych założeń. Narzuca ją odmienność typu społeczeństw, które
badają i opisują [obie] nauki. Przedmiotem studiów i opisów historycznych
są zawsze społeczeństwa cywilizowane, społeczeństwa, które osiągnęły już
wyższy szczebel rozwoju. To wielkie społeczeństwa państwowe czy naro-
dowe, znające pismo i zdolne do szerzenia, rozwijania i przekazywania
swej tradycji i swojej kultury nie na drodze bezpośrednich, osobistych
styczności między ludźmi, ale dzięki temu, że zdołały wcielić je w ode-
rwane od konkretnych osób i konkretnych zespołów ludzkich instytucje,
dokumenty i pomniki, nadające kształtowi życia [tych społeczeństw] trwa-
łość historyczną i nieistniejące w uprzedniej epoce możliwości rozwojowe.
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Tylko też o tyle możliwa jest historia jako nauka, o ile przedmiot jej ba-
dań — dzieje społeczeństw ludzkich — wciela się w pisane i niepisane
pomniki i dokumenty ich życia i istnienia. Tych pomników i dokumen-
tów nie zna etnologia. Nie zostawiają ich wiele dzieje poszczególnych
społeczeństw pierwotnych, których całe życie społeczne i cała kultura tak
są w całości uzależnione od ich aktualnych aktorów i nosicieli, tak wy-
bitnie personalistyczny mają charakter, że każdy wstrząs czy katastrofa,
powodujące zagładę plemienia czy choćby tylko poważniejszy ubytek w je-
go ludziach, pogrążają nieuchronnie w historyczny niebyt wszystko lub
nieomal wszystko, co składało się na jego życie, na jego cywilizację i kul-
turę. Ta fundamentalna różnica między społeczeństwami cywilizowanymi
a społeczeństwami epoki dzikości i barbarzyństwa jest główną podstawą
i główną racją odrębności etnologii i historii. Nieprzekraczalnymi ramami
historii — nauki, której perspektywa i horyzonty tkwią korzeniami w prą-
dach i tendencjach myślowych współczesności — jest zawsze przeszłość,
podczas gdy teraźniejszość i tylko teraźniejszość, mniejsza o to, wczorajsza
czy dzisiejsza, jest przedmiotem studiów i opisów etnografii […]. Odręb-
ność ta — jak już zaznaczyłem — nie ogranicza się do przedmiotu badań;
ogarnia ona metody i sposoby opracowania materiału, w gruncie rzeczy
decydując o całym nastawieniu myślowym i o kierunkach, [w których roz-
wija się] problematyka [obu] nauk.

Różnice między etnologią i historią, wynikające z dynamiczności społeczeństw
cywilizowanych i statyczności społeczeństw pierwotnych. (Historia bada prze-
biegi historyczne, etnografia — stany równowagi. Tam gdzie etnograf napoty-
ka społeczność pierwotną w stadium zmiany, bada on proces zmiany, ale nie
jego konkretny przebieg).
Idiografizm historyczny a „idiografizm” etnograficzny. Idiografizm historycz-
ny (rekonstruowanie faktycznych przebiegów historycznych) wynika z kontra-
stów, jakie przynosi współczesność żywa i przeszłość zachowana w zabytkach
i pomnikach. Bez pojęcia współczesności przeciwstawianej temu, co było, nie
byłoby historii. Stąd przedmiotem badań historycznych nie jest wie es eigent-
lich gewesen, ale wie es eigentlich geworden ist ⁵. Punktem wyjścia jest zawsze
współczesność, dla której historyk odkrywa jej poprzedzające ogniwa i frag-
menty. Historyczna perspektywa czasu ma swoje źródło w fakcie współistnie-
nia współczesności i tego, co było, w samowiedzy historycznej opisywanego
społeczeństwa. Tej samowiedzy historycznej społeczności pierwotne nie mają.
Ich samowiedzę historyczną [stanowi] mit, który jest w funkcji swojej sank-
cjonowaniem tradycji — tego, co było, jest i ma pozostać niezmienne.
Stąd wynika szczególna historyczność etnografii i historiografii. Postawcie et-
nografa wobec konieczności opisywania jakiejś epoki minionej, a zmuszony

⁵Wie es eigentlich gewesen (niem.) — „jak właściwie było”; wie es eigentlich geworden ist
— „jak to się właściwie stawało”. Pierwsza formuła to słynne dictum niemieckiego historyka
Leopolda Rankego z roku 1824, które później zrobiło karierę, zastosowane jako motto nauko-
wej (pozytywistycznej) historiografii. Formuła druga (z 1895 r.) pochodzi od historyka Karla
Lamprechta, który postulował przeformułowanie pierwszej, by podkreślić dynamizm proce-
sów historycznych. Obie formuły komentował m.in. Marceli Handelsman w Historyce (cz. 1:
Zasady metodologii historii, Z. Pomarański, Zamość 1921)— pracy, którą Obrębski musiał znać.
(Za pomoc w opracowaniu przypisu dziękujemy Barbarze Grunwald-Hajdasz).
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będzie sięgnąć do źródeł i dokumentów historycznych, by epokę tę zrekon-
struować— stanie się historiografem. Przenieście historyka z archiwum do wsi
afrykańskiej czy na melanezyjski atol, a jeśli jest prawdziwym historykiem, nie
będzie szukać nielicznych śladów minionych stuleci ani zagłębiać się w mito-
logię miejscową i z niej wywodzić przypuszczalne dzieje tego ludu, ale przede
wszystkim opisze ten lud, jego życie, zwyczaje, instytucje jak najprawdziwszy
i najbardziej rasowy etnograf.
Nie ma historii uniwersalnej. Jest tylko historia poszczególnych społeczeństw
lub cywilizacji. Społeczeństwa pierwotne też mają swoją historię, ale jest ona
dla nas [niedostępna]. To, co konstruujemy jako historię rozwoju społecznego
lub kulturalnego, jest zawsze konstrukcją nie tyle hipotetyczną, [ile] ideal-
ną (nie realną, konkretną). Jest [to] historia „rozumowana”, ale nie historia
prawdziwa. Historyczność etnografii polega więc nie na rekonstruowaniu prze-
szłości społeczności pierwotnych, co jest rzeczą niemożliwą, ale na utrwaleniu
w opisach etnograficznych jedyności ich form, rodzajów, typów itp. Pod tym
względem etnografia i historiografia są sobie najbliższe, choć historiografia
konstruuje swój opis w przebiegu czasowym, a etnografia czynnika czasu nie
uwzględnia, bo go uwzględnić nie może.
Z różnic w opisie historycznym i etnograficznym wynika odmienność metody.
Metoda historyczna — utrwalanie tego, co jako przebieg historyczny było je-
dyne, niepowtarzalne itp. Etnografia utrwala to, co jako typ (podtyp itp.) —
jedyne, niepowtarzalne. Etnografia nierównie silniej [jest] uzależniona od so-
cjologii. Opis etnograficzny musi być opisem socjologicznym, posługiwać się
metodą socjologiczną. Ukazuje on typy i odmiany kultury na tle życia zbio-
rowego społeczności pierwotnych. W [kalejdoskopowości] typów i odmian,
które przedstawia, tkwi prawdziwa historyczność etnografii.
Stąd problematyka historyczna —własna, odrębna. Problematyka etnograficz-
na — socjologiczna. Etnografia (etnologia) to socjologia kultury pierwotnej,
socjologia życia społecznego, religii, prawa, moralności, ekonomii itp. społe-
czeństw pierwotnych.
Własna (niesocjologiczna) problematyka etnologiczna — problematyka gene-
tyczna? Związki etnologii z socjologią genetyczną (porównawczą).

Porecze. Ziemia i ludzie

Kraj, którego wiara i obrzęd, mit i rytuał, [obyczaj i organizacja spo-
łeczna] są przedmiotem tej książki, [to] leżący w zachodniej Macedonii
masyw górski, otoczony od północy półkolistą doliną Wardaru, z połu-
dniowej zaś strony ograniczony górnym biegiem rzeki Treski, dopływu
Wardaru, i płaskim stepem Prilepskiego Pola. Tylko pozornie sprawia
[on] wrażenie jednolitego i zwartego płaskowyżu, wznoszącego się stro-
mymi ścianami ponad wieńcem otaczających go dolin. Wnętrze tego po-
zornego płaskowyżu ukrywa bogaty krajobraz o skomplikowanym reliefie
splątanych łańcuchów górskich, spiętrzonych masywów skalnych, rozle-
głych, nieregularnie sfałdowanych wyżyn krasowych, głębokich kanionów
rzecznych i szerokich sfalowanych w nieregularne kształty dolin wyso-
kogórskich. Rozległa wysokogórska kotlina, obramowana od północnego
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Owczarz — Grek z Galicznika — na zboczu Dauticy

zachodu jałowymi pustynnymi krasami Suwej Gory⁶, od wschodu odcięta
[…] wysokim i stromym zwałem [Karadżicy]⁷ i Dauticy⁸, od zachodu zaś
lesistym grzbietem Dobrej Wody i Pesjaku⁹, stanowi najmniej dostępną,
najbardziej centralną część tego masywu, prawdziwy jego interior. Kraj
ten, leżący dokładnie w środkowym [dorzeczu] Treski, która kieruje się
poprzez ten masyw z południa ku wschodowi do Wardaru, zbierając [po]
drodze liczne potoki i strumienie górskie i żłobiąc swój bieg głębokim
kanionem, nosi nazwę Porecze. Pod tą nazwą znany jest zarówno w lite-
raturze naukowej, jak i wśród [ludności] zamieszkującej tę prowincję i jej
sąsiedztwo.
To związek z Treską i jej dopływami stanowi o integralności tego kraju.

Sama rzeka często nazywana jest po prostu Rzeką lub Wielką Rzeką (Gole-

⁶Suwa Gora (mac.) — dosł. Sucha Góra. W zapisach Obrębskiego występuje też wariant
Sucha Płanina (mac. Suwa Płanina), sygnalizujący, że chodzi nie o pojedynczy szczyt, lecz
o pasmo górskie. Jego najwyższy szczyt to Krstec Tepe (1401 m.n.p.m.).

⁷Karadżica — pasmo górskie obejmujące zachodnią część masywu Jakupica; na północ-
nym zachodzie przechodzi w Suwą Gorę. Zachodnia strona Karadżicy wyróżnia się wysokimi
urwiskami, które prawie pionowo opadają do kanionu Treski. Najwyższe szczyty tego pasma
to: Karadżica (2473 m.n.p.m.), Popowo (2380 m.n.p.m.) i Ubawa (2350 m.n.p.m.).

⁸Dautica — pasmo górskie będące najbardziej na południe wysuniętą częścią masywu
Jakupica. Jego najwyższy szczyt to Perczulica (2423 m.n.p.m.).

⁹Dobra Woda — wysokie pasmo górskie dzielące się na dwie części: północną, znaną
jako Czołowa (mac. Czełoica), z najwyższym szczytem Dobra Woda (2062 m.n.p.m.) oraz
południową, znaną jako Kieł (mac. Pesjak), z najwyższym szczytem Kuła (1917 m.n.p.m.).
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Widok ze szczytu Limunia na masyw Mokrej Góry i Porecze

ma Reka), dla odróżnienia od jej głównego zachodniego dopływu. W istocie
nazwa kraju wywodzi się właśnie od rzeki — Porecze znaczy dosłownie
‘rzeczna kraina’, Nadrzecze. Mieszkaniec tego kraju, Poreczanec, to „Nad-
rzeczanin”¹⁰.

Porecze jest krainą górską, leżącą w zachodniej Macedonii (południowej Ser-
bii) i obejmującą obszar rozciągający się na całe środkowe dorzecze rzeki
Treski, dopływu Wardaru. Wtłoczone jest ono w rozległy i wysoki masyw
górski, wznoszący się pośród wielkich dolin macedońskich: skopijskiej, poło-
skiej, kiczewskiej i Prilepskiego Pola. Porecze zajmuje zachodnią część tego
masywu. Ma charakter wysokogórskiej kotliny, ze wszystkich stron otoczonej
wieńcem wysokich i stromych łańcuchów górskich, których najwyższe szczyty
sięgają 2500 metrów, a najniższe nie wznoszą się do wysokości przekracza-
jącej 1500 metrów. Wewnątrz tego wieńca gór, okalających kotlinę Porecza
i stanowiących naturalne granice tego kraju, ledwie na południu łączącego
się ze światem przy pomocy jedynej drogi kołowej, rozciąga się obszar gó-
rzysty, poprzerzynany głębokimi dolinami i kanionami, wyżłobionymi gęstą
siecią strumieni i potoków górskich, spływających ku Tresce, głównej arterii
wodnej Porecza. Czterdzieści wsi, rozrzuconych po zboczach i na grzbietach
łańcuchów górskich, odgałęziających się od granicznych masywów, i [leżą-
cych] w dolinach nielicznych strumieni i rzek, [zamieszkuje] ludność tego
kraju.
Na całym obszarze Porecza nie ma ani jednego miasta czy miasteczka. Najbliż-
szymi miastami, które są dla Poreczan jedynymi rynkami zbytu ich produktów,

¹⁰Akapit przetłumaczony z oryginału angielskiego; tłum. Anna Engelking.
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są więc miasta leżące poza Poreczem: Kiczewo, Gostiwar, Prilep i Skopje¹¹,
wszystkie położone na otaczających Porecze [nizinach] wielkich kotlin mace-
dońskich. Związki Porecza z tymi sąsiednimi krainami nie są silne. Tylko jedna
droga kołowa, dostępna dla nielicznych wsi wschodniego i południowego Po-
recza, łączy kraj ten z kotliną kiczewską i prilepską. Wszystkie pozostałe drogi
to zwykłe ścieżki górskie, dostępne zaledwie dla komunikacji konnej, [które]
zimą w czasie większych opadów śnieżnych stają się nawet dla pieszych trudne
do przebycia.
W stosunku do otaczających je krain równinnych Porecze stanowi uderzający
kontrast. Jest to typowy obszar pasterski, gdzie główną podstawą życia miesz-
kańców jest hodowla bydła, owiec i kóz, wyzyskująca rozległe, nieuprawne
tereny wysokogórskie jako pastwiska. Pasterstwo wyciska swój ślad nie tylko
na wyglądzie skupień wiejskich, ale i na krajobrazie. […]

Pasterski krajobraz Porecza

Porecze jest krajem położonym dalej niż na peryferiach cywilizacji.
Od ożywionych równin macedońskich, skupiających w licznie rozsianych
miastach i miasteczkach miejscowy handel i przemysł i wciągających ca-
łą okolicę wiejską w orbitę swego oddziaływania, oddzielone jest Porecze
ścianami łańcuchów górskich, których nieliczne drogi i ścieżyny służyć
mogą tylko jako przechody piesze lub końskie. Przejście po tych wąskich,
kamienistych i nierównych drogach zajmuje dzień do Gostiwaru, tyleż do
Tetowa, dwa dni do Skopja i dwa do Prilepu.

¹¹Obrębski zapisywał nazwę stolicy Macedonii w wariancie serbskim: Skoplje; podobnie
przymiotnik: skoplijski.
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Pierwszym jednak wrażeniem, którego dozna podróżny, wkraczający
w granice [Porecza], będzie uczucie rozczarowania, wywołane uderzają-
cym kontrastem, jaki istnieje między dalekim mirażem tego kraju, zary-
sowującym się z perspektywy otaczających go dolin, a jego bezpośrednim
krajobrazem. Graniczny masyw górski ukrywający wnętrze Porecza, jaki
przeciwstawia niedostępne skały i wyniosłe, pokryte lasem szczyty płaskie-
mu widokowi zoranych przez człowieka pól poprzecinanych gęstą siecią
dróg, skupiających się raz po raz wokół położonych blisko siebie ludnych
wsi i osiedli, z odległej perspektywy pól roztacza przed wędrowcemmiraże
archaiczności i romantyki bujnej, dominującej nad człowiekiem przyrody,
[miraże] oazy pierwotności życia i dzikości natury. Z chwilą przekrocze-
nia jednak granicznych szczytów — peryferyjnej [strefy], do której nie
dociera rolnik pól ani pasterz gór — romantyczna wyobraźnia wędrowca
poddana zostaje twardej próbie. Zamiast oczekiwanej poezji prymitywu,
dzikości i zagubienia człowieka we wspaniałości górskiej przyrody, zastaje
zwykłą i z każdym [krokiem] w głąb kraju coraz silniej uwydatniającą się
[…] prozę pasterskiego krajobrazu. Każdy niemal skrawek ziemi, każdy
ułamek terenu nosi tu wyraźne ślady obecności i działalności człowie-
ka. Wnętrze tej wysokogórskiej kotliny, obramowane z zewnątrz wieńcem
szczytów i grzbietów górskich, to pokrytych nietkniętym zdawałoby się
lasem, to znów ziejących pustką i odludziem, przedstawia widok zgoła
kontrastowy i kłócący się z […] dekoracyjną oprawą. Poprzerzynane głę-
bokimi jarami, na których dnie przebłyskuje tu i ówdzie ledwie widoczna
wstążka gubiącego się w załomach skalnych i za wypuczeniami wzgórz
strumienia, sfałdowane w powikłaną, stale zmienną i stale powtarzającą
te same rysy krajobrazu konfigurację wzgórz, dolin, urwistych przepaści
i łagodnych stoków górskich, otwierające się w szerokie doliny lub pła-
skowyże pokryte różnobarwną, nieforemną szachownicą [pastwisk] i pól
uprawnych, wspinających się tu i ówdzie na zbocza wzgórz i głębokimi
enklawami wdzierających się […] wysoko pod szczyty w zygzakowatą, nie-
równą i poszarpaną linię zaściełających je lasów, wnętrze tej kotliny nie ma
w sobie nic z pierwotności i dziewiczości przyrody. Przeciwnie — na każ-
dym kroku świadczy o gospodarczym użytku, jaki z tego ubogiego kraju,
w jego rozległości i nierównomiernym rozrzuceniu nielicznych i skąpych
bogactw naturalnych, czyni człowiek. Wszechobecność i wszechaktywność
ludzka w tej rozległej i gubiącej się na horyzoncie perspektywie górskiej
bardziej [nawet] rzuca się w oczy i bardziej [jest] w swej wymowie nie-
odparta, gdyż mniej oczywista, aniżeli na ludnych, otwartych [nizinach],
niestawiających oku żadnych ograniczeń poza stromymi ścianami masywu
poreckiego. Jest to krajobraz przyrody zużytej, wytartej, odartej z roman-
tycznego charakteru, [bez względu na] rozległość obszaru i niedostępność
terenu poddanej wyniszczającej jej naturalne cechy działalności gospodar-
czej człowieka: typowy krajobraz pasterskiego kraju.
Mimo lesistego charakteru nie widzi się tu obszaru prawdziwego lasu

— lasu starodrzewu, nietkniętego przez człowieka i pozostawionego samo-
pas. Tylko na pograniczach — w strefach oddzielających kraj od pogórza
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poreckiego, [dolinę] od doliny lub jedną porecką wieś od drugiej — za-
chowały się większe partie tego lasu, bukowe. Pozostałe obszary to nie
buka¹² — las bukowego starodrzewu, ani bor ¹³ — trafiające się tu i ówdzie
partie lasu iglastego, ale szuma¹⁴ — ów typowy las bałkańskich rejonów
pasterskich, wytrzebione resztki starodawnej puszczy. Zamienione przez
siekierę rolnika i stada pasterza w ocalałe od zniszczenia krzewy, krzaki
i zarośla [są] stale podjadane i obskubywane przez buszujące w nich stada
kóz. [Jest to] pastwisko stad przemierzających nieustannie w różnych kie-
runkach rozległe obszary swego wypasu, schronisko zwierza leśnego lub
zapas budulca, oczekujący siekiery drwala. Sterczące tu i ówdzie w tej po-
leśnej gęstwinie wyższe drzewa są równie zniekształcone i okaleczałe przez
użytek, jaki z nich czyni człowiek. Nie znajdzie się w tej gęstwinie ani jed-
nego większego dębu, który swoim prostym, ogołoconym z gałęzi bocznych
pniem i ledwo u wierzchołka [rozrośniętą] gęstą, zieloną kitą nie świad-
czyłby o tym, że na równi z innym młododrzewiem dębów nie służył stale
i regularnie […]mieszkańcom tego kraju na zbiór zimowej paszy dla kóz¹⁵.
Tu i ówdzie na zboczach wzgórz i granicy lasu widać liczne ślady trzebie-
ży, której — dla wypalania węgla drzewnego, jednego z najważniejszych
produktów eksportowych Porecza na sąsiednie rynki małomiasteczkowe—
ulega każdy większy [zagajnik i] wszelki młody las, niedający możliwości
przekształcenia w pastwisko. Nawet bor nosi na sobie ślady gospodarczego
użytkowania: nacięte pnie, świecące z daleka obłupaną z kory bielą drze-
wa, świadczą o innym ważnym eksportowym procederze Poreczan, jakim
jest produkcja smoły ¹⁶, to znaczy żywicy i terpentyny.

*

Porecze […] [jest] krajem, który w całej Macedonii należy do najbar-
dziej archaicznych i najmniej dotkniętych przez wpływy z zewnątrz. [Lud
porecki] jedną czy dwie generacje temu był tak odgrodzony od rozleglej-
szych kontaktów społecznych, że nie wiedział nawet, że poza państwem
otomańskim istnieje inny świat. Jego kontakty z okolicą ograniczały się
do kontaktów z miejscowymi rynkami, położonymi u pokrewnych okolicz-
nych grup etnicznych, różniących się mową, strojem i zwyczajem. W tym
ustroju Poreczanie, jak w ogóle wszyscy kaurite¹⁷, to znaczy giaurowie,
zajmowali podporządkowane narodowi panującemu stanowisko raji¹⁸ —

¹²Buka (mac.) — buk (Fagus); buczyna, las bukowy. W Macedonii, podobnie jak w Polsce,
najczęściej występującym gatunkiem jest buk zwyczajny (Fagus sylvatica).

¹³Bor (mac.) — sosna (Pinus); bór sosnowy.

¹⁴Szuma (mac.) – las; listowie.

¹⁵Więcej na ten temat niżej w podrozdz. „Zbiór szumy”.

¹⁶Smoła (mac.) — żywica; terpentyna; wyroby smolarskie.

¹⁷Kaurin, mac. dziaur/dziaurin/kaur/kaurin — giaur, niemuzułmanin, chrześcijanin, nie-
wierny; pogardliwe określenie osoby wyznającej wiarę inną niż muzułmańska, najczęściej
używane w odniesieniu do chrześcijan (z tur. gâvur).

¹⁸Raja (mac.) — pozbawiona przywilejów ludność chrześcijańska w Imperium Osmań-
skim; z arab. ra’ijjāh (poddani).
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ludu rolniczego, pracującego na swoich gospodarstwach i spełniającego
wymagane odeń powinności. […] Władza należała do Turków. Porządek
ten wydawał się trwały, niezmienny, wieczny. […]

*

Państwo i pojęcia o państwie. [Trebowle], 15 października 1932.
Stawro informuje, że dawniej carem na ziemi był car turecki, w Carogro-
dzie. Cała Europa była pod nim. Był jeszcze tylko jeden car — car ruski,
ale ten był mniejszy niż car turecki, car świata. A teraz cara nie ma. Teraz
Europa przyszła, Europa włada. [Inny] porządek.
[Wołcze], 30 października 1932. Welᴶanica, rozmawiając ze mną, za-

pytała mnie, czy wiem, ilu carom przypadała ta ziemia; ręką wskazała na
atar ¹⁹ wołczewski. W kilku słowach wymieniłem jej historię kraju, od cza-
sów prehelleńskich do obecnych. Niewiele z tego zrozumiała. „Tak wielu
carów było? Lele, lele! A i teraz nie wiadomo, komu przypadniemy, jakie-
mu carowi. Nie wiadomo, gdyż nic nie jest jeszcze pomierzone — ziemia
leży niepomierzona”. Dla niej car — carstwo — to atar wołczewski i jego
dzieje.

¹⁹Atar (mac.) — obszar rozciągający się w granicach wsi lub w jej okolicy; terytorium
wiejskie.



[Organizacja społeczna
i rodzinna wsi poreckiej]

Struktura społeczna wsi¹. Ten rozdział napisać w taki sposób, że-
by w konkluzji dać ogólne wrażenie co do morfologii wsi. Wieś jest zatem
jednostką polityczną i posiadającą ziemię, której strukturę określają ogólne
zasady tego społeczeństwa. Dzieli się na terytorialne, patrylinearne rody,
czasem egzogamiczne, dzielące się z kolei na ściśle egzogamiczne kabila.
Kabile to męscy członkowie zgrupowania domostw, urodzeni we wsi, po-
chodzący od wspólnego przodka.
Pokazać obcość (outsiderstwo) kobiet w grupie domowej; nie zalicza

się ich do kabila; generalnie są obce we wsi. Kobiety jako obce: 1. w do-
mostwie, 2. w maało, 3. we wsi; koncentryczne kręgi.
Użycie form językowych. Ogólna struktura odbija się w użyciach ję-

zykowych. Wieśniacy to mężczyźni: sełanite² (forma wyłącznie męska).
I dalej: wołczewci, rasteszanite [wołczewcy, rasteszańcy] — tylko mężczyź-
ni. W odniesieniu do kobiet mówi się: wołczewskite żeni, rasteszkite żeni
[kobiety wołczewskie, kobiety rasteskie].

Wieś porecka

[Wieś i jej tradycja mitologiczna]

Wieś Wołcze, której życie świeckie i sakralne będzie przedmiotem te-
go studium, jest typową wsią porecką, dzielącą z innymi wsiami tego kraju
te same warunki bytowania, ten sam obyczaj, te same cechy organizacji
społecznej i tradycji kulturalnej. [Wołcze przynależy] do Górnego Pore-
cza i, [podobnie jak w] innych wsiach tej części [kraju], […] głównym
źródłem bogactwa i podstawowym zajęciem [mieszkańców] […] jest [tu]
pasterstwo. W przeciwieństwie do Dolnego Porecza, leżącego w dolinnych,
południowych częściach kraju i dzięki dogodniejszym warunkom komuni-
kacyjnym mniej odgrodzonego od świata, na gurbet ³, to jest na zarobek
poza Porecze, wędrowały [stąd] jak dotychczas tylko nieliczne jednost-

¹Fragment przetłumaczony z oryginału angielskiego; tłum. Anna Engelking.

²Sełanin, sełanec (mac.) — mieszkaniec wsi, wieśniak, chłop.

³Gurbet (z tur. ) — wędrówka zarobkowa, praca sezonowa; sezonowa migracja w poszu-
kiwaniu pracy.
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ki. Górni Poreczanie to według określenia [ich] samych — stoczarite⁴, to
znaczy pasterze, w przeciwieństwie do dolnych, których stereotypowym
określeniem jest gurbedżijite⁵ — zarobnicy.
Wołcze leży na zachodnich krańcach Górnego Porecza i zachodnie

oraz północne granice jego terytorium są równocześnie granicami Porecza.
Peryferyczne położenie wsi w małym tylko stopniu odbija się na jej cha-
rakterze. Tylko bowiem sąsiednie, położone ku wschodowi wsie poreckie
należą do jej bezpośredniego, okolicznego sąsiedztwa. Najbliższą z nich,
Zagrad, dzieli [od Wołcza] zaledwie […] pół godziny drogi piechotą. Na-
stępna wieś za Zagradem, Rastesz, [oddalona] jest o godzinę drogi. Z tymi
i dalszymi wsiami poreckimi łączy teżWołcze stała styczność i liczne związ-
ki pokrewieństwa między rodzinami […].
Inaczej zupełnie przedstawia się sprawa z pozaporeckim sąsiedztwem

Wołcza. [Najbliższe] wsie na północ od Wołcza, leżące na krasowym pła-
skowyżu tego samego masywu górskiego, którego środkowe kotlinne wgłę-
bienie zajmuje Porecze, to mahometańskie wsie albańskie⁶, żyjące swoim
własnym, odrębnym życiem i [odseparowane od bytu i obyczaju giaurów].
Nawet do najdalszych wsi Górnego Porecza jest bowiem z Wołcza bliżej
niż do najbliższego sąsiedztwa pozaporeckiego. Od najbliższej wsi gosti-
warskiej — Reczane lub Turczane — dzieli Wołcze pół dnia drogi pieszej.
Przeszło pół dnia wędrówki konnej trzeba, by dostać się do najbliższego
miasteczka, Gostiwaru. Przeszło dzień drogi zajmuje wędrówka do Tetowa.
Z wszystkimi tymi miejscowościami łączą Wołcze nieliczne ścieżki piesze,
nadające się co najwyżej do komunikacji konnej, zupełnie [jednak] nie-
dostępne dla wozów. Podróżny, wędrujący z Wołcza do Gostiwaru lub do
wsi Gostiwarskiego Pola, musi […] wspiąć się na wysoki masyw [Suwej
Gory], okalający Porecze od północnego zachodu, a następnie zejść krętą
i stromą ścieżką, wijącą się zboczem masywu, przeszło tysiąc dwieście me-
trów w dół. Zimą ta uciążliwa droga, z powodu zasp śnieżnych, staje się —
nawet dla pieszego — nie do przebycia na przeciąg kilku tygodni.
Wołcze leży przy ścieżce wiodącej na Porecze z Gostiwaru i wsi Gosti-

warskiego Pola. Podróżny, przybywający tą drogą, jeszcze nie dochodząc
granicy Porecza, ciągnącej się szczytami i grzbietem masywu, okalające-
go [jego] kotlinę od zachodu, wkracza w bukowy las, [który w miarę
zagłębiania się weń] gęstnieje. Wkrótce [jednak] las rzednie i [przed po-
dróżnym pojawia] się niewielka, [rozciągnięta] na przełęczy polana. Jest
to granica Porecza. Ścieżka, biegnąca w dół, ponownie wchodzi w pełen

⁴Stoczar (mac.) — pasterz; hodowca bydła i owiec.

⁵Gurbedżija (srb.) — robotnik sezonowy, wędrujący w poszukiwaniu pracy; bandos.
Obrębski użył tu wyrazu serbskiego; odpowiednik macedoński ma postać gurbetczija, l.m.
gurbetcziji.

⁶Obrębski używa określenia mahometański (mac. mahometanski) w znaczeniu ‘muzuł-
mański’; pochodzi ono od imienia najważniejszego proroka muzułmanów, Mahometa. Choć
chrześcijanie (zwłaszcza dawniej) stosowali to określenie, muzułmanie uważają je za nieod-
powiednie, ponieważ sugeruje, jakoby byli oni wyznawcami Mahometa, a nie jedynego Boga
— Allaha.
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Wiejski krajobraz kotliny Porecza

starodrzewu las, niczym niezdradzający bliskości ludzkiego osiedla. Stale
zstępując w dół, przybywa wreszcie podróżny do krańca lasu, skąd oczom
jego otwiera się typowy [dla] tego pasterskiego kraju widok: głęboka, po-
przerzynana wzgórzami i jarami kotlina o stromych, spadzistych ścianach,
zarośnięta tu i ówdzie rzadkim, przetrzebionym lasem, od którego odcinają
się mniejsze lub większe nieregularne [i fantastycznie wykrojone] płasz-
czyzny pól uprawnych i [niesymetryczne] zielone plamy łąk […].
Wsie poreckie nie są duże. Składają się one zazwyczaj z parudziesięciu,

najwyżej kilkudziesięciu domów [skupionych w zbitą masę lub rozrzuco-
nych grupami], położonych na otwartym, częstokroć spadzistym i sfałdo-
wanym zboczu wzgórza lub płaskiej platformie górskiej. W najbliższym
sąsiedztwie domów rozpełzają się wzdłuż gęstej sieci rowów nawadnia-
jących, rozlicznych ścieżek wiejskich i około zabudowań nieregularne,
[ogrodzone płotami] skrawki ogrodów warzywnych, sadów owocowych
[lub pasiek]. Ścieżki i drogi wiejskie, prowadzące z domu do domu i prze-
cinające wieś w najrozmaitszych kierunkach, zbiegają się przy źródłach,
położonych zazwyczaj w jakimś centralnym miejscu wsi, i prowadzą do
pranisk, zainstalowanych nad biegnącymi w pobliżu strumykami. Gdzieś
na uboczu, na cmentarzyku wiejskim, zarosłym drzewami, wznosi się mała
cerkiewka — miejsce świątecznych nabożeństw i ceremonii, urządzanych
najczęściej przez samą ludność.
[Wokół] wsi rozciąga się niezbyt rozległa, [otwarta, poprzerzynana

głębokimi wyrwami potoków i sfałdowana wypukłościami i nierównościa-
mi gruntu], przestrzeń pól uprawnych i łąk, których mniejsze i większe
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Rastesz. Pranie płótna

polany rozrzucone są na całym obszarze terytorium wiejskiego, niejedno-
krotnie bardzo znacznym, gdyż przekraczającym, i to czasami poważnie,
10–15 km kwadratowych. Tylko niewielka część [tego] terytorium […]
[znajduje się] pod uprawą. Przeważająca większość pokryta jest […] sta-
rym, wysokopiennym lasem bukowym lub sosnowym; to sfałdowany relief
wzgórz, grzbietów górskich, kotlin i dolin, zarośniętych rzadkim, wynisz-
czonym drzewostanem. Te obszary leśne — pozorne nieużytki — to teren
równie ważny dla mieszkańców wsi pod względem gospodarczym, jak nie-
liczne pola uprawne. Są to pastwiska, po których dzień w dzień przepędza-
ne są liczne stada owiec i kóz — główna podstawa bogactwa Poreczanina.
Wieś porecka* nie stanowi jednolitego, zwartego skupienia. Gromad-

ka domów czy zagród, składających się na wieś, rozbija się zazwyczaj na
parę lub kilka grup, tworzących topograficzne poddziały wsi, [oddalone]
od siebie [mniej lub bardziej]. Przysiółek taki, noszący nazwę maało⁷,
zawdzięcza swoją odrębność genealogicznemu zróżnicowaniu wsi. Jego

*[Informacja w angielskich notatkach:] Nazwy wsi są zasadniczo toponimiczne, służą tyl-
ko denotowaniu ich położenia. Rzadko mają odpowiedniki znaczeniowe w ogólnym zasobie
słownictwa, a nigdy związku z genealogią wsi. Tylko Wołcze znaczy ‘wilczek, wilczątko’; Ra-
stesz, Zdunie, Kosowo, Zagrad, Brest są typowymi nazwami miejscowymi, które same w sobie
nie zawierają żadnych treści. (Tłum. Anna Engelking).

⁷Macedońskie określeniemaało (z tur.mahalle—dzielnica, okolica, sąsiedztwo; najmniej-
sza jednostka administracyjna w państwie otomańskim) oznacza kwartał w obrębie wsi lub
miasta, nierzadko o granicach istniejących tylko w przestrzeni mentalnej mieszkańców. Nie
ma ono w polszczyźnie adekwatnego odpowiednika. Obrębski oddaje je wymiennie przez
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mieszkańcy wywodzą się od wspólnego mitycznego przodka — jednego
z założycieli wsi, jeśli zgodnie z tradycją było ich paru czy kilku; lub też od
jednego z kilku synów pierwszego praprzodka całej grupy wiejskiej. […]

Botusze. Asłanowsko maało

Członkówmaała łączy nie pokrewieństwo, ale wynikające ze wspólnego
pochodzenia bliskie, bezpośrednie sąsiedztwo, które wyraża się w topogra-
ficznej odrębności tej formacji. Domy jednego maała [leżą] obok siebie, tak
samo [jak jego] pola, łąki i koszary⁸. Między [jego] rodzinami […] istnie-
je nierównie silniejsza więź sąsiedzka, nierównie silniejsza wymiana usług
sąsiedzkich, nierównie intensywniejsza wspólnota sąsiedzka niż między
oddalonymi od siebie domami i rodzinami różnych przysiółków. Nie pokre-
wieństwo łączy więc ze sobą członków maała, ale komsziłuk⁹ — sąsiedztwo.
Nie jest jednak maało formacją jednorodną — tylko i wyłącznie sku-

pieniem domów czy rodzin [związanych] tą samą dla wszystkich więzią
mitycznego pochodzenia i faktycznego sąsiedztwa. Każde maało składa się

przysiółek bądź sioło, sporadycznie nazywa zaściankiem (a także zasiołkiem). Tutaj jako od-
powiednik maała wprowadzamy jeden ekwiwalent — przysiółek, choć po polsku słowo to
oznacza niewielką grupę zagród poza wsią, przynależną do niej administracyjnie. Adekwat-
nym semantycznie określeniem niewielkiej grupy zagród w obrębie wsi byłby neologizm
podsiółek, pozostajemy jednak przy utartym w polszczyźnie przysiółku, któremu tutaj, w od-
niesieniu do realiów macedońskich, nadajemy specyficzne znaczenie.

⁸Koszara— zagroda dla owiec, funkcjonująca na terenie sezonowych wypasów.

⁹Komsziłuk (mac.) — sąsiedztwo (z tur. komşuluk).
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z paru lub kilku zespołów [domowych] czy [rodzinnych], związanych ze
sobą nierównie bliższymi związkami pokrewieństwa. Ugrupowanie [takie]
nosi nazwę kabile¹⁰ i obejmuje wszystkich wywodzących się w linii męskiej
od wspólnego pradziada [pradedo] lub prapradziada (łącznie z ich dziećmi
i wnukami, oczywiście również w linii męskiej). Kabile jest więc formacją
wybitnie patrylinearną, czyli jak to wyrażają Poreczanie, „kabile se terat po
mażite” — „kabile podąża za mężczyznami”. Do kabila należą więc kobie-
ty i dziewczęta wywodzące się od męskich potomków [jego] protoplasty,
natomiast wyłączone jest zeń ich potomstwo, należące do kabil ich mężów.
Podobnie jak maało, kabile nosi nazwę patronimiczną, urobioną od

imienia wspólnego patrylinearnego przodka, [przy czym] tutaj nazwa ta
ma inne znaczenie. Określa ona rzeczywistych krewnych, których obo-
wiązuje egzogamia¹¹ i których łączy szersza niż maało wspólnota życiowa
[oraz] szereg innych obowiązków, wynikających z faktu pokrewieństwa.
Patronimiczna nazwa maała oznacza nie tyle ludzi, ile dzielnicę wsi; to-
też wyrażenia kaj Awramowcite [u Awramowców] lub też kaj Awramowsko-
to maało [w Awramowskim maało] są wymienne i równoznaczne. Nazwa
kabila [natomiast] ([np.] Stojkowcite) oznacza nie tyle lokalność, ile ludzi
związanych wspólnym pochodzeniem. Obejmuje ona zarówno [mieszkają-
cych] we wsi, jak i tych, którzy przeszli do innych wsi.
Zgodnie z tradycją mitologiczną, bardzo charakterystyczną dla Pore-

cza i w identycznym niemal wątku powtarzającą się w innych wsiach tego
kraju, mieszkańcy [jednej] wsi wywodzą się od wspólnego przodka — [jej]
założyciela.

Owde biło dewedeset kuci seło nasze. Pa s’istepali wołczewci so debrani-
te. Tija stoka terali se, od kaj Weles terali se, weleska stoka, debrani. I [im]
izlezli wołczewci na pat, pa fatili patot i s’istepali, so debranite se tepali. Pad-
nali debrani mnogu, samo dwajca s’ostanali. Ka ostanali tije dwajca, pobegnali
w Debar tija. Na spijenje wołczewci zaspali, [ama posle imało neka zbunetost],
se zafatili medziu brdo, se zafatili wołczewci brat so brat. Ka’o poszli w De-
bar debrani, setili se kako se tepali mażite wołczewski. Se setili debranite, si
s’obrali czeta golema, s’okrenuli tajfa! Tajfa — za seło da go gorat. Dojszli tije;
zapalili seło szto najszli pod nos — swe unisztili, swe, ne ostanało żiwo nicz, ni
mażi, ni żeni, ni deca. Ispuszteło swe. Ostanała Jowanka iz Wołcze: tołku fami-
lija od dewedeset kuci. I goedaroto bił, od drugo sełoto, od Kruszewo bił, Właf.
Pa se zeli tije dwajca. Trojca sina imała Jowanka: Stojko, Awram i Nikoła. Take
biło pustelija owde, Makedonija, wreme.

Tutaj, w naszej wsi, było dziewięćdziesiąt domów. Ale wołczanie pobili
się z debarczanami¹². Debarczanie pędzili [skradzione] weleskie bydło; spod

¹⁰Kabile (z arab. przez tur.) — ród, klan, plemię. Obrębski używa wymiennie terminów
kabile, ród i klan; tutaj ujednolicamy terminologię i jako polski odpowiednik kabila stosujemy
ród.

¹¹Egzogamia — reguła nakazująca zawieranie małżeństw z partnerami spoza własnej gru-
py społecznej (rodu, klanu, wsi itp.).

¹²Debarczanie (w oryginalnym zapisie Obrębskiego występuje zserbizowana forma Debra-
nie) — chodzi o mieszkańców Debaru, miejscowości w zachodniej Macedonii, przy granicy
z Albanią.
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Welesu¹³ je pędzili. I wołczanie zaszli im drogę i ruszyli za nimi i pobili się,
pobili się z debarczanami. [I] wielu debarczan padło, zostało tylko dwóch. Ci
dwaj, co zostali, uciekli do Debaru. Wołczanie zatrzymali się na nocleg i za-
snęli, [ale potem powstało zamieszanie i] starli się ze sobą między wzgórzami;
starli się wołczanie brat z bratem. Debarczanie, co poszli do Debaru, spostrze-
gli się, że wołczanie biją się między sobą. Spostrzegli się debarczanie, zebrali
się w wielką drużynę, zawrócili — i hajda, hajda na wieś, by ją spalić. Przy-
szli tutaj, podpalili wieś; wszystko, co im wpadło w rękę, niszczyli. Zniszczyli
wszystko [i] nikt nie został przy życiu — ani mężczyzna, ani kobieta, ani dziec-
ko. Wszystko opustoszało. Została tylko Jowanka z Wołcza — tylko [jedna] ze
wszystkich rodzin, z dziewięćdziesięciu domów. I był [jeszcze] pastuch bydła,
z innej wsi, z Kruszewa. Wołoch. I tych dwoje się pobrało. Jowanka miała
trzech synów: Stojka, Awrama i Nikołę. Takie to było pustkowie tutaj, w Ma-
cedonii, w tamtych czasach¹⁴.

Mit ten, [w którym zawarty jest] dogmat jedności wsi i jej związku
z ziemią, z dawien dawna przez wołczan [zamieszkaną], wprowadza nas
jednocześnie w [dzisiejsze], najzupełniej rzeczywiste i zgoła niemityczne
wewnętrzne zróżnicowania i podziały wsi. Trzemmitycznym protoplastom
odpowiadają trzy nierównej wielkości przysiółki, na które dzieli się wieś.
Każdy z [nich] wywodzić się ma od jednego z synów Jowanki i nosi patro-
nimiczną nazwę urobioną od imienia swojego założyciela. Trzy przysiółki
— maała — na które dzieli się wieś, to Stojkowci, Awramowci i Nikołowci,
potomkowie trzech mitycznych braci-założycieli: Stojka, Awrama i Nikoły.
Najmniej pokaźnie przedstawiają się Stojkowci. Ich przysiółek składa

się dziś z zaledwie pięciu rodzin, zamieszkujących trzy krańcowe domy,
położone u nasady rozwidlenia, na którego grzbietach usytuowana jest
wieś¹⁵. Awramowci [to maało złożone z dwunastu] rodzin, których domy,
w ogólnej liczbie ośmiu, zajmują płaski grzbiet wschodniej odnogi roz-
widlenia. Przysiółek Awramowców wyraźnie [wydziela] się na tle całości
wsi w odrębną całość topograficzną. Ich domy, zwrócone ku sobie ścia-
nami wejściowymi, zgrupowane są w dwa [przeciwległe] rzędy po dwóch
stronach niewielkiego placu, tworzącego naturalną arenę ożywionych kon-
taktów sąsiedzkich tej dzielnicy. Najliczniej i najokazalej przedstawia się
przysiółek Nikołowców. Składa się on z jedenastu domów zamieszkanych
przez trzynaście rodzin. Tutaj więc grupuje się połowa domów całej wsi.
Przysiółek Nikołowców zajmuje całą pochyłość zachodniej odnogi rozwi-
dlenia, układając się amfiteatralnie naokoło niewielkiego okrągłego placu,
na którym zbiegają się wszystkie prowadzące do Wołcza dróżki. Leży on
najbliżej źródła i jednocześnie jest siedzibą kmeta¹⁶, to jest sołtysa wsi. Do
Nikołowców należą najbogatsze i najznaczniejsze rodziny wsi, toteż Ni-
kołowcy uważają się za [jej] właściwych przedstawicieli, za prawdziwych

¹³Weles — miasto w środkowej Macedonii.

¹⁴Mit ten, w kontekście innych mitów osadniczych z Porecza, Obrębski analizuje w rozdz.
„Małżeństwo matrylokalne albo fikcja w historii. Mit osadniczy” w części 2.

¹⁵Zob. mapkę na s. 69.

¹⁶Kmet (mac.) — sołtys, naczelnik wsi; hist. poddany zwierzchnikowi tureckiemu chłop
pańszczyźniany lub kmieć.
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wołczan; nie biorą w rachubę Stojkowców, wśród których przeważa biedo-
ta, ani Awramowców, którym przypisują domieszkę krwi cygańskiej i na
których patrzą z poczuciem wyższości. Tutaj też znajduje się właściwe
centrum wsi, miejsce przygodnych spotkań sąsiedzkich i ogólnowiejskich
skupień gromadzkich.

[Rodowa struktura wsi. Egzogamia]

Chociaż tradycja mitologiczna przypisuje wszystkim wołczanom
wspólne pochodzenie, co znajduje swój wyraz w [takich na przykład] wy-
powiedziach: „swi sme ot jeden rod, od jednata familija” — „wszyscyśmy
z jednego rodu, z jednej rodziny”, nie stanowią [oni] bynajmniej jednej
grupy rodowej. Pokrewieństwo, wynikające z tradycji wspólnego pocho-
dzenia, uważa się za wygasłe nie tylko między członkami poszczególnych
przysiółków, ale również i w obrębie maała. Przeżenianie się z przysiółka
do przysiółka i małżeństwa w obrębie maała są więc dopuszczalne i uważa
się je za najzupełniej normalne, o ile nie stają [im] na przeszkodzie bliższe
więzi pokrewieństwa. […]
Związki rodowe, łączące mieszkańców przysiółka w jedną grupę gene-

alogiczną, opierają się na pochodzeniu w linii męskiej. Mimo wspólności
pochodzenia, grupa przysiółkowa nie stanowi grupy rodowej w ścisłym
tego słowa znaczeniu. Jej wspólnota sprowadza się do topograficznej od-
rębności przysiółka, wspólnych tradycji genealogicznych o zabarwieniu
mitologicznym, wspólnej nazwy patronimicznej [oraz] ścisłego sąsiedztwa,
[które] pociąga za sobą [bliskie] i [intensywne] kontakty społeczne mię-
dzy tymi fikcyjnymi współrodowcami; nie pociąga natomiast za sobą […]
obowiązków i przywilejów, [jakie] wynikają ze związku pokrewieństwa,
i nie podlega nakazom egzogamii, aczkolwiek w niektórych grupach przy-
siółkowych przejawiają się tendencje egzogamiczne.
Grupą par excellence rodową, której struktura wspiera się również

na wspólnocie pochodzenia w linii męskiej, jest kabile. Każdy przysió-
łek składa się z kilku takich patrylinearnych rodów. W przeciwieństwie
do grupy przysiółkowej, której tradycje wspólnego pochodzenia znajdu-
ją swój wyraz niemal wyłącznie w mitologii genealogicznej, odnoszącej
się do mitycznych czasów powstania wsi i niepozbawionej pewnych fan-
tastycznych, konwencjonalnych wątków, wspólnota rodowa kabila [ma]
podstawę w faktycznym pokrewieństwie łączącym jej członków. Głębia
genealogiczna tej grupy nie jest duża; sięga 6–7 generacji wstecz od naj-
młodszego pokolenia kabila i 3–4 od jego najstarszych przedstawicieli.
Pamięć wspólnego pochodzenia jest szczególnie żywa u najstarszej genera-
cji kabila, w której skład wchodzą bracia i kuzynowie pierwszego, drugiego
i trzeciego stopnia. Teoretycznie kabile obejmuje wszystkich współrodow-
ców, zarówno [mężczyzn], jak i [kobiety]. W obrębie wsi i przysiółka
[mieszkają] jednak tylko męscy członkowie kabila. Jego żeńskie [człon-
kinie], zgodnie z zasadą małżeństwa patrylokalnego, [z chwilą zawarcia
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go] opuszczają swoją [rodzinną siedzibę] i [przenoszą] się do innych wsi,
przysiółków lub [kabil].
W obrębie wsi czy przysiółka poszczególne grupy rodowe składają się

z paru lub kilku rodzin. Tylko mężczyzn tych grup rodzinnych oraz nieza-
mężne jeszcze dziewczęta łączy wspólny związek pochodzenia i tylko oni
są członkami kabila. Kobiety, należące do rodzin kabila, są [przybyszka-
mi] z zewnątrz; […] z poszczególnymi członkami grupy łączą [je] związki
rodzicielskie i małżeńskie.
Każda grupa rodowa stanowi w obrębie wsi czy przysiółka pewną

całostkę topograficzną. Domy poszczególnych rodzin grupy położone są
w bliskim sąsiedztwie. Czasami również nieobce są tej grupie […] pewne
formy wspólnej własności. W rezultacie wspólnego pochodzenia kabile no-
si wspólną nazwę patronimiczną. Związki pokrewieństwa łączące rodziny
kabila wyrażają się w szeregu norm, ustalających między współrodowca-
mi wzajemność pewnych obowiązków i przywilejów. Na pierwsze miejsce
wybija się tu obowiązek pomocy rodowej, który zwłaszcza w transakcjach
przechodzących możliwości poszczególnych rodzin (np. transakcje mał-
żeńskie członków grupy) powodują mobilizację i współdziałanie całego
rodu. Również w organizacji religijnej wsi zaznacza się pewna odrębność
i zwartość tej grupy. Grupa rodowa jest wybitnie egzogamiczna i złamanie
egzogamii powoduje [jej] rozbicie na nowe formacje rodowe.

Kabile to patrylinearna grupa potomków, pamiętających czasy wspólnego ży-
cia w pierwotnym gospodarstwie. […] Oparta wyłącznie na pokrewieństwie.
Terminologia klasyfikacyjna w rodzinie indywidualnej — jak w wielkiej rodzi-
nie. [..] Kabile jest grupą dynamiczną, podlegającą ciągłej segmentacji; dzieli
się i znów krystalizuje w postaci nowych, potomnych kabil. Te nowe krystali-
zacje nie powstają w każdym ogniwie łańcucha lineażu. Zwykle młodsze kabile
wywodzi się od którejś z ważniejszych osób spośród wstępnych.
Zwykle genealogiczna głębia kabila to cztery generacje wstecz od najstarszych
członków lineażu. Przodkiem kabila jest więc pradziad żyjących obecnie pra-
wnuków i ich potomstwa. O ile owi prawnukowie są już pradziadkami, kabile
obejmuje osoby, których pochodzenie sięga sześć generacji wstecz*. Jedność
kabila wyraża się we wspólnej nazwie, wywiedzionej od imienia założyciela
kabila. Pawlewci, Matewci, Trajanowci to potomkowie Pawla, Matego czy Tra-
jana. Tę wspólnotę krwi i imienia umacnia sąsiedztwo. Poszczególne domy
znajdują się niedaleko jeden od drugiego, pola i inne posiadane obszary zie-
mi leżą blisko siebie. Kabile jest grupą wybitnie egzogamiczną. Jej członkowie
są klasyfikowani jako bracia i siostry lub stryjowie, bratankowie i bratanice.
Kabile występuje wspólnie jako grupa podczas aktów i obrzędów weselnych,
przy czym przedsięwzięcia te niejednokrotnie mają też bogatszą oprawę (gru-
pa kabili, maało itp.). Wspólnota kabila wspierana jest przez szczególny system
nadawania imion. […]¹⁷

*[Wariant:] Genealogiczna głębia: minimum 4 generacje. To minimum ma miejsce rzad-
ko. Zwykle genealogiczna głębia to 5, 6, 7, a nawet więcej generacji.

¹⁷Fragment przetłumaczony z oryginału angielskiego; tłum. Anna Engelking.
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[Wieś Wołcze]
Wieś składa się z 22 domów. Leży ona nad niewielką wklęsłą platformą,

obramowaną dwoma rozwidleniami spadającego ku rzece stoku górskiego.
W głębi tej platformy znajduje się źródło, będące naturalnymmiejscem spo-
tkań kobiet całej wsi. Stojąc przy źródle z twarzą zwróconą ku północy, ma
się całą wieś przed sobą. Sprawia ona wówczas wrażenie ostrego, niemal-
że ostrokątnego półkola, w którego wierzchołku najbardziej oddalonym
od źródła domy są [najbardziej rozrzucone], największe zaś ich skupie-
nie znajduje się u obu jego krańców. […] Domy grupują się z jednej strony
na płaskiej platformie wydatnego grzbietu wschodniej odnogi rozwidlenia,
z drugiej — na łagodnej pochyłości odnogi zachodniej. […]
Mapa ukazuje nam domy i rodziny wsi według ich podziału na maała

[przysiółki] i kabila [rody].

Wołcze. Struktura wsi

Legenda ¹⁸
I. [linie i figury]

¹⁸Oryginał legendy w jęz. angielskim; tłum. Anna Engelking.
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linia falista: płoty otaczające ogrody i pola
strzałki: drogi i ścieżki we wsi
teren oznaczony krzyżami: cmentarz z cerkwią
figury geometryczne: domy mieszkalne
[symbol z lewej strony pośrodku — źródło (czeszma)]
II. Podział wsi na maała (przysiółki)
figury w skośną kratkę: maało Awramowców
figury zaczernione: maało [Stojkowców]¹⁹
figury zakreskowane: maało Nikołowców

Podział na maała to zasadniczo podział terytorialny, zbiegający się częściowo ze zróż-
nicowaniem genealogicznym (konfiguracją pokrewieństwa). Maała wywodzą się od synów
wspólnego przodka: Nikoły, [Stojka] i Awrama. Dlatego uważa się, że wszystkich mieszkań-
ców wsi łączą więzi pokrewieństwa. W istocie rzeczy pokrewieństwo istnieje dopóty, dopóki
jest uznawane. Tylko [Stojkowcy] i Awramowcy są obecnie grupami egzogamicznymi. Ni-
kołowcy – endogamiczni, a także heterogeniczni. Egzogamia ściśle przestrzegana w obrębie
rodów.

III. Podział wsi na kabila (rody) — oznaczenia literowe
maało Awramowców: (i) Petrewci, (j) Matewci, (k) Bożkowci, (l) Michajlewci
maało [Stojkowców]: (f) Jankowci, (g) Trajanowci, (h) Srbinowci
maało Nikołowców: (a) Pawlewci, (b) Madziowci, (c) Pejowci, (d) Markowci, (e) Doj-
czinowci

Tylko cztery pierwsze kabila wywodzą się od wspólnego przodka. Dojczinowci to nowi
przybysze do wsi*.

Każda figura oznacza dom jako jednostkę topograficzną. Większość domów to oddzielne
gospodarstwa. W części domów funkcjonują dwa lub więcej gospodarstw. Domów jest 22,
gospodarstw — 30. Liczba gospodarstw w każdym domu [jest] oznaczona cyfrą.

Widzimy więc, że maało Awramowci rozbija się na cztery kabila. Kabile
Petrewci to zaledwie dwie rodziny²⁰, mieszkające w jednym domu.Matewci
składają się z trzech rodzin²¹, z których każda zajmuje oddzielny dom.
Bożkowci to trzy rodziny²², z których jedna zamieszkuje dom oddzielny,
a dwie wspólny. Wreszcie kabile Michajlewci składa się z czterech rodzin²³;
z tych trzy rezydują w jednym wspólnym domu, a jedna w oddzielnym.
Przysiółek Stojkowski składa się znów z trzech kabil, to znaczy

z tylu, ile jest w [nim] domów**. W tym tylko jedno kabile, Tra-
janowci, złożone z jednej rodziny²⁴, zajmuje cały dom, dwa inne —

*[W notatkach:] Dojczin — domazet. Od Zagrad dojden (po majka dojde). Dojczin, ja
— od zagradsko kabile sme. [Dojczin to zięć wżeniony w dom teściów. Przyszedł z Zagradu
(przez matkę przyszedł). Dojczin i ja jesteśmy z zagradzkich kabil] (Welᴶanica).

**[W notatkach z Wołcza:] E kabile — mije. So Stojkowci szto sme jedna krw — to’a
kabile. Po mażite: jedno kabile. Tije bratuczedi, bracia [i] mije jatrwi. [Kabile — to my. Ze
Stojkowcami, tej samej krwi— to jest (właśnie) kabile. W linii męskiej: jedno kabile. To kuzyni,
bracia i my, jątrwie] (Welᴶanica).

¹⁹W części notatek Obrębskiego to maało figuruje pod nazwą Kostowci.

²⁰Według notatek terenowych jedna rodzina to Gerasim i jego matka, druga — Bogdan
i Bogdanica z trojgiem dzieci.

²¹Według notatek terenowych: Nastewci, Miłutin, Czedomir.

²²Według notatek terenowych głowy tych rodzin to Zafir, Sekuła i Krste.

²³Według notatek terenowych: Widoja, Stame, Jowan oraz Dajlica z rodzinami dwóch
synów, Spasena i Kofila.

²⁴Według notatek terenowych: Alekse i Welejca oraz Jowa, córka Weleta i Bożin, domazet,
wraz z dzieckiem, ogółem 5 osób.
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[Maało Awramowców]

10. Naste
6. Todorica i Bogdanica
5. Dajlica
3. [brak objaśnienia]
2. Bracia Widojowci
1. Cwetkojca i Kaze [na

leżą do maała Stojkow
ców]

9. Miłutin
8. Dziordzijca8. Dziordzijca
7. Zafir (i Krste?)
4. Sekuła

Jankowci²⁵ i Srbinowci²⁶ — każde złożone z dwóch rodzin, mieszkają w do-
mach wspólnych.
Ostatnie maało, Nikołowci, składa się z pięciu kabil. Najliczniejsze

[wśród nich] jest kabile Pawlewci²⁷, których cztery rodziny zajmują cztery
domy mieszkalne. Jeden z domów zajmują dwie rodziny, z których jedna
mieszka poza tym we własnym, oddzielnym domu. Dwa następne kabila,
Madziowci (Wołczewci)²⁸ i Markowci²⁹, składają się każde z dwóch rodzin,
przy tym każda rodzina mieszka w domu oddzielnym. Kabile Pejowci to
cztery rodziny³⁰, mieszkające po dwie w dwóch domach. Ostatnie kabile,
Dojczinowci, to jedna rodzina³¹ i jeden dom.
Kabile Pawlewci. To kabile wywodzi się z jednego domostwa, którego

gospodarzem był Andziełko. Po śmierci Andziełka gospodarstwo podzie-
liło się na trzy domy: potomków Andziełka pod przywództwem Stojka
oraz potomków Łazora i Apostoła. Z biegiem czasu dom Stojka podzielił
się znów na dwa domy³². Swoją głębię (sześć generacji) kabile zawdzięcza
identyfikowaniu się grup domowych z lineażem. Ważne: głębia kabila urze-
czywistnia się dzięki zespoleniu grupy domowej z imieniem jej założyciela.

²⁵Według notatek terenowych: Ilija i Ilijca oraz Rastemica z trojgiem dzieci, ogółem 6 osób.

²⁶Według notatek terenowych: Cwetkowci (Cwetkojca i jej syn Cwetan z żoną i dzieckiem,
ogółem 4 osoby) oraz Kaze i Kazejca (2 osoby).

²⁷Według notatek terenowych: Stojkowci (gospodarz Welᴶan, ogółem 16 osób), Krajczewci
(inaczej Stefkowci; gospodarz Ciro, ogółem 12 osób), Miłoszowci (gospodarz Miłosz, ogółem
4 osoby), Mitanowci (gospodyni Mitanica, ogółem 3 osoby).

²⁸Według notatek terenowych: Dajłowci i Dziurczinowci.

²⁹Według notatek terenowych: Milenkowci i … [puste miejsce].

³⁰Według notatek terenowych głowami tych rodzin byli Anastos, Jowe, Jowancze i Dimko
lub Damjan.

³¹Według notatek terenowych: Dojczin i Dojczinica.

³²Zob. niżej podrozdz. „Podział zadrugi”.
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Kabile Pawlewci

Pawle

ŁazorAndziełko Apostoł

Stojko Jane

Miłosz = Trenda

OgnianKrajcze

WelᴶanDesoRafajle

Tomisław

Micko

Stefko

Kolo Łazor LᴶubaCiro

Pawle

Ignat Apostoł

Mitan = Sweta

Stojko

Dragolᴶub Andziełko

Przykład: Stojkowcy. Są to dwa domy, z których jeden przedstawia sobą
właściwych Stojkowców, drugim są Krajczewcy³³, zwani dziś Stojkowca-
mi³⁴ — od Stojka, który był gospodarzem zadrugi, zanim się podzieliła.
Powiązanie z przywództwem ważnego gospodarza wyklucza nieistotnych
wstępnych. Dwa pozostałe domy to Miłoszowcy i Mitanowcy³⁵.

Wieś Trebowle
Wieś składa się z dwóch maał. […]. Oparcie dla faktycznej genealogii

stanowi tradycja mitologiczna³⁶. Maało Petkowców dzieli się na pięć ka-
bil: Trajanowci, Gudewci, Michajlewci, Stojanowci i Srbinowci. Wszyscy ich
członkowie są uważani za potomków pierwszego przodka, Petka. W ob-
rębie grupy nadal przestrzega się egzogamii, choć pojawiają się dążenia
do endogamii³⁷. Częściowo uzasadnia je rodowa genealogia oraz bieżąca
konfiguracja podziałów między kabilami. Tak więc Srbinowci uważani są za
potomków nie przodka-założyciela obecnego maała, lecz jego brata. Z ko-
lei jeden z członków tego kabila, Branko, ma de facto inne pochodzenie:
jest siostrzeńcem pierwotnego właściciela domu. Dalej, kabile Michajlewci

³³W domu Krajczewców w czasie pobytu w Wołczu mieszkał Obrębski. Bliższe informacje
o składzie i dynamice rozwoju tej rodziny zob. w przyp. 45, oraz w rozdz. „[Destruktywna
atmosfera wsi]. Demokratyzm, kolektywizm i nierówność” w części 2, s. 42–45.

³⁴Także Stefkowcami.

³⁵Akapit przetłumaczony z oryginału angielskiego; tłum. Anna Engelking.

³⁶Mit o powstaniu Trebowla zob. w rozdz. „Małżeństwomatrylokalne albo fikcja w historii.
Mit osadniczy” w części 2.

³⁷Endogamia — przeciwieństwo egzogamii; zawieranie małżeństw w obrębie własnej
grupy.
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Trebowle. Struktura wsi z oznaczeniem domów bogatych, średnich i biednych

Legenda
Maało Petkowców po lewej, maało Barutowców po prawej, pośrodku cerkiew i cmentarz
obramowanie czerwone — domy bogate
obramowanie granatowe — domy średnie
obramowanie zielone — domy biedne

jest postrzegane jako jednorodne jedynie z powodu swojej świeżej jedności
terytorialnej. W istocie rzeczy tylko Krstewci należą do maała Petkowców.
Dabewci są obcy. Dabe przybył do wsi jako mąż Dabejcy, która po śmierci
pierwszego męża, z Petkowców, wyszła za Dabego i urodziła syna³⁸.

Inf[ormacja] Trpa, 11 października 1932
Kabile: 5 [5 kabili]
Kuci: (14); 12, szto se ogon łożit [14 domów, w tym 12, w których

rozpala się ogień].
Branko je iz Bencze [Branko jest z Bencza]. Matka jego wróciła na

majątek brata jako wdowa. W ten sposób Branko na wujczynym („Branko
żiwit na wujcze’ina” — „Branko mieszka w gospodarstwie wuja”). Majątek
— jego wujka, który żyje w Skopju.
Dabe — z Breznicy. „Prizetił se, doszoł domazet” — „Wżenił się, przy-

szedł tu za zięcia”.
Srezo — posinet od Zweczan [Srezo — usynowiony, ze Zweczanu].

³⁸Akapit przetłumaczony z oryginału angielskiego; tłum. Anna Engelking.
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Trebowle. Petkowsko maało

Legenda
[kolor czerwony: kabile] Trajanowci: 1. Trpe, 2. Stafro, 3. Nadeżda (bez ogon— nie ma ogniska).
Założycielem zadrugi był Trajan, którego Stafro pamięta z czasów, gdy jego dziad Jandrija był

gospodarzem.
[kolor zielony: kabile] Gudewci: 4. Srezo, 5. Gerasim ([4+5] pod jeden krow, Srezo niegow

tatko — pod jednym dachem, Srezo jest jego ojcem), 6. Damjan, 7. Diło;
[kolor bladogranatowy: kabile] Mi’ajlewci: 8. Dabe, 9. Krste;
[kolor granatowy: kabile] Stojanowci: 10. Kalina (Sofrejca) — udojca [wdowa], 11. Stojan,

14. Duko (zm[arły]), kucia pusta;
[kolor czarny: kabile] Srbinowci: 12. Sime, 13. Branko;
[prostokąt zakreskowany] Popowci: 15. Pop.

Srezo, Gerasimow tatko — posinet od Brest [Srezo, ojciec Gerasima —
usynowiony z Brestu].
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Trebowle. Petkowsko maało

Najde — syn córki Srezowej stryjny — przyszedł i żyje „na babino ima-
nie” [„na gospodarstwie babki”]. „Praot go baba za sin” — „Babka uznała
go za syna”.

Trajanowci

Trajan

Stojko

Mate

Trpe

Cwetko

Jandrija

Stojo

Stawro Dojczin

Jane

Rafajle

Nadeżda
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Ród Petkowców

Trajan Petkowić

Petko

Stojko

Mate

Trpe

Jandrija Trajanowić

Jane

Rafajle

Nadeżda
lat 11

Mena
lat 7

Stojo = Nerandża

Żiwko
lat 2

Ruża
lat 1,5

Danica
lat 11

Jowan
lat 20

Aleksander
lat 18

Słobodan
lat 14

=Stawro
Stojanowić

lat 60

Dunawka
lat 56

=Dojczin
lat 50

Wielika
lat 46

=Oliwar
lat 40

Bosiłka
lat 40

=Bożun
lat 24

Ciska
lat 24

Wszyscy pozostali — rodzeni tutaj. Z wyjątkiem kobiet, które z drugich
wsi. Córka Kaliny biegała³⁹ za Najda. Biegała, gdyż się kochali. Jej krewni
i matka nie chcieli jej wydać za mąż we wsi. Była przeznaczona na inne
miejsce. Dlatego ucieczka. Egzogamia rodowa obowiązująca.
Siostry Sima trażył [żądał] Stafro za Jowa⁴⁰. Ale ojciec Sima i jego

siostry był młodszym dziewierzem⁴¹ [matki] Jowa. Dlatego zdecydowano,
że pokrewieństwo zbyt bliskie, by egzogamię przełamać. „Dewer [szwagier]
— jak brat — wiesz przecie”*. […]

*[O tym samym przypadku w innym miejscu w notatkach:] Małżeństwo rodowo-endoga-
miczne. [Trebowle]. Stawro chciał ożenić Jowę z siostrą Sima. Ale małżeństwo nie doszło do
skutku. Przy badaniu spokrewnienia okazało się, że dziewierzem matki Jowy był ojciec Sima.
Czyli matka Jowy i ojciec Sima [to] bracia (klasyfikacyjni). Tym samym Jowa i siostra Simy
[to] również „bracia” (prwi bratuczedi [kuzyni]).

³⁹Biegała— kalka semantyczna Obrębskiego, polszcząca mac. czasownik begała (inf. bega
— uciekać), dosł. uciekła. Chodzi o małżeństwo przez ucieczkę; por. podrozdz. „Małżeństwo
przez ucieczkę” i „Ucieczka Sławki” w: Czarownictwo Porecza Macedońskiego w części 2.

⁴⁰Tzn. Stafro chciał ożenić swego syna Jowana z siostrą Sima.

⁴¹Dziewierz — w dawnej terminologii pokrewieństwa brat męża, szwagier; mac. dewer.
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Trpe chciał wziąć za żonę Rafajlicę, matkę Nadeżdy. Ale to nie wol-
no. Ona jego sna’a [bratowa]. Pytał się i popa, ale pop nie dozwolił. Ona
chciała, ale tak wszystko się rozbiło. Tak bliskie było pokrewieństwo.
Rod: 1–9. 10–14. Rod się liczy do siódmego pojas (koleno) [pokolenia].

(„Kołko pojasi? — Sedem” — „Ile pokoleń? — Siedem”). Stafro i Trpe —
drugi pojas, ich ojcowie: pierwszy. Ich dzieci: trzeci. I tak idzie do siedmiu*.
[Trebowle], 10 września [1932]. W związku z pytaniem o endogamię

wiejską Stawro⁴² informuje, że egzogamia dotyczy tylko bliższego rodstwa
[najbliższych krewnych] — u nich tylko Petkowców**. A tak każdy może
wziąć żonę i z drugiego maała, wsi, powiatu czy kraju. Tylko król nie może
ożenić się w państwie, gdyż on jest ojcem całego narodu. Musi więc szukać
żony w [innym] państwie.

[Maało] Barutowci

Trajan

Grujo Dzino Jowcze

Kostadin

Mate Stojko Risto

Damjan Wasile

Dimko Lᴶubomir

Trajan Mirko

Nedełko

StefanDzino

Mile

Trpke

Stojan

WeselinNikołaCwetko

G r u j o w c i

N e d e ł k o w c i
M i l e w c i

Egzogamia [rodowa]. [Maało] Barutowci.
Mate nie dopuściłby, aby Milica biegała za Trajcza. Liczy się, że jest

rod. Innego zdania jest Wasile. Mówi, że Grujowci i Nedełkowci już się

*[W notatkach z Rastesza:] Sedmi ili osmi pojas se dozwoława. Pop najbole zna! Muszka
i żenska łoza ista. Złata gowori da nikad ne mogu! [Siódme czy ósme pokolenie jest dozwolo-
ne. Męskie i żeńskie pokrewieństwo (liczy się) tak samo. Złata mówi, że nigdy nie mogą (tj.
nigdy nie jest dozwolone)].

** [W notatkach:] Egzogamia rodowa — Petkowci absolutnie w rodzie się nie przeżeniają.

⁴²Osoba, o której tutaj mowa, to Stawro z Trebowla. Obrębski używa też obocznej formy
jego imienia: Stafro. Inny bohater jego notatek i tekstów to Stafre (vel Stafro) z Wołcza.
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odrodzili. Dotychczas egzogamia. Od teraz — „nie wiemy, jeszcze nie do-
puścimy”.

Trebowle. Maało Barutowców

Legenda
9 kuci [9 domów]
[kolor czerwony: kabile] Grujowci: I) Damjan Stojkowić, II) Wasił Ristić Kostadinowić, III) Mate

Kostadinowić (kmet [sołtys])
[kolor zielony: kabile] Milewci: IV) Stojan Trpkowić
[kolor granatowy: kabile] Nedełkowci: V) Jordan Mitrowić, VI) Pejo Mitrowić ([Pejo i Jordan]—

bracia deleni [oddzieleni]) VII) Metodija Weselinowić, VIII) Dzino Nikolić, IX) Stefan Weselinowić.



RÓD I RODZINA 79

Struktura wsi. Statystyka⁴³

Wieś Typ wsi Liczba kabil Egzogamia Liczba gospodarstw

Wołcze zwarta 3 częściowa 30

Zagrad zwarta 3 całkowita 11

Rastesz zwarta 3 całkowita? 47

Bitowo zwarta 5 całkowita? 40

Trebowle rozrzucona 2 całkowita 21

Kosowo zwarta 1 obejmuje kabila 30

Brest rozrzucona 3 obejmuje kabila? 38

Botusze rozrzucona 7 częściowa? 79

Zdunie zwarta 4 ? 42

Tażewo zwarta 1 obejmuje kabila? 20

Breznica zwarta 1 obejmuje kabila? 36

Zweczan zwarta 2 częściowa? 46

Ród i rodzina

System imion własnych. Nadawanie imion

[…] Patrylinearny charakter kabila [uwydatniają] reguły, zgodnie
z którymi członkom tej formacji rodowej nadaje się imiona. Reguły te
nie są natury pozytywnej — nie wyznaczają […] określonego imienia dla
żadnego z [nowych członków grupy]. Ustanawiają natomiast [dwie] ściśle
przestrzegane zasady. Pierwsza [z nich stanowi], że każdy z członków ka-
bila musi mieć własne, indywidualne imię, inne aniżeli imiona wszystkich
pozostałych; że nikt zatem z żyjących współrodowców nie może nosić imie-
nia wspólnego z innym. Zasada ta dotyczy tylko współrodowców żyjących.
W stosunku do zmarłych obowiązuje […] ścisła rotacja imion, dozwalają-
ca na nadanie imienia zmarłego dopiero jego prawnukowi […]. Z tych
dwóch zasad tylko pierwsza jest istotnie ściśle przestrzegana; na jej stra-
ży stoją żywi, którzy [w wypadku] nadania nowo narodzonemu imienia
kogoś z żyjących nie omieszkaliby zainterpelować u rodziny: „Dlaczego-
ście wzięli jego imię?”. Druga dopuszcza różne wyjątki. Tak więc Trpe
trebowski otrzymał imię po swoim dziadku⁴⁴, który z miłości do wnuka
dozwolił nadać mu [je] jeszcze za swego życia. Nieraz […] starzy zezwa-
lają na posłużenie się [ich] imieniem, [kiedy umrą]. Tak było ze Stojkiem
wołczewskim, który pozwolił ukochanemu synowi Rafajlemu, [by po je-
go śmierci dał imię dziadka swojemu] synowi, [Stojkowemu] wnukowi.
Niezależnie od tego wieś miała za złe Rafajlemu, że skorzystał po śmierci
ojca z tego pozwolenia, pospieszył się o jedną generację. Podłożem tego

⁴³Tabela opracowana wmateriałach Obrębskiego w jęz. angielskim; tłum. Anna Engelking.

⁴⁴Wykresy genealogiczne w notatkach terenowych nie potwierdzają tej informacji. Według
nich dziad Trpa miał na imię Stojko.
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zakazu jest cześć, obowiązująca w stosunku do zmarłego — jego imię sławi
się [i] winno się [czcić]. Dlatego nie powinno się [ono] powtarzać aż do
czwartego pokolenia — […] [dopóty, dopóki] może jeszcze trwać wspól-
nota domowa [tym imieniem] nazwana.
Wszystkie te reguły nie obowiązują jednak w stosunku do kobiet.

Ochronie w obrębie kabila podlega tylko imię kobiet w nim urodzonych,
i to [tylko] o tyle, o ile ich pamięć [pozostaje] żywa— o ile ich imię [trwa]
[…] w pamięci rówieśników i rodziny. Ochronie nie podlegają natomiast
imiona własne kobiet wżenionych do kabila. Tak więc córka może nosić to
samo imię, co matka — w życiu wiejskim i tak będzie wypowiadane tylko
imię córki; matkę określa się […] zawsze jej imieniem mężowskim.

*

[…] Imiona nadaje się według następującego systemu: muszą się […]
powtarzać, ale filiacja imienna poddana jest określonym regułom. Reguły
[te są] podwójne: w stosunku do imion męskich i […] żeńskich.
Chłopiec nie może otrzymać imienia dziada. O ile nie jest mu nadane

jakieś inne imię, przypada [mu] imię pradziada. Tak na przykład [w szere-
gu]: [Krajcze] — Stefko — Kolo — [jego dziecko płci męskiej], to dziecko
nie może otrzymać imienia Stefko, ale imię [Krajcze] jest [dla niego] do-
zwolone. Podobnie [w] szeregu: Stojko — Rafajle — [synowie Rafajla],
niedozwolony [jest] Stojko. Może się [tak] zdarzyć wyjątkowo, ale tylko za
specjalnym pozwoleniem dziada. Dziad z miłości (po miłuwanie) do wnuka
może udzielić mu swojego imienia jeszcze za [własnego] życia ([tak] było
z Trpem trebowskim) lub też dozwolić, by dzieci urodzone po jego śmierci
nazwano jego imieniem.
System ten tłumaczy się czcią dla dziada, żywego czy zmarłego. Cały

dom zwie się jego imieniem. [I] tak, gdy ktoś idzie do Welᴶanów, mówi: kaj
Stojkowci [do Stojkowców]. Stojko trwa jeszcze po śmierci — czci się jego
imię („se sławi niegowo ime”) i przez cześć dla jego imienia nie powtarza
się go przez długi […] czas.
Kolo mówi, że Rafajle nie miał prawa ochrzcić swego syna [imieniem]

Stojko. Ale mu Stojko jeszcze za życia udzielił [pozwolenia]. Niemniej Kolo
nie nazwał swego syna [Krajcze]. Kolo jest wielki rygorysta. Zgodnie z cało-
ścią systemu miałby prawo go [tak] nazwać. Ale ich zadruga wciąż się zwie
[Krajczewci]. Jest w niej Ciro, Kolo [i Racko]— synowie Stefka, [oraz] Igne
i Dimko — synowie [Pawla]; wszyscy [są wnukami Krajcza]. [Dlatego] za-
druga [to] [Krajczewci], a nie Stefkowci⁴⁵. I [dlatego] Kolo mówi, że dopiero

⁴⁵Skład osobowy tej zadrugi był następujący: Stefkojca (wdowa po Stefku, mająca ok.
70 lat; ma na imię Meglena, pochodzi z Zagradu z zadrugi Andziełka, z kabila Igrinowców),
jej synowie Ciro (l. 38), Kolo (Nikoła, l. 29) i Racko (Ratomir, l. 17), Kolojca (żona Kola, Je-
ftimija, pochodząca ze Zweczanu z zadrugi Mata, z kabila Mrcewców), bratankowie (synowie
zmarłego Pawla) Igne (Ignat, l. 23) i Dimko (Dimitrija, l. 19), Ignejca (żona Igna, Jefra, l. 22,
pochodząca z Wołcza z kabila Madziowców, zadrugi Dziurczinowców), synowa Kostadinica
(Lᴶubka, wdowa po zmarłym synu Kostadinie, pochodząca z Bitowa z kabila Kalimanowców)
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syn Dragolᴶuba [tzn. wnuk Kola] może być nazwany [Krajcze]. [Tak więc
w tym] systemie nie należy w obrębie jednego kabila powtarzać imion [ani]
w prostej, [ani] w pobocznej linii.
Kolo nie może nazwać swoich synów Stefko, gdyż Stefkojca, jego mat-

ka, a żona Stefka, jeszcze żyje i nie pozwala przez cześć dla jego imienia.
Może nazwać syna Andziełko. Rafajle nie powinien był nazwać swego syna
Stojko. Gdy to uczynił, pospieszył się (se pobrził) i wszyscy patrzyli na to
niechętnie („ne mu bili razija” — „nie zgadzali się z jego postępowaniem”).
Zgodnie z systemem powinien był go nazwać Andziełko. Micko, o ile chciał
powtórzyć imię rodowe, powinien był nazwać swego syna Stojko. W ten
sposób [następuje] zrównanie pradziad = prawnuk.
Cała grupa [na rysunku to] jedno kabile. W obrębie tego kabila nie wolno

powtarzać imion. Jeśli ktoś z żyjących zowie się Dimko, nikt [inny] nie może
być tak nazwany. Dotychczas jeszcze nikt nie może być nazwany po Stefku
(Stefkojca żyje). Mogą [się] natomiast powtarzać imiona w prostej i bocznej
linii przy zrównaniu pradziad = prawnuk. [W] innych maałach [i] kabilach
mogą powtarzać ich imiona („na seło — możet” — „we wsi — można”).
[Zasady te] nie obowiązują w stosunku do imion żeńskich, [z tym]

że imię „doneseno iz drugo mesto” — „przyniesione z innego miejsca”⁴⁶
może być powtórzone. Kolo może nazwać swoją córkę Todora (imię panień-
skie żony Welᴶana), może [ją] również nazwać […] Meglena (panieńskie
imię [Stefkojcy]). Nie może się natomiast powtórzyć żadne z imion żyją-
cych dziewcząt urodzonych w tym kabilu. Inacka nie może być nazwana
Widimka. Nie chrzci się [dzieci] imionami osób żyjących. Dopiero gdyby
Widimka udała się [do innej] wsi, można byłoby ochrzcić jakąś [dziew-
czynę] u Welᴶana lub tu⁴⁷ [imieniem]Widimka. Ale jej matka natychmiast
protestowałaby: „Zaszto ste uzeli nezino ime?”. — „Dlaczegoście wzięli jej
imię?”. Tak więc [powtarzanie tych imion też jest ograniczone], choć [w]
mniejszym [stopniu], gdyż [znikają] one z powierzchni życia publicznego.
Pozostają w pamięci w [węższych] zakresach genealogicznych.
[Z] powtarzaniem imion [wiąże się] intencja, [by] powtórzyć indywi-

dualność przodka. Dlatego Rafajle ochrzcił syna [imieniem] Stojko. Stojko
był dobry [u jesnaf ] [w rzemiośle] — niechaj i ten taki będzie. Ale Kolo
śmieje się z oburzeniem: „Jak [to]? Każdy będzie taki, jaki jest”. [Dlate-
go] tylko imiona najlepszych są powtarzane. Jeśli ktoś był mało wart, jego
imienia się nie powtarza.
Dziecko dostaje imię od kuma lub baby. Kum jest kum⁴⁸. Zaprasza się

[go], by przyszedł na chrzest [w] oznaczony dzień. Jeśli nie może sam

i córka Widimka (l. 19). Wnuczęta to córka Kostadina Gorica i dzieci Kola: Rumena, Drago-
lᴶub i Danił. Poza Kostadinem nie żył także piąty syn Stefka i Stefkojcy, Radiwoj, zaś czwarte
dziecko Kola urodziło się najprawdopodobniej w czasie pobytu Obrębskiego wWołczu. (Dane
te znajdują się w szkicach i notatkach genealogicznych Obrębskiego).

⁴⁶Chodzi o imię przyniesione w linii żeńskiej z innego, niespokrewnionego domu.

⁴⁷Czyli u Krajczewców, gdzie rezydował Obrębski.

⁴⁸Więcej na temat rytualnych funkcji kuma zob. dalej, w par. dotyczących kumostwa
i chrzcin.
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Wołcze. Łowdzija (myśliwy) Kolo
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Wołcze. Stefkojca z wnuczką Wołcze. Widimka

przyjść, daje kartkę z imieniem, by [przekazać] ją popu. [Pop nie ingeruje
w imiona].
[Zgodnie z] zasadami [kum] powinien przyjść z żoną (kumot i kumata

[kum i kuma]). Jeśli przyjdzie sam, zaprasza się [inną] kobietę. Kum daje
imię, a kobieta [niesie] dziecko w zastępstwie kumy. Tą zastępczą kumą
może być baba dziecka, [jego] ciotka itp.; może być i jakaś [inna] żena
[kobieta] ze wsi, [a] nawet dewojka [dziewczyna]. Później […] [owa] ko-
bieta [traktowana] jest jako baba na dete [babka dziecka]. (Mówi się: „cie
go nosit baba” — „babka będzie je nosić”).
Kum daje imię, ale babamoże mu powiedzieć, jakie imię trzeba nadać.

Może wpłynąć [na niego] zgodnie z wolą ojca (jak to było w przypadku
Rafajle — Stojko).
[Kobiety nie można poprosić na babę, jeśli jest] jątrwią⁴⁹, czyli szwa-

gierką [matki dziecka]. Tak [na przykład] Mickojca nie może być [pro-
szona] na babę dla dziecka Kolojcy. Natomiast Inacka może⁵⁰. Widimka
może być babą dla Kolowego [bądź] Mickowego dziecka. Dziecko nazywa

⁴⁹Jątrew — w dawnej terminologii pokrewieństwa żona brata męża, szwagierka; mac. ja-
trwa.

⁵⁰Zarówno Mickojca, jak i Inacka należą do oddzielonej od Krajczewców zadrugi Stoj-
kowców. Ta pierwsza to 25-letnia synowa Desa, matka Tomisława, druga — 17-letnia córka
Welᴶana. Welᴶan, Rafajle i Deso są synami Stojka, brata Krajcza. Stojkowcy i Krajczewcy na-
leżą do jednego kabila (Pawlewci).
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potem babę tą nazwą, która [jej] przypada ze stosunku wieku (jeśli obca)
lub z charakteru pokrewieństwa (jeśli krewna).

Imiona oraz terminy pokrewieństwa⁵¹
System pokrewieństwa i system terminologii. Niewątpliwie w pełni

spójne. Każdy krewny ma swoje miejsce i wie, jak określać osoby z bliż-
szych i dalszych grup krewniaczych.
Na początku przeanalizować system terminów pokrewieństwa. Uza-

sadnić, wskazując na użycie terminów w obrębie grupy społecznej. Termi-
nologia — narzędzie życia społecznego. Pokazać to.
Zasada klasyfikacji w tym systemie: rodzeństwo, pierwszy i drugi ku-

zyn, stryj i wuj; stryj lub wuj, pierwszy i drugi bratanek/siostrzeniec,
wnuki; świekrowie żony, dziadkowie. Terminy definicyjne i terminy ad-
resatywne. Zasada klasyfikacyjna przenika się z zasadą wieku. Uczenie
terminologii i użyć klasyfikacyjnych. System imion i ich używania w gru-
pie wiejskiej i rodowej. Terminy na miłost (zdrobnienia). Terminy objęte
rozszerzoną klasyfikacją.
Podstawowa zasada: krewni i współmieszkańcy wsi używają terminów

definicyjnych oraz adresativów, gdy nie należy używać imienia.
Wszystkie osobliwości tubylczej terminologii grupują się wokół za-

warcia małżeństwa oraz związku małżeńskiego. Do wsi przychodzi obca
kobieta. Czy ta podstawowa zasada będzie działać w dalszym ciągu?
Tabu imienia między mężem i żoną. Wzajemnie stosowane terminy

adresatywne i formy wokatywne. Zwracanie się męża do krewnych żony.
Zakres użycia adresativów. Zwracanie się żony do krewnych męża. Zasada
tożsamości. Nadmierny nacisk na tę zasadę we wsi. Terminy rozszerzone:
tatko, majka [ojciec, matka]. Termin o szczególnej pozycji: bracze. Moment
rozszerzenia. Rozszerzanie terminów, ich użycie i kontrasty: zwracanie się
do żony przez rodziców i krewnych jej męża. Zwroty grzecznościowe i zwy-
kłe adresativa. Zasady.
Wnioski. Używanie terminów adresatywnych i imion osób to cały sys-

tem nazywania, przywoływania i zwracania się do innych. System nie
eksponuje terminów i relacji, które są dobrze umiejscowione w struktu-
rze społecznej i w systemie zobowiązań. Kładzie natomiast niewspółmierny
nacisk na używanie klasyfikacyjnych zwrotów grzecznościowych, przez co
osiąga wpływ na relacje o charakterze wtórnym, czyniąc je równymi syste-
mowi relacji pierwotnych. To w związku z pozycją kobiet we wsi i rodzie.

[System pokrewieństwa. Zapisy terenowe]

Pokrewieństwo w światopoglądzie
Może być zrozumiane, gdy poznamy cały system pokrewieństwa.
1. Podróżnik pytany o krewnych: matkę, ojca, braci, siostry i innych.

Współczucie, gdy w odpowiedzi podaje znikomą ilość krewnych. Rzeczy

⁵¹Fragment napisany po angielsku; tłum. Anna Engelking.
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podróżnika — robione przez siostry, pieniądze — słane [od] matki. Co
robią bracia, czyście podzieleni? Ojciec ci umarł wcześnie⁵² — kto pła-
cił twoje szkołowanie?⁵³. Podróżnik nieznany, póki nie wyliczy krewnych,
rodziny. Jego osobowość — na tle jego stosunków pokrewieństwa [i] po-
siadania (kucia, niwy [dom, pola] itd.; kto je obrabia?).
2. Etykieta uwzględnia pokrewieństwo. Pierwsze pytanie za żiwi, za

zdrawi⁵⁴ dotyczy ojca, matki, rodzeństwa i innych krewnych. Pierwsza roz-
mowa: kto komu się rodził, kto chory, kto zdrowy, kto żyje, kto umarł.
3. Życie towarzyskie i [społeczne].
Zaklęcia: „Da mi żiw tatko, majka, deca”— „Przysięgam na życie mego

ojca, mojej matki, mego dziecka” itp.
Przekleństwa: ojca, matki, siostry.
Rugania: „jebem ti majkata, żena itp.; mrtwite” — „kurwa twoja mać,

żona itp.; przodkowie” [dosł. „jebię twoją matkę, żonę itp.; przodków”]⁵⁵.
Zaklęcia: podobne.
4. Religia: Bóg (Dedo Bog, [Dedo Gospud] [dosł. Dziadek Bóg, Dziadek

Pan]), Syn, Bogurodzica.
5. Życie pozagrobowe: dom, mąż i żona, ich nieożenione [i niewydane

za mąż] dzieci.
6. Fikcja rodziny, [gdy ktoś] jej nie posiada (pieśń [z Wołcza]⁵⁶).
7. Bajanie [zamawianie]: niszczenie choroby przez niszczenie krew-

nych choroby.
[8.] [Trebowle], 21 października 1932. Trpe zagania wołu: „Jepa, tat-

ko!”. [„Hajda, ojcze!”]. — „Dlaczego tatko, nie ujko [wuj]?”. — „Tatko, on
me ranit. Bez niego niszto ne moża. Bez niego nemam braszno”. — „Ojciec,
[bo] on mnie żywi. Bez niego nic nie mogę. Bez niego nie mam mąki”. Pie-
ści go i całuje: moje złato i inne [spieszczenia].
[9.] Zwierzęta i term[inologia] klasyfik[acyjna]
Wołot: E, wołoji, tatko! („Me ranit, orat”) [Zwrot do wołu: Ej, wołu,

ojcze! („Żywi mnie, orze”)];
Krawa — krawa! oka, majko! oka! Okacz, majczice, okacz! [Zawołania

na krowę: krowo! he, matko! he! hejże, mateczko, hejże!];
Owca — cic, majczice, cic, cic! [do owcy: baś, baś, mateczko, baś, baś!];
Koza — „taja wragosana!” [koza — „diablica jedna!”].

⁵²Podróżnik, o którym tu mowa, to etnograf Józef Obrębski, wówczas 27-letni. Przyto-
czone dialogi dotyczą jego rzeczywistej sytuacji rodzinnej: jako 3-letnie dziecko stracił ojca,
wraz z dwiema starszymi siostrami był wychowywany samodzielnie przez matkę, rodzina
żyła w bardzo skromnych warunkach materialnych.

⁵³Obrębski posłużył się tu kalką mac. rzeczownika szkołuwanie — nauka, edukacja, cho-
dzenie do szkoły.

⁵⁴Rytualne pytanie dotyczące tego, jak się mają, jak się czują, czy są zdrowi bliscy adresata
pytania. Funkcjonalnym ekwiwalentem tego pytania w jęz. polskim byłoby „Czy wszyscy
zdrowi?”.

⁵⁵Rugania — w kulturze Słowian najcięższe przekleństwa (o konotacjach seksualnych)
obrażające matkę; inaczej maty (ros. matiernaja rugań).

⁵⁶W archiwaliach Obrębskiego nie odnaleziono pieśni, która odpowiadałaby takiemu opi-
sowi.
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Kinship terms ⁵⁷
Terminologia klasyfikacyjna⁵⁸
tatko, majka— [ojciec, matka]
tate— na miłost tatko [zdrobnienie od tatko]
nana— na miłost majka [zdrobnienie od majka]
tatko— swekor [mówi się do świekra]
majko— swekrwa [mówi się do świekry]
baba, dedo— [babka, dziadek]
baba — matka żony
dedo— ojciec żony (tast i taszta u Srbija) [w Serbii: teść i teściowa (rodzice
żony)]

Terminologia pokrewieństwa

dedo  =  baba

striko  =  strina tetka  =  tetintatko  =  majka

brat ♂ Ego  sestra brat  sestra

wujko  =  wujna

swekor = swekrwa

dewer zołwa maż = ♀ Ego zołwa dewer = jatrwa

tatko = majka

newesto = bracze sestrice ♂ = ♀ Ego sestrice bracze = newesto

⁵⁷Kinship terms (ang.) — terminologia pokrewieństwa.

⁵⁸Podział terminologii pokrewieństwa na opisową i klasyfikacyjną wywodzi się od Lewisa
H. Morgana. Systemy terminologii opisowych wyróżniają wśród krewnych Ego bezpośred-
nich (przodkowie, potomkowie i rodzeństwo) i kolateralnych (powinowatych); terminologie
klasyfikacyjne nie czynią takiego rozróżnienia.
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Zagrad. Baba i wnuki

Reczane. Zet i szura— szwagrowie

zet — mąż córki
striko— brat ojca
strina— żona brata ojca
tetka— siostra ojca
[tetin— mąż siostry ojca]
wujko— brat matki
wujna— żona brata matki
brat; rodzeństwo między sobą: brate, se-
stra

bratuczed — [kuzyn, tj. brat stryjecz-
ny/cioteczny]; Miłutin za Marica
[Miłutin jest kuzynem Maricy⁵⁹];
brat — w zwykłej rozmowie; [też]
bajo

sestra, sestro — [zwraca się] Miłutin do
Maricy.

Nazywają się po imieniu: Marice, Mic-
ko⁶⁰ itd.

wnuk, wnuka — [wnuk, bratanek, sio-
strzeniec; wnuczka, bratanica, sios-
trzenica]

⁵⁹Miłutin jest synem Rafajla, Marica — córką Welᴶana.

⁶⁰Micko jest synem Desa.
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wnuczinie— dzieci brata
masz — [ort. maż — mąż]
dewer — brat męża, [szwagier, dziewierz]
szura— mąż siostry⁶¹, [szwagier]; męża siostry zowie się po imieniu
badżanak— mąż siostry żony, [szwagier]
jaterwa— żona brata męża, [szwagierka, jątrew]
jaterwa — żony w domu między sobą. „Nisme bili tri jaterwi” — „Myśmy
były trzy jątrwie”⁶². Todora [woła pozostałe] jątrwie⁶³: newesto [nie-
wiastko⁶⁴]; one ją: sestrice [siostrzyczko] — gdyż najstarsza.

sna’a— żona brata, [bratowa]⁶⁵
[zołwa— siostra męża, szwagierka]
sna’a, newesta— Marica [tak nazywa] Tasę⁶⁶
zołwa, sestrica— [Tasa] — Maricę. „Ja sam zołwa na snaite mi” — „Jestem
zołwą (siostrą męża) dla moich bratowych (żon moich braci)”.

sna’a— Wełomir⁶⁷ — Tasę
brajo, bracze — Tasa Wełomira. „Kad se nałuti: Wełomir, ali uwek brajo,
bracze” — „W złości powie do niego: Wełomir, ale w każdym innym
wypadku braciszku, bracie”.

Tasa Welᴶana: tatko— „na milina, a striko mu je” [Tasa mówi do Welᴶana
tatko – „pieszczotliwie, choć naprawdę on jest jej stryjem”].

Tasa Todoru⁶⁸: [brak zapisu].
Micko Welᴶana: striko [Micko zwraca się do Welᴶana: stryju].
Mickojce — kad se nałuti, a kad poarnije: newesto [Mickojco — mówią do
niej w złości, a gdy poprawią stosunki: niewiastko]. „Tasa — se ne wi-
ka. Majk[a] mu, tatk[a]; mi mu ne! Tasa ne może nikak da progowori
ime muża — imat sram. Sega odliczno drugo je, se probusztiło”– „Tasa
— tak się jej nie nazywa. Tylko jej matka i ojciec [tak się do niej zwra-
cają]; my — nie. Tasa w żadnym wypadku nie zwróci się do męża po
imieniu — wstydzi się. Teraz jest już inaczej, poprawiło się”.

Rafajle [do] Maricy — po imieniu. Marica za Rafajle: wnuka [Marica jest
bratanicą Rafajla].

Kobiety we wsi i dziewczęta:
Postara pomała: newesto [Starsza do młodszej zwraca się: niewiastko].

⁶¹Szura (stpol. szurzy) to także brat żony; por. dalej.

⁶²Chodzi tu o Welᴶanicę, Rafajlicę i Desojcę z zadrugi Stojkowców.

⁶³Pozostałe jątrwie Todory (Welᴶanicy) to Trendafiłka (Rafajlica) i Nerandża (Desojca).

⁶⁴Mac. wyraz newesta oznacza 1) pannę młodą, 2) młodą żonę, 3) synową (inaczej: sna’a).
Obrębski dla oddania 2. i 3. znaczenia tego wyrazu wykorzystuje pol. niewiastka, w dawnej
terminologii pokrewieństwa oznaczające synową, pannę młodą zaś nazywa niewiastą. Przy
czym nie zawsze robi to konsekwentnie, w związku z czym wprowadzamy w tym zakresie
konsekwentne zróżnicowanie jednostek i znaczeń.

⁶⁵Sna’a to także synowa.

⁶⁶Tasa jest żoną Micka (Mickojcą); pochodzi z Rastesza z kabila Milewców.

⁶⁷Wełomir jest bratem Micka.

⁶⁸Chodzi o Todorę, żonę Welᴶana (Welᴶanicę).
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Pomała postara: sestrice [Młodsza do starszej: siostrzyczko]. To bardziej ce-
remonialne. [Tak zwracają się do siebie] Stefkojca i Cwetkojca.

W bliskim sąsiedztwie, z jednego domu: Welᴶanice, Stefkojce [Welᴶanico,
Stefkojco]. W rozmowie z drugimi: [Stefkojca], Welᴶanica.

Młoda [do starszej]: majke [matko].
Stara [do młodej]: Franejce, newesto (kogaj cie mi bidet cief) [kiedy mam
ochotę, powiem: niewiastko].

Młoda [do starej]: babo.
Stara [do młodej]: cierko [córko] i Kostadinke. W rozmowie z drugimi: Ko-
stadinka.

Młoda [do starej]: strino [stryjno] ([tak się zwracają] Kost[adinka] i Desoj-
ca).

Stara [do młodej]: Kostadinke.

Mężczyźni we wsi:
Młody: [do] starego: dedo [dziadku],

[do] starszego: striko [stryjku],
[do] równego: Ciro [to znaczy po imieniu].

Stary: [do] młodego: Duszane (po imieniu [do] wszystkich); na łutina:
„Ej, sincze, si mi obrał jabołknicata!”. [w złości: „Ejże, synku, ogo-
łociłeś moją jabłoń!”].

Stary: [do] młodej dziewczyny: Kostadinke (cierko— ne!) [nie: córko],
[do] młodej [niewiastki]: Dragutinice, newesto [niewastko],
[do] młodej żony: Jowanczejce.

Średni: [do] młodej dziewczyny: Kostadinke,
[do] młodej [niewiastki]: newesto, Dragutinice,
[do] młodej żony: [brak zapisu].

Młody: [do] starej: strino [stryjno]; Welᴶanice, babo (majke— ne, Boże za-
czuwaj!) [matko— nie, uchowaj, Boże!]⁶⁹.

[Kobiety i mężczyźni:]
Młoda [do] starszego: striko [stryju] („Kako niszto ne mu je, kako cie mu

reczet: wujko!?”. — „Jeśli to nie krewny, to jakże mu powie: wuj-
ku?!”).

Starszy [do młodszej]: Kostadinke.
Młoda [do] starszego: tatko — striko [ojcze, stryju].
Starszy [do młodszej]: newesto [niewiastko], Dragutinice.
Młoda [do starszego]: tatko — dedo [ojcze, dziadku].
Starszy [do młodszej]: cierko— ne! — Kostadinke, Dragutinice [Starszy do

młodszej nie mówi córko, tylko po imieniu].
Młoda [do] młodego: bracze („newesta je — za to’a”) [braciszku — „dla-

tego, że jest niewiastką — młodą żoną”]. W rozm[owie; o nim]:

⁶⁹W rękopisie wszystkie adresativa do kobiet w tym punkcie wzięte w klamrę z dopiskiem:
Jowanice, Welᴶanice!
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Duszan („od stramot: w oczi ne każujesz”) [„ze wstydu nie zwróci
się do niego po imieniu”].

W stosunku do starszych mężczyzn „cie mu reczet swekrwa mu: owe-
go da go wikat tatko; onija ti je striko; onija ti je wujko” itd. [„świekra jej
powie: do niego się mówi ojcze, tamten jest dla ciebie stryjem, tamten wu-
jem” itd.]⁷⁰.

[Dziewczęta:]
Dziewczęta wołają [tj. zwracają się do innych]:
[Do] kobiet: babo, majke, strino, Dragutinice (taja Kostad[inke]: sestrice),
Widimke [babo, matko, stryjno, Dragutinico (a ona do Kostadinki mó-
wi siostrzyczko), Widimko]. „Od stram dur je pomłada: sestrice, neweste
(w maało, w rod: żeni mładi”). — „Dopóki jest młodsza, ze wstydu
będzie do niej [Widimki] mówiła: siostrzyczko, niewiastko [dotyczy to
młodszych kobiet z maała, z rodziny]”.

[Do] mężczyzn: dedo, striko [dziadku, stryjku] („Tatko — ne! Boże zaczu-
waj. Ne wikat, ako ne mu je tatko!”. — „Nie wołają ojcze. Uchowaj,
Boże! Nie wołają tak, o ile nie jest ich ojcem!”); [mówią] po imieniu
— Duszane itd.

[Zwracanie się do dzieci:]
„Deca cie wikat po ime. Cie namnisuat. Tatkowcite ne wełat na swoite

deca: sinko. Tatkowci se mnogu. Kaj cie najet żena, cie mu najesz tatko! (na
deteto)”. — „Dzieci wołają po imieniu. Nazywają je. Ojcowie nie mówią
do swoich dzieci: synku. Ojców jest wielu. Gdzie znajdziesz kobietę, tam
znajdziesz i ojca! (dziecka)”.

Sna’a [synowa]:
[Do] każdego dziewierza [zwraca się]: bracze [braciszku] i Racko (po imie-
niu, gdy młodszy); bracze i Dimka (Dimko — nie). „Ako cie se nałutit
neszto, cie go wikat Dimko”. — „Kiedy się o coś pogniewa, będzie się
zwracać do niego: Dimko”.

Dewer-domacin: tatko [Do dziewierza (szwagra), który jest gospodarzem
zadrugi: ojcze].

W rozmowie z drugimi: bra[t]cze (pomalijon, postarijon) [O młodszym
i o starszym dziewierzu mówi: braciszek]. („Dur da se stramit, ne go
namnisujet. Cie dojdet red, so gomna cie go sramnit!”. — „Dopóki się
wstydzi, nie nazywa go po imieniu. A jak minie trochę czasu, będzie
wyzywać go od gówien”). Również: dewer mi, dewer. „Toj mi je dewer”
[dziewierz mój, dziewierz. „On jest moim dziewierzem”].

Zołwite: sestrice. Namnisujet: Widimke; „tuku stram od sestrice. Da si czinit
łaf so drugaczki, cie reczet:Widimka” [Do zołw (sióstr męża): siostrzycz-
ko. Do Widimki (19-letniej, niezamężnej) — po imieniu; „wstydzi się

⁷⁰Uwaga ta odnosi się do rytualnego uczenia niewiasty, jak ma się zwracać do członków
rodziny, w którą weszła; por. dalej par. [Po ślubie w domu męża].
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mówić siostrzyczko. Kiedy rozmawia z koleżankami, powie o niej: Wi-
dimka”]. To z początku. Potem: „Take nekoja meseczina, a posle cie
mu nakaczit swite psi, da mi prostisz!”. — „Też miło się zwraca, na-
zywa miesiączkiem, a potem obrzuca ją wszelkimi, za przeproszeniem,
sukami!”.

[Do starszej jątrwi (żony brata męża)]: sestrice [siostrzyczko]; („mu pa-
dziat”) [„tak należy”]. „Kolojce — sweki pat tuku sega uszte” — „Ale
do Kolojcy za każdym razem i zawsze w ten sposób: Kolojco”. [Do]
młodszej: newesto (ne’esto) [niewiastko]. „Ignejca — sweki pat” — „Ale
do Ignejcy, za każdym razem: Ignejco”. So drugi da czinit łaf [Kiedy
będzie rozmawiała z innymi, powie]: Kolojca, Ignejca. Również: jatrwa
mi. Da je łuta neszto: ona, jatrwa mi, cie reczet. „Jatrwi mi mi storit
madziji”. [Również: moja jątrew. Kiedy jest o coś zła, powie: ona, moja
jątrew. „Moje jątrwie uczyniły mi czary”].

[Do] męża zołwy: bracze [braciszku]; w rozmowie z drugimi: zet mi [mój
szwagier].

[Do świekra]: tatko [ojcze]; w rozmowie: swekor mi [mój świekier].
[Do świekry]: majke [matko]; w rozmowie: swekrwa mi [moja świekra].
„Żiw mi majka!” — „Przysięgam na życie mojej matki!” — gdy się

przed nią klnie (tak powie synowa do świekry). Córka: „Żiw mi tebe, maj-
ke!” — „Przysięgam na twoje życie, matko!” (tak powie córka do matki).

Dziewierz i [sna’a (bratowa)]:
Ta mu: bracze [braciszku].
Ten jej: Kolojce, Ignejce.
Eliminacja stosunku seksualnego. Ale [i] wypadki przeciwne.
Podporządkowanie snachy dziewierzowi: dziewierz jej rozkazuje, daje

polecenia, karze i bije w razie potrzeby (Welᴶan młócił i Welᴶanicę i Stef-
kojcę).

Schemat terminologii pokrewieństwa z punktu widzenia Kola

dedo ♂ = ♀ baba

szura
[brat
żony;

szurzy]
(adr.:
Lᴶube)

♂= ♀szurejca,
szurejca mi
[żona brata
żony;
szurzyna]
(adr.: Lᴶubejce)
na Ego: bracze

♀ = ♂sweska
[siostra żony;

świeść]
(adr: Maro,

Cweto)

badżanak
[mąż siostry
żony;
 mąż świeści]
(adr. imię:
Cwetko itd.)

♂ = ♀Ego1,
Kolo

Ego2
[Kolojca]

Rodstwo niezino (Ego2) cie ja wikat [Jej krewni wołają na nią]: Jeftimijo (po imieniu: przy mężu,
świekrze itd.)⁷¹

⁷¹Komentarz do schematu:
Kolo nazywa rodziców żony dedo i baba. Do brata żony zwraca się po imieniu: Lᴶube. Do

żony brata żony (szurejcy) imieniem odmężowskim: Lᴶubejce. Ona zwraca się do Kola: bracze.
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Mąż i żona:
Żona nigdy nie nazywa męża po imieniu. „Imat stram, se stramit” —

„Wstydzi się, ze wstydu”. W ostatnich czasach począł się pojawiać nowy
zwyczaj. Zwrot⁷² będzie zastąpiony wykrzyknikiem: more⁷³; eeej, czoeku!
[hej, człowieku!]. W rozmowie z drugimi: moj maż, moj czoek, moje momcze
[mój mąż, mój człowiek, mój chłopiec]. Imienia nie wymawia: ne namnisu-
jet. W to miejsce: „onija welesze take…” [„on powiedział tak i tak…”] itd.
Gdy się ją pyta, „Czi’o je to’a kucze?” [„Czyj to pies?”], odp[owie]: „Ci-
re’o” [„Cira”]. — „Zaszto ne namnisujet Kola?”. [„Dlaczego nie wymienia
Kola?”]⁷⁴. Lub: onego’a, od momczeto, od domacinot, owego’a, od domacinot
moj [jego, chłopca, gospodarza, tamtego, mojego gospodarza] (moj maż tylko
w rozmowie z kobietami⁷⁵). „O, moj maż, szto mi naprajił!”. — „Oj, ten
mój mąż, co też on narobił!”.
Mąż żonę, gdy [jest] młoda, woła: newesto [niewiastko]. Gdy się gnie-

wa — imieniem pochodnym: Mickojce, Kolojce. Nie: a, mori!⁷⁶. Starite
cie wikat: Kolojce. Na smejanica: poarno żeno, bre!. [Nie: ejże, ty! Star-
si powiedzą: Kolojco. Dla żartu prędzej: hej, kobieto!]. Nigdy imieniem
chrzestnym. W rozmowie z drugimi: „Da prostite, moja żena (Boże stra-
mota, sum rekoł moja żena)” — „Za przeproszeniem, moja żona (Boże, jaki
wstyd, powiedziałem: moja żona)”. Mo’a domacinka [moja gospodyni]. Ko-
lojca. Gdy postar: babata, mo’a baba [Gdy (jest) starszy, (mówi): baba, moja
baba].

[Rodzeństwo]
Bracia i terminologia klasyfikacyjna
Wstęp
1. Minął [okres] ewolucyjno-rekonstrukcyjny w badaniu terminologii

klasyfikacyjnej.
2. Pierwsza socjologiczna próba — McLennan — próba godna ówcze-

snego stanu etnologii⁷⁷ — bagatelizacja.

Do sióstr żony Kolo zwraca się po imieniu:Maro, Cweto. Badżanak to mąż siostry żony — i do
niego zwraca się po imieniu: Cwetko itd. Rodzina żony Kola, w obecności jego, jego matki
i innych członków bliskiej rodziny, zwraca się do niej po imieniu: Jeftimijo.

⁷²Chodzi najprawdopodobniej o zwracanie się po imieniu.

⁷³More (mac.) — wykrzyknik towarzyszący zwracaniu się do mężczyzny i dziecka: ej, ty,
słuchaj!

⁷⁴Chodzi o to, że Kolojca, by nie wymienić imienia męża (Kola), wskazuje na jego brata
Cira, gospodarza zadrugi.

⁷⁵W tym miejscu w rękopisie adnotacja: „nie!”. Obrębski miał tu najprawdopodobniej na
myśli, że zwrotumoj maż używa się jednak rozmawiając nie tylko z kobietami (por. w akapicie
wyżej).

⁷⁶Mori (mac.) — wykrzyknik towarzyszący zwracaniu się do kobiety: ej, ty, słuchaj!

⁷⁷Obrębski nawiązuje tu do ewolucjonistycznych teorii Johna Fergusona McLennana
(1827–1881), twórcy terminu egzogamia, na temat typów małżeństwa oraz wywodzenia się
systemów pokrewieństwa z prawa naturalnego, sformułowanych w jego pracy Primitive Mar-
riage (Adam & Charles Black, Edinburgh 1865).
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3. Dziś wyścig powszechny o wytłumaczenie terminologii klasyfikacyj-
nej jej związkiem z ogólnym charakterem systemu społecznego.
4. Tu wymienić: Rivers⁷⁸, Kroeber⁷⁹, Malinowski⁸⁰, Radcliffe-Brown⁸¹,

E[vans]-Pritchard⁸².
5. Wyścig — piętrzenie Artes Hypothesen⁸³ — odkrywanie zasad t[er-

minologii] k[lasyfikacyjnej]. Stąd mamy zasady [małżeństwa preferen-
cyjnego] (Rivers), [rodzicielstwa zastępczego i ekstensji (rozszerzania)
pokrewieństwa] (Malinowski), [tożsamości (ekwiwalencji) rodzeństwa]
(R[adcliffe-]Brown).

Brat i brat. Własne obserwacje
Ka bracia— „jak bracia”. Różne konteksty: „ka bracia — swe zajedno”

[„jak to bracia — wszystko wspólne”], „ka bracia — se tepat” [„jak to
bracia — biją się”].

Bracia se karat. Ne możat da se pogodziat so kucine. Dragina i Jowanejca
gławi si cepili. Za niwi, za liwadzie: se karat. Ti padna pouba’o, mene połoszo.
Tebe powecie, mene pomału.

Bracia się kłócą, nie mogą się dogadać w sprawie domów. Dragina i Jowa-
nejca tłukły się po głowach. O pola, o łąki się kłócą — tobie przypadło lepsze,
mnie gorsze, tobie więcej, mnie mniej.

Brat i siostra

Brat i sestra ne se karat. Kaj cie se widat? Sestra cie mu s’omażit. Bratot
swekako możet da reczet, mażot. Cie si popłaczet taja. Cie si płaczet. Sestra

⁷⁸William H.R. Rivers (1864–1922) — twórca genealogicznej metody badania pokrewień-
stwa, polegającej na konstruowaniu (na podstawie wywiadów) szczegółowych graficznych
przedstawień rodowodu, relacji i terminologii pokrewieństwa (wychodzących od Ego). Jest
to standardowa metoda stosowana do dzisiaj w antropologii społecznej.

⁷⁹Alfred Louis Kroeber (1876–1960) — badacz pokrewieństwa wśród Indian Ameryki
Północnej; zajmował się m.in. klasyfikacyjnymi systemami pokrewieństwa w powiązaniu ze
strukturą społeczną i wzorami kultury.

⁸⁰Studia Bronisława Malinowskiego (1884–1942) nad rodziną, pokrewieństwem oraz ter-
minologią pokrewieństwa znajdują się w dwóch tomach wydanych po polsku Dzieł uczonego:
t. 2: Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich; Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej
Melanezji. Miłość, małżeństwo i życie rodzinne u krajowców z wysp Trobrianda Brytyjskiej Nowej
Gwinei (tłum. Józef Obrębski, Józef Chałasiński, Andrzej Waligórski, PWN, Warszawa 1980)
oraz t. 6: Seks i stłumienie w społeczności dzikich oraz inne studia o płci, rodzinie i stosunkach po-
krewieństwa (tłum. Barbara Golda, Grażyna Kubica, Zdzisław Mach, PWN, Warszawa 1987).

⁸¹Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881–1955) badał systemy pokrewieństwa w katego-
riach ich struktury (morfologii) i funkcji. Widział w nich (zwłaszcza w unilinearnych grupach
pochodzeniowych) podstawę organizacji społeczeństw pierwotnych: podsystem niezbędny do
istnienia i odtwarzania systemu ogólnego. Głosił przekonanie, że znajomość systemu pokre-
wieństwa jest niezbędna do zrozumienia każdego aspektu życia społecznego, ekonomicznego,
politycznego czy religijnego.

⁸²Edward Evan Evans-Pritchard (1902–1973) — badacz Nuerów w południowym Sudanie;
analizując ich strukturę społeczną i rodzinną, zajmował się m.in. systemem opłat za żonę
i małżeństwem między osobami tej samej płci.

⁸³Artes Hypothesen (niem.) — hipotezy o pochodzeniu (też: o naturze lub rodzaju).
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słuszat brat. Toj ja powelat: „Ne smejet: stramota”. Cie mu reczet: „Matorice,
magarice, a golema stramota”. Ne mu odat na gosti. Ne odat kaj niego, ne go

Wołcze. Brat i siostra

zdrawujet. „Ti możesz da
si żiwisz, a taje żalit”.
Sestra żalit brata, a brat
sestra ne żalit.

Bracia rassipana se-
stra: „Boże zaczuwaj! I ti-
ja da bidat żiwi, i taja.
Cie ja istepat. Cie ja izbr-
kat: Kaj sakasz, tamu odi.
Za w kucia ti ne si”.

Brat i siostra nie
kłócą się. [A] gdzie ma-
ją się widywać? Siostra
już wyszła za mąż. Brat
może (siostrze) wszyst-
ko powiedzieć, [bo jest]
mężczyzną. Ona sobie
popłacze; popłacze so-
bie. Siostra słucha brata.
On ją uczy: „Nie wolno,
wstyd”. Powie jej: „Ma-
cioro, oślico, ach, jaki
wielki wstyd!”. [On] nie
chodzi do niej w gości,
nie chodzi do niej, nie
pozdrawia jej. „Ty sobie
żyjesz spokojnie, a ona
ciebie opłakuje”. Siostra
opłakuje brata, a brat sio-
stry nie⁸⁴.

Bracia siostry-rozpustnicy: „Uchowaj, Boże! Niech sobie żyją i oni, i ona.
Ale będą ją bić. Zbiją ją. Wygonią: Wynoś się, dokąd chcesz, do domu się nie
nadajesz!”.

Pobratymstwo
Rodstwo, rod — po krw rod. Pobratimstwoto ne je po krw. E, sw. Jo’ani:

od cief, od son. Cie se daruat. Kałczini, szto da imat. So dar cie se wiknat ceła
familija na gosti. I od kaj jednijot i od kaj drugijot. I togaj tija dwajca cie se
zdrau’at: usta so usta i so darojte cie se prefrłat. Koj je postar, toj cie kanit. Koj
spomnał sefte, komu mu je fsoneto. Da imat pop, togaj cie mu pejat. Pobratimi
— [i bez podaroci]. Kogaj cie reczesz pobratimi, i pobratimi cie bideme.

Tija nemat odroduanie. Nifni deca ne możat. Jeden pojas da preskoczit,
pa da se faciat pobratimi.

⁸⁴Chodzi o rytualne opłakiwanie zmarłego, por. podrozdz. [Obrzędy pogrzebowe i za-
duszne].
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Rodzina, ród. Ród [idzie po] krwi. Pobratymstwo nie idzie po krwi. To
święci Janowie⁸⁵: [dwaj mężczyźni stają się pobratymami] zgodnie ze swoim
pragnieniem albo poleceniem otrzymanym we śnie. [Pobratymi] obdarowują
się, [na przykład] skarpetami lub czymś [innym], co mają. Z [tymi] darami
idą zapraszać w gości całą rodzinę. [Rodzinę] jednego i drugiego. I wtedy oni
obaj pozdrowią się: pocałują się w usta i wymienią się darami. Który starszy,
ten zaprasza; albo komu pierwszemu to przyszło na myśl, komu się wyśniło
we śnie. Jeśli jest przy tym pop, będzie im śpiewał. [Ale] pobratymami [zosta-
jemy] i bez darów. Gdy powiesz do kogoś pobratymie — wówczas stajemy się
pobratymami.

Oni nie mogą się odrodzić [tzn. zerwać więzi, stać się obcymi]. Ich dzieci
też nie mogą. [Nawet] kiedy przeskoczy jeden pojas [tzn. minie jedno pokole-
nie], pobratymstwo trwa nadal.

*

Ginali deca. Cie zaminet dete, koj cie go najet wecie: toj pobratim cie bidet
na tatko mu. „Pobratim toj, me kurtulił — sum se spasił”.

Umierały dzieci. Zostawiasz więc dziecko, a ten, kto je znajdzie, ten będzie
pobratymem jego ojca. „Ten pobratym uratował mnie, dzięki niemu ocala-
łem”⁸⁶.

*

Cire’o i Woja’o możet, zaszto druga familija.

[Członkowie rodziny] Cira i Woja mogą [być pobratymami], bo to inne
rodziny.

*

Nekoj turczin i kaurin se fatili pobratimi. Kaurinot ojszoł na gurbet, tur-
czinot ostanał doma. E – toj mu se naszoł na pobratimow—mu orał, mu kosił,
mu wrsził, i taja od kaurinot domacinkata mu gotwiła ruczek i weczera. [I sa-
kała da leżit so niego]. I toj nikako ne mogał da ja ispołczit, da ji rasipet na
mozot, da ne odit so niego, da ne leżit. E, posle toj kogaj doszoł kaurinot od
gurbet, turczinot padnał bolen. Se razboleł. I poraczał neka dojdi pobratimot.
„Ja cie umra — rekoł — da se widime”. I toj doszoł kaurinot, sednał kaj preku

⁸⁵Święty Jan Chrzciciel (mac. sweti Jowan Krstiteł) jest patronem pobratymstwa i kumo-
stwa. Określenie sweti Jowan bywa używane jako synonim pobratyma i kuma. W przekazach
werbalnych zamiast określeń kum i pobratym bardzo często pojawia się święty Jan.

⁸⁶Mowa o obyczaju zrywania pobratymstwa przez wzgląd na umieranie dzieci. Więzi tej
nie można było zerwać bez powodu, lecz jeżeli dzieci jednego z pobratymów po kolei umiera-
ły, to po serii takich zgonów proszono pobratyma o pozwolenie na zerwanie więzi. On wyrażał
zgodę i wówczas kolejne urodzone dziecko, zaraz po narodzinach, kładziono na skrzyżowaniu
dróg. Kto pierwszy je znalazł, ten (wraz ze swoim rodem) stawał się nowym pobratymem. Ten
też niósł dziecko do chrztu i stawał się kumem (pobratymstwo i kumostwo są blisko związane).
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Wołcze. Wojo i jego rodzina

ogoń. „Pobre — recze — pobratime,
powake blizo da se zagrneme”. Se
popribrał kaurinot, toj ne da go zagr-
net, tuku go grabnał za prst, za palec
i mu go potkinał palecot. I toj wiknał:
„Zaszto take, pobratime, mi napra-
ji?”. „A to — recze — da go znajesz,
pobratime. Sum ti pił, sum ti jał, sum
ti rabotił wo kuciata, ama na mozot
ne sum ti stanił. I to’a da go zna-
jesz od mene”. Mu biło bołka zaszto
ne [ja] oswojił żena mu. Ne je uba’o
to’a. Turczin. Toj turi czin. Toj, da
prostisz, so majka mu!

Jeden turek⁸⁷ i jeden giaur zo-
stali pobratymami. Giaur poszedł na
zarobek, turek został w domu. Ej,
przysłużył się on pobratymowi: orał
dla niego, kosił dla niego, dla nie-
go młócił — a znów gospodyni giau-
rowska gotowała mu obiad i wiecze-
rzę. I chciała z nim sypiać. Ale [on]
w żadnym wypadku nie mógł przy-
stać na współżycie z nią, pohańbić
łoża [pobratyma]; [nie mógł] dopuścić, żeby z nim żyła i z nim spała. A potem,
kiedy ów giaur powrócił z zarobku, turek zachorował. Legł złożony chorobą.
I polecił, żeby pobratym przyszedł do niego. „Ja umrę — rzekł — więc przed-
tem się zobaczmy”. I przyszedł ów giaur i siadł przy ogniu. „Pobratymie —
mówi [turek] — pobratymie, podejdź bliżej, żebyśmy się uścisnęli”. Przysunął
się ów giaur, a ten, nie to, żeby go uścisnął, tylko złapał go za palec, za kciuk.
Złapał go za kciuk i mu go oderwał. I ów krzyknął: „Dlaczegożeś mi to, pobraty-
mie, uczynił?”. „Oto, dlaczego — mówi — żebyś, pobratymie, wiedział o tym:
piłem u ciebie, jadłem u ciebie, pracowałem u ciebie w domu, ale twojego łoża
nie pohańbiłem. Żebyś to wiedział ode mnie”. Żal mu było, że nie posiadł jego
żony. To nieładnie tak! Turek, ten turi czin ⁸⁸, ten, z przeproszeniem, taka jego
mać.

*

⁸⁷Pisownię turek/turczynmałą literą stosujemy w wypadkach, gdy jest to konfesjonim (na-
zwa wyznania), a więc synonim muzułmanina.

⁸⁸Turiczin (mac.) — obraźliwe przezwisko, nawiązujące do postrzegania obcych jako ludzi
bez czci i wiary, oparte na grze słów: turczin (turczyn, turek) i turił czin (utracił godność, cześć).
Obrębski zanotował następujące objaśnienie: „Turczin — nema czin. Turił-czin— ostajił czin,
wera. Tako od stari sum czuł, od naszi starci. Ja da postanem turczin — sum turił wera, sum
turił czin — ostanaf bez nikakwa wera”. [„Turczyn — nie ma godności. Turił-czin— porzucił
godność, wiarę. Tak słyszałem od starych, od naszych starców. Gdybym został turczynem
— porzuciłbym wiarę (byłbym odszczepieńcem), straciłbym godność, zostałbym bez żadnej
wiary”].
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Fatili se dwajca pobratimi,
Proszetali po Teroz płanina.
Jede besze Kralewicz Marko,
Drugi besze Miłosz Wojwodzie,
I obojca koni se jachasze.

Skrzyknęło się dwóch pobratymów
I wędrować poszli po górach Teroz.
Jednym był Królewicz Marko,
Drugim był Miłosz Wojewoda
I obaj na koniach jechali.

Wuj
„Nie ma bliższego krewnego niż wuj” [„Od wujko pogolem rod ne-

mat”] — głosi opinia porecka. „Kto jak kto, ale wuj odrodzić się nie może”
[„Sede wujko ne s’odrodujet”].
W zakresie opieki i kompetencji wuja leżą w szczególności sprawy

małżeńskie siostrzeńców. Wuja uważa się za naturalnego doradcę w tych
sprawach, za osobę, której nie można pominąć przy decydowaniu o losach
i kolejach małżeńskich siostrzeńców. Jego obecność na weselu jest rów-
nie [niepodważalna], jak obecność rodziców, i pierwszą osobą, którą się
zaprasza na wesele, jest zawsze wuj. Pieśni weselne szydzą z drużyny mło-
dego, o ile jej skład nie odpowiada wymogom zwyczaju, [zarzucając] jej,
że „cały ród na wesele zaproszono, tylko wuja nie zaproszono”*.
Te funkcje wuja wiążą się z charakterem jego stosunków z siostrzeń-

cami, [nieopartych na] autorytecie ojcowskim. Jest to stosunek starszego
przyjaciela i powiernika, nie zaś [relacja] podporządkowania. Do szczegól-
nych zadań i uprawnień wuja należy służenie siostrzeńcom pomocą w ich
sprawach małżeńskich. Dziewczyna czy chłopiec zwierzą swoje inklinacje
małżeńskie lub niezgodę na [poczyniony przez] rodziców wybór nie komu
innemu, [lecz] właśnie wujowi. [„Da sakat dejka, cie mu każujet na ujka
mu. Od tatka mu je stram” — „Jak zakocha się w dziewczynie, [to] powie
wujowi. Ojca się wstydzi”]. I w tych właśnie sprawach wuj zawsze oczeku-
je od siostrzeńców zwrócenia się do niego o pomoc i radę. To poleganie na
wuju jest poniekąd obowiązkiem siostrzeńców. Dojczin, wuj Cira, którego
nieszczęśliwe perypetie małżeńskie przypomina sobie czytelnik z poprzed-
niego rozdziału⁸⁹, najbardziej miał za złe siostrzeńcowi, że decydując się
na wyprawę po nieznaną narzeczoną, nie radził się nikogo — podobnie jak
i nikogo się nie radził przy pierwszym małżeństwie: „ani ojca, ani matki,
ani nawet mnie — wuja”**.

*[Taka pieśń znajduje się w notatkach terenowych:] Swe roda pokaniło, / Wujka mu ne
pokaniło. / Łuto mu se wujko pofalił: / Po prewara go nema sramota!. [Cały ród zaproszono,
/ Tylko wuja nie zaproszono. / Wujek hardo podziękował: Oszukaństwo nie zna wstydu!].
Por. też niżej pieśń w par. „Swadba. [Przebieg obrzędu]” w podrozdz. „Swadba. [Zapisy tere-
nowe]”.

**[Wariant:] [Dojczin] z oburzeniem opowiadał o lekkomyślności Cira (w związku z oszu-
stwem tetowskim). I kiedy wybierał pierwszą żonę, również nikogo się nie radził: „ni tatka
ni majka, ni pa mene ujka (ja sum mu ujek)” [„ani ojca, ani matki, ani nawet mnie — wuja
(jestem jego wujem)”].

⁸⁹Wzmianki o „perypetiach małżeńskich” Cira rozsiane są w różnych miejscach; por. pod-
rozdz. „Kłopoty wdowca. (Pierwszy szkic)” i „Tubylcza teoria snu” w: Czarownictwo Porecza
Macedońskiego w części 2.
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Kumostwo

Kumstwo
Od kabile kuma nikt ne smejet da zemit.
Zora. Przykład: Sofre i 16 domów w Rasteszu; kum — Miłosija.
Tije se rod. Jedna krw se. Kumoji se. Kumstwoto odrodunie nemat. Za

niego postrogo je. Postrogo je: ne se zemat.
Jedni na son kumoji se faciat. Ako ti se sonit. Jedni pak nesoneto cie se

faciat. Cie mi krstit segaj: daleko mi biło. Cie go krstit detoto. I pa kum cie
bidesz: take faciat.

Deca da ne trpat cie go menit kumot: druga wera — turczin. Pa drugo seło
cie go krstit.

Toj szto krstił, toj cie wenczat.
Se ne zemat, greota je. Sakata cie rodisz. Da sakat pari w zajem — możet.

Cie zemit, cie daat.

Kumostwo
Nikt nie powinien brać kuma z kabila.
Zora. Przykład: Sofre i 16 domów w Rasteszu; kum — Miłosija.
Oni są krewnymi. Są jednej krwi. Są kumami. Pokrewieństwa z kumem nie

da się zerwać. W przypadku kuma [przestrzegają tego] bardzo srogo. Bardzo
rygorystycznie: z kumem nie wolno brać ślubu.

Są tacy, co stają się kumami wskutek snu, o ile ktoś to sobie wyśnił. Inni
zostają nimi nie dzięki snowi, [tylko dlatego, że] ochrzczą [dziecko]. Ktoś z da-
leka [tj. z innej wsi] ochrzci moje dziecko. I potem [już] będziecie kumami,
zostaniecie nimi tym sposobem.

Żeby dzieci nie cierpiały [tj. kiedy chorują], powinno się im zmienić
chrzestnego ojca: [najlepiej] na kuma innej wiary, turka, po czym ochrzcić
w innej wsi.

Ten, kto trzymał [dziecko] do chrztu, ten jest [jego] świadkiem przy ślu-
bie.

[Kumowie] nie mogą się pobierać, to grzech. [Jeżeli to zrobią], urodzi im
się kalekie dziecko. Pieniądze mogą sobie pożyczać. Pożyczą, oddadzą.

Stosunki wielkorodzinne

Poszczególne rodziny wsi i kabila są różnej wielkości. Jednakże [naj-
częstszą] formą rodziny, stanowiącą wzór i ideał kulturalny, do które-
go zrealizowania dąży każda z rodzin, jest wielka rodzina patriarchalna.
[W swej typowej postaci składa się ona] z rodziców i ich synów wraz z żo-
nami i dziećmi. W skład takiej rodziny wchodzą również córki domu, o ile
są jeszcze niezamężne— gdyż zgodnie z zasadąmałżeństwa patrylokalnego
opuszczają one dom rodzinny, przenosząc się po zawarciu związku małżeń-
skiego do innych domów, kabil, przysiółków i wsi. Obok rodzin tego typu
tu i ówdzie istnieją również zadrugi złożone z kilkunastu lub parudziesię-
ciu osób. W skład zadrugi [wchodzą] rodzeni bracia lub kuzynowie wraz
z żonami, męskimi potomkami i ich rodzinami. […]
Typowa wielka rodzina składa się z trzech generacji. Najstarszą repre-

zentuje głowa rodziny i jego żona, średnia to ich synowie wraz ze swoimi
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Zagrad. W domu wokół ogniska

żonami i niezamężne jeszcze córki, pozostające w domu, wreszcie najmłod-
sza to wnukowie gospodarza i gospodyni — dzieci ich synów i synowych.
Konstytucja wielkiej rodziny jest więc zawsze kombinacją […] dwóch ro-
dzajów pokrewieństwa: patrylinearnego pochodzenia [oraz] małżeństwa.
W różnych fazach historii grupy rodzinnej kombinacja [ta] […] stwarza
różne konstelacje, sprowadzające się jednak zawsze do tych dwóch za-
sad. Grupa rodzinna może się składać z ojca, matki i dzieci, i wówczas
będzie to typowa rodzina indywidualna. Może także być reprezentowana
przez dziada i babkę, ich synów [i] synowe, niezamężne córki oraz wnu-
ków i wnuczki — wówczas będzie to typowa wielka rodzina patriarchalna.
Wreszcie może się ona składać z paru lub kilku rodzin indywidualnych czy
patriarchalnych, których ojcowie czy dziadowie są związani ze sobą wę-
złami braterstwa (choćby drugiego stopnia) — wówczas będziemy mieli
do czynienia z typową południowosłowiańską zadrugą […] (wielką rodzi-
ną kolateralną). […]W każdej wsi istnieją obok siebie grupy rodzinne [tych
wszystkich typów], jednak system struktury rodzinnej jest jeden —wielko-
rodzinny patriarchalny. […] Nie [wszystkie] grupy rodzinne [są] w stanie
w tym samym czasie realizować ten ogólny […] wzór zwyczajowy. Panuje
on jednak jako wzór obowiązujący, idealny, [jako] stała tendencja, [któ-
rą] realizuje się w miarę możności, gdy [tylko] warunki na to pozwalają.
Te trzy typy formacji rodzinnej reprezentują w gruncie rzeczy trzy nastę-
pujące po sobie fazy rozwoju i [wzrostu] rodziny. Typ patriarchalny jest
najczęstszy i podstawowy — toteż analizę stosunków rodzinnych oprzemy
właśnie na nim.
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Zagrad. Domacin Kitan (Kite). Odpoczynek
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Zgodnie ze składemwielkiej rodziny grupa rodzinna rozbija się na dwie
różne części składowe: mężczyzn, którzy się w niej urodzili […] i pozostają
do końca życia, [oraz] kobiety, które weszły do grupy dzięki małżeństwu.
W zgodzie z tą [dwudzielnością] wielkiej rodziny pozostaje również cha-
rakterystyczna dla społeczeństwa poreckiego różnica w przydziale praw
i przywilejów zależnie od płci. Zgodnie bowiem z prawem filiacji patryli-
nearnej imię, krew, własność rodzinna i obywatelstwo wiejskie przechodzą
z generacji na generację tylko przez mężczyzn. Kobiety [wskutek] mał-
żeństwa tracą [własne] nazwisko rodzinne i przyjmują nazwisko rodzinne
męża. Nie posiadają one żadnych praw do swojej ojcowizny; [wraz z] wej-
ściem do rodziny męża tracą [do niej] wszelkie pretensje. […] W rodzinie
mężowskiej nie otrzymują […] żadnych praw do własności rodzinnej; przy-
sługują [one] tylko członkom w niej urodzonym i pozostającym, a więc
tylko mężczyznom.

Zagrad. Domacin podczas pracy

[…] Układ stosunków
wielkorodzinnych nie polega
[…] tylko i wyłącznie na dy-
chotomii tej grupy [według
płci]. Wielka rodzina to kom-
binacja różnych związków po-
krewieństwa, a mianowicie
patrylinearnego pochodzenia,
bilateralnego rodzicielstwa
oraz patrylokalnego małżeń-
stwa. O strukturze wielkiej ro-
dziny decyduje cały kompleks
tych związków, determinując
jej hierarchię i stratyfikację.
W hierarchii tej czoło-

we miejsce zajmuje najstar-
sza generacja, reprezentowa-
na przez rodziców mężczyzn
i dziewcząt [z] drugiej gene-
racji, a świekrów kobiet-żon.
Oni są głowami rodziny. [To]
domacin i domacinka— co bę-
dziemy […] tłumaczyć przez
polskie odpowiedniki gospo-
darz i gospodyni.
Najważniejsze miejsce

zajmuje gospodarz; on jest
[właściwą] głową i przywódcą grupy rodzinnej. Cała grupa nosi nazwę uro-
bioną od jego imienia (np.Markowci od Marka, Stojanowci od Stojana itp.).
On jest właścicielem i dysponentem całej własności rodzinnej. Wszystkie
gospodarcze czynności grupy podlegają jego komendzie i kontroli. Do nie-
go należy [przydzielanie] członkom grupy czynności i obowiązków. On
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także jest jej jedynym reprezentantem na zewnątrz. Jego władza rozcią-
ga się na wszystkie sprawy, w których bierze udział grupa rodzinna, i we
wszystkich tych sprawach on jest najwyższym autorytetem.
Drugą z kolei osobą w grupie jest jego żona. Jej władzy podlegają

wszystkie zajęcia i sprawy domowe, podział dóbr konsumpcyjnych itp.
Jej bezpośrednia władza rozciąga się przede wszystkim na […] córki i sy-
nowe, […] [które] pozostają pod jej kontrolą; [przydziela im] czynności
i obowiązki i kontroluje [ich] pracę. Wpływ [gospodyni] na całość […]
[przedsięwzięć] rodzinnych jest znaczny, gdyż o wszelkich ważniejszych
sprawach gospodarz rzadko decyduje bez jej opinii […].

Podział pracy a hierarchia rodzinna
Nie tylko różnice płci znajdują swoją paralelę w podziale pracy i czynności
gospodarczych. Drugą zasadą organizacji prac i zajęć gospodarstwa rodzinne-
go jest hierarchia wielkorodzinna. Odpowiednie obowiązki, prace i czynności
gospodarcze związane są ze stanowiskiem jednostki w wielkiej rodzinie, odpo-
wiadają [więc] poszczególnym kategoriom płci, wieku i pokrewieństwa […].
Na tym rusztowaniu stanowisk rodzinnych opiera się cała organizacja gospo-
darcza rodziny.
Podziałowi pracy na zajęcia męskie i kobiece odpowiada dwoistość funkcji
kierowniczych. Główną osobą, w której rękach spoczywa kierowanie całością
prac gospodarczych, jest domacin — ojciec rodziny, lub — jak w zadrugach
— ten z braci, któremu przypadło stanowisko głowy domu. Jego bezpośred-
nie kierownictwo i nadzór obejmuje jednak przede wszystkim prace męskie,
a więc te, które bądź to wykonywane są wyłącznie przez mężczyzn [z] rodziny,
bądź te, w których cała rodzina współdziała pod […] kierownictwem męskiej
głowy domu. Prace kobiece, to znaczy zajęcia przy domu [oraz] prace tkackie,
podlegają kierownictwu domacinki, którą z reguły jest żona domacina. Te dwie
osoby — domacin i domacinka — wolne są od regularnej pracy fizycznej. Ich
zadaniem jest [organizowanie pracy pozostałych członków zadrugi i nadzór
nad jej wykonaniem].

*
Organizacja życia w dziedzinie prawno-społecznej [i] gospodarczej — przez
mężczyzn. Zwyczajowe ramy — wzór kulturalny ustalający procedurę reali-
zacji najistotniejszych zadań i zamierzeń — ustalone [i] realizowane przez
mężczyzn.
To kwintesencja do wydobycia […] — lokalizacja odpowiedzialności u męż-
czyzn: sprawy materialne, transakcje i imprezy gospodarcze [i] handlowe;
świadczenia [i] zobowiązania zewnętrzne; formacja nowych stosunków
i związków społecznych itp.

*

Organizacją (konfiguracją) grupy domowej⁹⁰ rządzą dwie zasady: za-
sada wspólnego pochodzenia od gospodarza i gospodyni oraz zasada mał-
żeńska. Potomkowie gospodarza to jego czeład. Tworzący grupę małżeńską

⁹⁰Fragment przetłumaczony z oryginału angielskiego; tłum. Anna Engelking.
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stanowią jedno posłanie (posteła). Czeład oznacza synów i córki gospodarza
i gospodyni oraz ich wnuki w linii męskiej. W szerszym rozumieniu — całą
tę grupę z żonami synów włącznie; one jednakże będą klasyfikowane jako
synowe (snaite). Gospodarze nie klasyfikują swego potomstwa jako poste-
li. Ta klasyfikacja obowiązuje w stosunku do podgrupy w obrębie czeładi.
Posteła to para małżeńska w wielkiej rodzinie lub rodzina indywidualna
w domostwie.
Wszyscy mieszkają w jednym domu i razem pracują. Praca dzieli się na

męską i kobiecą. Pracę mężczyzn nadzoruje gospodarz. Kobiet — gospody-
ni. Zadanie gospodarza: kontrolować całość produkcji. Gospodyni zarządza
dystrybucją, konsumpcją i przetwarzaniem surowców na produkty użytko-
we. Nadzoruje także religijne i obrzędowe życie grupy domowej.
Bezpośredni podwładni gospodarza to synowie, córki i synowe. Gospo-

dyni: córki i synowe. Przede wszystkim synowe.
Właściwa czeład odróżnia się od przybyszek (snaite). Wywodzi się ona

z jednej posteli. Ich rodzicami są gospodarz i gospodyni, ich stosunkami
rządzą uczucia czyniące z całej grupy bliski sobie zespół. Gospodarze: oj-
ciec i matka. Pozostali członkowie grupy nazywani po imieniu. Ale snaite są
w innym położeniu: dla czeładi wszystkie są obce. Są także obce dla siebie
wzajemnie (z powodu egzogamii).

[Stosunki wielkorodzinne. Zapisy terenowe]

Domacin. Stopan, stopanot: żena welit stopan mi [Gospodarz. Żona mó-
wi o nim: mój gospodarz].
Domacinka. Stopanka: żenata mażow ja wikat [Gospodyni. Mąż nazy-

wa swoją żonę: gospodyni].
„Ne se gazat decawa (Pomał brat zar możet domacin da bidet?). Ciro

cie praszuat Kola. Kolo— Cireta”. — „Dzieci się nie depczą [tj. nie narusza-
ją kolejności starszeństwa]. Czyż młodszy brat mógłby być gospodarzem?
Ciro prosił Kola, [żeby był gospodarzem], a Kolo — Cira”⁹¹.
Syn za życia ojca może być domacinem (syn Milenka); „ne go praszu-

jesze toj” [„on go nie pytał”]⁹².
Aspekt prawny. [Aspekt] ekonomiczny i struktura.

[Familija] Rodzina
Familija — kad se podełat, maało podaleko [Rodzina — kiedy się po-

dzielą, będą o jedno maało dalej].
Stojkosko maało se każe jedna familija; a rodnina — bracia; rodziaci⁹³

— swi bliże [Maało Stojkowców nazywa się jedną rodziną; krewni — to są
bracia; kuzyni — ci, którzy są najbliżej].

⁹¹Ciro jest starszym bratem Kola, gospodarzem zadrugi Krajczewców.

⁹²O historii Milenka i Nofita zob. w rozdz. „Przeżytek zwyczaju albo konflikt i stłumienie.
Mit o zabijaniu starców” w części 2.

⁹³Rodziaci (srb.) — krewni.
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Tatko i sinowi — rodnina [ojciec i synowie (są) krewnymi].
Jedna familija — jedno maało [jedna rodzina (w) jednym maało].
Jedna familija ne może da se uzimaju, szto im każe jedna familija

[Członkom rodziny nie wolno się pobierać, tak im nakazuje rodzina].

Zadruga. Posteła. Czeład
Desowci: familija — jedna posteła [rodzina — jedno posłanie], Rafaj-

lewci: familija — jedna posteła [rodzina — jedno posłanie], Welᴶanowci:
familija — jedna posteła [rodzina — jedno posłanie]; [wszyscy razem:] tri
posteli; tri bracia — tri posteli [trzech braci — trzy posłania]⁹⁴.
Stefkowci: jedna familija — jedna posteła [jedna rodzina — jedno po-

słanie].

Kolo [i] Kolojca

Kolojca cie każet: „Kolo — jedna posteła, Ciro — druga, Racko — trecia.
Tri posteli — jedna czeład. Stefkojca: majka je taja. Tri posteli — jedna czeład.
Jedna czeład se brojime. Jedna familija. Czeład — od deweri. Swe jedna fami-
lija — Stojkowci sme. Racko, kogaj cie go żenit, i toj od posteła cie ti izlezet. Al’
imat i drugi. Ne, cie reczesz: swe jedna czeład. Dur besze żiw Stojko: swe jedna
czeład. Imam deweri dwajca. Imam wnukoi od deweri. Ti da praszujesz Stojka
i Stojkojci: jedna czeład. A mene da me praszujesz, ne, cie recza: imam dewe-
ri. Stefkojca cie każet: swe moji se. Mo’a czeład. Jedna posteła swe. A Ciro cie
każujet: zadruga cie każet toj! «Ja sum posteła, Kolo posteła, Racko posteła»”.

Kolojca mówi: „Kolo — jedno posłanie, Ciro — drugie, Racko — trzecie.
Trzy posłania — jedna czeład (tj. rodzina). Stefkojca to matka. Trzy posłania
— jedna czeład. Jako jedna czeład się liczymy. Jedna rodzina. Czeład — [też]
od dziewierzy (tj. szwagrów)⁹⁵. Wszyscyśmy jedna rodzina — Stojkowcy⁹⁶ je-
steśmy. Kiedy ożenią Racka, on opuści posłanie. Ale są też inni. Nie — powiesz
— wszyscy to jedna czeład. Dopóki żył Stojko⁹⁷, wszystko to była jedna czeład.
Mam dwóch dziewierzy. Mam bratanków od dziewierzy. Gdybyś zapytał Stoj-
ka albo Stojkojcy, powiedzieliby ci, że wszyscy to jedna czeład. A jeśli pytasz
mnie, to ci powiem: nie, to są moi dziewierze. Stefkojca powie: wszyscy są
moi. Moja czeład. Wszyscy to jedno posłanie. A Ciro powie, że to zadruga! [Po-
wie:] «Ja — jedno posłanie, Kolo — (osobne) posłanie, Racko — (też osobne)
posłanie»”.

Posteła = tatko, majka i deca [Posłanie = ojciec, matka i dzieci].
[Posteła] = maż, żena [Posłanie = mąż i żona].

⁹⁴Opis ten dotyczy blisko spokrewnionej ze Stefkowcami zadrugi Stojkowców (przed po-
działem tworzyli oni wspólną zadrugę). Bracia Welᴶan, Rafajle i Deso są synami Stojka, brata
Krajcza — dziada Cira, Kola i Racka.

⁹⁵Tu Kolojca mówi o rodzinach swoich szwagrów: Cira, nieżyjącego Kostadina oraz Racka;
przy czym Racko, kawaler, będzie miał rodzinę dopiero w przyszłości.

⁹⁶Por. wcześniej: „Krajczewcy, zwani dziś Stojkowcami”.

⁹⁷Tzn. przed podziałem zadrugi.
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Deczinia — ne. Tija ne se posteła. Familija tija. Kaj majka se tija. Po-
sle za druga familija si odat [Dzieci — nie. One nie są posłaniem. One są
rodziną. Są przy matce. Potem pójdą do innej rodziny].

Podział zadrugi

Pozornie wielka rodzina patriarchalna daje obraz harmonijnej jedno-
ści, ożywianej duchem wspólnoty, podporządkowania się jednostek dobru
całości, zdyscyplinowania i karności, której fundamentem jest ożywiająca
wszystkich solidarność rodzinna. W gruncie rzeczy jednak pod dekoracyjną
pokrywą zwyczaju, etykiety i konwenansu kipią nieokiełznane namiętności
indywidualne, antagonizmy osobiste i dążności odśrodkowe. Ich ujaw-
nienie następuje w momencie, gdy przestają działać hamulce chroniące
jedność grupy wielkorodzinnej, to znaczy przy podziale zadrugi. Wówczas
też w [jej] życiu po raz pierwszy publicznie pojawia się magia, dająca znać
o istniejących antagonizmach i rozbieżności dążeń.

Wołcze. Kłótnia o granicę między dzielącymi się braćmi

Podział ten rozpoczyna się zerwaniem wspólnoty konsumpcyjnej wiel-
kiej rodziny. Ta część zadrugi, od której wyszła inicjatywa podziału, któ-
regoś dnia odmawia wspólnego posiłku i nie zasiada do wspólnego stołu.
„Lebot ne go jadat” — „Nie jedzą [wspólnego] chleba”. Cały tok życia za-
drugi zostaje nagle zahamowany. Nikt nie idzie do pracy, wszyscy tłoczą
się bezczynnie w domu, szepcząc po kątach, dzieci głodne płaczą i dopo-
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minają się jeść. Żądanie „Lebot da go delime!” — „Podzielmy chleb!” jest
symbolicznym zwrotem oznaczającym podział zadrugi. Od podziału chleba,
to znaczy zboża i mąki, rozpoczyna się też zawsze podział zadrugi. Zbunto-
wana część domowników trwa w głodówce tak długo, dopóki ich żądanie
nie zostanie spełnione. Na wezwania do posiłku odpowiadają wszyscy ste-
reotypowym zwrotem: „Lebot da go delime!”. Żyto z [sąsieków] i mąka ze
skrzyni zostaną zniesione do izby i tu zsypane w którymś z kątów.

Ambar za żito —
sąsiek na zboże

Kowczeg za mesenie —
skrzynia na mąkę chlebową

Następnie przy bacznej kontroli wszystkich zapasy chleba zostaną po-
dzielone według przyjętego klucza: każdemu po równo, niezależnie od płci
i wieku. [Zakwas] chlebowy też zostanie podzielony, ale już inaczej: tylko
na tyle części, na ile domów czy rodzin rozpada się dzieląca się zadruga.
I nie między wszystkich, lecz między kobiety, którym przypadnie kobiece
domacinstwo [gospodarstwo] w domach, powstałych z podzielonej zadru-
gi. Wkrótce też następuje inauguracja nowych wspólnot domowych czy
rodzinnych osobnym posiłkiem, grupującym około wspólnego stołu tylko
własnych członków. Podczas gdy mężczyźni zajęci są dzieleniem innych
bogactw zadrużnych, sprzętów i naczyń, domu itd., kobiety reprezentujące
nowe domy przystępują do pieczenia specjalnych żytnich (czy pszennych)
kołaczy, noszących nazwę komad lub pecziwo. Są to magiczne ciasta o [splo-
cie] zbiegającym się ku środkowi placka; [ich] magiczną właściwością
ma być to, że zbierają one kasmetot ⁹⁸ na rzecz tych, którzy biorą udział
w ich jedzeniu. Tak więc wśród rodzin, stanowiących niedawno wspólnotę

⁹⁸Kasmet (mac.) — szczęście, dola (z tur. kısmet).
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domową, wszczyna się magiczny wyścig o przyswojenie sobie szczęścia
i powodzenia, które dotychczas było rzeczą wspólną*.
Ujawniający podszewkę postaw i sentymentów rodzinnych podział za-

drugi nie jest wydarzeniem nagłym i niewytłumaczalnym. Jest wynikiem
długotrwałego procesu, w którym kształtują się postawy antagonistyczne
i odśrodkowe dążności członków wielkiej rodziny i w którym również znaj-
duje swoje podłoże magia w wierze i w praktyce.

Podział zadrugi. [Zapisy terenowe]

Zadruga se delit — redko dur tatko je żiw, redko dur majka je żiwa. Pe-
jowci 10 godini swe zajedno sedea posle tatkoa smrt. Widojowci 14 godini
posle tatkoa smrt ne se delili.

Se dełat iz za żenite. Bracia iz za żenite se dełat. [Se dełat wo karanica
iz za żenite al’ se dełat wo sogłasje. Za inaet na żenite]. Żenite cie se zakarat:
„Biło ti teżko leb da mesisz, segaj ne samo mesi, odi na drwa, na słama, za
telinia. Sama”.

Prwi den cie dełat jadenie. Jeden tamo cie stawit sofra, jeden tamo cie
stawit sofra. I togaj prwi den odma tamo cie spremat jedna komad, druga
pecziwo: da se zasuczet kasmetot. Drugo idet na dwor, a toa se zbirat wnatra.
Kwasot go dełujeme: poarno od desna raka. Cediło ne se dełuało.

Ponapred kućni posatki cie se delit. Swe na jedno kućni posatki cie se
turit, po bracia cie se delit. Swe se prajiło po bracia. Staroto s’izgubi.

Zadruga cie powikat postari łudi od seło — „za prawda” — koji se delili.
Al’ se delit „po prawo”. Najwecie zima se dełat: druga rabota nemat.

Łudi kogaj cie se powikat, s’ispraznat ambari. Żito na kat cie se turit: ja
w soba, ja w kucia. Se delit żito: so kantar, so wrecia. W podeleni ambari cie
se turit żito. [Seme: na połu. Braszno: po duszi. Wczera da je rodeno, cie mu
dajesz].

Ruczek baszka cie jadat: tije komadi, owije peczi’o. Kwas od lebot cie
odełat togaj. Od druga kucia ne zemasz. Swoj cie si odelisz.

Cie se delit kućni posatki: swe na pole, na dwor — jedno gomiło golemo.
[A togasz se delit: jedno na jedin, drugo na drug]. Cie se delit po bracia —
speczaleno. Ka speczaleno.

Posle cie se delit stoka. Po tatka, staro — na połu. Swe szto je speczaleno,
prinoweno — po bracia. [Od stoka, kako cie se podelit, taka i swe. Koni: stari —
na połu, nowi — po mażi]. Liwadi, niwi — po mażi, po bracia cie se delit. Staro,
po tatka— na połu. So jaże cie se merit, po wołoji (dołga) al’ na trup (czetworna)
cie se delit. Mali niwi cie potokmime: [jedno na jedin, drugo na drug].

Kucia po tatka cie se delit. Ako posle napraena — po bracia. Kosz, [plew-
ni], trła, bacziła — cie potokmime: [jedno na jedin, drugo na drug]. Nekoja
[plewnia] cie se pregradit. Pa kucia cie se pregradit. Cie se merit so jaże od
kat wo kat, pa cie se pregradit. [Kucia: na połu — od cioszok do cioszok].

Borcz ka stoka cie go delime: ako star borcz, po tatka — na połu; now
— po mażi. Wodenica zajedno cie ostanet. Grobiszta cie se dełat: sami cie se

*[W notatkach]: Podział domu — zadrugi i publiczna dramatyczna manifestacja czarów
(czar placka — komadon). Różne koleje rodzin indywidualnych — różne tłumaczenia ich
nieszczęść. Lokalizacja podejrzeń co do magii.
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predwojat grobojite — po posteli. Do dewet godini ne se rasturat grob. Żena
żenski grob. Maż maszki grob. 30–40 dusz żena, ako nemat drugi żenski grob.

Za majka jedna niwa i jedna owca cie mu ostawat za kurban.
Kłaszni ne se dełat. Kłaszni, kozina se delit sweka godina. Wołna na swekoj

czoek: mali deca poła deł, żenski isto ka maszki. Sestra, szto ne je udata, cie si
dobijet nezin deł: mu trebet, pletet czorapi taja.

Zadruga dzieli się rzadko, dopóki żyje ojciec, rzadko, póki żyje matka.
Pejowcy dziesięć lat siedzieli wszyscy razem po śmierci ojca. Widojowcy po
śmierci ojca przez czternaście lat się nie podzielili.

Dzielą się z powodu żon. Bracia przez żony się dzielą. Dzielą się w kłótni
z powodu żon albo dzielą się w zgodzie — na złość żonom. Kobiety się kłócą:
„Było ci ciężko chleb miesić, teraz nie tylko mieś, [ale też] chodź po drzewo,
po słomę, za cielętami. Sama”.

Pierwszego dnia dzielą jedzenie. Jeden tu postawi stół, drugi tam posta-
wi stół. I wtedy, pierwszego dnia, natychmiast jedna tam przyrządza komad,
druga [tutaj] pecziwo: żeby się zawiązały szczęście i pomyślność. Tylko to [tj.
jedzenie] zabiera się do środka; resztę wynosi się na dwór. Zakwas dzielimy;

Cediło (leb szto mesime, szto pleskame na
niego) — Cedzidło ([na] chleb, co go
miesimy i oklepujemy). Grube płótno.

najlepiej prawą ręką. Cedzidła⁹⁹ się nie
dzieli.

Najpierw się dzieli naczynia. Wszy-
stkie naczynia znosi się w jedno miejsce
[i] dzieli między braci. Wszystko po brater-
sku się robiło, a [teraz] to, co stare (w zna-
czeniu: zwyczaj, tradycja), [już] zanikło.

Ci, co dzielą zadrugę, zwołują starych
ludzi ze wsi „dla sprawiedliwości” [tzn. na
świadków] — czy dzielą się zgodnie z pra-
wem. Najczęściej dzielą się zimą, kiedy nie
ma innej roboty.

Gdy przywoła się ludzi, opróżnia się
sąsieki. Żyto zsypuje się do kąta, czy to
w izbie, czy w świetlicy. Dzieli się je na wa-
dze albo workiem. I zsypuje się żyto do podzielonych sąsieków. [Ziarno: na pół.
Mąka: na głowę. Dasz nawet temu, kto się wczoraj urodził].

Obiad już jedzą osobno: ci komad, tamci pecziwo. I wtedy dzielą zakwas
na chleb. Z innego domu nie bierzesz. [Ze swojego], własny sobie oddzielasz.

Kiedy się dzieli naczynia, wszystko na zewnątrz, na dworze — [robi się]
jeden wielki stos. I wtedy się dzieli: jednemu jedno, drugiemu drugie. Dzieli
się między braci [rzeczy] ze wspólnego dorobku; to, czego się dorobili.

Potem dzieli się bydło. Stare, po ojcu — na pół. Wszystko, czego się do-
robiono, co stanowi przychówek — między braci. [Tak, jak podzieli się bydło,
tak dzieli się wszystko. Konie: stare — na pół, nowe — między mężczyzn]. Łą-
ki, pola —między mężczyzn, między braci się podzieli. Stare [pola], po ojcu—
pół na pół. Powrósłem się zmierzy, podzieli się wzdłuż bruzd albo w poprzek
(na cztery równe części). Małe pola dzieli się po równo — jednemu jedno,
drugiemu drugie.

⁹⁹Cedzidło, mac. cediło — bawełniana płachta, służąca do przykrywania rosnącego chle-
ba, odsączania serwatki z sera, noszenia dzieci lub towarów itp. Obrębski używa też formy
cedziłka.
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Dom po ojcu się dzieli. Jeśli [był] zbudowany później, to między braci.
Kosz (na kukurydzę), stodoły, koszary, koliby dzieli się po równo: jednemu
to, drugiemu tamto. Także stodołę się przegrodzi. I dom też się przegrodzi.
Zmierzy się powrósłem od kąta do kąta i przegrodzi się. [Dom na pół: od rogu
do rogu].

Dług dzieli się tak, jak bydło: jeśli to stary dług, po ojcu — na pół; je-
śli nowy: między mężczyzn. Młyn zostaje we wspólnym władaniu. Groby się
współużytkuje: wedle rodzin i miejsc. Grobu nie niszczy się do dziewięciu
lat¹⁰⁰. Dla kobiety żeński grób, dla mężczyzny — męski. Po 30–40 dusz ko-
biet, jeśli nie ma innego grobu żeńskiego.

Dla matki zostawia się jedno pole i jedną owcę na ofiarę pogrzebową.
Sukna się nie dzieli. Sukno i kozią wełnę dzieli się co roku. Wełnę dla każ-

dego: małym dzieciom pół przydziału, kobietom tyle samo, co mężczyznom.
Niezamężna siostra dostaje własny przydział — potrzebuje wełny, [bo] robi
skarpety.

*

Podział zadrugi Stojkowców

[Stojkowci]. Czetworica mażi: Stojko, Welᴶan, Rafajle, Deso.
[Stefkowci]. Trojca mażi: Stefko, Pawle, Ciro.
Niwie: na dwa deła („Jeden deł niwi powecie zeli, szto biło prenoweno”).

Liwadzie: na dwa deła.
Sitna stoka: na sedum deła. Stojkowci: czetiri deła, Andziełkowci: tri de-

ła. Goweda, czetiri woła i dwe krawi: na połu. Koni: Stojkowci — dwa koni,
Andziełkowci — eden koń. Kokoszki: na połu. Trmki: na połu. „Kuczinia: po
jedno sme zeli (Tije sakali da zemat powecie, tuku opaszka ne mogli da mu
seczat)”.

Borcz. Namażi: 20 liri — Stojkowci, 15 liri — Andziełkowci. Żito, braszno:
po łudi („[Kołko] duszi, swakomu po szinik cie dajesz”). Seme: na bracia.

[Stojkowcy]. Czterech mężczyzn: Stojko, Welᴶan, Rafajle, Deso.
[Stefkowcy]. Trzech mężczyzn: Stefko, Pawle, Ciro.
Pola: na dwie części („Jednej części wzięli więcej, więc dzielili ponow-

nie”). Łąki: na dwie części.
Drobne zwierzęta na siedem części. Stojkowcy: cztery części, Andziełkow-

cy: trzy części. Bydło, cztery woły i dwie krowy: na pół. Konie: Stojkowcy —
dwa konie, Andziełkowcy — jeden koń. Kury: na pół. Ule: na pół. „Psy wzięli-
śmy po jednym (Oni chcieli wziąć więcej, tylko że nie mogli odciąć ogona)”.

Dług. Na każdego z mężczyzn. 20 lirów¹⁰¹ — Stojkowcy, 15 lirów — An-
dziełkowcy. Żyto i mąka: na głowę („Ile jest osób, każdemu dasz miarkę”).
Ziarno: między braci.

*

¹⁰⁰Tzn. przez ten czas nikogo się tam nie chowa, nie rozkopuje się grobu.

¹⁰¹Niezależnie od tego, że liry nie funkcjonowały już w obiegu, stare niespłacone długi
(bieżące także) rozliczano w lirach, była to bowiem waluta stabilniejsza niż dinar.
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Podział zadrugi. Pola i łąki

po wołoji
[wzdłuż]
na trup
[w poprzek]

Bracki. 170 brawi. Stefkowci — Pawlewci
[Po bratersku (tj. między braci).
170 owiec. Stefkowcy — Pawlewcy]

Bracki: u połu, prawo. Niwje, liwadzie. Od Andziełko szto ostało: bracki. To’a szto je zaraboteno: 
po mażi. Napred biło swe dziuture. [Po bratersku: na pół, sprawiedliwie. Pola, łąki. To, co 
zostało po Andziełku: po bratersku. To, czego się dorobiono: między mężczyzn. Wcześniej 
wszystko było wspólne].
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[Wołcze]. Stojkowcy i Stefkowcy — inicjatywa [Pawla]. Braszno neme-
leno [mąka niemielona] itd. — trzy dni bez chleba. Welᴶanica intrygująca.
„Gurbedżijite stiskaat miszkite, ne dawaat pari. Kodosz¹⁰², mutafik prajit
mutafidżija, go nakodosził Ciro itd. Go nakodosziła maża mu i se delit od
bracia mu”. — „Robotnicy sezonowi, dusigrosze, nie dają pieniędzy. Je-
den taki, co wyrabia mutafy ¹⁰³, oszczerca, obmawiał Cira itd. (Jedna) żona
obmawiała (swojego) męża i (potem on) oddzielił się od braci”.
Widojowcy. Konflikt najstarszego brata z najmłodszym. Pierwotny po-

dział w zamiarze: Jowan, Stame, Widoja. […]
Pejowcy. [Kobiety]: kłótnie, bijatyki z powodu dzieci.

[Trebowle], 10 października 1932, inf. Trpe. Na pytanie, czy jeśli [któ-
ryś] brat chce się oddzielić, [kładzie] ceremonialnie osobne ognisko, Trpe
odpowiada, że zazwyczaj przed podziałem bracia się kłócą [i] separują.
[Kładą] więc osobne ogniska i osobno gotują strawę. […] O ceremonii od-
dzielnego łożenia ognia nie słyszał.
Na pytanie, jak się dzieli, [odpowiada]: [pole] i bydło — po bratersku;

każdy brat bierze swój dział. Żyto i pozostałe zapasy jadalne — na głowę.
I dwumiesięczne dziecko dostanie swój dział, choć mąki mu nie trzeba —
[ale] matka karmi go swoim mlekiem i [ona potrzebuje] pożywienia za
dwoje.
Sposób podziału: za pomocą rzucania losów. Bierze się odpowiednią

ilość kamyków lub patyków i nosi się na uprzednio [ponumerowane] pola
i [inne] miejsca. Tu rzuca się los i los rozstrzyga. Na ten podział idą wszyscy
bracia, kmet i wszyscy domacini zadrug — cała wieś. „Wieś dzieli braci” —
mówi Trpe. Popa się nie woła — „Po co? Co wie pop?”.
Na pytanie, czy ojciec oddziela braci po kolei, odpowiada: nie. [Tak jest]

w Szumadii; tam [ojciec] po kolei buduje dom dla każdego z synów i kolej-
no ich emancypuje. Tu co najwyżej wypędzi krnąbrnego syna, da mu trochę
bydła, [da] niwy, ale go nie oddzieli. Był [taki] wypadek z ojcem Jewronija
z Rastesza. Wypędzony syn wykarczował [pole] koło koliby, gdzie mu ojciec
wyznaczył miejsce pobytu i zagospodarzył się [tam]. Po śmierci ojca bracia
podzielili się po bratersku i tylko tą drogą [ten] syn dostał swój dział.

Mężczyźni i kobiety

Podział pracy

Odrębności stanowiska gospodarczego mężczyzn i kobiet w zadrudze
odpowiada również związany z nim podział zajęć i obowiązków gospo-

¹⁰²Kodosz (mac.) — donosiciel, oszczerca (z tur. kodoş— sutener).

¹⁰³Mutaf , mac. mutaw — gruba derka z koziej sierści służąca za posłanie (z tur. mutaf ).
Niżej w rozdz. „Pasterskie obrzędy inauguracyjne. Zadoiny i zakwasiny” Obrębski objaśnia:
„pościółka utkana z koziej wełny, […] którą przykrywa się słomianą rogóżkę spalną nowo-
żeńców”.
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darczych w zależności od płci. Podział ten da się sprowadzić do dwóch
podstawowych zasad. Jedną z nich jest ześrodkowanie w rękach męskich
większości podstawowych prac produkcyjnych gospodarstwa, podczas gdy
zajęcia kobiece ogniskują się głównie około bieżących potrzeb konsump-
cyjnych rodziny. Drugą — fakt, że w całości gospodarki rodzinnej pra-
ce męskie i kobiece są ściśle od siebie zależne i nawzajem się uzupeł-
niają.
Nie znaczy to oczywiście, aby kobiety odsunięte były od tych prac, któ-

re są udziałem mężczyzn, i odwrotnie. Większość czynności gospodarczych
rodziny polega na wspólnej pracy mężczyzn i kobiet; w tych wspólnych
pracach nie brak jednak rozdziału poszczególnych czynności na męskie
i kobiece, przy czym funkcje kierownicze przypadają mężczyznom, pod-
czas gdy rola kobiet jest podrzędna i pomocnicza. Natomiast jeśli chodzi
o typowo kobiece zajęcia domowe, to męskim udziałem stają się one tylko
[w] gospodarstwach kawalerów czy wdowców, których do robót w nie-
swojej dziedzinie zmusza brak kobiet [w domu].
Dziedziną typowo męską […] jest praca na roli. Orka, siew, włóczenie

— to czynności spełniane wyłącznie przez mężczyzn, obywające się bez
pomocy kobiet. Do prac wyłącznie męskich należy również wyrób nowin,
polegający na [ich] karczowaniu. Dopiero zbiory, w których bierze udział
cała rodzina, odbywają się [przy wspólnej] pracy mężczyzn i kobiet. Zbo-
że podczas żniw żną sierpem zarówno mężczyźni, jak i kobiety; głównie
do kobiet należy jednak wiązanie snopów, ustawianie ich w kopy i wresz-
cie znoszenie na gumna, [gdzie] odbywa się młócka. […] [Polega ona na]
przepędzaniu [po rozesłanym zbożu] koni […] [przywiązanych do] ścięzo-
ra¹⁰⁴, wbitego w środek gumna. [Kierowanie] całością młócki [oraz] końmi
należy do mężczyzn, podczas gdy układanie [na] gumnie snopów, prze-
wracanie ich, a następnie usuwanie widłami [oraz] zamiatanie gumna [po
młócce] wykonywane jest głównie przez kobiety. Wreszcie wianie ziarna,
[polegające na] podrzucaniu go w górę pod wiatr [na łopatach] należy do
mężczyzn¹⁰⁵, podczas gdy przesiewanie przez sita jest czynnością kobiecą.
Mieleniem zboża w młynie zajmują się mężczyźni, zwłaszcza jeśli [łączy
się to] z parodniową nieraz wyprawą do innej wsi, [o ile] młyna nie ma
we własnej lub jeśli jest zajęty.

*

Na kobiecie spoczywają przede wszystkim […] prace domowe —
wszystko, co jest związane z codziennym i całodziennym przebiegiem

¹⁰⁴Ścięzor — tak Obrębski polszczy mac. stożer/steżer. Jest to wbity pośrodku gumna słup,
do którego uwiązuje się konie lub woły podczas młócki. (Rozpowszechniony na Bałkanach
typ młócki polega na deptaniu zboża przez zwierzęta).

¹⁰⁵Ta informacja jest niespójna z podaną przy opisie młócki, gdzie Obrębski mówi, że ziarno
wieją kobiety, mężczyźni zaś im w tej czynności pomagają, por. niżej podrozdz. „Młócka:
zamłóciny i domłóciny”.
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zajęć gospodarstwa domowego. [Jak mówi] Poreczanin, „kobieta zamia-
ta, miesi, szyje i łata, pierze, gotuje i wodę nosi”. Nieustanne zamiatanie
i podmiatanie (po uprzednim polaniu wodą, by nie wzniecać kurzu) izby,
świetlicy i komory, a także podwórza, wynoszenie śmieci i popiołu przy
zachowaniu wszelkich magicznych przepisów tej czynności, rozpalanie
i utrzymywanie ognia, gotowanie czy przyrządzanie potraw raz czy dwa
razy [dziennie], [wyrabianie] ciasta i pieczenie chleba przy zachowaniu
racjonalnej kolejności tych czynności i ich ceremonialnej oprawy magicz-
nej, [karmienie kur, prosiaka i bydła, które dla udoju przebywa we wsi,
a nie w koszarach], obszywanie swojej najbliższej rodziny i tych, którzy
oddani są [w] tym względzie pod jej opiekę z racji zajmowanego przez
nią w rodzinie stanowiska, pranie w zimie i w lecie bielizny i ubrań całej
rodziny na zmianę z innymi kobietami domu, wreszcie nieustanne dono-
szenie wody ze źródła do chaty — wszystko to są stałe obowiązki i […]
czynności kobiety, utrzymujące ją w ciągłym ruchu i zajęciu*. […] Z wy-
jątkiem okazyjnego przyniesienia wody przez mężczyznę, gdy chwilowo
[nie ma] w domu kobiet i dzieci, którymi można by się wyręczyć, wszyst-
ko to są zajęcia i prace typowo kobiece […]. Mężczyzna nigdy się [ich]
nie podejmuje i nie wykonuje — chyba, że jest samotnikiem, beciarem¹⁰⁶
(to znaczy starym kawalerem), nierozporządzającym żadną kobiecą po-
mocą [w] gospodarstwie. Dlatego też wygląd domu [oraz] ład i porządek
w nim panujący, lub odwrotnie — nieład, niechlujstwo i wszelkie obja-
wy niegospodarności przypisuje się zawsze zasłudze [bądź] winie kobiet.
Wygląd domu świadczy o moralnych [przymiotach] kobiety. Dom zapusz-
czony, nieporządny [i] brudny […] [nieodmiennie] powoduje pomawianie
jego kobiet o lenistwo i niegospodarność. „Ne je kader żena. Da besze ka-
der żena i kuciata bi ja czuwała”. — „Kobieta nie jest robotna” — mówi
w takim wypadku Poreczanin. — „Gdyby była robotna, [to] i o dom by
dbała”.
Oprócz tych codziennych i całodziennych zajęć związanych z prowa-

dzeniem i doglądaniem gospodarstwa domowego ciąży na kobiecie szereg
prac i czynności sezonowych, które dzieli […] z mężczyznami. Pasterstwo,
choć kierują nim zawsze mężczyźni, nie jest wyłącznie męskim zajęciem.

*[Odpowiednik tego fragmentu w notatkach terenowych:] Metet: soba, kucia, odajcze
[Zamiata: izba, dom, komora] — wynoszenie śmieci, polewanie, pielęgnowanie tabu śmieci
i popiołu. Mesit [miesi]: mąka, miesienie, zakwaska, pieczenie, ogień, magia. Krpit [reperuje
odzież]: żona męża, siostra brata, matka syna, córkę (małą). Peret [pierze]: cały dom ta, która
[pierze]. Woda nosit [nosi wodę]: pielgrzymki dzienne do czeszmy [źródła] i z powrotem. Cie
warit czorba [gotuje zupę]: kutnica — dwa razy na dzień. Zastawienie stołu, nosi jedzenie;
kładzenie pościeli. […] Predet, pletet, wezet. Szijet, snojet, tkajet. Rogużki pletet. Wrwki,
konci. Kokoszki ranit, prase ranit. [Przędzie, robi na drutach, wyszywa. Szyje, snuje, tka.
Plecie rogóżki, sznury, nici. Karmi kury i prosięta]. Również stoka [bydło], o ile [jest] we
wsi.

¹⁰⁶Beciar (mac.) — nieżonaty mężczyzna, (stary) kawaler. Takim beciarem był jeden z waż-
niejszych rozmówców Obrębskiego, Trpe z Trebowla; por. niżej podrozdz. „Wizerunek ko-
biety”.
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Kobieta też nieraz pełni funkcję pastucha owiec czy bydła; pasienie owiec
należy do regularnych zajęć starszych dziewcząt. Podobnie rzecz się ma
z pracami mleczarskimi sezonu letniego, w których jedna z ważniejszych
ról przypada baczicy ¹⁰⁷; [to jej powierza się dojenie] owiec, kóz i bydła
oraz warzenie sera i przyrządzanie masła. Zimą [z kolei] noszenie słomy
ze stodół do koszar oraz [drzewa] na opał z lasu do domu obciąża kobiety
bardziej niż mężczyzn: „Kobiety chodzą po drwa przewiązane (to znaczy
z ciężarem na własnym grzbiecie), a mężczyźni […] z koniem (to znaczy
przywożą je na grzbiecie końskim)”*. Podczas żniw i młócki praca [kobiet
i mężczyzn] nie różni się […]. „Na żniwach to już po równo. I kobieta
zazwyczaj więcej żnie od mężczyzny. Snopy kobiety noszą razem z męż-
czyznami, zaścielą nimi gumno, potem widły w rękę: przekładają (snopy),
zmiatają gumno i przesiewają ziarno”**. Zbiór kukurydzy i lisnika¹⁰⁸ rów-
nież jest dziełemwspólnej pracymężczyzn i kobiet. Tak samo owocobranie:
„Mażite cie berat, a żenite cie pozemat. I żenite se kaczuat”. — „Mężczyź-
ni zrywają owoce, a kobiety zbierają je z ziemi. (Czasem) także kobiety
wchodzą (na drzewa)”¹⁰⁹.
Do zajęć ściśle kobiecych należą też wszystkie domowe rzemiosła ko-

biece: przędzenie, tkanie, wyszywanie, sporządzanie sznurów i rogoży.
Jedynie plecenie rogoży, zajęcie głównie dziewczęce, w którym partycy-
pują także młode kobiety-niewiastki, ma charakter [swobodnej praktyki].
Pora plecenia rogoży przypada na okres pożniwny, kiedy […] jest świeża
słoma; czynność tę wykonuje się w całości na zasadzie pomocy sąsiedzkiej.
„Okułu Petkoenot, okułu Mitroenot cie powikame od seło żeni, dejczinia,
pa cie pleteme. Pa cie im dajeme: ja tikwi, [ja] jabołka; cie swirime, cie
dajeme. Pa cie pejat. («Aj, cie pleteme rogużi»)”. — „Koło Petkoena¹¹⁰, ko-
ło Mitroena¹¹¹ skrzykujemy kobiety i dziewczęta ze wsi i pleciemy rogoże.
I dajemy im czy to dynie, czy to jabłka. Gramy i rozdajemy im. I wtedy
śpiewa się: «Hej, pleciemy rogoże»”¹¹².

*[Macedońska zapiska terenowa:] „Na słama (żenite weżani, mażite so koń); na drwa
(odat i żeni — weżani. A mażite odat so koń)” [Po słomę (kobiety przewiązane, mężczyź-
ni z koniem); po drzewo (chodzą też kobiety — przewiązane. A mężczyźni chodzą z ko-
niem)].

**[Macedoński odpowiednik tego fragmentu w notatkach:] „Żniwa. Na żetwata — tokmu.
I żenata powiecie żnejet od mażot. Młócka. Żenite: snopje so mażite cie nosat, cie nasadat
wra’ot; żenite wilite w raka: cie wrtat, cie metat, cie sejat”.

¹⁰⁷Baczica (mac.) — kobieta współodpowiedzialna za letni wypas owiec; żeński odpowied-
nik bacy; więcej por. niżej w rozdz. „Dziurdzioen” i „Pasterskie obrzędy inauguracyjne…”.

¹⁰⁸Lisnik (mac.) — liście i młode gałęzie dębu zbierane na zimową paszę dla kóz.

¹⁰⁹Szczegółowszy opis tych prac por. niżej w rozdz. „[Inne zajęcia i adety gospodarcze]”.
Z opisu w tym rozdziale wynika jednakże, że zbiorem lisnika zajmują się przede wszystkim
mężczyźni.

¹¹⁰Petkoen— dzień św. Paraskiewy (sweta Petka) przypadający 14/27 października; więcej
por. niżej w rozdz. „Tubylczy kalendarz. [Zapisy terenowe]”.

¹¹¹Mitroen— dzień św. Dymitra (26 października/8 listopada); por. więcej tamże.

¹¹²Opis plecenia rogoży por. niżej w rozdz. „[Inne zajęcia i adety gospodarcze]”.
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Wszystkie pozostałe [zajęcia] kobiece nie [należą do] rzemiosł wy-
konywanych z własnej woli i na niewiadomy użytek. Przędzenie, snucie,
tkanie, szycie i wyszywanie to prace obowiązkowe, ciążące na kobiecie
z racji jej stanowiska w rodzinie. [Ich] przeznaczenie [jest] ściśle określone
— [są wykonywane na rzecz] osób, które [kobieta] z racji węzłów po-
krewieństwa lub pozycji rodzinnej [ma] obowiązek zaopatrywać w odzież
i ubranie. Inne są więc dla dziewczyny, inne dla matki czy żony, inne dla
synowej czy bratowej. „Dewojka szto predet, snojet, tkajet: i za ruba, i za
daroji. Żena — si prajit kłaszni: za czeładta, za mażot. Za postełata swo’a.
Baba — i ta za familija szto cie si imat. Snaa za dewera […]. Snaa za zoł-
wa. Najwisze: za mażot i za decata. Ta wadit mażot, da go ne pusztit goł”.
— „Dziewczyna przędzie, snuje, tka — wszystko na [swoją] wyprawę i na
dary. Kobieta robi płótno: dla czeladzi¹¹³, dla męża; dla swojego posłania.
Baba — i ta dla rodziny, co ją ma. Synowa — dla dziewierza; pomagają
i inne*. Synowa dla zołwy. Najwięcej [jednak] dla męża i dzieci. Pilnuje
męża, żeby nie chodził goły”. […]

Red w kucia
Kutnica— nedeła. Od Dziurdzioen do Mitroen— […] dwe jatrwi cie se re-

dat […]. Swa leto, od nedeła [do] nedeła. Od Mitroen do Dziurdzioen: i jatrwi
i zołwi cie se redat.

Kutnica: cie mesit, cie peczet, za weczer cie kładet wari’o. Weczer cie
dojat argatite ka na gosti: cie sednat, cie weczerat i cie si legnat. Cie metet,
bawcze cie wadit, swinia cie ranit, kokoszki cie ranit, po kokoszki cie ratrczu-
at. Prwa cie stanet, wojca cie doneset i cie zamesit. Uszte petłoji koga pejat
mesime. Cie si rabotit żenska rabota, pa posle cie se razdenet, cie si metet.
Ako cie skisnet rano, rano cie go opeczet. Ako je rano lebot, dur porano, cie
smetet. Lebot cie go prekrstisz — uszte kogaj sme wera krstena. Crepna — ko-
gaj cie ja kłaat wo ogoń, cie mu kłaasz maszawa: „Kako żelezo szto trajet, take
da trajet crepna”. Da ne je ispeczena, nedandisujet crepna. Posle bawcze cie
wadit.

Kaj golem ruczek cie se pusztit trmka. Pa cie wardime da ne se pusztit: cie
pobegnet. Golem ruczek — około pładne. W leto leb cie naprajili, cie odnosat.
Od bacziło cie zemat mleko, urda. Golem ruczek ne se prajit. Wecie najwecie
nosenie je od bacziło.

Posle żenska rabota. Koj si imat dete — ci si go poodrżujet deteto. Swinia
cie ranit, woda cie nosit. Wariwo: kogaj cie pridet sołnce pri rid, togaj cie kła-
det. Weczera cie im stajit, argatite cie jadat. Ta morat nogi da stojit, kutnicata.
Posle sama cie jadet, ako możet. [Ne] jała wseden taja. Posle cie s’izmijet trpe-
za, łajcite. Pa cie si legnet, cie prespijet. Kogaj cie prepejat petli, cie stanet, cie
zamesit leb.

*[Zapis tego fragmentu w notatkach terenowych:] „Snaa za dewera; Mickojca za We-
łomira (sme pomagali i mije)”. [Synowa — dla dziewierza; Mickojca dla Wełomira (i my
pomagaliśmy)].

¹¹³Czeladź — w ten sposób Obrębski polszczy mac. czeład: dzieci w rodzinie; młodsi do-
mownicy podlegający gospodarzowi.
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Dyżur domowy
Kutnica ¹¹⁴ [dyżuruje przez] tydzień. Od Dziurdzioena ¹¹⁵ do Mitroena […]

wymieniają się* dwie jątrwie— całe lato, od niedzieli do niedzieli. OdMitroena
do Dziurdzioena wymieniają się i jątrwie, i zołwy.

Kutnica miesi [ciasto na chleb], piecze, […] przygotowuje wariwo ¹¹⁶ na
wieczerzę. Wieczorem ludzie przychodzą z roboty jak w gości: siadają, wiecze-
rzają i kładą się spać. Kutnica miesi chleb, zajmuje się ogrodem, karmi świnie,
karmi kury i ugania się za nimi. Wstaje pierwsza, przynosi wodę, miesi [chleb].
Miesimy jeszcze, kiedy koguty pieją. Zajmuje się pracami kobiecymi, a potem,
kiedy rozednieje, bierze się do zamiatania. Jeśli [ciasto] zakiśnie wcześniej,
wcześniej chleb upiecze. Jeśli chleb będzie wcześniej, to i wcześniej pozamia-
ta. Na chlebie znak krzyża uczynisz, pókiśmy jeszcze chrzczoną wiarą. Kiedy
kładzie w ogień patelnię (glinianą), położy na nią [też] szczypce [i powie]:
„Jak żelazo, co jest wytrzymałe, tak samo niech patelnia będzie wytrzymała”.
[Bo] jeśli nie jest należycie wypalona, [nie wytrzyma długo]. Potem zajmuje
się ogrodem.

Koło głównego obiadu wylatują pszczoły. Teraz pilnuje, żeby rój nie ule-
ciał. Główny obiad koło południa. Latem przygotowujemy, [tj. pieczemy] chleb
i zanosimy [tam, gdzie pracują]. Z bacówki bierze się mleko i urdę ¹¹⁷. Głów-
nego obiadu nie robimy. Najwięcej noszenia mamy z bacówki**.

Potem kobiece prace: która ma dziecko, huśta je na rękach, nosi. Świnie
karmi, wodę nosi. […] Kiedy słońce [dojdzie] nad grzbiet góry, wtedy wstawia
wariwo. Postawi wieczerzę, a robotnicy będą wieczerzać. Kutnica [cały czas]
musi być na nogach. Potem sama zje, jeśli będzie mogła; cały dzień [nie] jadła.
Później umyje stół i łyżki. [Następnie] położy się i prześpi. Gdy zapieją koguty,
wstanie, zamiesi chleb.

*

Nekoja, szto ja mrzit, da ne stanujet. Cie si omesit, cie si ugotwit. Da imat
żena, ne peret. Żenata cie go peret. Kako cie tkajet, kogaj ne znajet? Maż tkajet?
Cie dajet na otkup. So pari cie otkupit.

Sede żena predet. Majka mu si mijet decata. Żena omesit, gotwit: a to szto
cie prajit? Zaszto ja zeł? Żenata cie si krpit, mażot na rabota cie odit, cie orat,
cie kopat.

*[W notatkach:] „Dwe jatrwi cie se redat: Desojca so Rafajlica”. [Dwie jątrwie się wymie-
niają: Desojca z Rafajlicą].

**[Na marginesie:] Go kładime kogaj cie dojat: braw cie zakolesz, [argatite] cie prajisz.
[Urządzamy (obiad), kiedy przychodzą robotnicy: zabija się dla nich barana].

¹¹⁴Kutnica, mac. kućnica — gospodyni, kobieta troszcząca się o dom; wyraz pochodny od
kucia — dom. Obrębski używa jako polskich odpowiedników kutnicy określeń kobieta dyżur-
na i kobieta domowa lub domownica. Nie chodzi tu o najstarszą gospodynię stojącą na czele
wielkiej rodziny (domacinkę) — w jego tłumaczeniu gospodynię domu— lecz o jej synową lub
niezamężną córkę, która w danym dniu lub tygodniu dyżuruje w domu, tj. nie wykonuje prac
z pozostałymi domownikami, lecz jako jedyna zajmuje się wszystkimi dziećmi, gotuje, sprzą-
ta itd. W południowosłowiańskiej epice bohaterskiej i liryce oraz w opisach etnograficznych
w tym znaczeniu, obok kućnicy, występuje też redusza (od mac. red— rząd, szereg, kolejność).

¹¹⁵Dziurdzioen, mac. Dziurdziowden—dzień św. Jerzego (23 kwietnia/6 maja); szczegółowy
opis obchodów tego święta niżej w rozdz. „Dziurdzioen”.

¹¹⁶Wariwo, mac. wariło— gotowany posiłek, zwykle z warzyw lub roślin strączkowych.

¹¹⁷Urda (mac.) — twaróg z owczego mleka.
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Ni żenata bez maż możet, ni mażot bez żena. Za w kucia trebet: i żeni
i mażi — uba’o je.

Jeśli się trafi żona, którą mierzi wczesne wstawanie, [wówczas] mąż miesi
chleb i gotuje. Ale mężczyzna, jeśli ma żonę, nie pierze. Żona go opiera. Jak
ma tkać, kiedy nie umie? Mężczyzna ma tkać? Zleca za opłatą. Pieniędzmi
odpłaci.

Tylko kobieta przędzie. Matka kąpie dzieci. Kobieta miesi, gotuje: a co ona
ma innego do roboty? Po co ją wziął? Kobieta reperuje ubrania, a mężczyzna
robi [w polu]: orze, kopie.

Ni żona (kobieta) bez męża (mężczyzny), ni mąż (mężczyzna) bez żony
(kobiety) nie może. W domu potrzebni są i mężczyźni, i kobiety, tak jest do-
brze.

Wizerunek kobiety

Wprowadzenie moje w poglądy i wyobrażenia Poreczanina zawdzię-
czałem Trpowi z Trebowla, u którego przemieszkałem kilka pierwszych
tygodni pobytu w tym kraju. Trpe był zdecydowanym antyfeministą, wy-
znawcą najskrajniejszej pogardy męskiej dla rodu kobiecego i świetnym
wyrazicielem panującego na Poreczu światopoglądu męskiego. Nie bez
wpływu były tu pewne autobiograficzne szczegóły z kolei jego życia. Trpe
był beciarem, nieustającym w bezskutecznych poszukiwaniach żony-gospo-
dyni i ze względu na […] wdowieństwo mającym mało szans na urzeczy-
wistnienie swoich planów życiowych. Poprzednią jego żoną była Serbka,

Trebowle. Turcy z Gurgurnicy handlujący arbuzami. „Mój pałac na tylnym planie”.
(Dom Trpa, w którym mieszkał Obrębski)
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która zdradziła go z przystojnym i młodym parobkiem, przyjętym do po-
mocy w gospodarstwie. Incydent ten miał dość dramatyczne następstwa:
mężowski samosąd nad niewierną żoną, jej ucieczkę w świat zakończoną
pojmaniem przez policję i śmierć w szpitalu z powodu bodajże choroby
wenerycznej, której nabawiła się w trakcie tej włóczęgi. Od czasu tego
wydarzenia Trpe nie cieszył się najmniejszą popularnością śród [jakichkol-
wiek] partii, możliwych na Poreczu dla wdowca. I coraz bardziej zdawał
sobie z tego sprawę. Podczas mojego pobytu zawiodła go ostatnia możli-
wość, na którą liczył i przy której najbardziej nawet, jak go zapewniono,
mocne czary nie pomogły. Był już niemal zrezygnowany i nawet któregoś
dnia, w poszukiwaniu rozwiązania dla wyposażenia swego gospodarstwa
w pomoc kobiecą, wpadł na pomysł przyjęcia mnie za domazeta¹¹⁸. Miałem
pojąć za żonę jego bratanicę Elwizę, która nieraz wspomagała swego stry-
ja gotowaniem i reperowaniem […] odzieży, w ten sposób wprowadzając
na jego gospodarstwo nie tylko kobietę, ale także i dodatkową męską siłę
roboczą. „Co ty tak ciągle piszesz i piszesz? — wymawiał mi. — Bądź męż-
czyzną, weź się do pracy: órz, siej. A jak już chcesz pisać, to pisz w gminie.
Bądź pisarzem, może nawet wójtem”.

Trebowle. Beciarska praca. Trpe i jego pomocnice

¹¹⁸Domazet (mac.) — zięć mieszkający w domu teściów. Mitowi domazetskiemu poświęco-
ny jest rozdz. „Małżeństwo matrylokalne albo fikcja w historii. Mit osadniczy” w części 2.
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Trebowle. Pomoc beciarowi. Trpe przy pracy

Trebowle. Beciarska praca
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Dla Trpa kobieta była równie nieosiągalnym skarbem, co symbolem
wszelkich trapiących go nieszczęść, nieomal diabelskim wcieleniem. Był
on zawsze pełen nieprzyzwoitych i uwłaczających jej czci inwektyw, po-
mawiających kobietę o nieludzkie cechy ciała i charakteru, seksualne wy-
uzdanie i zbrodnicze skłonności. Był to jeden z najbardziej pasjonujących
go tematów rozmów.
„Czyś widział kiedy, jak mężczyzna upada? — ubolewał nad losem

mężczyzn. —Mężczyzna, jak spada z drzewa— zapewniał — zawsze upad-
nie na głowę. Nawet jak leci nogami na dół, obróci się i na głowę upadnie
— i już po nim. A kobieta — zawsze na dupę. Popatrz na mężczyznę i na
kobietę, jak się potykają i upadają. Mężczyzna zawsze na bok, na stronę —
nogę złamie, rękę zwichnie. A kobiecie nic — siedzi”.

Trebowle. Beciar przy reperacji odzieży Trebowle. Beciar przy pieczeniu chleba.
Miesienie

Po takim wstępie następowały bardziej męskie medytacje, przetykane
aluzjami do znanych mu kobiet i dziewcząt i mające charakter komentarza
do bieżącej kroniki skandalicznej okolicy.
„Kobieta jest zawsze gruba, pełna mięsa. Mężczyzna, żeby nie wiem

[ile jadł], nigdy nie jest tak gruby jak kobieta. Gdyż kobieta tuczy się mię-
sem. Ona je mięso każdej nocy. Salami. Kobieta, żeby ją jebać i dziewięć
razy na noc, nigdy nie ma dosyć. Mężczyzna woła: dość!, a kobieta: daj
Boże!”.
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Trebowle. Etnograf przy jedzeniu. (Józef Obrębski i Trpe)

Po czym następowała recytacja wierszyka, którego parafrazą było
[właśnie] ostatnie twierdzenie Trpa, trzymającego się we wszystkich swo-
ich wynurzeniach i poglądach na kobiety najchętniej tradycyjnych werse-
tów i sformułowań męskiej filozofii Porecza. Wierszyk ten głosił: „Na tetina
petina, a na teta desetina (dewet mina). Tetin wikat do Boga, a teta: pridaj
Boże!”. — „Pociotowi¹¹⁹ pięć¹²⁰ [razy wystarczy], ciotce [trzeba] z dziesięć
(dziewięć co najmniej). Pociot wzywa Boga, a ciotka: dodaj Boże!”.
Te tradycyjne wątki wyobrażeń i poglądów na kobietę poszerzał Trpe

chętnie zasłyszanymi na emigracji, w Serbii i w Rumunii, kawałami o treści
pornograficznej i zasięgu światowym. Rozważania te kończył jednak za-
zwyczaj nawrót do tradycji lokalnej: „Kobieta jest od diabła. Kobieta czyni
czary. Czarów nigdy nie czyni mężczyzna, ale tylko kobieta. A czary są od
diabła”.

¹¹⁹Pociot — w dawnej terminologii pokrewieństwa mąż ciotki; mac. tetin.

¹²⁰Liczby 5 i 10 sygnalizują, że kobieta ma potrzeby seksualne dwa razy większe niż męż-
czyzna. Elementem silnie nacechowanym symbolicznie jest tu liczba 9, która oznacza to, co
jest dla człowieka niemożliwe do osiągnięcia. Użycie jej bez dodatkuw postaci dziesiątki ozna-
czałoby nieludzkie, ponadnormalne zdolności kobiety. Gdy jednak 9 jest osłabiona przez 10,
wskazuje, że kobieta potrzebuje bardzo dużo, ale wciąż „po ludzku”.
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[Wizerunek kobiety. Bajki o mężu i żonie]

[Maż i żena] (Desojca)
Leżeli: nekoja żena, nekoj maż. Stanał mażot, recze: „Żeno, szto sum na-

prajił nociaska ja? Sum snesoł — recze — jedno jajce”. Stana żena —mu recze:
„Nemoj da każesz nekomu”. Mi każa mene, mi każa tebe, mi każa Stefkojci.
Żenata każa: „Mori — recze — szto mi naprajił nociaska maż. Mi snesoł jajce”.

Poszło do carot łafow. Dur poszło do carow, dwesti jajci se storiło. Go
powika carot czo’ekot. „Szto si bił — recze toj — da znesisz dweste jajca?”.
I sednał do niego toj czo’ekot do carot. Recze: „Czestite care, ja to wistina
ne sum snesoł jajca. Tuku ja obidujef żena mi, al’ je werna. E, ja — recze —
mu rekof nikomu da ne każujet. Pa — recze — każała na jeden, na drugi, dur
doszło do tebe dweste se storiło. Tuku słuszaj, czestite care, szto cie ti każa.
Nemoj na żenata da s’izdaasz. Da znajesz, żenite za mażite nikoj pat arno ne
dumali”.

Mąż i żona (Desojca)
Leżeli sobie żona z mężem. Mąż wstał i mówi: „[Wiesz], żono, co zrobiłem

dziś w nocy? Zniosłem — mówi — jajko”. [A kiedy] wstała żona, mówi jej:
„Nie mów nikomu”. [A ona] powiedziała mnie, powiedziała tobie, powiedziała
Stefkojcy: „Słuchajże — mówi — co mój mąż zrobił dzisiaj w nocy. Zniósł
jajko”.

Doszła wieść do cara. Zanim doszła do cara, dwieście jaj się zrobiło. I we-
zwał car tego człowieka. „Cóż z ciebie za człowiek — pyta — że zniosłeś
dwieście jaj?”. Usiadł ów człowiek koło cara i mówi: „Czcigodny carze, tak
naprawdę to [żadnych] jaj nie znosiłem. Wypróbowałem tylko żonę, czy do-
trzymuje mi wiary. Ja — mówi — powiedziałem jej, żeby nikomu [o tym] nie
mówiła. Więc — mówi — powiedziała jednej osobie, [powiedziała] drugiej,
i nim doszło do ciebie, aż dwieście jaj się zrobiło. Słuchaj zatem, czcigodny
carze, co ci powiem. Nie zdradzaj się z niczym przed żoną. Wiedz, że kobiety
nigdy nie myślą dobrze o mężu”.

[Maż i żena] (Kolo)
Bili jeden starec i jedna baba. Imali jedna cierka — arno — je mrziło:

ne rabotiła. Ne ja sakał nikoj, ne mogli da ja mażat. Tatko mu każał prawo,
ako dojdet nekoj da ja posakat, toj cie mu [ja] reczet: „A, bre, prijatełu, ne je
za tebe owa. Ne rabotit, je mrzit”. A majka mu se łutiła. Go karała: „Zaszto
każujesz? Cie ostanet nemażena”.

Drugata weczer doszoł drugi. Taj pa mu każał: „Mojata cierka ne je za
prijateł”. A majka mu so tupanici, nama’ujet na tatka mu: „Ciuti, ne każuj, cie
czujet prijatełow”. I toj se zaciuteł. Prijatełot razbrał kakwa im je rabotata.
I pak je sakał. I je zeł; mu je dali niemu. Je zeł i nikoj pat ne idet na gosti kaj
dede mu, kaj baba mu. I nieja ne ja pusztat. Je czuwał nekołku wreme toj, je
czuwał, ali ne rabotit niszto — kako szto każał tatko mu, take wistina.

Jedno sabajle stanał, je donesoł sekirata doma i obesił na jeden klin. Mu
weli na sekirata: „Słuszaj wamo — mu welit — da mi ja smetesz kuciawa,
da mi spremasz leb za weczera, da mi donesesz woda, swe szto trebet, da si
rabotisz. Ako ne srabotisz, kogaj cie te fatam, cie t’iskrszat od żenana od gła’a”.
I si otiszoł na rabota.

Żenata wes den sedit, sedit tuje i mu se pulit na sekirata: ali cie stanet da
rabotit? Sekirata niszto ne srabotiła i se stemniło na weczer: doszoł maż mu od
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żenata. Gledat: niszto ne sraboteno. Szto mu naredił, ne srabotiła rabota. I se
zawrte na sekirata: „Szto mu rekoł ja sabajle, sekiro? Znajesz sega — recze —
koj cie te fatam, cie t’iskrszam od żenana”.

I je fatił sekirata, udrił od żenata. Udrił nekołku pati i pa ja obesił na
klinot: „Ako te ne bolit, i utre ne raboti”.

Drugijot den kogaj stanał, pak mu rekoł: „Da mi smetesz kuciawa, da mi
spremasz weczera, mi donesesz woda, swe szto trebet da si rabotisz. Ako ne
srabotisz, koj cie te fatam, sinojka te udrif dwa–tri pati, a weczer cie te udram
pet–szest pati”. I si ojszoł na rabota.

Se stemniło weczerta. Doszoł maż mu od rabota. I kogaj cie widit: kuciata
smetena, weczerata spremana, woda doneseno, posłano, swe sraboteno. A że-
nata stojit wkrstena wo rakite. A toj so żenata ne zborit. Tuku se swrteł pak so
sekirata da zborit. I je maznit wake so raka. I mu welit: „Of, sekiro, szto uba’o
si mi srabotiła. Kuciawa mi oliczeła”.

Togaj recze żenata: „Aha — welit — zar sekirata srabotiła?”. Maż mu
recze: „To koj?”. „Ja — recze — sum srabotiła”. „A zaszto wczera ne sraboti?”
— toj mu welit. „Ne znajef — recze — A kako ti tekne deneska?”. — „Tebe te
czuf, kogaj mu welesze na sekirana”. Toj mu recze: „Ete sekirata te naucziła!
I take swekoj den da rabotisz, ako sakasz da bidesz netepana”.

I drugijot den ojszoł na oranie. I doszła majka mu kaj cierka mu na gosti.
I taja wikat, wikat po maża mu: „Dojdi doma — mu welit — dojde majka, da
prajite łaf”. Toj doprał wołojite, doszoł doma, zeł jedno jaże i wrzeł baba mu
w klet. Mu frlił słama w jasli da jadet: „Jadi, kurwo! Jadi — mu recze — tołku
cierka ti biła arna, da spremat jadenie”.

I si ojszoł na rabota. Pet dena ja czuwał tujeka wrzana. Icz ne ja ponadzreł.
Na pet dena posle poszoł, je pusztił: „Aj, so zdrawje — recze — segaj, ako ti je
arno, ako te preczeka cierka uba’o, pa da dojesz”.

Kogaj letna babata da begat, begaj, obziraj se, da ja ne fatit pak. I otiszła
doma kaj starecot. Je praszujet starijot: „Kako pomina, babo, na gosti?”. Ta
mu welit: „Aman, starec, ne me praszuj. Pet dena wrzana na jasli: ni woda,
ni leb. Sede słama rżanica. I koj mi je duszman, tamo da ne odit, a [nego li]
prijateł”. „E — recze — babo, segaj ja cie odam”. — „Nemoj starec — weli —
ne odi. Ja barem żiwa dojdof. A tebe zet mi żiw te ne pusztat nadzod”. — „Ne,
babo, ć’odam ja — recze. Pa szto sakat neka mi prajit”.

I otide starecot kaj cierka mu na gosti. Pojde doma— zet mu tuje ne besze.
Otiszoł na rabota. Je praszujet cierka mu: „Kade je zet mi?”. Ta mu welit: „Na
rabota je”. — „Oji da go wikasz”. — „Aman, tatko — mu welit — kako da go
wikam? Toj mnogo proklet je. Cie m’utepat. Poarno ojsi ti, odoszto da dojdet
toj”. — „Ne — welit — odi, wikaj go”. I ta otide da go wikat.

Dojde doma zet mu. Ostaji rabota, pa dojde. I kogaj cie widet: dedo mu
doma. I se razweseli zet mu: „Dobre dojde, dedo”. Praji’a: „zdrawo, żiwo”.
Kurdisat [se] tuje, da se wesełat. Sedo’a pet dena. Swe pije’a i gosti praji’a.
I mu każat swe szto mu naprajił na baba mu: „Zaszto m’izłaga — je fałesze
cierka mu? Je fałesze, da je arna, a ti mi każa prawo. Ne m’izłaga i [zatoa]
arno te preczekaf. I uszte, na ti, jeden bakszisz od mene: kożuf crwen”. I go
isprati deda mu.

Kogaj wide baba mu kogaj idet starecot so kożuf crwenijet, taja storiła
[da je] goł i odran, i sudriła w raki owaki, rekła: „Lele, żeni, eto go starijot
idet i goł i odran!”. I kogaj doszoł doma, dobił bakszisz od zetof: kożuf. I im
rekoł: „Nemojte wisze da łażete, każujte prawo, ako sakate swaki da dobijete
bakszisz”.
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Mąż i żona (Kolo)
Byli sobie dziad i baba. Mieli córkę, no i pięknie — ale nie chciało jej

się pracować. Nikt jej nie chciał i nie mogli wydać jej za mąż. Ojciec mówił
otwarcie, że jeśli ktoś [tj. zalotnik] przyjdzie i będzie ją chciał [za żonę], to
on mu powie: „Oj, przyjacielu, nie jest ona dla ciebie. Nie pracuje, nie chce
jej się [robić]”. A matka się na niego złościła. Kłóciła się z nim: „Dlaczego tak
mówisz? [Przez ciebie] nie wydamy jej za mąż!”.

[Tu prawdopodobnie brak fragmentu mówiącego o pierwszym zalotniku.]
Drugiego wieczoru przyszedł inny [zalotnik]. [I ojciec] jemu też powie-

dział: „Moja córka nie jest dla [ciebie], przyjacielu”. A matka na niego z pię-
ściami i wymachuje do ojca: „Milcz, nic nie mów, jeszcze przyjaciel usłyszy”.
Więc zamilkł. A przyjaciel zrozumiał, o co chodzi. Ale wciąż ją chciał. I wziął
ją [za żonę]; dali mu ją. I wziął ją, i ani razu nie przyszedł w gości do swego
teścia i teściowej. I jej [tj. żony] też nie puszcza. Pilnował jej przez jakiś czas,
pilnował jej, ale ona w ogóle nie pracowała — tak jak powiedział jej ojciec,
naprawdę tak.

Pewnego ranka wstał, przyniósł do domu siekierę i powiesił na kołku.
I mówi do siekiery: „Słuchaj no, ty — mówi jej — żebyś mi dom zamiotła,
żebyś mi chleb upiekła na wieczerzę, żebyś mi wody przyniosła, wszystko, co
trzeba, żebyś zrobiła. Jeśli nie zrobisz, to jak cię złapię, połamię cię na głowie
tej kobiety”. I poszedł do roboty.

Kobieta cały dzień siedzi i siedzi i wgapia się w siekierę: czy wstanie, żeby
pracować. Ale siekiera nic nie zrobiła. Ściemniło się i wieczorem przyszedł
mąż kobiety. Patrzy: nic nie zrobione. Nie zrobiła tego, co jej kazał. I zakręcił
siekierą: „Co ci powiedziałem rano, siekiero? Teraz wiesz — mówi — jak cię
złapię, to połamię cię o żonę”.

I chwycił siekierę [i] uderzył [nią] o żonę. Uderzył kilka razy i znów po-
wiesił na kołku: „Jeśli cię nie boli, to i jutro nie pracuj”.

Na drugi dzień, kiedy wstał, znów mówi do niej: „Żebyś mi dom zamiotła,
wieczerzę ugotowała, wody przyniosła, wszystko, co trzeba, żebyś zrobiła. Jeśli
tego nie zrobisz, to jak cię złapię… Wczoraj w nocy uderzyłem cię dwa–trzy
razy, dziś wieczorem uderzę pięć–sześć razy”. I poszedł do roboty.

Ściemniło się, nastał wieczór. Przyszedł mąż z pracy. I cóż widzi: dom
zamieciony, wieczerza ugotowana, woda przyniesiona, pościelone, wszystko
zrobione. A żona stoi z założonymi rękami. Ale on z żoną nie rozmawia. Tylko
znów zwrócił się do siekiery, z nią rozmawia. I głaszcze ją ręką. I mówi do
niej: „Och, siekiero, jak pięknie zrobiłaś. Dom mi wypiękniłaś”.

Wtedy mówi kobieta: „Aha — mówi — czyżby [to] siekiera zrobiła?”.
A mąż pyta: „A kto?”. — „Ja [to] zrobiłam” — mówi. — „A dlaczego wczoraj
nie zrobiłaś?” — pyta. — „Nie umiałam” — mówi. — „A jak ci to przyszło
dzisiaj?”. — „Ciebie słuchałam, kiedy siekierze mówiłeś”. A on jej na to: „Ejże,
to siekiera cię nauczyła! Każdego dnia tak pracuj, jeśli nie chcesz być bita”.

Rano poszedł orać. I przyszła matka do córki w gości. [Więc] córka woła,
woła męża: „Chodź do domu, matka przyszła, pogawędźcie sobie”. On odpro-
wadził woły, przyszedł do domu, chwycił powróz i związał babę w szopie.
I rzucił jej do żłoba słomy, żeby jadła. „Jedz, kurwo! Jedz — mówi — twoja
córka była tak dobra, że taką ucztę ci przygotowała”.

I poszedł do roboty. Trzymał ją tam związaną pięć dni. W ogóle jej nie
doglądał. Na piąty dzień przyszedł i wypuścił ją: „No, na zdrowie — mówi
— skoro tak ci było miło, skoro córeczka tak ładnie się podjęła, to przychodź
[znowu]”.
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Jak baba nie wyleci! Ucieka, ogląda się, żeby jej znów nie złapał. I wróciła
do domu, do starego. Pyta jej stary: „Jak było w gościach, babo?”. Na co ona
mówi: „Litości, stary, nie pytaj. Pięć dni związana przy żłobie siedziałam, bez
chleba, bez wody, tylko o żytniej słomie. Nawet ten, kto jest moim wrogiem,
niech tam nie idzie, a co dopiero przyjaciel”. — „Ej, babo — mówi — teraz ja
pójdę”. — „Nie, stary — mówi — nie idź. Ja ledwo z życiem uszłam. A ciebie
zięć żywego nie wypuści”. — „Nie, babo, pójdę — mówi — niech ze mną robi,
co chce”.

I poszedł stary do córki w gości. Wszedł do domu— zięcia nie ma. Poszedł
do roboty. Pyta córki: „Gdzie mój zięć?”. — „Pracuje”. — „Idź, zawołaj go”.
— „Zlituj się, ojcze — mówi mu — jakże mam go zawołać? To zły człowiek.
Zabije mnie. A ty lepiej stąd odejdź, zanim on przyjdzie”. — „Nie — mówi —
idź, zawołaj go”. Poszła więc go wołać.

Przyszedł zięć do domu. Zostawił robotę i przyszedł. I kiedy zobaczył, że
w domu jest dziad, ucieszył się: „Witaj, teściu!”. — „Zdrawo-żiwo!”¹²¹— przy-
witali się. I rozsiedli się, by się weselić. I tak siedzieli przez pięć dni. Cały
czas pili i gościli się. I opowiedział mu [zięć] wszystko, co zrobił jego babie.
„Dlaczego mnie okłamała i chwaliła swoją córkę? Chwaliła ją, że obrotna, a ty
mi powiedziałeś prawdę. Nie okłamałeś mnie i dlatego dobrze cię przyjąłem.
I jeszcze dam ci coś w prezencie: czerwony kożuch”. I odprowadził swego te-
ścia.

Kiedy baba zobaczyła, że stary idzie w czerwonym kożuchu, wydało jej
się, że jest goły i obdarty [ze skóry]. Klasnęła w ręce i woła: „Ojej, kobiety, oto
mój stary idzie goły i obdarty!”. A kiedy przyszedł do domu, pokazał prezent od
zięcia: kożuch. I mówi: „Jeśli chcecie dostawać prezenty, przestańcie kłamać.
Mówcie prawdę”.

Etykieta

Ale pozycja kobiety w tym społeczeństwie to nie tylko zakres przy-
padających jej funkcji w rodzinie i nie tylko treść panujących o niej wy-
obrażeń. Społeczna wyższość mężczyzny, jego hierarchiczna nadrzędność
znajduje swój wyraz także w zwykłych, regulujących codzienne współżycie
i przypadkowe styczności wzorach zachowania. Prawo mężczyzny ma swój
odpowiednik także w etykiecie. We wszystkich okazjach towarzyskich,
przypadkowych spotkaniach czy ceremonialnych celebracjach, w czynie-
niu honorów [przez] pana domu gościom czy ich przyjmowaniu główną
osobą, której należy okazywać respekt i wyróżnienie, etykieta czyni męż-
czyznę, nie kobietę. We wszystkich tych sytuacjach formy grzecznościowe
na każdym kroku podkreślają centralną pozycję mężczyzny i towarzyską
niezdolność kobiety.
Przybywający do domu gość witany jest kolejno przez gospodarza i go-

spodynię, [a] następnie przez starszych i młodszych mężczyzn. Pozostałe
kobiety domu nie wypowiadają słów powitania, o ile przybysz nie jest

¹²¹Sposób rytualnego witania się, w którym wymiana słów zdrowe–żywewłącza mówiących
we wspólnotę oraz potwierdza ich przynależność do niej. W odróżnieniu od nieemotywnych
form powitalnych, takich jak np. dzień dobry, dobry wieczór itd., zdrawo-żiwo nosi znamiona
czynności o charakterze magicznym i sprawczym.
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z nimi spokrewniony; [jeżeli] jest to ktoś powinowaty, mogą go witać do-
piero, gdy usiądzie, gdy wstępne grzecznościowe fazy witania w progach
domu i zapraszania do rozgoszczenia się [zostały] już zakończone. Dziew-
czyna w ogóle nie bierze udziału w tych powitaniach, nawet gdy jest to
ktoś z rodu. („Dejkite ne praat zdrawo-żiwo. Cie si wlezet, cie si izlezet” —
„Dziewczęta nie witają się zdrawo-żiwo. Po prostu wchodzą i wychodzą”).
[Udział kobiet w witaniu gościa ogranicza się do powstania z miejsc, o ile
siedziały, lub do opuszczenia izby ze względu na dostojeństwo zgroma-
dzonych w niej lub przybyłych mężczyzn]. Dla kobiet i dziewcząt czynny
udział w podejmowaniu gościa zaczyna się dopiero, gdy [trzeba] mu usłu-
żyć: podać jedzenie, zdjąć postoły¹²² czy umyć nogi. Wszystkie te względy
dotyczą, rzecz prosta, tylko mężczyzn; kobietę przybyłą do chaty wita, kto
chce; kto nie chce, ten jej nie pozdrawia i nikt z obecnych nie ma obowiąz-
ku podnieść się na jej powitanie.
Obcy (outsider), idący przez wieś, z reguły stawia na nogi wszystkie

kobiety; […] winny [one] powstać, gdy je mija i czekać w milczeniu, póki
ich nie powita, [nie powie], by usiadły, nie zachęci do niezwracania na
niego uwagi lub nie minie. „Maż kogaj zaminujet, ne czinit żenite da se-
dat; je stramota. I kogaj go ne zna’at. I da znaat, i da ne znaat, cie stanat
jabandżija kogaj idet. I mije, kakosme stari, cie se pokreneme — jaban-
dżija i postar. A da je mład sełanec, ne mu stanujeme. A da je ot tudzio
seło: «Stramota je — cie reczat — ne se pokrena’a»”. — „Kiedy mężczyzna
przechodzi obok, nie wypada, żeby kobiety siedziały; to wstyd. Nawet jeśli
go nie znają. Znają go czy nie, zawsze wstają, gdy mija je obcy przybysz.
I my, choć stare, wstaniemy, jeśli [idzie] przybysz albo ktoś starszy. A jeśli
to młody, z tej samej wsi, nie wstajemy. Ale jeśli z innej wsi — to wstyd;
powie: «Nie ruszyły się nawet»”. Wszystkie te formy grzecznościowe nie
obowiązują, rzecz prosta, w stosunku do kobiet.
Podobne reguły obowiązują przy spotkaniu na drodze. „Cie se stretat,

taja od pat cie izlezet. Od pat izłagat taja. Wisze pat ili pod pat taja cie zasta-
ne. Cie si zaminet, taja pak cie si zemit patot”.— „Kiedy spotkają się [kobie-
ta i mężczyzna], ona zejdzie z drogi*. [Kobieta] ustępuje drogi; zatrzyma
się nad drogą albo na dole. A gdy [mężczyzna już] ją minie, znowu ruszy
w drogę”. Kobieta […] nie pozdrawia mężczyzny, póki ten jej nie pozdro-
wi. [To] mężczyzna inicjuje powitanie i rozmowa może się nawiązać tylko
z jego inicjatywy. Ale nawet i jemu nie wypada pozdrawiać dziewczyny.
Wreszcie, gdy mężczyźnie i kobiecie wypadnie iść razem, kobieta win-

na postępować za mężczyzną; byłoby wielkim uchybieniem etykiecie od-
wrócenie tego porządku. „Sefte mażot, pa żenata. Stramota! A to da se pulit
na żenata? Lele, lele, mażot ne znał da si odit, żena da go wodit? Za mażot
je stramota. Kołku możet żena czekor da imat? Cie czekat toj? I od Boga
ne je dajeno. Da je grubo. Żenata cie se spomoczat — toj da mu se pulit?

*[W notatkach uwaga:] Żenite cie se uzminat. [Kobiety się wyminą]. (Tu obojętne).

¹²²Postoły — łapcie plecione ze skóry, wiązane wokół łydki sznurkami lub rzemieniami.
Obrębski obuwie poreckich górali najczęściej nazywa opankami (mac. opinci).
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(Take je łafot za maż). Cie mu prdnet, cie mu tuszit mażot — liczit. Żenata
ni da prdnet, ni da tuszit — ne liczit”. — „Mężczyzna idzie przodem, ko-
bieta za nim. Wstyd [gdyby było inaczej]. Żeby mężczyzna miał się gapić
na kobietę? Ojej, ojej, żeby nie wiedział, jak iść, żeby kobieta go wiodła?
To wstyd dla mężczyzny. Jak szybko może iść kobieta [dosł. jak długi krok
może mieć kobieta]? Miałby na nią czekać? Nie tak Pan Bóg przykazał.
Nie przystoi tak. Kobieta wysika się po drodze — i on ma się na nią gapić?
(Tak się mówi o mężczyźnie). Mężczyźnie wypada puścić gazy czy [głośno]
pierdnąć. Kobiecie nie przystoi ani pierdnąć, ani puścić gazów”.

Etykieta. [Zapisy terenowe]

Przy robocie kobieta nie powinna siedzieć odwrócona tyłem [do męż-
czyzny]. „Ne sedi owde, mori. Ne moża da te nosa na toj wek uszka. Szto
da bidet?”. — „Nie siedź tak! Nie mogę na tamtym świecie nosić cię na
barana¹²³. Cóż by to było?”. To samo mężczyźni między sobą.

Spotkanie na drodze: Zdrawo-żiwo.
Mężczyzna i mężczyzna:
Zn[ani]: „Cie storat zdrawo-żiwo. Koj kako da mu dojet — koj pobrgo cie re-
czet”. — „Jeden drugiego pozdrawiają zdrawo-żiwo. Nie ma kolejności
— który szybszy, ten pierwszy powie”.

Niezn[ani]: „Ako da se ne poznaat, cie storat zdrawo-żiwo. Odkaj si? Szto
si? Kaj odił?”. — „Jeśli się nie znają, jeden drugiego pozdrawia zdrawo-
-żiwo. Skąd jesteś? Kim jesteś? Dokąd idziesz?”*.

Mężczyzna i kobieta, mężczyzna i dziewczyna [znani i nieznani]:
Mażot, cie storit zdrawo-żiwo. Dejka: ne czinit. [Mężczyzna pozdrowi zdra-
wo-żiwo. Dziewczynie nie wypada].

Sabajle: Dobro utro! — Bog ti pomogoł! [Rano: Dzień dobry! — Boże do-
pomóż!].

Pładne: Pomozi Bog! — Bog ti pomogoł! [W południe: Szczęść Boże! —
Boże dopomóż!].

Weczer: Dobro weczer! — Bog ti pomogoł! [Wieczorem: Dobry wieczór! —
Boże dopomóż!].

„Boże zaczuwaj, taja mi każet, da te ne poznajet, da storit zdrawo-żiwo;
ne czinit. Da ja ne poznajet, ne czinit da storit zdrawo-żiwo — cie si

*[W notatkach:] „Ej, kaj cie odasz bre?”. — „Cie odam cie oram. Na oranie cie odam”. —
„Ej, neka ti pomożet Gospod. Neka ti airlija rabotata”. — „Amin, Gospode. I tebe Gospod neka
ti pomożet” [„Hej, dokąd idziesz?”. — „Idę, orać będę. Na orkę idę”. — „Hej, Boże dopomóż!
Dobrej pracy!”. — „Amen, Panie. I tobie szczęść Boże”].

¹²³Kobieta nie może siedzieć ani stać tyłem do mężczyzny, podobnie jak iść przed nim.
Poza wyjątkowymi sytuacjami przy wspólnej pracy, kobiecie nie wolno odwrócić się plecami
do mężczyzny; byłby to wyraz lekceważenia. Jest to także świadectwo wyższej pozycji ko-
biety w danym małżeństwie, stąd wizja noszenia żony/kobiety na barana na tamtym świecie,
symbolizująca podległość mężczyzny.
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zaminet. Da ja poznajet, mażot cie storit zdrawo-żiwo”. — „Broń Boże,
żeby kobieta pozdrowiła mężczyznę zdrawo-żiwo, jeśli go nie zna; nie
wypada. Jeśli on nie zna kobiety, też mu nie wypada pozdrowić. [Po
prostu] pójdzie sobie dalej. Jeśli mężczyzna ją zna, pozdrowi zdrawo-
-żiwo”.

Baba i maż: i taja możet, i toj możet. [Stara kobieta i mężczyzna: i ona,
i on mogą]. Ale w regule: mężczyzna pierwszy.

Żena prekrszena (odrodna): taja możet da storit zdrawo-żiwo prwa. [Kobie-
ta odrodna (ta, która już nie rodzi; po menopauzie) może pozdrowić
zdrawo-żiwo jako pierwsza].

Rodna żena: ne storit i da ne znajet. „Mu je stram, ne czinit da ja. Al’ cie im
odgoworit, al’ ne?”. [Kobieta, która może rodzić, nie pozdrawia nawet
nieznajomego. „To wstyd, to jej nie przystoi. Ale czasem odpowie (na
zdrawo-żiwo), a czasem nie”].

Dziewczyna i dziewczyna:
Zn[ane]: Cziniat i ne cziniat. „Dejcziniana słabo cziniat. Se stramat. I da
se znaat ne cziniat. Familija da se: cie storat. Widimka i Wana: cie se
bacat jedna w druga, zdrawo-żiwo ne cziniat”. [Pozdrawiają (zdrawo-
-żiwo), ale też i nie. „Dziewczynki raczej nie. Wstydzą się. Nawet jak się
znają, nie robią tego. Jeśli są z jednej rodziny, to pozdrowią. Widimka
i Wana¹²⁴ pocałują się, ale zdrawo-żiwo nie pozdrowią”].

Niezn[ane]: ne cziniat [nie pozdrawiają] zdrawo-żiwo.
Kobieta i kobieta:
Zn[ane]: Cziniat zdrawo-żiwo. Cie se zdrawuat i zdrawo-żiwo cie storat. [Po-
zdrawiają zdrawo-żiwo. Przywitają się i pozdrowią zdrawo-żiwo].

Niezn[ane]: Cie storat, ako se ne zna’at dobro weczer, dobro utro. Ima tija
ne se zdrawuat. „Mładi żeni, tija szto se 30–40 godini: kako ne praat,
Josif?”. [Jeśli się nie znają, powiedzą dobry wieczór, dzień dobry. Są też
takie, które się nie pozdrawiają. „Młode kobiety, co mają 30–40 lat,
dlaczego by się nie miały witać, Josifie?”].

Baba i baba:
Zn[ane]: Cie storat so raka: zdrawo-zdrawo. [Podadzą sobie ręce przy po-
witaniu i pozdrowią: zdrawo-zdrawo].

Niezn[ane]: Cie storat so raka: zdrawo-zdrawo. Da se ne znaat, pa cie storat.
I cie se praszat: Odkaj si, drugaczke? [(Też) podadzą sobie ręce przy
powitaniu i pozdrowią zdrawo-zdrawo. I jedna drugiej zapyta: Skąd
jesteś, koleżanko?].

Przybycie gości
Mężczyzna:
Niezn[any] (jabandżija [nietutejszy, obcy]):
Domacin i domacinka— cie storat zdrawo-żiwo [pozdrowią zdrawo-żiwo].
Mężczyźni starzy i młodzi — cie storat [też pozdrowią].

¹²⁴Wana jest starszą siostrą Widimki, wydaną za mąż do Reczan.
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Żeni — ne idat [Kobiety (domu) nie witają się]. „Dejka — Boże zaczuwaj!”.
— „Dziewczyna — Boże strzeż!”.

Znany (gost — „czoek doszoł” [gość — „człowiek przyszedł”)]:
Mężczyźni cie storat [pozdrowią] zdrawo-żiwo.
Domacinka cie storit [gospodyni pozdrowi] zdrawo-żiwo.
Żenite — ne [Kobiety — nie].
Dejki — ne [Dziewczyny — nie].
Przyjaciel (prijateł):
Wszyscy z wyjątkiem dziewcząt cie storat [pozdrowią] zdrawo-żiwo.
Żenite — kogaj cie sednet. [Kobiety — dopiero jak usiądzie].

Od rod [krewny]:
Swite [wszyscy], z wyjątkiem dziewcząt. […] Od rod. Bratuczed: cie se
bacat [Krewny. Brat stryjeczny/cioteczny: pocałują się] itp. (Widimka
i Stojancze).

Kobieta:
Niezn[ana]: Domacin, domacinka, mężczyźni: cie storat (ako stara) [po-
zdrowią (zdrawo-żiwo) (jeśli to starsza kobieta)]. Drugite: ne. [Reszta
nie pozdrawia].

Zn[ana]: Koj sakat cie storit, koj ne sakat — ne. „Cie sedit, ne pa se staujet
so neja”. [Kto chce, pozdrowi, kto nie — nie pozdrowi. „Ale siedzą,
dopóki ona (jest), nie wypada przy niej wstawać”].

Prij[atełka] [Przyjaciółka]: Wszyscy, z wyjątkiem dziewcząt. Dejki ne praat
[Dziewczęta nie pozdrawiają] zdrawo-żiwo.

Cie si wlezet w kucia: nekoj prijateł, mażite cie stanat, a nekoj sełanec
— ne stanuat. Żenite cie stanat. Mora da stanet. I dejkite isto. I prekrszena
ż[ena] cie stanet; je stramota. Lub: Duszko stoi, sedni ne moża da stana (gdy
odrodna). Rodna cie stanet. Je młada taja.

Kiedy gość wchodzi do domu, jeśli to przyjaciel, mężczyźni wstają, a jeśli
ktoś ze wsi, nie wstają. Kobiety wstają. Muszą wstać. Tak samo dziewczęta.
I odrodna kobieta wstanie; jeśli tego nie zrobi, będzie wstyd. Albo powie: Cięż-
ko mi stać, usiądę, nie mogę stać (gdy odrodna). Rodna ¹²⁵ wstanie. Młoda jest.

Rodzina nuklearna. Bieg życia jednostki

[Doktryna poczęcia i podobieństwa]

Prokreacja
Odmienność pozycji mężczyzny i kobiety w życiu rodzinnym, kształtu-

jącym się w zgodzie z zasadami patrylinii, odbicie swoje znajduje w całym
zespole wyobrażeń i pojęć, dotyczących fizjologicznej strony pokrewień-

¹²⁵Opozycyjne określenia rodna–odrodna, przeciwstawiające kobietę młodą i w podeszłym
wieku, dosłownie oznaczają kobietę płodną i już niepłodną.
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stwa. Zgodnie z tymi wyobrażeniami stroną czynną i twórczą w prokreacji
jest mężczyzna, podczas gdy rola kobiety sprowadza się tylko do przyjęcia
męskiego nasienia i wyhodowania rozwijającego się z niego potomka („Po
dejkiwe, od petnajest godini se perat. To zaszto ne radziat, kogaj nema bez
seme, bez maż?”. — „Dziewczęta od piętnastego roku życia menstruują.
To dlaczego nie rodzą bez nasienia, bez męża?”). I choć fakt prokreacji
w ostatecznej swej instancji pojmowany jest nie jako zjawisko naturalne,
ale coś, co wchodzi już w dziedzinę nadnaturalnej cudowności boskiej,
w cudowności tej rola męska znajduje swoje podkreślenie i wyolbrzymie-
nie w porównaniu męskiego nasienia do ziarna, rzucanego w ziemię.

Dwajca zajedno se stawat, pa si napraat dete: ka stokawa i łudi. Bog da
pobłagosuat. Prostisz: od mrsuł se prajit czoek? Bog. Seme odmażot cie padnet.
Szto wełat: nemat po żensko niszto rod, sede po maszko. Cire wes den wczera
ja orasze niwana. Da mu ne frłasze seme, ne nekinasze! Seme wo niego, wo
mażot, si sedit. Wo meot, wo moczot. Kogaj cie mu dojdet to’a kako słuzojna,
Gospodi społajmi!

Oboje kładą się razem i robią dziecko: jak bydło, tak i ludzie. Byle tyl-
ko Bóg pobłogosławił. Czy ze śluzu, za przeproszeniem, zrobi się człowiek?
[To robi] Bóg. Nasienie wypada z mężczyzny. Jak mówią: z kobiety nie ma
żadnego rodu, tylko z mężczyzny. Ciro cały dzień wczoraj pole orał. Gdyby
nie rzucał w ziemię nasienia, nie wschodziłoby! Nasienie siedzi sobie w nim,
w mężczyźnie. W brzuchu, w moczu. Kiedy mu wzbierze, jest jak śluz, daj
Boże!*.

Dziecko jest więc w całości tworem mężczyzny. Rola kobiety sprowa-
dza się do przyjęcia męskiego nasienia i wyhodowania rozwijającego się
z niego płodu. Ale dziecko nie pochodzi od niej:

Toa ne je sede od płodnicata. Od płodnicata ne se moczat od niego. Kogaj
cie legnesz so maż, zar s’otworat tamo to’a? Kako kokoszkine jajca szto nosat?
A kokoszkine kako se zapatuat? To’a gaz, to’a swe. A petełon se kaczit na
kokoszkana. Moczow segaj baszka je, koj szto sedit moczow. Płodnica baszka
je. Tuje cie se peret. Kogaj cie padnet seme, cie se zatworit płodnica. Ne se
peret żenawa. Ako teżka żena je, so maż da leżit: gajle ne ma. Bez niego, bez
perenie ne ostanuat teżka: nezdrawa je. Se pokwarujet narod: koj od upłaf, koj
od woda. [Toa ne je sede od płodnicata]. Płodnica — kaj szto go nosit majka
mu. Cie padnet deteto, pa cie mu padnet koszułczeto. W płodnica to’a sedit.
Bog błaosuał — ne znajet nikoj: dołu głaata, nogi gore.

Tylko to już nie jest z macicy. Z macicy się nie sika. Kiedy kładziesz się
z mężem, czy to się tam otwiera? Jak u kur, co znoszą jaja? A kury jak się roz-
mnażają? Przez tyłek, i tyle. Kogut wchodzi na kurę. Sam mocz jest osobno,
tam, gdzie mocz. Macica jest osobno. Z niej się miesiączkuje. Kiedy wpadnie
[tam] nasienie, macica się zamyka. I już kobieta nie miesiączkuje. Jeśli ko-
bieta jest ciężarna i kładzie się z mężem, to nie ma znaczenia. Bez tego, bez

*[W notatkach także:] Niwa da ja orasz, orasz dur da frlisz seme, ne niknet. Mażot go
imat seme. […] Od semeto, od moczałceto. [Możesz orać pole, ale jeśli nie posiejesz ziarna,
nie wyrośnie. To mężczyzna ma nasienie. […] Z nasienia, z moczu].
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miesiączkowania nie zajdzie w ciążę; [wtedy] nie jest zdrowa*. Psuje się lu-
dziom zdrowie: temu z przestrachu, tamtemu od wody. Tylko że [dziecko] nie
pochodzi z macicy. Macica — to tam, gdzie je matka nosi. Z niej wypada dziec-
ko, wypada i koszulka [tj. łożysko]. Ono siedzi w macicy. Bóg pobłogosławił,
ale nikt nie wie, [dlaczego tak]: głową w dół, nogami do góry.

Zgodnie z rolą, jaką według pojęć poreckich odgrywa w poczęciu
nasienie mężczyzny, przypisywana mu jest siła i trwałość, pozwalające
zapłodnić kobietę nawet bez stosunku płciowego. „Każujesze neka tetka,
Befcena: Ojszoł na gurbet mażot. Stanał toj, wo jedna szumka zeł od semeto
od mażot [i] mu go pratił na żenata doma. I taja go turiła wo neja, so swe
szuma. I si ostanała taja teżka”. — „Opowiadała jedna ciotka, Befcena: Pe-
wien mężczyzna poszedł na zarobek. Przystanął, włożył swoje nasienie do
listka i wysłał żonie do domu. I ona wetknęła to w siebie, razem z listkiem.
I zaszła w ciążę”.
Nawet stosunek płciowy otrzymuje interpretację akcentującą prymat

mężczyzny w poczęciu dziecka: „Po maszko seme! Wełat: cie se setisz, kogaj
cie ispadnet semeto. Mi priczała Zafirica: «Sestrice—welit —mi welił Zafir:
kako da s’otkinet neszto od mene, kogaj cie ispadnet semeto»”. — „Nasienie
jest od mężczyzny! Mówią: poczujesz, kiedy nasienie wypada. Opowiadała
mi Zafirica: «Siostrzyczko — mówi — mówił mi Zafir: jakby kawałek mnie
się odrywał, kiedy wypada nasienie»”. Natomiast „żenata niszto ne seciat,
kogaj cie leżit somaż. I żenata sakat i mażot. Zato leżat. Srce ji trgało namła-
dost: mładi łudi. To’a! Zaszto se zemat? Ete take, da si imat deca, da si leżat.
Da go peret, so nieja da si spijet. To’a. Take rekoł Gospud: da si spijat maż
i żena. Szto wełat: podrug cie ti bidet miła i od majka, i od sestra i od swe”.
— „Kobieta nic nie czuje, kiedy leży z mężem. I kobieta chce, i mężczyzna—
dlatego leżą. Serce ich szarpało w młodości, młodzi ludzie, ot co. Dlaczego
się pobierają? Żeby mieć dzieci, żeby kłaść się razem. Żeby prała mu [ubra-
nia], żeby z nią spał — oto dlaczego. Tak rzekł Pan: niech śpią mąż z żoną.
Jak tomówią: żona będzie ci milsza i odmatki, i od siostry, i od wszystkich”.

Dziedziczność fizyczna
Patrylinearny charakter systemu rodowego Poreczan znajduje wyraz

także w wyobrażeniach dotyczących dziedziczenia i przekazywania cech
fizycznych potomstwu. Podobnie jak w poczęciu twórcza i aktywna rola
przypisywana jest mężczyźnie, tak samo linii męskiej przypisuje się [de-
terminowanie] typu fizycznego jednostki. Doświadczenie pasterskie uczy
Poreczan, że krzyżowanie owiec czy bydła różnej maści może dawać potom-
stwo jednej maści, i fakty dostarczają im aż nadto dowodów na to, że dzieci

*[W notatkach także:] Dejkata si go czuat cutot. Od 15 dejka faciat meseczno. Od mesec
na mesec. Po czetiri nedeli. I tri-czetiri dni ja drżit: pa na mesec. […] Żenata, perenie da
go nemat, pa ne ostanujet teżka (Milenkojca: nemat rod, nemat deca). [Dziewczyna chroni
swój kwiat. Od 15 roku życia dziewczynę chwyta co miesiąc. Miesiąc w miesiąc, co cztery
tygodnie. I trzyma ją 3–4 dni, a potem znów za miesiąc. […] Kiedy kobieta nie ma menstruacji
(„prania”), nie zachodzi w ciążę (Milenkojca: nie ma rodu (tj. nie rodzi), nie ma dzieci)].
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mogą być podobne do obojga rodziców: ojca i matki. Niemniej przeto porec-
ka doktryna dziedziczności głosi, że człowiek [otrzymuje] fizyczne rysy „po
swoim pniu, po swojej krwi”. Ów pień czy krew pojmuje jednak w sposób na
wskroś męski. Jeśli dziecko jest podobne do ojca, sprawa jest oczywista i nie
wymaga żadnych komentarzy: potwierdza istniejącą teorię filiacji patryli-
nearnej. Jeśli jednak dziecko cechy swoje dziedziczy po matce, tylko dumna
z tego faktu kobieta będzie się upierać, że dziecko może być podobne do
matki. Interpretacja męska uzna wypadek za oczywisty [przykład] siły krwi
czy linii męskiej, z której wywodzi się matka […] i przyzna, że podobień-
stwo dziecka „może się przerzucić”: że „przerzuciło się [ono] na wuja” lub
„uderzyło na wuja” [„cie se prebacit na ujka; na ujka cie mu udarit”]. Okre-
ślenie to nie [jest bynajmniej] […] stylistycznym [niuansem], […] [lecz
świadectwem negowania] aktywnej roli organizmu kobiety w kształtowa-
niu ciała dziecka, jakie pozostaje w zgodzie zarówno z systemem społecz-
nym Poreczan, jak i z ich wyobrażeniami o poczęciu i genezie potomstwa.

Filiacja twarzowa. [Zapisy terenowe]
[Trebowle], Barutowcy. Dziecko podobne do ojca, matki, wuja, dziada.

Najczęściej dziecko podobne do swojej [rodziny]: „na krw niegowa” [krew
z krwi; dosł. do swojej krwi podobne]. Ale się zdarza, że się przerzuca na
linię żony: „na ujka liczit” [jest podobny do wuja]. Dobrze jest, jak się
upodabnia do wuja, gdyż wtedy może być białe na twarzy. A Barutowcy
wszyscy [są] czarni.
Pytanie: Czy [przez] magię można spowodować określone podobień-

stwo? Egzemplifikacja przykładem z owcami: krzyżuje się owce czarne
z białymi, a rodzą się czarne, nie białe. [Z] bydłem: czarne bydło; choć
krowy wodzi się do [innych] ([np.] czerwonych), [podobieństwo] nie prze-
rzuca się i krowa wciąż rodzi czarne. „Po sojom możet da go udesit; so
madzija ne możet. Po rodzie, po krw odit”. — „Po swoich może się prze-
nosić; przez magię nie może. Po rodzie, zgodnie z krwią idzie”.

Wołcze, inf. Kolo i Welᴶanica
Pytanie: Do kogo dzieci najbardziej podobne, do ojca czy do matki?
Kolo: „Do ojca; najczęściej do ojca”. Kategorycznie.
Welᴶanica: „Do matki”. Przyznaje, że nie wszystkie — [chłopcy] do

matki, [dziewczęta] do ojca. Kolo protestuje, peszy się. Welᴶanica daje swój
przykład: jej synowie, o ile lepsi i mądrzejsi od córek, wszyscy podobni do
niej. A córki do Welᴶana.
W dalszym ciągu rozmowy stwierdzają, że podobieństwo może się

przerzucić („możet da se prebacit”) — na dziada na przykład. [Jeśli] się
przerzuci, [to] najczęściej na ujka [na wuja]*.
O magii regulującej podobieństwo nic nie wiedzą.

*[Warianty w notatkach:] Dziecko z zasady podobne do ojca. O ile się przerzuci, to na
wujka. Najbardziej „na ujka cie se prebacit”. „Na ujka odat uwek. Cie se prebacit na deda mu
na [sopstwena] familija. [Zawsze pod wujka podchodzi. Może przerzucić się na dziadka, na
[własną] rodzinę].



134 [ORGANIZACJA SPOŁECZNA I RODZINNA WSI PORECKIEJ]

[Luźne zapiski:]
Da liczit na drugi czoek. [Być podobnym do kogoś innego].
Neka liczit kako sakat. [Niech będzie podobne, do kogo chce].
Kako sakało biło. [Niech będzie, jakie chce].
„Ete, deca im zadali deca: od Kolo’o i od Kolojczino srce, swe. Ni Kolo

bez Kolojca, ni Kolojca bez Kolo ne możet. […] Kolo i Kolojca jedna dusza,
jedno teło swe”.— „Ot, dzieci mają już własne dzieci: wszystkie są z miłości
Kola i Kolojcy. Ani Kolo bez Kolojcy ani Kolojca bez Kola nie może. […]
Kolo i Kolojca są jedną duszą, jednym ciałem”.

Ciąża, poród i połóg

Ciąża i poród¹²⁶. Życie seksualne małżonków jest w grupie domowej
skrywane. Podobnie ciąża. Ciężarna kobieta musi ukrywać wszelkie bliższe
[szczegóły] dotyczące fazy i stanu swojej ciąży, w przeciwnym wypadku
będzie miała ciężki poród. O jej stanie wnioskuje się więc z braku men-
struacji, z jej ogólnego wyglądu i z zawieszenia życia płciowego z mężem,
[ponieważ] zgodnie z poglądami tubylców stosunek płciowy po pierwszym
poruszeniu się płodu miałby [dla dziecka] katastrofalne skutki. [Dlatego
też] mąż śpi oddzielnie; żona go do siebie nie dopuszcza. Z tych faktów do-
macinka wnioskuje o tym, co ma nadejść, i wylicza miesiące, aby wiedzieć,
kiedy można oczekiwać porodu. Zgodnie z tymi obliczeniami [odpowied-
nio] oszczędza synową; kiedy ta odmawia wykonywania cięższych prac,
zezwala jej na to. Itp.

[Ponieważ] ciąża należy do najważniejszych obowiązkówmatki w spo-
łeczeństwie, w którym potomstwo wywodzi się wyłącznie od ojca, kobieta
[…] przestrzega szeregu zakazów, dotyczących jej samej i dziecka. Ciąża
tworzy prawną relację matki i dziecka; tubylcze wyrażenie „ona go nosiła”
[„taja go nosiła”] to właśnie oznacza.
Poród, ze względu na zachowywanie ciąży w tajemnicy, często [prze-

biega] bez [żadnej] pomocy. Jeśli jednak pomoc jest potrzebna, świekra
i inne zawezwane specjalistki otaczają [rodzącą] specjalistyczną opieką.
Poród otwiera nowy etap [w życiu kobiety, etap] szczególnie obfitujący
w zakazy: zostaje odosobniona w domu, wyłączona z pracy i kontaktów
społecznych. W tym czasie na plan pierwszy [wysuwa się] dziecko. Dopó-
ki się go nie ochrzci, pozostaje ono krże, to znaczy czymś mniej niż […]
istotą społeczną. Jeśli umrze jako krże, rzuca się je lisom; nie odprawia
się wówczas rytuału pogrzebowego. Dopiero po chrzcie [dziecko] staje się
istotą ludzką. Do [tego momentu] nigdy nie jest pokazywane ojcu, który
czyni przygotowania do chrztu itp., przynosimolitwę¹²⁷ itp. i ukrywa swoją
dumę.

¹²⁶Akapit przetłumaczony z oryginału angielskiego; tłum. Jakub Ozimek.

¹²⁷Więcej na temat molitwy por. dalej.
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Ciąża. Świekra kontroluje aliszta [ubrania] — stąd wie o ciąży. „Od
kogaj se ne perat, kako znaja ja? Al’ ne wida, ja?”. — „Jak to, skąd wiem,
od kiedy nie prała swoich ubrań? Czyż ja nie widzę?”. Ciążę poznaje się
po braku [miesiączki]. Świekra [daje baczenie], czy synowe miesiączkują
czy nie. Z chwilą, gdy widzi, że synowa „se ne peret” [nie robi przepierek],
wówczas uważa ją za ciężarną.
Ciężarna: strudna żena, trudna żena, teżka żena.

Życie płciowew czasie ciąży. Ciąża trwa dziewięć miesięcy— „dewet
meseci cie nosit” [„będzie nosiła dziewięć miesięcy”]. Do połowy ciąży
żona normalnie żyje z mężem.
W połowie ciąży kobieta czuje ruchy [płodu]*. „Od kogaj se prepołojit

na czetiri meseci i dwe nedeła, cie osetit żenata żiwina w neja”. — „Od
drugiej połowy ciąży, po czterech miesiącach i dwóch tygodniach, kobieta
poczuje w sobie życie”. Od tej pory życie seksualne małżonków przerywa
się. Żona nie dopuszcza męża do siebie — „ne go primat” [„nie przyjmuje
go”]. To ze względu, by mąż nie udusił dziecka — „cie go udawit” [„udusi
dziecko”]. […] „Kako cie go primat? Da go udawit?”. — „Jak go przyjąć?
Żeby udusił (dziecko)?”.

Traktowanie ciężarnej. Cokolwiek kobieta ciężarna [zobaczy] z je-
dzenia i zechce zjeść, nie powinno się [chować tego przed nią ani jej]
odmawiać. W przeciwnym razie poroni — „bez wreme cie da rodit” [„uro-
dzi nie o czasie”].

Wróżby co do dziecka: [płeć żeńska] lub [męska]. Jeśli ciężar-
na [dużo] pracuje, kręci się, wierci, [robi to] jedno, [to] drugie — urodzi
dziecko [płci żeńskiej]. Jeśli nie pracuje, leni się lub ciężko jej idzie robota
— urodzi [chłopca].
Jeśli brzuch wystający — [dziewczynka]. Jeśli szeroki — [chłopiec].

„Ako je napred wake — żensko dete cie rodit. Ako je w szir — maszko”. —
„Jeśli brzuch będzie, o, taki (pokazuje), w przód, urodzi się dziewczynka,
jeśli będzie szeroki — chłopiec”.

Medziu to’ar
[Między ładunkami]

Se pazit medziu to’ar da
ne pominet dur da soberesz
drwata — ne czinit. Cie no-
sit 12 meseci (kobiłata nosit
12 meseci).

Musi uważać, [żeby]
zbierając drewno nie przejść
między [dwoma] ładunkami
drewna, [bo będzie] niedobrze: będzie chodzić w ciąży 12 miesięcy (kobyła
jest ciężarna 12 miesięcy).

*[W notatkach:] Pierwsze mrdnięcie [tj. poruszenie; mrdne (mac.) — poruszyć] płodu —
nic. Nie wiedzą o tym. Każujet żenawa. Je setena. Se setiła: kogaj cie mrdnet [Kobieta powie,
kiedy poczuje. Poczuła, kiedy się poruszyło].
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Zakazy ciężarne (matka). W razie epidemii nie wolno jej dawać za-
karmu’aczki¹²⁸, w której skład wchodzi kobyle łożysko (łożje, łożiszte). […]
„Ne je arno za teżka żena od zakrmu’aczka da jadet. Zaszto taja powecie
nosit, kobiłata. Dwanaeset meseci kobiła nosit; krawa i żena tokmu”. „Nie
jest dobrze, żeby ciężarnej dawać do jedzenia zakarmu’aczkę, dlatego że
kobyła dłużej nosi. Kobyła nosi dwanaście miesięcy, za to kobieta i krowa
po tyle samo”.
O stanie ciąży, [zwłaszcza] o tym, w którym miesiącu jest ciężarna,

nie powinien wiedzieć ani mąż, ani nikt inny z domowych lub obcych.
W przeciwnym wypadku [będzie] ciężki poród. „Ne si skażujet taja na koji
mesec je — poteżko bidu’at. I maż ne trebet da znajet — togaj, wełat, teżko
cie rodat”. — „Nie mówi, w którym jest miesiącu ciąży, bo będzie ciężki
poród. I jej mąż nie powinien o tym wiedzieć, bo będzie jej się ciężko
rodziło”.
Faktycznie Stefkojca nie wie, w [którym] miesiącu są Ignejca i Kolojca.

Rachuje po braku [miesiączki]. O Ignejcy wie, że [miesiączka ustała] na Pe-
trowden¹²⁹, o Kolojcy nie wie, gdyż była na trło [tj. w koszarach z owcami].
Rachuje, że jedna powinna rodzić na Atanasow ¹³⁰, druga na Błagojec¹³¹.
Wie to dzięki kontroli, jakiej poddaje aliszta [ubrania] synowych.
Co będzie, jeśli matka spojrzy na obcego człowieka w momencie, gdy

po raz pierwszy czuje ruchy płodu? Na pytanie Stefkojca odpowiada pyta-
niem: Będzie podobne do tego człowieka? Klnie się, że nie wie o tym. Dziwi
ją, że mieszczanie¹³² objawiają tyle zainteresowania dla kwestii podobień-
stwa dzieci. Czyż nie jest moje? Wiem, że moje. I kwestia podobieństwa
nieaktualna. Może być podobne do wujka lub stryjka, nawet jeśli go matka
podczas ciąży [w ogóle] nie widziała. [Na przykład] Danił Kolowy [jest]
podobny do Kostadina, który [przez] cały czas ciąży był w wojsku. Potem
umarł.
Ciążę się [skrywa]. „Krijet da se ne setit nikoj”. — „Uważa się, żeby

nikt nie zauważył”.

Zakazy ciężarne (dziecko)

Swinia kogaj se kolit, cie zatinat uszite: ka swinia cie krkorit dete.
Teżka żena ne je uba’o da kłocat.
Ako kłocnet na swinia, kako swinia deteto cie krkorit, cie kwiczit.
Ako kłocnet na maczka, kako maczka deteto cie maukat.
Ako kłocnet na kucze, kako kucze deteto cie se ligajit.
Ako kłocnet na goweda, kako goweda deteto cie se ligajit.

¹²⁸Zakarmu’aczka (mac.) — mieszanka do karmienia zwierząt.

¹²⁹Petrowden, Petroen—dzień świętego Piotra Apostoła, przypadający 29 czerwca/12 lipca.

¹³⁰Atanasowden, Atanasoen — dzień świętego Atanazego Wielkiego, przypadający
18/31 stycznia.

¹³¹Błagojec— Święto Zwiastowania, przypadające 25 marca/7 kwietnia.

¹³²Etnograf Obrębski był klasyfikowany na Poreczu jako mieszczanin (człowiek z miasta).
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Kiedy zabija się świnię, [ciężarne] zatykają uszy: bo dziecko będzie char-
czało (dosł. chrumkało) jak świnia*.

Nie jest dobrze, jeśli ciężarna kopnie (zwierzę).
Jeśli kopnie świnię, jej dziecko będzie charczało i kwiczało jak świnia.
Jeśli kopnie kota, jej dziecko będzie miauczało jak kot.
Jeśli kopnie psa, jej dziecko będzie śliniło się jak pies.
Jeśli kopnie bydlę, jej dziecko będzie śliniło się jak bydlę.

Czo’eka da stretet na pat, neka nesrecia cie mu bidet.
Ne je sama: teżka żena. Ne możet da rodit.
Po temnica ne idet. Se czu’at. Zamrak — od łoszotija. E po temnica — ne

e dżajs.
So crpka woda da ne pijet: goło cie bidet wo gła’ata, kosa nemat deteto.
Ne ostawat żena teżka da zażnejet, da zakopat, da zamatit; ne mu se matit

rabotata, teżka cie bidet rabotata. Drugo cie si rabotit: cie si predet, cie si
tkajet, cie si snojet etc.

Jeśli spotka na drodze [nieznajomego] człowieka, [dziecko] spotka jakieś
nieszczęście.

Ciężarna nie może być sama, bo nie będzie mogła urodzić.
[Ciężarne] nie chodzą po zmroku. Pilnują się. Ciemność jest od Złego.

A chodzić po zmroku — to nie jest dżajs ¹³³ [tak nie należy].
Nie wolno jej pić wody z czerpaka¹³⁴, bo dziecko będzie łyse, nie będzie

miało włosów.
Ciężarnej nie pozwalają żąć, kopać ani ubijać masła; nie dają jej ciężkiej

roboty, bo będzie miała ciężki poród. Zajmuje się czymś innym: przędzeniem,
tkaniem, snuciem [tj. przygotowywaniem osnowy] itp.

Zakazów patrzenia na zwierzęta nie ma: „owde na swe se pulime” [„tu-
taj patrzymy na wszystko”]. Zapóźnienie się — być przychwyconą przez
noc w drodze: ne czinit [niedobrze]. Ale z drugiej strony: „na niwa sme
leżali!” [„spałyśmy na polu!”].
Ne czinit [Nie wyjdzie na dobre], jeśli ciężarna kradnie. Dziecko będzie

obdarzone znakiem o postaci ukradzionego przedmiotu, i to w tymmiejscu,
którego matka dotknie [na swoim] ciele ręką, którą kradła: [na] nodze,
ręce, piersi itp. Znak: niszan. Dotknięcie się — gdy przestraszona [czyimś]
wejściem wytrze kradnącą rękę. To odnosi się do kradzenia w pierwszym
rzędzie pokarmów. Nie każda kradnie. Ta, co kradnie, kradnie wszystko.
„Koja cie se czu’at, od sweszto cie se czu’at, koja se ne czu’at, icz ne se
czu’at”. — „Ta, która się pilnuje, pilnuje się wszystkiego, ta, która się nie
pilnuje, niczego się nie pilnuje”**.

*[Wariant w notatkach:] Swinite kogaj ji kołat, da ne słuszat teżka żena, dete cie krkołat.
[Ciężarna nie może słyszeć, jak zabija się świnie, bo dziecko będzie się jąkało].

**[W notatkach:] [Wizyta ciężarnej:] Cie zemat jedno parcze leb, jedna kromiduszka, cie
pojdat. I sołca, zatutkano, pokrijeno. Ne smejet da mu se pulit. Sołca — za mleko da dobijet.
Na, da kasnesz. [Wezmą kawałek chleba, cebulę i pójdą. Też sól, zawiniętą (w coś), schowaną.
Nie wolno się jej przyglądać. Sól — to, żeby miała mleko. No weź, zjedz sobie].

¹³³Na temat dżajsu zob. niżej w rozdz. „Pogańskie prawosławie”.

¹³⁴Dosł.: tykwy; czerpaki na wodę robiono z wydrążonej i wygładzonej tykwy.
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Mówią, że jeśli ciężarna ma na sobie ubranie [na lewą stronę], to nie-
dobrze. Dlaczego niedobrze — nie wie. [„Aliszta obrnuti da nosit — wełat:
ne czinit. A zaszto — ne zna”]. ([Komentarz na marginesie:] Aby [dziecko]
nie rodziło się nogami naprzód).

*

Na dewet meseci se radziat. […] Na sedmacze bidujet, cie żiwit (Cirejca).
Na osmi — ne trpat, cie umret. Sede jeden den, ja sat wo dewetijot, cie żiwit.
Wo szesti — i to’a ne trpit. Jedni, da prostisz, od prwija noć cie ostanujet.

[Dzieci] rodzą się w dziewiątym miesiącu. Jeśli urodzi się w siódmym
miesiącu, będzie żyło ([tak było z] Cirejcą). W ósmym miesiącu — nie wyżyje,
umrze. Chyba że zahaczy o dziewiąty miesiąc choćby jednym dniem, a nawet
godziną — [wtedy] będzie żyło. W szóstym nie przeżyje. Są takie, z przepro-
szeniem, co pierwszej nocy zachodzą w ciążę.

Poród. O porodzie nie jest informowany nikt z domowych. W szcze-
gólności mąż nie powinien o nim wiedzieć; w przeciwnym wypadku poród
będzie ciężki.
Przed porodem ciężarna jest traktowana ze [szczególną] względnością.

Pracę wybiera według woli; może odmówić pracy, którą uważa za zbyt
ciężką […].
Do porodu nikogo nie informuje o [tym] fakcie. Dopiero gdy chwycą

ją bóle porodowe, przyzywa dwie-trzy baby lub kobiety, aby jej pomogły.
Poród nigdy przypadkowy (pole, las lub temu podobne). Ciężarna sama

przyjdzie na czas do domu i przygotuje się. Tekst: „Uszte to’a ne biło! Taja
ne je ajwan! Taja cie se setit! Taja ne je budała!”. — „Tylko tego brakowało!
Ona nie jest zwierzęciem! Będzie wiedziała. Nie jest głupia!”.
Przyzywając babici [babki-akuszerki], ciężarna wybiera. O ile nie ma

potrzeby, nie przyzywa nikogo. Boi się, żeby jej nie przyniosły niepowo-
dzenia: „łosza strecia cie imat — ne wikat tija” [„nie wzywa ich, bo mogą
przynieść coś złego”]. Kolojca rodziła sama, a i Stefkojca jeden-dwa razy
sama rodziła*.
Poród odbywa się w miejscu izolowanym. Domowych nie wysyła się

[wtedy] z domu. Ciężarna kryje się w kleti [komorze] lub temu podobnym
[miejscu].
Nie każda kobieta znosi poród równie łatwo. „Ima łudi moszne teżki

na powoj”. — „Są kobiety, które bardzo ciężko rodzą”.

Akt porodu. Pozycja przy rodzeniu stojąca. Rodząca stoi, rozkraczyw-
szy nogi. Jedna kobieta trzyma ją silnie z tyłu za ramiona, wyginając ciało
w tył. Druga czeka przed nią, by pochwycić dziecko, gdy wypadnie.

*[W notatkach:] Sama sum se zadujała, sama sum se powijała, sama swe. [Sama je sobie
karmiłam, sama je sobie spowijałam, wszystko sama].
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O ile zostanie przyzwana babiczka [akuszerka], zainicjuje szereg prak-
tyk, których zadaniem jest przyspieszyć i ułatwić poród.
Zabiegi:
1. Z chwilą, gdy przyjdzie, chwyci stomnę [dzban], [zaczerpnie] ustami

wody i pryśnie jej wodą w piersi i przez ramię (mu brcnet wojca w gradi
i preko rame).
2. Daje jej pić wodę, do której wrzucono krsten bosilek i izmełok. Krsten

bosilek — bosilek¹³⁵ odwiązany od krzyża na Wodici¹³⁶. Izmełok — [kawa-
łek] żelaza, który był w ziarnie i [został] spłaszczony, [po czym]wyrzucony
w braszno [mąkę] [przez] wodeniczne [młyńskie] kamienie.
3. O ile poród się [przeciąga], przepuści się przez jej koszulę kurze

jajko: „Kako kokoszka szto snesła jajce i taja da go radziat w czas. Tuku ne
radziat w czas”. — „Tak jak kura zniosła to jajko, tak niech ona urodzi na
czas. Tylko że nie rodzi na czas”.
4. Rodzącą rozciąga się (se tegnet) na wrotach lub na drągu (se tegnet

na wrata, na drwce).
5. Daje się jej pić oliwę. O ile nie może pić surowej, najpierw się ją

[podgrzewa], zanurzając w filiżance z oliwą rozżarzone szczypce [do ża-
ru]. Zejtin [oliwę] dają, gdy łożysko (koszułczeto) nie schodzi. „Pretresuat,
pretresujene (u gore noż). Ja trłat — trłanie”. — „Potrząsają, potrząsanie
(nogi do góry). Pocierają — pocieranie, tarcie”.
6. Masażu nie stosuje się, by nie udusić dziecka („cie udawit deteto”).
7. „Kowczeg cie go otworit, cie go otkłuczit. Polesno da rodit, crepna

kaj szto rabotiła cie ja swrtat”. — „Otwiera się zamek w skrzyni [z jej
wyprawą] i podnosi wieko. By łatwiej rodziła, odwraca się do góry dnem
crepnę¹³⁷, w której robiła [chleb]”.
8. Kadzenie oliwą [i] 9. uderzanie kijanką: „Go czadat so zejtin i so

perałka, szto perat, cie ja czuknat”. — „Kadzą oliwą i uderzają [rodzącą]
kijanką do prania”.
Po porodzie (czy jeszcze przed?) rozściela się dla położnicy słomę, na

której leży i czeka końca porodu. W tym czasie łożysko odchodzi i zostaje
na słomie. Następnie przynosi się dla niej molitwę od popa. Tą wodą¹³⁸
położnica myje siebie i dziecko — i z tą chwilą poród skończony. Słomę

¹³⁵Bosilek (też: bosiłok) (mac.) — bazylia (Ocimum basilicum). W zapisach rękopiśmiennych
Obrębskiego pojawiają się też czasem formy spolszczone: bosylek, wasylek. Krsten bosilek —
dosł. krzyżowa bazylia.

¹³⁶Wodici (mac.) — Święto Objawienia Pańskiego (6/19 stycznia); szczegółowy opis ob-
chodów tego święta niżej w rozdz. „Bożić-Wodici”.

¹³⁷Crepna, crepa (mac.) — gliniana misa (pokrywa, patelnia) do pieczenia chleba.

¹³⁸Mowa o wodzie z dodatkiem wody „ośpiewanej”, czyli poświęconej w cerkwi podczas
rytuału tzw. małej modlitwy. Niezwłocznie po porodzie ktoś z rodziny położnicy udawał się
do cerkwi, w której kapłan święcił dla matki i dziecka wodę (zwaną molitwa — modlitwa).
Dodawano ją do kąpieli położnicy i noworodka przez pierwsze czterdzieści dni po porodzie.
Czterdziestego zaś dnia kobieta i dziecko udawali się do cerkwi, gdzie kapłan czytał im tzw.
wielką modlitwę (golema molitwa), która ostatecznie znosiła ich nieczystość i umożliwiała
wejście do wspólnoty.
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zbiera się i razem z łożyskiem wyrzuca w klet; dalsze losy placenty nikogo
nie obchodzą.
[…] „Słama cie im postiłame, kako na Badnik. Pa cie legnet na słama

taja. Posle kogaj cie mu dojdet molitwata i to’a cie molitwit: i słama, tuje kaj
szto leżała, i koszułczeto. Pa cie go frlit wo słamata, so słaminkata cie go frlit,
pa cie go izwleczet neszto”. — „Rozścielimy jej słomę tak jak na Badnik¹³⁹.
[Rodząca] położy się na słomie. Później, jak przyjdzie modlitwa, wszystko
się ośpiewa: i słomę, na której leżała, i łożysko. Po czym zawija się łożysko
w słomę i gdzieś wyrzuca; potem jakieś zwierzę wywlecze je stamtąd”.
Tekst o słomie (Welᴶanica): „Ne ja turat w ogoń. Ogniot je czist, a to’a je

gadno”. — „Nie wyrzuca się jej do ognia. Ogień jest czysty, a ono (łożysko)
obrzydliwe”.

Noworodek. Natychmiast po porodzie matka kąpie dziecko w zimnej
wodzie. To niekoniecznie. „Mije ne sme go kapali. Sega go zamiuawat so
woda studena, da im ne płaczet kogaj cie go kapat”. — „My nie kąpaliśmy.
Teraz przemywają je zimną wodą, żeby nie płakało, kiedy będą je kąpać”.
Następnie spowija [dziecko] w skutinę [fartuch]. Powijanie winno od-

być się na rzeszocie. Matka [kładzie] rzeszoto na kolanach, na [nim]
rozściela skutinę i następnie spowija dziecko. „W skutina cie go zemisz,
na reszeto cie go kłaasz”. — „Weźmiesz je w fartuch na podołek i położysz
na rzeszocie”. Rzeszoto — aby [złe] oczy nie „chwytały” dziecka.
Tekst o Apostolicy: „Besze go iskapała wo studena woda, besze go po-

wiła, besze go turiła na reszeto, oczi da go ne faciat — pa mu umre. Go
frliła na lisicite — nekrsteno”. — „Wykąpała je w zimnej wodzie, spowiła
i położyła na rzeszocie, żeby nie czepiały się go (złe) oczy — po czym jej
umarło. I wyrzuciła dziecko lisom, bo nie było ochrzczone”*.
Niechrzczonego noworodka nie grzebie się na cmentarzu. Wyrzuca się

gdzie bądź: na lisicite [lisom].

[Połóg]

I cie mu wrzat crwen konec na gusza i na rakite i na nogite. Kogaj cie
padnet — legunka — do szest nedeli. Le’unka — nemolitwena. Dur ne mu
doneset wodata, taja na dwor ne izłagat. Greota — żena! Doma si sedit, na
zemna — na stoł ne sedit. Dur da se molitwit!

Srce cie s’ispraznit. Srce cie ja bolit.
Czeszeł, grebne — od nawi. Ne se sobuat. W kałczini cie bidet. Do szest

nedeła taja bosa ne odit. Pa od nawi.

[Po porodzie] wiążą [położnicy] czerwoną nitkę na szyi, na nadgarstkach
i na nogach. Póki nitka nie spadnie — do sześciu tygodni — jest ona legunką ¹⁴⁰.

*[W notatkach:] Nezadojeno, kogaj cie go rodit i da go proj[ade]. Szto ne trpat. [Jeszcze
nie karmione, kiedy je urodzi i pierwszy raz nakarmi. To, [które] nie przeżyje (dosł. nie wy-
trzyma)].

¹³⁹Badnik (mac.) — wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia/6 stycznia); szczegółowy opis
obchodów tego święta niżej w rozdz. „Bożić-Wodici”.

¹⁴⁰Legunka, le’unka, leunka (mac.) — połóg. Okres po porodzie trwający sześć tygodni
(40 dni), a w niektórych przypadkach nawet do dziewięciu, kiedy matkę obowiązuje szcze-
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Legunka jest nieomodlona. Dopóki nie przyniosą jej [ośpiewanej] wody, nie
wychodzi z domu. Biedna ona, ta kobieta. Siedzi w domu, na ziemi [tj. na
polepie], nie na stołku¹⁴¹. Aż do wielkiej modlitwy¹⁴².

Jej brzuch się opróżnił. Boli ją w brzuchu.
Trzyma przy sobie grzebień lub szczotkę do włosów— przeciw nawiom ¹⁴³.

Nie zdejmuje skarpet. Do sześciu tygodni nie chodzi boso — to też przeciw
nawiom.

*

Do położnicy (położnica: legunka) się nie idzie, dopóki nie [podda] się
ona [wielkiej] molitwie. To obowiązuje jej ród. „Mi ne ojime. Od niezina
familija ne odat, dur se ne molitwit. Tamo odat nifni komsziji”. — „My
do niej nie chodzimy. Jej rodzina do niej nie przychodzi aż do wielkiej
modlitwy. Chodzą jej sąsiedzi”.

Babinie¹⁴⁴ obowiązkowe dla matki położnicy. „Majka cie mu nosit ra-
kija, leb. Cierka na majka cie dajet ja szamija, ja koszuła, ja saja — szto cie
se zgodit. Taja babinie na deteto cie mu spremat: ja kałczinia, ja koszułcze,
ja powojcze, ja pelencze”. — „Matka przyniesie rakiję ¹⁴⁵, chleb. Córka da
matce albo chustkę, albo koszulę, albo saję¹⁴⁶ — zgodnie z tym, co wcze-
śniej ustaliły. Ona przygotuje dla dziecka babinie: albo kałczinia (skarpety),
albo koszulkę, albo powijak, albo pieluszkę”.

Chrzciny

Krsztenie. Majka cie darujet: popot — kałczini, swekrot — kałczini (lub
domacin jak Ciro), [swekrwa — szamija, saja (kameń po gła’a), ja skutnik]. Na
krsztenie da odit, da odit da go krsztit. I kogaj cie dojesz doma, cie te darujet.

gółowo rozbudowany system zakazów i reguł, poważnie ograniczających jej życie społeczne;
ich celem jest ochrona zdrowia matki i dziecka. Okres ten kończy się rytuałem tzw. wielkiej
modlitwy (prawosławny odpowiednik wywodu), podczas którego pop ośpiewuje wodę i od-
czytuje specjalną modlitwę dla matki i dziecka. W domu, o świcie, przed rytuałem w cerkwi,
dziecko obmywa się wodą, do której dolana jest woda ośpiewana przez popa podczas małej
modlitwy zaraz po porodzie. Legunka oznacza też kobietę w połogu — położnicę.

¹⁴¹W czasie połogu obowiązuje także zakaz jedzenia przy stole wspólnie z innymi domow-
nikami.

¹⁴²Położnicę, podobnie jak nowo narodzone dziecko, obowiązują dwie „modlitwy”. Pierw-
sza („mała”), w dniu porodu/narodzin, najczęściej czytana jest poza domem położnicy,
w cerkwi. Druga („wielka”) — czterdziestego dnia po porodzie/narodzinach. Wówczas matka
i dziecko są oficjalnie wprowadzani do wspólnoty i definitywnie oczyszczani z porodowej/na-
rodzinowej nieczystości.

¹⁴³Nawie (mac. nawi) — istoty demoniczne utożsamiane z duszami dzieci zmarłych bez
chrztu, sprowadzające na ludzi choroby, a nawet śmierć. O sposobach leczenia od nawi por.
niżej w rozdz. „Systemy lecznicze”.

¹⁴⁴Dar od babki dla nowo narodzonego wnuczęcia.

¹⁴⁵Rakija (mac.) — wódka z owoców pędzona domowym sposobem.

¹⁴⁶Saja (mac.) — kaftan, kamizela, serdak; część tradycyjnego ubioru noszonego na Pore-
czu.
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Trebowle. Chrzest. Akt wody Trebowle. Chrzest

Trebowle. Chrzest. Pop namaszcza dziecko olejem

Taja baba se wikat.
Tatko — kałczini (da je żiw, da se zgodit tuje, inako ne). Majka mu — tije

ako se zgodit, szamija cie mu dajet. Cie si płatit Ciro, Kolo.
Majka cie gotowit jeło, posle swite cie ruczat.
Kumot cie dojet, ime da mu każet.
Drugi adeti nemat.

Briczenie (sziszenie). Kumot cie te briczit. Prwo sefte briczit dete tatko’o,
majko’o. Jedno krcze, wrwki dar. Kumot cie dojet, cie go briczit deteto. Kosata
cie ostaat na neko owojcze. „Kako owojczewo surowo i detewo da rastet. Kako
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owojkawa”. Wo wojca: bosiłcze, eden dinar, drugo niszto. „Neka ti je żiwo —
cie reczet kumot — da mu celiwame wenci, da isczekame, da narastet golem”.
[…]

Trebowle. Matka (z Rastesza)
niosąca dziecko do chrztu

Trebowle. Matka obdarowuje popa skarpetami
po chrzcie

Kumot treba da dajet edna banka, dwe banki, tri banki, sprema darojite.
To’a se cie darujet Kola. To’a nifno im je, kako Kola, take Kolojczino.

Chrzciny. Matka [chrzczonego dziecka] obdarowuje: popa— skarpetami,
świekra — skarpetami (lub gospodarza, jak [w przypadku] Cira), [świekrę —
chustką, sają (fortuna na głowę!) albo fartuchem]. Żeby [świekier i świekra]
przyszli na chrzest, żeby ochrzcili dziecko. [A] kiedy przyjdziesz do domu,
dostaniesz dary od nich.

[Świekrę] nazywają baba.
Ojcu — skarpety (żeby [długo] żył; jeśli się zgodzi, inaczej nie). Matce —

jeśli się zgodzi, dostanie chustkę. Za wszystko zapłacą Ciro i Kolo.
Matka ugotuje jedzenie i potem wszyscy zjedzą obiad.
Przychodzi kum i nadaje [dziecku] imię.
Innych adetów ¹⁴⁷ nie ma.

Strzyżenie. Kum strzyże [dziecko po chrzcie]¹⁴⁸. Pierwsze cięcie robi
dziecko, którego ojciec i matka żyją. Jedno cięcie, kosmyk na dar [tj. ofiarę].
Przyjdzie kum, ostrzyże dziecko. Obcięty kosmyk zostawią na jakimś drzewie
owocowym. „Jak to drzewo owocuje, tak dziecko niech rośnie. Jak to drzewo

¹⁴⁷Szczegółowe objaśnienie poreckiej koncepcji adetów por. niżej w rozdz. „Tubylcza teoria
rytuału”.

¹⁴⁸Ścinano niewielki kosmyk włosów. Użyty przez Obrębskiego czasownik briczenie świad-
czy o tym, że robiono to brzytwą (mac. bricz — brzytwa).
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owocowe”. Do wody [przygotowanej na kąpiel po chrzcie wrzuca się]: gałązkę
bazylii i jeden dinar, poza tym nic. „Niech żyje [zdrowo] — mówi kum — że-
byśmy na jego ślubie całowali wianki, żebyśmy doczekali, aż wyrośnie duży”.
[…]

Kummusi dać jeden, dwa albo trzy banknoty dziesięciodinarowe, zależnie
od tego, jakie dary dostał. To wszystko da Kolowi. To będzie dla nich, dla Kola
i Kolojcy.

Zabawy dziecięce

Dziecięca republika. [Trebowle], 24 września 1932. Wszystkie dzieci
z maała Petkowców skupiają się na centralnym placu, przed Stawrowski-
mi domami. Tu gonią się wzajemnie [i] pędzą przechodzące sztuki bydła.
Tak spędzają większość popołudni. I małe, i większe razem. Małe dzie-
ci — szczególnie chłopcy do lat 6–7 — zawsze w koszulach. Dziewczęta
małe i większe ubrane przyzwoiciej. Małe w koszulach, pod opieką star-
szych.

Trebowle. Zabawa imitacyjna w pranie

Zabawy imitacyj-
ne. [Trebowle], 12 wrze-
śnia 1932. Nadeżda, Me-
na i Danica porobiły ku-
kły [lalki] z tykw i dyni.
[Wydrążyły] je, nakła-
dły [do] środka liści dyni
i leją [tam] wodę […]
— bawią się w pranie
[przy] strumieniu. Po-
tem, nieco wyżej nad
strumykiem, ustawiają
z kamieni ognisko, [a na
nim] kotły z bielizną: ty-
kwy z liśćmi.
W związku z pracą:

częściowo pracują, po-
magając [obierać z liści] kukurydzę. Od czasu do czasu odbiegają od pracy
pobawić się.

Inf[ormacja] Trpa. Małe [dziewczynki] robią sobie lalki ze szmatek
i gałganków znalezionych po śmietnikach itp. i bawią się nimi.

[Trebowle], 6 października 1932. Mena, Nadeżda, mała i duża Ruża
[i] najstarszy syn Gerasima naznosili kawałków drzewa, równają ziemię
i bawią się — grodzą chlew. Kamyki — zapewne trzoda. Najstarszy Gera-
simicz [przewodzi]. Potem odchodzi, wezwany do roboty. Potem kłótnia
(Mena i Ruża) [i] towarzystwo powoli się rozpierzcha. Chlew [pozostał]
niewybudowany.
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[Trebowle], 10 października 1932. Nadeżda z rozwidlonego drążka
zrobiła sobie przęślicę, a z kijka z zatkniętym kawałkiem kukurydzy —
wrzeciono. Wzięła wiązkę wełny i nosi się z tym przez cały dzień, imitując
przędzenie. Foto zrobić!¹⁴⁹.

[Trebowle], 10 października 1932. Mena i Nadeżda u mnie z wizytą.
Znalazły kalendarzyk z rodziną królewską i Nadeżda drażni Menę. Poka-
zuje jej staruszka z brodą: „To jest twój świekier”; [pokazuje] młodszego:
„To jest twój mąż” (swekor, maż).

Dojrzałość płciowa a małżeństwo¹⁵⁰

Nadejście dojrzałości płciowej zastaje chłopców i dziewczęta wsi
w konstelacji społecznych związków i relacji rozszerzonych poza krąg ro-
dzinny czy grupę domową. Udział w gospodarczej rutynie domostwa, do
której młody człowiek jest zobowiązany na równi z jego dorosłymi członka-
mi, polaryzuje kontakty rodzinne zgodnie z tradycyjnym podziałem pracy
pod nadzorczą i kontrolną władzą starszych. Z drugiej strony podjęcie jasno
określonych i mniej więcej stałych zadań przypisanych młodzieży męskiej
i żeńskiej wciąga młodych mieszkańców wsi w system zależności w obrębie
ugrupowań rówieśników tej samej płci. Sytuacja dziewczyny i [sytuacja]
chłopca różnią się tu znacznie, co pozostaje w harmonii z ogólną dychoto-
mią płciową społeczeństwa wiejskiego.
Dojrzałemu fizycznie chłopcu powierza się obowiązki pasterza. Wią-

że się to zwykle z przenosinami ze wsi do jednej z kolib, których różnego
rozmiaru skupiska rozrzucone są na rozległym obszarze terytorium wiej-
skiego. Dzień za dniem mija mu na nieustannym przemierzaniu ze swoim
stadem pastwisk, rozsianych po wzgórzach; wyrusza wczesnym rankiem,
by powrócić do koliby wraz z zachodem słońca. Obowiązki pasterskie wią-
żą go z miejscem tych zajęć przez okrągły rok, stąd jego nad wyraz rzadkie
i krótkie wizyty we wsi, umożliwiające mu jedynie przygodne i skąpe
kontakty z grupą rodzinną. Trwalsze stosunki z członkami domostwa ogra-
niczają się do kilku osób, zwykle starszych od chłopca, oddelegowanych do
prac pasterskich w kolibie podobnie jak on i pełniących funkcję nadzor-
czą nad pracą młodzieńca. Jedynymi regularnymi pośrednikami między
pasterzem a jego rodziną są domacin, który od czasu do czasu odwiedza
mieszkańców koliby, by przeprowadzić kontrolę poczynań podopiecznych,
oraz jedna z należących do rodziny kobiet, przynosząca pasterzom ich co-
dzienną porcję pożywienia.
Odseparowanie od życia społecznego domostwa i wsi, bliskość kolib

innych chłopców, ich wzajemna zależność w działalności pasterskiej i wy-
mogi życia codziennego w tej wydzielonej części wsi, emancypacja od

¹⁴⁹W zachowanej dokumentacji fotograficznej Obrębskiego nie ma takiego zdjęcia.

¹⁵⁰Podrozdział przetłumaczony z oryginału angielskiego; tłum. Jakub Ozimek.
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ciągłej kontroli starszyzny i krępującej rutyny życia rodzinnego — oto naj-
ważniejsze okoliczności, jakie sprzyjają powstawaniu rozmaitych więzów
społecznych, stosunków i przedsięwzięć, łączących młodych przedstawi-
cieli różnych rodzin, zadrug i kabil w odizolowaną od ogółu wioski grupę
wiekową.
Dominującym czynnikiem, ożywiającym i integrującym życie społecz-

ne i towarzyskie tej młodzieńczej społeczności, jest dążenie do wzajem-
nego uznania i prestiżu. Wielopostaciowe stosunki społeczne chłopców
z kolib i ich zachowanie są w najwyższym stopniu przeniknięte duchem
próżności, współzawodnictwa i rywalizacji. Nietrudno dostrzec, że ich
oddanie zajęciom pasterskim jest warunkowane wrażliwością na krytykę
i aplauz towarzyszy, umiejętności i sprawność w pasterstwie [należą] bo-
wiem [do] sposobów wyróżnienia się i zyskania szacunku rówieśników.
Innymi sprawdzianami osobistych roszczeń i talentów są sukcesy w grach
zbiorowych i rozrywkach oraz atrakcyjność i błyskotliwość w różnorod-
nych kontaktach społecznych.
Obowiązujące wśród chłopców z kolib wzory życia społecznego są wy-

olbrzymioną i zintensyfikowaną imitacją zachowania dorosłych mężczyzn.
Ich gry i rozrywki wśród ludzi dorosłych zarezerwowane są zwyczajowo na
okazje odświętne; w warunkach życia pasterskiego tym zabawom i ekspe-
rymentom młodzi poddają się każdej bez wyjątku nocy — jest to bowiem
jedyny czas, kiedy są wolni od obowiązków. Tańce, śpiewy, gra na gajdach,
zapasy i inne konkursy umiejętności fizycznych składają się na typowy
program tych conocnych zgromadzeń. Maniery i zachowanie ambitnego
chłopca, demonstrowane, by zaimponować towarzyszom, postrzega się
jako spełniające najwyżej cenione standardy męskości. Przechwałki, peł-
na wzgardy krytyka innych, troska o własny wygląd, częste używanie
wulgaryzmów — oto najbardziej rzucające się w oczy cechy zachowania
dojrzewającego młodzieńca.
Mechanizmy zobowiązań społecznych i życie w kolibach nie zawsze

współgrają z systemem obowiązków, jaki narzuciły chłopcu jego władze
rodzinne, kierując go do pracy w społeczności pasterskiej. Zaniedbywanie
powinności pasterza jest źródłem częstych konfliktów między chłopcem
a starszymi członkami rodziny. Jego współudział w życiu młodzieńców
z kolib ma jeszcze i inne reperkusje dla grupy rodzinnej, do której należy.
Agresywne traktowanie przeciwników i rywali, [a także] nadużywa-

nie obscenicznych wyrażeń, które dopiero we właściwym kontekście tracą
obelżywy charakter i stanowią zwykłą, powszechnie akceptowaną manie-
rę mowy mężczyzn, wikłają chłopca w liczne animozje, konflikty, kłótnie
i awantury, [mające] niekiedy […] epilog przed starszyzną wsi lub sądem
gminnym [i] zmuszające koniec końców do zajmowania się sprawą także
władze domowe. To właśnie jest główny powód braku przychylności doro-
słych dla uczestnictwa chłopca w wybujałym życiu towarzyskim młodzieży
pasterskiej. Kwestia ta jednak pozostaje poza ich kontrolą, a jakakolwiek
trwała ingerencja w zachowanie młodych jest niemożliwa. Okoliczność ta
tłumaczy znaczną tolerancję, z jaką starsze pokolenie podchodzi do eks-
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cesów młodości. Konwencjonalnej formule opisującej złe prowadzenie się
chłopca — ne sedit madro (nie zachowuje się sensownie) — towarzyszy
argument stanowiący usprawiedliwienie: łudo młado (młody, to szalony;
dosł. szalone młode). Określenie to jest czymś więcej niż tylko narzędziem
w pełnym kontrowersji sporze rodzinnym na temat złego prowadzenia się
młodego członka grupy. W jednym wyrażeniu ujmuje całą tubylczą teorię
dojrzewania, którą zwykle wyraża się bardziej dobitnie […], gdy tylko od-
stępstwo zachowania chłopca od idealnegowzoru narzucanego przez status
rodziny staje się prawdziwym problemem dla jej starszych członków.
W ostatecznym rozrachunku nowy sposób zachowania chłopca, o któ-

rym jego rodzina wydaje sądy na podstawie przygodnych i skąpych kon-
taktów, przypisywany jest in toto jednej wspólnej przyczynie: niezaspoko-
jonemu pragnieniu seksualnemu. Rozumowanie to, być może błędne z na-
ukowego punktu widzenia, nie jest pozbawione podstaw empirycznych.
Osiągnięcie przez chłopca dojrzałości fizycznej, czego dowodem według
jego bliskich jest używanie obscenicznego języka, wiązane jest tu z ogólnie
znanym faktem, że po ożenku chłopcy przeważnie tracą zainteresowanie
swoim młodzieńczym towarzystwem, ograniczają stosunki do garstki naj-
lepszych przyjaciół i nie włóczą się po zapadnięciu zmroku w poszukiwaniu
rozrywek, przedkładając nad to spędzanie nocy z żonami. W efekcie uby-
wa okazji do bezeceństw, a stosunek młodego człowieka do pracy zaczyna
spełniać wymagania starszyzny. Z punktu widzenia spodziewanych zmian
w zachowaniu chłopca małżeństwo jest słusznie uważane za skuteczne na-
rzędzie przystosowania go do wymogów życia rodzinnego.
Małżeństwo chłopca ma jednakże dla jego domostwa jeszcze inne waż-

ne następstwa. Zwiększa ono o jedną osobę liczebność grupy domowej
w momencie, kiedy przyrost wewnętrznej siły roboczej jest bardzo pożąda-
ny. W każdej rodzinie swatanie chłopca musi poprzedzać akumulacja bo-
gactwa, niezbędna, by sprostać wszystkim kosztom transakcji małżeńskiej,
oraz rozwój mechanizmu produkcyjnego [gospodarstwa rodzinnego], od-
powiadający oczekiwanemu wzrostowi [liczebnemu] grupy. Wszystko to
osiąga domostwo pracą swoich mężczyzn, w tym również kandydata [do
ożenku]. Osiąga się to [dzięki] rozwijaniu pasterstwa, co wykracza poza
bieżące potrzeby konsumpcyjne domostwa, nie przekracza jednak granic
możliwości jego siły roboczej. Zależność rolnictwa od sukcesów pasterskich
stawia domostwo przed koniecznością równoległego rozwoju działalności
rolniczej, która w okresach […] kulminacji zaczyna wymagać większej licz-
by rąk do pracy, niż jest w stanie zapewnić rodzina. Proces ten prowadzi
wszakże do zaburzenia równowagi między wewnętrznym podziałem pra-
cy i produkcją dóbr konsumpcyjnych w obrębie grupy — równowaga ta
bowiem może być utrzymana tylko o tyle, o ile proporcje między pracami
męskimi i żeńskimi pozostają stabilne.
Małżeństwo chłopca przynosi rozwiązanie tej trudności (a w każdym

razie znaczne [jej zmniejszenie]), umożliwia też domostwu utrzymanie,
a nawet podniesienie nowo uzyskanego poziomu gospodarczego. W związ-
ku z tym za najkorzystniejszy ekonomicznie uważa się wczesny ożenek
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chłopca i często aranżuje związki siedemnasto- i osiemnastolatków. Okres,
jaki upływa między osiągnięciem przez młodzieńca dojrzałości płciowej
a wstąpieniem w związek małżeński, jest stosunkowo krótki, o ile oczywi-
ście jakieś inne czynniki (które będą omówione dalej) nie odsuną w czasie
procesu swatania.
Sytuacja dorastającej dziewczyny jest [zupełnie] inna. […] Nie przy-

dziela się jej na stałe żadnego wyspecjalizowanego zajęcia, nie separuje
od grupy rodzinnej ani nie przenosi poza domostwo, by wystawić na cią-
głe, absorbujące kontakty z jednorodną płciowo grupą rówieśniczą. Starsi
członkowie rodziny nie mają wobec jej pracy wygórowanych wymagań.
Jedynie podczas sezonowych prac rolniczych, w które gospodarstwo ro-
dzinne jest zaangażowane na pełnych obrotach, mobilizuje się dziewczynę
do ciągłej współpracy. Poza tym jej regularne obowiązki w gospodarstwie
ograniczają się do kilku prac domowych, które zajmują niewielką część
dnia. Od dzieciństwa ukierunkowywana na naukę kobiecych rzemiosł i za-
jęć, które musi opanować przed zamążpójściem, poświęca im pozostały
czas. W okresie przedślubnym musi też przygotować pokaźną ilość darów
weselnych oraz posag, który zabierze [do domu męża] w zamian za od-
kup przekazany jej rodzicom¹⁵¹. Nie ma możliwości, by w parę lat uporała
się z tą pracą, [włączając w to] okres przyuczania do niej. Wymaga to co
najmniej lat pięciu lub sześciu. Ta okoliczność powoduje, że małżeństwo
dziewczyny nie może nastąpić zbyt szybko po osiągnięciu przez nią dojrza-
łości płciowej. Wiek małżeński dziewczyny w normalnych warunkach jest
wyznaczony na 22 do 25 lat.
Podczas aranżowania małżeństwa rodzice jedynie częściowo kierują

się zrozumieniem potrzeb seksualnych córki. […] [Ponieważ] rygorystycz-
nie wymaga się od niej czystości przedmałżeńskiej, a nieobyczajne zacho-
wanie przekreśla jej szanse na normalny związek, dziewczynę na każdym
kroku obserwuje się i otacza przyzwoitkami. Małżeństwo jest uważane
przez rodziców za jedyny dopuszczalny, ale zarazem też konieczny sposób
zaspokojenia jej potrzeb cielesnych. Pozostawiona w celibacie, dziewczyna
może stać się azgin¹⁵², to znaczy wpaść w szał i wyczyniać bezeceństwa.
Opinia ta znajduje potwierdzenie w pewnym mitycznym wydarzeniu, któ-
re miało [zajść] w jednej wsi. Za każdym razem, gdy rozmowa zejdzie na
temat niezbędności życia małżeńskiego dla kobiet, tubylcy przytaczają tę
historię na dowód słuszności swojej opinii. Powtarzam ją tutaj w wersji,
którą usłyszałem podczas jednej z rozmów: „Pewnego razu dziewczęta bre-
stowskie oszalały. Było ich dziewięć. Chodziły od bacówki do bacówki.
Wypijały mleko. Część wypijały, część wylewały. Jak złapały jakiegoś pa-
sterza, szczypały go i łajały. Wpadły w szał: wyrządzały szkody i zastraszały
ludzi. Co trafią na jakiegoś mężczyznę, to go pobiją. Powariowały. Nie mia-

¹⁵¹Zagadnienia darów weselnych, posagu i odkupu Obrębski analizuje szczegółowo
w dwóch rozdziałach poświęconych odkupowi za żonę; por. „Przeżytek barbarzyństwa albo
ludowy żurnalizm. Mit o sprzedanej żonie” w części 2.

¹⁵²Azgın (tur.) — nieprzyzwoity, dziki, wściekły, nieokiełznany, sprośny, (nadmiernie) po-
budzony seksualnie.
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ły mężów, rozszalały się. Zawiązały bandę i: hajda, hajda! Jak samowiły¹⁵³,
przez drzewa, przez kamienie! Tak to było. Niezamężne. Dziewczyna musi
poznać mężczyznę”¹⁵⁴.
W okresie, jaki dzieli osiągnięcie przez dziewczynę dojrzałości płcio-

wej od zamążpójścia, cieszy się ona znacznym stopniemwolności od rutyny
domowych zajęć. Zaangażowanie w rękodzieła kobiece, dzielone z innymi
dziewczętami w jej wieku, owocuje kontaktami towarzyskimi poza grupą
domową. Dorastające dziewczęta wsi pozostają w stałych kontaktach, wy-
nikających czy to ze wspólnej pracy, czy to z uczestnictwa w przypisanych
im czynnościach rytualnych. W tym okresie przyjaźń z którąś z rówieśni-
czek jest dla dziewczyny nie tylko prawem, ale wręcz koniecznością.

Te zajęcia sprawiają, że między nią a innymi dziewczętami w jej wieku za-
wiązuje się wspólnota i przyjaźń, liczne czynności kobiece wymagają bowiem
współpracy i wzajemnej pomocy. Zasady zachowania, którym jako dziewczyna
musi sprostać, czynią te związki jeszcze bliższymi.

Od czasu pierwszej menstruacji dziewczynę uważa się [bowiem] za
dojrzałą płciowo. Uznaje się także, że w tym okresie budzą się w niej
zainteresowania seksualne. Jak ujmują rzecz tubylcy: „jej myśli szukają
mężczyzn”. Od tej chwili myśli dziewczyny podążają za mężczyznami*.
Zaczyna odczuwać pociąg do mężczyzn [i sama może pociąg wzbudzać].
W poglądach, jakie starsi mają na temat młodzieży, konstatacja prze-

budzenia seksualnego chłopców i dziewcząt jest oczywista. „Od petnajset
godini, kogaj cie ja fatit perenie, za maż cie go fatit pametot. Po maż umot
cie mu odit. Momokot uwek, kogaj cie najet petnajset, szesnajset godini,
cie mu odit pametot”. — „Od piętnastego roku życia, kiedy [dziewczyna]
zaczyna menstruować [dosł. chwyta ją pranie], jej myśli szukają mężczy-
zny. Jej myśli podążają za mężczyzną. Chłopakowi zawsze, kiedy skończy
piętnaście, szesnaście lat, myśli biegną [za dziewczynami]”.
W podejściu rodziców, którzy aranżują ślub swoich dzieci, niewiele

jest [jednak] troski o seksualny i osobisty aspekt związku. W cień usuwa-
ją ją o wiele ważniejsze aspekty małżeństwa ich potomstwa. Ślub chłopca
czy dziewczyny jest nie tylko ostatnim wkładem rodzica we wzajemną re-
lację między nim a dzieckiem. Jest to też kwestia, która dotyczy szerszego
środowiska społecznego**. Małżeństwo ustanawia nowe więzy pokrewień-
stwa i wpływa na grupę rodzinną. Małżeństwo chłopca to przede wszystkim
otwarcie nowego etapu w historii rodziny. W jego rezultacie przekształca

*[W rękopisie w tym miejscu zdanie skreślone:] Łatwo może paść ofiarą uwiedzenia,
które w obliczu bardzo rygorystycznej moralności seksualnej… [akapit urwany, dopisek:]
i tak dalej, do czasu małżeństwa.

**[Na marginesie alternatywna wersja:] Małżeństwo potomka rozpatruje się przede
wszystkim przez pryzmat wielowymiarowych konsekwencji, jakie ma ono dla systemu relacji
społecznych, skupiającego się wokół chłopca czy dziewczyny [i ich] rodziców.

¹⁵³Samowiły (mac. samowili) — istoty demoniczne. Sczegółowiej na ich temat zob. niżej
w rozdz. „Pogańskie prawosławie”.

¹⁵⁴Motyw ten znajduje rozwinięcie w rozdz. „Kazirodcza miłość albo seks i represja. Mit
o kazirodztwie” w części 2. Tam także rozbudowany tekst macedoński wraz z przekładem.
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się ona w wielki, trzypokoleniowy zespół, wywodzący się od domacina i po-
zostający pod jego stałą władzą i kierownictwem. Z perspektywy rodziców
ślub syna jest nie tylko małżeństwem (żenidba) i nie tylko ustanowieniem
nowych stosunków pokrewieństwa między rodzinami młodych (swadba)
— jest to również ponowa, odnowienie linii rodzinnej, która osiąga tym sa-
mym ostatni etap rozwoju. Jest to zatem wielkie wydarzenie w biegu życia
rodziców chłopca i… [akapit urwany].

Małżeństwo patrylokalne

Małżeństwo jako sprawa rodzinna

Panujący na Poreczu system zawierania małżeństw eliminuje z pro-
cesu doboru małżeńskiego miłość jako czynnik nieistotny, w najlepszym
zaś razie podrzędny. Małżeństwo nie jest dla Poreczan sprawą prywatną,
lecz zdarzeniem dotyczącym całej grupy rodzinnej. Kwalifikacje małżon-
ków in spe oceniane są ze stanowiska potrzeb i życzeń tej grupy, nie zaś ze
względu na osobiste skłonności i zainteresowania kandydatów. O wyborze
partnerów decyduje więc ich stanowisko społeczne, temperament i uspo-
sobienie, umiejętności techniczne, zdrowie i zdolność do pracy; sprawa ich
sex appeal jest w oczach grupy bez znaczenia. Podporządkowanie jednostki
potrzebom i woli grupy rodzinnej wyraża się nie tylko w kryteriach wyboru
małżonka, lecz również w samej technice transakcji małżeńskiej. Kojarze-
nie małżeństw dokonuje się nie z indywidualnej inicjatywy kandydatów,
lecz za sprawą ich rodzin. Zgodnie z hierarchią patriarchalnej grupy wiel-
korodzinnej we wszystkich sprawach dotyczących małżeństwa decydujące
są postanowienia ich władz rodzinnych, a więc rodziców, w szczególno-
ści zaś wola ojca. Do nich należy wybór małżonka, inauguracja transakcji
małżeńskiej i w ogóle aranżowanie wszelkich prawnych, rytualnych i go-
spodarczych aktów i ceremonii. Bez ich współudziału i zgody małżeństwo
nie może być zawarte w sposób właściwy, zgodnie ze zwyczajem i prawem.
W gruncie rzeczy nie jest nawet możliwe do zrealizowania, gdyż transakcja
małżeńska składa się z szeregu aktów prawnych, towarzyskich, gospodar-
czych [i] rytualnych, które nie mogą być wykonane inaczej niż z inicjatywy
władz rodzinnych i przy współudziale całej rodziny i rodu.
Zgodnie z [regułami tego] systemu, brak jest w [jego] granicach […]

jakichś bardziej sprecyzowanych, ujętych w ramy zwyczaju form zalo-
tów, umożliwiających heteroseksualne kontakty towarzyskie młodzieży
i dozwalających na swobodną miłosną grę przedmałżeńską, kojarzenie się
i zalecanie. Zalotów społeczeństwo poreckie nie posiada. To znaczy, brak
mu jest jakichkolwiek zwyczajowych urządzeń, w którychmógłby się doko-
nywać swobodny kontakt chłopców i dziewcząt, których treścią byłaby gra
miłosna i w których ramach zainteresowania seksualne młodzieży mogły-
by się kształtować według [jakiegoś] zwyczajowego wzoru, umożliwiając
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indywidualny wybór i kojarzenie się przedmałżeńskie. Nad przedmałżeń-
skim życiem młodzieży ciąży rygor patriarchalny, ograniczający swobodny
kontakt towarzyski […], separujący chłopców od dziewcząt i sprowadza-
jący treść ich stosunków do minimum.
Dojrzałość fizyczna zastaje młodzież męską i żeńską we wzajemnej

separacji, wynikającej przede wszystkim z podziału pracy i odmienności
zadań i obowiązków, przydzielonych w tym okresie chłopcom i dziewczę-
tom. Chłopcy w wieku małżeńskim mieszkają poza wsią, delegowani do
stałych zajęć pasterskich [w kolibach i] koszarach. Dziewczęta pozostają
we wsi przy pracach domowych i rękodziełach kobiecych. Zajęcia sezo-
nowe, wykonywane wspólną pracą mężczyzn i kobiet, łączą co najwyżej
chłopców i dziewczęta tych samych rodzin lub grup rodowych, nigdy zaś
obcych. Tę gospodarczą separację pogłębia jeszcze konwenans społeczny.
Przepisy dobrego prowadzenia się i dobre maniery wymagają od

dziewczyny unikania obcych chłopców i mężczyzn. W sytuacjach towarzy-
skich etykieta [nakazuje] dziewczętom i kobietom [ściśle] się jej trzymać
i [swoją nieustanną kontrolą] krępuje swobodę ich ruchów, [jak przy-
zwoitka]. Dziewczyna, która lekceważy sobie te przepisy, naraża się na
plotki i postępowanie jej powoduje komentarze, uwłaczające jej dobrej
opinii. Konsekwencje, jakie jej tu grożą, polegają na zmniejszeniu […]
szans małżeńskich. W tej sytuacji dziewczyna, która chce pozostać dobrą
i pożądaną partią, musi unikać towarzystwa chłopców, trzymać się na ubo-
czu, pozostawać w domu, nie bywać na cudzych weselach itp. Moc swoją
zawdzięczają te zasady dobrego prowadzenia się nie tyle jednak automa-
tycznym sankcjom, uruchamianymw razie ich zlekceważenia, ile po prostu
[…] sprowadzeniu wprost do minimum okoliczności, w których [tego typu
kontakty mogą] mieć miejsce.
Postawa, której oczekuje się od kandydatów do małżeństwa, to brak za-

interesowania tą kwestią i zdanie się na wolę, życzenia i decyzje rodziców.
Chłopiec winien unikać poruszania tego tematu z ojcem, swoje zapatrywa-
nia (to znaczy zadowolenie z podjęcia akcji) może komunikować co najwyżej
przez matkę lub wuja. W całej sprawie nie ma nic do powiedzenia, udziału
w swataniu i uroczystości zawarcia kontraktu [stroju] nie bierze. Dawniej do
wesela zupełnie nie komunikował się z narzeczoną, dziś (od 1912 roku) zwy-
czaj ten został częściowo zmieniony przez wprowadzenie cerkiewnej cere-
monii zaręczyn (ispit)¹⁵⁵, aranżowanej już po zawarciu umowy małżeńskiej.
Zachowanie dziewczyny [jest] […] podobne. Nie oczekuje się od niej

własnych projektów [ani] życzeń co do małżeństwa. Podjęcie przez […]

¹⁵⁵Podpisanie w 1912 roku porozumienia antytureckiego (I wojna bałkańska), połączone
z oficjalnym ustaleniem sfer wpływów w Macedonii (dziś Północnej), skutkowało próbami
normatywizowania prawa cywilnego, karnego oraz kościelnego na terenach wciąż pozosta-
jących w granicach norm prawa zwyczajowego. Wprowadzenie w 1912 roku ispitu, czyli
kościelnego obrzędu zaręczyn, rejestrowanego w księgach i zobowiązującego narzeczonych
do późniejszego zawarcia związku małżeńskiego w cerkwi, było konsekwencją dostosowy-
wania zasad współżycia społecznego w Macedonii Wardarskiej do norm prawa kościelnego
obowiązujących w Serbskim Kościele Prawosławnym.
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rodziców akcji małżeńskiej przez przyjęcie swatów winno być przez nią
powitane protestem przeciwko wydawaniu jej za mąż i usuwaniu z domu
rodzicielskiego. Jeśli wybór rodziców jej nie odpowiada, nie wypada jej
tego zakomunikować bezpośrednio. Co najwyżej może zwierzyć się przy-
jaciółkom i oczekiwać, że opinia jej [dotrze] do rodziców i tą drogą może
dojść do pożądanych przez nią zmian. Współudział [dziewczyny] w trans-
akcji małżeńskiej [jest] bierny. Przy ceremonii swatania chłopiec nie jest
obecny i swoją zgodę na kandydata, znanego jej częstokroć tylko ze słysze-
nia, wyraża ona, zgodnie ze zwyczajem, wobec swego przyszłego świekra.
Dalszy jej współudział zaznacza się tylko przyjmowaniem darów, przysła-
nych […] przez przyszłego męża, i wręczaniem darów przeznaczonych dla
niego i dla jego rodu. Do tego się sprowadza jej czynny udział w ceremonii
kontraktu, w której chłopiec znowu nie uczestniczy.
W ten sposób we wszystkich stadiach transakcji małżeńskiej, począw-

szy od wyboru kandydata, na kontrakcie skończywszy, osobiste postawy
i życzenia przyszłych małżonków [zostają] wyeliminowane jako nieistotne.
W wyborze małżonka, w [toczonych] debatach i rozważaniach oczekiwa-
na jest od nich obojętność i pasywność. Decyzja […] przysługuje rodzicom,
[a] kandydat powinien się podporządkować.
Osobiste kwalifikacje do małżeństwa rozpatrywane [są] ze stanowi-

ska grupy rodzinnej i oceniane ze względu na przydatność danej osoby
w grupie. Pracowitość, umiejętności zawodowe, karność i posłuszeństwo,
towarzyskość, brak kłótliwego usposobienia, zdrowie — to są kwalifikacje
cenione najwyżej. Piękność nie odgrywa roli. Osąd kwalifikacji kandydata
[opiera się] nie na osobistej obserwacji kandydatów, lecz na ich przyna-
leżności rodzinnej: wnosi się, że kandydaci winni posiadać [takie] cechy,
jakie posiada ich rodzina*.

Trudności transakcji małżeńskiej

Pozornie może wyglądać, że eliminacja indywidualnego wyboru czyni
małżeństwo— jako oparte na wyborze, decyzji i woli rodziców— rzeczą ła-
twą. W gruncie rzeczy [jednak] tak nie jest. Trudności piętrzą się [bowiem]
nie tutaj, lecz gdzie indziej. Gdyż wyborem rodziców rządzą nie tyle ich ży-
czenia i potrzeby grupy [rodzinnej], ile ogólna koniunktura małżeńska, to
znaczy [faktyczne] możliwości małżeńskie dla ich potomków. Koniunktura
[zaś] określona jest przez szereg czynników incydentalnych, wynikających
z ogólnej sytuacji, w której zawierane są małżeństwa. Elementy tej sytuacji
są następujące.

*[W notatkach angielskich:] Kwalifikacje. Dziewczyna: to samo stratum społeczne (nie-
wymagane), jej dobre imię, dobra krew (=dobra rodzina), dobre zdrowie, pracowitość.
Chłopiec: to samo stratum społeczne (pożądane wyższe), dobra rodzina (bez wewnętrznych
sporów), zdrowie, obowiązkowo stoka (dobytek). Zasada tożsamości kultury [obu stron].
(Tłum. Anna Engelking).
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Macedonia w ogóle odczuwa pewien (ograniczony co prawda, ale
dający się [zauważyć]) brak kobiet. Według statystyk liczba mężczyzn
przekracza [tu] liczbę kobiet. Informacje, które posiadam co do Porecza,
nie są dość [ścisłe], ponieważ brak mi danych statystycznych. Jakkol-
wiek bądź jest, pewne zjawiska wskazują, że racja małżeńska na Poreczu
zdaje się niezbyt korzystna dla mężczyzn. Zasięg związków małżeńskich
dla każdej wsi jest [tu] bardzo ograniczony, nie obejmuje więcej aniże-
li kilku wsi okolicznych. Ten zasięg […] jest dla kobiet rozleglejszy niż
geografia małżeństw męskich, gdyż obejmuje […] zazwyczaj również parę
lub kilka wsi należących do bogatych rolniczych regionów […] w są-
siedztwie Porecza*. [Wskutek] tego istnieje stały, choć niezbyt znaczny
odpływ kobiet z Porecza, odpływ, który pozostaje nieodwzajemniony przez
proces odwrotny. Przyczyną tego są różnice w kosztach małżeństwa na
Poreczu i w regionach rolniczych. Odkup za kobiety poreckie jest nie-
wielki, znacznie mniejszy niż na Polach, wobec tego rodzinom polnym
kalkuluje się tego rodzaju kombinacja; poreckie kobiety, cenione za swo-
ją pracowitość i karność, są poszukiwane**. Z drugiej zaś strony odkup
i koszty małżeństwa z kobietami z Pól przerastają możliwości poreckich
mężczyzn. Stąd zjawisko braku kobiet, które zwłaszcza zaznaczało się
dobitnie w wypadku wdowców, po kilka lat czasem pozostających we
wdowieństwie i tylko z najwyższym trudem [znajdujących żony], podczas
gdy wdowy niemal równocześnie ze śmiercią męża zasypywano propo-
zycjami.
Oprócz tego czynnika, bardzo charakterystycznego dla Porecza, działa

tu również szereg […] czynników o charakterze społecznym, związanych
ze strukturą tego społeczeństwa. Wprowadzają [one] w […] ogólną sy-
tuację, niekorzystną dla mężczyzn, znaczne ograniczenia selekcji małżeń-
skiej w obrębie zasięgu małżeństw, z góry eliminując możliwość związków
między różnymi osobami i [wydatnie ograniczając liczbę] możliwych kan-
dydatów […]. Te eliminacje są następujące. Po pierwsze, zasada egzoga-
mii, która teoretycznie (z góry) wyłącza wszystkich kandydatów, których
wspólne pochodzenie nie przekroczyło sześciu-siedmiu pokoleń w linii
męskiej lub trzech-czterech w linii kobiecej. […] Egzogamia obowiązuje
[także] wszystkich spowinowaconych oraz tych, między którymi istnie-
je związek kumostwa rodowego lub pobratymstwa. Dwie wsie, Botusze

*[Uwagi w angielskich notatkach:] Geografia małżeństw i grupy, które faktycznie się
przeżeniają. Grupy przeżeniających się wsi: Zdunie, Tażewo, Breznica; Tażewo, Breznica,
Cresznewo. Grupy wsi nieprzeżeniających się. Małżeństwa jednostronne: Pole i Porecze oraz
gornite seła [wsie Górnego Porecza] (Odpływ dziewcząt z Porecza!). Preferowanie małżeństw
między wsiami: Tażewo–Breznica, Brest–Kosowo, Zagrad–Wołcze. Międzywiejska egzogamia:
Botusze–Brest. (Tłum Anna Engelking).

**[W notatkach:] Wołczewski dejki na drugite seła [Dziewczęta z Wołcza (wychodzą za
mąż) do innych wsi]. Głównie: Pole, Reczane; z bogatych domów — Kumanowo. To stała
tendencja. Z Pola klienci stali: mniejsze koszty. Odkup, w porównaniu z Gostiwarskiem, zni-
komy.
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i Brest, obowiązuje zakaz wymiany małżeńskiej na zasadzie jakiejś pra-
dawnej przysięgi — zaroku¹⁵⁶.
Dalsze ograniczenia wprowadza stratyfikacja gospodarcza wsi. Ro-

dziny bogate, średniozamożne i biedne różnią się znacznie w typie prac
i rzemiosł kobiecych, składających się na gospodarkę domową. Stąd unika
się małżeństw z dziewczętami z rodzin biednych lub należących do sfer naj-
uboższych, ponieważ umiejętności robocze kandydatki winny odpowiadać
warunkom istniejącym w domumęża. Małżeństwa z dziewczętami z rodzin
znacznie zamożniejszych są znowu uniemożliwione ze względu na koszty
małżeństwa i wysokość odkupu, przekraczające możliwości rodziny chłop-
ca; poza tym zresztą każda rodzina stara się uniknąć oddania […] córki do
domu czy środowiska o stopie życiowej niższej niż własna i [koligacenia
się] tą drogą z rodzinami o niższym stanowisku społecznym*. Rezultat jest
ten, że za małżeństwo najbardziej pożądane uważa się taką kombinację,
w której dziewczyna przechodzi do rodziny z tego samego lub też cokol-
wiek wyższego stratum**.
To wszystko nie wyczerpuje jednak [ogółu] komplikacji i trudno-

ści transakcji małżeńskiej. Do przezwyciężenia [pozostają] jeszcze inne
przeszkody. Moment małżeństwa nie jest dla członka rodziny dowolny —
jest on wyznaczony zgodnie z koniecznościami życia rodzinnego i zasadą
kolejności [małżeńskiej według] wieku i starszeństwa. Dla chłopca poszu-
kiwanie żony rozpoczyna się w stosunkowo wczesnym okresie młodości,
ponieważ wzrost bogactwa rodzinnego, spowodowany współuczestnictwem
starszych chłopców we wspólnych czynnościach gospodarczych, wymaga
równoważnego wzrostu prac kobiecych. Dla pomyślności gospodarstwa bo-
wiem winna być stale zachowywana równowaga między zróżnicowanymi
[według płci] typami pracy. Z drugiej zaś strony dziewczyna wydawana jest
zamążw stosunkowo późnym okresie życia, [ponieważ] przed przenosinami
do domumężowskiegomusi […] opanować szereg rzemiosł i prac kobiecych
i wyprodukować cały swój posag, składający się z różnych typów odzieży,
przeznaczonej na użytek własny i na dary weselne w rodzinie [pochodze-
nia] i rodzinie męża. Zadanie to rzadko kiedy wypełnione jest wcześniej
aniżeli przed dwudziestym drugim rokiem jej życia, [a] częstokroć znacznie
później. Zgodnie z tym małżeński wiek dziewczyny określony jest powyżej

*[W notatkach:] W związku z tym, rodziny ze średniej warstwy są w stosunkowo najlep-
szej sytuacji, składają się one bowiem na większość populacji [wsi].

**[W notatkach:] Konkluzja: małżeństwo so arno (so swadba) [jak należy — z weselem].
Dziewczyna z bogatego domu do bogatego, ze średniego do bogatego, z biednego do średnie-
go. Inaczej nie. Z bogatego do mniej bogatego — tak, o ile mniej bogaty dom [wydzielony]
z bogatej zadrugi. Ze średniego domu do bogatego itd., o ile dobra kucia [dobry dom], to
znaczy „imat słoga, imat pomin, rabotni, kaderni” [(taka, w której) panuje zgoda, wspólnota,
(której mieszkańcy są) pracowici, zaradni] — przede wszystkim: „da se ne łuti, da se ne karat”
[nie ponoszą ich nerwy, nie kłócą się]. Przy tym dziewczyna może być i przeskoczką [tj. nie
być już dziewicą], o ile jest przeskoczką bez skandalu.

¹⁵⁶Porecką koncepcją zaroku zajmuje się Obrębski niżej w rozdz. „Pogańskie prawosła-
wie” i „Tubylcza teoria rytuału”. Więcej na temat egzogamii między Brestem i Botuszem zob.
w rozdz. „Kazirodcza miłość albo seks i represja. Mit o kazirodztwie” w części 2.
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tej granicy. W tym samym kierunku oddziałują równie dobrze sentymen-
ty rodziców, pragnących jak najdłużej [zatrzymać] córkę w domu, jak i jej
wartość robocza, z której w pewnych wypadkach trudno jest zrezygnować.
W tym związku idealny wiek małżeński jest inny dla chłopców, inny zaś
dla dziewcząt: dla chłopca otwiera się on w wieku 17–18 lat, podczas gdy
25-letnia dziewczyna jest czasem uważana za zbyt młodą do małżeństwa*.
Mimo to nie trzeba zapominać, że wiek nie jest bynajmniej podsta-

wowym wskaźnikiem małżeńskości kandydata i […] nie odgrywa [wcale]
decydującej roli przy oznaczaniu momentu małżeństwa. Grają tu rolę i inne
czynniki, mianowicie konieczność przestrzegania pewnego tempa w kolej-
ności i następstwie małżeństw grupy rodzinnej i nakaz poszanowania zasady
starszeństwa**. Zarówno dla rodziny chłopca, jak i dziewczyny małżeństwo
jest związane z poważnym wydatkiem gospodarczym i uwarunkowane sze-
regiem transakcji gospodarczych, które nie mogą [dokonywać się] w zbyt
[małych] odstępach. Jeśli na przykład w rodzinie [gotowych] do ożenku
[jest] dwóch chłopców o różnicy wieku [wynoszącej] rok, to ich małżeń-
stwo będzie oddzielone większym odstępem czasu, na przykład okresem
trzyletnim, gdyż okres krótszy nie wystarczy do skumulowania dostatecznej
ilości bogactwa, koniecznej do następnej transakcji małżeńskiej. Jeśli z ja-
kichś względów siostra chłopca zatrzymana zostaje w rodzinie na przykład
do 25 roku życia i dłużej, to jej brat, choćby o parę tylko lat młodszy od niej,
musi [z własnym] małżeństwem czekać jej zamążpójścia. Te zasady kompli-
kują kwestie małżeńskie; każdą sprawę małżeńską indywidualizuje szereg
czynników. Rezultat jest ten, że otoczenie nigdy nie jest dość dobrze poinfor-
mowane […], czy dany chłopiec lub dziewczyna są na wydaniu, czy też nie.

*[W notatkach:] Małżeństwo. Wiek: [chłopiec]: 17–30, [dziewczyna]: 19–30; [chłopiec]
17-[letni] [z dziewczyną] 20-[letnią]; [chłopiec] 17-[letni] [z dziewczyną] 22–23-[letnią]
itd. To w związku z edukacją dziewczyny. Ale również: za mażot nemat starost [dla męż-
czyzny wiek nie ma znaczenia]; żensztiniata wczas s’odrodujet [kobiety wcześnie opuszczają
swoją rodzinę (dosł. odłączają się od rodu)]; maż da możet tikwa da pokrenet, swe rod imat
[mężczyzna, byle był w stanie unieść dynię, już może mieć dzieci; dosł. mieć ród].

**[Por. zapisy w notatkach:] Przeżenianie. Podgazujenie: je podgazili. Postara: so red. Take
se radziani, take cie se mażat i take cie se żenat. Ne mu dozwołuet: czekaj, cie se żenime so red,
czekaj cie najem i ja. Ne podgazujeme. Ne czinit. Koj znajet, zaszto ne czinit; ne podgazuat.
Od nekoja nestrecia możet: teszka da ostanujet itp.

1. Dejka pomała moliła da ja daat. Bratot mu daat. Żenite cie ti każuat. „Tatko tebe te
podgaził. Si dowede snaa, ne te żeni tebe”. Ne. So red! „Cie te zwrszim tebe, pa cie go żena
Stojka”.

2. Welᴶan (65) i Krstana (60): „Me podgaziła. Zato si nema maszka czeład (mu izum-
re’a)”. Welᴶan se łutesze so [tatko] mu. Welᴶan se łutesze so [majka] mu. Sankcija: nesrecia.

Przeżenianie. Sprzeniewierzanie się kolejności. Po starszeństwie: po kolei. Tak jak się ro-
dzili, tak będą za mąż wychodzić i tak będą się żenić. Nie pozwalają [się żenić]: czekaj, żenić
się będziemy po kolei; czekaj, ja też sobie znajdę żonę. Nie sprzeniewierzamy się, [bo] to nie
wychodzi na dobre. Kto wie, dlaczego to nie wychodzi na dobre, [dlaczego] się nie sprzenie-
wierzamy. [Może w obawie] przed jakimś nieszczęściem, że dziewczyna zajdzie w ciążę itp.

1. Młodsza siostra [dosł. dziewczynka] prosiła, by ją wydali. [Jej] brata już ożenili. Ko-
biety ci powiedzą. „Ojciec ci się sprzeniewierzył, przyprowadził sobie synową, a ciebie za
mąż nie wydaje”. Nie tak. Po kolei! „Najpierw zaręczymy ciebie, potem ożenimy Stojka”.

2. Welᴶan (65 lat) i Krstana (60 lat): „Podgaziłamnie — i dlatego nie ma synów (wszyscy
[synowie] jej umarli)”. Welᴶan kłócił się z ojcem i kłócił się z matką. Sankcja: nieszczęście.
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Cały ten skomplikowany zespół zasad i czynników determinuje kwe-
stię małżeństwa w każdej rodzinie, dla każdego z jej członków w sposób
specjalny i jedyny, co czyni synchronizację małżeństw między rodzinami,
którym z innych względów nic nie stoi na przeszkodzie do przeżeniania
się, niezwykle trudną. Kandydaci, którzy spełniają wszystkie warunki eg-
zogamii, stratyfikacji społecznej, wieku i kwalifikacji osobistych, mogą być
[nieosiągalni jedynie] z powodu różnic, którym podlega wyznaczenie ich
małżeństwa [w czasie].
W tych warunkach zastęp kandydatów pożądanych lub [osiągalnych]

dla każdej jednostki w wieku małżeńskim jest rzeczywiście […] ograniczony
do bardzo nieznacznej liczby. Ale nawet i w tej ograniczonej grupie [poten-
cjalnych] kandydatów dobór małżeński jest niesłychanie trudny. Rządzi nim
bardziej przypadek niż świadomy i niczym nieskrępowany […] wybór za-
interesowanych rodzin. Rezultaty rozpoczętej akcji małżeńskiej [są] zawsze
niepewne.
Jak nam już wiadomo, wstępne kroki w akcji małżeńskiej winny

być podjęte z reguły przez rodzinę chłopca. Polegają one na wywiadach
i zbieraniu informacji o partiach uznanych za pożądane, sondowaniu zamia-
rów i planów rodzin kandydatek do małżeństwa, eliminowaniu pewnych
kandydatek i selekcji innych. Oczywiście, partia chłopca wszczyna akcję
małżeńską, [mając] bardzo niedokładne informacje [co do perspektyw] mał-
żeńskich […] swego kandydata. Zostają one poznane dopiero w procesie
swatania. Dzieje się to na skutek następujących okoliczności.
Naokoło każdego z kandydatów i każdej z kandydatek koncentruje się

zazwyczaj cały szereg akcji małżeńskich. Każda z nich wpada w kontekst
rywalizacji z innymi współubiegającymi się partiami. Zwykła guerilla, któ-
ra się tu rozwija, polega na przemyślanych, wypracowanych w szczegółach
i nieliczących się z niczym intrygach, obliczonych na kompromitację ry-
wala w oczach rodziny kandydata czy kandydatki (i vice versa) za pomocą
plotki i obmowy. Instrument ten wydaje się bardzo efektywny, toteż rzad-
ko zdarza się, aby wybrana kandydatka została zdobyta przez konkurenta
ex promptu. Rozpoczęcie akcji małżeńskiej to inauguracja szeregu perypetii,
których rezultat [jest] nieznany, które kończą się często związkiem począt-
kowo najmniej przewidywanym i [podczas] których najbardziej pożądane
partie okazują się nieosiągalne.
Technika akcji małżeńskiej [jest] dostosowana do tej sytuacji. Jej fazy

[są] następujące. [Pierwsza to] wstępny wywiad*, który polega za zbie-
raniu przez […] rodzinę i krewnych informacji dotyczących [perspektyw]
małżeńskich kandydata. Zadaniem tego wywiadu [jest] zorientowanie się,
jakie partie mogą wchodzić w rachubę ze względu na osobiste i społecz-
ne kwalifikacje kandydatów, eliminacja kandydatek niepożądanych lub

*[Uzupełnienie na marginesie:] Wywiad wstępny: rejestrowanie danych, dostarczanych
przez plotkę wiejską — brak zasięgania informacji u źródła. Brak oficjalności czy ostentacyj-
nego zdradzania własnych intencji. Po prostu pogłębianie znajomości otoczenia z tego punktu
widzenia. Klasyfikacja rodzin i ich kandydatów.
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nieosiągalnych, informacja co do zamiarów tych partii. Jest to faza nie-
zorganizowana przez żaden zwyczaj. Zaczyna się jeszcze na długi czas
przed projektowanym małżeństwem kandydata. Wywiad ten prowadzi sta-
le zarówno rodzina chłopca, jak i dziewczyny; jest to lustracja możliwości,
zbieranie informacji orientacyjnych. Gdy projektowany czas małżeństwa
się zbliża, następuje faza wywiadu ściślejszego. Polega on na zwróceniu
się po informacje do źródła, to znaczy do osób blisko związanych z kandy-
datem [czy kandydatką].
Zależnie od tego, czy krok ten jest bardziej oficjalny, [czy] grani-

czy z poufną, lecz jeszcze nieoficjalną deklaracją, czy też [jest] tylko
[prowadzonym] przez osoby zaufane wywiadem w środowisku kandyda-
ta, przybiera on różne formy. Akcja ta graniczy częstokroć z oficjalnymi
oświadczynami, to znaczy swataniem. Swatanie nosi na Poreczu nazwę
snabenie, pełniący zaś funkcję swatania nazywa się snabnik. Tą nazwą okre-
ślany jest każdy, kto w sposób oficjalny bądź nieoficjalny, serio czy też
zdawkowo zajmuje się kojarzeniem par. Gdy więc na przykład ktoś pra-
gnie pokierować czyimś wyborem, zwraca się do niego zwrotem: „daj da
te snabim” (pozwól mi cię swatać) lub „daj ja da ti bidem snabnik” (niech
[to ja właśnie] będę twoim swatem). Nazwa ta ma jednak ścisłe i określone
znaczenie, zdefiniowane przez kontekst sytuacji.

Przebieg transakcji małżeńskiej

Normalnie transakcja małżeńska ma przebieg następujący. O małżeń-
stwie chłopca czy dziewczyny decyduje cały szereg czynników. Przede
wszystkim małżeństwo musi się trzymać określonych granic wieku, któ-
re są inne dla chłopca i inne dla dziewczyny. Chłopców żeni się niemal
niezwłocznie po osiągnięciu fizycznej dojrzałości, w wieku 17–19 lat. Chło-
piec, który przekroczył tę granicę, może już być uważany za zbyt starego,
by stanowić właściwą partię dla dziewczyny o dobrych szansach małżeń-
skich. Natomiast wiek małżeński dziewczyny przypada na lata późniejsze,
gdyż normalnie dziewczynę wydaje się za mąż w wieku 22–25 lat i granica
jej wieku małżeńskiego przeciąga się aż do trzydziestki.
Inicjatywa rozpoczęcia transakcji małżeńskiej wychodzi od strony

chłopca, ściślej mówiąc od jego władz rodzinnych, a więc w pierwszym rzę-
dzie ojca. Stronie dziewczyny nie pozostaje nic innego, jak czekać swatów
i spośród współubiegających się wybrać partię najlepszą i najodpowied-
niejszą.
Wstępne kroki małżeńskie, czyli snabenie – swatanie, polegają na wy-

szukaniu odpowiedniej kandydatki i wysondowaniu, w jaki sposób mogą
być przyjęte ewentualne oświadczyny. Główną rolę w tym stadium trans-
akcji małżeńskiej spełnia [swat], czyli tzw. snabnik. Zadaniem jego jest nie
tylko wybadanie zamiarów strony dziewczyny, ale w razie potrzeby rów-
nież i skuteczne zareklamowanie swego kandydata. Najchętniej na [swata]
wybiera się kogoś, kogo z obu stronami łączy stosunek pokrewieństwa czy
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powinowactwa. Gdyż jako krewny ma on swobodny i niezwracający uwagi
przystęp do rodu dziewczyny i łatwiej jest mu zdobyć jego zaufanie.
[Swat] kończy swoje funkcje z chwilą, gdy jego kandydat został

zaaprobowany przez rodziców dziewczyny, co wyrażone zostaje przez
niezdecydowaną i [mglistą] propozycję odłożenia definitywnej rozmowy
w tej sprawie na kilka miesięcy, gdy dziewczyna będzie już gotowa do
małżeństwa. Na jego miejsce wstępuje ojciec chłopca, który następnego
dnia udaje się do rodziców dziewczyny, zazwyczaj sam, nigdy zaś w to-
warzystwie […] syna, pretendenta do jej ręki. Przyjęcie […] oświadczyn
zostaje [zalegitymizowane] wręczeniem mu przez jedną z kobiet domu
normalnego daru (para lub dwie [pary] skarpet [dzianych] przez dziewczy-
nę), [który zostaje] odpłacony zgodnie ze zwyczajową taksą odpowiednim
datkiem pieniężnym (10 do 20 dinarów za parę). Ta wymiana darów stwa-
rza już pierwsze zobowiązanie; od tej pory dziewczyna jest wetena¹⁵⁷, to
znaczy przyobiecana. W parę dni później ojciec chłopca przynosi lub przy-
syła dziewczynie jedno lub kilka ok¹⁵⁸ wełny i bawełny oraz pewną sumę
pieniędzy (200–400 dinarów), potrzebnych do sporządzenia przez [nią]
darów dla współuczestników ceremonii kontraktu małżeńskiego, zwanej
stroj¹⁵⁹. Z tej okazji następuje też wyznaczenie terminu stroju, o ile nie by-
ło to […] zdecydowane [wcześniej].
Stroj ma miejsce co najmniej dwa tygodnie, najdalej zaś dwa–trzy

miesiące po oświadczynach. Ze strony dziewczyny biorą w nim udział
jej rodzina i bliżsi krewni oraz sąsiedzi, ze strony zaś chłopca jego oj-
ciec w towarzystwie kilku krewnych, przyjaciół i sąsiadów. Ceremonia
ta jest przełomowym momentem w transakcji małżeńskiej. Stanowi ona
o publicznym zaciągnięciu wzajemnych zobowiązań co do projektowane-
go małżeństwa i ustanawia pewne prowizoryczne związki powinowactwa
między dwoma rodzinami. Głównym momentem ceremonii jest ustale-
nie wysokości odkupu, żądanego przez ojca dziewczyny, w czym głos
decydujący mają strojnicy, to znaczy mężczyźni towarzyszący ojcu chłop-
ca [i pilnujący prawidłowości zawieranego kontraktu]. Połowa odkupu
wypłacana jest natychmiast, reszta zaś podczas ceremonii wesela. Równo-
cześnie strona chłopca, to znaczy jego rodzina i bliższy ród oraz strojnicy,
otrzymują pierwsze dary, przygotowane dla nich przez dziewczynę. Z oka-
zji tej ceremonii ma miejsce również wymiana darów między chłopcem
a dziewczyną. Wymiana ta dokonuje się oczywiście przez pośredników,
gdyż chłopiec nie bierze udziału w stroju, dziewczyna zaś tylko przelotnie.
Stroj zamyka właściwie transakcję małżeńską. Od tej pory dziewczyna jest
już więcej niż wetena; staje się ona prawnie narzeczoną i mówi się o niej,
że jest „zakończona” — swrszena*. […]

*[W notatkach:] [Dziewczyna]: swrszena— dosł. zakończona = narzeczona. [Chłopiec]:
swrsził, imat zawrszena— zaręczył się, ma narzeczoną.

¹⁵⁷Od mac. weti — (ktoś) daje słowo, przysięga.

¹⁵⁸Oka (tur.) — jednostka wagi wynosząca 1,282 kg.

¹⁵⁹Stroj (mac.) — porządek, porządkowanie; także umowa małżeńska.
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Między strojem a weselem upływa, zależnie od okoliczności, od paru
miesięcy do paru lat. W tym czasie wszelkie stosunki towarzyskie między
obu rodzinami ulegają zawieszeniu. Nakaz wzajemnego unikania się obo-
wiązuje [zwłaszcza] narzeczonych. Dawniej nakaz ten był przestrzegany
rygorystycznie, dziś wyłom w nim czyni obrzęd zaręczyn cerkiewnych —
ispit — aranżowany zazwyczaj na krótko przed ślubem.
Transakcję małżeńską kończy swadba, czyli wesele. Swatoji, to znaczy

drużyna chłopca, złożona z jego ojca, wuja, kuma (ojca chrzestnego), braci
i innych członków rodu, udaje się po dziewczynę do jej domu i po ślubie, do-
konanymwdrodze powrotnej, przywozi ją do […] domu [męża]. Jest to uro-
czysty akt o bardzo rozbudowanym, widowiskowym ceremoniale. W domu
dziewczyny głównymi momentami tego aktu są: wypłacenie reszty odkupu
przez ojca chłopca rodzinie dziewczyny, wręczenie [jej członkom] kupnych
darów [peszkiszi], objętych odkupem [prit] i definitywne ceremonie ustano-
wienia węzłów powinowactwa między obu rodzinami. W domu chłopca na
pierwszy plan wybijają się akty uroczystego wprowadzenia dziewczyny do
rodziny i rodu, co zwłaszcza dobitnie wyraża się w trakcie rozdawania przez
nią darów weselnych. Ostatecznym finałem transakcji są uroczyste wzajem-
ne wizyty młodej pary w domu rodziców [dziewczyny] i rodziny młodej
w domu chłopca, otwierające między obu domami normalne współżycie to-
warzyskie w nowych okolicznościach i na nowych podstawach.

[Transakcja małżeńska. Zapisy terenowe]

Stroj
Wstępne umowy
Prwo sefte, jeden al’ dwajca cie odat. Kogaj cie dojet zbor, cie mu dajet

sestra, al’ snaa, jedno rało kałczini, [al’] dwe. Toj cie mu dajet bakszisz:
strebro (banka [al’] dwe). I togaj cie go pitat tatko mu na dejkata: „Kogaj
da dojda so stroj?”. I toj cie mu każet: „Toj i toj den da dojesz”. Dwe nedeli,
jeden mesec, tri meseca.
I togaj możet pred stroj cie mu pratit: 20 banki – 40 banki, tri oka –

czetiri oka pambuk, dwa–tri oka wołna.

[Ceremonia stroju]
I posle tatko od momokot cie soberet prijateli-komsziji: 7–9–11–13–

–15 duszi i cie otidet na stroj. Posiromaf: tri–pet duszi. I domacinot cie
spremat swe jadenie niegowo: pet lebo’a, jeden braw, pet–szest oka rakija,
szecier — jedna oka, kafe poła kiło, kromid, piper.
Stroj — togaj cie seczat (se seczet) prit. Togaj cie posakat pari.
Odma cie sednat za trpeza i cie se kurdisat za pijenie: nifno je. Drugi

łaf cie praat. I posle cie pocznet toj domacinot szto poszoł: „Mije sedime,
jademe, pijeme, a ti niszto ne me praszujesz nas, zaszto sme doszli. Ni kaj
ojime, ni szto sme doszli”.
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Prijat[el]: „Si ja znajete rabotata wije, szto wi je wasze. Si ja znajete, aj
kurdisajte. Nemajte straf od nas. Ako słuszame mije, mije cie wi poprajime,
ne wi rassipujeme”.
Dom[acinot]: „Cie bideme prijateli, al’ ne? Al’ sedisz na zborot?”.
Sw[atot]: „Cie bideme prijateli, ako dajesz szto sakam ja”.
Dom[acinot]: „Cie dajeme szto je prawo. Kołku szto dawat swite i mije

cie dajeme. Każi ti, szto sakasz”.
Sw[atot] i toj cie se podumat, cie se podumat, cie stanet, cie izlezet

na dwor (tuje imat drugi łudi, za izmet czinenie, szto pozwał komsziji
niegowi), cie se praszat so domacinkata i cie se nauczat sweszto da sa-
kat. I togaj cie dojet. Pak cie sednet blizo do niego, do dom[acinot] szto
doszoł. I cie ciutit, niszto ne każujet.
Pak dom[acinot] cie go praszat: „Aj — cie reczet — ti każuj neszto”.
Sw[atot]: „Za mene kołaj, cie każam. Tuku za tebe kako cie bidet”.
Dom[acinot]: „Kako biło, biło, każi! Znam ja kako je za mene! I za to’a

sum doszoł owde. Znam: jednaż cie daam, pa posle da zemam”.
Sw[atot]: „Ja ti sakam trista banki pari. I ti sakam opinci szijeni kołku

da imat łudi w kucia (pet–deset rała), ti sakam czetiri szamiji wołneni, ti
sakam kowczeg ti da naprajisz. Ti sakam kłaszenik, ti da kupisz. Ti sakam
deset oka pambuk. Ti sakam sedum oka wołna. Ti sakam dwa rała cineli.
E, to’a je ¹⁶⁰. Szto sakasz ti tebe od mene?”.
D[omacinot]: „Ja niszto ne sakam. Ti trażim czoek ja. Drugo szto moża

da sakam?”.
Sw[atot]: „Ełbet, sakaj neszto. Ti trebet i tebe. Ti trebet koszuli. Kołku ti

trebet maszki, mi każesz, darowni? Kołku ti trebet żenski koszuli darowni?”.
D[omacinot]: „Taja rabota to’a ne je. Taja si znajet, komu ta trebet da

dajet, komu da ne dajet. Deka si naprajit za neja, pa za nas — ne trebet!”.
I cie prekinat togaj łaf pak. Prijateliwe drugiwe swite słuszat, niszto ne

zborat. Togaj cie praszat domacinot:
D[omacinot]: „Ej, drużina, al’ czufte, szto rekofme mije?”.
Dr[użinata]: „Czufme!”.
D[omacinot]: „Je prawo da dam to’a, szto mi sakat, al’ ne?”.
Dr[użinata]: „Ne je prawo! Mnogu gorna cena je”.
Sw[atot]: „Pa ako rekoł ja, każujte wije sega”.
Dr[użinata]: „Ako trażisz tołku peszkiszi, pari mału cie zemisz”.
Sw[atot]: „Kołku je prawo da zema?”.
Dr[użinata]: „Prawo wecie neka ti każet domacinot. Kołku cie daat toj,

pa mije cie pogodime”.
D[omacinot]: „Ja daam sto banki”.
S[watot] cie ciutit togaj.
S[watot]: „E, bre, prijateli, al’ je prawo tołku da mi dajet?”.
Dr[użinata]: „Ne je prawo. Ni ti pogodi, ni toj. Kołku szto cie go najeme

munasip [nadpisane: prawo], tołku cie pristajete. I ti, i toj”.

¹⁶⁰Rzeczy wymienione tu przez swata (ojca dziewczyny) w rękopisie ujęte są w klamrę
z adnotacją: peszkiszi.
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Sw[atot]: „Aj, najdete go munasip”.
Dr[użinata]: [I tija cie kurdisat łaf da praat. Tija szto ciuteli do se-

gaj, kałaba łafot. Cie preraczunat, peszkiszi kołku czinat. Ako fatat parite
peszkiszi 150 banki, togaj cie go praszuat domacinot od dejkata:] „Al
n’ostawasz ti niszto od peszkisziwe?”.
Sw[atot] cie si dumat togaj. Ako mu se trebni, cie reczet: „Ne osta-

wam”.
Dr[użinata]: „Peszkisziwe ti faciat tołku pari: 150 banki. Swe! Da ji kupi

domacinow. Sakasz sam da ji kupujesz, da ti dajet pari, ili toj ji kupujet?”.
Sw[atot]: „Ne, ne. Toj neka kupujet. Pari necium!”.
Dr[użinata]: „Ako ji kupujet toj peszkisziwe, ti 150 banki pari cie ze-

misz. Ako ji kupujesz ti, cie ti dajeme trista banki”.
Sw[atot]: „Ne moj, bre, ne me dawite. Mału se pari”.
Dr[użinata]: „Ne krukaj! Stanite, krszite lebot, zar ne sme gładni?”.
Sw[atot] i d[omacinot] togaj cie stanat, cie fatat lebot w raki, cie se

prekrstat, cie se bacat usta so usta i cie go okrszat lebot. Cie go okrszat i cie
go menat. To’a parcze szto biło u niego, cie mu go dajet niemu, a toj cie
go zemit to’a. I pak cie se bacat. I cie reczat: „Aj swastwo i brastwo da je
weczno!”.
Dr[użinata]: „Amin!”.
I tako tri leba cie okrszat. D[omacinot] cie izwadit pari i cie dajet poła

(150/75; 200/100). I posle cie si sednat. I cie kurdisat posle pesni; do togaj
ne pejat. Cie jadat. Weczera.
Posle weczera daroji cie dojat. Cie se podaruat swite szto se tua. Naj-

prwo tatko mu od dejkata — samo za niego. I niegowo komsziji. Posle
domacinow (swite daroji) (tri–pet–sedum) i cie mu każet, kako szto je. Ti-
ja tamo szto bili swekom baszka na rame. Domacin [so] bakszisz owija
daroji cie ji płatit; za swite toj [cie] płatit 30–40–50 banki. Tija szto doszli
da ja widat dejkata, cie mu daat bakszisz: ja banka, ja dwe. Taja cie im
zemit raka, cie ji bacit i cie zemit pari. Tija pari i tija za darojte [se] za
neja. Potrosziła neszto, neszto cie donesit.
Sabajle, kogaj cie kinisat a si odat i pak cie mu ostajit poczest na dej-

kata: 150–200–300 dinara.
D[omacinot]: „S Bogom swatu. Kogaj da dojdam za swadba?”.
I toj cie mu każet, koje wreme da bidet. Od kogaj skrszili leb, swatu cie

se wikat.
Dejka gowejet.

Stroj ¹⁶¹
Wstępne umowy
Najsamprzód pójdzie jeden lub dwóch [do ojca dziewczyny]. Kiedy

przejdą do rzeczy, siostra [dziewczyny] albo synowa [gospodarzy] da im

¹⁶¹Polski wariant opisu stroju nie jest dosłownym przekładem macedońskich notatek. Tłu-
macząc i redagując swoje notatki, Obrębski wprowadzał uzupełnienia i komentarze.
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parę skarpet albo dwie pary. Ci dadzą [tej, która ofiarowała], bakszysz:
srebrną monetę (jedną albo dwie). I wtedy zapytają ojca dziewczyny: „Kie-
dy przyjść ze strojem?”. I ten im powie: „Tego i tego dnia masz przyjść” —
za dwa tygodnie, za miesiąc, za trzy miesiące.
I potem — przed strojem jeszcze — może im posłać ojciec chłopca 20

do 40 banknotów [każdy o wartości dziesięciu dinarów], trzy do czterech
ok bawełny i dwa do trzech ok wełny (są to przewidywane koszty darów,
które otrzymają uczestnicy stroju od dziewczyny).

[Ceremonia stroju]
I potem ojciec chłopca zbierze przyjaciół-sąsiadów: 7, 9, 11, 13,

15 osób [dosł. dusz], i pójdą na stroj. Biedniejszy zbierze trzy albo pięć
osób. Gospodarz sam przygotuje całe jedzenie: pięć chlebów, barana, pięć
do sześciu ok [rakiji], jedno oka cukru, pół kilo kawy, cebulę, paprykę
itd.¹⁶².
Stroj — wtedy będą uzgadniali prit (cenę odkupu). Wtedy zażądają

pieniędzy.
Zaraz po przyjściu strojnicy siądą za stół i wezmą się do picia: [rakija]

jest ich. Rozmawiać będą o czym innym. A potem rozpocznie ten gospo-
darz, co przyszedł: „My siedzimy, jemy, pijemy, a ty wcale mnie nie pytasz,
po cośmy przyszli. Ani dokąd idziemy, ani dlaczegośmy przyszli”.
Ojciec dziewczyny¹⁶³: „Wy znacie swoją sprawę, to jest wasza spra-

wa. Znacie ją. No, to czyńcie [swoje]. Nie bójcie się nas. Jak wysłuchamy,
pomożemy wam, nie zrobimy wam krzywdy”.
Ojciec chłopca: „Będziemy przyjaciółmi¹⁶⁴ czy nie? Podtrzymujesz, coś

rzekł?”.
Ojciec dziewczyny: „Będziemy przyjaciółmi, jeśli mi dasz, czego chcę”.
Ojciec chłopca: „Damy to, co należy. Ile wszyscy dają, tyle i my damy.

Powiedz ty, czego chcesz”.
Ojciec dziewczyny zastanowi się, zastanowi się, wstanie, wyjdzie na

dwór (tu są inni ludzie, jego sąsiedzi, których wezwał dla czynienia hono-
rów domu), naradzi się z gospodynią [tj. z żoną] i wyuczą się [tj. umówią
się co do] wszystkiego, czego chcą. I potem wróci. I usiądzie obok ojca
chłopca, który przyszedł. I będzie milczał, nic nie będzie mówił.
Ojciec chłopca znów go [ojca dziewczyny] zapyta: „No dalej — rzeknie

— powiedzże coś”.

¹⁶²W macedońskim rękopisie Obrębskiego lista produktów spożywczych wzięta w klamrę
z adnotacją: Strojnici [Swatowie].

¹⁶³W macedońskich notatkach (rękopis) Obrębski zaznaczył, że tę kwestię wypowiada
przyjaciel. W polskim przekładzie (maszynopis) przypisał ją, zgodnie z logiką rytuału, ojcu
dziewczyny. W całym zapisie Obrębskiego rozpisanie ról jest następujące: odpowiednikiem D
(domacinot, gospodarz) z macedońskiego rękopisu jest w jego polskim przekładzie ojciec
chłopca, odpowiednikiem S (swata) — ojciec dziewczyny. Jego macedoński zapis myli, po-
nieważ w rzeczywistości domacinem jest ten, do którego się przychodzi (ojciec dziewczyny),
a swat to, zgodnie z terminologią, ten który przychodzi (ojciec przyszłego męża córki doma-
cina).

¹⁶⁴Ojcowie małżonków, zwracając się do siebie wzajemnie, używają zwrotu prijateł.
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Ojciec dziewczyny: „Ze mną łatwo, powiem. Tylko z tobą nie wiadomo,
jak będzie”.
Ojciec chłopca: „Co było, to było, [a więc] mów! Jak jest ze mną, wiem!

I dlatego tu przyszedłem. Wiem: najpierw dam, a potem wezmę”.
Ojciec dziewczyny: „Chcę trzysta banknotów pieniędzy. I chcę opanek

szytych, tyle ile mam ludzi w domu (pięć do dziesięciu par). Chcę czterech
chust wełnianych. Chcę, żebyś mi zrobił skrzynię. Chcę sukna (kłaszenik),
które ty kupisz. Chcę dziesięć ok bawełny. Chcę siedem ok wełny. Chcę
dwóch par trzewików. Ot, to tyle¹⁶⁵. A czego ty chcesz ode mnie?”.
Ojciec chłopca: „Ja niczego nie chcę. Przyszedłem po człowieka. Czego

innego mogę chcieć?”.
Ojciec dziewczyny: „Ełbet ¹⁶⁶, żądaj czegoś. Tobie też potrzeba. Potrze-

bujesz koszul. Ile ci trzeba męskich, powiedz mi, darownych? Ile ci trzeba
kobiecych koszul darownych?”.
Ojciec chłopca: „Ach, nie o to chodzi. Ona [dziewczyna] sama wie,

komu ma dać, a komu nie. Niech [przygotuje] dla siebie, a dla nas — nie
trzeba!”.
I wtedy ponownie rozmowa się urywa. Przyjaciele, inni — wszyscy się

przysłuchują, nic nie mówią. Wtedy gospodarz [ojciec chłopca] zapyta: „Ej,
drużyno, czy słyszeliście, cośmy powiedzieli?”.
Drużyna: „Słyszeliśmy”.
Ojciec chłopca: „Czy powinienem dać to, czego chcą odemnie, czy nie?”.
Drużyna: „Nie powinieneś. Cena jest bardzo wygórowana”.
Ojciec dziewczyny: „Ja już swoje powiedziałem, teraz wy mówcie”.
Drużyna: „Jeśli żądasz tylu peszkiszi, weźmiesz mniej pieniędzy”.
Ojciec dziewczyny: „Ileż mam prawo wziąć?”.
Drużyna: „Ile masz prawo, to już niech gospodarz [ojciec chłopca] ci

powie. [Niech powie], ile da, a potem my ustalimy”.
Ojciec chłopca: „Daję sto banknotów”.
Ojciec dziewczyny pomilczy jakiś czas [i powie]: „Ejże, przyjaciele, czy

[to się należy, żeby mi dawał] tyle?”.
Drużyna: „Nie, [nie należy się]. Ani tyś utrafił, ani tamten. Ile my uzna-

my za [należyte], na tyle przystaniecie, i ty, i on”.
Ojciec dziewczyny: „No, to znajdźcie to, co [należyte]”.
I teraz drużyna zacznie [debatować]. Ci, co dotąd milczeli, mówią je-

den przez drugiego. Przerachują, ile wynoszą peszkiszi. Gdy [dojdą do]
kwoty 150 banknotów, zapytają gospodarza — ojca dziewczyny: „Czy nie
ustąpisz nic z peszkiszi?”.
Wtedy ojciec dziewczyny się zastanowi. Jeśli ich potrzebuje, powie:

„Nie ustąpię”.

¹⁶⁵W notatkach powyższy spis darów opatrzony jest klamrą z adnotacją peszkiszi. W in-
nym miejscu Obrębski objaśnia: „Peszkiszi to wyroby z tkaniny, jak obuwie, chustki, nakrycia
wierzchnie, czapki itd., które nie są wytwarzane przez miejscową gospodarkę i muszą być
kupione na rynku” (więcej w rozdz. „Odkup za żonę w Macedonii” w części 2).

¹⁶⁶Ełbet (tur.) — wszystko jedno, cokolwiek, nie ma znaczenia.
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Drużyna: „Te peszkiszi wyniosą cię w pieniądzach 150 banknotów,
wszystkie razem. Niech kupi je gospodarz [ojciec chłopca]. Czy chcesz ku-
pić je sam, a on ma ci dać pieniądze, czy on ma kupić?”.
Ojciec dziewczyny: „Nie, nie, niech on kupi. Nie chcę pieniędzy!”.
Drużyna: „Jeśli on kupi peszkiszi, ty weźmiesz w pieniądzach 150 bank-

notów. A jeśli ty kupisz, dajemy ci 300 banknotów”.
Ojciec dziewczyny: „Tak nie można, nie duście mnie. To za mało pie-

niędzy”.
Drużyna: „Nie narzekaj. Wstawajcie, łamcie chleb, czyż nie jesteśmy

głodni?”.
Wtedy ojciec dziewczyny i [ojciec chłopca] wstaną, wezmą chleb, prze-

żegnają się, pocałują [jeden drugiego] w usta i go przełamią. Przełamią go
i wymienią między sobą: jeden z nich da drugiemu swój kawałek, a ten
od niego weźmie jego kawałek. I znowu się pocałują i powiedzą: „Niech
swatostwo i braterstwo [trwają] wiecznie”.
Drużyna: „Amen!”.
I tak przełamią trzy chleby. Ojciec chłopca wyciągnie pieniądze i da

połowę ojcu dziewczyny (150/75; 200/100). Drugą połowę da na weselu.
I potem usiądą. I zaczną się pieśni; do tej pory nie śpiewa się. Ani się nie
je. A teraz będą wieczerzać.
Po wieczerzy przyjdą dary. Obdarowani będą wszyscy obecni. Najsam-

przód ojciec dziewczyny— [darem przygotowanym] tylko dla niego. I jego
sąsiedzi. Potem gospodarz [ojciec chłopca] (wszystkie dary, trzy–pięć–sie-
dem [zależnie, ile osób z nim przyszło]). Wszystkim obecnym, każdemu
z osobna [dziewczyna] rzuci na ramię dar. Gospodarz [ojciec chłopca]
opłaci te dary bakszyszem; za wszystkie zapłaci 30, 40 czy 50 bankno-
tów. Ci, co z nim przyszli, żeby zobaczyć dziewczynę, dadzą jej bakszysz:
banknot albo dwa. [Ona] chwyci ich rękę, pocałuje i weźmie pieniądze. Te
pieniądze i te dary są dla niej*. Coś niecoś wydała, coś niecoś dostanie.
Rano, gdy ruszają z powrotem, znów zostawia [ojciec chłopca] po-

czest ¹⁶⁷ dla dziewczyny: 15, 20 lub 30 banknotów¹⁶⁸. A kiedy rusza, „Z Bo-
giem, swacie” — powie [ojcu dziewczyny] i zapyta, kiedy mają przyjść
z weselem. I on mu powie, kiedy to ma być. Od kiedy przełamali chleb,
[zwracają się] do siebie swacie. Dziewczyna milczy (goweje¹⁶⁹).

[Luźne zapiski]
Snabnici. Kogaj cie idat, se wraciat; niszto ne bidujet, dur da napraat.
Strojnik — kogaj cie idet domacinot.

*[W notatkach:] Na strojot ciemu donesat. Taja nemu sakat, samite donesat: szamija (3 sza-
miji) wołneni, szamiji mecoji, konec, konduri etc. [Na stroj jej przyniosą. Ona nie będzie chciała,
ale oni i tak przyniosą: chustkę na głowę (3 chusty wełniane), chusteczki, nici, buty itp.].

¹⁶⁷Poczest (mac.) — honor, zaszczyt; tu: rytualny dar, gościniec.

¹⁶⁸Z zestawienia z zapisem w notatkach — 150–200–300 dinara — wynika, że mamy do
czynienia z banknotami 10-dinarowymi.

¹⁶⁹Goweje (mac. guweje) — o narzeczonej/pannie młodej: wyrażać szacunek dla świekra
i swatów milczeniem i skłanianiem głowy. Por. dalej.
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Snabnik — kogaj cie idet drugi.
Snabnik: Cwetkojca za Stojmirka.
Ja snabit; snabniczica; maż da je: snabnik. „Ja nasnabił w Bitowo”. Miłu-

tin, i toj snabnik. Mu besze snabnik.
Cie falit: arno mu je, stoka imat, mułk imat, itd.
Ka neznajni ideme; morat czoek tamo da idet, da widit szto je. Wypadek:

Nastejca, Sofre. Gościnność.
Ako neciet na to’a mesto da ja daat, ne mu welit: „Ne daam”, [tuku:] „Ne

mi je za daanie, ne sum ftasan. Uszte łajciwe od pod kowczeg ne izmijeni.
Trażite na drugo mesto”. „E, ne, sega — ne możam. Da dojdesz to’a wreme
tamo”. Cie mu naprajit, dwa–tri pati cie dojat. Toj tamo ne czekat, odma drugi
den, treci den cie dojet. Toj mu ja wetił, kogaj rekoł take. Wetena je: „Pristał
da dajet tamo”.

Ruba — kołku ruba dejkata za sebe donese? Daroji — kołku daroji donese
dejka?

Toj niszto ne pratit momokot. Domacinot cie pratit. Od zeta se wikat. „Icz
ne, niszto ne znam szto biło poarczeno za dejka. Drug nosit, ne nosit on!”.

Swaty. Idą tam i wracają; póki nie załatwią sprawy, nic z tego nie będzie.
Strojnik— kiedy gospodarz [ojciec chłopca] idzie [do domu dziewczyny].
Snabnik— kiedy idzie [tam] ktoś inny.
Snabnik: Cwetkojca za Stojmirkę [tzn. Cwetkojca swatała Stojmirkę].
Ja snabit [ktoś swata kogoś]; kobieta: snabniczica; mężczyzna: snabnik.

„Swatałem w Bitowie”. Miłutin, on też był swatem. Był jego swatem.
[Swat] chwali [ojca dziewczyny]: dobrze mu się powodzi, ma bydło, zie-

mię, gospodarstwo itd.
Idziemy do nieznajomych; człowiek musi do nich pójść, zobaczyć, jak

u nich jest. Wypadek: Nastejca, Sofre. Gościnność.
Jeśli [ojciec dziewczyny] nie chce wydać jej za mąż, nie powie [swato-

wi]: „Nie oddam jej”, lecz: „Nie jest [jeszcze] do wydania. Nie jestem gotowy.
Jeszcze łyżki spod trumny niewymyte¹⁷⁰. Szukajcie gdzieś indziej”. „Nie, teraz
nie mogę. Przyjdź kiedy indziej”. Tak mu powie, [i ten] ze dwa–trzy razy przy-
chodzi. On [ojciec chłopca] nie czeka, zaraz następnego dnia i na trzeci dzień
przyjdzie¹⁷¹. Tamten [ojciec dziewczyny] mu ją obiecał, skoro tak powiedział.
Jest przyobiecana: „Zgodził się, że ją [do nas] odda”.

Ubranie — ile ubrań przyniesie dziewczyna dla siebie? Dary — ile darów
dziewczyna przyniesie?

Chłopak nic nie posyła. Gospodarz [jego ojciec] to robi. Mówi się, że to
od zięcia. „Nie wiem, ile wydano na dziewczynę. Ktoś inny nosi [dary], on [tj.
chłopiec] nie nosi”.

*

1. Snabnici Rafajleta cie go praszuat. Cie se praszat. Dur da reczet tatko
mu, majka mu, ne ja daat.

2. Cie menat niszani (cie si menime i od kożata).

¹⁷⁰Werbalna forma tabuizowania przekazów społecznie niewygodnych. W tym wypadku
nawiązuje ona do nieukończenia procesu żałoby, co wyklucza możliwość przeprowadzenia
transakcji ślubnej.

¹⁷¹Ponieważ jego propozycja jest dwa–trzy razy rytualnie odrzucana.
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3. Domacin cie powikat komsziji, kołku cie reczat. Tija tro’a cie daat, tija
powecie cie sakat. Tatko, i toj cie zborit, ama ponezborit. Welᴶan pozborit.
Komszijite cie zborat. Toj cie se stramit, domacinot. Da neciet da se karat, da
si zborit. Tatko cie każet: „dosta”. Ako sakat da mu zemit, tatko mu, ako sakat
da ja ostajit, pak tatko mu. Tija cie se dopraszuat. Cie se dopraszat, kade im je
słogata, kołku pari cie zemat; i to’a cie se dopraszuat.

1. Swatowie będą pytać Rafajla. Będą się dopytywać. Póki ojciec i matka
się nie zgodzą, nie wydadzą jej.

2. Wymienią niszani¹⁷² (a wymienimy się także skórzanymi drobiazgami,
jeśli trzeba).

3. Gospodarz [tj. ojciec dziewczyny] wzywa sąsiadów, by powiedzieli, za
ile ma [oddać córkę]. Ci [tj. strojnicy] dadzą trochę, ale tamci [tj. sąsiedzi] będą
chcieli więcej. Ojciec [dziewczyny] też rozmawia [tj. uczestniczy w negocja-
cjach], ale niewiele. Welᴶan [ojciec chłopca] jest bardziej rozmowny. Sąsiedzi
się dogadują, a jemu — gospodarzowi — jest wstyd. Nie mówi, bo nie chce
się kłócić. W końcu ojciec [dziewczyny] powie, że wystarczy. Czy ją wezmą,
decyduje [jej] ojciec, czy zostanie w domu — też [jej] ojciec [decyduje]. Bę-
dą negocjować. Dogadają się, na jaką kwotę się zgadzają; będą się co do tego
dogadywać.

*
Parite tatko mu cie si zemit. [Ojciec bierze pieniądze].
Tatko mu cie si zemit. [Ojciec bierze].
Tatko i majka pari cie si zemat. [Ojciec i matka biorą pieniądze].
Kako dajet domacinot? [Ile daje gospodarz (ojciec chłopca)?]. (Z tych

pieniędzy nic nie zostaje: „ne mi fatasa!”).
[Wszystkie cztery składowe objęte klamrą z komentarzem: Rodzinna

własność].

*

Niszani. So strojnicite ć’odat niszani. Menimie niszani.
D[omacinot]. Kitka od bosilek. Na nieja cie imat strebro — da tresat par-

czinia — dinari ko’ani, rubli, 13, 15, 17, 19 parczinia, koj kako je familija jaka.
I tamo cie odneset toj, kogaj cie se pogodat, na lebon kogaj cie go krszat, cie
izwadit toj togaj kitkata i tija, kućnite łudi, odma cie ja grabnat, cie ja nosat
kaj dejkata. I prstenot togaj isto, so trepkite. Cie si zemet dejkata, cie si turit
w kowczeg. Posle cie naprajit gerdan od nimi, kogaj cie se mażit. Cie doneset
swe, taman pred swadba.

Dew[ojkata]. Kałczini, daroj’ite na junakot: krpa so pet–szest pariczinia.
Daroj’i: jedno za kucia: powiszica jedna — szamijcze, krpcze.

Niszani meneni — [proces] może się przerwać. Swekor da se popiszmanit,
ne mu wraciat niszto. Dedo da se popiszmanit — imat da wratit. Da pobegnet
dejkata, ne wraciat. Szto biło, odnesli. Cie se karat.

Taja da je so dobro swrszena, ne możet da se wratit. Da ja grabat, da ne
możet da se wenczat — cie ja daat na drugo mesto. Kaj tatko mu, kaj majka

¹⁷²Niszan (mac.) — znak. Określenie stosowane w odniesieniu do symbolicznych rekwizy-
tów, współtworzących rytuały.
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mu ne możet da se wraciat — ne czinit, cie mu se sotret czeładta. Da ja zemat,
na drugo mesto da ja daat. Szto za pari da welit popot: se wenczat. Pregozba
ne se wikat, daroji ne se daat dur ne wenczat popot. Taja newesta zabulena
cie bidet, ne se zdrawujet.

Niszany Ze strojnikami [do domu dziewczyny] idą niszany. Wymieniamy
niszany.

Gospodarz [ojciec chłopca] [przynosi] bukiecik bazylii [ozdobiony] sre-
brem — niech pobrzękują i migoczą pieniążki. [W bukieciku są] kute dinary
czy ruble, 13, 15, 17 [lub] 19 [sztuk], zależnie od [możliwości finansowych] je-
go rodziny. Ten bukiecik bierze ze sobą i jak się dogadają, przy łamaniu chleba,
wyjmuje bukiecik, a mieszkańcy domu od razu go zabierają i zanoszą dziewczy-
nie. I pierścionek [ojciec chłopca] też [daje dziewczynie], z drobnymi srebrnymi
monetami. Dziewczyna je bierze i wkłada do skrzyni. Później, gdy już będzie szła
do ślubu, zrobi z nich naszyjnik. Weźmie to wszystko przed samym weselem.

Dziewczyna. Dary dla narzeczonego: skarpety [i] ręcznik, [do którego
wkłada] 5–6 monet. Dary: jeden dla [jego] domu, jeden dodatkowy — chustka
na głowę albo ręcznik.

Niszany wymienione — [proces] może się przerwać. Jeśli świekier (oj-
ciec chłopca) zmieni zdanie, nic mu nie oddają. Jeśli teść (ojciec dziewczyny)
zmieni zdanie —musi oddać. Jeśli dziewczyna ucieknie, nie oddają. Co zostało
dane, zabierają. Kłócą się.

Jeśli dziewczynę zaręczono prawidłowo, nie ma już odwrotu. Jeśli zosta-
nie porwana¹⁷³ i nie może wziąć ślubu, muszą ją oddać w tamto miejsce [tzn.
tam, dokąd ją porwano]. Nie wolno jej już wrócić do ojca i matki — byłoby
to niepomyślne, umierałyby jej dzieci. Niech ją wezmą tamci. Muszą ją oddać
w tamto miejsce. [W tej sytuacji] o wysokości odkupu decyduje pop przy ślubie.
[Wtedy] nie zaprasza się na pregozbę ¹⁷⁴ [i] nie obdarowuje się darami, dopóki
pop nie udzieli ślubu. Niewiasta ma zasłoniętą twarz, nie wznosi się toastów.

Swadba. [Zapisy terenowe]

Swadba. [Przebieg obrzędu] ¹⁷⁵
1. [Przygotowania do wesela]

[Zapraszanie gości na swadbę]
Kanacz [zapraszacz] — mężczyzna z domu [chłopca] lub, jeśli [w do-

mu] nie ma [mężczyzny, to] z [jego] rodu.

¹⁷³Chodzi o małżeństwo przez ucieczkę. Tej formie zawarcia małżeństwa poświęcone są
podrozdz. „Małżeństwo przez ucieczkę” i „Ucieczka Sławki” w: Czarownictwo Porecza Mace-
dońskiego w części 2.

¹⁷⁴Pregozba (mac.) — przyjęcie dla orszaku weselnego oraz rodziny panny młodej odbywa-
jące się w jej nowym domu (tj. domu pana młodego) w wieczór weselny.

¹⁷⁵Notatki Obrębskiego zawierające przedstawiony tu opis obrzędu weselnego nie są kom-
pletne. Luki w opisie (i zapewne również w repertuarze pieśni obrzędowych) dotyczą przede
wszystkim: 1) czynności od wwiedzin do nowego domu po rozpoczęcie pregozby (wraz z wy-
syłką bukiecików bazylii, wyruszeniem rodziców panny młodej oraz ich przybyciem do
nowego domu córki); 2) sprowadzenia państwa młodych do łożnicy (pokładziny); 3) rytu-
ałów postpokładzinowych (potwierdzanie czystości niewiasty); 4) rytuałów pierwszego dnia
w nowym domu.
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Wołcze. Kanacz (zapraszacz)

Karta¹⁷⁶ — drewniana, zdobiona. Najpierw: skarpety [dla] zięcia¹⁷⁷ na
swadbę.
[Kanacz] bierze torbę, karta w torbę i idzie po wsiach zapraszać. Naj-

pierw [inne] wsie, swoja wieś na końcu. Idzie, gdzie są jego prijateli. Gdy
przyjdzie, najpierw siądzie, potem wyciąga kartę i podaje najstarszemu
w domu. I mówi mu, kiedy [będzie] swadba, i: „Bujrum, da mi dojdesz
na swadba” — „Zapraszam cię na wesele”. Domacin weźmie kartę i „cie
da mu reczet” [powie mu]: „Daka ti je ajirlija i strećno, Bog neka ne we
ustramit” — „Niech ci będzie na radość i szczęście. Niech wam Bóg wstydu
oszczędzi” i zawiąże mu [na karcie]¹⁷⁸ czorapi [skarpety], szamiję [chust-
kę] albo pieniądze — co popadło lub było w domu. I oddaje [kartę kana-

¹⁷⁶Karta (mac.) — drewniany bukłak na wino, używany podczas ceremonialnego zaprasza-
nia gości na wesele i inne ważne uroczystości.

¹⁷⁷Termin zięć (mac. zet), stosowany tu przez Obrębskiego, nie ma do końca obrzędu we-
selnego, czyli swadby, racji bytu. Pan młody dopiero po przyprowadzeniu narzeczonej do
swojego domu oraz wykonaniu niezbędnych czynności rytualnych już w jego granicach staje
się — w perspektywie rodziny panny młodej — (ich) zięciem. Wymiennie Obrębski stosuje
określenia: chłopiec, pan młody oraz narzeczony.

¹⁷⁸Obyczaj wiązania przez osoby zapraszane darów na bukłaku czy innych pojemnikach,
w których przechowuje się i przenosi alkohol, dotyczy dużej liczby obrzędowo-obyczajowych
kompleksów świąt. Zgodnie z zasadą zapraszany obdarowuje pojemnik z alkoholem i w ten
sposób potwierdza przyjęcie zaproszenia.
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czowi] […]. [Ten] weźmie kartę, powie mu Z Bogom— „Z Bogiem” i idzie
dalej*.
Najpierw [idzie do] kuma; kanacz niesie [tam] wszystko jak zwykle,

ale prócz tego niesie pogaczę (chleb pszeniczny)¹⁷⁹. Tak pokani [zaprosi]
wszędzie, gdzie ma roditeli (krewnych) lub powinowatych.
W tym czasie, gdy się kani [zaprasza], domacin przyzywa krewnych

i sąsiadów na u pomoć [na tłokę]: miesić chleb, przyrządzać mięso, pleść
rogóżkę. To się robi tydzień przed swadbą¹⁸⁰.
Gdy kanacz wróci z [innych] wsi, zaprasza swoich wieśniaków. Tu

wszystko jak poprzednio. Tylko obowiązek darowania: banka [tj. 10 dina-
rów], pięć dinarów, chustka, czorapi. Gdyż to jego ród. Ci, co mają konie,
obowiązani są donieść domacinowi po towarze¹⁸¹ drwa [drewna].
[Na marginesie:] To [będzie] odpłacone, gdyż ci obecni na swadbie

dostaną dar […] od niewiasty**.

[Zapraszanie drużyny pana młodego]¹⁸²

Od seło niszto ne nosat. Drugite kogaj cie dojdat, tija cie donesat bakszisz:
szecier, pogacza, rakija. Bronza — szecier wnatra cie donesat, za swe w kucia,
za domacinot. „Dobro weczer, dewojko, dobro dojde!” — „Dobro najdof!”.
Kuma cie go preczekat na wrata. „Dobro dojde” i niemu cie mu reczet. Cie go
czastit: kafe, rakija. Weczera cie im dajet.

Po weczera cie kanit swatojite. So kartata szto kanit cie projdet po sofrata.
„Ti da mi bidesz dewer, ti cie mi bidesz staroswat, ti cie mi bidesz bajraktar”
— cie im każet domacinot. Toj cie mu każet: „Cie bida” [i] cie ja fatit kartata
— „Fała, fała” — i cie ja wratit.

Kum. Staroswat: wujko, ako imat, ako ne, nekoj komszija cie kłaet. Dewer:
bratuczed bidujet. Brat słabo kłaat. Bajraktar: koj sakat, toj cie bidet. Gajda-
dżija: koj cie swirit. Najpowecie: dwa bajraka i dwe gajdi.

Napred odea mało, po sedem mina, ja dewet mina. A, segaj powecie: 13
duszi, 15, 25. Segaj pomaczno za newestata: powecie daroji treba da kłaat.
Kum, staroswat, deweri, dwajca — postar i pomał, gajdadżija, kowczegari
dwajca, nozbadżija; cie otidet uszte na weczer. Bajraktari: trojca. Prw bajrak
napred. I zetot po niego. Jednijot bajrak nastredi, jednijot odzadi. Bajraktarot,
kumot, domacinot, postarijot dewer, zetot, pomalijot dewer — posle koj kako
znajet. Sede medziu dewerot i medziu zetot niszto ne wrwit.

Ludzie ze wsi [pana młodego] nic nie przynoszą. Przybysze z innych
[wsi] przyniosą prezenty: cukier, pogaczę, rakiję. Cukier przyniosą w miedzia-
nej puszce, dla wszystkich w domu, dla gospodarza. [Domownicy ich witają].

*[Dopisek:] Od rod, od familija, od sełoto: tija na karta wrzuat. Od karta mu dajet. Szto
je na karta: za drum. [(Dary) od rodu, od rodziny, od wsi wiążą na karcie. (I w ten sposób)
z karty mu [chodzącemu] dają. To, co jest na karcie: na drogę].

**[Dopisek:] Na swatojite: newestata donesła. [Dla gości weselnych niewiasta przyniosła].

¹⁷⁹Pogacza (mac.) — rodzaj chleba z pszennej mąki (najlepszej, najbielszej i najczystszej).
Wypieka się ją głównie na okazje świąteczne.

¹⁸⁰Dalej w tekście jest informacja, że rogóżkę wyplata się trzy dni przed weselem.

¹⁸¹Towar (mac.) — miara wagi (100 oka) i objętości: tyle, ile może unieść zwierzę juczne;
ładunek. Także: wóz.

¹⁸²Ma ono miejsce dzień przed weselem w domu pana młodego.
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„Dobry wieczór, dziewczyno, witamy!” — „Witajcie u nas!”. Kuma powitają
na progu. „Witaj u nas!” — powiedzą mu. Poczęstują go kawą i rakiją. Dadzą
wszystkim kolację.

Po kolacji [gospodarz] będzie zapraszał swatów ¹⁸³. Zaprasza, podając kar-
tę każdemu [z siedzących] przy sofrze ¹⁸⁴. „Ty bądź moim drużbą¹⁸⁵, ty bądź
starostą, ty bądź chorążym”— powie gospodarz. Oni odpowiedzą: „Będę”, we-
zmą kartę, [wypiją] — „Dziękuję, dziękuję” — i oddadzą [gospodarzowi].

[Skład drużyny]. Kum. Staroswat ¹⁸⁶: wuj, jeśli jest; jeśli nie, to będzie nim
któryś z sąsiadów. Drużba: najczęściej kuzyn. Brat — rzadko. Chorąży: może
nim być każdy, kto chce. Gajdziarz: ten będzie grał [na gajdzie]¹⁸⁷. Najczęściej
[jest] dwóch chorążych i dwóch gajdziarzy.

[Wyznacza] się człowieka, który będzie niósł bajrak ¹⁸⁸, a [po weselu] weź-
mie go [do siebie]. Usługa odpłacona później. Dar — na bajrak (skarpety lub
ręcznik).

Bajraki-uspomeni (za tych, co zginęli w wojnie lub umarli). Kupuje się [je
(tj. nie można wykorzystać już wcześniej używanych)]. To są pamiątki [wypo-
minki] za nieożenionych¹⁸⁹. Tylko nieożeniony [zmarły] ma prawo do bajraka.

¹⁸³Por. wcześniej: „Swatoji, to znaczy drużyna chłopca, złożona z jego ojca, wuja, kuma
(ojca chrzestnego), braci i innych członków rodu, udaje się po dziewczynę do jej domu i po
ślubie, który odbywa się w drodze powrotnej, przywozi ją do […] domu [męża]”. We współ-
czesnej polszczyźnie zakres semantyczny słowa swat obejmuje jedynie osobę, która kojarzy
małżeństwo (mac. snabnik). W jęz. macedońskim, podobnie jak w pozostałych językach sło-
wiańskich, swat to członek orszaku weselnego pana młodego oraz jego gość. Te dwa znaczenia
rozróżniamy graficznie. Zapis prosty: swat — osoba kojarząca parę. Zapis kursywny: swat —
członek orszaku weselnego. Synonimem swata jest gość weselny czy weselnik, przy czym nigdy
określenie to nie odnosi się do członków rodziny panny młodej.

¹⁸⁴Sofra (mac.) — 1) tradycyjny turecki okrągły stół o wysokości ok. 40 cm, średnicy od
50 do 150 cm, wykorzystywany do prac gospodarczych, ale także do uroczystych posiłków;
siedzi się przy nim po turecku na ziemi; 2) stół uroczyście nakryty z okazji święta religijnego
lub rodzinnego (w tym znaczeniu jest synonimem trpezy).

¹⁸⁵Drużba— członek drużyny pana młodego — to drugie znaczenie mac. słowa dewer: dzie-
wierz (brat męża, szwagier). Choć wmacedońskim obrzędzie weselnym funkcję drużby pełnią
właśnie przyszli dziewierze panny młodej — bracia i bracia stryjeczni pana młodego — w je-
go opisie posługujemy się polskim odpowiednikiem drużba, by uwypuklić w tym kontekście
aspekt obrzędowy, nie krewniaczy. Obrębski w swoich notatkach używał określenia dziewierz.

¹⁸⁶Staroswat (mac.) — starosta weselny.

¹⁸⁷Gajda (mac.) — gajda, dudy. Instrument muzyczny dęty miechowy, w którym dźwięk
powstaje przez wzbudzenie stroika powietrzem wydostającym się pod ciśnieniem z miecha,
wykonanego z koziej skóry. Do dziś jeden z najpopularniejszych w Macedonii instrumentów
akompaniujących rytuałom cyklu dorocznego oraz cyklu życiowego jednostki.

¹⁸⁸Bajrak (mac.) — chorągiew (cerkiewna i rodowa), złożona z drzewca i umocowanego
na nim płata tkaniny. Bajraktarzy zawsze szli na czele orszaku weselnego, co (wraz z hałasem
czynionym przez drużynę) informowało o pochodzie już z dużej odległości; miało to nie dopu-
ścić do ewentualnego spotkania dwóch drużyn, co musiałoby doprowadzić do walki między
nimi. Funkcją bajraków było też odganianie nieczystych duchów, gromadzących się podczas
fazy liminalnej obrzędu przejścia w bezpośredniej bliskości podmiotu obrzędowego. Innym
typem bajraka są chorągwie-wypominki, czyli sztandary kupowane na pamiątkę zmarłych.
One także służą odpędzaniu sił nieczystych; czynią to upamiętnieni bajrakami zmarli wcho-
dzący w skład kultu przodków, którzy nigdy nie byli żonaci. Po weselu bajraki wracają do
cerkwi lub do osoby sprawującej funkcję sołtysa.

¹⁸⁹Chodzi o kategorię zmarłych przed zawarciem związku małżeńskiego, ale już po osią-
gnięciu dojrzałości płciowej.
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Bitowo. Bajraktari i gajdari— chorążowie i gajdziarze

Kiedyś mniej osób chodziło [w drużynie], siedem albo dziewięć. Teraz już
więcej: 13 osób, 15, 25. Teraz niewiasta ma gorzej: musi przygotować więcej
darów¹⁹⁰. [Dla] kuma, staroswata, dwóch drużbów — starszego i młodszego,
gajdziarzy, dwóch kowczegarów ¹⁹¹ [i dla] nozbadżiji ¹⁹²; on już wieczorem tam
[tj. do domu panny młodej] pójdzie. Chorążych będzie trzech. Pierwszy cho-
rąży idzie na czele [orszaku], za nim zięć. Drugi w środku, a trzeci z tyłu.
Chorąży, kum, gospodarz, starszy drużba, zięć, młodszy drużba — a dalej każ-
dy jak chce. Jedynie między drużbą a zięciem nie może być nikogo¹⁹³.

Rogużka kogaj pletet [Plecenie rogóżki] (Widimka i Mara)
Tri dni ponapred. Czetwrtok cie ja pletat, ako je swadba w nedeła.

Ako je swadba w czetwrtok, cie ja pletat w nedeła rogużata. [Plotą trzy

¹⁹⁰Rytuał obdarowywania powtarza się w obrzędowo-obyczajowym kompleksie wesela
kilkakrotnie. Kluczowym podarunkiem ze strony panny młodej są własnoręcznie wykona-
ne (utkane, zrobione na drutach) koszule, skarpety, rzadziej ręczniki. Stają się one, zgodnie
z zasadą analogii, nośnikiem mocy sprawczej; wymiana mocy sprawczej między uczestnika-
mi kompleksu to jego fundamentalne znaczenie magiczne. W jednej z najbardziej znanych
pieśni bohaterskich południowych Słowian, Ożenku Maksyma Czarnojewicia, to właśnie ko-
szula wykonana własnoręcznie przez pannę młodą staje się przyczyną konfliktu i, w efekcie,
wymordowania swatów i niepowodzenia wesela. Stałym rytualnym darem, nieodłącznym ele-
mentem zarówno obrzędowości weselnej, jak i innych ceremonii cyklu kalendarzowego oraz
życiowego jednostki, są skarpety. Robione na drutach lub szydełku przez dziewczęta i ko-
biety z uprzędzionej wcześniej wełny, służą transmisji ich mocy sprawczej i są namacalnym
dowodem jej otrzymania przez osoby obdarowane.

¹⁹¹Kowczegar (mac.) — dosł. „skrzyniarz”. Przedstawiciel domu pana młodego, który zaj-
muje się transportem skrzyni z wyprawą panny młodej do jej nowego domu.

¹⁹²Nozbadżija (mac.) — dosł. ‘ten, kto nosi’. Przedstawiciel domu pana młodego, który
zanosi do domu dziewczyny produkty spożywcze przeznaczone na ucztę weselną.

¹⁹³Ponieważ drużba jest bezpośrednim opiekunem pana młodego, podobnie jak i panny
młodej. Osoba między nimi spowodowałaby rozdzielenie mocy ochronnej.
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dni wcześniej. Jeśli wesele jest w niedzielę, będą pleść w czwartek. Jeśli
wesele jest w czwartek, to rogożę pleść będą w niedzielę].

Pleło mome mreża kromido’a,
Go pusztiło po more, po dunaf,
Preczekało riba złatokriła.
Miłno mu se sestri na mołuat,
Na mołuat sestri junakoji:
Pliwaj, pliwaj, mreżo kromido’a,
Da ispliwasz dworje de’ojkini,
So swe niego nazod cie se wratisz.

Plotła dziewczyna sieć cebulową¹⁹⁴,
I zanurzyła w morzu, w dunaju,
I wyłowiła rybę złotoskrzydłą.
[Więc] ją siostry pięknie proszą,
Proszą ją siostry junaka ¹⁹⁵:
Płyń, płyń, sieci cebulowa,
Wypłyń w podwórcu dziewczyny,
I z nią razem dopłyń tu z powrotem.

Cie soberat dejcziniata, pa cie ja spletat rogużata. Cie ja naniżat, cie
jadat leb i cie se rasturat. Dejka od kucia cie powikat dejcziniata. [Zbiorą
się dziewczęta i plotą rogożę. Kiedy już ją wyplotą, zjedzą chleb i rozejdą
się. Zaprasza je któraś z dziewcząt z domu chłopca].

*

Listum listum, grana jorgowana,
Pod grana je zelena liwada,
Do liwada studeno izworcze,
Do izworcze uba’a dewojka,
Mi szijesze swilena koszuła,
Mi wezesze bełana majrama*.
Tuje wrwat dwa dobri deliji:
Pomozi Bog, uba’a dewojko!
Bog pomogoł, neznajni deliji!
Komu szijesz swilena koszuła,
Komu wezesz bełana majrama?
Al’ Miłanu, ali Radowanu?
Oj i wij, was neznajni deliji,
Ni Miłanu, ni pa Radowanu,
Tu si prawa Dziordziu Kapetanu.

Listek do listeczka, bzowa gałązeczka,
Pod gałązką łąka zielona,
Na tej łące chłodne źródełeczko,
Przy źródełku piękna dziewczyna.
Jedwabną koszulę szyje,
Białą chusteczkę wyszywa.
I przechodzą dwaj dzielni junacy:
Szczęść ci Boże, piękna dziewczyno!
Bóg wam dopomóż, nieznani junacy!
Komuż to szyjesz jedwabną koszulę,
Komu wyszywasz białą chusteczkę?
Czy dla Miłana czy też Radowana?
Oj, wy, nieznani junacy,
Ni dla Miłana, ni dla Radowana,
Ale dla Dziordzia Kapitana¹⁹⁶ .

Posle cie pejat kako szto znajat, kako komu cie teknet. [Potem śpiewają
jak umieją, każda tak, jak jej przyjdzie do głowy.]

*[Wariant:] Listum listum, grana jorgowana / Do grana je zelena liwada, / Do liwada stu-
deno izworcze, / Do izworcze Miłofka sedesze. / Si sedesze, sitno si wezesze. / Komu wezisz
bełana majrama? / Tomu weze Ciurciu Kapetana. [Listek do listeczka, bzowa gałązeczka, /
Pod gałązką łąka zielona, / Na tej łące chłodne źródełeczko, / Przy źródełku Miłofka siedzia-
ła. / Tam sobie siedziała, drobno wyszywała. / Komu wyszywasz białą chusteczkę? / Jemu
wyszywam, Ciurciowi Kapitanowi].

¹⁹⁴Prawdopodobnie chodzi o sieć z oczkami o „cebulowym” kształcie.

¹⁹⁵Mac. junak w znaczeniu ‘pan młody’, ‘narzeczony’ oznaczamy kursywą.

¹⁹⁶Pieśń ta jest najprawdopodobniej wariantem utworu powstałego na terenie Serbii,
a Dziordzie Kapetan to Karadziordzie Petrowić (1768–1817), przywódca pierwszego antytu-
reckiego powstania serbskiego.
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Nozbadżija

Nozbadżijo, aro zabraeno,
Si donesło mesze so rakija?
Si zabrajił, nadzad da se wratił,
Owde dojde, owde se zabraji.
Mef mi biło od głufcze opafcze,
Si donesło od żaba pastrma,
Si donesło od koza paczunka.

Nozbadżijo, starcze bez pamięci,
Czy przyniosłeś miech¹⁹⁷ z rakiją?
On zapomniał i wrócił z powrotem,
Doszedł tutaj i tutaj zapomniał.
Ten miech to był ogon myszy,
Przyniosłeś pastrmę ¹⁹⁸ z żaby,
Przyniosłeś kopyto kozy.

Nozbadżija cie nosit. Meso: jedna owca (suro’a) al’ braf; oriz: oka, oka i poł;
kromid: kołku jedno oka, oka i poł; piperon: sto dram; wino: dwa–tri oka (Na-
pred po 15 oka nose’a. W srcza); rakija: tri–czetiri oka, pet–szest oka (Napred
meowi nose’a. W srcza); szecier: oka — tristo dram; kafe: sto dram — poł oka.

Nozbadżijata cie dojet, cie sednet, cie pijet, cie jadet. Na weczer toj cie
swratit. Ako je podaleko, cie sedit tamo. Dejkite kogaj cie dojat, swaciata da
mesat, togaj cie mu pejat, cie mu se szegat.

I na dejkata, swe szto cie bidet za oblekuanie, za wamo, swe cie ispratime:
ubrus, sokaj, prcle; tamo drugata ruba cie mu bidet niezina.

Ama uba’o! Idet zatworena. Idet wo familija. Zaszto da idet okapena uszte
odowde?

Nozbadżija przyniesie [produkty spożywcze]. Mięso: jedną owcę (jeszcze
nieupieczoną) lub barana; ryż: jedno lub półtora oka; cebulę: tak z jedno lub
pótora oka; [mieloną] paprykę: sto dramów¹⁹⁹; wino: dwa–trzy oka, w szkle
(kiedyś noszono nawet 15 oka); rakiję: trzy–cztery lub pięć–sześć oka (kiedyś
noszono w miechach, [teraz] w szkle); cukier: trzysta dramów — jedno oka;
kawę: sto dramów — pół oka.

Nozbadżija przyjdzie, usiądzie, zacznie pić i jeść. Przychodzi wieczorem.
Jeśli przyszedł z daleka, przenocuje. Kiedy dziewczęta przyjdą miesić swa-
cię ²⁰⁰, śpiewają mu, stroją sobie z niego żarty.

Wszystko, co potrzebne do ubioru, wszystko poślemy dziewczynie [przez
nozbadżiję]: ubrus ²⁰¹, sokaj ²⁰², prcle ²⁰³; reszta stroju będzie już jej [własna].

Jak pięknie! Idzie zakryta — [bo] idzie do [innej] rodziny. Dlaczego ma
iść zasłonięta jeszcze stąd?

[Ubiór panny młodej]
Dułak²⁰⁴ — tak w tursko [tj. za czasów tureckich] się nosiło. […] Se

sramijesze — so szamijcze wako se sramijesze [Wstydziła się — (zakrywała

¹⁹⁷Mowa o dużym skórzanym miechu (bukłaku), takim jak miech gajdy.

¹⁹⁸Pastrma (mac.) — suszone solone mięso, przeważnie owcze lub kozie.

¹⁹⁹Dram (tur.) — jednostka wagi wynosząca 1/400 oka, tj. 3,207 g.

²⁰⁰Swacia (mac.) — kołacz weselny, korowaj.

²⁰¹Ubrus (mac.) — część stroju panny młodej: przykrywająca jej głowę kwadratowa chustka
z białego płótna z czerwonymi frędzlami.

²⁰²Sokaj (mac.) — rodzaj kaptura ułożony w charakterystyczny róg. Jest to materiał noszo-
ny na szyi i ramionach (może być przyszyty) i zakładany — w razie potrzeby — jako kaptur.
Zakłada się go kobiecie w dniu ślubu. Nosi go do końca życia.

²⁰³Prcle (mac.)— tradycyjna ozdoba włosów dziewcząt i mężatek: rodzaj peleryny z długich
frędzli zrobionych z czarnej, sprzędzionej wełny. Noszona pod chustą, na karku, sięgała dołu
pleców.

²⁰⁴Dułak (mac.)— tradycyjny welon ślubny. Wełniany tkanymateriał w kształcie kwadratu,
zakładany na głowę i sięgający do kolan.
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twarz) chustką, tak się wstydziła]. Ubrus. Sokaj— pod ubrus. Prcle— czar-
ne frędzle (u dułu upaszka noseme) [(zwisają) w dół, jak ogon je nosimy].
Dawniej to wszystko [miało się] po 15 lat itp. Prcle całe życie. Stefkojca
miała dwa. Gdy się miesi swacię— te dziewczęta, które mają [prcle, wkła-
dają je].

2. Wieczór, noc [i poranek weselny] w domu [dziewczyny]

Swacia
Pszenica: czisto braszno. I tuje sestra, ja bratuczeda, snaa mesit. Cie se

sejet; swaciarijata cie go sejet. Dejka taja cie bidet: tatko’a, majczina. Szto
nemat tatko i majka — ne ja wikat owde. Cie ja kłaame mesarijata. Cie pratime
jedno dete maszko so tatko, so majka na czeszma, da doneset woda, i cie ja
kłaet sam na sindżir. I cie dojet swaciarijata. I cie dojet isto dete szto donesło
wodata, i cie zapejet so swaciarijata.

Prstenot cie si bidet w sito i na tri mesta bosiłczinia cie si bidat. Prstenot:
za maszki deca da imat newesta. Bosiłczeto: czisto, uba’o. To’a si se fpisujet,
zakon se prajit. Cie sejet i cie pejat tija dwajca. Cie zasejat i cie wiknat. Posle
cie sejet, cie presejet. Cie mesat, cie pleskat, cie pletat, cie praat pletenki. Jedni
cie pleskat, jedni cie szarat, jedni cie pejat.

[Swacię robią z] czystej mąki pszenicznej. Miesi albo siostra, albo siostra
stryjeczna/cioteczna, albo bratowa. [Najpierw] przesiewają. Przesiewa swacia-
rija ²⁰⁵; [jest nią] dziewczyna, która ma ojca i matkę [tzn. nie jest sierotą]. Tych,
które nie mają ojca i matki, nie zaprasza się [do swaci]. Wybieramymesariję ²⁰⁶.
Wysyłamy chłopca, który ma ojca i matkę, po wodę do studni; przyniesie ją
i zawiesi [w izbie] na łańcuchu. I przyjdzie swaciarija. Przyjdzie też chłopiec,
który przyniósł wodę i razem ze swaciariją zaśpiewają.

Pierścionek włoży się do sita²⁰⁷, w którym też, w trzech miejscach, będą
[gałązki] bazylii. Pierścionek: żeby niewiasta rodziła chłopców. Bazylia: żeby
[jej dzieci] były czyste i ładne. Tak jest przykazane, tak się wypełnia zakon²⁰⁸.
Ci dwoje [tj. swaciarija i chłopiec] będą przesiewać [mąkę] i śpiewać. Przesie-
ją i zaśpiewają [dosł. zakrzykną]. I tak przesiewają, aż przesieją. Potem będą
miesić, będą wyrabiać ciasto, będą je zaplatać, robić [na swaci] warkocze. Jed-
ne [kobiety i dziewczęta] będą wyrabiać ciasto, inne będą je zdobić, a jeszcze
inne śpiewać.

Kogaj cie mesat swaciata na dejkata. [Gdy się miesi swacię w domu
dziewczyny]:

Otpratiła Smiłka do Bosiłka,
Otpratiła majka junakoa,
Otpratiła do majka newestina.

Posłała Kocanka do Bazylii,
Posłała matka junaka,
Posłała do matki niewiasty.

²⁰⁵Swaciarija, swaciarica (mac.) — kobieta (dziewczyna), która przygotowuje swacię.

²⁰⁶Mesarija (mac.) — dosł. ‘ta, która miesi’; synonim swaciariji.

²⁰⁷Magiczne właściwości sita, uaktywniające się w trakcie czynności rytualnych, wynikają
przede wszystkim z jego dwóch funkcji: oddzielania tego, co dobre, od tego, co zbędne (złe,
za duże), oraz odsiewania mąki na chleb (i inne pieczywo). Sito jest obecne w obrzędach nie
tylko cyklu życiowego jednostki, ale też cyklu kalendarzowego, w którym uobecnia znaczenie
płodnościowe i związane z dobrobytem.

²⁰⁸Zakon (mac.) — 1. prawo, ustawa; 2. przepisy religijne, nakazy religii.
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Czekaj czekaj ja cie pratam,
Oddaleko ti da go dogledasz,
A na blizo ti da go preczekasz,
Da preczekasz uka da nauczisz,
Toj ne znajet [waszite] adeti,
Toj ne znajet czest da storit,
Toj ne znajet na niegowata baba,
Toj ne znajet na deda czest da storit.
Otpratiła Smiłka do Bosiłka,
Otpratiła beło bosiliancze,
Otpratiło majka de’ojkinia,
Doczekało majka junako’a.
Słuszaj wamo, majko junako’o
Cie ti prata uba’a dewojka,
Odaleko ti da go preczekasz,
Da preczekasz, uka da nauczisz,
Ta’a ne znajet waszite adeti.
Nemaj gajle, majko de’ojkino,
Odaleko ja cie ja preczeka,
Cie preczeka, uka cie naucza.

Czekaj, czekaj, ślę go tobie,
Byś z daleka go dostrzegła,
A z bliska żebyś przyjęła,
Przyjęła i przyuczyła,
Bo nie zna on waszych adetów,
Nie umie was uszanować,
Bo nie wie, jak swoją teściową
I teścia jak uszanować.
Posłała Kocanka do Bazylii ²⁰⁹,
Posłała białą bazylię,
Posłała matka dziewczyny,
Przyjęła matka junaka.
Słuchaj mnie, matko junaka,
Wyślę ci piękną dziewczynę,
Z daleka, byś ją przyjęła,
Przyjęła i przyuczyła,
Bo nie zna waszych adetów.
Nie martw się, matko dziewczyny,
Przyjmę ci ją z daleka,
Przyjmę ją i przyuczę.

Kogaj cie ja szarat. [Kiedy zdobią [swacię]]:

Miłno mi se W[idimka] molesze:
Słuszaj wamo, moita sestrice,
Da go swacia ubao mesite,
Omesite, da go naszarite,
Cie mi odit seło Szegajli’o,
Szegajli’o, seło kumanowsko,
Cie izlezat dejki kumanowski,
Cie izlezat momci kumanowski,
A so nieja szega cie si bidet.
Miłno mi se W[idimka] molesze:
Czujte wamo, mojte mili sestri,
Uba mene da me zapletete,
Ja cie oda dworje junakoji,
Cie izlezat sestri junakoji,
A so mene szega cie izbijat.

Pięknie W[idimka] prosiła:
Słuchajcie mnie, moje siostry,
Dobrze swacię zamieście,
Zamieście i przyozdóbcie,
Bo pójdzie do wsi Figlarnej,
Figlarnej pod Kumanowem,
Przyjmą ją kumanowskie dziewczyny,
Przyjmą ją kumanowscy chłopcy,
I będą z niej sobie żartować.
Pięknie W[idimka] prosiła:
Słuchajcie mnie, miłe siostry,
Zaplećcie mnie jak najładniej,
Bo idę do dworu junaka,
Tam przyjmą mnie jego siostry,
I będą ze mnie żartować.

Swacia

²⁰⁹ Imiona w tymwersie powinny być w odwrotnej kolejności —Otpratiła Bosiłka do Smiłka
/ Posłała Bazylia do Kocanki — taki jednak jest zapis Obrębskiego.
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[Kąpanie i ubieranie dziewczyny]

Od kogaj cie wlezet nozbata, dejkata w kucia ne włagat. Se krijet w odaja.
Dejkata cie se mijet i dejki okołu niego cie bidat, cie mu pejat. Cie mu doneset
nekoje dete woda, tatkino i majkino szto je. Wo woda: ogniło (za maszki deca)
i ja tri ja pet zrna urof; prwata kitka. Nogi do kolena. A nema kapenie; to’a
dejkite. Taja cie płaczet, cie lejat. Swite cie se raspłaczat: szto je żałnoto! Taja
se delit.

Od przyjścia nozbadżiji dziewczyna nie wchodzi do izby. Chowa się w ko-
morze. Dziewczyna będzie się myła, a [przyjaciółki] będą przy niej, będą jej
śpiewać. Jakiś chłopiec, który ma ojca i matkę [tj. żywych rodziców], przy-
niesie jej wody. W wodzie będzie krzesiwo (żeby miała synów) i trzy lub pięć
ziaren peluszki²¹⁰ z pierwszej zerwanej wiązki. Nogi [myje tylko do] kolan.
Sama się nie kąpie; kąpią ją dziewczęta²¹¹. Będzie płakać, zawodzić. Z żalu
wszyscy się rozpłaczą! [Dziewczyna] rozstaje się [z domem].

Pieśń (na sabajle togaj [wtedy, o świcie]):

Miłno mi se dewojka molesze:
Daj mi i was, mojite drugaczki,
Da me sitno wije ispletete,
Itd.

Pięknie dziewczyna prosiła:
Proszę was, moje przyjaciółki,
Byście mnie drobno zaplotły,
Itd.

Gdy niewiasta się [przebiera], plecie warkocze itp.:

Kaj se rużasz, rużiko dewojko,

Dal’ cie odisz so bracia na żetwa?
Dal’ cie odisz kaj tatko na trło?
Dal’ cie odisz kaj wujka na gosti?
Ni cie oda so bracia na żetwa,
Ni cie oda kaj tatka na trło,
Ni cie oda kaj wujka na gosti,
Mene tatko daleko me dawat.

Czemuż się stroisz, dziewczyno,
różyczko,

Czy może idziesz z braćmi na żniwa?
Albo do ojca, co jest w owczarni?
Czy może idziesz w gości do wujka?
Nie idę ci ja z braćmi na żniwa,
Ani do ojca, co jest w owczarni,
Ani do wujka nie idę w gości,
Tylko mnie ojciec daleko daje.

*

Begat zora pred jasneto sołnce,
Begajeci w dunaf se frliło.
Kogo wide zora swe poracza:
Nareczete na mojot tatko,
Neka nejdet kraj dunaf na kole,
Mojte kocki kole se storili.
Nareczete na mojata majka,
Neka nejdet na dunaf na woda,

Ucieka zorza przed jasnym słońcem,
Uciekając, w dunaj się rzuciła.
Kogo zobaczyła, zorza poprosiła:
Powiedzcie mojemu ojcu,
By nie szedł nad dunaj po kołki,
Moje nogi kołkami się stały.
Powiedzcie mojej matce,
By nie szła nad dunaj po wodę,

²¹⁰O płodnościowych konotacjach peluszki więcej zob. niżej w rozdz. „Bożić — Wodici”.

²¹¹Rytualna kąpiel panny młodej jest elementem składowym obyczajów współtworzących
wieczór poprzedzający zamążpójście (tj. przejście do rodu pana młodego). Kobieta, dzięki
dodaniu do wody np. bazylii oraz złotych lub srebrnych monet, zmywa z siebie nieczystości
fazy wyłączania i może przejść do okresu liminalnego obrzędu przejścia. Magiczna funkcja
występujących tutaj krzesiwa i peluszki jest taka sama.
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Mojte oczi woda se storili.
Nareczete na mojite bracia,
Da ne odat kraj dunaf da kosat,
Mojte prsti pratje se storili.
Nareczete na mojite sestri,
Da ne berat trewa kraj dunawon,
Mojte kosi trewa se storili.

Moje oczy wodą się stały.
Powiedzcie moim braciom,
By nie szli nad dunaj na kośbę,
Moje palce witkami się stały.
Powiedzcie moim siostrom,
By trawy tam nie zbierały,
Moje włosy trawą się stały.

Kogaj g’obigru’at ubrus [Kiedy obtańcowują ubrus (Ignejca)]:

Rasturaj se sełska sobranijo,
Cie prominet uba’a dewojka.
Imat kawga so dobra junaka,
Mu go donesła prsten rdziosana*.
Ali druga (go) prsten obnosiła,
Ali rosa mu go obrosiła?
Mu donesła ubrus swetowszina**.
Ali druga mu go obnosiła,
Ali rosa mu go obrosiła?
Mu donesła czeli rdziosani.
Ali druga mu je obnosiła,
Ali rosa mu je obrosiła?
Oj, te tebe, ubawa dewojko,
Ni pa druga si ji obnosiła,
Ni od rosa si se obroseni,
Taki tija si se mu kupeni.
Żołti czeli od pazar donesoł,
Burma prsten od pazar donesoł,
Srmen ubrus tuje sum kupiła.

Rozstąp się, gromado wiejska,
Przejdzie tędy piękna dziewczyna.
Pokłóciła się z dobrym junakiem,
Przyniósł pierścionek jej pordzewiały.
Czy któraś inna pierścionek nosiła,
Czyli to rosa tak go zrosiła?
Przyniósł jej ubrus [mocno] znoszony.
Czy któraś inna ten ubrus nosiła,
Czyli to rosa tak go zrosiła?
I buty przyniósł jej pordzewiałe.
Czy któraś inna [buty] nosiła,
Czyli to rosa tak je zrosiła?
Hejże, o hejże, piękna dziewczyno,
Ni żadna inna ich nie nosiła,
Ani też rosa ich nie zrosiła,
Lecz właśnie takie kupiłem tobie.
Żółte ci buty z bazaru nosiłem,
Ślubny pierścionek z bazaru nosiłem,
I srebrny ubrus tutaj kupiłem.

3. [Wieczór, noc i poranek weselny w domu pana młodego]

[Swacia]
Swaciata kaj junakot. Ja w sabota, ja w streda na weczer. Pszenica — testo

take. Swaciarijata — isto. Sestra mesit, da je tatko’a, majko’a. Da ne je sirak:
sestra (bratuczeda, sestra). Maszko dete—woda. Prsten cie turit, bosiłczinia na
tri mesta, i ogniło, i paricze. Cie zasejet sefte deteto maszko. Posle swaciarica.

Swacia w domu pana młodego. Wieczorem w sobotę albo w środę. Cia-
sto też pszeniczne. Swaciarija — tak samo [jak u dziewczyny]. Swacię miesi
siostra, taka, która ma ojca i matkę; nie jest sierotą. Siostra albo kuzynka²¹².
Wodę [przynosi] chłopiec. [Do sita] wrzuca się pierścionek, bazylię w trzy
miejsca, krzesiwo i pieniążek. Najpierw przesieje chłopiec. Potem [będzie to
robić] swaciarica.

*[W notatkach wariant:] Szto donesło fetof prsten, / Szto donesło fetof kołani. [Który
przyniósł stary pierścionek, / Który przyniósł stary pasek].

**[Obok objaśnienie:] Swetowszina (wetwo, obnoseno) [stare, zużyte].

²¹²Chodzi o siostrę pana młodego lub jeśli któreś z ich rodziców nie żyje albo pan młody
nie ma siostry — o jego najbliższą kuzynkę (siostrę stryjeczną/cioteczną).
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Otpratiła Smiłka do Bosiłka,
Otpratiła majka junako’a,
Otpratiło swacia Nastojca,
Otpratiło do swacia Sofrejca.
Nastojca Kriwosokajca,
Sofrejca Czestoprdlica,
Doczekała swacia Nastojca.

Posłała Kocanka do Bazylii,
Posłała matka junaka,
Posłała swatka²¹³ Nastojca,
Posłała do swatki Sofrejcy,
Nastojca Krzywogłowa
Do Sofrejcy Częstopierdzioły,
Przyjęła się swatka Nastojca.

Gdy się zdobi swacię, itp.:

Miłno mi se swacia pomoliła:
Daj mi i was junakoji sestri,
Ubo da me mene naszarite,
Naszarite, da me opeczete,
Ja cie odam seło Szegajliwo,
Szegajliwo, seło kumanowsko,
Itd.
Cie izlezat dejkini drugaczki,
A so mene szega cie se bijet.

Pięknie swacia poprosiła:
Proszę ja was, siostry junaka,
Ładnie mnie przyozdóbcie,
Przyozdóbcie i wypieczcie,
Ja pójdę do wsi Figlarnej,
Figlarnej pod Kumanowem,
Itd.
Przyjmą mnie przyjaciółki dziewczyny,
I będą ze mnie żartować.

*

Pliwa tele niż tifko jezero,
Szto ispliwa jelen na rogoji,
Ispliwało wisoki brodoji.
Na brodoji wisoki czardaci,
Na czardaci posteła posłana,
Na posteła dwe mładi terziji,
Mi szije’a ruba junako’a.

Pływa cielę w spokojnym jeziorze,
I dopływa z rogami jak jeleń,
I dopływa na statku wysokim.
Na tym statku wysoka weranda,
Na werandzie tej pościel posłana,
Na pościeli dwie młode krawcowe,
Dla junaka ubranie szykują.

Pa kogaj cie ja kładat w crepna da ja peczat: dwe dejki i swaciarijata;
tri cie bidat. Cie ja zemit swaciarijata kapata od junakot (so pariczinia)
i cie wrwat okołu crepna tri pati. (Kaj dejka adeti nemat).
Potem dwie dziewczyny i swaciarija włożą [swacię] do crepy, żeby się

wypiekła; zrobią to we trzy. Wtedy swaciarijaweźmie czapkę panamłodego
(z pieniążkami) i trzy razy okrąży [z nią] crepę. (U dziewczyny nie ma
[tych] adetów).

Od kako te, Jano jagne, zawrszifme,
Nikako te, Jano jagne, ne widowme.

Duri sinoj, Jano jagne, te widowme,

Od kiedy cię, słodka Jano, zaręczyliśmy,
Nigdzie ciebie, słodka Jano, nie

widzieliśmy.
Aż zeszłej nocy, słodka Jano, cię

ujrzeliśmy,

²¹³W pieśni współtworzącej rytualne przygotowywanie swaci dochodzi do równoważności
semantycznej swaci jako ciasta oraz swaci — swatki, co wskazuje na nową relację społeczną
powstającą właśnie między matkami państwa młodych. W ten sposób uobecnia się sprawcza
funkcja rytualnego pieczywa oraz jego kobieca formuła.
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Te widowme, Jano jagne, na kładenec. Ujrzeliśmy cię, słodka Jano, koło
studni*.

Gdy się piecze swacię:

Oj, junacze mori, smiłgajtancze!
Smił ti kitka, łudo, nad oczite,

Nad oczite, łudo, pod wecite.
Al’ si żenet, al’ swrszena imasz?
Ne sum żenet, zawrszena imam,
Preku reka durif ne wediwa,
Preku gora to’a stratoro’a,
Preku pole to’a czabriko’a,
Preku dworje duri bosiłkoji.

Hej, junaku, ty kocanko młoda!
Nad oczyma, łudo ²¹⁴, kwitnie ci

kocanka,
Nad oczyma, łudo, popod brwiami.
Czyś żonaty, czy masz narzeczoną?
Nieżonatym, lecz mam narzeczoną,
Tam daleko, za błyszczącą rzeką,
Tam za górą, hen, za szarłatową,
Za polami tymi cząbrowymi,
Tam za zagrodami, za bazyliowymi²¹⁵.

[Strojenie czapki pana młodego i inne przygotowania]

Posle cie sednat dejkite, cie frłat rogużata. Pa cie ja niżat kapata, i cie
kitat kiczina na swite, na swatojite. I cie praat wencze za newestata: od
bosilek, so tri słamki rżanoji. I czowcze i paricze na niego, pa na drugo me-
sto czowcze, paricze, pa na drugo mesto: na tri. Tamo cie go pratat, cie go
odneset dewerot: wencze, opinci szijeni, szamija swilena [i] dułak na newes-
tata.

Potem dziewczęta rozłożą rogożę i usiądą. Będą zdobić czapkę [pana mło-
dego] i robić bukieciki dla wszystkich, dla drużyny. Z bazylii i trzech [pasem]
żytniej słomy zrobią wianek dla niewiasty. [Wezmą] kawałeczek filcu i na nie-
go pieniążek, w inne miejsce kawałeczek filcu i pieniążek i w inne miejsce to
samo: [wplotą] w trzy [miejsca]. I wyślą go tam [tj. do panny młodej]; [druż-
ba jej] zaniesie: wianek, opanki szyte, jedwabną chustkę na głowę i welon dla
niewiasty.

Kapana kogaj niżat. Kapata, krpite, kitka — kogaj go redat junakot.
[Kiedy stroją czapkę. Czapkę, ręczniki, bukiecik — kiedy stroją pana mło-
dego (Widimka i Mara)]:

Wetor wejet, gora se lelijat,
Od gorana droben biser padziat.
Koj se najmał biser da soberet?
Najma mi se majka junako’a,
Najma mi se, biser go sobrała,

Wicher wieje, lasy się kołyszą,
W górskim lesie drobne perły lecą.
Kto się najął, żeby perły zebrać?
Najęła się matka junaka,
Najęła się, perły zebrała,

*[W innym miejscu fragment:] Od kako se, Jano jagne, / Od kako se, srce moje, / Zasa-
kafme, / [Nit mi zborisz, nit se smeesz]… [Od kiedy się, słodka Jano, / Od kiedy się, serce
moje, / Pokochaliśmy, / Ani się odzywasz, ani się uśmiechasz…].

²¹⁴Typowa dla poezji ludowej forma adresatywna, kierowana najczęściej domłodego chłop-
ca lub dziewczyny, pełnych życia. Por. związek semantyczny z łud — szalony, głupi.

²¹⁵Tego wieczoru / nocy następuje też wymiana swaci między oboma domami weselnymi.
Towarzyszy jej odgrywanie humorystycznych scenek, por. niżej par. „Swaciar. Komedia”.
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Go sobrało kapa da redime.
Pa go dała sestri junakoji,
Da naniżat kapa junako’a*.

Zebrała, by czapkę przystroić.
I dała je siostrze junaka,
By mu na czapkę nanizała.

Mu se powraciat na tatko, na brata mu, na sestri mu, wujnia, na tetka,
wujko, na tetina — ne, toj ne je tołku. Na snaa mu pejat, ako nemat maj-
ka, zaszto nemat koj da go spremat. Snaa mu je w kucia. Wujnia mu je na
dwor.

Potem powtarzają [zwrotki pieśni] dla ojca [chłopca], brata, sióstr, wujen-
ki, ciotki, wuja²¹⁶. Dla męża ciotki nie, on nie jest na tyle bliski. Jeśli [chłopiec]
nie mamatki [tj. gdy jest sierotą], śpiewają mu o bratowej²¹⁷ — bo nie mamat-
ki, kiedy go przygotowują. A bratowa [sna’a] jest w domu. Wujenka z nim nie
mieszka.

Gdy się kitkę turi. [Gdy się przyczepia bukiecik]:

Wetor wejet, gora se lelijat,
A wo gora siten biser padziat.
Koj cie najme biser da go beret?
Se najmało junakoji tatko,
Toj sobrało biser wo gorana,
Da nalejet kitka na junak[ot].

Wicher wieje, lasy się kołyszą,
A w tym lesie drobne perły lecą.
Kto się najmie, żeby perły zbierać?
Najął ci się junakowy ojciec,
I pozbierał on perły w tym lesie,
By napełnić bukiecik junaka.

To i o siostrze, matce, ciotce i o [innych].

*

Wadziaj pari, wujnio junako’a,
Da lejeme kapa junako’a,
Wadziaj pari, majko junako’a,
Da lejeme krpi junakoji,
Wadziaj pari, brajte junako’i,
[brak wersu]
Wadziaj pari, sestro junako’a,
Da prajime [nadpisane: redime] kitka

junako’a.

Wyciągaj pieniądze, wujno junaka,
By napełnić czapkę junaka,
Wyciągaj pieniądze, matko junaka,
By napełnić ręczniki junaka,
Wyciągaj pieniądze, bracie junaka,

Wyciągaj pieniądze, siostro junaka,
Byśmy zrobili [przygotowali] bukiecik

junaka.

Cie powraciat, dur da ftasat parite. Na krpcziniata cie bidat po pet, na dwa
krpcziniata — deset. I na kapota ja pet, ja sedum, ja tri. Tokmu ne czinit. Ne
mu kłaat. Tokmu ne biduat.

Powtarzają to dopóty, dopóki mają pieniądze. Na ręcznikach będzie po
pięć, na dwóch ręcznikach — dziesięć. I na czapce [kładą po] pięć, po siedem,

*[Wariant:] Wetor wejet, gora se lelijat, / Od gorana droben biser padziat. / Wo gorana
sestri go bereja, / Go niżea kapa junako’a. [Wicher wieje, lasy się kołyszą, / W górskim lesie
drobne perły lecą. / A w tym lesie siostry je zbierają, / By przystroić czapkę junakowi].

²¹⁶Każda z tych pieśni, podporządkowanych wwarstwie treści określonemu adresatowi, jest
formą obrzędowego włączania uczestników do kompleksu weselnego. Niezależnie od bezpo-
średnich odniesień w samym tekście są to formy apelatywne.

²¹⁷Pod warunkiem, że chłopiec ma brata i bratową.
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po trzy. Liczba parzysta nie jest dobra, tyle się nie kładzie. Nie powinno być
do pary.

*

Miłno mi se junak pomoliło:
Czujte wamo, moji mili sestri,
Ubo da me promenite,
Ja cie odam mestono daleko,
Cie izlezat drugaczki dejkini
A so mene szega cie si bijat.
Dobro mi je da go naprajime,
Cie pratime mestono daleko,
Cie otidet seło kumanowsko,
Cie izlezat dejki kumanowski,
So junaka szega cie si bijat.

Pięknie junak poprosił:
Posłuchajcie, moje miłe siostry,
Ubierzcie mnie jak najładniej,
Bo pójdę w dalekie strony,
Przyjmą mnie przyjaciółki dziewczyny,
I będą ze mnie żartować.
Dobrze, że go wystroimy,
Wyślemy w dalekie strony,
Pójdzie do wioski kumanowskiej,
Wyjdą dziewczęta kumanowskie,
I będą z junaka żartować.

*

Sam se junak na drużina falit,
Oj, drużina, moj werna drużina,
Pił sum wino na ładna mejana,
A rakija na Dimir Kapija,
Mału mnogu sum se opijanił.
Bodna w konia doma da si odi,
Ne m’odnese wo moji dworoji,
Tuku m’odnese bawcze dewojkini.
A dewojka wo bawcze spijesze,
Wo bawczeto swekojako cwecie,
Beł bosilek duri do kolena,
Bożurika duri do pojasa,
Crwen stratur duri do ramena.
Wo cwecieto dewojka spijesze,
Posłano je swilena skutina,
Pokrijeno czo’ena dołama.
Dwa–tri pati konion go zawrtaw,
A dewojka uszte je zaspana,
Si mu frlif kitka bosiłkowa,
A dewojka uszte je uspana,
Si mu frlif alena szamija,
A dewojka uszte je uspana.
Pa mu frlif burmana prstena,
Togaj mi se dewojka probudi,
Probudiło, łuto prokołnało:
Koj mi frli kitka bosiłkowa,
Kako nego bi se swe ne jało!
Koj mi frli alena szamija,
Wo szamija bi se zawitkało!

Chwali się junak drużynie,
Oj, drużyno, wierna ma drużyno,
W chłodzie karczmy wino piłem,
A w Dimir Kapiji rakiję,
I trochę za dużo wypiłem.
Koniowim kazał, by niósł do domu,
On mnie do domu nie zaniósł,
Lecz do ogrodu dziewczyny.
W ogrodzie dziewczyna spała,
W ogrodzie kwiecie przeróżne,
Biała bazylia do kolan,
Maki aż po pas [sięgają],
Czerwony szarłat do ramion.
W kwieciu dziewczyna spała,
Jedwabny fartuch podesłała,
Filcowym kaftanem okryta.
Trzy razy koń ją okrążył,
Dziewczyna spać nie przestaje,
Rzuciłem bukiet bazylii,
Dziewczyna spać nie przestaje,
Rzuciłem chustkę czerwoną,
Dziewczyna spać nie przestaje.
Aż rzucam ślubny pierścionek,
Na to się budzi dziewczyna,
Budzi i wściekle przeklina:
Kto rzucił bukietem bazylii,
Niech nie ma nic do jedzenia!
Kto rzucił chustką czerwoną,
Niechaj go chustka spowije!
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Koj mi frli burmana prstena,
Wo prstena da bi se prowreło!

Kto rzucił ślubnym pierścionkiem,
Niech się przez niego przeciśnie!²¹⁸.

Na weczer kogaj cie se zbirat swatojite. [Wieczorem, gdy zbiera się
drużyna]:

Kanił Marko gosti-prijateli,
Kako kanił, taka mu dojdo’a.
Pa mu dojde Wancze od Babuncze,
Ni kaneto, ni to pa wideno.

Zapraszał Marko gości-przyjaciół,
Jak ich zapraszał, tak mu i przyszli.
I przyszedł nawet Wancze z Babuncza,
Ani znajomy, ani zaproszony.

Komentarz: Zawsze na swadbę przychodzi masa niezaproszonych gości.
Tym się śpiewa tę pieśń. Ale ci, co przyszli niezaproszeni, wiedzą, że to żart
i nie zwracają uwagi na te przyśpiewki.

*

Cie se żenit Łozan, łudo dete,
Swe mi roda Łozan pokaniło,
A wujka mu si go zabrajiło,
A wujko mu mu se nałutiło.
Si sobrało Łozan, łudo dete,
Si sobrało kiteni swatoji,
Mi otiszło p’uba’a newesta.
Zawrweła niz gora zelena,
A wujko mu wo gora se skriło,
Da upłaszit konia od newesta,
A newesta da si go oborit.
A newesta itra i prokudna,
Od daleka taja go dogleda,
Go dogleda, miłno se molesze:
Prosti, wujko, Łozanowa kawga,
Molim, bakszisz ja sum ti prajiło,
Sum prajiło od ibrisz* koszuła.

Gdy się żeni Łozan, chłopak młody,
Cały ród Łozan pozapraszał
Ale zapomniał o wuju
I wuj się za to rozgniewał.
Zebrał Łozan, chłopak młody,
Zebrał swatów swoich strojnych,
Wyruszył po piękną niewiastę.
A gdy był w lesie zielonym,
Wśród lasu gdzieś wuj się ukrył,
By spłoszyć konia niewiasty,
By spadła z konia [na ziemię].
A niewiasta, sprytna i obrotna,
Z daleka go zobaczyła,
Z dala zobaczyła, pięknie poprosiła:
Wybacz, wujku, dość waśni z Łozanem,
Przyjmij prezent, com tobie zrobiła,
Jedwabną ci nicią koszulę wyszyłam.

*

Konia igrat Cara Kostadina,
Igrajeci w podrum zaminało.

Harcował konno [raz] Car Konstantyn,
I tak harcując, pogubił drogę.

*[Dopiski na marginesie:] Ibrisz — najfino neszto [ibrisz— coś najbardziej delikatnego].
Itor — znajet sweszto neszto; szto si itor! Prokuden: koj szto odit po takwi raboti, po dejki; se
prokudił. [Itor — ten, kto wszystko wie; ale jesteś itor! Prokuden: ten, kto robi różne rzeczy
z dziewczynami; umie te sprawy załatwiać].

²¹⁸W wieczór przedślubny w domu pana młodego kum wykonywał obrzęd przewlekania
magicznych rekwizytów przez pierścionek. Przed kolacją przyszła świekra przynosiła w tepsiji
(płytkiej formie do pieczenia) pierścionek oraz inną biżuterię przeznaczoną dla niewiasty;
były w niej też srebrne i złote monety, czerwone i białe nici oraz bazylia. Gdy kum przewlókł
je przez pierścionek, stawał na środku izby i okręcał się z tepsiją tak, by wypadały z niej
monety i goście mogli je łapać.
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Prwa strecia kosofka dewojka*:
Pomozi Bog, kosofke dewojke!
Bog pomogoł, neznajni delijo!
Cie te praszam, neznajni delijo,
Cie te praszam, prawo da mi każesz.
Sum swrszeno wo waszeto seło,
Go każujet kucia czorbadżijska,
Go każujet da je fodułdżija (na golemo),
Fodułdżija, da je golemdżija,
Toj da sedit, ja azno da broja,
Toj da odit, ja diwan seda,
Toj da leżit, ja swecia da sweta.
Al’ wistina, neznajni delija?
Al’ wistina, ali łaga mi je?
Ne je łaga, kosofke dewojke,
Ne je łaga, tuku je wistina.
Mome imam, kosofke dewojke,
Mome imam i ja zawrszeno,
Zawrszeno od waszeto seło.
Go każua łuto i prokleto,
Go każua da je bolezli’o,
Go każua da je kawgajli’o.
Koj ti recze łuto i prokleto,
Łuta zmija da bi go izjeła!
Koj ti recze da je kawgajlija,
A od kawga ne bi kurtuliło!
Koj ti recze da je bolezli’o,
Od bołkata da bi ne kurtulił!

Spotyka wtedy dziewczę z Kosowa:
Pomagaj Boże, kosowskie dziewczę!
Bóg ci dopomóż, nieznany junaku!
O coś cię spytam, nieznany junaku,
Zapytam ciebie, a ty mów prawdę.
Jestem ja w waszej wsi zaręczona,
I powiadają, że dom bogaty,
Że, powiadają, pyszny on (bardzo),
Że on jest pyszny, że on jest ważny,
On sobie siedzi, ja skarby liczę,
On sobie chodzi, ja na sofie siedzę,
On sobie leży, ja świecę trzymam.
Czy to jest prawda, nieznany junaku?
Czy to jest prawda, czy też mi kłamią?
Nie kłamią tobie, kosowskie dziewczę,
Nie kłamią tobie, prawdę ci mówią.
I ja mam także, dziewczę z Kosowa,
I ja mam także swą narzeczoną,
Narzeczoną w waszej wsi.
Powiadają, że zła i pyskata,
Powiadają, że jest chorowita,
Powiadają też, że kłótliwa.
Tego, kto mówi, że zła i pyskata,
Niech wąż jadowity pokąsa!
Temu, kto mówi o niej, że kłótliwa,
Niech całe życie upływa na kłótni!
A ten, kto mówi, że chorowita,
Niechaj sam nigdy z choroby nie

wyjdzie!

Śpiewają zięciowi, gdy się zebrali swatowie:

Proszetała Janina Kadana,
Proszetała niz gora zelena,
Go nagazi Nazlin Kostadina,
Go nagazi i mu se pofali.
[tu prawdopodobnie brak fragmentu]
Neka, neka, Janino Kadana,
Neka projet petok i sabota,
Cie soberem dweste i dwa konia,
Cie soberem trista i tri mina,
Tija cie se mojte pobratimi,
Pa cie dojda rano wo nedeła.
Zob da gotwisz [dewetsto pszenici],

Wino da gotwisz, wino trigodiszno,
Pa cie najdesz koj da me preczekat,

Na spacer poszła Janina Kadana,
Na spacer poszła hen w zielony las,
I tam spotkała Nazlina Kostadina,
Tam go spotkała i przed nim się chwali.

Dobrze, dobrze, Janino Kadano,
Niechaj miną piątek i sobota,
Zgromadzę dwieście dwa konie,
Zgromadzę trzystu trzech ludzi,
Wszystkich mych pobratymów
I przybędę w niedzielny poranek.
Obrok przygotuj [z dziewięciuset

pszenic],
Wino przygotuj, a wino trzyletnie,
Poszukaj kogoś, kto będzie nas witał,

*[Wariant:] S konia igrat Cara Kostadina, / Igrajeci po pole zamina, / Strecia mu je Kosow-
ka dewojka, itd. [Konno harcował [raz] Car Konstantyn, / I tak harcując, w polu się znalazł,
/ I tam spotyka dziewczę z Kosowa itd.].
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I da najdesz koj koni da fatit,
I da najdesz koj puszki da frlit,
I da najdesz koj wino da służit.
Ajde, bujrum, Nazlin Kostadine,
Imam tatko tebe da preczekat,
Imam bracia koni da ji fatat,
Bratuczedi puszki cie izwesat.
Zob cie gotwa, sitna ka pesoka,
Wino to je woda sinosznica,
Imam sestra wino da go służit.

Poszukaj kogoś, kto końmi się zajmie,
Poszukaj kogoś, kto strzelby powiesi,
Poszukaj kogoś, kto winem podejmie.
Proszę do nas, Nazlinie Kostadinie,
Mam ja ojca, który cię powita,
Mam ja braci, co końmi się zajmą,
Mam kuzynów, co strzelby powieszą.
Obrok przygotuję drobny jak piasek,
Wino niczym wodę zamąconą.
Mam ja siostrę, co winem podejmie.

*

Szto je wrewa dimbełoji dworje,

Dań na wojska, dimbeł, dań od wojska?

Ni na wojska, dimbeł, ni od wojska,

Dimbeł imat dwa mili radosa,

Sina żenit, miła cierka mażit.

Cóż to za wrzawa w podwórzu
próżniaka,

Czy do wojska próżniak idzie, czy też
z wojska wraca?

Ni do wojska on [nie idzie], ani z wojska
wraca,

Lecz ma próżniak dwie radości [sercu]
miłe,

Syna żeni, drogą córkę za mąż daje.

Golenie [i kąpanie] zięcia

Kogaj swacia cie zamesat, zetot cie se briczet. Woda: ogniło (za maszko
dete), bosiłcze (cie go posztrkat ka bosilek), srebreno paricze (bogat da bidet).

Kiedy zamieszą swacię, będą golić zięcia²¹⁹. W wodzie [do golenia]: krze-
siwo (żeby miał syna), bazylia (żeby rósł szybko jak bazylia), srebrny pieniążek
(żeby był bogaty).

Kogaj cie go briczet kumot. [Kiedy kum goli zięcia]:

Kit bosilek nad woda wenejet,
Da zaoszto to’a mi wenejet?
Dań wenejet kumoji stramoji?
Dań wenejet tatkoji stramoji?
Dań wenejet majkoji stramoji?

Więdnie nad wodą kępka bazylii,
Czemuż to ona więdnie?
Może więdnie od wstydu kuma?
Może więdnie od wstydu ojca?
Może więdnie od wstydu matki²²⁰?

*

Kogaj cie se mijet dete. [Kiedy kąpią dziecko²²¹]:

²¹⁹Rytualne golenie pana młodego było zadaniem najważniejszych mężczyzn z jego druży-
ny. Pierwszego zgolenia dokonywał kum, następnie przekazywał brzytwę drużbom.

²²⁰Zjawisko rytualnego wstydu dotyczy zarówno podmiotu obrzędowego, jak i najważ-
niejszych osób, które warunkują prawidłowy przebieg obrzędu. Jako społecznie wyróżnieni
i naznaczeni na czas wesela, stanowią oni główny obiekt zainteresowania otoczenia, co z jed-
nej strony daje powód do dumy i zadowolenia, ale z drugiej krępuje ich ruchy, wyznacza
zakazy i nakazy oraz stanowi o odmiennym od codziennego zachowaniu.

²²¹Chodzi o przedślubną rytualną kąpiel chłopca, który ma się żenić (dete-junacze).
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Dotekła mi woda biłbiło’a,
Zanesło go junacze biłbiłcze.
Ne mi biło woda biłbiło’a,
Tuk mi biło kumoji stramoji.
Dotekła mi woda biłbiło’a,
Wo reka je biłbiłcze junacze,
A od reka biłbiłcze wikasze:
Ne daj, tatko, reka me odnesi!

Ne boj mi se, mo’a miła sinko,
Taja reka tatko je gaziło.
Pa od reka biłbiłcze wikasze:
Majka ka za tatko.

[Ne boj mi se, mo’a miła sinko]
[Taja reka majka je gaziło.]

Przypłynęła woda słowicza,
[I] przyniosła junaka-słowiczka.
Nie była ci to woda słowicza,
Ale był ci to wstyd kuma.
Przypłynęła woda słowicza,
A w rzece junak-słowiczek,
I z rzeki słowiczek prosił:
Nie pozwól, ojcze, by mnie woda

wzięła!
Nie bójże się, miły synku,
Tę rzekę ojciec wydeptał.
I z rzeki słowiczek prosił:
Nie pozwól, matko, by mnie woda

wzięła!
Nie bójże się, miły synku,
Tę rzekę matka wydeptała.

4. [Dzień wesela]

Wyruszenie orszaku i droga do domu niewiasty
Bajrak: jabuka, majrama [jabłka, chustka]²²² ([zaczepia na drzewcu]

domacin lub ktoś [inny] z ich rodziny). Gdy pierwszy raz zawiesi [sztan-
dar], strzela na wiwat (domacin), by wszyscy [wiedzieli], że zaczyna się
swadba. To tylko przy pierwszym sztandarze. Na płocie lub czerdaku [gan-
ku] — przed kucią, gdzie swadba.
[Wyruszenie orszaku] ma miejsce rankiem w niedzielę (lub we czwar-

tek). Swatowie są ubrani, [a ich] obowiązki rozdzielone. Drużyna zasiada
do śniadania.
Pierwsze miejsce zajmuje staroswat, potem kum, potem domacin. Po-

tem siadają swatowie. Między nimi zięć, z dziewczętami po lewej i prawej
stronie. Śniadanie zwykłe: kawa, [rakija], chleb i mięso (z ryżem lub kapu-
stą)*. W trakcie picia [rakiji] — toasty. Kum [powie]: „Airlija, strećno neka
je! Neka we ne ustramit Bog, so beł obraz da w’izwajit” — „Powodzenia,
szczęścia wam życzę! Nie przynieście wstydu Bogu, niech wam da czyste
sumienie”. […] Zetot [Mówią zięciowi]: „Napij se, pa da ne pijesz tamo”
— „Napij się teraz, byś tam nie pił”.
Dziewczęta śpiewają:

Zaspał Iwo wo gora zelena,
Doletali dwa siwa gołuba
I so krilia Iwo go bude’a:
Stani, stani, Iwo, łudo dete,
Stani, stani, gora mi izgore!
Oj i wi was, dwa siwa gołuba,
Szto wi mene tołku probudifte?

Zasnął Iwo w lesie, w zielonym,
Przyleciały dwa siwe gołębie
I skrzydłami budziły Iwona:
Wstawaj, Iwo, chłopcze młody,
Wstawaj, wstawaj, las się pali!
Hejże, hejże, dwa siwe gołębie,
Po cóż wy mnie teraz zbudziłyście?

*[W notatkach:] Swatojte swe cie ruczat, cie se sredat. Rakija. Kafe. Owca so oriz. [Wszy-
scy swatowie usiądą i zjedzą śniadanie. Rakija. Kawa. Baranina z ryżem].

²²²Na drzewce bajraka nadziewa się jabłko lub zawiązuje na nim chustkę.
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Owa ne je toj gora zelena
Tuku mi je moja stara majka,
Dekaj ci’odam sega na żenene.

Nie jest ci to żaden las zielony,
Ale to jest moja stara matka,
Bo ja teraz żenić się wybieram.

[Następuje ogólne] rozdawanie kitek i kicenie się [przystrajanie się bu-
kiecikami].
Doma cie pejat dejki — kogaj cie ispratat zetot. [Śpiewają dziewczęta,

w domu, na wyprowadzenie pana młodego*]:

Grmet grmeż [wo] zemna arbanoszka.
Ne je grmeż [wo] zemna arbanoszka,
Tija mi se kiteni swatoji.
Zarosiła sitnana rosica,
Cie narosit ruba junako’a.
A newesta itra i prokudna,
Cie izwadit alena szamija,
Cie pokrijet ruba junako’a.

Biją grzmoty w ziemi arbanoskiej.
To nie grzmoty w ziemi arbanoskiej,
To swatowie pięknie ustrojeni.
Drobna rosa zarosiła,
[Zaraz] zrosi ubranie junaka.
Lecz niewiasta, sprytna i obrotna,
Wyjmie czerwoną chustę,
I osłoni ubranie junaka.

Po czym drużyna wstaje; umycie rąk (gdyż tam znów będą jedli i myli
ręce). Wychodzą na dwór. Tu przygotowanie koni.
Konie swatów pokryte zwykłymi kilimami. Każdy sam przygotował dla

siebie. T[ak] s[samo] kum i staroswat. Konia dla zięcia przygotowuje je-
go matka i ?²²³. Koń otrzymuje pięknie zdobioną skórzaną uzdę. Siodło
przykryte specjalnym kilimem (kto go sporządzał?). Na kilim, na wierzch
— zapaska (ta skąd? — jej dzieje — jej funkcja). Czy konie przystraja się
kitkami²²⁴?
Swatowie poczynają dosiadać koni. Domacinka wynosi pieniądze i daje

domacinowi i zięciowi. Kładą w kieszeń. Bez pieniędzy się nie jedzie. Taki
adet. Funkcja?
Wreszcie zięć dosiada konia. I domacin. Dziewczęta śpiewają. Orszak

rusza:

Kinisujet Wojnio na żenenie,
Kinisujet i se isprostujet:
Prosti, tatko, ć’odam na żenenie,
Prosti, majko, ć’odam na żenenie,
Prosti, striko, ć’odam na żenenie,
Prosti, strino, ć’odam na żenenie,
Prosti, sestro, ć’odam na żenenie,
Prosti, brate, ć’odam na żenenie,
Prosti, wujko, ć’odam na żenenie.
(Wujko — wecie nemat poweren od

wujka.)
Prosto da je, moji miło sine,

Wyrusza Wojnio na żeniaczkę,
Wyrusza i wszystkich przeprasza:
Wybacz mi, ojcze, bo idę się żenić,
Wybacz mi, matko, bo idę się żenić,
Wybacz mi, stryju, bo idę się żenić,
Wybacz mi, stryjno, bo idę się żenić,
Wybacz mi, siostro, bo idę się żenić,
Wybacz mi, bracie, bo idę się żenić,
Wybacz mi, wujku, bo idę się żenić.
(Wujek — bardziej wiernego od wujka

nie ma.)
Wybaczam ci, mój miły synu,

*[Inny wariant komentarza w notatkach:] Taka cie mu pejat sestrite cie s’osłobodit doma.
[Śpiewają siostry (pana młodego), kiedy wychodzi z domu].

²²³Znak zapytania sygnalizujący niepewność faktograficzną Obrębskiego. W notatkach: Do-
macinka koniot cie onadit: samara, wełence, skutnik — take ostanało. [Gospodyni szykuje
konia: siodło, czaprak, fartuch. Tak jest od pradawna].

²²⁴Kitka (mac.) — bukiet, bukiecik, wiązanka.
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Kał da gazisz, da se ne namaczkasz,

Woda gazi, da se ne nakwasisz,

Aj, so zdrawje, moji miło sine!

Gdy pójdziesz przez błoto, nie ubrudź
się,

Gdy pójdziesz przez wodę, nie zamocz
się,

Bywajże zdrów, mój miły synu!

Porządek orszaku. Najpierw bajraktar [chorąży]. Potem staroswat [sta-
rosta weselny]. Potem kum. Potem gajdari [grający na gajdach]. Potem
[starszy drużba]. Potem zięć. Potem [młodszy drużba]. Potem pozostali
swatowie, bajraktarzy, [gajdziarze]. Tak całą drogę. Jeśli się spotka kogoś
po drodze — obyczaje przy spotkaniu: [luka w tekście].

Botusze. Orszak weselny na granicy wsi, w drodze do domu panny młodej

[Na marginiesie:] Kobieca grupa ze swatami. Kto? Jak ich zwą?
Wyjeżdża się ze strzelaniem. Dziewczęta i kobiety towarzyszą orszako-

wi — [wyprowadzają go] na granice wsi. Pieśń.
Kogaj c’ispratat swato’ite. [Kiedy wysyłają orszak* (Widimka, Ignej-

ca)]:

Triset gori, triset najwisoki,
Jedno mi je od nim powisoko,
Od nego se Beligrad gledasze,
Niz Beligrad Beżo mi szetasze,
Szto newesta po sebe wodesze,
Wodesze go, tifko mu zboresze:
Oj, newesto, srmena j czo’ena,
Otfrli go czo’ena dułaka,
Da ti widam twoje beło lice!
Ako mi je crweno jabołko,

Trzysta gór i trzysta najwyższych,
Ale jedna najwyższa ze wszystkich,
Z jej [wierzchołka] widać było Belgrad,
Po Belgradzie przechadzał się Beżo
I prowadził był swoją niewiastę.
Tak prowadząc, mówił do niej z cicha:
Oj, niewiasto, srebrna i filcowa,
Zdejmij z głowy ten filcowy welon,
Bym mógł ujrzeć twoje białe lice!
Jeśli jest czerwone jak jabłuszko,

*[Wariant komentarza:] Gdy wysyłają junaka po niewiastę.



188 [ORGANIZACJA SPOŁECZNA I RODZINNA WSI PORECKIEJ]

Cie te wodam wo ramni dworoji.
Ako si mi kitka powenata,
Cie te frłam po more, po dunaf.

Zaprowadzę cię w me pyszne dwory.
Ale jeśli jest jak zwiędły bukiet,
To cię wrzucę w morze, do dunaju.

Przybycie [swatów do domu panny młodej i rytuały weselne]
w domu niewiasty
Przybywając do wsi, [strzelają]. Znak, że drużyna nadchodzi. Grupa

ze wsi niewiasty (dziewczęta itp.) stoi przed wsią, wypatruje. Reszta zgro-
madzona w [jej] domu […]. Pieśń drużek, gdy orszak wjeżdża do wsi.
Tymczasem swatowie zajeżdżają przed dom. Schodzą z koni. Dają im zob
[obrok]. Dziewczęta śpiewają.
Kogaj cie idat po dejka, pred dwor, swatojite kogaj cie czekat. [Gdy

swatowie przychodzą po dziewczynę, gdy czekają przed jej domem (Woł-
cze)]:

Kade idesz, tudzio zemnianine,
Kade idesz, tudzio tudzincziszte?*.
A dewojka w gora odbegało,
Se storiło gorska jarebica.
Oj, swatoji, kit[eni] swat[oji],
Kaj sebrafte, kaj se odebrafte,
Oj, swatowi, odbrani kraloji?

Dokąd zmierzasz, cudzoziemcze,
Dokąd zmierzasz, cudzy cudzoziemcze?
A dziewczyna do lasu uciekła,
Tam się stała leśną kuropatwą.
Oj, swatowie, oj, strojni swatowie,
Jak się zebraliście, jak się wybraliście,
Oj, swatowie, wybrani królowie?

Potem żartują ze swatów, podśmiewają się:

Oj, swatoji od dewet gradoji,
Kaj sebrafte tołku da odbrafte?
Staroswaton Marko od Prilepa,
Pre kumczeno Markooto wnucze (nekoj

bajraktar),
Dwa dewera, dwa straka newena,
Medziu nimi crweni trendafił,
Gajdadżini sinoji Sułoji,
Domaczinon, smreka obrastena,
Staroswaton, meczka od płanina,
Kumon je listurnik ołamnianski,
Ja kumon biło kopa razdenata,
Dwa dewera, dwa arta paszini,
Zetot biło zajak ustrełuszen,
Nozbadżija, aro zabraeno**,
Szto donesło od żaba pastrma.

Oj, swatowie z dziewięciu miast,
Jak się zebraliście, jak się wybraliście?
Starosta Marko z Prilepu,
Przed kumem wnuczek Marka (któryś

z chorążych),
Dwaj drużbowie, dwa kwiaty nagietka,
Między nimi róża czerwona,
Synowie Suła²²⁵ gajdziarza,
Gospodarz, świerk wyrośnięty,
Starosta, niedźwiedź z gór,
Kum — listurnik ²²⁶ sprzed dwóch lat,
Albo kum to kopa rozdęta.
Dwaj drużbowie jak dwa charty paszy,
A zięć niczym zając ustrzelony,
Nozbadżija, starzec bez pamięci,
Ten, co pastrmę z żaby przynosił.

*[Wariant:] Kade idesz, tudzio zemnianine, / Kade idesz, kade konia brzisz? [Dokąd zmie-
rzasz, cudzoziemcze, / Dokąd zmierzasz, gdzie pospieszasz konia?].

**[Obok wariant:] Nozbadżija, crni kałajdżija [Nozbadżija, gnojarz zafajdany].

²²⁵Suło to imię muzułmańskie, popularne wśród wyznawców islamu w Macedonii oraz
Bośni i Hercegowinie; skrócony wariant imienia Sulejman.

²²⁶Listurnik, inaczej listnik. Zimowa pasza dla kóz, która przeleżała dwa lata, nie nadaje się
już do użytku.



MAŁŻEŃSTWO PATRYLOKALNE 189

Si do… [tekst urwany]
Aj ti tebe, kućni domacine,
Wadziaj pari, płaciaj, ne otpusztaj,
Wadziaj pari, mnogu ne se żali,

Ne ji żali twojte iljadnici!*

Jesteś do…
Ejże, gospodarzu domu,
Wyciągaj pieniądze, płać bez ociągania,
Wyciągaj pieniądze, nie narzekaj

zbytnio,
No, nie żałuj tych swoich tysięcy!

Bencze. Wesele botuskie w domu panny młodej. Targi

Swatowie gromadzą się.
Przed domem nikt ich nie wi-
ta. Idą, nie zwracając uwagi na
pieśni drużek. Po czym wcho-
dzą do domu. Tu z miejsca idą
do pokoju, gdzie miejsce [do]
siedzenia. Zasiadają wokół so-
fry. Porządek: staroswat, doma-
cin, kum, swatowie, na końcu
zięć i [drużbowie]. Wreszcie
swaszki**.
Przybywają domowi. Akt

powitania. Domacin, domacin-
ka, brat niewiasty, siostra nie-

Bencze. Wesele botuskie w domu panny młodej.
Targi. Dary wciąż nieprzyjęte

wiasty. Każdy (czy i siostra?)
po kolei obchodzi drużynę, wi-
tając się (Dobro doszoł! — „Wi-
taj!”). Zaczyna u głowy sofry,
kończy na ogonie. Wszędzie
normalnie, lecz gdy docho-
dzi do zięcia, [ten] odmawia
podania ręki — milczy i nie
spostrzega witającego, patrząc
w ziemię. [Drużbowie] mówią
za niego: „Wstydzi się, zgrze-
szył”. Świekra uspokaja, że nie
taki wielki [grzech]²²⁷.
Trpeza²²⁸. Po czym roznosi

się kawę. Gdy kawa dochodzi

*Siedem dolnych wersów wzięte w dwie klamry z adnotacją: Na weczer [Wieczorem].

**[Wariant:] Cie se skitat s koni. Domacinot cie ji preczekat. Swe szto je seło, swe koni cie
fatat, swe bajraci cie fatat. „Bujrum” — prawo na trpeza idat tija. Domacin. Staroswat. Kum.
Swatowi. Deweri so zetot. [Zsiądą z koni. Gospodarz ich powita. Ludzie ze wsi albo zajmą się
końmi, albo wezmą flagi. „Prosimy, witamy” — i od razu idą za stół. Gospodarz. Staroswat.
Kum. Swatowie. Drużbowie razem z zięciem].

²²⁷Pan młody i niewiasta podlegają — jako podmioty obrzędowe w liminalnej fazie ry-
tuału przejścia — ścisłym zakazom i nakazom, obejmującym m.in. ograniczenia dotyczące
mówienia i spożywania pokarmów. Wstyd łączony jest także z nagłym i otwarcie wyrażanym
zainteresowaniem grupy jednostką.

²²⁸Trpeza— stół, także zastawiony stół biesiadny; biesiada.
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Bencze. Wesele botuskie w domu panny młodej.
Ceremonia łamania chleba

do zięcia, ten [jej] nie przyj-
muje […]. (Tu nic nie je [i] nie
pije). Dopiero, gdy doniosą do
zięcia [rakiję], ten ją przyjmu-
je. Bierze kieliszek, podaje go
pr[awemu drużbie]. Po czym
od pr[awego drużby] bierze
z powrotem i podaje lewemu.
Od lewego cofa ku sobie, i tu ją
pije. Po czym całuje rękę roz-
noszącego (szuraka [brata nie-
wiasty]) w zwykły sposób: naj-
pierw dotknie ręki czołem, po-
tem ustami, potem ponownie
czołem. Wreszcie siada.

Bencze. Wesele botuskie w domu panny młodej.
Pan młody przyjmuje rakiję podczas trpezy

Kwestia: gdy daje [się] [ra-
kiję] [drużbom], jakie są ich
toasty? [A jakie] kumowe? Sta-
roswatowe?
Ojciec zięcia, natychmiast

gdy zasiadł przy sofrze, [kła-
dzie] na stole pięć chlebów,
[które] przyniósł […].

Do pet leboji — so swe
swacia pet. Domacinot cie
kłaet trpeza pred swatoji. Na
leb daroji i pari, ako imat
za doda’anie. Ako ne done-
soł szto mu rekoł, togaj cie se
karat. Swatojte cie se karat.
„Sum zaborajił”. — „Kako si

zaborajił kogaj łaf sme prajili? Kako możesz? Cie mi płatisz! Da ne płatisz, ne
izłagat dejka”. — „Sum płatił, sum płatił skutnik, gerdan itd. Mi je bołka”. Jak
na stroju.

Kafe ne zemat momok. Cie zemit rakija. Cie stanet toj, cie ja pozemit,
zetot. Cie mu ja dajet na dewerot malijot, cie ispijet dewerot. Zetot ne spijet.
Ne praat zdrawo-żiwo zetojte, se stramat. Swite cie s’izmijat. Toj zetot ne mu
turam.

[Przynosi] do pięciu chlebów. Pięć, razem ze swacią, gospodarz [tu: ojciec
chłopca] kładzie na stole przed drużyną. Na chlebie [kładzie] dary i pieniądze,
o ile ma jeszcze coś do darowania. Jeśli nie przyniósł wszystkiego zgodnie
z umową, zaczną się kłócić. Będą się kłócić swatowie. „Zapomniałem”. — „Jak-
to zapomniałeś, skoro o tym mówiliśmy? Jak mogłeś? Zapłacisz mi! Jeśli nie
zapłacisz,dziewczyna nie wyjdzie [z komory]”. — „Zapłaciłem, zapłaciłem za
fartuch, za naszyjnik. Więcej nie jestem w stanie”. Jak na stroju.

Chłopiec [tj. panmłody] nie bierze kawy.Weźmie rakiję. Wstanie i weźmie
ją do ręki. Poda młodszemu drużbie i ten ją wypije. Zięć nie pije. Zięciowi nie



MAŁŻEŃSTWO PATRYLOKALNE 191

mówią zdrawo-żiwo, wstydzą się [tj. nie przepijają do zięcia]. Wszyscy wypiją,
ale zięciowi nie nalewają²²⁹.

Kogaj cie jadat leb. [Kiedy będą jeść chleb]:

Aj, swatoji, ara zabrajeni,
Al’ od tri dni lebec ste ne jali,
Zabrajifte wije da stanete?
Zetot brojit łajci po trpeza,
Ja zetot wardit głufci po gredini?
Ne stoj, kume, mnogu ne useduj,
Ne stoj, kume, mnogu ne razłaguj,
Mesto ti mnogu na daleko!
?²³⁰
Zeton brojit łajci po trpeza,
Se brojeni, kogaj se kłajeni.
Zeton brojit głufci po gredinie,
Zeton um biło głamna obgoreno*,
Zeton mi je kriwo motojiło.

Oj, swatowie, starcy bez pamięci,
Czyście chleba od trzech dni nie jedli,
Bo od stołu wstać zapomnieliście?
Zięć na stole łyżki liczy,
Czy na grzędach strzeże myszy?
Nie siedź, kumie, nie rozsiadaj się,
Nie siedź, kumie, nie czuj się za dobrze,
Twoje miejsce jest daleko!

Zięć na stole łyżki liczy,
Są liczone, gdy kładzione.
Zięć na grzędach myszy liczy,
Jego rozum kłoda nadpalona,
Zięć to krzywe motowidło.

Kako cie im dojet, im se szegat. [Kto przychodzi, śmieje się z nich.]

Tura: „wesi go zeta” (wesenie zeta). [Etap: „powiesić zięcia” (wieszanie
zięcia)]²³¹
Kogaj g’obesuat zetot. [Kiedy wieszają zięcia]:

Zet i szura kawga zafati’a,
Zaoszto je kawga zafatena?

Zięć i szwagier kłótnię wszczęli,
Dlaczego się kłócić zaczęli?

Cie wikat: „Za gredi obesete go!”. Zetot cie frlit dar: jedna kapa cie mu
kłaet na gława. [Krzyczą: „Powieście go na belkach!”. Zięć rzuci jakiś dar
i włożą mu czapkę na głowę.]

Kogaj mu kitit kapa sweskata. Kogaj mu krpit kitka sweskata. [Kiedy
świeść (siostra niewiasty) ozdabia mu czapkę. Kiedy mu świeść przyszywa
kitkę]:

Zet i sweska kawga zafati’a,
Zaoszto je kawga zafatena?
Ubo krpi, ubaa dewojko,
Ubo kitka na zetot zakrpi,
Da ne uszi na zetot da dunesz.

Zięć i świeść kłótnię wszczęli,
Dlaczego się kłócić zaczęli?
Pięknie przyszyj, piękna dziewczyno,
Piękną kitkę zięciowi do czapki,
By zięciowi uszy nie odpadły.

Cie mu dajet szamija na zetot. [I daje zięciowi chustę.]

*[Obok wariant:] Zeton mi je głamna obgoreno. [Zięć to kłoda nadpalona].

²²⁹Ta informacja nie jest spójna z wcześniejszą, mówiącą o rytualnym toaście pana mło-
dego. Obrębski uczestniczył w co najmniej dwóch weselach (w Bitowie i Botuszu), a jego
etnograficzny zapis obrzędów weselnych pochodzi od różnych rozmówców z kilku wsi.

²³⁰Znak zapytania, którym Obrębski prawdopodobnie sygnalizował lukę w tekście.

²³¹Obyczaj wieszania zięcia jest jednym z kilku rytuałów-prób, które muszą przejść pan
młody oraz jego orszak, zanim uda im się wyprowadzić niewiastę z jej domu.
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Dejkite na swadba szto pejat, upletnina cie sakat. Zaszto ja pleli dejka-
ta. [Dziewczęta, które śpiewają na weselu, będą chciały zapłaty zaplecino-
wej. Za to, że plotły warkocz dziewczynie]:

Sme ja pleli ubaa dewojka,
Skapo mije wije ja sakame.

Zaplotłyśmy piękną dziewczynę,
Dużo trzeba za to zapłacić.

Swatojite cie daat. Swaciaricata cie pominet so konduri, so opincine szi-
jeni, tija opinci cie odat po trpeza. Posle na dejka cie odnesat opincine. Pari
cie podełat dejkite, szto sedeli kaj neja.

Posle cie ispratat rodstwowo dejkawa, swite cie se soberat. Swite kup
cie se soberat: zetot, bajraktarot, gajdadżijata, dur da dowedat newestata bra-
ciawa.

[Pieniądze] dają swatowie. Swaciarija z butami w ręce, z opankami szytymi
obejdzie stół dookoła, a swatowie będą do opanek wrzucać pieniądze. Potem
zaniosą opanki dziewczętom. Pieniędzmi podzielą się dziewczęta, które były
przy [niewieście].

Potem wszyscy się zbiorą i cała rodzina będzie żegnać dziewczynę. Wszy-
scy zgromadzą się w jednym miejscu: zięć, chorąży, gajdziarz, póki bracia nie
przyprowadzą niewiasty.

Kogaj cie idet newestata. [Gdy przychodzi panna młoda* (Wołcze)]:

Ori, Grozdo, ori Crnogrozdje,
Zaszto si go wojska zabajiło?
Dali besze gława nemijena?
Dali besze beło nepromeneta?
Dali besze sitno nepletena?
Dali besze kaj brata na trło?
Dali besze kaj tatka na oranie?
Ajde i was, junakoji sestri,
Sum si biło gława izmijena,
Sum si biło beło promeneta,
Ne sum biło kaj brata na trło,
Ne sum biło kaj tatka na oranie.
Sum si biło wo roda golema,
A od roda sum si se deliła.

Oj, ty Kiści, Czarne Winogrono,
Czemużeś nam wojsko zatrzymała?
Czyżeś głowy nie umyła?
Czyś się w białe nie przebrała?
Czyś kosy drobno nie splotła?
Czyś była z bratem w owczarni?
Czyś z ojcem pole orała?
Ejże, ejże, siostry junaka,
Głowę umytą ja miałam
I w białe byłam przebrana,
Z bratem w owczarni nie byłam,
Pola z ojcem nie orałam.
Byłam ja w wielkiej rodzinie,
A teraz się z nią rozstaję.

Drugawa ruba swe promeneta, sede ubrus i uplitka (prcle) cie obigruat.
Posle newesta cie se zdrawujet, cie se sprostujet rodstwowo — majka, tatko,
bracia: „Prosti mi majke, prosti mi brate, mnogu sum ti dodejało”.

Niewiasta jest już ubrana [do ślubu], teraz dodaje się [do jej stroju] ubrus
i prcle. Potem żegna się z rodziną — z matką, z ojcem, z braćmi: „Wybacz mi
matko, wybacz mi bracie, bardzo wam dokuczyłam”.

Kaj si rużasz, rużiko dewojko?

Dal’ cie odisz na pole so bracia?

Czemu się przebierasz, dziewczyno
różyczko?

Czy ty pójdziesz z braćmi w pole?

*[Wariant komentarza:] Kogaj cie idat swatojite. [Gdy przychodzą swatowie].
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Dal’ cie odisz na woda so snaji?
Dal’ cie odisz na trło kaj tatko?
Dal’ cie odisz na oro so sestri?

Czy z bratowymi pójdziesz po wodę?
Czy pójdziesz z ojcem do owczarni?
Czy ty z siostrami pójdziesz tańczyć oro?

I togaj cie frlit swekomu dar dejkata, na rodstwoto mu. Tatko — koszuła,
majka — koszuła, striko — koszuła, strina — koszuła [przy klamrze obejmują-
cej stryja i stryjnę:] (w kucia; na dwor — kałczini), bracia — kałczini, sestri —
szamiji, snaji — szamiji, wnuci — kałczinczinia, szamijczinia, wujko — kałczi-
ni (trebet koszuła), (toa sna’a trebet da mu dajet), wujna— szamija, bratuczedi
— kałczini, szamiji.

Na koń zetot kogaj se kaczujet, babata cie izlezet so kołaczeto. Pleszka go
wikat. I ta meso cie mu dajet. I togaj szamijata cie mu frlit*. So wino wo findżał
cie odit, i kołaczeto. Zetot cie go zemit findżałot, babata cie mu reczet: „Turi
na griwana koniot i napij se”. I toj cie mu pusztit pari wo findżałot, zetot. Jedni
wełat, cie go turi zad sebe, jedni na griwa, ja ne znam za szto to’a. A pari wo
findżał cie mu puszti toj: ja tri, ja pet paricziki.

I posle cie ispratat zetot i bajraktarot najnapred. Swatojte uszte doma cie
ostanat. I cie wikat: „Aj, sega wadziajte kowczegot!”. Posle swatojte cie se
skinisat swite, rodstwoto cie ja kaczuat newestawa.

I wtedy dziewczyna wręczy każdemu z rodziny [swój] dar. Ojcu — ko-
szulę, matce — koszulę, stryjowi — koszulę, stryjnie — koszulę**, braciom —
skarpety, siostrom — chusty, bratowym — chusty, wnukom [domu] — skar-
petki i chusteczki na głowę, wujowi — skarpety (powinna koszulę***), wujnie
— chustkę, kuzynom— skarpety i chusty (O ile ojcowie [im] umarli. Tak Mic-
ko²³² od Widimki dostanie. Inni nie; i siostry stryjeczne nie).

Kiedy zięć wsiądzie na konia, wtedy teściowa wyjdzie z kołaczem; nazywa-
ją go pleszka. Da mu też mięso. Wtedy on rzuci jej chustę****. Ona podejdzie
do niego z filiżanką wina i z kołaczem. Zięć weźmie filiżankę, a teściowa po-
wie: „Wylej trochę koniowi na grzywę, resztę wypij”. I on zostawi pieniądze
w filiżance. Jedni mówią, że powinien wylać za siebie, inni, że na grzywę; ja
nie wiem, dlaczego tak. A pieniądze wrzuci do filiżanki, czy to trzy, czy to pięć
monetek.

Potem zięć i chorąży ruszą naprzód. Swatowie zostaną jeszcze w domu.
I krzykną: „Wyciągajcie skrzynię!”. Potem swatowie wyjdą, a rodzina wsadzi
niewiastę na konia.

Isto kako kogaj włagat w dwor: [[Śpiewają] tak samo, jak gdy przyby-
wają na podwórze:]

Ej, swatoji, ara zabrajeni,
Od kako se seło saseliło,
Uszte owo wo seło ne doszło,

Oj, swatowie, starcy bez pamięci,
Odkąd wieś tę założono,
Tego jeszcze w tej wsi nie było,

*[Dopisek:] Toj pogresził (zabrajił da mu zemit rakata), ti ne faciaj zamerka. Toj trebało
da zemit raka i szamija da mu frlit. To’a na koń kogaj se kaczujet.

**[Przy klamrze obejmującej stryja i stryjnę:] W domu; na dworze — skarpety.

***[Uwaga:] To bratowa powinna mu dać.

****[Dopisek:] On zgrzeszył (zapomniał podać jej rękę), ale go nie potępiaj. Powinien podać
rękę i rzucić chustę. To podczas wsiadania na konia. [Zięć rzuca chustę teściowej w zamian
za podarunek przy odejściu].

²³²Ojciec Micka, Deso, nie żyje.
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Staroswaton, meczka od płanina itp.
Oj, swatoji, odbrani kraloji,
Koj sebrafte tołku da nabrafte,
Al’ sebrafte od dewet gradoji?
Kumon mi je Marko od Prilepa,
Staroswaton Jankuła Wojwoda
(Nekoj junak bił, pa go gaczkat.)
Bajraktari, dewerczinia Markoji

wnuczinia,
Dwa dewera, dwa straka newena,
Medziu nimi crweni trendafił.

(Tołku cie im zgolemu’at — kołku
da se odbrani ubaji).
Szto bi owi swatoji budali(na),
Uszte owa do sega ne doszło,
Kumcze mi je proletno pupuncze,
Domacinot, prazna wodenica,
Staroswaton, głamna ogorena (crn),
[Staroswaton], zełka wo gradina (beł),

[Staroswaton], stałna biolica (debeł),

Dwa dewera, dwa arta peczeni,
Medziu nimi kobeł pomijarnik,
Bajraktari, skaczka po liwadzie,
Oj, swatoji, wrapci po płotoji,
Gajdadżiji, Sułoji sinoji,
Szto n’kupifte kopci ode Dziupci?

(Ne bili zapetleni).

Starosta to niedźwiedź z gór itp.
Oj, swatowie, wybrani królowie,
Jak się zebraliście, że jest was aż tylu,
Czyście z dziewięciu miast się zebrali?
Kumem Marko jest z Prilepu,
Starostą Wojewoda Jankuła
(To był jakiś junak, tak opowiadają.)
Chorążowie, drużbowie to wnuki

Markowe,
Dwaj drużbowie, dwa kwiaty nagietka,
Między nimi róża czerwona.

(Dalej wylicza się pięknie tylu, ilu
zostało wybranych do orszaku).
Co za głupki z tych swatów,
Tego jeszcze tu nie było,
Kum to wiosenny dudek,
Gospodarz — młyn, co mieli jęzorem,
Starosta, kłoda nadpalona (gdy czarny),
Starosta, kapusta z ogrodu (gdy

blondyn),
Starosta, bawolica nieruchawa (gdy

gruby),
Dwaj drużbowie, dwa charty pieczone,
Między nimi kubeł na pomyje,
Chorążowie jak koniki polne,
Oj, swatowie, wróbelki na płotach,
Gajdziarze, wy Suła synowie,
Czemuście od Cyganów guzików nie

kupili?
(Nie byli zapięci ²³³).

Newesta, kogaj cie se kaczit na koń, bracia mu cie ja wodat. Onamo cie
ispraciat. Podaleko jeden sat mesto (do Pekliszta, do Krni). Lebec cie mu dajet
majka, cie go frlit preku sebe newestata, da go ostajit bericietot. Majka mu cie
go preczekat, cie go prifatit. Połojna cie si zemit so neja.

Kiedy niewiasta wsiada na konia, prowadzą ją bracia. Wysyłają ją tam,
daleko, godzinę drogi stąd (do Pekliszta, do Krni). Matka da jej chleb, a nie-
wiasta rzuci go za siebie — żeby dobrobyt został [w domu]. Matka go złapie,
przyjmie. I połowę weźmie dla siebie²³⁴.

Kogaj cie ja ispratat dejka. [Kiedy żegnają dziewczynę, gdy opuszcza
dom ojcowski]:

Aj, so zdrawje, nasza drugaczice,
Kaj odefme zajedno, odefme,

Bywaj zdrowa, nasza przyjaciółko,
Gdzieśmy szły razem, doszłyśmy,

²³³Lub: „Nie były zapięte”. Nie jest jasne, czy mowa tu o Cyganach, czy o guzikach.

²³⁴Resztę chleba zjada rodzina i mieszkańcy wsi, którzy zostają na uczcie. Dziewczyna nie
może go wziąć. Znaczenie tego wewnętrznego obrzędu zasadza się na zmianie rodu przez
kobietę (jej dom rodzinny nie jest jej domem docelowym) oraz fakcie, że przekazywanie
mocy płodnościowej dokonuje się w obrębie płci żeńskiej. Stąd zakaz odwracania się przez
pannę młodą, nakaz zabrania wszystkich swoich rzeczy itd.
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Zagrad. Wesele. Brat wyprowadza niewiastę z domu rodzicielskiego

Kaj sedefme zajedno, sedefme,

Cie pominesz seło Kumanowo,
Cie izlezat momi kumanowki,
Cie iznesat tankono pecziwo,
So pecziwo łutica rakija,
Cie ti prawat golema prewara,
So prewara golema stramota,
Da ne zemasz tankono pecziwo,
Da ne pijesz łutica rakija!

Gdzieśmy razem siedziały,
dosiedziałyśmy.

Przejdziesz teraz przez Kumanowo,
Wyjdą kumanowskie dziewczyny,
Przyniosą wyszukane pieczywo,
I z pieczywem mocną rakiję.
Będą chciały ciebie fest oszukać,
I oszukać, i bardzo zawstydzić,
Wykwintnego pieczywa nie bierz,
I nie pij ty mocnej rakiji!

Kogaj cie ja zemat, ne gledat wamo dur da se wenczat. Ne czinit. I taja
posle, kogaj cie se wenczat, cie dojet doma, swekomu cie spremat po jedno
kicze bosilek, i po jeden czoek cie im pratit tamo. I posle czinit da ja gledat,
od kogaj cie dobijat oni kiczinia.

Gdy ją wyprowadzą [z domu], nie odwraca się za siebie aż do ślubu. To
miałoby zły wpływ. I ona następnie, gdy już wezmą ślub, wejdzie do [nowego]
domu [i] dla każdego [ze swojej rodziny, tj. tej, z której wyszła] przygotuje
po bukieciku bazylii. I przez kogoś je przekaże. I potem już patrzenie na nią
[przez członków jej rodziny] nie szkodzi, jak już dostaną bukieciki.

Ślub [w cerkwi]²³⁵
• zamiana pierścieni (obruczaet se— zaręczyny);

²³⁵Ślub w cerkwi był jedynym formalnym, tj. uregulowanym prawnie, elementem obrzędo-
wo-obyczajowego kompleksu wesela. Był obowiązkowy przez wzgląd na normę, ale to nie on
warunkował zmianę rodu. Akt ślubu cerkiewnego traktowano jako naddany. Nie musiał się
odbyć w dniu przejścia kobiety do nowego domu. Jeśli w danej wsi nie było cerkwi, kapłan
udzielał go w domu (tego samego dnia lub kilka dni później).
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Bitowo. Przed ślubem. Kum prowadzi niewiastę do cerkwi
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• confurrentio²³⁶: chleb i wino;
• zamiana wieńców (wenczaet se);
• okrążenie [ołtarza].

*

Dwe swadbi da se stretat: od umiraczka ne czinit. I da se widat ne czinit.
Za mładencite: ne se cierdosuat, ne żiwat.

Jeśli spotkają się dwa wesela, to niedobrze, to wróży śmierć. Jeśli się (tyl-
ko) widzą, też niedobrze — nie będzie się młodożeńcom powodziło, nie będą
dobrze ze sobą żyli.

Przybycie [niewiasty] do domu męża

Bitowo. Przenosiny. Orszak w drodze do domu pana
młodego. Od lewej: ojciec pana młodego (ze strzelbą),

panna młoda i swatowie z jej skrzynią

Po ślubie orszak dzieli się
ponownie. [Drużbowie] zo-
stają przy niewieście, a zięć,
w towarzystwie dwóch swa-
tów ([w tym] jeden chorąży)
jedzie naprzód. Ten podział
nie tak wydatny, jak w dro-
dze do cerkwi. Zazwyczaj ma
miejsce po drodze, gdy orszak
zbliża się do wsi zięcia.
Wówczas zięć wyprze-

dza orszak i w towarzystwie
dwóch swatów (z tych jeden
— chorąży) jedzie naprzód.
Jedzie pełnym biegiem, pusz-
cza konia galopem. We wsi

Bitowo. Przenosiny. Zięć, wyprzedziwszy orszak,
przybywa do domu po wino

z daleka [słyszą] tętent koni
i przygotowują się na spotka-
nie zięcia: jego matka napeł-
nia dzbanek winem i spoty-
ka go u wrót domu*. Tu wrę-
czamu dzbanek i zięć, trzyma-
jąc dzbanek w ręku — unie-
siony na poziomie ramienia
— z miejsca zawraca konia
i cała trójka wraca [do or-
szaku]. Tu zięć musi pokazać,
że jest junakiem. Jedzie peł-
nym biegiem, galopem. Gdy

*[Dopisek na marginesie:] Pieśń drużek? Nie ma. Jeszcze raz sprawdzić.

²³⁶Confurrentio (łac.) — ceremonia zawarcia małżeństwa (u starożytnych Rzymian), pole-
gająca na spożyciu przez młodą parę pieczywa obrzędowego.
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[…] usłyszą zbliżający się orszak, zatrzymują konie i tu oczekują dru-
żyny.
Gdy orszak się zbliży, […] zięć podjeżdża do kuma i wręcza mu dzba-

nek z winem. Kum [kroi] kołacz i mięso, które im dano w domu niewiasty,
i daje każdemu po kawałku. Potem częstuje każdegowinem, przyniesionym
z domu przez zięcia. Kolejność poczęstunku: najpierw otrzymuje staroswat,
potem świekier, potem swatowie po kolei (jak popadnie), wreszcie zięć. Nie-

Bitowo. Przenosiny. Zięć wraca z winem do orszaku,
trzyma dzbanek w ręku. Naprzeciw niego kum lub staroswat

wiasta nie bierze udziału
w poczęstunku*. Gajdy gra-
ją cały czas.
Po poczęstunku zięć zaj-

muje miejsce obok niewiasty
i orszak rusza. Tym razem
świekier (lub domacin) wy-
przedza orszak i przybywa do
domu [jako] pierwszy.

[Notatki z Bitowa, 10 listopa-
da 1932]²³⁷
1. Po ślubie zięć wyprze-

dza orszak — jedzie naprzód.
Z jednym sztandarem. Dzie-
wierze²³⁸ zostają przy nie-
wieście. Przyjeżdża do domu.
Spotyka go matka i daje mu

Bitowo. Przenosiny. Zięć podaje wino kumowi

wino. (Mięso i chleb dała
mu baba [teściowa] i te zo-
stają przy orszaku). Dziew-
częta nic nie śpiewają. Zięć
wraca z winem do orszaku.
Na miejscu, gdzie się spo-
tka [z orszakiem], daje wino
kum[owi]. Kum [kroi] kołacz
i mięso i z winem daje swatom.

*[W notatkach inna wersja zachowania niewiasty:] Posle, kogaj cie dojat pri seło, cie se
doprat swite, cie ispratat zetot i bajraktarot po wino. Toj cie dojet, cie go zemit winowo, cie
se wratit kaj swatojite, zetot. Togaj pleszkawa ja jadat. I newesta od kołaczeto jadet. Wince
ne, a pleszkawa cie mu daat. Dewerite cie mu daat. — Potem [tj. po ślubie w cerkwi], kiedy
[orszak] będzie już dochodzić do wsi [zięcia], wszyscy się zbiorą i wyślą zięcia [z] chorążym po
wino. Zięć pojedzie, weźmie wino [ze swojego domu] i wróci do swatów. Wtedy jedzą pleszkę.
I dziewczyna je trochę tego kołacza. Wina nie, ale pleszkę jej dadzą. Drużbowie jej dadzą.

²³⁷Są to notatki rękopiśmienne w ośmiu punktach, odnoszące się do fragmentu obrzędu
weselnego, który Obrębski rejestrował w Bitowie. Fotografie zamieszczone we wcześniejszej
części rozdziału świadczą o tym, że w tymweselu uczestniczył co najmniej od momentu ślubu;
także w części odbywającej się po ślubie w domu męża. Poszczególne punkty tych notatek,
podzielone na trzy bloki, włączamy do opisu obrzędu zgodnie z jego chronologią.

²³⁸Tak w zapisie Obrębskiego. Mowa o drużbach.
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Najpierw mięso, potem kołacz, potem trochę wina, każdemu z osobna.
Kolejność: staroswat, potem swatowie [po kolei], potem [drużbowie]. Nie-
wiasta nie je, nic nie dostaje. Nic. Domacin dostaje po staroswacie. Potem
wszyscy jak popadnie — zięć także, niewiasta nie.
2. Domacin wraca pierwszy do domu. Zięć zostaje na koniu i zajmuje

miejsce obok niewiasty. Potemwszyscy— cały orszak—wracają do domu.
Wszyscy schodzą z koni, zostają [na nich] tylko zięć i niewiasta. Tu spotyka
ich zięciowa matka i [odbywają się] swi adeti [wszystkie adety].

Pieśni w czasie przenosin
Kogaj idat po winono. [Kiedy [zięć ze swatami] jadą po wino]:

Mesec dojde, zwezda ne dowede,

Praszajte zwezda kaj ostajił.
Ostanało zeleni liwadzie,
Da si beret trewa detelina,
Da si ranit koniot od kumoji,

Da si ranit koń od staroswatot,
Da si ranit koni od deweri.

Księżyc wzeszedł, a gwiazdy nie
przywiódł,

Zapytajcie, gdzie gwiazdę zostawił.
Została ona na zielonych łąkach,
Żeby zbierać trawę z koniczyną,
By nakarmić konie [wszystkich]

kumów,
By nakarmić konia staroswata,
By nakarmić konie [wszystkich]

drużbów.

Dziewczęta w domu, w nieobecności orszaku.
Kogaj cie idat swatoji kaj junakot; uszte daleko da se tija, cie peja.

[Kiedy orszak jedzie do pana młodego; mimo że jeszcze daleko, ale już
śpiewają]:

Temna magła po more sziroko,
Wo magłana rosa prorosujet.
Tuje imat kiteni swatoji,
Szto nose’a uba’a newesta.
A newesta itra i prokudna,
Sopaszało srmena skutina,
Mi pokriło kumoana konia.
A newesta itra i prokudna,
Izwadiło bełana majrama,
Mi pokriło konia od deweri.

Ciemna mgła nad szerokim morzem,
We mgle rosa zarosiła.
Tędy jadą strojni swatowie,
Którzy wiodą piękną niewiastę.
A niewiasta, sprytna i obrotna,
Odpasała srebrny fartuch
I przykryła konia kumowego.
A niewiasta, sprytna i obrotna,
Zdjęła białą chustę
I przykryła konie drużbowe.

[Na] przybycie orszaku:

Odanade Bosna se dirasze,
Kade idet Wojnio so swatoji,
Kojń do kojnia, junak do junaka,
Tanki puszki kako siłni wedi,
Ostri sabji kako sekajici,
A bajraci ka temni obłaci.
Odaleko newesta [nadpisane: kokona]

wikasze:

Już widać było Bośnię,
Gdy Wojnio szedł ze swatami,
Koń przy koniu, junak przy junaku,
Smukłe strzelby jak silne pioruny,
Ostre szable niczym błyskawice,
A sztandary niczym ciemne chmury.
Już z daleka niewiasta [dostojna pani]

wołała:
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Da izlezesz, majko junako’a,
Da izlezesz i da me preczekasz!

Wyjdźże z domu, matko junakowa,
Wyjdźże z domu do mnie z powitaniem!

„Kogaj cie idet kaj Kostowci newestata, togaj cie pejesz pred dwor”
— „Kiedy niewiasta idzie do Kostowców, wtedy śpiewasz na podwórzu”
(Desojca).

Wwiedziny [niewiasty] w dom. Rytuał [na podwórzu]
Lebot kogaj cie mu go nosit. Swekrwa kogaj cie mu wrwit so peczi’oto.

[Kiedy przynosi się [jej] chleb. Kiedy świekra wychodzi z [tym] pieczywem
[przed dom]]:

Słagaj, Maro, od dobrego konia!
Neciet Mara od konia da słagat,
Ni pa słagat, ni pa odga’arat.
Togaj Mara taja mu zboresze:
Da izlezet majka junako’a,
Da mi dajet do dewet kłuczoji,
A kłuczoji od dewet odaji.
Słagaj, Maro, ne mi se podumuj,
Ali dworje, Maro, ne bendisa?
Ali momcze, Maro, ne bendisa?
Ali swekrwa, Maro, ne bendisa?
Ali swekor, Maro, ne bendisa?
Ali dewer, Maro, ne bendisa?

Ali zołwi, Maro, ne bendisa?
Togaj Mara taja mu zboresze:
Daj mi tebe, majko junako’a,
I dworoji sum ji bendisało,
I junaka sum go bendisało,
I swekrwa sum ja bendisało,
Pa i swekor sum go bendisało,
I deweri sum ji bendisało,
Pa i zołwi sum ji bendisało.

Zsiadaj, Maro, z dobrego konia!
Nie chce Mara z konia zsiadać,
Ani zsiada, ani odpowiada.
W końcu Mara powiedziała:
Niech wyjdzie matka junaka,
Niech wręczy mi dziewięć kluczy,
Kluczy do dziewięciu pokojów.
Zsiadaj, Maro, bez ociągania,
Czy zagroda, Maro, ci się nie widzi?
Albo chłopak, Maro, się nie podoba?
Czy to świekra, Maro, ci się nie widzi?
Albo świekier, Maro, się nie podoba?
Czy to dziewierz, Maro, ci się nie

widzi?
Albo szwagierki, Maro, nie podobają?
Na to Mara tak odrzekła:
Ejże, ejże, matko junakowa,
I zagroda mi się uwidziała,
I tak samo junak się spodobał,
I świekra mi się uwidziała,
I tak samo świekier się spodobał,
I dziewierze mi się uwidzieli,
Więc szwagierki też się spodobały.

Swekrwa cie zemit sitoto i peczi’oto (sukano), cie go pofatit zetot, kogaj
cie pominet okułu nego. Cie dojdet do newestata i taja cie bucnet: winceto
cie pofatit i peczi’oto cie pofatit. Swe na jedna strana, na desna strana cie se
zastoujet; i zetot i newesta cie nafaciat.

Wince, peczi’o, wołnica beła na peczi’oto zgora i sukałkata za bericiet za
w kucia. I cie ja czuknujet po pleci: „Kako sukałkata szto se suczet, take ti
okułu mene da se suczesz”.

Świekra przyniesie sito i chleb (wałkowany)²³⁹; zięć będzie go trzymał,
podczas gdy ona obejdzie go dookoła. Dojdzie do niewiasty i ta wtedy trochę
skubnie: weźmie trochę wina i chleba. Świekra cały czas będzie stała z ich
prawej strony, a zięć i niewiasta będą trzymać [chleb].

²³⁹Pieczywo obrzędowe: okrągły, płaski, wałkowany chleb, który można rozrywać i dzielić.
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Bitowo. Wwiedziny. Świekra okrąża młodą parę
z magicznym sitem.

Niewiasta dotyka palcem magicznej kolekcji

Winko, chleb, biała wełna na
chlebie i sukałka ²⁴⁰ — żeby w domu
był dostatek. I [niewiasta] uderzy
[pana młodego] w plecy: „Jak ta su-
kałka, co nawija, tak i ty się wokół
mnie owijaj”.

[Notatki z Bitowa, 10 listopada 1932]
3. [Matka] wychodzi z sitem

[i] trzy razy obchodzi niewiastę na-
około. W sicie: chleb, bosilek, wino,
wełna (wrzeciono nie, gdyż się wier-
ci na lewo), sukałka, cukier w kost-
ce, miód, jeśli jest. Konia niewiasty
trzymają dwaj [drużbowie]. Matka
obchodzi [ją] trzy razy. Jak obejdzie

Bitowo. Wwiedziny. Podawanie niewieście
chłopczyka. Niewiasta oddaje go po obdarowaniu

i ucałowaniu

raz, podniesie sito w górę i niewiasta
dotknie palcem rzeczy w sicie. Po-
nownie i ponownie. Potem to skoń-
czone.
4. Potem podaje się niewieście

[małego chłopczyka mającego dwoje
żyjących] rodziców, nie siraka [sie-
rotę]. Niewiasta obdarza go czorapa-
mi [skarpetami], (by miała dziecko
płci męskiej).
4a. Niewiasta, zsiadając z konia,

staje na męskie spodnie (zięciowe,
od junak).

*

Gdy podają jej [do] rąk [chłopca]:

Daj mi tebe, ubao newesto,
Kogaj dojdi, dete w raka fati.
Odma dojde ubaa newesta,
Odma dojde, dete w raka zede.

Hejże, ty, piękna niewiasto,
Kiedy przyszłaś, dziecko w ręce wzięłaś.
Tylko przyszła piękna niewiasta,
Tylko przyszła, dziecko w ręce wzięła.

Gdy schodzi na męskie spodnie, nie śpiewają.

To’a adet je. Taja da go powełat mażot. Da go zgazit, ka beczwi da go
zgaziła. Ne mu pejat beczwite. Taja, Boże, da ne gazit na zemna.

²⁴⁰Sukałka, sukało (mac.)— element przyrządu tkackiego (pol. sukadło lub potak), służącego
do nawijania uprzędzionej nitki na cewki (szpulki). Element sukadła używany w macedoń-
skich zabiegach magicznych to drewniana tulejka (zwana właśnie sukałka/sukało), która
w czasie pracy przyrządu jest obracana za pomocą umieszczonego na jej końcu kółka, dzięki
czemu na cewkę, nasuniętą na drugi koniec szybko kręcącej się tulejki, nawija się nić.
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Bitowo. Wwiedziny. Niewiasta zstępuje z konia
na podesłane (na stołku) męskie spodnie

Bitowo. Wwiedziny. Niewiasta po zejściu
z konia obdarza go i całuje

Kogaj cie slezat od koń newestata, pa cie meniat prsteni zetot i newestata
tri pati. Od koń — na koń, ostanało od staro. Ne znam zaszto.

Taki jest adet. Ona poprosi męża, żeby nadepnąć, żeby nadepnąć jego
spodnie. Nie śpiewają wtedy. [Pannie młodej], uchowaj, Boże, nie wolno do-
tknąć ziemi.

Kiedy niewiasta zsiądzie z konia, wymienią się z zięciem [tj. panem mło-
dym] pierścionkami. Trzy razy. Z konia — i na konia; tak jest od pradawna.
Nie wiem, dlaczego.

Gdy wkładają jej chleb pod [prawą] pachę:

Daj mi tebe, ubaa newesto,
Kogaj dojdi, leb w raka fatiło.
Od kogaj si, mori, ne ruczało,
Szto bi ołku szto si zagładnata?

Hejże, ty, piękna niewiasto,
Kiedy przyszłaś, chleb do ręki wzięłaś.
Od kiedyżeś ty nie obiadowała,
Że aż tak bardzo głodna jesteś?

Leb pod miszki: so bericiet da idet newestata. [Chleb pod pachy, by

Bitowo. Wwiedziny. Świekier i świekra prowadzą
niewiastę do drzwi. Świekra wręcza jej chleb,

świekier trzyma sito

niewiasta przyniosła ze sobą dobro-
byt.]

Rytuał domowy
[Notatki z Bitowa, 10 listopada

1932]
5. Gdy niewiasta wchodzi [do

domu], nie ma nic przy przekracza-
niu progu²⁴¹.
6. Wchodzi do kuchni i idzie do

skrzyni z chlebem — tu [za]miesi
chleb²⁴². Wiedzie ją kum.
7. Potem świekra daje jej przę-

ślicę i wełnę, by zaprzędła²⁴³.

²⁴¹To znaczy: nie wykonuje żadnych czynności rytualnych związanych z progiem.

²⁴²Chodzi o czynność symboliczną: niewiasta wykonuje kilka ruchów miesienia chleba.

²⁴³Przy tym punkcie adnotacja Obrębskiego: „To nie”.
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Wesele w Botuszu. Noc z soboty na niedzielę w domu pana młodego. Chór dziewcząt

8. Co potem — nie można się dowiedzieć.

*

Kumot kogaj cie ja odbulit (na kowczeg, so sukałka). [Kiedy kum zdej-
muje jej zasłonę (na skrzyni, sukałką)]:

Nawedi se, ubaa newesto,
Nawedi se, kumu pokłoni se!
Ogrejała jasna meseczina,
Ogrejała kowczegon domacini.
Daj mi tebe, uba’a newesto,
Koga dojde, na kowczeg se spraji,
Koga dojde, odma leb zamesi.

Pochyl się, piękna niewiasto,
Pochyl się, pokłoń kumowi!
Zaświecił jasny księżyc,
Oświetlił skrzynię gospodarza.
Hejże, ty, piękna niewiasto,
Tylko przyszłaś, przy skrzyni stanęłaś,
Tylko przyszłaś, chleb zamiesiłaś*.

Kumot cie ja odbulit, kogaj cie dojdet do kowczeg so sukałka. Tri pati cie
zawijet szamijata na sukałka, pa cie wrati. Pa cie zawijet, pa cie wrati.

*[Obok w rękopisie notatka dotycząca magii urodzaju związanej z pierwszym wiosen-
nym grzmotem:] Prwo sefte kogaj cie grmnet: kowczegot da go otworisz i da se skutarasz:
„Lesni popoji, teżki snopoji”, cie każesz. [Kiedy po raz pierwszy zagrzmi, otworzysz skrzynię
i założysz fartuch: „Lekcy popi, ciężkie snopy” — powiesz].
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Kum, gdy podejdą razem do skrzyni, sukałką zdejmie [pannie młodej z
twarzy] zasłonę. Tak trzy razy owinie chustę wokół sukałki i odwinie z niej.
Owinie i odwinie.

Gdy weszła: w kowczeg cie ostajit lebot, cie mu daat sitoto da zasejet
tri pati [włoży chleb do skrzyni i podadzą jej sito, żeby trzy razy przesiała
(mąkę)]:

Oj, newesto pod prewes, newesto,
Mesec dojde, zwezda ne dowede.

Dwa dewera, dwa straka newena,
Medziu nimi dwa temni obłaci,
Dwa obłaci zagrmałe se,
Od grmajca sitna rosa padat,
Obrosi waszi porodowi.

Oj, niewiasto pod zasłoną, niewiasto,
Księżyc wzeszedł, a gwiazdy nie

przywiódł.
Dwaj drużbowie, dwa kwiaty nagietka,
Między nimi dwa ciemne obłoki,
Z dwóch obłoków gromy zagrzmiały,
A od gromów drobna rosa spadła,
I zrosiła wasze uprawy.

Obrzęd chleba:

Błaze tebe, junako’a majke,
Błaze tebe szto ti w kucia wleze.
Odma dojde, na kowczeg suspraji,
I usuka tatkono peczi’o.

Masz ty szczęście, matko junakowa,
Masz ty szczęście, że ona w dom weszła.
Tylko przyszła, przy skrzyni stanęła,
I dla ojca chleb wyrobiła.

Wesele w Botuszu. Ucztowanie w domu pana młodego

Kiedy swatowie jedzą:

Oj, newesto, pod prewes, newesto,
(Prewes — ona ubrusina szto mu je.)

Oj, niewiasto pod zasłoną, niewiasto,
(Zasłona — ubrus, który ma na sobie.)
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Kaj g’ostawi twoji stari tatko?
Kaj g’ostawi twoja stara majka?
Dań ti je żałba za twoj stari tatko?
Dań ti je żałba za twoja stara majka?

Gdzieś starego ojca zostawiła?
Gdzie została twoja stara matka?
Czy ci nie żal ojca starego?
Czy ci nie żal twojej starej matki?

Szto cie teknet, to’a cie pejame. „Koj ti srmił srmeni rakaji” itp. […] Cie
mu se szegat, cie spominat nekoja stara baba.

Co przyjdzie nam do głowy, to śpiewamy. „Kto ci wyszył srebrną nicią
rękawy” itp. […] Żartują z niej, jakąś starą babę wspominają.

Aa, cie zemat,
Kogaj cie stanet dedo Kuzmo,

Kogaj cie se prewrtit zemna,
Kogaj cie nas potkłopit zgora,
Mora mrtwi da izlezat zdoła.

Tak, wezmą ją,
Kiedy dziadek Kuzmo wstanie

z martwych,
Kiedy ziemia się wywróci
I nas od góry przykryje,
Kiedy martwi wyjdą z dołów.

Pregozba

[Łamanie swaci i dzielenie się nią]

Kogaj cie ja krszat [swaciata], kogaj cie ja zemat dejka da jadat. Swe, szto
żiwo togaj cie zemat: dejki, mażi, żeni, swe. E, grabat, take je obiczaj, ostanało
od staro. Ja czuat, ja skrijat. Sega cie ostajit od swaciata, pa cie ja czuat. Nekoja
krawa cie s’otelit, ja owcata cie s’objagnit i cie mu daat na krawata: „Kako
szto se lᴶubat mładencite, take da lᴶubit krawawa teleto”. Magia „miłosno-
-małżeńska” — brak. To — nekoja babica cie ja zemit.

Kiedy połamią swacię, dziewczyna weźmie [kawałek] i zje. Każdy, kto tam
będzie, też weźmie: dziewczęta, mężczyźni, kobiety, wszyscy. Łamią ją na ka-
wałki, taki jest zwyczaj, tak jest od pradawna. Potem schowają ją gdzieś; to, co
pozostanie ze swaci, trzeba schować. I kiedy będzie się cielić któraś krowa albo
objagni się owca, dadzą krowie [ze słowami]: „Tak, jak młodożeńcy się całują,
tak niech ta krowa liże swoje cielę”. Magia „miłosno-małżeńska” — brak. To
[tj. kawałek swaci] — jakaś babka-położna ją weźmie.

Kogaj ja krszat swaciata. [Kiedy łamią swacię]:

Szto bi owa swacia glibajina,
Glibajina swacia, nepeczena?
Nepeczena swacia, nesolena,
Sweko prwcze prifcze se frliło.
Szto bi owa swacia nesolena,
Szto ń’dojdofte wo naszeto seło,
Da si sołca wije ispitafte,
Da wi swacia wije osolite?
Szto bi owa swacia nepeczena,
Szto ń’dojdofte wo naszeto seło,
Da zemete do dwa saka drwca,
Da go swacia wije opeczete?
Koje aro swacia go mesiło?
Sweko prwcze prifcze se frliło.

Czemu ta swacia taka gliniasta,
Gliniasta i niedopieczona?
Niedopieczona, niedosolona,
Jej pierwsze kęsy do wyrzucenia.
Ależ macie niesłoną swacię,
Czemuście do naszej wsi nie przyszli,
O trochę soli poprosić,
By sobie swacię posolić?
Ależ ta swacia niedopieczona,
Czemuście do naszej wsi nie przyszli,
Żeby wziąć sobie dwa worki drewna,
I swoją swacię podopiekać?
Który to starzec swacię miesił?
Jej pierwsze kęsy do wyrzucenia.
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Wesele w Botuszu. Noc z soboty na niedzielę w domu pana młodego. Gajdziarz

*
Najmało’i do dweni prifczinia.
Koj je sejał, so mene se smejał,
Koj je wałkał, so mene se swałkał,
Koj je pekoł, so mene se swlekoł,
Koj je mesił, so mene se smestił.

I skosztowano jedynie dwa kęsy.
Kto przesiewał, ze mnie się naśmiewał,
Kto wałkował, na mnie się walił,
Kto wypiekał, ze mnie się zwlekał,
A kto miesił, przy mnie się zmieścił.

[Przed wieczerzą]
Wino kogaj cie służit newesta. [Kiedy niewiasta częstuje winem]:

Służit wino carica Milica,
Komu czasza, komu połowina,
A Wojniowi czasza prepołneta.

Częstuje winem królowa Milica,
Jednemu kielich, drugiemu połowę,
Tylko Wojniowi pełen kielich daje.
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Aj ti tebe, ubaa newesto,
Red po redum wino posłużi si.
A so redum im, mori, ne dawasz,
Jeden dawasz, dwojca zaminujesz.
Aj ti tebe, ubaa newesto,
Szto bi to’a two’a głupajina?

Hejże, ty, piękna niewiasto,
Po kolei winem częstuj.
Po kolei ty jednak nie dajesz,
Dasz jednemu, ale dwóch omijasz.
Hejże, ty, piękna niewiasto,
Czemu głupio tak postępujesz?

Peczi’o [Pieczywo] ²⁴⁴
Kogaj cie służit winoto, i newestata cie sednet do swatojite. Cie mu kłaat

w skut da jadnet, i togaj cie go ostaat zetot na dwor. Cie mu wiknat: „O, kut,
kut!” (+7 razy). I toj na trczanica cie mu zemit od newestata swe. „A, bre,
a, bre! Wołkot, wołkot!” — cie prewikat mażite. Jedni cie rwat, jedni cie se
smejat; take ostanało od staro. Za smejenie — kałabałok je tuje.

Kiedy już niewiasta poda wszystkim wino, usiądzie razem ze swatami. Po-
stawią jej jedzenie na podołku, a zięcia wyproszą na dwór. I będą go wołać: „Do
mnie!” (+7 razy), a on biegając, porwie jedzenie z podołka niewiasty*. „Uwa-
ga, uwaga! Wilk, wilk!” — będą krzyczeć mężczyźni. Jedni będą się siłować,
inni będą się śmiać; tak jest od pradawna. Taki bałagan robi się dla zabawy.

Wesele w Bitowie. Noc po przenosinach. Pregozba

Niewiasta podaje wino staroswatowi Zięć porwał pecziwo z podołka niewiasty

*[Wariant zapisany w Bitowie:] Gdy wieczorem podejmuje się swatów, daje się niewieście
pecziwo. Przygotowują je dziewczęta. [Kładzie] się [je niewieście] u skud [w podołek]. Stąd
porywa je zięć i [biegnie] na dwór, by tam zjeść.

²⁴⁴Pecziwo, peczi’o (mac.)— słodki chlebek obrzędowy, okrągły i mniej wyrośnięty niż chleb
jedzony na co dzień. Ma zapewniać płodność i dobre pożycie małżeńskie. Przygotowują go
dziewczęta, by przenieść witalność i młodość na mężatkę i jej relacje seksualne z mężem.
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[Wieczerza]
Kogaj cie sednet da weczerat domacinot na pregozba. [Kiedy gospodarz

siada do wieczerzy podczas pregozby]:

Oj, newesto, ubaa newesto,
Ogrejała jasna meseczina,
Ogrejała kucia domacinska.
Ne mi biła jasna meseczina,
Tuku biła uba’a newesta.
Domacinot z niego mi zboresze:
Oj, ti tebe, jasna meseczino,
Koj ti tebe tuje doprateno,
Da mi grejesz mene na weczera?
Me pratiło Marko od Prilepa,
(Marko od Prilepa — koj da bidet, cie
mu wiknat Marko od Prilepa; cie se sme-
jit na dejkata.)
Da te greja tebe na weczera.
Oj, mi tebe, kućni domacine.

Oj, niewiasto, ty piękna niewiasto,
Zaświecił jasny księżyc,
I oświetlił dom gospodarza.
Nie był ci to jasny księżyc,
Ale była to piękna niewiasta.
I powiedział sam gospodarz:
Oj, ty, jasny księżycu,
Któż to ciebie tutaj przysłał,
Byś mi świecił przy wieczerzy?
Przysłał mnie Marko z Prilepu,
(Marko z Prilepu — to ktoś, kogo nazwą
Markiem z Prilepu; będzie sobie żarto-
wał z dziewczyny.)
Bym ci świecił przy wieczerzy,
Właśnie tobie, gospodarzu.

Kogaj cie mu dojdat so pregozba na weczer, cie mu se szegat dejkite. Togaj
ułaji i pałaji.

Kiedy wieczorem przychodzą na pregozbę, dziewczynki robią sobie żarty.
Wtedy mają prawo być niegrzeczne i szaleć:

Błaze tebe, junako’a majko,
Szto ti dojde pod kweczer odmena.
Ogrejała jasna meseczina,
Ogrejała kucia domacinska.
Ne mi biła jasna meseczina,
Tuku biła uba’a newesta.
Newestułka, sitna trepetułka,
Ne trepoti, moszne ne fukoti,
(Kogaj cie goweet, fukotit wetrot.)

Cie zastramisz sełska sobranija.
Ne si biła uba’a newesta,
Tuk si biło sełska swiniarica!
Ne si biło uba’a newesta,
Tuk si biło sełska go’edarica!
Ne si biło uba’a newesta,
Tuk si biło sełska kozairca!

Masz ty szczęście, matko junakowa,
Że pod wieczór przyszła pomocnica.
Zaświecił jasny księżyc,
I oświetlił dom gospodarza.
Nie był ci to jasny księżyc,
Ale była to piękna niewiasta.
Niewiasteczko, drobna osiczko,
Nie trzepocz się, nie furkotaj,
(Kiedy niewiasta goweje, wiatr furko-
cze.)
Wstyd ci będzie przed wiejską gromadą.
Tyś nie była piękną niewiastą,
Tylko byłaś wiejską świniarką!
Tyś nie była piękną niewiastą,
Tylko bydło we wsi pasałaś!
Tyś nie była piękną niewiastą,
Tylkoś kozy we wsi pasała!

Weczerinata, weczerta kogaj cie bidet pregozba. [Wieczorem, podczas
pregozby]:

Oj, Widimke, ubaa newesto,
Koj ti srmił srmeni rakaji,

Oj, Widimko, piękna niewiasto,
Kto ci wyszył srebrną nicią rękawy*,

*[W notatkach także wers:] Koj ti praił srmen kołan? [Kto ci pas zrobił, srebrem wyszy-
wany?].



MAŁŻEŃSTWO PATRYLOKALNE 209

Wesele w Botuszu. Noc z soboty na niedzielę w domu pana młodego. Tańce

Dań ti srmi baba Mitanica?

Koj ti weze twoje koszułcziszte,
Dań ti weze baba Miłoszica?
Koj ti tkało twoja skutniczinka,
Dań ti tkało baba Welᴶanica?
Koj ti pleło twojte kałczincziszte,
Dań ti pleło baba Zafirica?

Czy to baba Mitanica srebrną nicią
[wyszyła]?

Kto wyszywał twoją koszuleczkę,
Czy to baba Miłoszica wyszywała?
Kto ci utkał twój fartuszeczek,
Czy to baba Welᴶanica utkała?
Kto ci dział twoje skarpeteczki,
Czy to baba Zafirica działa?

*

Oj, newesto, smrczka pod paprotka,
Kaj si rasło, tołku si narasło?
Oj, newesto pod prewes, newesto,
Szto je to’a ruba ubajina?
Oj, newesto, pasmo newareno,
Szamijata, babino czergiszte,
Kłaszenczinka, końsko samarinka,
Pojasinka, końsko poprażinka,
Skutniczinka, żełkinia korbutka.
Oj, newesto, wisoka topoło,
Kaj si rasła, tołku da narastesz?
Al’ so szecier tatko te raniło?
Al’ so mleko majka te pojiło?
Al’ so wino bracia te pojili?
(Szto możat sestri da praat? Tija ne mo-
żat niszto da snecziniat.)
Ni so szecier tatko me raniło,
Ni so mleko majka me pojiło,
Ni so wino bracia me pojili.

Oj, niewiasto, smardzu spod paproci,
Gdzieś ty rosła, żeś aż tak urosła?
Oj, niewiasto pod zasłoną, niewiasto,
Cóż za piękne ubrania na tobie?
Oj, niewiasto, przędzo niebarwiona,
Chusteczka jak kobierczyk babci,
Tkanineczka jak siodełko końskie,
Paseczek jak koński poprężek,
Fartuszeczek jak skorupka żółwia.
Oj, niewiasto, wysoka topolo,
Gdzieś ty rosła, żeś aż tak urosła?
Czy cię ojciec cukrem karmił?
Czy cię matka mlekiem poiła?
Czy cię bracia winem poili?
(Co mogą zrobić siostry? One nic nie
mogą zrobić.)
Ani ojciec nie karmił mnie cukrem,
Ani matka mlekiem nie poiła,
Ani bracia winem nie poili,
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Sum si piło woda studenica,
Sum si rasło kako wrbenica.
Oj, newesto, wisoka topoło,
Kaj si rasło, tołku da narasło?
Al’ si rasło wo woda studena?
Al’ si rasło na wrf na płanina?
Ne sum rasło wo woda studena,
Ne sum rasło na wrf na płanina,
Ja sum rasło tatkoji dworoji,
Mene tatko mnogu me raniło,
Mene majka mnogu me pojiło,
Mene bracia wino me nosili,
Pa i zaszto tołku sum narasło.

Piłam sobie zimną górską wodę,
Rosłam sobie jak ta wierzba [w polu].
Oj, niewiasto, wysoka topolo,
Gdzieś ty rosła, żeś aż tak urosła?
Czyś ty rosła sobie w zimnej wodzie?
Czyś ty rosła gdzieś na szczycie góry?
Anim w zimnej wodzie rosła,
Ni na szczycie góry rosłam,
Rosłam sobie u ojca w zagrodzie,
Ojciec mój dobrze mnie karmił,
Moja matka mnie dobrze poiła,
Moi bracia mi wino nosili,
I dlatego aż tyle urosłam.

*

Cie płaczet taja. Ako mu żał, cie płaczet. Ako ne, cie mu se smejet so
nimi. [Matka będzie płakać. Jeśli żałuje córki, będzie płakać. A jeśli nie,
będzie się śmiała razem z innymi]:

Oj, newesto, ubaa newesto,
Twoja majka na stoł zadremała,
Zadremała, pod stoł mi padnała,
Czekajeci ti da mu postelesz,
Da postelesz, wojca da donesesz,
Da postelesz, wojca da podajesz.
Se obzirat po swoata cierka:
„Kade mi je moja miła cierka?”.
Oj, newesto, ubaa newesto,
Twoje tatko na stoł zadremało,
Zadremało, pod stoł si padnało,
Si padnało tebe czekajeci,
Czekajeci ti da go sobujesz,
Obe nogi ti da mu sobujesz,
Obe raki ti da mu izmijesz,
Da mu stajisz porańska trpeza,
Mału wino ti da mu posłużisz.
Se obzirat twoji mili tatko:
„Kade mi je moja miła cierka?”.
Twojte bracia czekaat, Widimke,
Te czekaat ruczek da odnesesz,
Da im stajisz porańska trpeza.
Mije nemat mo’a miła sestra itp.

Oj, niewiasto, ty piękna niewiasto,
Twoja matka zasnęła na stołku,
Zasnęła, ze stołka zleciała,
Czekając, byś jej posłała,
Posłała i wodę przyniosła,
Posłała i wodę podała.
Rozgląda się za swą córką:
„Gdzie jest moja miła córka?”.
Oj, niewiasto, ty piękna niewiasto,
Twój ojciec zasnął na stołku,
Zasnął i zleciał ze stołka,
Zleciał, na ciebie czekając,
Czekając, byś go rozzuła,
Obie nogi byś mu rozzuła,
Obie ręce byś mu umyła,
Żebyś mu śniadanie dała,
I trochę wina nalała.
Rozgląda się za swą córką:
„Gdzie jest moja miła córka?”.
Twoi bracia czekają, Widimko,
Czekają, byś obiad przyniosła,
Żebyś im śniadanie dała.
Nie ma naszej drogiej siostry itp.

Cie mu gaczkat szto mu idet. Weczerta kogaj cie dojet da ja raspłaczat
newestata, da mu se zdożalit. […] Wecie niszto nema od czedo pożałno!

Tak jej wyśpiewują, gdy do niej idą. Wieczorem, kiedy przyjdą doprowa-
dzić niewiastę do płaczu i robi jej się smutno²⁴⁵. […] Nie ma nic smutniejszego
od rozstania z dzieckiem!

²⁴⁵Rytualny płacz niewiasty w jej nowym domu jest pierwszą i jedyną możliwością uka-
zania ładunku emotywnego, który do tego momentu panna młoda, jako podmiot obrzędowy
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Proszetali jato jarebici,
Proszetali dworje deojkini.
Mi izleze majka deojkinia
I praszujet jato jarebici:
Żiw wi Boga, jato jarebici,
Oj, wije was, jato jarebici,
Oj, wisoko wije mi odite,
A sziroko wije mi gledate,
Każete mi, da mi ne łażete,
Dań widofte moja miła cierka?
Daj mi tebe, majko deojkinia,
Go widofme, kako ne widofme,
Taja besze dworje junakoji,
Taja besze golema ordija.

Przyleciało stado kuropatw,
Przyleciało w zagrodę dziewczyny.
I wychodzi matka dziewczyny
I się pyta stada kuropatw:
Hej, na Boga, stado kuropatw,
Hejże, hejże, stado kuropatw,
Oj, wysoko wy latacie,
I daleko wy widzicie,
Powiedzcie mi, nie okłamcie,
Czyście miłą mą córkę widziały?
Hejże, hejże, matko dziewczyny,
Widziałyśmy ci ją, a jakże,
Była ona w zagrodzie junaka,
Była ona w dużej kompanii.

Wesele w Bitowie. Noc po przenosinach. Pregozba. Cały ten czas niewiasta w towarzystwie
młodszego drużby i zołwy stoi w kącie (na czerdaku), płacze i kłania się. Przed nimi zabawa — oro

Na pregozba, da ja raspłaczat newestata. [Podczas pregozby, kiedy do-
prowadzają niewiastę do płaczu]:

zmieniający status, musiała skrywać. Dopiero w momencie przyjścia jej bliskich na pregozbę,
czyli już w okresie magicznie bezpiecznym dla jej pożycia małżeńskiego i płodności, może
ona (i zgodnie z wymogami schematu rytualnego powinna) płakać za swym rodem.
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Daj mi tebe, ubaa newesto,
Sutrum rano majka ti stanało,
Mi wardesze, po tebe wikasze.
Kade szto si, dejko, rabotiło,
Tamo majka tebe poszurało,
Taja tebe tujeka ne naszła,
Taja najde srmczinia czofczinia,
Taja najde konczinia kadełczinia.
Wikna majka za tebe da tażit:
Lele, lele, moja miła cierko,
Wes den sum te ja, cierko, trażiło,
Swe gde warda, nigde mi te nemat.

Hejże, ty, piękna niewiasto,
Rannym świtem matka wstała,
Szukała cię i wołała.
Tam, gdzieś, dziewczę, pracowała,
Tam twa matka cię szukała,
I tam cię nie znajdowała,
Tylko tkanin srebrne ścinki,
Tylko włókna od kądzieli.
Szukała cię i wołała:
Lele, lele, miła córko,
Cały dzień cię, córko, szukam,
Byłam wszędzie, nie ma ciebie.

Pa togaj cie płaczet taja. [I wtedy zacznie płakać.]

Newesta gowejet. Weczerta, na pregozba, cie gowejet. Posle ako saka, da
postoujet, cie postoujet. Na pregozba newestata cie stojit. Za pari se pokłonujet.
I płaczet. Kogaj cie mu se szegat — płaczet.

Niewiasta milczy rytualnie. Wieczorem, podczas pregozby, będzie milcza-
ła. Później, jeśli zechce postać, postoi²⁴⁶. Podczas pregozby niewiasta będzie
stała. Kłania się i dostaje pieniądze. I płacze. Kiedy sobie z niej żartują — pła-
cze:

Oj, ti Lᴶuba, ubaa dewojko,
Two’a majka na stoł zadremało,
Zadremało, nadzad se obzirat,
Kade mi je mo’a miła [cierka] itp.

Hejże, Lubo, ty piękna dziewczyno,
Twoja matka zasnęła na stołku,
Zasnęła i w tył się ogląda,
Gdzie jest moja miła córka itp.

Tija se kłaniat, tuku sega ne. Ako imat, zołwa cie stojit. Newesta se pokło-
nujet. „Da si żiwa, dosta! Da si żiwa, dosta!” — toj szto cie izlezet.

Kłaniają się, tylko teraz [już] nie. Jeśli jest [w rodzinie] zołwa, to ona
będzie stała. A niewiasta się kłania. „Żyj długo! Żyj długo!” — [mówi do niej]
każdy, kto wychodzi.

*

Dary, które rozdaje niewiasta
Kumowi: kałczini [skarpety], koszula, szamija [chustka], peszkir [ręcznik];
kumie: koszula [gdy nie ma koszuli, to szamija];
staroswatowi: koszula [gdy nie ma koszuli, to szamija];
świekrowi: koszula;
świekrze: koszula [gdy nie ma koszuli, to szamija];
[starszemu drużbie]: kałczini;
[młodszemu drużbie]: kałczini;
siostrze męża: koszula;

²⁴⁶Rytualne milczenie panny młodej wpisuje się w zakazy i nakazy obejmujące ją jako
osobę zmieniającą status w fazie przejściowej obrzędu. Dlatego nie mówi, podobnie jak po-
wstrzymuje się od spożywania pokarmów, picia i przebywania gdziekolwiek poza zasięgiem
wzroku weselników.
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Wesele w Bitowie. Niewiasta w nocy podczas przyjęcia i zabaw. Płacze i kłania się

stryjowi: kałczini, koszula [gdy nie ma kałczini, to koszula];
stryjnie: kałczini, koszula [gdy nie ma kałczini, to koszula];
synowi stryja: kałczini lub koszula [gdy nie ma kałczini, to koszula];
córce [stryja]: szamija.
Dary rozdaje wieczorem. [Prowadzi] ją siostra zięcia. Gdy nie ma

siostry, [to] jakaś [inna] dziewczyna od stric lub komszija [od stryja lub
sąsiada]²⁴⁷.
Darojte kogaj cie ji daat. [Kiedy niewiasta rozdaje dary]:

Red po redum, ubaa newesto,
Red po redum daroji daruj si,
Redum daruj, ubawa newesto,
Ne zaminuj po dwajca, po trojca.
Szto bi tebe, mori, głupajina,
Jeden daruj, petina zaminuj.
Szto bi to’a ruba grubotija?
Ali woda wije si nemafte,
Daj operesz prebeli daroji?
Kałcziniszta, zajaczki kożinki,
Koszuliszta, mreża kromido’a,
Skutnicziszte słabo daat.
Aj ti tebe, ubaa newesto,
Ne zaminuj twojte mili wujni,

Po kolei, piękna niewiasto,
Po kolei darami obdarzaj,
Daj każdemu, piękna niewiasto,
Nie omijaj ni dwóch, ani trzech.
Ależ z ciebie głuptaska, [niewiasto],
Dasz jednemu, a pięciu omijasz.
Cóż to znowu za szorstkie ubrania?
Czyście wody u siebie nie mieli,
Byś wyprała bieliznę darowną?
Te skarpety jak skóra zająca,
A koszule jak sieć cebulowa,
I fartuchy słabo wyglądają.
Ejże, ejże, ty, piękna niewiasto,
Nie omijaj swych miłych wujenek,

²⁴⁷Chodzi o sestra od stric, czyli siostrę stryjeczną, bądź o córkę sąsiadów.
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Zemi duni, daruj twojte wujni,
Krszi wetki, daruj twojte tetki.
Oj, newesto, ubaa newesto,
Szto bi to’a, mori, głupajina?

Nabierz pigwy, daj swoim wujenkom,
Łam gałęzie, częstuj swoje ciotki.
Oj, niewiasto, ty piękna niewiasto,
Ależ z ciebie głuptaska, [niewiasto].

*

Szto bi owo daroji ubajina?
Wo gorana swekako cwetice,
Na daroji swekakwo zaszarcze.
Oj, newesto, zbiracz po Porecze,
Pari zbirasz kako Dziupka braszno.

Cóż ci to za piękne dary?
W lesie najróżniejsze kwiaty,
Dary w najróżniejszych barwach.
Oj, niewiasto, zbieraczko z Porecza,
Zbierasz grosze jak mąkę Cyganka.

Wesele w Bitowie. Noc po przenosinach. Pregozba. Rozdawanie darów

Niewiasta wręcza dar — kałczini
— jednemu ze swatów

Niewiasta po wręczeniu daru całuje rękę jednego ze swatów

Newesta, kogaj cie frłat darojite, swe cie ji bacujet: na żenite w obraz, na
mażite w raka. A napred i dewerite i staroswatot na obraz ji bacuała. Segaj
owi ne — gurbetiji.

Kiedy niewiasta rozdaje dary, wszystkich całuje: kobiety w policzek, męż-
czyzn w rękę. Kiedyś też całowała w policzek drużbów i starostę. Teraz już nie
— teraz kultury nie mają.

5. [Po ślubie w domu męża]
O świcie po pokładzinach niewiasta w towarzystwie zołwy i [chłop-

ca]-bracze²⁴⁸ idzie [do] czeszmy po wodę. Tam [nalewa] wodę zołwie
i [chłopcu]. Ci się myją. [Chłopca] obdarowuje.
Po czym [nalewa] wodę wszystkim. W domu świekrowi, świekrze, itd.

Przy tej sposobności świekra poleca [niewieście], jak ma kogo nazywać:

²⁴⁸Bracze, bratcze (mac.) — braciszek. Tu chodzi o młodszego dziewierza (brata męża) lub
innego członka zadrugi.



MAŁŻEŃSTWO PATRYLOKALNE 215

Bitowo. Ranek po nocy weselnej.
Państwo młodzi i zołwa

„Toj ti je tatko. Onija striko. Taja ti je
majka. Toj ti je bracze. Onija wujko, itp.”
[„Ten jest dla ciebie ojcem. Tamten stryj-
kiem. Ja ci jestem matką. Ten ci jest
braciszkiem. Tamtenwujkiem, itp”]. Tak
jak nazywa mąż + kondensacja pseudo-
sentymentalna.
Potem zołwa powiedzie ją po wsi i tu

uczy, jak [ma] kogo nazywać: „Kako cie
go zawikat, take cie go wikat posle” —
„Tak jak go pierwszy raz nazwie, tak
będzie się do niego zwracała później”.
Darów nie nosi i nie otrzymuje. Tylko
całuje po rękach (mężczyzn i starsze ko-
biety), z młodszymi całuje się ceremo-
nialnie.
Sipat woda sede w kucia. [Wodę na-

lewają tylko w domu]. Również zawi-
kanie [nazywanie] bez obrzędu. Zołwa
informuje, jak ma kogo [nazywać].

I zołwa dwa–tri dena (cie odat na
woda). Sama ne ja pusztame, se stramu-
jet taja — jedna nedeła. Na gosti, gosti cie prewikame— jedna godina newesta
„newestujet” (uspojaski nosit).

Poł godina kutnica ne je. Swekoj moment da ja powełat. Deca da wikat:
„Wojca!, Lebec!” — newesta cie skoknet. Swekomu opinci cie izwadit: swekor,
swekrwa, dewerite. Swekorot, swekrwa — cie ji czeszat, szto se pomali deca.

Przez pierwsze dwa–trzy dni to zołwa będzie chodzić po wodę. [Niewia-
sty] nie puszczamy samej, wstydzi się— przez pierwszy tydzień. Kiedy idziemy
w gości albo kiedy goście przychodzą do nas — przez pierwszy rok ona „nie-
wiastuje” [tj. zachowuje się jak niewiasta] (nosi uspojaski²⁴⁹).

Przez pierwsze pół roku nie zostaje kutnicą. Każdy ma prawo zawołać ją
w każdej chwili. Na przykład dzieci wołają: „Wody!, Chleba!”— i ona [zawsze]
wstanie, [by usłużyć]. I każdemu poda opanki: świekrowi, świekrze, dziewie-
rzom. A świekra i świekrę drapią [gdy coś ich swędzi] małe dzieci.

6. [Poślubne odwiedziny rodziny niewiasty w jej nowym domu]

So wenec
Cie me kanat da dojdeme. Kanacz cie ne wikat so wenec da ojime. Dejkata

cie pratit kitki na drugaczkite, na sweka kucia. Kanaczot so rakija, so jedno
paurcze rakija cie kanit. Ali zetot. Zetojite odat da kanat. Wczas cie powikaat;
jedni pati wikat na dwe nedeli. Na dwa–tri dni wikat tije szto se poblizo. Tije
szto se podaleko, ja na pet, ja na czetiri, ja na tri nedeli wikat. Cie s’oberesz
10–13 mina od seło, cie zwikasz.

²⁴⁹Uspojaski (mac.) — wąskie płócienne ozdoby z haftem i srebrnymi monetkami, zwisające
z dwóch stron pasa kobiety, jak na weselu.
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Botusze. Poniedziałek rano.
Młoda para

Botusze. Poniedziałek rano.
Powinowaci pana młodego

Majka [ali] tatko: ako odit majka mu, tatko mu ne odit i [naopako]. Koga
si imat bracia, zaszto da odit tatko? I kogaj cie se mażit, tatko mu da ne widit.
Wełat: ne czinit. Ja od umiraczka, ja ne znam zaszto. Tatko mu ne czineło.

Bracia mu so wenec. Wenczarite.
Snaji. Familijata. Komsziji. 15 — ne bidujet tołku. Wecie kałabałok se

zbirat. Wecie najsiła od sedum–osmina.
Kogaj cie wlezeme tamo, cie s’iswrwat tija szto se postarite. Toj so wenecot

podzadi cie sedit. Tri pati cie go zawrtit i wecie cie go kładit. Take mu se storit
adet. Posle cie si sednat, cie si pijat, cie si praat muabet. To’a. Daroji ne nosat.
Napred daruoa.

Majka mu, brata — tije gostite. Po jedno krpcze (krpcziki), szamijcze.
Kogaj cie ispratime, cie se zastojisz na wratana. Cie kłajesz sokajot, ubrusot,
cie ispratisz i togaj cie darujesz. Cie zdraujesz i cie im frlisz. Ostanało od staro
take.

Sede na begołki ne nosat wenec. A odat i tije.

Z wiankiem ²⁵⁰
Będą zapraszać, żebyśmy przyszli. Kanacz nas zaprosi, żebyśmy przyszli

z wiankiem. A dziewczyna pośle bukieciki koleżankom, do każdego domu. Ka-
nacz z rakiją, z piersiówką rakiji będzie zapraszał. Albo zięć. Zięciowie [też]
chodzą zapraszać. Zapraszają od razu. A czasami zapraszają po dwóch tygo-
dniach. W pierwsze dwa–trzy dni zapraszają bliższą rodzinę. Dalszą rodzinę

²⁵⁰Wkrótce po ślubie rodzina niewiasty ceremonialnie odwiedza ją w jej nowym domu
(przynosząc ze sobą wianek). Odwiedziny te nie mają związku z pierwszą wizytą, która się
odbywa na weselu podczas pregozby.
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zapraszają na czwarty, na piąty dzień albo po trzech tygodniach. Zbierzesz
10–13 osób ze wsi i pójdziesz zapraszać.

Matka lub ojciec. Jeśli matka pójdzie [do córki w gości], ojciec nie idzie
i vice versa. Czemuma chodzić ojciec, skoro [niewiasta] ma braci?²⁵¹. Też kiedy
wychodzi za mąż, ojciec nie powinien widzieć [ślubu] — to nie wyjdzie na
dobre. Albo doprowadzi do śmierci, albo do czegoś innego [złego], nie wiem.
Jeśli ojciec [widzi ślub], to niepomyślne.

Bracia [niewiasty idą] z wiankiem. Są „wiankarzami”.
Bratowe. Rodzina. Sąsiedzi. 15 osób, nie więcej, bo się robi bałagan. Naj-

więcej siedem–osiem osób.
Kiedy wchodzimy, najpierw idą starsi. Ten z wiankiem idzie na końcu.

Trzy razy go obróci i potem położy. Taki jest adet. Później usiądą, zaczną pić
i rozmawiać, tak to jest. Darów nie noszą. Darowali już wcześniej.

Matka, brat [męża] — oni rozdają dary gościom. Po jednym ręczniku
(ręczniczku) albo chusteczce. Kiedy będziemy się żegnać, [niewiasta] zatrzy-
ma się przy drzwiach. Założy sokaj i ubrus, będzie się żegnać i darować. Żegna
się i daje dar. Tak jest od pradawna.

Tylko do begołek²⁵² nie noszą wianka. Ale chodzą i do nich.

Kołacz poślubny, przyniesiony w darze

So prwicze
(Na prwicze — so prlicze). Kogaj teżka ostanała. Prle, prlicze: kobiła cie

s’ożdrebit. Prle: magarcze mece’o.

²⁵¹Na okoliczność, gdy dziewczyna nie ma braci, przewidziany jest model małżeństwa ma-
trylokalnego. O tym modelu traktuje rozdz. „Małżeństwo matrylokalne albo fikcja w historii.
Mit osadniczy” w części 2.

²⁵²Begołka (mac.) — dosł. ‘ta, która uciekła’; kobieta, która zawarła małżeństwo w drodze
ucieczki z rodzinnego domu. Por. podrozdz. „Małżeństwo przez ucieczkę” i „Ucieczka Sławki”
w: Czarownictwo Porecza Macedońskiego w części 2.
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Cie ja powikat. Kogaj cie ja kanat bracia mu, togaj cie dojet. Kanacz so ra-
kija cie ja wikat. Toj, domacinot, cie bidet kanacz. Sabajle cie pojet, na weczer
cie dojet, ako je blizo. Ako je daleko, na weczer cie dojet.

Cie dojet na prwicze dejkata. So maża mu, so swekor, so swekrwa, so de-
weri, so swe cie se powleczet. Koj cie wolit, toj cie kinisat. Jedna żena odmażot,
od seło mu. Jedna majka. Jedna strina i tuje cie powikame od komszijite. I ne-
westata. Napred starite nosea kołaczinia — newestite. So nea po pet żeni cie si
soberat. Ja tri, ja pet, so kołaczinia. Taja segaj cie odit, cie bacujet. Cie te bacit,
cie ti dajet jedno kołacze, pa cie te bacit. Kołku w kucia sme, swe kołaczinia cie
ostajisz. Swe szto cie najet, newestata cie bacujet: domało i do golemo. Swekor,
swekrwa cie sedat w kucia. Momczeto, deweri [isto taka]. A taja cie si odit po
kuci, ka lisica. Na sweka kucia cie jadet rakija, kafe. Wo sweka kucia trpeza cie
stauat. Wo sweka kucia słanina cie prżat. Togaj cie zadirat zetot: „Sega cie te
pratime na drwa, cie te kaczime na gredi da burasz jajca”. — „Cie oda ako me
pratite, cie se kacze”. To’a wistina ne ja take da go pratat. Tuku take ostanało.

Magia — powodem zarzucenia obyczaju.
Teraz nie.

Z pierwszą wizytą
Prwicze— pierwsza poślubna wizyta niewiasty u rodziców.
(Na prwicze z osiołkiem). Jeśli będzie w ciąży. Prle, prlicze: źrebię, oślątko.
Zostanie zaproszona. Zaproszą ją bracia, wtedy przyjdzie. Zaprasza ją ka-

nacz z rakiją. Kanaczem [zapraszającym] będzie gospodarz. Wyruszy rano, żeby
wieczorem wrócić. A jeśli idzie z daleka, pójdzie wieczorem [i wtedy musi
przenocować].

Dziewczyna przyjdzie na prwicze z mężem, świekrem, świekrą, z dziewie-
rzami; wszystkich weźmie [ze sobą]. Kto zechce, ten pójdzie. [Zapraszamy] jed-
ną kobietę ze strony męża, z jego wsi. Matkę, jedną stryjnę i kogoś od sąsiadów.
No i niewiastę. Kiedyś niewiasty chodziły z kołaczami. Brały ze sobą pięć kobiet.
Albo trzy, albo pięć, z kołaczami. Kiedy [niewiasta] przyjdzie, każdego pocałuje.
Pocałuje, da kołaczyk i znów pocałuje. Ile jest w domu osób, tyle zostawi koła-
czyków. Każdego w domu niewiasta pocałuje, od najmłodszego do najstarszego.
Świekier i świekra posiedzą w [jej] domu, tak samo mąż i dziewierze. A ona
pochodzi od domu do domu [tj. odwiedzi inne domy w swojej wsi], jak lisica.
W każdym domu coś zje, wypije rakiję i kawę. W każdym domu postawią jedze-
nie. W każdym domu smażą słoninę. Wtedy zaczną żartować z zięcia: „Teraz wy-
ślemy cię po drewno, wyślemy cię na grzędy, żebyś zbierał jajka”. — „Jak mnie
wyślecie, pójdę, wlezę tam”. Nie wysyłają go naprawdę, ale taki jest zwyczaj.

Powodem zarzucenia obyczaju — magia. Teraz [już go] nie [praktykują].

Swaciar ²⁵³. Komedia
Tekst komedii. I
— Usz, usz, rsz, rsz, usz, usz! O, domacine!
— Bujrum.
— Ali ima bujrum?

²⁵³W notatkach też drugi wariant tytułu: Swacia. Swaciar to mężczyzna, który po upieczeniu
swaci wymienia ją z drugim domem weselnym. Swacia kobiety trafia w nocy (ważne, by przed
wyruszeniem swatów) do domu jej przyszłego męża, a swacia mężczyzny — do domu kobiety.
W ten sposób przyszli małżonkowie wymieniają się swaciami. Humorystyczne scenki powinny
być odgrywane w każdym z domów przez swaciara i osobę, która go przyjmuje.
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— Ima ako si aren czoek!
— Ja czinim da sum aren.
(Usz, usz, cie wlezet wnatre i cie kriwit. W raka nosit jedna karta so

wino i swaciata. I cie dojet do stredzie kuciata. I cie kriwit. So stap cie se
potpirat).
— Od kaj si?
(Toj każuejet prawo):
— Od Crweni Bregoji (od Pisztaleo, od Kriwogasztani).
— Szto nosisz?
— E, nosam towar wino, towar leb. Teram jedno ajwancze.
— Szto ti je ajwanczeto?
— A, bre, prijatełu, jedno magarence.
— Kakwo ti je magarenceto?
— Ne znam, kakwo je. Dojdi, pokreni mu opaszkata, cie widisz ka-

kwo je.
— Ajde na dwor, ti! Ja znam da je maszko.
— Ama, bre.
— Siter na pole, da te ne wida!
(I toj cie izezet na dwor. Samo preku prag cie prejet i pak cie czukat

na wrata).
— Usz, usz —
— O, domacine!
— Bujrum.
— Ima bujrum?
— Ima, ima ako si aren czoek!
— E, dobro weczer. Usz, usz, maszała, maszała, imało sobranija! Usz,

usz!
— Od kaj si, bre, ti, prijatełu?
— A, bre, prijatele, od daleko sum. Od Crweni Bregoji.
— Imasz prawo ali ne?
— A, bre, imam prawo, ama ne znam ali je aren.
— Szro terasz, bre?
— Jedno ajwancze teram.
— Szto ti je ajwanczeto?
— A, bre, jedno magarence kriwo so pet nogi.
— Petata tebe w gaz!
— Ama, bre?!
— Ne si ti aren czoek. Teraj si magare so pet nogi. Kockite tebe w gaz!

Siter na pole!
— Usz, usz, usz (pa go wrata).
(Toj cie se wratit, uszte od pat, uszte powecie cie wikat. Togaj najsilen

je, znajet cie go primiat).
— Ooo, domacine!
— Bujrum.
— Ima bujrum al’ nema?
— Kako nema za arni łudi!
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(„Usz, usz” — cie kriwit, cie tapotit so stapot).
— Dobro weczer.
— Dobro dojde, bre, prijatełu.
— Dobro najdof.
— Sam si?
— Ne, imam jedno ajwancze.
— Szto ti je ajwanczeto?
— Magarence.
— Prazno je al’ to’areno je?
— To’areno je.
— Szto ti je to’areno?
— Towar wino, to’ar leb.
— Kakwo ti je magarenceto?
— Żensko je. [Na marginesie: Maszko je].
— Al’ imasz prawo?
— Nosam jeden ferman. (Golemo prawo, za ceł swet możet da szetat

so niego).
— Szto ti pejet fermanot?
— A, bre, prijatełu, swetni mi, da go pregledam, da ti każam, szto pe-

jet. Fermanow pejet: „Odpratiła swacia Awramica Kriwosokajca do swacia
Nastojca Czestoprdlica”*.
— Siter na pole! Da ti ne widam oczite!
— Ako ne mi widisz ocziwe, widi mi go gazow!

— Usz, usz, rsz, rsz, usz, usz! Hej, gospodarzu!
— Zapraszam.
— Czy jestem mile widziany?
— Jeśli jesteś dobrym człowiekiem, zawsze!
— Wydaje mi się, że jestem.
(Usz, usz, wchodzi do domu, utykając. W ręku trzyma kartęwina i swa-

cię. I wchodzi do środka. Utyka. Podpiera się kijem).
— Skąd jesteś?
(Mówi prawdę):
— Z Czerwonych Brzegów (z Pisztalewa, z Kriwogasztani [dosł. z Pisz-

czałkowa, z Krzywogaci]).
— Co przynosisz?
— Ee, mam towar wina i towar chleba. I mam ze sobą jedno zwierzę.
— Co to za zwierzę?
— Osiołek, przyjacielu.
— Co to za osiołek?
— Nie wiem. Idź do niego, zajrzyj mu pod ogon, to sam zobaczysz, co

za jeden.
— Wynoś się! Przecież wiem, że to osioł.

*[Komentarz:] Odpratiła swacia (taja gubit), cie ostanet skriwena. (Cie dobijet newesta,
cie prdit od radost).
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— Skąd wiesz?
— Fora ze dwora! Precz z moich oczu!
(I on wyjdzie z domu. A jak tylko wyjdzie za próg, znowu zapuka do

drzwi).
— Usz, usz — gospodarzu!
— Zapraszam.
— Czy jestem mile widziany?
— Jeśli jesteś dobrym człowiekiem, zawsze!
— Ej, dobry wieczór. Usz, usz, proszę, proszę, ależ narodu się tu ze-

brało! Usz, usz!
— Skąd jesteś, przyjacielu?
— Oj, przyjacielu, z daleka jestem. Z Czerwonych Brzegów.
— Masz pozwolenie czy nie masz?
— Mam pozwolenie, ale nie wiem, czy ważne.
— Co masz ze sobą?
— Mam jedno zwierzę.
— Co to za zwierzę?
— Kulawy osiołek z pięcioma nogami.
— Kopa ci w dupę!
— Ale dlaczego?
— Nie jesteś ty dobrym człowiekiem. Szoruj stąd z twoim osłem z pię-

cioma nogami! Kopa ci w dupę! Fora za dwora!
— Usz, usz, usz! (znów wychodzi).
(Po czym zawróci z drogi i zawoła jeszcze głośniej. Wtedy woła naj-

głośniej, bo wie, że go przyjmą).
— Hej, gospodarzu!
— Zapraszam.
— Czy jestem mile widziany, czy nie jestem?
— Dobrzy ludzie zawsze są!
(Usz, usz, utyka i podpiera się kijem).
— Dobry wieczór.
— Proszę bardzo, przyjacielu.
— Bardzo dziękuję.
— Sam jesteś?
— Nie, mam jedno zwierzę.
— Co to za zwierzę?
— Osiołek.
— Załadowany czy nie?
— Załadowany.
— Co niesie?
— Towar wina, towar chleba.
— Co to za osiołek?
— Oślica. [Na marginesie: osioł].
— Masz pozwolenie?
— Mam jeden ferman. (Wielkie pozwolenie, żeby chodzić po całym

świecie).
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— I co mówi ten ferman?
— Oj, przyjacielu, poświeć mi, to zobaczę, co tam stoi. Ferman mó-

wi: „Posyła swacia Awramica Krzywogłowa do swaci Nastojcy Częstopier-
dzioły”*.
— Fora ze dwora! Niech moje oczy cię już nie widzą!
— Skoro nie chcesz mnie widzieć, patrz na mój tyłek!

Tekst komedii. II²⁵⁴
Wymiana swaci.
[Śpiewają] pieśń. Kana [kielich z winem] roznoszona.

(Kto mówi? Domacin?)
— Eee, pszw…
— O, domacine, bujrum, ajde!
— Ali ima bujrum?
— Da te widam, ima si.
— Magare kriwo, ja kriw topał.
— Stoj tuje, da te widam od kaj idesz.
— Od [tam ida].
— Marsz na pole, da te ne widam!
[Następują wyrażenia] nieparlamentarne.

— E — eee — pszw — eee — pszw…
— O, domacine, bujrum, ajde!
— Ima [bujrum]?
— [Da te widam.] Bujrum [ima si].
— E prij[atele], kaj ti taka bez [niszto] idesz wake w [luka w tekście]?
— Ispadne mi sw[e], mogu li da prenociam? Imam ednomagare kriwo,

so pet nogi.
— Petata tebe w gaz! Ne si ti aren czowek! Teram magare so pet nogi!

Kłocka ti w gaz, marsz na pole!
Itp.

— E — e — e — pszw — pszw… Ewr Ewr Ewr. A tamo cicam mleko.
— O, domacine, bujrum, ajde!
— Ali ima bujrum?
— Da widim szto je. Zastoj se. Stoj. Krotko. Szto prawisz? Szto sakasz?

Kaj odisz?
— Da se prenocit magarewo. Imam edno magare kriwo. Wino, eden

towar wino nosit.

*[Komentarz:] Swacia, która oddała córkę — traci, ponosi szkodę. A ta, która dostanie
niewiastę, będzie pierdziała ze szczęścia.

²⁵⁴Zapis tej scenki nie jest możliwy do pełnej rekonstrukcji; notatki Obrębskiego są miej-
scami nieczytelne. Jest to zapis ołówkiem z wieloma skrótami — musiał powstawać w trakcie
wydarzenia.
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— Isteri [da widam]!
— Ja prawinata [ja wełam].
— Nosisz li serma? Szto ti [je] fermanon?
— Ferman mi ispratiła swacia Milejca — do sega, od sega — Czesto-

prdlica.
Pieśń.

— Eee, pszw… [odgłosy dźwiękonaśladowcze, okrzyki kierowane do
osła].
— O, panie, zapraszam, proszę!
— Czy jestem tu mile widziany?
— Jakżeż nie, pokaż się tylko, niech cię zobaczę.
— Mój osioł kulawy i sam jestem kaleką.
— Podejdź tu i powiedz, skąd idziesz.
— Skądeś tam.
— Fora ze dwora! Precz z moich oczu!
[Następują wyrażenia] nieparlamentarne.

— E — eee — pszw — eee — pszw… [odgłosy dźwiękonaśladowcze,
okrzyki kierowane do osła].
— O, panie, zapraszam, proszę!
— Czy jestem mile widziany?
— Jakżeż nie, pokaż się tylko, niech cię zobaczę.
— Ej, [kolego], jak tak bez [niczego] idziesz sobie do [luka w tek-

ście]?
— Zgubiłem wszystko [po drodze], czy mógłbym u ciebie przenoco-

wać? Mam kulawego osła z pięcioma nogami.
— Tobie tylko kopa w tyłek! Nie jesteś ty dobrym człowiekiem! Dam

ja ci osła z pięcioma nogami! Kopać ciebie tylko po tyłku, fora ze dwora!
Itp.

— E — e — e — pszw — pszw… Ewr Ewr Ewr [odgłosy dźwiękona-
śladowcze, okrzyki kierowane do osła]. Będę tam ssać mleko.
— O, panie, zapraszam, proszę!
— Czy jestem tu mile widziany?
— Niech zobaczę, o co chodzi. Zatrzymaj się. Stój spokojnie. Co mó-

wisz? Czego chcesz? Dokąd idziesz?
— Żeby osioł mógł przenocować. Mam kulawego osła. Niesie jeden

towar wina.
— Pokaż!
— Prawdę mówię.
— Czy niesiesz też srebrną nić? Jaki masz ferman?
— Ferman mam od swaci, znanej do teraz jako Milejca, a od teraz jako

Częstopierdzioła.
Pieśń.
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Magia małżeńska w obrzędzie weselnym
Bitowo. Informator: staroswat botuski
Żeby byli swobodni, żeby im się nic nie splatało i nie wiązało, żeby

wszystko szło dobrze. Dlatego odwiązuje się wrwki [sznurki od opanek].
Majrama [chustka] pod nogi i „wyścig” — nie wie, dlaczego. Popska

rabota. Czasem pop, jak się zna na rzeczy, chwyci tę chustkę²⁵⁵.
Spodnie się kładzie [by niewiasta na nich stanęła], aby […] miała [sy-

nów].
Sito i rzeczy różne. Chleb: by miała, by była bogata, by nie cierpi[ała

głodu]. Cukier: „da bidet błaga, da se ne swacia…” itd. [żeby była słodka,
żeby się nie kłóciła]. A ta, co jest łuta— piper i piper [ta, która jest złośnicą,
jest jak papryka (dlatego należy dawać cukier)]. Wełna, wino: żeby dom
był pełen wszystkiego. [Sukało]: „Kao sukało szto suczet, i ona da zbirat
swe u kuci. Da bidet rabotna” [Jak sukało, co nawija, tak i niech ona zbiera
wszystkich w domu. Niech będzie pracowita].
Gdy [sito] próżne, wtedy nic nie ma. Głód.

*
Magia płodności. Gdy dziewczyna przebiera się w weselne ubranie,

zostawia to, co nosiła w domu: wszystko od perczik do prsti [od stóp do głów;
dosł. od palców do warkocza]. Wówczas, o ile jej matka chce, by prędzej
rodziła, weźmie jej ubrania rzucone w kąt na kupę i gdy dziewczyna siada
na konia, przeniesie je [w inne] miejsce. […] „Kogaj cie onadit da dojet
dejkata. Kogaj cie se promenujet dejkata. Da i tam powczas, majka mu
cie mu premestit alisztata, kogaj cie se kaczit na konia taja”. — „Kiedy
dziewczyna przyjdzie i przebierze się, trzeba, żeby jej matka przeniosła jej
ubrania — wówczas, gdy ona wsiada na konia”.

Ujarzmienie męża. Gdy [orszak] przyjdzie [do domu niewiasty], win-
nawziąć pierści[onek], co go przynieśli, i sito— i kolejno [patrzeć na] chłop-
ca przez pierści[onek] i sito. „Cie zemet sitoto i prstenot, szto cie mu donesat,
i wake cie go progledat zetot niz prsten i niz sito zetot. I cie mu gaczkat tri pa-
ti: «Ja te czinif jagne, ti si bił wołk». Da ji ne karat, take im cziniat. To’a je czi-
nienie: mu czinit na momczeto”. — „Wówczas weźmie sito i pierści[onek],
które jej przynieśli i spojrzy na zięcia przez pierści[onek] i przez sito. I po-
wie do niego trzy razy: «Byłeś wilkiem, czynię cię jagnięciem». Nie musi tego
robić, robi tak sobie. To jest czynienie; czyni się chłopcu (czyli czaruje go)”.

Regulacja filiacji. Jeśli dziewczyna chce, by jej przyszłe potomstwo
było podobne do jej rodu, wówczas ruszając z orszakiem, winna się

²⁵⁵Mowa o zabiegu mającym zapewnić przewagę w małżeństwie, jednym z kilku przewi-
dzianych dla czasu okołozaślubinowego. Jeśli pierwszy stanie na chustce mężczyzna, będzie
rządził kobietą; jeśli ona — podporządkuje sobie męża. Zabieg jest „tajny”, tzn. jeśli zauwa-
ży go ktoś z obecnych podczas zaślubin, nie przyniesie on skutku. Popska rabota odnosi się
tutaj do czasu: „wyścig” ma miejsce wówczas, gdy pop czyta lub gdy odbywają się czynności
obrzędowe w cerkwi. Kapłan, jeśli zna ten obyczaj, będzie mu przeciwdziałał.
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obejrzeć na dom rodzicielski. „Da imat czeład na rodstwo niezino, da se
swrszit nazad, nazad da s’obzirat. Ne s’obzirat ako ne sakat”. — „Aby mia-
ła dzieci podobne do jej rodu, odwróci się do tyłu, obejrzy się za siebie.
Jeśli nie chce, nie ogląda się”.

Profilaktyka impotencji. Dziewczyna i młodzieniec nie powinni mieć
w ubraniu żadnych węzłów. [Stąd] też rozwiązywanie sznurków od [opa-
nek] podczas ślubu. To — aby się nie zawiązali. „Niszto wrzano da nemat
tija kogaj cie se wenczat. [Da] nemat. Wrwkite ji odwrzuat — da ne se
wrzu’at mładencite. Znajesz, imat wrzani łudi od to’a”. — „Niczego zawią-
zanego niech nie mają podczas ślubu. Niech nie mają. Rozwiązują sznurki
— żeby się młodzi nie zawiązali. Wiesz, ludzie są zawiązani przez to” (Stef-
kojca). To specjalnie podczas wieńczenia [tj. ślubu]. „Wrwki im odpusztat,
da se ne wrzat. Toa szto cie ti ispejet popot”. — „Sznurki (od opanek) im
rozwiążą, żeby się nie zawiązali — wtedy, gdy nad nimi śpiewa pop”.

[Magia miłosna]
Newesta jabołcze nosit. Cie go dajet na junakot; cie go podelit o desno

koleno, cie go rascepit ili so wrwka od desni opinok. „Kako jabołczewo szto je
jedno [wariant: ceło], take tija da se ne dwojat, take tija da se ne dełat, take
tija da se wodat”.

Niewiasta przyniesie jabłko. Da je panu młodemu. [On] podzieli je o pra-
we kolano, [przepołowi na przykład] sznurkiem z prawego opanka. „Jak jabł-
ko, co jest jedno [wariant: całe], tak i [oni] niech się nie dzielą, niech się nie
rozdzielają, niech się mają ku sobie”.

[Dopisek:] Cwetko wyrzucił swoją połówkę i zwymyślał żonę, że prakty-
kuje czarną magię.

Reguły ślubnej kopulacji. By zapobiec boleniu piersi, gdy będzie
matką, dziewczyna winna pierwsza pomacać chłopca pod pazuchą, nie od-
wrotnie. „Sefte żena da go bucnet w pazu’a. Mażot da bucnet ne czinit;
cie ja bołat ciciniata”. — „Wówczas kobieta pacnie go w pierś. Mężczyzna
tego nie robi. Żeby jej cycki nie bolały”.

Żena da mu powełat na mażot, na swadba kogaj cie legnat da spijat, cie
mu skinet opinci pa cie mu gazit: „Kako opinciwe szto se pod moja noga, take
i maż da bidet pod moja poweła”.

Ako sakat poaren da bidet, kogaj cie legnet da spijet so newestata, cie mu
zemit kapata, cie si kłaat na gława: „Kako owo szto je zasto’ana na gława, take
i toj da bidet zasto’an na wola mo’a”.

Żona, żeby rządzić mężem, gdy kładą się spać w noc poślubną, zdejmie
mu opanki i zdepcze je: „Jak te opanki, co są pod moją nogą, tak i mąż niechaj
będzie pod moimi rządami”.

Jeśli chce być lepsza [od męża], gdy kładą się spać w noc poślubną, weź-
mie jego czapkę i włoży sobie na głowę: „Jak to, co się trzyma na głowie, tak
i on niech się trzyma mojej woli”.

[Dopisek:] Mąż z żoną robi to na odwrót, wziąwszy jej chustkę (szamija).



Religia giaurów macedońskich

Pogańskie prawosławie¹

Bałkańscy poganie²

1. Chrześcijaństwo na Bałkanach. Kształtowanie się Kościoła wschod-
niego. Migracje za migracjami. Inwazja Słowian. Słowianie = poganie.
Wkrótce pierwsze misje chrześcijańskie. Cyryl i Metody. Słowiańskie pań-
stwa na Bałkanach stopniowo się chrystianizują. Życie religijne w okresie
średniowiecza skoncentrowane wokół władców, izolowane w monaste-
rach. Potem inwazja turecka. Okoliczności: Kościoł grecki, święte księgi
greckie, księża greccy; mają niewielką władzę i wpływy. Lokalna populacja
słowiańska żyje w warunkach względnej wolności; zdobywcy nie ingerują
w tubylcze zwyczaje. Kościół dla tubylców obcy, jego wpływ powierzchow-
ny. Dopiero po wyzwoleniu spod władzy tureckiej tworzy się słowiański
Kościół prawosławny. Lecz życie płynie dawnym torem: religia oficjalna
w monasterach; przenika się z lokalnymi zwyczajami i stopniowo je opa-
nowuje.
Ale jakie jest życie religijne słowiańskich społeczności? Zbadajmy je tu

i teraz.
2. Nasze zadanie: opis życia religijnego w jego rozmaitych aspektach,

w jego obecności w różnych sferach egzystencji tubylców.
Pytanie: czym jest religia?
• indywidualnym, osobistym doświadczeniem o szczególnym charak-

terze?
• systemem wierzeń i dogmatów?
• spektaklami rytualnymi?

¹Pierwodruk rozdziału „Pogańskie prawosławie” ukazał się w 1936 r. pod tytułem System
religijny ludu macedońskiego w „Kuryerze Literacko-Naukowym”, dodatku do „Ilustrowanego
Kuryera Codziennego” (15 czerwca 1936, nr 24, s. XIII–XIV; 29 czerwca 1936, nr 26, s. XI–XII;
13 lipca 1936, nr 28, s. XI–XIII; 20 lipca 1936, nr 29, s. XI–XII; 27 lipca 1936, nr 30, s. XIII).
Wariant publikowany tutaj został skolacjonowany z maszynopisem tego artykułu i uzupeł-
niony o fragmenty z notatek terenowych Obrębskiego oraz notatek, które pisał po angielsku.
Maszynopis nosi tytuł Religia giaurów macedońskich lub Pogańskie prawosławie ludu Macedonii
(autor rozważał dwie wersje tytułu). Obrębski podzielił swój tekst na pięć części (paragrafów);
ich tytuły pochodzą od redakcji „Kuryera”.

²Fragment napisany po angielsku; tłum. Anna Engelking.
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• częścią życia grupy w ogólności, związaną z nią, zależną od niej i jed-
nocześnie mającą na nią wpływ?
• domeną nadnaturalnego?

Wprowadzenie

Religia ludu wschodniej Europy, czy to polskiego chłopa, czy też ru-
skiego albo bałkańskiego wieśniaka, ale nie ta, która w spisach ludności
figuruje w rubryce „wyznanie”, lecz ta, która istnieje rzeczywiście jako
zespół wierzeń ludu, która powołuje do życia oryginalną i swoistą obrzędo-
wość ludową i która jest motorem działalności i postępowania wieśniaków,
mało jest w gruncie rzeczy znana nie tylko przeciętnemu laikowi, ale nawet
specjalistom, studiującym lud i jego sprawy.
Trzeba nie lada erudycji i mozolnych studiów, aby z olbrzymiego

materiału rozczłonkowanych i ułamkowych wiadomości, dotyczących róż-
nych wierzeń i obrzędów ludowych w różnych okolicach Słowiańszczyzny,
utworzyć pewien syntetyczny obraz, dający zrozumienie tego, czym jest ak-
tualny, dziś istniejący system życia religijnego tego ludu. Sprawa jest tym
bardziej skomplikowana, że religia ludowa, taka jaką ją zastać możemy
w jakiejś wsi Podkarpacia, Polesia czy Serbii, nie stanowi bynajmniej […]
jednorodnego systemu. Jest ona układem, powstałym z wielu składników,
różnorodnych pod względem genetycznym, układem, w którym pradaw-
ne pierwiastki pogańskie zmieszane są i powiązane w specyficzny system
z elementami nowszymi [oraz z] koncepcjami chrześcijańskimi.
Główna trudność w poznaniu tego systemu polega na tym, że […]

brak [mu] […] już dziś częstokroć cech […] układu statycznego, skoń-
czonego, zamkniętego i niepodlegającego zmianom. Nieustanny i stale
działający wpływ innych środowisk i grup społecznych na lud, przeobra-
żający pierwotne społeczeństwo wiejskie, powoduje także stałą niwelację
dawnego dziedzictwa pogańskiego i stałą płynność treści religijnych, włą-
czanych do miejscowych wierzeń i praktyk. Podobnie ugruntowywanie się
oficjalnej religii i wzbogacanie form życia religijnego, określonych [przez]
organizację kościelną i tradycję chrześcijańską, jest równoznaczne ze stałą
dekompozycją tradycyjnego miejscowego wzoru, w którym rodzime wie-
rzenia i obrzędy o charakterze pseudopogańskim czy pseudochrześcijań-
skim tracą [swoje] pierwotne znaczenie i wagę, [a zarazem] są poddawane
nieustannej reinterpretacji w duchu nowych prawd, dogmatów i koncepcji.
Niwelacja tradycyjnej kultury ludowej, dokonująca się dziś na rozległych
obszarach Słowiańszczyzny w każdej dziedzinie życia kulturalnego wie-
śniaków, pozostawia już [niewiele] terytoriów nietkniętych tym procesem.
Jednym z takich krajów, gdzie rozkład kultury ludowej jest dopiero

w stadium zaczątkowym i gdzie dzięki temu […] może być [ona] badana
po dziś dzień jeszcze w tradycyjnych, archaicznych formach, jest Macedo-
nia. Lud słowiański, zamieszkujący ten kraj i określający siebie w prze-
ciwieństwie do mahometańskich innowierców nazwą kaurite, to znaczy
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giaurowie, oficjalnie należy do Kościoła prawosławnego. Ten system re-
ligijny jednak, który jest [składnikiem] jego kultury i który organizacji
cerkiewnej podlega tylko częściowo, [stanowi] oczywiście kombinację ele-
mentów pogańskich i rodzimych z nawarstwieniem chrześcijańskim, kom-
binację stwarzającą układ bardzo swoisty, zwarty, konsekwentny, w któ-
rym heterogeniczne elementy zostały spojone w jedną całość jakiegoś po-
gańskiego prawosławia, dostosowanego do organizacji społecznej i potrzeb
wieśniaka macedońskiego i zasymilowanego z jego podstawowymi kon-
cepcjami i postawami kulturalnymi. Pod tym względem miejscowy system
religii ludowej posiada niewątpliwie charakter podobny temu, jaki właści-
wy był w ubiegłych dziesięcioleciach czy stuleciach ludowi innych krajów
słowiańskich.

Mówi się, że prawo jest zazwyczaj konserwatywne, że nie podąża za życiem.
Czasem jednak zdarza się wprost przeciwnie: życie pozostaje z tyłu, nie podąża
za prawem. Klasycznym przykładem tego mogą być dzieje Nomokanonu ³, tej
kwintesencji kanonicznego prawa Kościoła wschodniego. Pełen drakońskich
sankcji i zarządzeń, zwracających się przeciwko pogańskim formom życia
religijnego, Nomokanon musiałby dziś skapitulować wobec rozlicznych pogań-
skich praktyk i wierzeń, które u rozlicznych ludów prawosławia zespoliły się
w jedną integralną całość z dogmatem i rytuałem chrześcijańskim. […]

Zadaniem [niniejszego rozdziału] jest krótki syntetyczny szkic syste-
mu religijnego giaurów macedońskich, który — jako jeden z rozlicznych
wariantów życia religijnego ludu wiejskiego Europy — przedstawiać może
dla nas więcej aniżeli przedmiot ściśle tylko antykwarycznych czy regio-
nalnych zainteresowań.

Panteon

Świat taki, jakim go sobie wyobraża macedoński wieśniak, wykazuje
ten sam dualizm podziału na „świeckie” i „święte”, który cechuje cało-
kształt czynności realizowanych w łonie społeczeństwa wiejskiego. Dome-
ną rzeczy świeckich jest ziemia, jej mieszkańcy i ich sprawy; domeną par
excellence sakralną — sytuowany gdzieś nad ziemią tamten świat, siedziba
Boga, świętych i zmarłych, posiadająca swoje uzupełnienie w świecie pod-
ziemnym, w którym Macedończyk umiejscawia różne złe demony i postaci
demoniczne o charakterze złośliwym czy negatywnym. Choć lokalizowa-
ne na tamtym świecie, nadziemnym lub podziemnym, istoty nadnaturalne
nie stronią od ziemi. Przebywają i działają na niej i właśnie ich ziemska
działalność, odbywająca się na ziemi lub dotycząca jej spraw, jest głów-
nym punktem zainteresowań Macedończyka i otrzymuje najpocześniejsze
miejsce w jego mitologii.

³Nomokanon (gr.) — bizantyjski zbiór praw kościelnych i świeckich skodyfikowany
w IX wieku, oparty na prawie rzymskim; ukształtował podstawę prawa kanonicznego w ko-
ściołach prawosławnych. Jego autorstwo przypisuje się patriarsze Konstantynopola Focjuszo-
wi I Wielkiemu (820–891).
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Pierwsza osoba macedońskiego panteonu — Bóg, choć należy do tam-
tego świata, posiada [według] miejscowych koncepcji jeszcze jedną sie-
dzibę, [która] bardziej zbliża go do ludzi i wprowadza w sferę ludzkich
perypetii. Wyobrażany jako starzec z długą brodą, [odziany w] sięgającą
poza kolana sukmanę, ma on chętnie przebywać w górach i na wysokich
miejscach, gdzie [czasem, podczas podróży], można go nawet spotkać.
Z tych wyżyn miał on dawniej zstępować na [niziny] i [do górskich] dolin
i wędrując incognito po wsiach, nagradzać cnotliwych oraz karać tych, któ-
rzy łamią prawa boskie i ludzkie. [Boska] siła, którą posiada ten starzec,
i która jest atrybutem zarówno jego, jak i świętych, daje mu nieśmiertel-
ność, a jego rozkazom i życzeniom moc spełniania się. Mocą tej [boskiej]
siły powołał on do życia świat takim, jakim jest on obecnie.
Tubylcza mitologia kosmogoniczna nie jest pozbawiona pewnych nie-

jasności i niedomówień co do zakresu, jaki miało dzieło stworzenia. W każ-
dym razie brak jej […] zdecydowanej i niedwuznacznej koncepcji stwa-
rzania czegoś z niczego. W mitach stworzenia Bóg stale występuje w tym
naturalnym otoczeniu, które jest właściwe światu i obecnie, zaś jego dzieło
polega na ciągłym ulepszaniu tego, co już samo przez się istniało w mitycz-
nym okresie kosmogonicznym [oraz] na oddawaniu owoców swej inwencji
na użytek człowieka. Tą drogą wszystko, co istnieje na ziemi i co przed-
stawia dla wieśniaka wartość użytkową i pozytywną, wywodzone jest od
Boga. Bogu również przypisuje Macedończyk cały swój system kulturalny
wraz z jego formami życia społecznego, prawem, moralnością, kultem reli-
gijnym i rytuałem oraz wszelkimi technikami i umiejętnościami ludzkimi.
Pośrednio Bogu również przypisywane są takie nieprawości ludzkie, jak
kłamstwo i oszustwo oraz czary, to znaczy marifeti⁴ i madziji⁵.
Ten ostatni szczegół nie jest bynajmniej sprzeczny z podstawowymi

koncepcjami kosmogonicznymi [Macedończyków]. Według tych koncep-
cji dzieło stworzenia nie było […] jakimś planowym i wszechobejmującym
aktem boskiej inwencji i szczodrości. W pewnej części przynajmniej mia-
ło […] być zgoła przypadkowym rezultatem wynalazczej rywalizacji Boga
i brata jego, Czarta. Czart miał nawet przewyższać Boga w swojej wynalaz-
czości. On to właśnie miał być wynalazcą tak przemyślnego mechanizmu,
jakim jest młyn o żelaznej osi, kamiennym żarnie i drewnianym kole. Bóg
podstępem i oszustwem ukradł ten wynalazek diabłu i oddał go ludziom
wraz z innymi dobrodziejstwami o podobnej proweniencji. Dziełem dia-
bła, powołanym do życia przez Boga, był również wilk, największa plaga
pasterza poreckiego. Takim samym pośrednim tworem twórczej fantazji
boskiej jest maryfet i czary. Nie powstały one jednak z rywalizacji Boga
z Czartem, lecz z przekroczenia tych prerogatyw, których w dawnych cza-
sach Bóg w swej szczodrości udzielił ludziom. Maryfet jest rezultatem tego
przestępstwa ze strony mężczyzn, czary natomiast wywodzą się od kobiet.

⁴Marifet (mac.) — oszustwo, podstęp, fortel; żart. Obrębski często stosuje spolszczenie
maryfet.

⁵Madziji (mac.) — czary, zabiegi magiczne, magia.
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Ingerencja boska w sprawy ziemskie i ludzkie nie ogranicza się do mi-
tycznej epoki stworzenia. Ma ona trwać stale [także] i obecnie, wyrażając
się w naturalnych dobrodziejstwach zdrowia, plenności, płodności, bogac-
twa, dostatku i szczęścia [oraz] w klęskach choroby, śmierci, ubóstwa,
nieurodzaju, epidemii, pożaru, gradu i powodzi, które Bóg — stosownie
do zasług — rozdziela między tych, którzy spełniają nadane przez niego
prawa, i tych, którzy je lekceważą i łamią. W dziele tym wspomagają Bo-
ga towarzysze jego kosmogonicznych czynów i jego współcześni akolici:
różni święci i święte. Podobnie jak Bóg, święci obdarzeni są [boską] siłą,
lecz nie mają tak rozległego autorytetu; poddani są […] władzy i komen-
dzie Boga. Rządząc różnymi siłami i zjawiskami przyrody oraz patronując
różnym czynnościom i umiejętnościom ludzkim, funkcjonują równocześnie
jako pośrednicy między ludźmi i Bogiem. Niektórzy z tych świętych wystę-
pują również w roli specjalnych patronów poszczególnych rodzin, rodów
i wsi; w tej funkcji sprawują […] uniwersalny patronat nad zdrowiem, po-
wodzeniem i dobrobytem swych protegowanych.
Święci uważani są na ogół za wielkich rygorystów, stojących na straży

rytuału i z całą bezwzględnością karzących ludzi za wszelkie uchybienia
w tym względzie. Zwłaszcza niecierpliwi ich nieprzestrzeganie zakazów
pracy w dni świąteczne, związane z ich imieniem. Zależnie od tempera-
mentu, jaki mają okazywać, dzielą się oni na łagodnych, którzy nie biorą
sobie do serca obojętności ludzkiej, i na złośników, którzy w odwecie trapią
ludzi powodzią, ogniem, chorobą, nieurodzajem i innymi klęskami.
Do największych świętych zaliczani są święty Mikołaj, święty [Ilija]⁶

oraz Randzieł ⁷ — jeden z archaniołów. […] Występują [oni] w mitach reli-
gijnych, [mówiących o] okresie kosmogonicznym. Obok różnych świętych,
wywodzących się z panteonu chrześcijańskiego, wielkiej estymy zażywają
[też] nieliczni święci o ściśle miejscowej genealogii — bohaterzy mitów
heroicznych, którzy swoje wejście do grona świętych zawdzięczają udzie-
lonej im przez Boga lub zdobytej na własną rękę [boskiej] sile. Wielką
czcią cieszy się również Bogurodzica, patronka płodności i dzieci. Do
miejscowego panteonu została ona powołana spośród ludzi, [gdy poczę-
ła syna] z oddechu, który tchnął w nią Bóg, i powiła mu [go] przez usta.
Chrystus nie odgrywa poważniejszej roli w miejscowym panteonie. Wy-
obrażany […] jest jako dziecko, które jeszcze w niemowlęctwie zostało
zamęczone na śmierć przez pogan. Oczywiście męczeństwo Chrystusa od-
biega w miejscowym podaniu od tradycji chrześcijańskiej. [Dlatego] krzyż,
który w chrześcijaństwie jest znakiem męki Pańskiej, w religii giaurów ma-
cedońskich staje się symbolem nie cierpień i tortur, ale tego wszystkiego,
w czym wyrażają się najbardziej cenione kontrybucje boskie do szczęścia
ludzkiego: plenności, płodności i zdrowia.

⁶Święty Eliasz.

⁷Randzieł, arandzieł, mac. arhangeł i arangeł — archanioł. Chodzi o św. Michała Archa-
nioła; por. niżej rozdz. „Tubylczy kalendarz. [Zapisy terenowe]”.
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Miejsce Chrystusa, który w swej ortodoksyjnej koncepcji najwidoczniej
nie mógł być przyswojony tubylczym wierzeniom, zajmuje inny święty,
lub raczej grupa świętych, zupełnie już obcych tradycji chrześcijańskiej.
Są to zmejowie⁸, czyli — [jeśli przetłumaczyć] ten wyraz na jego polski
odpowiednik etymologiczny — po prostu żmijowie. Oczywiście macedoń-
ski zmej nie ma nic wspólnego z […] baśniowym potworem. Wyobrażany
jest on jako silny, rosły mężczyzna, swoją imponującą postawą podobny
Bogu i podobnie jak on odziany w zwykły strój wieśniaczy. W koncepcji
macedońskiej zmej jest jakby namiestnikiem Boga na ziemi. W przeciwień-
stwie do innych świętych, określanych jako powstali z ziemi, to znaczy
stworzeni przez Boga, zmejowie są zrodzeni z matki-kobiety. Ich opiece
powierzona jest plenność niw i winnic oraz płodność stad. Swój patronat
nad ludźmi sprawują […] tylko wówczas, gdy przestrzegają [oni] ustano-
wionego przez Boga prawa i moralności, w szczególności [zaś] egzogamii
rodowej i patriarchalnego rygoru wstrzemięźliwości seksualnej. W tym tyl-
ko [przypadku zmejowie] mieszkają w pobliżu wsi, nad którą roztaczają
opiekę. Tłumaczone jest [to] ich atrakcją dla […] cnotliwych dziewcząt
wiejskich, z którymi wchodzą w związki lub porywają je [na] żony. […]
Ze schronienia swego w jakiejś grocie czy pieczarze nawiedzają praw-
dziwie czyste i niewinne dziewczęta wiejskie. Ich związek [jest] równie
niemal bezcielesny jak związek Boga z Bogurodzicą. [Dziewczęta], zapłod-
nione pocałunkiem zmeja, rodzą małe zmejątka, które łatwo odróżnić od
zwykłych śmiertelników po […] skrzydełkach, które im wyrastają pod pa-
chami. Zrodzeni z [takiego] związku chłopcy opuszczają […] rychło ziemię
i przenoszą się na tamten świat jako zmejowie […]. Dziewczęta wyrastają
na samowiły. [Ta] kategoria istot demonicznych [jest] już [w niewielkim]
stopniu związana z panteonem boskim; w istocie rzeczy należy do pod-
ziemnego świata demonów.
Demony, którym nie oddaje się [czci] religijnej, tylko [w sensie] przy-

należności lokalizowane są w świecie podziemnym.W gruncie rzeczy areną
ich działalności jest ziemia.
Poczet świętych, należących do tamtego świata i zasocjowanych z Bo-

giem, zamykają trzy boginie losu (narecznici, urecznici⁹). W ich rękach

⁸Zmej lub zmew (mac.) — opiekuńcza istota demoniczna, popularna w południowosło-
wiańskich wierzeniach i folklorze. Wyobrażany w postaci antropo- lub zoomorficznej; jego
funkcją jest ochrona pól i zbiorów przed opadami, zwłaszcza gradobiciem. W folklorze słow-
nym zmej jest nagrodą dla kobiety, która nie może zajść w ciążę, a następnie, dzięki siłom
spoza tego świata, rodzi dziecko w okresie odrodnym. Ma ono postać zmeja: za dnia prze-
bywa w zmejowej skórze, w nocy zrzuca ją i staje się zwykłym dzieckiem, a z biegiem lat
młodzieńcem. Gdy się ożeni, jego młoda żona (czasami matka) pali w nocy zmejową skórę i,
w zależności od wariantu, zmej umiera lub też na zawsze pozostaje w ludzkiej postaci. Zmej
jest w tym wypadku „ludzkim” odpowiednikiem wilka, czyli postacią na wpół chtoniczną,
usytuowaną na granicy światów (stąd wykorzystywanie skóry, zarówno wilczej, jak i zme-
jowej, do praktyk magicznych). Więcej na temat zmejów zob. także w rozdz. „Kazirodcza
miłość albo seks i represja. Mit o kazirodztwie” i „Dawni bohaterzy albo historia w fikcji. Mit
heroiczny” w części 2.

⁹Narecznici (mac.) (też urecznici, reczenici, srb. sudżenice, sudzienice, sudziaje) — demony
losu, pojawiające się przeważnie jako trzy postacie żeńskie; po przyjściu człowieka na świat
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spoczywa los każdego człowieka. Trzeciego dnia po narodzeniu się dziecka,
o północy, przychodzą one [do domu] i tu […] decydują o losach i życiu
[nowo narodzonego]. Ich decyzji nie jest w stanie zmienić nawet sam Bóg.
Demonom negatywnym, lokalizowanym w świecie podziemnym, brak

jest aureoli świętości, jaka otacza Boga i świętych. Nie [władają] one
[boską] siłą i ich wpływ na ludzkie życie jest wyłącznie negatywny. W prze-
ciwieństwie do panteonu nadziemnego […] nie [mają] żadnej organizacji
i hierarchii […]. Czart, brat Boga, którego szkodliwość dla ludzi nie jest bli-
żej sprecyzowana, mawprawdzie do swego rozporządzenia zastęp diabłów,
nękających ludzi różnymi figlami i usiłujących wpędzić ich w rozmaite kło-
potliwe sytuacje, nie sprawuje jednak ani nad ludźmi, ani nad pozostałymi
istotami demonicznymi, które wiodą żywot samodzielny, żadnej władzy.
Pierwsze miejsce w podziemnym świecie demonów zajmują samowi-

ły¹⁰. […] Przebywają [one] po lasach i leśnych polankach, gdzie wiodą
żywot podobny [do] ludzkiego. Nie są […] groźne dla człowieka, o ile nie-
świadomie nie wkroczy na ich [teren], depcząc […] obrusy, na których
jedzą i potrącając kolebki, w których śpią ich dzieci. Za zakłócenie ich
spokoju samowiły mszczą się na ludziach, zsyłając na winowajców słabość
i chorobę. Ofiara, którą się im składa w tym wypadku, i modlitwa, którą
się do nich kieruje, zazwyczaj skutecznie uśmierzają ich gniew. Samowiły,
wyobrażane zazwyczaj w postaci kobiecej, częściowo należą do panteonu
nadziemnego. Niektóre z nich przynajmniej, jako siostry […] zmejów, prze-
bywają wspólnie z nimi w górze, pomagając im poruszać obłoki i spuszczać
na ziemię deszcz.
Bardziej […] demoniczne są odznaczające się większą aktywnością

i złośliwością samowiły rodzaju męskiego, które w swojej lubieżności na-
wiedzają [nocami] kobiety wiejskie, przyczyniając im erotycznych snów
i powodując ich bezpłodność.
Do istot, również tylko w podobnych okolicznościach złowróżbnych

dla człowieka, należą wetrojite¹¹ — wiatry, demony zasocjowane z wiatrem
i wichurą. Wyobrażane są one jako mężczyźni, których zapasom i [walce]
przypisuje się spustoszenia dokonywane [przez] huragan. Udar, jakim czę-
stują człowieka, [który wkroczył na ich teren], powoduje ciężką chorobę.
[…] Jedynym ratunkiem [w tym przypadku] jest modlitwa i ofiara — po-
dobnie jak to mamiejsce [przy chorobie zesłanej przez] samowiły. Czasami
zresztą wiatry są utożsamiane lub mieszane z samowiłami.

przepowiadają i przypisują mu jego los. Występują w folklorze wszystkich Słowian Południo-
wych, a także u Czechów i Słowaków.

¹⁰Samowiły (także wiły lub samodiwy) (mac.) — istoty demoniczne o charakterze chto-
nicznym, wyobrażane zazwyczaj jako długowłose, odznaczające się niezwykłą urodą kobiety.
Zamieszkują lasy, góry, rzeki i źródła i opętują pasterzy, doprowadzając ich do zguby. Męskie
samowiły, o których wspomina Obrębski, występują w południowosłowiańskich wierzeniach
i folklorze stosunkowo rzadko, zazwyczaj pod nazwą samowiłaci lub dżinowie.

¹¹Wetrojite (mac. wetrowite) — wiatry; forma liczby mnogiej rzeczownika wetar (weter)
z rodzajnikiem.
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Do kategorii istot [podobnych do] samowił i wiatrów należą nawie¹².
Demony te, wyobrażane w postaci ustrojonych kwiatami dziewcząt, mają
przychodzić do położnic, którym zjawiają się w gorączkowych majacze-
niach, powodując omroczenie i nawet śmierć, [o ile] się ich w porę nie
odpędzi i nie odgrodzi od cierpiącej.
Istotą nadnaturalną o ściśle już negatywnym charakterze jest łamia,

zwana również ażdają i mająca swój męski odpowiednik w ażderze¹³. Jest
to [potwór-smok], chciwy na wodę i wszystko, co żywe, który powoduje
śmierć i zniszczenie. Stałą walkę toczą z nim zmejowie, kierownicy deszczu
i obłoków, oraz święty [Ilija], do spółki ze zmejami dysponujący piorunami,
którymi godzi w potwora.
Zakres szkodliwego działania czarta, diabłów, samowił, wiatrów, nawi

i łamii […] jest dość względny i niezbyt rozległy. Nierównie groźniejsze i do-
kuczliwsze są […] dla człowieka inne nadnaturalne utrapienia, ujmowane
przez Macedończyka [w] jednej ogólnej koncepcji łoszotiji¹⁴, to znaczy „złe-
go”. [Obejmuje ona przede wszystkim] różne choroby, których przyczyną
ma być obecność w ludzkim ciele jakiegoś […] nieokreślonego, bezpostacio-
wego złośliwego stwora. To one powodują [większość] nieszczęść. Z wyjąt-
kiem zarazy, znanej pod nazwą czary i eufemistycznie określanej epitetem
ciotka lub kuma, która jest wyobrażana w postaci gołogłowej kobiety włó-
czącej się po wsiach i powodującej choroby, nie podlegają [one] żadnej
personifikacji. Podobnie rzecz się ma z [rozmaitymi] bezpostaciowymi stra-
szydłami, nękającymi ludzi po ciemnicy i gnębiącymi ich we śnie; termin ło-
szotija, [odnoszący się do] wszystkiego, co wzbudza lęk i grozę, jest do nich
jak najszczodrzej stosowany. Do kategorii demonów objętych tą koncepcją
należy też (i zajmuje w niej poczesne miejsce) bardziej już materialnie, choć
równie niesamowicie pojmowana emanacja zmarłego — wampir.
Wiara w wampira wiąże się ściśle z całym kompleksem wierzeń do-

tyczących życia pozagrobowego¹⁵. W codziennym życiu Macedończyk jest
[na ogół] wielkim sceptykiem i niejednokrotnie wyraża opinię, że wraz ze
śmiercią kończą się wszelkie losy i perypetie ludzkie. Rytuał pośmiertny,
w którym wielką rolę odgrywają ofiary na rzecz zmarłych, sny, w których
niejednokrotnie pojawiają się ich postacie, wreszcie mitologia, dotycząca
tamtego świata — wszystko to stwarza przeciwwagę [wobec tego] scep-
tycyzmu i organizuje uczucia przywiązania do bliskich i krewnych oraz

¹²O dolegliwościach i chorobach wywoływanych przez wiatry, nawie i samowiły oraz spo-
sobach ich leczenia por. niżej w rozdz. „Walka o życie. [Zdrowie, choroba i śmierć w systemie
magii i religii]” i „Wielkie niedole pożycia małżeńskiego” w części 2.

¹³Łamia lub łamnia (mac.), określana też wywodzącymi się z jęz. perskiego nazwami ażda-
ja i ażder — istota demoniczna wyobrażana w postaci smoka, zwykle wielogłowego. Zgodnie
z wierzeniami południowosłowiańskimi sprowadza niepogodę, a tym samym zagraża uro-
dzajowi; pożera także ludzi, zwłaszcza dziewczęta i dzieci. Więcej na temat łamii zob. niżej
w rozdz. „Odwracanie gradu i magia deszczu”.

¹⁴Łoszotija (mac.) — zło, złość, złośliwość, podłość, zła wola. O zmaganiach z łoszotiją
traktuje zwłaszcza niżej rozdz. „Walka o życie. [Zdrowie, choroba i śmierć w systemie magii
i religii]”.

¹⁵Szczegółowiej na ten temat por. niżej w rozdz. „Śmierć”.
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strach przed śmiercią w dość zwarty i w momentach krytycznych z re-
zygnacją akceptowany system wiary w życie pozagrobowe. Macedończyk
lokuje swych zmarłych na tamtym świecie, mglistej i niewyraźnej projek-
cji konkretnych stosunków ziemskich, obok Boga i świętych. Wędrówce na
tamten świat nie podlega sam człowiek, którego ciało rozkłada się w ziemi,
lecz tylko jego vis vitalis, to znaczy dusza, czyli po prostu oddech. Dusza-od-
dech wyobrażana jest jako obłoczek pary. Włączona w system wierzeń [o
życiu] pozagrobowym przybiera ona inną jeszcze formę: mglisty i zama-
zany wizerunek postaci zmarłego; w tym rozumieniu określana jest jako
senka¹⁶, to znaczy cień. Duszy zmarłego, którą Macedończyk nazywa po
prostu martwą duszą, składa on ofiary [z] pokarmu i napojów. Cieniowi
jego ofiarowuje odzież i buduje nagrobek. Tylko ta koncepcja zmarłego,
wyraźnie odseparowana od tego, w co przekształca się jego ciało po śmier-
ci, jest włączona w całokształt […] duchowej [komunii], w której zgodnie
z religią macedońską [uczestniczą] żywi ludzie, Bóg, święci i zmarli. [Jest
ona] zlokalizowana na tamtym świecie i stanowi wartość pozytywną, zsa-
kralizowaną kultem.
Zaprzeczenie [tej koncepcji zmarłego stanowi] wampir, niesakralna

i negatywna emanacja nieboszczyka, w którą przekształca się krew czło-
wieka pochowanego niezgodnie z rytuałem lub do ostatniego momentu
[…] życia żywiącego jakieś silne pragnienie, niezaspokojone przez jego
najbliższych. Podobnie jak każda łoszotija, wampir nawiedza ludzi, nęka
ich i ssie ich krew lub ich ugniata. Pod tym względem pokrewna jest wam-
pirowi jest jeszcze inna łoszotija—wiedźma (wesztica). Jest to dusza starej
kobiety, zawistnej, skąpej i chciwej, opuszczająca jej ciało we śnie i w nie-
nasyceniu swym nękająca ludzi i zwierzęta.

Rytuał

Całokształt przekazanych tradycją czynności i praktyk kultowych oraz
magiczno-religijnych, realizowanych w łonie społeczeństwa miejscowego,
za pomocą których Macedończyk zjednywa swoje bóstwa do dobroczynne-
go działania, zaprzęga siły natury do pracy na swoją korzyść oraz zabezpie-
cza się od natręctwa złośliwych demonów i wszelkich innych naturalnych
i nadnaturalnych niebezpieczeństw, zamyka się w trzech podstawowych
koncepcjach rytuału. Koncepcje te odpowiadają trzem różnym systemom
obrzędowym o różnej, choć podobnej treści, różnej i czasem niewspółmier-
nej zawartości, i wreszcie różnej celowości. Dopiero […] powiązane ze
sobą w jedną całość, [tworzą one] pełny schemat miejscowego rytuału.
Pierwsze miejsce w tym schemacie zajmują czynności sakralne, objęte

przez Macedończyka nazwą zakon. Są to wszystkie czynności rytualne, któ-
re — będąc związane z kultem Boga i świętych— [stanowią] równocześnie

¹⁶Senka (mac.)— cień.Wwierzeniach południowosłowiańskich cień funkcjonuje jako swo-
isty ekwiwalent człowieka lub przedmiotu i reprezentuje świat umarłych.
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w oczach [tubylca] czynnik [odróżniający] giaurów […] od innych są-
siadujących z nim grup religijnych: mahometan i żydów. Święcenie nie-
dzieli i piątku, celebrowanie różnych dorocznych świąt chrześcijańskich
lub semichrześcijańskich, posty, przestrzegane w określone dni i określo-
ne pory roku, rytuał sławy ¹⁷ (specjalnego święta rodzinnego i rodowego),
świętowanie tak zwanego Wodokrsu i Wodic w związku ze świętem jor-
danowym¹⁸, chrzest, liturgiczny obrzęd ślubny [i] rytuał weselny [wraz
z obrzędowymi czynnościami kuma], rytuał pogrzebowy i kult zmarłych,
znak krzyża, kładziony przy modlitwie, sama modlitwa (indywidualna
i grupowa) i wreszcie [ofiary, składane Bogu i świętym] — oto są zasad-
nicze treści tego zespołu praktyk religijnych i kultowych, które objęte są
kategorią zakonu.
W odróżnieniu od innych [aktów] religijnych czy magicznych, zakon

nie jest pojmowany jako system czynności, których spełnianie zależy tylko
i wyłącznie od dobrej woli człowieka. Bardzo charakterystyczną cechą za-
konu jest to, że czynności kultowe objęte tą kategorią — zarówno te, które
dotyczą Boga i świętych, jak i te, które odnoszą się do zmarłych— uważane
są za obowiązek, wynikający ze stosunku, jaki istnieje między człowiekiem
z jednej strony, a panteonem tamtego świata z drugiej. Zgodnie z tym jako
zakon określa [Macedończyk] te wszystkie obrzędy zaduszne i pośmiertne,
które pojmowane są jako realizacja zobowiązań, istniejących między ży-
wymi i zmarłymi. Ta koncepcja kultu religijnego odzwierciedla się nawet
w nazwie, gdyż zakon znaczy dla Macedończyków mniej więcej to, co dla
nas prawo czy porządek. Toteż nazwę zakon stosuje [się tu] również do
wszelkich czynności i stosunków o charakterze społeczno-prawnym, wy-
odrębniając czynności kultowe od świeckich jako zakon boży (bożi zakon).
Oczywiście, tak pojęty zakon boży nie ogranicza się wyłącznie do strony
rytualnej; obejmuje on również wszelkie nakazy moralne związane z miej-
scowym systemem religijnym za pośrednictwem sankcji sakralnych, które
zgodnie z wiarą Macedończyków zostają uruchomione z chwilą naruszenia
moralności czy złamania prawa.
Geneza zakonu bożego odnoszona jest do czasów kosmogonicznych.

Miał on być stworzony przez Boga w czasach najdawniejszych i nadany
ludziom wraz z różnymi darami natury i wynalazkami, formami życia
społecznego, rytuałem, technikami i umiejętnościami, które miejscowa
mitologia wywodzi z tego samego źródła. Jako instytucja prawa bożego
[ma] on charakter podobny do […] większości stosunków prawno-spo-
łecznych społeczeństwa wiejskiego. Podstawową więc zasadą, na której
wspiera się system zakonu bożego i która nadaje mu właściwy sens [oraz]
praktyczne i bardzo realne znaczenie, jest prawo wzajemności. Polega on
bowiem na obustronnych obowiązkach oraz obustronnej wymianie usług

¹⁷Sława (mac.) — święto patrona rodziny (rodu, domostwa) obchodzone w ramach kul-
tu domowego/rodowego świętego, wiążące się z osobą gospodarza. Obchodzi się też sławy
wiejskie, celebrowane ku czci patrona wsi.

¹⁸Szczegółowo na ten temat por. niżej w rozdz. „Bożić — Wodici”.
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i świadczeń między ludźmi i panteonem. Jednym z obowiązków człowie-
ka jest kult religijny, polegający na świętowaniu, modlitwach, ofiarach
i postach, obowiązkiem zaś Boga i świętych jest [stałe odpłacanie za]
lojalność [i] świadczenia [ich] partnerowi na ziemi w postaci różnych na-
turalnych dobrodziejstw, [jakich są mu] w stanie udzielić. Ta koncepcja
bosko-ludzkiej wzajemności jest tak żywa w umyśle giaurów macedoń-
skich, że wieśniak, któremu nie wiedzie się w życiu i który nie ma sobie do
zarzucenia żadnych kardynalnych uchybień w stosunku do zakonu bożego,
przypisuje swe nieszczęścia nielojalności Boga i w takim wypadku potrafi
mu nawet grozić zemstą.
Odrębną kategorię praktyk religijnych, pokrewnych zakonowi, stano-

wią tak zwane zaroki¹⁹. Polegają one na [pełnym] lub częściowym święto-
waniu pewnych dni czy nawet dłuższych okresów, [kiedy to] zakazane są
różne czynności świeckie. Świętowanie dni zaroków sprowadza się [więc]
do powstrzymania się od [określonych] zajęć […] świeckich. Największej
ilości zakazów tego rodzaju podlega praca, która w dni zaroków dozwolona
jest zazwyczaj wyłącznie w niektórych [dziedzinach], a tylko czasami za-
kazana całkowicie. Dni, w które obowiązują zaroki, [to] z reguły święta
[przypadające] jakimś pomniejszym świętym panteonu. W przeciwień-
stwie do świątecznego kalendarza zakonu, którego […] świętowanie jest
powszechne [w] całym kraju, zaroki są częstokroć lokalnym zwyczajem
jakiegoś mniejszego regionu, czasem zaledwie paru [bądź jednej] wsi.
Zaroki różni od zakonu zasadniczy szczegół natury mitologicznej. Miały

one powstać nie z decyzji Boga, jak święta, w które ustaje praca z racji ich
przynależności do zakonu, ale z własnowolnego ustanowienia przez ludzi
i przyjęcia [przez nich] na siebie tego obowiązku kultowego. Są one ściśle
związane z tradycją i wywodzą się od mitycznych przodków wsi. Zgodnie
z tą koncepcją genezą poszczególnych zarokówmiało być ślubowanie złożo-
ne przez ludzi Bogu i świętym. W ślubowaniu tym zaprzysięgano świętowa-
nie jakiegoś dnia lub powstrzymanie się w […] określony dzień czy nawet
dłuższy okres czasu od pewnej czynności czy zajęcia, prosząc w zamian
Boga lub świętego o pomoc w jakiejś szczególnej sprawie, przedsięwzięciu
czy nieszczęściu, lub o udzielenie jakiegoś przedmiotu szczególnych pra-
gnień. Tą drogą miały powstać w mitycznych, zamierzchłych czasach dziś
obowiązujące zaroki, tą drogą wprowadzane są również nowe.
[Intencje] […] świętowania dni objętych zarokami, ze względu na [ich]

genezę, nie odznaczają się [taką] rozległością i uniwersalnością […], dla
jakich celebrowane są dni kultu objętego zakonem. W przeciwieństwie do
świąt zakonu, które obchodzi się dla sprowokowania Boga i świętych do
dobroczynnej działalności na rzecz ludzi, ogarniającej wszelkie ich sprawy
i wszelkie dziedziny ich życia, zaroków przestrzega się dla celów bardzo
określonych i specjalnych. Są więc zaroki respektowane dla wzmożenia
ludzkiej odporności przeciw chorobom, są inne na rzecz bydła i plonu,
są takie, które mają chronić […] od katastrof gradu, ognia, suszy, gromu

¹⁹Zarok, mac. zarek— zarzeczenie się, obietnica, przysięga.
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i powodzi, są wreszcie i takie, których zadaniem jest zabezpieczenie ludzi
od bandytów, wilków, żmij i robactwa.
Pokrewne zarokom są również posty, polegające na periodycznym

powstrzymywaniu się od spożywania pokarmów mięsnych i mlecznych
i podobnie jak zaroki odznaczające się bardzo określoną celowością: są
przestrzegane dla zdrowia. W przeciwieństwie do innych zaroków ustano-
wienie postów przypisywane jest nie ludziom, lecz Bogu.
Praktyki i czynności rytualne objęte kategorią zakonu bożego i zaro-

ków nie wyczerpują całokształtu obrzędowości macedońskiej. Obok nich
istnieje bowiem jeszcze jedna klasa czynności rytualnych, które mają cha-
rakter wybitnie magiczny, [choć] oczywiście nie brak im […] podkładu
religijnego. Są to tak zwane adety ²⁰. W całokształcie rytuału miejscowego
występują [one] najobficiej.
W przeciwieństwie do zaroków adety obecność swą w rytuale mace-

dońskim zawdzięczają nie ludziom, lecz Bogu, który je stworzył i wraz
z wszelkimi innymi umiejętnościami [oddał] na usługi człowieka. Gloria
tradycji, asocjowana z zarokami, jest właściwa również i adetom, które
uważane są za specjalne przywileje człowieka, nadane pierwszym ludziom
przez Boga w mitycznym okresie kosmogonicznym i przekazywane […]
z pokolenia na pokolenie [aż do] współczesności. Podobnie jak zakon, adety
są niezmienne i [ludzie] nie mogą dowolnie [ich] inicjować. W przeci-
wieństwie jednak do zakonu, nie stanowią […] jakiegoś systemu kultowych
obowiązków człowieka wobec Boga i świętych. Są one tą cząstką boskiej
ingerencji w sprawy tego świata, której Bóg udzielił ludziom i którą są oni
w stanie realizować za pomocą magicznego rytuału. Poszczególne adety
mają zawsze cel wybitnie utylitarny i ich celowość, podobnie jak [w przy-
padku] zaroków, jest z reguły bardzo specjalna i określona. Lekceważenie
adetów nie jest więc [takim] przestępstwem sakralnym, jak lekceważe-
nie praktyk kultowych; jest tylko dobrowolną i nieopatrzną rezygnacją
z tych prerogatyw, których Bóg udzielił człowiekowi dla jego własnego
dobra i interesu. Prerogatywy te nie są małe. Dają one możność zabez-
pieczenia się od demonów świata podziemnego, pozwalają człowiekowi
zwiększać plenność jego niw i płodność stad, udzielają mu wpływu na si-
ły natury, które może naginać do swych celów i w ogóle wyposażają go
w zdolność kontrolowania drogą nadnaturalną tych wszystkich zdarzeń
i zjawisk, wobec których jego technika i czysto ludzkie możliwości są bez-
radne.
Rytuał magiczno-religijny określany [mianem] adetów nie istnieje jako

jakiś niezależny system. Związany jest on […] z jednej strony ze [świą-
tecznym] kalendarzem zakonu i zaroków, z drugiej zaś wpleciony w szereg
sezonowych lub okolicznościowych czynności świeckich: gospodarczych,
społeczno-prawnych, wychowawczych itp. Wszystkie większe święta kul-
towe lub dni zaroków poprzedzone są zazwyczaj w wigilię dnia świątecz-
nego odpowiednim obrzędem magiczno-religijnym, koncentrującym się

²⁰Adet (mac.) — zwyczaj, obyczaj, tradycja (z tur. âdet).
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na jakichś szczególnych obiektach i sprawach i nadającym świętu jego
celowość sakralną. Intencje adetu są na ogół podobne do tych, które sta-
nowią treść zasocjowanych ze świętem zaroków. Wykazują one również
pewne asocjacje z dominującymi czynnościami sezonu, lub też nawiązują
do atrybutów świętych, których czci poświęcony jest [dany] dzień. Ade-
ty, realizowane niezależnie od świąt miejscowego kalendarza sakralnego,
są znowu ściśle związane z czynnościami i przedsięwzięciami świeckimi,
sezonowymi czy okolicznościowymi, którym towarzyszą. Podejmowane są
one i realizowane zgodnie z tradycją i zwyczajem właśnie dla powodzenia
tych czynności, dla zapewnienia im pożądanych i upragnionych rezultatów
i dla zabezpieczenia się od grożących im niepowodzeń i niebezpieczeństw.
Zależnie od tego, z jaką czynnością obrzędy te są zasocjowane i zespolo-
ne, dzielą się one z jednej strony na różne adety świąteczne, na przykład
świętojerskie, bożonarodzeniowe, wielkanocne […], z drugiej zaś — na
rolnicze, pasterskie, weselne, pogrzebowe itp.
Znaczenie przypisywane poszczególnym adetom przez ludność rzadko

kiedy się zaciera, gdyż [jest ono wyrażane] jasno w śpiewnych inkanta-
cjach, błogosławieństwach [czy] szeptanych zamówieniach, które — wraz
z jakąś rytualną manipulacją — składają się na obrzędową całość adetu.
Wiara ludności macedońskiej w siłę magiczno-religijnego rytuału adetów
jest wielka. [Siła] ta przypisywana jest jednak nie samej [mocy] słowa czy
skuteczności rytualnej manipulacji, lecz sakralnemu charakterowi obrzędu,
który swoją moc spełniania życzeń i intencji ludzkich zawdzięcza temu, że
został ustanowiony przez Boga i przekazany współczesnym w swej pier-
wotnej, nienaruszonej formie.
Nie wszystkie czynności określane przez Macedończyka jako adety

mają charakter obrzędu magicznego. Adetem w ogóle nazywana jest wszel-
ka czynność, która w określonej sytuacji winna być dokonana zgodnie
z tradycyjnym ceremoniałem. Istnieją zatem również i adety świeckie
— różne zwyczaje o wykształconym, tradycyjnym ceremoniale. Jednakże
Macedończyk nie miesza adetów świeckich z obrzędami magiczno-religij-
nymi. Przeprowadza między nimi wyraźne rozgraniczenie, metaforycz-
nie nazywając adety sakralne także czarami. Właściwe czary, zwane po
macedońsku madzijite, stanowią jednak odrębną grupę czynności rytual-
nych.
Adety różnią się jednak od czarów właściwych tym, że o ile pierwsze

mają na celu dobro i szczęście jednostki czy grupy, w [pełni] harmonizują-
ce z interesem innych członków społeczeństwa, o tyle czary mają charakter
wybitnie antyspołeczny: ich zadaniem jest szkodzić innym lub co najmniej
realizować własne pragnienia [wykonawcy] kosztem [bliźnich]. Toteż cza-
ry, [pozostające] w zasadniczym przeciwieństwie do adetów, uważane są za
zbrodnię. Zgodnie z miejscowym mitem mają [one] inną genezę niż adety.
Nie są […] owocem inwencji boskiej, lecz zostały w mitycznych czasach
wynalezione przez kobiety, które na własną rękę poczęły [z nimi] ekspe-
rymentować, uzurpując sobie funkcje boskie i rozszerzając zakres adetów
nadanych przez Boga. Widząc to, Bóg pobłogosławił w gniewie tym kobie-
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cym poczynaniom i temu to błogosławieństwu zawdzięczają czary po dziś
dzień swoją moc [sprawczą]²¹.
Zgodnie z miejscową koncepcją adetu również obrzędy i prakty-

ki magiczne inicjowane tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, nie [zaś]
powtarzające się regularnie i periodycznie, nie są zaliczane do adetów wła-
ściwych, choć ich wzajemnego podobieństwa się nie kwestionuje. Do tej
kategorii […] należą różne magiczne [rytuały] znachorskie oraz takie ob-
rzędy magiczne, jak odpędzanie chmur gradowych²², ceremoniał dodoły,
który ma sprowadzać deszcz w czasie suszy²³, oraz rytualne oborywa-
nie wsi przed zarazą²⁴. W szczególności magiczne [rytuały] znachorskie,
których zadaniem jest zamawianie i egzorcyzmowanie chorób, odczynia-
nie czarów, odpędzanie zarazy i zabezpieczanie się przed nią, stanowią
tu oddzielną grupę. Wywodzą się one nie od Boga, lecz od ich mitycz-
nych twórców i wynalazców. Swoją efektywność zawdzięczać […] mają
indywidualnemu błogosławieństwu […], którego Bóg udziela do woli (lub
odmawia) ich dzisiejszym wykonawcom. Pod względem genezy ta grupa
praktyk magicznych podobna jest więc do czarów. Od czarów różni je jed-
nak to, że zawsze mają na celu dobro ludzi. Zgodnie z tym uważane są nie
za zbrodnię, jak czary, lecz za uczynki miłosierne i dobroczynne²⁵.

[…] Magia porecka tylko częściowo mieści się ramach miejscowego rytuału,
ujmowanego w […] kategoriach zakonu, zaroków i adetów. Spośród tych trzech
klas czynności obrzędowych tylko adety [mają] charakter praktyk magicznych.
Obok adetów istnieje jednak jeszcze magia w innej postaci. Do rytuału lub prak-
tyk o charakterze magicznym zaliczane są bowiem niektóre specjalne obrzędy
magiczne, takie jak dodoła, odwracanie burzy gradowej, oborywanie wsi przed
zarazą, różne systemy magiczno-lecznicze i wreszciemadzijite, to znaczy czary.
Wspólnym mianownikiem, łączącym te trzy grupy praktyk magicznych w jed-
ną klasę i odgraniczających je od innych czynności sakralnych, jest przenośna
definicja, określająca adety kobiece o charakterze magicznym, specjalne obrzę-
dy magiczne oraz magiczne praktyki lecznicze i wreszcie czary, bądź to jako
„kobiece sztuczki” (żenskite marifeti)²⁶, bądź to jako madzijite (to znaczy czary)
— termin, który swój metaforyczny sens zatraca dopiero w zastosowaniu do

²¹Na ten temat zobacz dalej w podrozdz. „[Maryfet i czary]”.

²²Omagii odwracania gradu więcej por. niżej w rozdz. „Odwracanie gradu i magia deszczu”.

²³Dodoli (mac.) — dziewczęta, które w okresie od św. Jerzego (23 kwietnia/6 maja) do
Wniebowstąpienia (40 dni po Wielkanocy) obchodzą pola i wszystkie domy we wsi, śpiewając
obrzędowe pieśni i kropiąc wodą (podobnie jak błogosławi kapłan), by sprowadzić deszcz.
Nazwę obrzędu wywodzi się od refrenowej frazy pieśni „Ej, dodo, ej, dodole”. Więcej por.
niżej w rozdz. „Odwracanie gradu i magia deszczu”.

²⁴Temu rytuałowi poświęcony jest niżej rozdz. „Magiczne oborywanie wsi”.

²⁵ [Por. w notatkach:] Klasyfikacja: na dobro [i] na łoszo, zło. […] [Ś]wiątobliwość adetów;
względna świątobliwość systemów znachorskich; koncepcja przestępstwa sakralnego; adety
jako akt sakralny, świątobliwy, grzech ich nie spełnić; systemy lecznicze: czyn filantropijny
[sebap], czasem grzech je spełniać, nigdy zło; czary: zawsze zło, zawsze grzech. […] Czary —
grzeszne. Nie tylko czary. Również niektóre praktyki znachorskie grzeszne (choć sebap).

²⁶ [Rozwinięcie tej myśli w notatkach:] Kobiece adety. Synonimy: kobiece roboty, kobiece
maryfety,madzijite— czary. Kobiece maryfety — poza adetami: systemy lecznicze, magia pro-
filaktyczna. Wszystko, co ma charakter czynności magicznej: osiągnięcie efektu naturalnego
za pomocą czynności rytualno-sakralnej.
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czarów właściwych. Tam znów, gdzie może się nasunąć wątpliwość co do tego,
czy termin madzijite użyty jest w znaczeniu przenośnym, czy też właściwym,
trudność rozwiązuje dodatkowa definicja czarów jako zło, to znaczy złoczyn.

*

Typy magii
1. Magia cyklu gospodarczego²⁷
Magia bericietu [urodzaju] (obrzędy rolnicze)
Magia mleka i płodności stad (obrzędy pasterskie)
Badnik i Bożić
Dodole (magia deszczu i gradu)
Magia „nowego”

2. Magia cyklu społecznego
Magia weselna²⁸

3. Magia techniczna²⁹
Magia chleba (pieczenie chleba)
Magia mięsa (zarzynanie świni)
Magia tkacka (sporządzanie osnowy)

4. Tabu³⁰
Tabu pracy na roli
Tabu pracy kobiecej
Tabu [pasterskie]

5. Magia zdrowia — ceremonie publiczne
Oborywanie i odorywanie [wsi]
Wodici³¹
Dziurdzioen [Rytuał zdrowia na Dziurdzioen. Zakrmuanie owiec. Stro-
jenie ludzi potkami]³²
Miesięczne święcenie wody³³

6. Magia zdrowia — lecznictwo³⁴

²⁷Wymienione w tym punkcie rodzaje czarów są obszernie omówione niżej w rozdz. „Wal-
ka o byt. [Gospodarka i magia w cyklu rocznym]”.

²⁸Zob. wyżej rozdz. „Małżeństwo patrylokalne”.

²⁹Spośród wymienionych w tym punkcie rodzajów czarów w materiałach Obrębskiego
znajdują się jedynie niewielkie wzmianki dotyczące magii tkackiej (zob. niżej w podrozdz.
„Prace kobiece [w cyklu rocznym]”).

³⁰Zestawienie zakazów pracy zob. niżej w rozdz. „Tubylczy kalendarz. [Zapisy terenowe]”;
rozproszone informacje przede wszystkim niżej w rozdz. „Walka o byt. [Gospodarka i magia
w cyklu rocznym]”.

³¹Opis tego rytuału zob. niżej w rozdz. „Bożić — Wodici”.

³²Potki (mac.) — kwitnące gałązki drzew i krzewów. Opisy wymienionych tu rytuałów
zob. niżej w rozdz. „Dziurdzioen”.

³³W materiałach Obrębskiego brak danych dotyczących tej ceremonii; są jedynie 4 foto-
grafie (zob. fot. niżej w podrozdz. „Sacerdotium”).

³⁴Temu typowi czarów poświęcony jest niżej rozdz. „Walka o życie. [Zdrowie, choroba
i śmierć w systemie magii i religii]”.
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7. Czarownictwo [Czarna magia]
A. Magia miłosna. Magia śmierci. Magia niezdrowia (choroba, impo-

tencja, bezpłodność). Magia złota³⁵. Magia sympatii [Magia małżeńska].
Magia niepowodzenia. Magiczna kradzież i inne szkody magiczne [Magia
ekonomiczna (zbierania mleka, bericietu itp.)]. Magia księżycowa.
B. Przeciwmagia.

*

Zakon (zakon boży).
Religijne obowiązki: zapalenie świecy — zakon.
„Stroj da prajisz — zakon ne” (Kolo); „da” (Widimka). [„Stroj (umo-

wę zaręczynową) zawierać — to nie zakon” (według Kola); zakon (według
Widimki)].
„Zakon je: swekoj praznik da idesz w crkwa, da ne rabotisz. Toa zakon

je. Po star zakon: samo stroj i wenczanie. Obiczaj, star obiczaj: wenczanie,
stroj. Ne dawat zakonot: je greota. Aj neka go najdet od Bog. A od mene
ne”. [„Zakon: w każde święto iść do cerkwi, nie pracować — to jest zakon.
A według starego zakonu — tylko stroj (umowa zaręczynowa) i ślub. Oby-
czaj, stary obyczaj: ślub, stroj. Nie przestrzegać zakonu — grzech. Niech
Bóg sądzi tego (kto nie przestrzega), ja nie będę”].

Adet. „Ostanało od staro”. — „Tak jest od pradawna”. Zwyczaj. Akt
ceremonialny, publiczny, wpleciony w szereg obrzędowy, ściśle związany
z określonym społecznym aktem. Podwójna postawa mężczyzn i kobiet.

Zarok. „Tako se zarekli starite”. — „Tak się zarzekli (zaklęli) przod-
kowie”. Zaklęcie się. Brak aktu ceremonialnego; publiczne powstrzymanie
się od określonego aktu w określonym kontekście. Jednolita postawa męż-
czyzn i kobiet.
„Zarok toa je: kogaj nemasz neszto w kucia, szto ne możesz da trpisz

dołgo wreme. I togaj sam cie pojdesz w crkwa, cie se zakołnesz: «Wo toj
wo toj den i wo taja wo taja nedeła ne rabotam: ne oram, ne peczam,
ne predam. Niszto ne rabotam. Daj mi Boże owo szto sakam da imam».
I toa je zarok”. — „Zarok jest (wtedy), kiedy nie masz w domu czegoś,
bez czego nie możesz przez dłuższy czas wytrzymać. Wtedy pójdziesz do
cerkwi i zaprzysięgniesz się: «Tego i tego dnia, w tym i w tym tygodniu nie
będę pracować: nie będę orać, nie będę piec, nie będę prząść. Nic nie będę
robić. Daj mi Boże to, co chcę mieć». To jest zarok”.

Madzija. Magia. Akt ceremonialny, tajny, antyspołeczny. Określony
kontekst społeczny — na łoszo [na zło]. […]
Czary — magia antyspołeczna; zużytkowanie tych samych prawideł,

które rządzą rytuałem magiczno-religijnym dla celów egoistycznych, indy-
widualnych, uzyskanych ze szkodą dla innych.

³⁵Zob. podrozdz. „[Poszukiwanie] skarbu” w rozdz. „[Wróżenie i śnienie]” w: Czarownic-
two Porecza Macedońskiego w części 2.
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Elementy czaru: te same, co każdej innej magii. Akt manualny — so ra-
ka; akt werbalny — gaczka; warunki, które muszą być zachowane — dżajs.

Dżajs³⁶

„Take mu je dżajs”.
Kogaj kuszasz neszto, posle cie czinisz neszto. Zaszto? „Take mu je dżajs”:

da se pominet poarno.
Lecienica kogaj prajisz, isto cie każesz: „Take mu je dżajs”. Meso da bidet

poarno.
Pa każujeme: „Ne mu je dżajs”. Ete, kogaj zborime neszto na weczer: ja za

japer, ja za wołk, ja za zmija, ja za tołosum, ja za dziawoł. Ako jeden zborit,
drugi cie go iskarat: „Nemoj, ne zbori take: ne mu je dżajs, da zborisz sega na
weczerawa”. Ne se naprajit nekoja nesrecia — za toa „ne mu je dżajs”.

„Taki jest dżajs”. „Tak trzeba, tak należy”.
Kiedy coś zamawiasz, jednocześnie to robisz. Dlaczego? Bo taki jest dżajs

— tak trzeba, żeby lepiej poszło.
Kiedy przyrządzasz mięsną zupę z soczewicy, to też mówisz: „Taki jest

dżajs” — tak trzeba, żeby mięso było lepsze.
Mówimy też: „Nie ma dżajsu” — „Tak nie należy”. Na przykład, kiedy

mówimy o czymś wieczorem — czy to o wampirze, czy o wilku, czy o żmii,
czy o złym duchu, czy o diable — jeśli ktoś opowiada, inny go złaje: „Nie mów
tak, teraz nie ma na to dżajsu, nie należy tak mówić wieczorem”. Żeby się nie
zdarzyło jakieś nieszczęście, dlatego że „nie ma dżajsu”.

[Maryfet i czary]

Cała struktura społeczeństwa macedońskiego wspiera się na podziale
męsko-kobiecym. Zróżnicowanie to nie jest wyłącznie kwestią spekulacji
biologicznej. Jest ono przepojone istotną treścią społeczną, przenika wszel-
kie dziedziny życia: organizację społeczną, gospodarkę, prawo, obyczaj
moralny, religię i sztukę. Nie ma ani jednej grupy społecznej, ani jednej
instytucji, której charakter nie byłby nacechowany tym podziałem*.
W imię tego zróżnicowania pomiędzy mężczyzn i kobiety rozdziela-

ne są różnorakie funkcje, różnorakie prerogatywy i obowiązki, różnorakie
wzory zachowania się i działania — w ścisłej grupie rodzinnej, w groma-
dzie wiejskiej i na arenie publicznej. Podział ten determinuje [odmienność]
zadań życiowych i [odmienność] kariery życiowej […] mężczyzny [i] ko-
biety. Zwyczaj, prawo i praktyka zakreśla mężczyźnie i kobiecie inne drogi
życiowe.

*[Uwagi w angielskich notatkach:] W rozdziale o maryfecie i czarach należy uwzględnić
psychologię życia publicznego. Nawiązując do rozdziału o mężczyznach i kobietach, trzeba
tu stwierdzić, że różnica między nimi, skutkująca odrębnością ich pozycji społecznej, wyraża
się w życiu publicznym przez odmienne zachowania społeczne. (Tłum Anna Engelking).

³⁶Dżajs (mac.) — warunek, zasada, reguła (z tur. caiz— dopuszczalny, dozwolony). „Take
mu je dżajs”/„Ne mu je dżajs”. — „Tak trzeba/nie wolno; tak należy/nie należy; tak wypa-
da/nie wypada”. W notatkach Obrębskiego przytoczony jest też synonim: obiczaj [zwyczaj].
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Życie Macedończyka to jedna wielka walka z prawem: prawem na-
tury i prawem człowieka. Nieznane, niespodziewane [i] nieprzewidziane
siły przyrody przynoszą mu dobrobyt i bogactwo, lecz także głód i bie-
dę. Każde jego [działanie] jest półhazardem, którego pomyślny przebieg
zależy od niepoznawalnych, lecz [możliwych do opanowania] praw natu-
ry. Organizacja społeczna, w której tkwi, gwarantuje mu bezpieczeństwo,
pomoc i współpracę [w zbiorowym] wysiłku, lecz także umieszcza […]
w splocie różnych systemów praw, nawarstwień solidarności i układów lo-
jalności, które kolidują z jego najżywotniejszymi interesami i apetytami.
Naturę trzeba podejść i opanować, prawo nieraz obejść i oszukać. To […]
chleb [powszedni] Macedończyka — droga do kariery i powodzenia, po-
wód do estymy wśród przyjaciół, sąsiadów i współobywateli.
W pojęciu Macedończyka sukces bez fortelu, kłamstwa i podstępu nie

istnieje. Bez maryfetu człowiek żyć nie potrafi. Tym wyrazem określa
Macedończyk wszelkie podejście losu: od szczęśliwego wynalazku, ulep-
szenia technicznego [czy] zręczności w rzemiośle do oszustw w handlu,
umiejętności wyprowadzenia w pole przeciwnika, złamania prawa bez
konsekwencji. Zgodnie z pojęciami Macedończykówmaryfet— jakiegokol-
wiek byłby rodzaju — nie jest bynajmniej przestępstwem [ani] powodem
do niesławy. Pochodzi on od Boga, który Królewiczowi Markowi, mi-
tycznemu bohaterowi plemiennemu, odebrał siłę junaka i w zamian dał
maryfet: zdolność [osiągania celów] sprytem, bez gwałtu i siły; [zdolność]
dokonywania czynów równie wspaniałych, [jak bohaterskie], kłamstwem,
oszustwem i podstępem³⁷. Lecz ten maryfet był dany tylko mężczyznom.
Kobiecy maryfet jest inny — [to] sztuczki znachorskie, ceremoniał obrzę-
dowy [i] czary. To jest kobieca droga maryfetu, która przynosi w swojej
dziedzinie sukces materialny, panowanie nad przeciwnikiem [i] szczęście.
Podobnie jak maryfet, czary pochodzą z pradawnych, mitycznych cza-

sów, w których Bóg dał ludziommłyn, religię, prawo [i] świąteczne zakazy.
Były [to] czasy, kiedy tylko niektóre kobiety czyniły czary — lecz czary
te [nie miały] mocy, były eksperymentem, który zawodził. Raz Bóg prze-
chodził przez rozdroże, [gdzie] ujrzał starą kobietę, czyniącą nieznane mu
rzeczy. Mocą błogosławieństwa boskiego czary poczęły się spełniać — wią-
zać, jak mówią Macedończycy.

*

Mit o powstaniu czarów. Odrodna żena (Dojczin)

Prajiła nekoja żena negde madziji. Na nekoj pat, na raskrsnici. Ja zatecze
tuje Gospud kaj prajit madziji. „Szto prajisz tuje?” — prasza. Recze: „Prajim
madziji”. „Kakwi se tije madziji?” — mu welit. „Ee, takwi madziji e tija” —
[recze żenawa]. „Da ti se wrzat tije madzijite, szto ji prajisz”— recze [Gospud].
„A ti poroda — recze [ponatamu] — da nemasz”.

³⁷O obdarzeniu Królewicza Marka maryfetem mówi bajka opowiedziana przez Trpa z Tre-
bowla („Kralewić Marko bił moszno silen…” — „Królewicz Marko był bardzo potężny…”),
zob. w rozdz. „Dawni bohaterzy, czyli historia w fikcji. Mit heroiczny” w części 2.
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Pewna kobieta czyniła czary, gdzieś na jakiejś drodze, na rozdrożu. I zastał
ją Pan, tu, gdzie czyni te czary. „Co tu robisz?” — pyta. [Ona] rzecze: „Czynię
czary”. „A cóż to są te czary?” — pyta ją. „A, takie sobie czary, i tyle” — [od-
powiada kobieta]. „Niech ci się spełniają [dosł. wiążą] te czary, co je czynisz”
— rzecze [Pan]. „Ale ty — mówi [dalej] — obyś potomstwa nie miała”.

Interpretacja mitu o powstaniu czarów:

Madziji da praisz, greota je. Tuku Gospod ji ostajił i madzijite.
Kogaj prajili madziji, rekoł Gospod: „Ajirlija! Ajirlija to’a, szto ji prajite!

Ajirlija! Da se wrszat”. Kogaj ji prajili madzijiwi, togaj ji biło tri żeni. Pominoł
nekoj. Toj im rekoł: „Szto prajite tuje?” — „Madziji prajime” — tija rekli. „Ako
prajite madziji, ajirlija!”. Toj Gospod bił.

Czary jeśli czynisz, grzeszysz. Tylko że czary też Pan ustanowił.
Gdy czyniono czary, rzekł Pan: „Powodzenia! Powodzenia w tym, co czy-

nicie. Powodzenia! Niech działają!”. Gdy czyniono te czary, były wtedy trzy
kobiety. Ktoś przechodził drogą [i] rzekł im: „Co tu robicie?”. — „Czynimy
czary” — odrzekły. „Jeśli czynicie czary, powodzenia!”. To był Pan.

*

Kobiece skłonności czarownicze³⁸ tylko w części tłumaczą się pocho-
dzeniem czarów. Przypisuje się je [także] niższej wartości moralnej kobiet:
ich z gruntu antyspołecznej naturze, zobrazowanej na wiele sposobów
w wizerunku kobiety, żywo zajmującym wiejską społeczność. „Kobiety
zawistnice! Kobiety skąpiradła! Kobiety samolubki! Kobiety złośnice! Ko-
biety czarownice!”. Pod wszystkimi tymi względami natura mężczyzny jest
dokładnym przeciwieństwem charakteru kobiety. Nie dlatego, że każdy
mężczyzna jest wzorem cnót. Lecz dlatego, że zachowania antyspołecz-
ne właściwe mężczyźnie mają własną specyfikę. Mężczyzna może zostać
złodziejem lub rabusiem w geście otwartego buntu wobec społeczności
— wówczas będzie nazwany bandytą (aramija). Może otwarcie wyrażać
wrogość w stosunku do niektórych osób i przepowiadać im nieuchronne,
zgubne konsekwencje ich postępków — wówczas będzie nazwany źle ży-
czącym (kobar). Wreszcie, w dążeniu do samolubnych celów może uciec
się do maryfetu — sztuki chytrości, oszustwa i kłamstwa, którą w czasach
początku Bóg przekazał mężczyznom.
Motywacje i okoliczności, skłaniające mężczyznę do zostania aramiją,

kobarem lub marifedżiją³⁹, kobietę kierują tylko w jedną stronę: ku cza-
rownictwu. Kobiety kradną, rabują i zabijają, niszczą zdrowie, dobrobyt,
pomyślność i potomstwo innych ludzi, nienawidzą i zdobywają władzę
nad czyimś losem swoim własnym kobiecym sposobem: poprzez tajemne
akty obrzędowe i czarownictwo. Tak jak nie istnieje męski odpowiednik
terminu madziopsnica⁴⁰ (*madziopsnik byłby poprawny gramatycznie, ale:

³⁸Paragraf przetłumaczony z oryginału angielskiego; tłum. Anna Engelking.

³⁹Marifedżija (mac.) — mężczyzna posługujący się marifetem; spryciarz, oszust, krętacz.

⁴⁰Madziopsnica, mac. madziosnica— czarownica; wyraz utworzony od madziji— czary.
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„Mężczyzna czarownicą? Czegoś takiego być nie może!”), tak nie ma kobie-
cego odpowiednika męskiego kobara— człowieka źle życzącego. Kobieta,
która daje się poznać jako osoba źle życząca innym, będzie określana tą sa-
mą męską formą, która odnosi się do źle życzących mężczyzn (poprawną
gramatycznie formą żeńską byłaby *kobarica). Ukryta przesłanka zakłada
bowiem, że kobieta o takich skłonnościach siłą rzeczy przeistacza swoje złe
życzenia w działanie; o ile nie jest jeszcze [faktycznie] czarownicą […], jest
nią co najmniej potencjalnie. Czarownictwo postrzegane jest również jako
kobiecy odpowiednik maryfetu, [a] magiczne dokonania kobiet nazywa się
też „kobiecymi maryfetami” — żenskite marifeti.

Sacerdotium

Ustrój sacerdotalny⁴¹ giaurów macedońskich jest ściśle zespolony z ich
strukturą społeczną […]. Funkcje kapłańskie, za pomocą których jest reali-
zowany cały skomplikowany rytuał, cały system zakonu, zaroków i adetów,
zgodnie ze zwyczajem i tradycją nie spoczywają wyłącznie w jednym ręku,
lecz są rozdzielone między wiele osób, występujących w roli kapłanów lub
wykonujących pewne czynności rytualne.
Związane wspólną organizacją cerkiewną i [wspólnym] zakonem społe-

czeństwo wiejskie giaurów [ma] swoich urzędowych kapłanów w osobach
popów. Są oni reprezentantami grupy religijnej, pośrednikami między wsią
i wyższymi stopniami hierarchii cerkiewnej, przede wszystkim zaś wy-
konawcami tych [elementów] miejscowego rytuału, które — jakkolwiek
[genetycznie] obce tradycji ludowej — uważane są przez ludność za inte-
gralny składnik tubylczego systemu religijnego.Wymagają [one] specjalnej
wiedzy i nie mogą być wykonywane bez specjalnych uprawnień.
Obowiązki i funkcje rytualne popa nie są rozległe. Spełnia on tylko

nieliczne obrządki, przepisane ludności chrześcijańskiej liturgią cerkiew-
ną. Chrzest, ślub, pogrzebowe przelanie grobu winem i olejem, świąteczne
nabożeństwa, w których ludność na ogół nie bierze udziału, święcenie ko-
łaczy na sławę (wiejską i rodzinną) i okadzanie domu w wigilię tego święta,
święcenie wody w każdej chacie na nowiu i rozdział święconej wody mię-
dzy parafian na święto Jordanu — oto są główne czynności rytualne popa.
W oczach ludności [noszą] one przynajmniej częściowo charakter obrzę-
dów magicznych i zgodnie z tym klasyfikowane są jako popie adety.
Stanowisko popa jest dość luźno związane z miejscową organizacją

społeczną. Jest on nominowany zazwyczaj dla kilku wsi przez władze cer-
kiewne, przez które może być w każdej chwili odwołany i zastąpiony kimś
innym. Nie jest on członkiem miejscowego społeczeństwa, lecz tylko jego
funkcjonariuszem. Ta okoliczność, jak również drobne tarcia, wynikające
z konfliktu interesów między popem i parafianami, którzy zgodnie z taksą

⁴¹Sacerdotium (łac.) — średniowieczny termin oznaczający hierarchię kapłańską; sacerdo-
talny — kapłański, podporządkowany władzy religijnej.
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Wołcze. Święcenie wody w domu podczas nowiu księżyca

Od lewej: Rafajle, pop trebowski, Welᴶanica Welᴶanica poi dzieci święconą wodą

i zwyczajem winni […] opłacać wszelkie [jego] usługi, powodują, że nie
cieszy się on takim respektem, jaki otacza postacie innych kapłanów wiej-
skich — kumów.
Wiejskie społeczeństwo Macedonii, którego struktura wspiera się na

związkach rodowych, będących rozgałęzieniem wielkiej rodziny patriar-
chalnej, oraz na rodowej organizacji wsi, opartej o [więzi] pochodzenia
w linii męskiej, posiada dwie różne instytucje kapłaństwa zwyczajowego,
uwzględniające te dwa [aspekty struktury] społecznej tubylców. Z rodową
organizacją wsi związany jest kapłański urząd kuma wiejskiego, w [po-
szczególnych rodach] funkcjonuje w roli kapłana kum rodowy.
[Funkcje kuma wiejskiego nie są szczególnie rozbudowane]. Jego rola

sprowadza się do odprawienia rytuału Wodzic — jednego z największych
dorocznych świąt wsi macedońskiej⁴². Godność kuma wiejskiego nie jest
przy tym związana z […] określoną [osobą]; przysługuje ona po kolei każ-
demu z rodów [wsi]. Stanowisko to wędruje od rodu do rodu w [cyklu
rocznym]. Grupą, która desygnuje do tych kapłańskich funkcji jednego
ze swych członków, są mężczyźni rodu. Wybrany przez nich kum udaje
się w dzień święta Jordanu do popa, który wszystkim kumom, przybyłym

⁴²Szczegółowy opis tego święta zob. dalej w rozdz. „Bożić — Wodici”.
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Wołcze. Sława. Kołacze w cerkwi przed ośpiewaniem

z jego parafii, święci krzyże wiejskie i rozdziela święconą wodę. Tą wo-
dą święci kum pola, ogrody, stada, obory, pasieki, chaty i ludzi swojej
wsi i, dając wszystkim krzyż do ucałowania, wypowiada błogosławieństwa
zdrowia, plenności i płodności. Bardzo rozbudowany i spektakularny ry-
tuał Wodzic trwa aż trzy dni, kończąc się przekazaniem krzyża wiejskiego
i innych obiektów sakralnych reprezentantowi następnego rodu.
Stanowisko kuma rodowego nie jest czasowe i nie jest on wybierany

wyłącznie na pewien okres dla spełniania funkcji rytualnych. Związane jest
ono na stałe z człowiekiem, który — raz powołany na kuma przez jakąś ro-
dzinę — pozostaje nim na zawsze. Raz ustalony związek kumostwa […]
nie może być dowolnie zerwany lub zamieniony. Trwa stale, gdyż [stano-
wisko] kuma [jest] dziedziczne i przechodzi z ojca na syna. Każda rodzina
musi mieć swojego kuma, choć oczywiście zaszczytu kumowania dostępują
tylko nieliczni, najbardziej poważani. Na kuma może być powołany tylko
mężczyzna obcy, z którym nie jest się związanym więzami krwi. Mimo
to ten kapłański związek [nosi] charakter pokrewieństwa: osoby i rodziny
związane ze sobą kumostwem podlegają nakazowi egzogamii w [takim]
samym stopniu, jak najbliżsi krewni konsangwinalni⁴³.

⁴³Krewni konsangwinalni — krewni pochodzący od wspólnego przodka.
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Funkcje rytualne kuma sprowadzają się do współudziału w ceremonii
chrztu i ślubu wszystkich członków rodziny, której kumuje. Uważany jest
za tego, kto wprowadza nowych członków do społeczeństwa wiejskiego
i otwiera nową fazę ich życia związaną ze zmianą stanowiska w grupie
w momencie małżeństwa. Oczywiście poza funkcjami rytualnymi przepi-
sanymi przez liturgiczny obrządek cerkiewny, kum spełnia także szereg
obrzędów zwyczajowych, do których wykonania jest powołany z racji swo-
jego [stanowiska]. Poza sferą czynności rytualnych, które sprawuje tylko
kum, połączonych związkiem kumostwa obowiązuje stała przyjaźń i go-
ścinność, stałe stosunki towarzyskie i okolicznościowa wymiana darów
i prezentów.
Popi [oraz] kumowie wiejscy i rodowi są jednymi przedstawicielami

zinstytucjonalizowanego kapłaństwa wiejskiego. Ich funkcje rytualne nie
wyczerpują jednak […] całokształtu czynności sakralnych realizowanych
przez społeczeństwo miejscowe. W gruncie rzeczy tylko niewielka cząstka
rytuału macedońskiego związana jest ze stanowiskiem i funkcjami kumów
i popa. Większość rytualnych czynności kultowych i magiczno-religijnych
realizowana jest w innym składzie [kapłańskim], a mianowicie przez człon-
ków różnych grup wiejskich, takich jak rodzina, ród, wieś, grupa wieku.
Z racji swej przynależności [do grupy] lub stanowiska, jakie [w niej] zaj-
mują, funkcjonują [oni] bądź to jako współuczestnicy tych czynności, bądź
też jako aranżerowie i wykonawcy poszczególnych partii i aktów rytuału.

Trebowle. Przygotowania do sławy. Domacin zarzyna owcę
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Trebowle. Przygotowania do sławy. Domacin zarzyna owcę

Trebowle. Przygotowania do sławy.
Domacin skóruje owcę

Botusze. Sława. Goście
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Botusze. Sława. Goście na czerdaku

Wołcze. Kobiety i dzieci podczas sławy



POGAŃSKIE PRAWOSŁAWIE 251

[Jednostką kapłańską] o charakterze najbardziej uniwersalnym [jest]
rodzina. W łonie każdej z poszczególnych rodzin i za pośrednictwem orga-
nizacji wielkorodzinnej realizowana jest większość czynności rytualnych,
wchodzących w skład miejscowego [systemu] zakonu, zaroków i ade-
tów. Modlitwy i świąteczne ofiary w cerkwi, [jakie kieruje się] do Bo-
ga i świętych również indywidualnie, są przede wszystkim regularnie
[wykonywane] przez delegowanych członków rodziny na rzecz całej gru-
py. Całej grupy rodzinnej […] dotyczy również obrzęd sławy, [sprawo-
wany] rokrocznie w dzień świętego patrona rodziny przy współudziale
popa [oraz] gospodarza i gospodyni domu i wymagający współobecności
wszystkich [jej] pozostałych członków. Podobnie cała grupa rodzinna, cza-
sami w asyście bliższych krewnych i sąsiadów, jednoczy się dla wykonania
obrzędów pogrzebowych i rytuału pośmiertnego. Przez grupę rodzinną re-
alizowana jest wreszcie większość adetówmagiczno-religijnych i większość
zaroków, to znaczy te […] czynności rytualne, które w całokształcie obrzę-
dowości ludowej występują najobficiej i niejednokrotnie przybierają bar-
dzo spektakularne formy. Masowość i powszechność [aktów] rytualnych
obejmujących całą wieś jest częstokroć wyłącznie rezultatem synchronicz-
nych [działań] […] poszczególnych rodzin, z których się [ona] składa.
W czynnościach i praktykach religijnych realizowanych w łonie grupy

rodzinnej […] wielką aktywnością [wykazują się kobiety]. Zaznacza się to
na każdym kroku, [w szczególności] zaś w dziedzinie obrzędów magiczno-
-religijnych, które z tych względów określane są nawet jako adety kobiece.
Cała zresztą kontrola życia sakralnego grupy rodzinnej i zbiorowości wiej-
skiej spoczywa w ręku kobiet, gdyż [wiąże się] ze stanowiskiem [żeńskiej]
głowy domu— gospodyni. Kobiece sacerdotiumma bardzo rozległy zakres.
Obejmuje ono nadzór nad kalendarzem świątecznym, inicjowanie zakazów
pracy w dni zaroków i wybór dni [pomyślnych] dla […] obrzędów rozpo-
czynających sezonowe zajęcia gospodarcze, opiniowanie w […] kwestiach
rytualnych i sakralnych, wreszcie aranżowanie i wykonywanie rytuałów
rodzinnych (weselnych, narodzinowych, pogrzebowych) zgodnie z trady-
cją i regułami obrzędu. Kapłańskie funkcje [gospodyni] dają jej rozległą
sferę władzy, stwarzając w ten sposób pewną rekompensatę tych ograni-
czeń i uszczupleń przywilejów i praw kobiety, które w patriarchalny ustrój
społeczeństwa macedońskiego wnosi filiacja patrylinearna i małżeństwo
patrylokalne.
W zgodzie z rolą kobiety w dziedzinie rytuału magiczno-religijnego

pozostaje fakt, że znachorstwo, w którym praktyki magiczne zajmują czo-
łowe miejsce, jest zmonopolizowane przez kobiety. Społeczeństwo wiejskie
Macedończyków niemalże nie zna znachorów; znachorstwem trudnią się
[tu] prawie wyłącznie kobiety. Wyłącznie też kobietom przypisują Mace-
dończycy czarownictwo, które — zgodnie z [jego] mitologiczną genezą —
uważane jest za samowolną i użytą dla niegodziwych celów wariację rytu-
ału magiczno-religijnego.
Wróżbiarstwo natomiast, którego głównym [zadaniem] jest rozpozna-

wanie przyczyn różnych nieszczęść, dolegliwości i plag, jest dzielone przez
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mężczyzn i kobiety na równi. Stanowisko wróżbiarza nie [wiąże się] ze
strukturą społeczną w podobny sposób, jak kapłańskie czy semikapłańskie
stanowisko popa, kumów i starych kobiet.
Na wróżbiarza nie można być powołanym, ani [też] zostać nim z ra-

cji pełnienia tych czy innych funkcji społecznych. Trzeba się nim urodzić.
Trzeba bowiem, [oprócz] techniki wróżenia (z wody, z kości zwierząt itp.),
przejętej od […] poprzedników i mistrzów, mieć wrodzoną zdolność ja-
snowidzenia. Wśród wróżbiarzy wielkim [autorytetem] cieszą się kobiety,
uważane czasem za półświęte. Swoje diagnozy jasnowidcze stawiają [one]
również za pośrednictwem snów, w których mają wchodzić w kontakt
z tamtym światem: świętymi i duszami zmarłych, i tą drogą uzyskiwać
informacje i rady co do rozmaitych spraw ziemskich. Jako wróżbiarze funk-
cjonują także czasem mahometańscy kapłani, odżowie⁴⁴, którzy słyną jako
eksperci w wykrywaniu i odczynianiu czarów i prócz tego mają posiadać
moc kontrolowania demonów wiatru.

Moralność i kontrola [społeczna]

Zakon oznacza dla giaura macedońskiego nie tylko obowiązki rytual-
ne, ale [też] cały zespół norm moralnych i prawnych, które rządzą już nie
fikcyjną sferą stosunków człowieka z tamtym światem, ale zgoła konkret-
nymi stosunkami między ludźmi. Jako ustanowione przez Boga w okresie
kosmogonicznym, wszystkie prawa macedońskie i wszystkie zasady mo-
ralne mają charakter nakazów sakralnych. [Dlatego] Macedończyk nie
przeprowadza jakiejś granicy między zwykłym, świeckim przestępstwem
i przestępstwem sakralnym. W języku miejscowym brak […] nawet spe-
cjalnej nazwy dla przestępstw i zbrodni; określane są one jako grzech— to
znaczy jako złamanie tego, co zostało ustanowione przez Boga i uświęcone
tradycją. Wszystkie przestępstwa spotykać się mają z sankcjami nadnatu-
ralnymi, którymi dysponują Bóg i święci.
W systemie sankcji nadnaturalnych, stojących na straży prawa i mo-

ralności, tylko bardzo nieznaczną rolę odgrywa wiara w piekło i karę
pośmiertną. Jakkolwiek wątek piekła nie jest obcy mitologii miejscowej,
występuje on [tu] w bardzo rudymentarnej formie. Wierząc w tortury pie-
kielne, niejeden Macedończyk częstokroć nie potrafi sprecyzować swojej
opinii co do kwestii, kto jest aranżerem i wykonawcą mąk piekielnych:
czart czy święci. Przy tym tortury piekielne bynajmniej nie są pojmowane
jako uniwersalna kara za wszelkiego rodzaju grzechy. Spotykać one mają
tylko tych, których przestępstwa [noszą] wybitnie rytualny charakter —
a więc czarownice [i] znachorki, które zawiniły wobec Boga nadużywa-
niem praktyk czarowniczych. Karą natomiast, która w związku ze śmiercią

⁴⁴Odża (mac.), pol. hodża — wykształcony muzułmanin, znawca Koranu i zasad islamu,
nauczyciel, duchowny muzułmański. Także tytuł grzecznościowy: mistrz, pan (z tur. hodża).
Na temat hodży działającego na Poreczu por. niżej w podrozdz. „[System poreckiej przeciw-
magii]”.
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ma spotykać również grzeszników innego rodzaju, są nie tortury piekielne,
lecz śmiertelne męki: niemożność […] rozstania się z życiem bez długo-
trwałych i ciężkich cierpień.
Przestępstwa poważniejszej natury, zarówno te, których [ofiarami

są] ludzie (jak zabójstwo, kradzież i rabunek, cudzołóstwo, rozwiązłość,
złamanie nakazów egzogamii rodowej i kazirodztwo, pogwałcenie praw
gościnności, odmowa wypełnienia zaciągniętych zobowiązań, krzywoprzy-
sięstwo, maltretowanie rodziców i sierot, zdzierstwo i oszustwo), jak rów-
nież te, które [dotyczą] przede wszystkim osób panteonu (lekceważenie
sakralnych zakazów i reguł rytuału w dziedzinie zaroków […], postów itp.)
znajdują swoje nadnaturalne sankcje w nieszczęściach, niepowodzeniach
i klęskach, które z wyroku […] Boga i świętych spotykać mają winnych
[jeszcze] za życia. Przestępstwo, to znaczy grzech, powoduje zerwanie wię-
zi człowieka z Bogiem i świętymi, co prowadzi do utraty ich protekcji
i opieki, [do] wystawienia się na różne nadnaturalne niebezpieczeństwa
i wreszcie, w wypadkach szczególnie zbrodniczych, [do] sprowokowania
gniewu Boga i świętych i [uruchomienia] sankcji, którymi ci rozporządzają.
Różnolitość nadnaturalnych sankcji nie jest wielka. W całkowitym ich

zespole daje się przy tym zauważyć zróżnicowanie, pozostające w związ-
ku z rodzajem przestępstwa. Najostrzejsze sankcje spotykają zbrodnie par
excellence społeczne, takie jak kazirodztwo i łamanie egzogamii, cudzołó-
stwo, krzywoprzysięstwo, maltretowanie rodziców i sierot. Osoby winne
tych zbrodni mają być skazane na zagładę: grozi im bezpotomna śmierć, wy-
gaśnięcie ich rodu lub utrata dobrobytu. Wierzy się również, że w szczegól-
nie prowokujących wypadkach zagłada grzesznikówmoże być sprowadzona
nagłą interwencją Boga, niszczącego winnych i ich rodziny piorunem lub po-
wodzią. Najmniej sprecyzowane są sankcje nadnaturalne, dotyczące takich
zbrodni, jak zabójstwo, kradzież i rabunek, odmowa wypełnienia zaciągnię-
tych zobowiązań, zdzierstwo lub oszustwo. Są to zresztą przestępstwa, do
walki z którymi powołane są liczne kary i sankcje ściśle świeckie, realizowa-
ne w łonie grupy wiejskiej lub też za pośrednictwem aparatu państwowego.
O ile sankcje chroniące prawa ludzkie i moralność społeczną mają do-

tykać tylko właściwych winowajców i najbliższe im osoby, o tyle złamanie
przepisów i nakazów ściśle sakralnych, na przykład zbezczeszczenie świąt
pracą, spotykać się ma z sankcjami, które mają szerszy zasięg działania.
Przestępstwa te bowiem, wywołując gniew Boga i świętych, uruchamiają
przeciwko człowiekowi różne siły natury, sprowadzając nie tylko na wino-
wajcę, ale również na jego otoczenie, takie klęski, jak nieurodzaj, susza,
grad, huragan, powódź, choroby [czy] ogień. Zainteresowanie całej grupy
w respektowaniu rytuału i kwalifikowanie uchybień rytualnych jako czy-
nów antyspołecznych ma swój podkład w tym wierzeniu.
Wiara w automatyczność i uniwersalność sankcji nadnaturalnych jest

powszechna. Szereg nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków naturalnych, in-
terpretowanych jako widomy przejaw działania systemu sankcji, dostarcza
materiału podsycającego to wierzenie. Ponieważ jednak Bogu przypisu-
je się również wielką wyrozumiałość, [a także] powolność działania, nie
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każda zbrodnia ma pociągać za sobą natychmiastową karę. Narażone są
na nią zwłaszcza przestępstwa społeczne, gdyż nad respektowaniem prze-
pisów rytualnych i sakralnych czuwają święci-złośnicy.
Tym mankamentom systemu przeciwdziała zwyczaj klątwy. Człowiek,

będący ofiarą jakiegoś przestępstwa i nie znajdujący sprawiedliwości na
innej drodze, może spowodować natychmiastową interwencję boską i przy-
spieszyć działanie sankcji lub nadać im określoną treść za pomocą rzuconej
na złoczyńcę klątwy. W treści swej klątwa zachowuje formę rekursu do Bo-
ga, którego przyzywa się, by wysłuchał i urzeczywistnił życzenia upadku
i zagłady, wypowiedziane pod adresem przestępcy. Rzucenie klątwy należy
do prerogatyw wyłącznie kobiecych i ma swój ściśle określony rytuał. Nie
ogranicza się ono do jednokrotnego wypowiedzenia formuły przekleństwa,
lecz winno trwać [dłużej], gdyż tylko wtedy można mieć pewność, że klą-
twa natrafi na jedną „złą chwilę”, w której wreszcie dosięgnie winowajcy
i urzeczywistni się⁴⁵.
Oczywiście nie należy przypuszczać, że wiara giaura macedońskie-

go w nieustannie grożący mu system nadnaturalnych sankcji utrzymuje
go w ciągłej bojaźni i strachu, czyniąc zeń tą drogą wzór wszelkiej do-
skonałości i cnót. Wierzenia religijne mają jednak silny i niezaprzeczony
wpływ na moralność tubylców, [choć] oczywiście nie tak mechaniczny
i bezpośredni. Kontrola moralności i wymuszenie posłuchu wobec pra-
wa dokonuje się w społeczeństwie macedońskim przede wszystkim za
pośrednictwem opinii publicznej. Wrażliwość wieśniaka na sądy [jego] naj-
bliższego otoczenia i na reakcję grupy jest bardzo silna. Świeckie sankcje,
którymi rozporządza opinia publiczna — a mianowicie plotka, obmowa,
szyderstwo, ośmieszenie, odmowa przyjaznej reakcji i wreszcie samosąd
— działając bezpośrednio i niezwłocznie, zmuszają do natychmiastowe-
go podporządkowania się wyznawanym przez grupę prawom i zasadom.
Proces organizowania się opinii publicznej otwiera plotka wiejska, wszczę-
ta zazwyczaj na tle antagonizmów i porachunków osobistych. W procesie
tym, zakończonym zajęciem przez całą grupę negatywnej i wrogiej po-
stawy wobec przestępcy i przestępstw, wielką rolę odgrywają wierzenia
religijne. Pozwalają one bowiem wyeliminować momenty ściśle osobiste
i subiektywne, które dominują w początkowych fazach krystalizowania się
opinii publicznej, i ostateczną akcję grupy otoczyć aureolą prawości i świą-
tobliwości, związanej stale z tymi obiektami wierzeń religijnych, w których
obronie grupa występuje.

⁴⁵ [W notatkach:] Czynności specjalne (ani zarok, ani zakon, ani adet): lecznictwo (syste-
my lecznicze), różne magie profilaktyczne (oborywanie), klątwa, publiczna nagana itp. […]
Kołnenie — kletwi. [Przeklinanie i klątwy]. Kołnenie— ani zakon, ani adet, ani dżajs. Kletwa
— preczka za sinur — dzemna w torba — zakon. [Klątwa (chodzi o przysięgę na ziemię, por.
rozdz. „Małżeństwo matrylokalne albo fikcja w historii. Mit osadniczy” w części 2) — kłótnia
o granicę terytorium wiejskiego — ziemia w torbie — to zakon]. Szczegółowy opis rytuału
rzucania klątwy zob. podrozdz. „Ucieczka Sławki” w: Czarownictwo Porecza Macedońskiego
w części 2.
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Pogańskie prawosławie. [Zapisy terenowe]

Kosmogonia. Tworzenie człowieka [i] świętych. Walka z diabłem —
rodzonym bratem Boga.
Ta chrześcijańska mitologia — system swoisty — mało związany ze

sprawami ludzkimi — odseparowany od nich — niezależny — sprzeczny.
Są to sprawy boskie — sprawy tamtego świata.
Kosmogonia, która wkracza w zakres życiowych zainteresowań Pore-

czanina, opiewa o czasach, w których istnienie człowieka przyjmuje się już
[jako fakt dokonany].
Jest to historia twórczości boskiej, [jaka się dokonuje] nie w obrębie

swojego świata świętych i zmarłych, ale na rzecz grupy ludzkiej.
Boskie świadczenia: walka z diabłem, który przewyższa brata w in-

wencji. On wynalazł młyn wodny itp.; Bóg te rzeczy odebrał diabłu [i] dał
człowiekowi. Razem z techniką Bóg ustalił porządek rzeczy ludzkich: dał
adet — prawo, zwyczaj, obrzęd.

Gospud i Wragot kako delili duszi (Dojczin)

„Gospode — recze — cie mi dajesz ti od narodow, szto si go stworił mene”
— brat mu Wragot. Toj mu bił brat — Wragot Gospodu — postar. „Ee, cie mi
dajesz”.

Go prewari toj, mu dade. Mu dade umrenite. Mu wełat posle swecite Go-
spodu: „Gospodo — recze — zaszto t’izłaga Dziawoł tebe? Toj cie siłujet, cie
umirat tija. Swe cie ti zemet”.

Recze [Gospud]: „Sweti Ilija, ti cie odisz kaj Dziawołot, kako da znajesz
da mu ji zemisz tefterite, szto sum mu dał”.

Sleze sweti Ilija, se fati so niego pobratim. Szetaa tri godini wreme. Ne
możesze nikako, da go izłażet, da mu ji zemit tefterite.

Puszti Gospud golema żesztina. Otido’a kraj nekoje more. Se s’obleczi swe-
ti Ilija mu se łupna w more, da se kapet. I od more pesok izwadi. „Pobratime
— mu welit na Dziawołot — zaszto ne se kapesz? Al’ ne ti je tebe wrucina?
I widi ja kako sum pojunak od tebe?”. Od strede more pesok izwadif.

Se nałuti Dziawołot i toj s’oblecze, se frli w more i pa wczas izleze. Tefte-
rite ne smejesze da ji zemet so sebe, ji ostaji na su’o wo alisztata. Uszte jednoż
se frli, pak izleze: mu besze straf, da ne mu zede tefterite. „Wide — recze —
pobratime, kako ti ne możesz da izwadisz pesok od more”. I toj se nałuti, mu
se łupna zdrawo w more. I Bog społaj mu i sweti Ilija mu ji zede tefterite.

I letnał da begat kaj Boga w nebesi. I Gospud go zmarznał moreto dewet
pedi: mraz debeł. I toj zede pesok od more, kogaj se wrati u gore, mrazot go
zaczeka. Dziawołot se seti togaj, da[dał] mu ji zede sweti Ilija tefterite. Se wrati
pa nazod, zede jeden kameń, go kłade na gła’a da go raskrszujet mrazot. Łupna
jednoż, ne go raskrszi. Łupna uszte jednoż, pa ne go raskrszi. Kogaj se powrati
uszte jednoż i togaj go raskrszi. Izleze na su’o.

I kogaj gledat: sweti Ilija pri Boga. I mu ji puszti czingelite. I mu se puszti
toj po niego da go fatit, da mu ji zemit tefterite. I sweti Ilija Gospodu mu ji
puszti w skut. A czengelite mu go fati’a sweti Ilija pod miszka, i pod kolena,
i pod stapalicata na nogata. I go otkina tuje. I Gospud mu recze: „Nadzod
neczisti Dziawole! Niszto ja tebe ti ne daam!”. I Dziawołot si se wrati nadzod.
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I sweti Ilija posle mu se ożali Gospodu: „Szto cie praam ja, Gospode, wakof
otkinat”. „Nemaj gajle sweti Ilija — recze [Gospod] — Kako tebe mrszata szto
cie bidet prazna, i narodow szto cie go stworam takow prazen cie bidet: da
nemat koj, da ti se smejet”.

Jak Bóg i Diabeł dzielili dusze

„Panie — mówi brat jego, Diabeł — dasz mi [część] narodu, coś go stwo-
rzył”. Bratem mu był, Diabeł Bogu, starszym. — „Ejże, dasz mi”.

Oszukał go, i ten mu dał. Dał mu umarłych. Mówią mu potem święci,
Panu: „Panie — mówią — dlaczego Diabeł ciebie oszukał? Będzie rósł w siłę,
[bo ludzie] będą umierać. Wszystko ci zabierze”.

[Więc Pan] mówi: „Święty Ilijo, pójdziesz do Diabła i zrobisz, co w twojej
mocy, żeby zabrać mu spisy, którem mu dał”.

Zszedł święty Ilija i z pobratymem [Diabłem w drogę] wyruszył. I chodzili
tak trzy lata. Lecz nijak nie mógł go [Ilija] oszukać i zabrać mu spisów.

Spuścił Pan wielką spiekotę. Poszli gdzieś nad morze. Rozebrał się świę-
ty Ilija [i] skoczył w morze wykąpać się. I wydobył z morza [garść] piasku.
„Pobratymie — mówi do Diabła — dlaczego się nie kąpiesz? Czyż nie jest ci
gorąco? I zobacz, że ze mnie większy junak od ciebie! Z głębi morza piasku
dobyłem”.

Rozzłościł się Diabeł, rozebrał [i] skoczył w morze, ale zaraz wylazł. Spi-
sów nie śmiał wziąć ze sobą, zostawił je na suchym, w ubraniu. Jeszcze raz
skoczył [i] znowu wylazł: bał się, żeby mu spisów nie wzięto. „Widzisz —
mówi [Ilija] — pobratymie, że nie możesz dobyć piasku z morza”. I ten się
rozzłościł [i] łupnął się zdrowo w morze. I święty Ilija, Bogu dzięki, zabrał mu
spisy.

I poleciał, żeby uciec do Boga w niebiosach. I zamroził Pan morze w lód
na dziewięć piędzi głęboki. I Diabeł dobył piasku z morza, ale kiedy wrócił
na górę, zatrzymał go lód. Spostrzegł się wówczas, że mu święty Ilija zabrał
spisy. Wrócił znowu, wziął kamień [i] położył go na głowie, żeby rozkruszyć
lód. Łupnął raz, nie rozbił go. Łupnął jeszcze raz, znowu go nie rozbił. A kiedy
wrócił jeszcze raz, wtedy go rozbił. I wylazł na suche.

I wtedy patrzy: święty Ilija przy Bogu. I puścił za nim łańcuchy. I puścił
się za nim, żeby go schwytać, żeby odebrać mu spisy. A święty Ilija włożył je
Panu Bogu w podołek. A łańcuchy chwyciły świętego Iliję pod pachami, pod
kolanami i pod stopami. I naderwały go tutaj. I mówi Pan: „Wracaj, skądeś
przyszedł, nieczysty Diable! Nic ja tobie nie dam!”. I Diabeł wrócił. I pożalił się
potem święty Ilija Panu: „Co mam robić, Panie, taki ponadrywany?”. — „Nie
martw się święty Ilijo — rzecze [Pan] — Tak jak twoje ciało będzie puste, tak
i naród, co go stworzę, pusty będzie: żeby nie było komu śmiać się z ciebie”.

[Jak Pan chodził po ziemi]

Napred, wełat, swecite szetali. Sam Gospod szetał.
Kinisał Gospod nekoj pat da go probat narodot. Doszoł kaj nekoja kucia —

basz bogata biła. „Otwori —mu rekoł domacinuWelᴶanu— da prenocia ja tuje.
Ma wrnet, wrnet, wrnet. Dzemna i nebo je staweno wecie”. Wiknał toj domaci-
not: „Żeno, mori, wikat jeden starec na wratana. Al’ cie imat kaj, da prenociat?”.
— „Ne, ne. Nema kade. Sega besze połno prijateli. Jedwa sum j’ispratiła”.

Otide toj kaj Miłosza. „A, sinko — welit — al’ cie ima kaj da prenocia
nociaska?”. „Ima — welit — jedna żena ima, pa w pepeł mi wpadna”. „Ako,
— welit — Gospod je dał i ja cie sedna kaj nieja”.
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Otide toj tamo, wleze wnatra: „Sedi, cierka — weli — leżi, swite od majka
sme”. „O — welit starijot — nema da si weczerame lebec”. „Gospod — welit
— je kader, sinko. Zemi od lepeszkite gowecki, zamesi je, cie si weczerame”.
Zede toj, zamesi od lepeszkite gowecki jedna pogacza, kłade w ogoń. Kogaj ja
otkrsta, pogaczata se napraji czista [i golema] kako jeden kameń wodenicki.
„Odi — welit — sinko, kaj szto si czuwał wino wo buriniata, donesi da si
napijeme”. „Ee, dedo — welit — ja woda ne znam kako se pijet, ne wino!”.
Otide toj da pusztit wino. Kogaj wideł, kaj szto czuwał wino, połni kaczikite
se napołnili. Donese toj, stawi pogaczata i donese wino. „Odelete mu sefte na
żenata szto je w pepeł. Dajte mu, neka jadet, posle mije cie jademe”. Mu dadoa
na żenata weczera. I mu każa toj na czoekot kaj szto besze: „Stokata — welit
— od fiłan czoek, kaj szto me ne pusztili da leża, da opulisz oczite, swe tebe cie
ti ja daja”. Szto biło goweda, owci, kozi, swe niemu wecie mu je dał. I ostajił
kaj szto go ne pusztili da lezat sede łudite żiwi da bidat. Da se szczutat, da se
wrtat.

Sam Gospod toa bił.

Dawniej, mówią, święci chodzili [po ziemi]. Sam Pan chodził.
Wyruszył Pan razu jednego, ażeby wypróbować naród. Przyszedł do jed-

nego domu, bardzo bogatego. „Otwórz — rzekł gospodarzowi, Welᴶanowi —
bym mógł tutaj przenocować. Ależ pada, pada, pada. Ziemia i niebo zeszły się
ze sobą”. Gospodarz zawołał: „Żono, jakiś starzec [stoi] przed drzwiami. Czy
jest gdzie go przenocować?”. — „Nie, nie. Nie ma gdzie. Dopiero co było pełno
przyjaciół, ledwiem ich wyprawiła”.

Poszedł starzec do Miłosza. „Ej, synku — mówi — czy jest gdzie przeno-
cować tej nocy?”. „Jest — mówi [gospodarz] — ale kobieta mi zległa”. „Skoro
Pan tak dał, i ja siądę przy niej”.

I poszedł tam i wszedł do środka. „Siedź, córko — mówi — leż, wszyscy-
śmy od matki”. „Oj — mówi [gospodarz] — nie ma chleba, by powieczerzać”.
„Pan jest robotny, synku. Weź bydlęcego łajna, zamieś [jak chleb], będziemy
wieczerzali”. Ten wziął, zamiesił bydlęce łajno, położył placek na ogień. Kiedy
go przeżegnał, placek zrobił się czysty i wielki jak kamień młyński. „Pójdź —
mówi [starzec] — synku, tam gdzie schowałeś wino w beczułkach, przynieś,
napijemy się”. „Och, dziadku, nie wiem ja, jak się wodę pije, a cóż dopiero wi-
no?”. Poszedł natoczyć wina. I zobaczył, że tam, gdzie schował wino, kadzie
napełniły się do pełna. Przyniósł, postawił placek i przyniósł wino. „Oddziel-
cie najpierw dla kobiety, co w połogu. Dajcie jej, niech zje, my zjemy potem”.
Dali kobiecie wieczerzę. I powiedział mu starzec o człowieku, u którego był:
„[Daję tobie] — mówi — dobytek tego człowieka, gdzie nie puścili mnie na
nocleg. Na cokolwiek spojrzysz, wszystko tobie daję”. Co było bydła, owiec,
kóz, wszystko mu oddał. A tam, gdzie go nie puścili na nocleg, zostawił tylko
ludzi, żeby żyli — niech się trudzą, niech się krzątają.

To sam Pan był.

[Stworzenie wilka] (Dojczin)

Dziawoł od wołka begat. Toj go stworił, a toj go gonit pak.
Go stworił Dziawołot wołkot. Go naprajił od zemna i se issuszi uba’o. I oti-

de Dziawołot kaj Gospoda da go molit da mu dajet dusza. Posztu Dziawołot
ne mojet da mu dajet dusza. „Gospode — recze — daj mu dusza na dijinawa
szto sum ja naprajił”. „Daj mu — recze — ti”. „Ne moża — recze — ja da mu
daam”. „Udri go — recze — nakłoci, pa recze mu: Stani wołczko, fati wraga
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za noga”. I toj go udri nakłoci wragot: „Stani wołczko — recze — fati Boga za
noga”. Toj neciet da stanujet. Pak otide kaj Boga. „Gospode — recze — daj mu
dusza na dijina, szto ja napraji ja”. „Ti — recze — ne mu weli: fati Boga za
noga, tuku reczi mu: fati wraga za noga. Togaj cie stanet toj”.

I go odnese kaj jedna woda, kaj jedna reka i go udri togaj. „Stani — recze
— wołczko, fati wraga za noga”. I toj mu togaj stani, go fati za noga. Wragot
se metnał wo woda, za da se spasit i se spasi wo woda. Da se ne frlił wo woda
i bi go izjeł swe. I ostanało mu kusa noga.

Diabeł ucieka przed wilkiem. Ten go stworzył, a wilk go tak czy owak
goni.

Stworzył Diabeł wilka. Zrobił [tj. ulepił] go z ziemi i pięknie wilk wysechł.
I poszedł Diabeł do Pana, by go poprosić, żeby dał mu duszę, ponieważ Diabeł
nie może mu dać duszy. „Panie — mówi — daj duszę dzikiemu zwierzęciu,
którem ja zrobił”. „Daj mu — rzecze Pan — ty sam”. „Nie mogę — mówi —
mu dać”. „Daj mu kopniaka — rzecze Pan— i powiedz: Wstań, wilczku, chwyć
biesa za nogę”. I kopnął wilka Diabeł: „Wstań, wilczku—mówi — chwyć Boga
za nogę”. Ale ten nie chciał wstać. Znów więc poszedł Diabeł do Boga: „Panie
— mówi — daj duszę dzikiemu zwierzęciu, którem ja zrobił”. „Ty — rzecze
Pan — nie mów: chwyć Boga za nogę, tylko mu powiedz: chwyć biesa za nogę.
Wtedy on wstanie”.

I zaniósł go Diabeł nad wodę, nad rzekę i kopnął go: „Wstań, wilczku
— mówi — chwyć biesa za nogę”. I wtedy wilk wstał i chwycił go za nogę.
Rzucił się Diabeł do wody, by się ratować. I uratował się w wodzie. Gdy-
by się nie rzucił do wody, zjadłby go wilk całego. A tak została mu kusa
noga.

Wodenica i trmka (Dojczin)

Zaprajił Gospod wodenica. I swe od żelezo je zaprajił. Kołoto, kamenieto.
Swe od żelezo. Ne prajiła brasznooo! I doszoł Dziawoł. Je gledat wodenicata.
„Zar — mu welit — wake se prajit wodenicata, Gospodo?”. Gospod mu welit:
„A to kako?”. Ne mu każujet. I si otide.

Gospod mu recze na trmkata skriszum: „Ti da słuszasz, szto cie welit Dzia-
woł. Da słuszasz, pa da dojdesz da mi każesz”. I ta mu se zalepi na plecite. Mu
se zalepi na plecite. I toj ojit, zborit. „Ee — welit — naprajił Gosput wodenica
swe od żelezo” — sam sebe si zborit. „Taja sakat wodenicata da bidat kame-
nieto od kameń, kołoto od drwo, bodleto od żelezo, senot od żelezo, wretenoto
od drwo i take da melet wodenicata. A toj naprajił swe od żelezo. Ko’aj cie se
wżeszczat onije żelezana, icz melat braszno tija?”.

Trmkata go słuszasze, szto zboresze sam sebe si. I trmkata letna. I toj ja
seti togaj kogaj letna. Toj mu se tutna so topuzot po neja. Udri so topuzot, ta se
skri wo jedna [borinka], wo bor. Se skri wo korbutkite od borot, togaj ja skina
nastrede so topuzot. Toj cziniesze da je utepana swe. I ta’a pojde kaj Gospoda.
I go nauczi Gospoda, szto każuał Dziawoł. Mu każa: „Kamenieto od kameń,
kołoto od drwo, swe isto kako szto je”.

I trmkata mu recze: „A to ja, Gospodo, waka szto cie praam?”. „Ja — recze
— tebe cie te stworam da bidesz i na smrt i na żiwot. Bez tebe da se ne możet.
I gomnata da ti se jadat, błaga da bidesz, szto da izjedesz i da umresz”. „Kako
— recze — Gospodo, szto da izjedem da umram?”. I ne zaczuł Gospod, recze:
„Aha!”. I segaj czim ukasa trmka i taja cie umret.

I drwoto go błagosuał, da se służit i swetit. Od togaj swetit borino.
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Młyn i pszczoła (Skąd się wziął młyn?) (Dojczin)

Zrobił Pan młyn. I wszystko w nim z żelaza zrobił. Koło, kamień, wszystko
z żelaza. Ale nie mełł młyn mąki. I przyszedł Diabeł. Ogląda młyn. „Czyż —
mówi — tak się robi młyn, Panie?”. Mówi mu Pan: „A jak?”. Ale Diabeł nie
powiedział mu, jak — i poszedł sobie.

Więc powiedział Pan potajemnie do pszczoły: „Słuchaj, co będzie mówił
Diabeł. Słuchaj, a potem przyleć i mi powiedz”. I przylepiła się pszczoła Diabłu
na plecach. Przylepiła mu się na plecach, a ten chodzi i mówi. „Ej — mówi —
zrobił Pan młyn cały z żelaza” — sam do siebie mówi. „Ten młyn musi mieć
kamień z kamienia, koło z drewna, kolce z żelaza, pierścień⁴⁶ też z żelaza,
wrzeciono z drewna i dopiero wtedy będzie mógł mleć. A ten zrobił wszystko
z żelaza. Kiedy rozżarzą się te żelaza, to jak zmielą mąkę?”.

Usłyszała pszczoła, co mówił [Diabeł] sam do siebie. I poleciała. A ten
zauważył ją dopiero, gdy odleciała. I rzucił się za nią z buzdyganem. Uderzył
buzdyganem, a pszczoła skryła się w sosence, w sośnie. Schowała się w korze
sosnowej i wtedy [Diabeł] przeciął ją buzdyganem na pół. Zdawało mu się, że
całkiem ją zabił. Ale ona poszła do Pana i nauczyła Pana tego, co powiedział
Diabeł. Powiedziała mu: „Kamień z kamienia, koło z drewna i wszystko tak,
jak ma być”.

I mówi mu pszczoła: „A ja, Panie, cóż pocznę taka?”. „Ja — mówi Pan —
stworzę ciebie taką, że będziesz i na śmierć i na życie. Żeby bez ciebie nie moż-
na było. I żeby twoje gówna jedzono, i słodka żebyś była, a jak ukąsisz, żebyś
umarła”. „Dlaczego — mówi — Panie, jak ukąszę, umrę?”. Lecz nie dosłyszał
Pan i powiedział: „Tak!”. Więc teraz pszczoła, jak tylko ukąsi — umiera.

I drzewo pobłogosławił Pan, żeby służyło [ludziom] i świeciło. I odtąd
łuczywo świeci.

Zmej i święci

Zmej: isto swetec. Imat wekot zmejowite. Ka swecite zmejowite. Najwisze
od swecite zmej. Od Bog, szto cie naredit, możet nekoj drugi swetec da bidet?

Dur zmej wo owa dzemna cie se rodit segaj? Zaszto je ispoganeta swa
dzemna segaj. So łafoji, so kodoszłaci (munafika). Ee, dzemna, czuwaj si ne-
wenczana, imaj si deca. I toa ne je ubao.

Na Bożić, na Prw Bożić, imat adet, da se zapocznet. [Da rodat] owojkine.
Togaj cie pejat dejkite za zmejon.

Toj si lᴶubił tri dejki zmejon. Swite tri mu se storili domacinki. Mu s’obro-
diło. Pa swite tri poraczuali tija. Tija si poraczuali swite tri. Zmejot da doj’et,
bericetot da si go uredit. Mnogo mu se obrodiło. A zaszto pejat take? Ne znam.

Zmej to również święty. Istnieje cała masa zmejów. Zmejowie są jak świę-
ci. Największy spośród świętych — zmej. Czyż oprócz świętych, przez Boga
wskazanych, może być świętym ktoś jeszcze?

Ale czy jeszcze rodzą się na tej ziemi zmejowie? Gdy cała ziemia jest zbez-
czeszczona—mową, złymi uczynkami? Ej, ziemio, ślubu nie bierz, a miej z nią
dzieci. Nieładnie tak.

Na Bożyca, na Pierwszego Bożyca, jest adet, żeby się przysporzyło. Żeby
rodziły drzewa owocowe. Wtedy dziewczęta śpiewają o zmeju.

⁴⁶Senot (mac.) — rodzaj pierścienia, który znajduje się na górnym końcu walca, kręcącego
się wokół własnej osi w konstrukcji młyna.
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Kochał zmej troje dziewcząt i wszystkie trzy zostały jego gospodyniami.
Obrodziło mu. I wszystkie trzy zamawiały: żeby zmej przyszedł, żeby plonem
się zajął. I obficie mu obrodziło. A dlaczego tak śpiewają? Nie wiem⁴⁷.

Zmej (Kolo)

Biła jedna godina na Dziurdzioen biło to. Igrali deojki na oro. Imała nekoja
deojka arna. Biła najuba’a od swite. A od koj rod biła sirak. Rod nemała, sede
majka imała. I izległa na oro. Napred igrała taja. I na toj muamenot proletał
nekoj zmej. I mu se dopadnała de’ojkata. I ja zeł od oro.

I j’odnesoł w nekoja pesz. I je nemało dewet godini. I majka mu wecie je
preżaliła. Za tija dewet godini taja rodiła jedno dete so zmejot.

Majka mu, posztu biła siromaszka, ne mogła da żiwit nikako, czuwała
goweda sełski. Jeden den poterała na tamo gowedata, kaj peszta. Kogaj cie
widet kaj peszta tamo izległa jedna żena, jedno dete si drżit w raki. I si sedit
na sołnce. I taja pojdujet tamo — gowedarkata. Taja babica stara weć biła. Je
praszujet:

— Szto prajisz ti owde?
Ta mu welit:
— Niszto, owde sedam ja.
— Od koje seło si?
— Ja sum od Krapa — recze.
— Kaj żiwisz?
— Owde żiwam, wo peszwa.
— I koj te ranit owde tebe?
— Cie ti każam ko me ranit, ako si werna.
— Werna sum, zaszto da ne sum werna?
— Dal’ pametisz ti, babo — mu recze — na Dziurdzioen, kogaj zagina

jedna dewojka? Od oro — recze — kogaj zagina od oro, igrajcie?
— Pametam — recze — a, cierko, kako ne? Ta’a mo’a besze — mu welit

babata.
I taja i’ostaiła togaj deteto, se pusztiła kaj majka mu, i s’izguszili i mu

rekła:
— Ja sum.
I posle praszuała:
— Za kogo si?
Taja mu każała:
— Za zmej sum.
— Kako ti je żiwota?
Taja mu rekła:
— Swe arno mi je żiwota, swe szto trebet za pijenie, za jadenie imam, mi

nosit, i za nosenie ne sum stradna. Eee — samo welit — mi je mnogu teszko
szto sedam w temnica. I nemam drugaczki.

— A ti, cierko mi — welit — sakasz da żiwisz so niego, al’ ne?
— E, a majke — welit — szto marifet da ti każam? I da necium, moram

da sedam, szto możet niemu da mu dojdet do głaa? Toj swe szto je na swet,
pojak je. Samo so duszata da te dunet, i na zemna cie padnesz mrtow.

— Cierko, ti da go praszasz — recze — od szto je mu niemu smrt?

⁴⁷Tekst pieśni, o której tu mowa („Lᴶubił Zmej tri dewojki”), oraz opis bożonarodzeniowe-
go adetu znajduje się niżej w rozdz. „Bożić — Wodici”.
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I doszoł weczerta zmejot, weczerali, s’osłobodili i poczeli da praat łaf. I go
praszała taja togaj:

— Dal’ imat neszto pojunak od tebe?
Toj mu rekoł:
— Imat pojunak od mene jeden Bog, druga prewara, treci sum ja.
— Odoszto ti je tebe smrt? — mu weli.
— Smrt — recze — mene mi je soleno, ako jada i odma cie umra. I niszto.
Czekaj drugi den da se razdenit. I zme’ot si ojszoł po nebesi, si odletał.

A majka mu pa doszła.
— Al’ go prasza, ciercie?
— Go prasza — welit.
A majke:
— Szto ti recze?
— Bił pojunak od niego jeden Bog i jedna prewara i treci je toj.
— A odoszto mu biła smrt?
— Smrt niemu mu biła od soł. Ako jadet soleno i odma cie umret.
— Sakasz ti da żiwisz so niego al’ ne? — go praszała majka mu.
Ta mu rekła:
— Ne cium.
I se wratiła taja nazad babata, doszła doma, zeła jedna raka soł i mu je

dała na cierka mu. I je praszała:
— Odoszto pijet woda?
Taja mu rekła:
— Imat jedna czasza od kameń, kołku jeden szinik je golema. Zbirat deset

oka woda. I jednaż cie trgnet i od jednaż cie ispijet, kogaj cie dojdet na weczer
żeden.

I taja mu rekła:
— Da mu je turisz soł wo tuje. I da izmesasz wodata i sołta.
I je zeła taja sołta, cierka mu, mu je turiła wo czaszata od kameń i j’izme-

szała, wodata i sołta. I toj kogaj doszoł weczerta żeden i je zeł czaszata i jednaż
trgnał i je ispił. I odma padnał. I je prokołnał:

— A — recze — kameń da se storisz, zaszto me zede na tija. Ne ti besze
łosza żiwota.

I tołku umreł weć.
A żena mu togaj stojała na nogi. Deteto go drżała w raki. I kako szto mu

rekoł i take se storiła kameń. I deneska sedit. Tołku je.

Zmej (Kolo)

Było to pewnego roku na Dziurdzioen. Dziewczęta tańczyły oro⁴⁸. I była
jedna piękna dziewczyna, najpiękniejsza ze wszystkich. A z jakiej rodziny by-
ła? Była sierotą. Nie miała rodziny, miała tylko matkę. I wyszła tańczyć oro.
Tańczyła z przodu. I w tym momencie przelatywał zmej. I spodobała mu się
dziewczyna. I zabrał ją z ora.

I zaniósł ją do [swojej] jaskini. I nie było jej dziewięć lat. Matka już ją
przebolała. W ciągu tych dziewięciu lat urodziła dziewczyna zmejowi dziecko.

A jej matka, ponieważ była biedna i nie miała z czego żyć, pilnowała wiej-
skiego bydła. Pewnego dnia poszła z bydłem gdzieś w pobliże jaskini. I widzi,

⁴⁸Oro (mac.) — tradycyjny taniec bałkański, w którym tancerze trzymając się za ręce
poruszają się po kole. Stąd inna nazwa: koło.
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że z jaskini wychodzi jakaś kobieta z dzieckiem na ręku i siada sobie na słońcu.
Pasterka podeszła więc do niej. Baba stara już była. I pyta jej:

— Co tu robisz?
Ta odpowiada:
— Nic, siedzę sobie.
— Z jakiej wsi jesteś?
— Jestem z Krapy — mówi.
— Gdzie mieszkasz?
— Tu mieszkam, w tej jaskini.
— A kto cię tu żywi?
— Powiem ci, kto mnie żywi, jeśli można ci zaufać.
— Można mi zaufać, dlaczego nie można by?
— Czy pamiętasz, stara — mówi do niej — jak na Dziurdzioen zaginęła

pewna dziewczyna? Z ora— rzecze — kiedy zaginęła z ora, tańcząc?
— Pamiętam — mówi — ach, córko, jakżeby nie? To była moja [córka]

— mówi do niej stara.
[Na to dziewczyna] zostawiła dziecko i pospieszyła do matki. Przytuliły

się i mówi jej:
— To ja jestem [tą dziewczyną].
I później [matka] zapytała:
— Za kogoś wydana?
Ta jej powiedziała:
— Za zmeja.
— Jakie jest twoje życie?
I opowiedziała jej:
— Wszystko dobrze z moim życiem, wszystko, czego mi trzeba do picia

i do jedzenia przynosi mi i o noszenie się nie martwię. Ech, tylko — mówi —
jest mi bardzo ciężko, że siedzę w ciemnicy. I nie mam koleżanek.

— A ty, córko — rzecze — chcesz z nim żyć czy nie?
— Ech, matko — mówi — co to da, że ja powiem? Choćbym i nie chciała,

muszę [z nim] siedzieć, bo to wiesz, co mu może przyjść do głowy! Jest sil-
niejszy od wszystkiego na świecie. Wystarczy, że dmuchnie i padniesz martwa
na ziemię.

— Córko, zapytaj go — mówi — od czego on umrze?
Wieczorem przyleciał zmej, powieczerzali, skończyli i zaczęli pogaduszki.

I wtedy go zapytała:
— Czy istnieje większy junak od ciebie?
Odpowiedział jej:
— Są junacy więksi ode mnie. Pierwszym jest Bóg, drugim oszustwo, a ja

jestem trzeci.
— A od czego ty umierasz? — pyta go.
— Moja śmierć — mówi — jest w tym, co słone. Jak tylko zjem słone, od

razu umrę. I tyle.
[Gdy] następnego rana rozedniało, zmej odleciał na obłoki, a matka

[dziewczyny] znów przyszła.
— Czy zapytałaś go, córko?
— Zapytałam — rzecze.
A matka [na to]:
— I co ci powiedział?
— Większymi junakami od niego są tylko Bóg i oszustwo. On jest trzeci.
— A od czego może umrzeć?
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— Śmiercią dla niego będzie sól. Jeśli zje słone, od razu umrze.
— Chcesz z nim żyć, czy nie? — spytała matka.
I ona powiedziała:
— Nie chcę.
I poszła stara z powrotem do domu, wzięła garść soli i dała córce. I zapy-

tała jej:
— Z czego pije wodę?
Ta jej odrzekła:
— Ma taki kielich z kamienia, wielki jak miara zboża. Mieści dziesięć oka

wody. Od razu go chwyta i wypija, kiedy wraca wieczorem spragniony.
I powiedziała [matka]:
— Wrzuć mu sól do tego [kielicha]. I zmieszaj sól z wodą.
I wzięła sól jej córka i wrzuciła do kielicha z kamienia i zmieszała wodę

i sól. I kiedy wieczorem [zmej] przyszedł spragniony, od razu chwycił kielich,
podniósł i wypił. I od razu padł. I przeklął ją:

— Ach — mówi — żebyś ty się obróciła w kamień za to, że zabrałaś mi
[życie]. Złego ty życia nie miałaś.

I tyle. I umarł.
A ona wtedy stała i trzymała dziecko na rękach. I jak tylko to powiedział,

obróciła się w kamień. I do dziś tak została. I to wszystko.

*

Peszniczka woda. Zmejska woda. Zmejo’a woda. Rod da nemat, togaj pijet.
Zmejojca. Tamo se mijat na zmejojca. Na Dziurdzioen tamo se mijat.

Woda z jaskini. Zmejowa (smocza) woda. Kiedy [kobieta] nie rodzi [dzie-
ci], to ją pije. Zmejojca [dzień żony zmeja]. Tam się twarz obmywa w zmejojcę
[by uzyskać płodność]. Na Dziurdzioen tam się twarz obmywa.

Informacje dodatkowe o zweczańskich zmejach. Trebowle, 28 września
1932, Trpo (od matki) […]

Zmeje powstają (względnie powstawały) od ludzi — w taki sposób,
że zmej przychodził do dziewczyny i z nią żył. […] Wybierał zaś tylko
taką dziewczynę, która była bezwzględnie uczciwa i czysta. Tylko taka
dziewczyna mogła, żyjąc ze smokiem, urodzić dzieci-smoki. Takie dziecko
odróżniało się od [innych] tym, że miało pod pachami skrzydełka. Zazwy-
czaj dziewczyna [ukrywała] takie dziecko i nikt nie wiedział […], że zaszła
w ciążę i że chowa dziecko. W wypadku zweczańskim [tj. we wsi Zwe-
czan] dziewczyna urodziła dzieci, dwoje bliźniąt, otwarcie i uchodziła za
[kopilesznicę] — kurwię. A tymczasem była czysta, wybrana od Boga. Gdyż
to jest znamieniem specjalnego wyróżnienia przez Boga, gdy zmej doła-
zi do dziewczyny. Zazwyczaj każda matka zmejów kąpie je i przebiera po
kryjomu, by skryć [ten] fakt. Zweczańska matka kąpała je oddzielnie od
[innych] dzieci na jednym wirze i w ten sposób nikt nie wiedział, że to są
zmeje. Raz, gdy już dzieci podrosły i nosiły niedziecinną odzież, bawiły się
wraz z [innymi] dziećmi nad wodą — nad owym wirem. Nadszedł deszcz
i gdy poczęło grzmieć, ich dusze odeszły na obłoki. Inne dzieci, widząc je
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śpiące, zaczęły je budzić, by szły do domu, bo pada deszcz. Ale te leżały
jak martwe. Przelękły się więc i pobiegły do domu, wołając, że tych dwoje
umarło. Matka wybiegła na pole, […] do dzieci, i pyta: „Co ci? Co ci?”.
Zapomniała, że to zmejowie, nie dzieci, i przesunęła je — zmieniła ich po-
zycję. Wtedy ich dusze nie mogły trafić na miejsce i tak dzieci umarły […].
Odtąd nie ma [już] więcej zmejów między ludźmi. […]
Pytanie: Jak można poznać, że dziewczyna, [która] ma dziecko, nie

jest kurwięciem, tylko wybranką smoka?
Odpowiedź: To się [wie]. Tylko uczciwa, czysta dziewczyna może być

nawiedzana przez smoka. Ale to się rzadko teraz zdarza. Bo ludzie są ze-
psuci.
Podobnie jak smok, [tak] i wampir może przychodzić do kobiety-wdo-

wy i rodzić z nią dzieci. Te dzieci tak samo mają skrzydła pod pachami.
Smoka lub wampira, poza jego dziewczyną lub żoną, może widzieć

tylko ten, kto zobaczył dziecięce skrzydła. Gdy skrzydła [są] tak ukryte, że
nie sposób ich widzieć, wtedy i smok i wampir pozostanie niewidzialny.

Urecznicite

Nekoja majka nemała czeład. Imała amamu umirali. Im dał Gospod najzad
jedno dejcze. Majka mu i tatko kandisali da sedat i czekat urecznicite. Tija
doszli mu narekli. Imało drwo pred wrata. Tija rekli: „Dur da drwono pred
wratana da bidet żiwa, a kogaj cie padnet drwono, da umret. A mażenie da
nemat. Tuje da sedi”.

Majka mu i tatko mu ne mu każu’ali. Imali momok w kucia gławen tija. Se
zasedił toj. Tuje bił sedum–osum godini w kucia gławen. Ojszli negde majka
mu i tatko mu. Ne bili doma. Ojszoł momokot da spijet kaj dejkata. I taja ne
pristała, go ne puształa momokot kaj neja. I toj mu welit: „Ti mażenie nemasz
— ti narekli narecznicite take. Cie s’obarit drwoto i togaj cie umresz”. I taja
narediła majstori da go seczat drwoto. I go presekli; padnoło drwoto. Padnało
i taja umreła.

I ojszli da ja zakopu’at. Zemnata ne sedeła na neja. Tija turaj, taja begaj.
Tija turaj, taja begaj. Wiknali beciari, go preskoczili grobot i zemnata legnała
w grob.

Urecznice⁴⁹

Pewna matka nie miała dzieci. [To znaczy] miała, ale jej umierały. I dał
[jej] Pan w końcu dziewczynkę. Matka i ojciec postanowili, że będą siedzieć
i czekać na urecznice. I przyszły, i przepowiedziały. Przed wrotami rosło drze-
wo. Powiedziały: „Dopóki drzewo przed wrotami będzie rosło, [dziewczyna]
będzie żyła, a kiedy drzewo upadnie — [i ona] umrze. I za mąż nie wyjdzie,
tutaj ma siedzieć”.

Matka i ojciec nic jej [o tym] nie powiedzieli. A mieli sługę, który był
głównym sługą domu. Długo u nich [służył]. Już siedem–osiem lat był głów-
nym sługą. [Jednego razu] matka i ojciec dokądś poszli. Nie było ich w domu.
I przyszedł ten sługa, żeby się z dziewczyną przespać. Ale ona się nie zgodziła,
nie wpuściła sługi do siebie. Ten jej powiedział: „Ty nie pójdziesz za mąż —

⁴⁹Polska nazwa tych demonów losu to rodzanice. W przekładzie zachowujemy jednak, za
Obrębskim, porecki termin urecznice.
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tak przepowiedziały ci urecznice. Drzewo się przewróci i wtedy umrzesz”. I roz-
kazała [dziewczyna] majstrom, żeby ścięli drzewo. I ścięli je; drzewo upadło.
Upadło [drzewo] i ona umarła.

I poszli ją zakopać. [Ale] ziemia nie trzymała się na niej. Rzucali [ziemię],
[a] ona uciekała. Oni rzucali, ona uciekała. Zawołali [więc] kawalerów, ci
przeskoczyli grób i przylgnęła ziemia do grobu.

Urecznici (Desojca)

Nekoja majka nemała deca. Imała ama mu umirali. Im dał Gospod jedno
dejcze najodzadi. Segaj zboreli tatko i majka mu: „Segaj da sedime, da czekame
urecznici”. Ji doczekali na trecia noć. Tija bili tri urecznici. Jednata rekła: „Da
ja zememe kogaj cie izlezet na buniszte da igrat”. Drugata rekła: „Da ja zememe
na 20 godini” — strednita. Zadnata rekła: „Owde cie bidet kaj majka mu, kaj
tatka mu i mażenie da nemat. Wek da imat, dur da sedit drwona pred wrata
na nogi. Od kogaj cie padnet i ta’a da umret”. Deł ne mu dali za mażenie, a mu
resził Bog i urecznici, po łoszi patoji da [ne] si odit. A na kucia kaj majka mu,
kaj tatka mu da sedit.

Imało tuje momok gławen kaj nimi. Ojszli tatko mu i majka mu negde. Ne
bili doma. I ojszoł momokot kaj nieja da spijet. E momokot — ona kaj niego
ne osta’ała da spijet. I toj mu rekoł: „Zaszto ne me osta’asz? Ti wek nemasz.
Wake ti rekoł Gospod i urecznici, po owi raboti da odisz. Ti — recze — imasz
wek kołku drwo szto je pred wratana”. I taja rekła: „Szto sum imała tołku wek,
ja ne trebało da żiwim. Umre, cie sta’at majstori, da go preseczat”. Go presekli
drwoto i taja umreła.

A ojszli grobarite, da ja zakopu’at. Tija zakopuj, a zemnata begaj. I na
majka mu mu teknało: „Wiknite — recze — pet, szest mina beciari. Da go pre-
skoczat grobow”. Go preskoczili grobow i zemnata legnała. Zaszto, da prostisz,
ne biła ispoganeta taja, ne biła stawena so maż taja. Dur ne preskoczili wrsta
niezina i zemna ne go primała. Od koj preskoczili beciari, i zemnata legnała.

Urecznice (Desojca)

Pewna matka nie miała dzieci. [To znaczy] miała, ale jej umierały. I dał
[jej] Pan w końcu dziewczynkę. I powiedzieli sobie ojciec i matka: „Teraz po-
siedzimy i poczekamy na urecznice”. Doczekali się ich na trzecią noc. To były
trzy urecznice. Pierwsza powiedziała: „Zabierzemy ją, kiedy wyjdzie bawić się
na śmietniku”. Druga powiedziała: „Zabierzemy ją, kiedy skończy 20 lat” —
tak powiedziała średnia. A ostatnia powiedziała: „Niech będzie tutaj, u matki
i ojca, i nie pójdzie za mąż. Niech żyje dopóty, dopóki drzewo przed wrotami
stać będzie. Kiedy drzewo upadnie — i ona umrze”. Zamążpójścia jej nie da-
no [tj. nie przeznaczono], tak postanowił Bóg i urecznice: by [dziewczyna] nie
zeszła na złą drogę. Lecz by siedziała w domu u matki i ojca.

A mieli oni głównego sługę. [Pewnego dnia] ojciec i matka [dziewczyny]
dokądś poszli. Nie było ich w domu. I przyszedł sługa do dziewczyny, żeby się
z nią przespać. No i ten sługa — ona nie [chciała] się z nim położyć — zapytał
jej: „Dlaczego ze mną nie zostaniesz? Ty nie masz życia. Tak przepowiedział
ci Pan i urecznice, że tak będzie wyglądało twoje życie. Ty — powiedział —
będziesz żyć tyle, ile to drzewo, co jest przed wrotami”. A ona rzekła: „Ile
miałam lat, nawet tylu nie trzeba mi było żyć. Umrę. Niech stawią się majstrzy
i zetną [drzewo]”. I ścięli drzewo, i umarła.

I poszli grabarze ją zakopać. Zakopują, a ziemia ucieka. I [wtedy] jej matce
przyszło [coś] do głowy: „Zawołajcie — mówi — pięciu, sześciu kawalerów,
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niech przeskoczą grób”. I oni przeskoczyli grób i [dopiero] ziemia przylgnęła.
Dlatego że, przepraszam za słowo: ona nie była skalana, [nigdy] nie leżała
z mężczyzną. Dopóki nie przeskoczyli jej grobu, ziemia jej nie przyjmowała.
[A] kiedy kawalerzy przeskoczyli [grób], ziemia przylgnęła.

Urecznice. Ukąszenie żmii (Desojca)

Imała majkata kolebkata. Doszli urecznicite da nareku’at. I mu narekli
niemu od zmija da umret. Stanali tatko mu majka mu, go zatworili w srcze.
Mu podała majka mu grofcze, i mu pusztiła da zobnet wnatra. I zmijcze wo
niego imało. Go izjeło i umreło.

Miała matka niemowlę. Przyszły urecznicewróżyć. I wywróżyły [dziecku],
że umrze od [ukąszenia] żmii. Więc ojciec i matka trzymali je pod szkłem.
[Pewnego dnia] dała mu matka [ziarnko] fasoli i pozwoliła, by sobie uszczk-
nęło ze środka. A tam była żmijka. Ugryzła je i [dziecko] umarło.

Urecznici. Los

Pisanija. Take mu rekli urecznicite. Pisanija — od Boga szto ti je. Szto ti
napisał Bog — alea kuczko bre — take Bog ti rekoł. Pisano to’a je. Take ti rekoł
Gospod, take ti pisał Gospod: da imasz, da nemasz. Da imasz: Bog ti dał. Da
nemasz: Bog pa ti dał. Od pisanijato szto ti dał Bog, szto ti napiszał i szto rekoł,
ne możesz da se kurtulisz.

Urecznicite — sega owija nocie cie mu dojdat. Urecznici swe cie mu na-
pisat. Al’ da żiwit, da umret, al’ bogat da bidet. Tija Bog ji pratił. Segaj tija cie
mu nareczat. Jeden kołku da żiwit — druga do togaj, druga do togaj. Szto cie
reczat tija, to’a Bog ne możet da promenit.

Co ci jest pisane. Tak powiedziały urecznice. Pisane— to, co masz od Boga.
Co ci Bóg zapisał. Że suką zostaniesz, [na przykład] — tak ci Bóg powiedział.
To jest zapisane. Tak powiedział ci Pan: że będziesz miał, że nie będziesz miał.
Jeśli masz — to jest od Boga. Jeśli nie masz — i to od Boga. Od tego, co
zapisane, co ci Bóg dał, co ci zapisał i co powiedział, nie możesz uciec.

Urecznice — w tę noc [po urodzeniu] przyjdą do [dziecka]. Urecznice
wszystko zapiszą. Czy [człowiek] będzie żył, czy umrze, czy będzie bogaty.
Bóg je posyła. I one mu przepowiedzą. Ile każdy będzie żyć — jeden do wtedy,
drugi do wtedy. Tego, co one powiedzą, Bóg zmienić nie może.

Kasmet [Dola]

Strecia. Kasmet. Ewo kako ti — kasmet: da si imasz, cie si speczalisz; ti biło
kasmet. Sum prożiwiła so tebe, sum piła, sum jeła swe so kasmet, so strecia.
To’a strecia, to’a kasmet. Da bi si imała kasmet, bi si imała neszto.

Szczęście. Dola. Na przykład twoja dola: żebyś miał, żebyś się czegoś do-
robił. Miałeś dobrą dolę. Mieszkałam z tobą, piłam, jadłam — wszystko z dolą,
ze szczęściem. To jest dobra dola, to jest szczęście. Gdybyś miała dobrą dolę,
miałabyś coś [szczęście].

Łoszotija (Welᴶanica)

Łoszotija? Imat, bre, Josif! Te zgajrosujet neszto. Te strefujet. Japerot
łoszotija je. Mrto’a dusza se podigat — to’a! Imat swekako łoszotiszte. Imat
neznanie i znanie. Togaj izłagat, na mrakot: od kogaj se smraczit do petli peja-
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Wołcze. Dziecko posmarowane dziegciem
przeciw wampirowi

nie. Od petli pejanie nema
niszto. Wo zła doba taja ski-
tat. Togaj so ogoń treba da
idesz. Begat od wideło to’a.
Se płaszit i to’a!

Łoszotija? Jest, istnieje, Josi-
fie! Coś ci krzywdę robi. [Coś]
cię napada. Wampir jest łoszoti-
ją. Dusza zmarłego wstaje — i oto
ona. Są różne łoszotiszcza. Są nie-
znane i znane. Wyłażą o zmroku:
od zapadnięcia zmroku do pia-
nia kogutów. A od piania kogu-
tów niczego już nie ma. Ona łazi
w złą dobę. Wtedy trzeba chodzić
z ogniem. Ona ucieka przed świa-
tłem. I ona się boi!

Łoszotija (Stefkojca)

— Szto je łoszotija?
— Szto je łoszotija? Szto

je? Ja ne znam.
— Al’ od łoszotija so ka-

tran maczkate?
— So katran! Od japer!
— Owa łoszotija po tem-

nica szto ne idesz, al’ je ja-
per?

— Drugo cie te zgajro-
sat, po temnica odejki. To’a
ne je wistina japer. To’a ło-
szotiszte, to’a neszto (szept
i gest podający nieokreślone
wymiary). Wo zła doba bez
ogoń ne ida: cie me snamerit neszto. Łoszotijata, temnicawa! Cie me zgajrosat
neszto.

— Kako cie te snamerit?
— Sega da legnesz, cie legnet na tebe.

— Co to jest łoszotija?
— Co to jest łoszotija? Co to jest? Ja nie wiem.
— Czy od łoszotiji smarujecie dziegciem?
— Dziegciem! Przeciw wampirowi!
— Czy ta łoszotija, co (przez nią) nie wychodzisz po ciemku, to jest wam-

pir?
— To coś innego krzywdę ci robi, kiedy po ciemku chodzisz. To nie jest

prawdziwy wampir. To jakieś łoszotiszte, to jakieś coś (szept i gest podający
nieokreślone wymiary). W złą dobę nie wychodzę bez ognia — bo coś mnie
spotka. Łoszotija ta, ta ciemność. I jakąś krzywdę mi zrobi to coś.

— W jaki sposób cię to spotka?
— Jak się położysz, ono położy się na tobie.
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Stefkojca: „Sencziszte: to’a łoszotiszte, japeriszte, łoszotija, senka. Ne-
koja łoszotija cie te straszuat. Cie mu reczesz: cie znemożesz”. — „Przy-
widzenie: to łoszotiszcze, wampirzysko, łoszotija, cień. Jakaś łoszotija cię
przestraszy. Powiesz na to: zaniemogłem”.
Rumena poucza Dragolᴶuba⁵⁰: „Ne włagaj kaj Stojkowci, imat łoszoti-

ja” — „Nie wchodź do Stojkowców, mają łoszotiję” (Tome chory).

Wiedźma

Wesztica: to’a je żiwa żena. Skitat. Kogaj cie zaspijet, cie mu izlezet dusza-
ta, cie skitat. Taja cie leżit trupe. Cie skitat, cie skitat duszata, kogaj cie najdet
nekogo na temnica, cie go ispijet. Ja czoek, ja stoka cie bidet, cie go ispijet.
Tamaszna, samożiwna żena — taja je wesztica. Neka stara. Cie szetat take, cie
mu se maczit duszata, od tamafłak.

Wiedźma to jest żywa kobieta. Wałęsa się. Gdy zaśnie, wylezie z niej du-
sza i pocznie się wałęsać. Ona zaś będzie leżeć jak trup. Będzie się włóczyła
i włóczyła ta dusza, gdy zaś natrafi [na] kogo po ciemnicy, wyssie go. Czy to
będzie człowiek, czy bydlę — wyssie go. Skąpa, samolubna kobieta — ta jest
wiedźmą. Jakaś starucha. Będzie się tak włóczyć, będzie się męczyć jej dusza
— ze skąpstwa.

Wampir. Wołcze 7 i 8 września [1932], inf. Igne, również Welᴶanica

Wampirem może się stać każdy umarły, najrzadziej dziecko. Człowiek
się zwampirzy, gdy go, kiedy leżał martwy, przeskoczy jakieś zwierzę —
pies lub kot, lub kura, lub jakieś inne.
Najczęściej zwampirzeniu podlega zły człowiek, łosz. Złodziej albo

oszust. Wampirzenie idzie od krw [przez krew]. Tak na przykład w Woł-
czu tylko Awramowcy mogą podlegać zwampirzeniu. W innychmaałach—
nie. (Informacja Cira: Awramowcom wiedzie się, gdy kradną; innym nie.
Awramowcy to złodzieje).
[Pytanie]: Czy kobieta może się zwampirzyć od żałost (ze smutku)?
[Odpowiedź] Igne: Również od żałost może się człowiek zwampirzyć.

Kiedy wampir się zwampirzy od żałost, najczęściej [przychodzi] do żony.
Do dzieci mniej. Z żoną może współżyć jak zwykły człowiek, ale tylko wte-
dy, gdy pozostanie wampirem dłużej — kilka lat: „kogaj obujet opinci”
[„kiedy założy opanki”], to znaczy gdy z powrotem przybierze ludzką […]
postać. Tu takiego wypadku nie było. Milenko opowiadał o jednym wy-
padku galickim [tj. w miejscowości Galicznik].
Wampir (japer) czyni rozmaite szkody. Najbardziej tym, z którymi się

kłócił. U Cira był wypadek, że gdy się zwampirzył jeden człowiek (w Aw-
ramowskim maało), jedna po drugiej ginęły owce. Zastosowano wówczas
praktykę, doradzoną przez jedną kobietę z Awramowskiego maała, której
się zwampirzył mąż. Wzięto żar, na żar rzucono suchą paprykę i tym wy-
kadzono trło [koszarę]. To wypędziło wampira.

⁵⁰Rumena to 5-letnia córka Kola, Dragolᴶub — jej trzyipółletni brat.
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Do wyżej wspomnianej kobiety powracał jej mąż, wampir. Przychodził
i łupał, skrzeczał i skrzypił po domu. Raz żona zdecydowała się wypędzić
wampira. Zamknęła drzwi na klucz, rzuciła na żar paprykę i poczęła da
gaczkat [zamawiać] — [wypędzać] wampira. Ale on wtedy wziął kij i po-
czął ją grzmocić i pa udri, pa udri [i walił, i walił]. Żona poczęła wrzeszczeć,
wreszcie wybiegła na dwór i tak się ocaliła.
Według Welᴶanicy tego wampira wypędzono w ten sposób, że raz gdy

szli pazardżiji [kupcy], gaczkano [zamawiano] mu, by z nimi poszedł. Przy-
plątał się do nich i opuścił wieś.
Jeśli się nie wypędzi wampira, i tak wkrótce wypędzi go coś [innego].

Zje go wilk albo wypędzi go ze wsi pies. Ale pies musi być albo zupełnie
czarny, bez jednej łatki, albo też taki pies, który jest całkiem czarny, ale ma
po jednej białej plamce nad okiem. Pies nie [zjada] wampira, tylko szczeka
i go przepędza. Wilk zje go natychmiast.
Wampir uczłowieczy się całkowicie, gdy minie sześć tygodni od śmier-

ci. Do sześciu tygodni tak się szwenda — niewidzialny, ale szkodliwy.
Widzi go tylko czarny pies i wilk. Uczłowieczony wampir wygląda jak czło-
wiek, ale nie ma kości i zębów. I jego syn — japernik — również nie ma
kości. Nie może wykonać żadnej ciężkiej roboty, nic dźwignąć. I on ma
władzę widzenia wampira.
Japernik (japerdżija) może widzieć wampira i dzięki temu może go wy-

pędzić lub zabić — nożem albo ze strzelby. W [benczowskim] wypadku
wywiódł go ze wsi, grając na gajdzie, i później zabił.
W obrzędzie pogrzebowym istnieje praktyka, która zapobiega zwam-

pirzeniu się nieboszczyka. Kutnica, która miesiła chleb na stypę, weźmie
mesał ⁵¹ i trzymając [go] za jeden koniec, [trzy razy] obejdzie grób do-
okoła, włócząc za sobą mesał. Przy tym wymówi zaklęcie w tym sensie:
„Dotąd możesz się ruszać, odtąd ci nie wolno”. Potem, jeśliby się niebosz-
czyk zwampirzył, będzie sterczał w obrębie zatoczonego koła i nie mogąc
wyjść poza nie ani wrócić z powrotem do grobu, będzie absolutnie bez-
bronny wobec wilka [lub innego zwierzęcia], i gdy ten przyjdzie, pożre go
natychmiast.
Welᴶanica określa wampira: biwoł [bawół].
Welᴶanica opowiada o wypadku galickim. Umarł jeden galiczanin, ku-

piec. Miał sklep w Carogrodzie. Gdy do Carogrodu szła karawana, on się
przyplątał do karawany i razem z nią zawędrował do Carogrodu. Tam, jak
zwykle, siedzi w sklepie i sprzedaje. Ale nic innego nie robi. Tylko dzień
w dzień zarzyna owcę i pije krew — jeść nie może ani mięsa owcy, ani nic
innego, gdyż nie ma zębów. Przyszedł raz do Carogrodu jeden jego krewny.
Idzie do sklepu i widzi tam nieboszczyka. Zrozumiał, w cziom dieło ⁵². Wró-
cili razem do Galicznika. Tam wrócił do domu, siadł przy ogniu i siedzi.
A była tam i jego żona, i snacha [synowa], i mała córka, dziecko jeszcze.
Wzięła słomkę z ognia i przytknęła mu do oka. I je opaliła. Japer więcmówi:

⁵¹Mesał (mac.) — lniana płachta służąca do przykrywania ciasta na chleb, gdy rośnie.

⁵²W cziom dieło (ros.) — w czym rzecz.
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„Nieście mnie do doktora. Ale — mówi — sam iść nie mogę, wilk albo coś
[innego] zjadłoby mnie. Weźcie torbę na kozią [wełnę], wsadźcie mnie do
środka i tak nieście do Debaru”. Tak zrobili. Przeszli przez las [i] doszli do
miasta. Tu rzucili torbę na ziemię, by wyciągnąć nieboszczyka. Ale [przy-
biegły] psy, wszystkie psy z miasta […]. Skupiły się, skupiły i pożarły go
— gdyż nic potem nie znaleziono w torbie.

Przeciw wampirowi (Welᴶanica)

Milenko szto umreł, pa se pokrenuł, pa se powratił. To’a je łoszotija. Japer
da se storit. Bog da czu’at, da sedat neka łoszotija. Od to’a se maczkat, po wra-
tite se maczkat. Od to’a, od łoszotija. Pa i na decata se maczkat. Pod miszkite,
na czełoto, wo gradite, wo tiłot, krst cie mu maczkasz. I na wratata krst cie
maczkasz.

Wołcze. Krzyż z dziegciu na drzwiach od łoszotija

Milenko, który umarł,
podniósł się [z grobu] i po-
wrócił. To jest łoszotija. Tak
powstaje wampir. Uchowaj,
Boże, żeby się tu jakaś łoszoti-
ja zagnieździła. Przeciw temu
się smaruje, drzwi się sma-
ruje. Przeciw temu, przeciw
łoszotiji. Dzieci też smaru-
jesz. Pod pachami, na czole,
na piersiach, z tyłu po krzy-
żu smarujesz. I na drzwiach
krzyż smarujesz [także]⁵³.

[Trebowle], 28 września
1932, Trpo. Podobnie jak zmej
do dziewczyny, człowiek, któ-
ry się zwampirzył po śmier-
ci, przychodzi do swojej żo-
ny. Ta natychmiast [mówi]
to sąsiadom. Wtedy przyzywa
się wampirnika (wampirdżija),
by zabił wampira. Wampir-
nik to syn wampira. Tylko on

posiada moc widzenia go i dzięki temu może go ubić. W Benczu był nie-
dawno wypadek, że się jeden człowiek po śmierci zwampirzył. Przyzwano
wampirnika aż z Kiczewa. Ale ten nie zabił wampira, rozkazał tylko dąć
w gajdy i grać oro— i tak oro wywiodło wampira ze wsi.
W jednej wsi [żył jeden] wampirnik […]. Ale przed kilku laty ubili go

kaczacy [bandyci]. Wampirnika łatwo poznać: jest on niezwykle słaby, nie
może podnosić z ziemi nic ciężkiego.

⁵³O smarowaniu na drzwiach i sprzętach krzyży ciastem obrzędowym por. niżej w rozdz.
„Bożić — Wodici”.
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Wampir czyni rozmaite szkody. Ale tylko obcym ludziom, z którymi
się kłócił. Mści się na nich. U siebie w domu, w rodzinie, szkód nie czyni.
Przychodzi tylko i przynosi, co może, co znajdzie na drodze. Dziad Trpa
się zwampirzył. Wtedy przychodził do domu i kołysał kołyskę, w której
leżał Trpo. Przynosił mu również owoce: gruszki, jabłka, śliwki i kładł przy
głowie.
Również kobieta może się zwampirzyć. Taka kobieta — wampirka —

czyni największe szkody. Szczególnie wyjada młode kurczęta.
Co do poczęcia wampirnika, ciąży żony wampira, żadnych informacji

dostać nie mogłem. To punkt, który nie wchodzi w tradycje o wampirze.
29 września 1932. Wampir po porecku: japer. Japerdżija—wampirnik.

Wampirnik, którego zabili kaczacy, był z Sedlarewa. Wampirnik — zwy-
czajny człowiek: je i pije jak każdy z nas, tylko nie ma siły, żeby dźwigać
ciężkie rzeczy.
Przed paroma laty był on (wampirnik z Sedlarewa) wezwany do [wsi]

Turczane w Gostiwarskiem, [gdzie] wampir począł czynić szkody u jedne-
go gospodarza i owce padały martwe jedna po drugiej. Każdej nocy padała
jedna. Wezwano japerdżiję. Ten, gdy przyszedł [do] baczyła⁵⁴, gdzie trzy-
mano owce, popatrzył na pasące się stado i ujrzał wampira, jak jeździ na
ownie [baranie]. Podjął się go ubić. Ostrzegł tylko wszystkich, że po [tym]
fakcie popadnie w neswest ⁵⁵, [więc] żeby wtedy tak [go] zostawiono i nie
cucono, póki sam nie przyjdzie do siebie. Rozkazał pędzić stado w baczyło
(argacz ⁵⁶), a sam z siekierą w ręku zaczaił się przy wrotach. Stado sunę-
ło ku baczyłu z ownem w środku. Gdy pół stada przemknęło przez wrota,
pokazał się i owen. Wtedy wampirnik zamachnął się z całej siły siekierą
i uderzył w powietrzu. Pół stada pierzchło w głąb baczyła, drugie pół —
w pole. We wrotach bluznęła na ziemię krew i piana — od wampira; ale
nikt nie widział nic więcej. Wampirnik zemdlał i ocknął się dopiero jakiś
czas później. Tak zginął ów wampir. A wampirnik w nagrodę dostał owna,
towar pszenicy i inne dary. I dwa dni gościł — jadł i pił [w] baczyle.

[Ziemia i woda]. Trebowle, 12 października 1932, Trpo

Ziemia leży na wodzie. Na trzy części wody [przypada] tylko jedna
część ziemi. Jak ziemia się trzęsie, to jest od tego, że wodny byk kula się
w wodzie. Wodny byk wygląda tak samo jak i lądowy — zwyczajnie.
W wodzie jest życie, [tak] jak na ziemi. Wszystkie stworzenia, co żyją

na ziemi, żyją i w wodzie. Są również i wodni ludzie. Prócz tego ryby.
Wodnego człowieka Trpo nie widział. Ale widział wodne bydło, gdy był

na Białym Morzu ⁵⁷. Gdy morze spienione, nic się nie widzi. A jak się uspo-
koi, wtedy wodne bydło — konie, bydło, owce, kozy, świnie — wychodzi

⁵⁴Baczyło, mac. bacziło— bacówka.

⁵⁵Neswest, mac. neswesnost — omdlenie, utrata przytomności, nieświadomość.

⁵⁶Argacz (mac.) — koszara dla owiec i bydła.

⁵⁷Belo More (mac.) — Morze Egejskie; zgodnie z terminologią turecką (Akdeniz) — Morze
Śródziemne.
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na wierzch. Trpo widział konie. Takie same, jak nasze, tylko mniejsze. Mia-
ły białe grzywy [wokół] głowy.

Trpo o smuku⁵⁸ (od matki). 24 września 1932, Trebowle

Nie jest grzechem zabić smuka. Trzeba go zabić, gdy się go spotka gdzie
bądź. To jest najniebezpieczniejsze zwierzę. W lesie, gdy człowiek zaśnie,
dusi go. Krowie owija się około nóg i ssie ją. [Z tym, że] wysysa nie mleko,
ale krew.
Raz jeden czoban⁵⁹ zasnął w lesie — [a było to w] południe — koło

owiec pod bukiem. Nadszedł smuk i widząc go śpiącym, postanowił wejść
[w niego], by jeść wątrobę i nerki (dżigerice). Człowiek spał i brzuch miał
odkryty. Smuk położył listek na pępku, a sam począł drapać się na drzewo,
by stamtąd skoczyć prosto na pępek i tędy wejść [do środka]. Ale czoban
przebudził się na czas. Zobaczył, co smuk robi, i zrozumiał jego zamiary.
Chwycił płaski kamień i położył go na pępku, a na kamieniu liść. Smuk wy-
drapał się na samwierzchołek drzewa— stamtądwycelował w liść i skoczył
w dół. Uderzył o kamień i rozbił się na śmierć.
Smuk zawsze wchodzi w człowieka, by mu jeść wewnątrz dżigerice

i człowiek umiera. W Zduniu jeden umarł od smuka, który mu wszedł we-
wnątrz w brzuch. Smuka nikt nie widział, gdyż człowiek umarł i tak go
pochowali, ze smukiem wewnątrz. Smuk najczęściej włazi przez usta.
Raz jeden czoban zasnął w lesie, a usta trzymał otwarte. Przyszedł smuk

i począł włazić [do środka]. Zdarzyło się, że przechodził jeden podróżny
i widział, jak ogon smuka zwisa z ust [czobana]. Poczekał, póki cały smuk
nie wlazł wewnątrz i wtedy go obudził. Czoban natychmiast chwycił się za
brzuch, że go boli srce [brzuch]. Gdyż smuk począł się tam przewijać i wier-
cić — a i wielki był i tam się rozdął. Podróżnik mówi czobanowi: „Chodźmy
[do] baczyła”. Czoban usłuchał i poszli. Tam rozkazał, by zgotowali słod-
kiego mleka. Owinął czobanaw koc (czy skóry) i gdy mleko zawrzało, kazał
mu się nagiąć nad kotłem i wdychać mleko. A od pary i zapachu smuk się
zwabił i cały wylazł — i w mleko. Smuk najbardziej się wabi na mleko.
Wtedy podróżny mu opowiedział: widziałem, jak smuk ci właził w usta,
i dlatego kazałem ci iść [do] baczyła.

*

Grzech ⁶⁰

Greota da imasz, da mu ne dajesz [na] nekoj straden. [Toa je] greota.

⁵⁸Smuk (mac.) — wąż Eskulapa (Zamenis longissimus), wyobrażany jako istota demonicz-
na. Wąż Eskulapa nie jest jadowity, ale zabija ofiary, owijając się wokół nich swoim długim
ciałem.

⁵⁹Czoban (mac.) — pastuch.

⁶⁰Por. niżej par. „Uczynek lekarski i grzech” w rozdz. „Walka o życie. [Zdrowie, choro-
ba i śmierć w systemie magii i religii]” i podrozdz. „[Terminologia uczynku czarowniczego
w kontekście moralności społecznej]” w: Czarownictwo Porecza Macedońskiego w części 2.
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W praznik da rabotasz, greota [je]. G’ostajił Gospod i to’a praznikot. Za
zdrawje si drżisz. Nekoja bolest cie ti dajet Bog: cie odleżisz, pa cie umresz.

Momok dejka da prewarit, greota za momokot je. Da ja łażet, da ja łażet,
pa posle da mu prdit od zadot. Greota je. Zaszto ja łagał, ja łagał, da ja ne
zemet? Ewo Stojmirka, Sekuła: se łażet. Greota je. Ama sede jeden Bog szto se
ne łażet. Greota je.

Dejka dete da imat, ne czinit. „Cie m’utepat rofinie, cie m’otkopat grad”.
Greota to’a je.

Neka wdojca so deca, pa da mu prajisz madziji, greota je. Taja szto cie
onadit, cie te trgat; ja tebe, ja czeład. Czeład, preczeład. Ja sega cie prajim, cie
trgat deca Kolojczini. Tija cie trgat.

Da nema da ruczat, stoka da nemat, madziji da prajisz, greota to’a je.
Greota je. Stoka je taja. Jazik nemat. Cie trczasz. Na toj wek ne te pusztat;
stoka je taja.

Majka Jowaniczina mu ne trpe’a decana. Stanała jedna krawa owde Di-
mitrijowska. Mu se prowreła. Wodi se, teli se: mrtwi telinia. Mrtwi cie otelit.
Tija madziji se! Take, take dwa–tri pata. Pa kogaj cie fatesze kraata, so zabi
łudi cie izjedet. Take, take krawata ja prodade’a. Ja zakłaa, ja prodade’a. Szto
od Boga dajeno, ne je greota da zakolesz.

Tija madziji szto praat, w pakoł ja frłat. Ama tija szto sme prajili na Stoj-
mirka, to’a niszto. Mije sme ne mu prajili łoszo: da umret al’ da [go] nemat.
Neka se żiwit. To’a niszto.

Czo’ek da utepasz, je greota. Sin majka da tepat, i to’a greota. Majka te
nosiła dewet meseci, te gledała. Sin tatko da tepat, i to’a greota. Te ranił. Weżan
te nosił. Orał, kopał. Tatko.

Brata da tepasz — bratot i to’a. Komszija, bratot. Brat sestra da tepat,
greota je. Sestra ti je. Na jedno serce swe leżali.

Munafit da prajisz, kodoszłak: greota. Greota: munaficzit, munafit cie pra-
jit. Kodoszit: onake cie łutit, na zinajet, kodoszłak (intrigowanie).

Da kradesz, greota je. Ocku da ukradesz, cie te weżuat na toj wek. Cie te
maczat.

Da łażesz: i to’a ne je uba’o. Cie te maczat. Cie te frłat w pekoł, cie warisz
wo katran i wo żeżka woda.

Da kołnesz, ako je kriwa, cie ja fatat kletwite. Ako ne… Greota ne je.

Jeśli masz, a nie dasz jakiemuś nieszczęśliwemu — grzech.
W święto jeśli pracujesz — grzech. Bóg i to święto ustanowił. Obcho-

dzisz je dla zdrowia. Ześle na ciebie Bóg jakąś chorobę — odleżysz [swoje], no
i umrzesz.

Jeśli chłopak oszuka dziewczynę, grzech ma chłopak. Żeby się z nią zaba-
wiał i zabawiał, a potem żeby kopnął ją w tyłek — grzech ma. Po cóż się z nią
zabawiał i zabawiał, żeby jej nie wziąć?*. Ot, Stojmirka i Sekuła zabawiają się.
[To] grzech. Ale tylko jeden Bóg, co nie oszukuje. To grzech.

Jeśli dziewczyna ma dziecko — niedobrze. „Ubiją mnie gromy, zasypie
mnie grad”. To jest grzech.

Jeśli czynisz czary wdowie z dziećmi, to grzech. Tej, co je wykona, poumie-
ra w mękach [czeladź]. Ona sama albo [jej] czeladź. Dzieci, wnuki. Gdybym ja
teraz zrobiła [czary], poumierają dzieci Kolowe⁶¹. One poumierają.

*[Na margnesie:] Brak sankcji: niszto ne mu s’onadit [nic mu się nie stanie].

⁶¹Stąd wniosek, że tę wypowiedź zapisał Obrębski od Stefkojcy, matki Kola.
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Gdyby [ktoś] nie miał co jeść, gdyby nie miał bydła, a ty czary [mu] czy-
nisz, to grzech. Grzech jest. To bydło, nie powie, [coś mu uczynił]. [Kiedy]
umrzesz, nie puszczą ciebie na tamten świat. To bydło.

Matce Jowanicy nie chowały się dzieci. [Kiedyś] zatrzymała się tutaj kro-
wa Dymitra — [i ta kobieta] przeszła pod nią. [Krowa] parzy się, cieli —
[i rodzi] martwe cielęta. Martwymi [krowa] się cieli. To czary! Tak [było]
dwa, trzy razy. Aż kiedy chwyciło krowę, zaczęła gryźć ludzi zębami. Tak więc
krowę sprzedali. Zarżnęli ją i sprzedali. Co dane od Boga, nie ma grzechu, jeśli
zarżniesz.

Te czary, co [kobiety] czynią, do piekła [czyniącą] wtrącają. Ale te, cośmy
je robili nad Stojmirką, to nic takiego⁶². Myśmy nie czynili jej źle: żeby umarła
albo żeby jej nie było. Niech sobie żyje. To nic.

Jeśli zabijesz człowieka — grzech. Jeśli syn bije matkę — i to grzech.
Matka nosiła cię dziewięć miesięcy, doglądała ciebie. Jeśli syn bije ojca — i to
grzech. Żywił cię. Przywiązanego cię nosił. Orał, kopał. To ojciec.

I brata jeśli bijesz — [to grzech]. Brat to brat. Sąsiad — brat. Jeśli brat
bije siostrę — i to grzech. Siostrą ci jest. Pod jednym sercem leżeliście.

Jeśli robisz intrygi, [czy] na złość — grzech. Grzech: intrygi, jeśli będą
intrygować. Złośliwie: by wywołać złość, by dokuczyć, [by] jątrzyć (intrygo-
wanie).

Jeśli kradniesz— grzech. Jeślibyś ukradł [choć] odrobinę, będą cię wiązać
na tamtym świecie. Będą cię męczyć.

Jeśli kłamiesz — i to nie jest ładnie. Będą cię męczyć, rzucą cię do piekła,
będziesz się gotował w smole i w gorącej wodzie.

Jeśli rzucasz klątwę na [kogoś, kto] zawinił, to klątwy się go uczepią. Jeśli
nie… [Klątwa] to nie grzech.

Tubylcza teoria rytuału

Teoria rytuału⁶³

Rozróżnienie czynione przez tubylców między różnymi rodzajami te-
go, co rytualne: praznik⁶⁴, zarok, post, adet, zakon.
Cywilizowany podróżnik widzi święta i obyczaje. Tubylec widzi wię-

cej: stałe zróżnicowanie rozmaitych aktywności rytualnych.
Zakon: praznici, crkwa [cerkiew i bywanie w cerkwi], molenie [modli-

tewne prośby, intencje], krstenie (se krstisz) [żegnanie się/czynienie znaku
krzyża (żegnasz się)] (przez kontrast z innymi zakonami, np. turski zakon
— turska wera [tureckie zasady religijne — turecka wiara]⁶⁵).
Adet i jego kontekst.

⁶²Mowa o magii miłosnej; więcej szczegółów w części 2 w: Czarownictwo Porecza Mace-
dońskiego.

⁶³Konspekt przetłumaczony z oryginału angielskiego; tłum. Anna Engelking.

⁶⁴Praznik to półświęto, czyli święto lokalne, niebędące cerkiewnym świętem liturgicznym
ani dniem patrona.

⁶⁵Mowa o islamie.
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Zarok (dni świętych patronów) (usankcjonowane zakazy, skojarzenie
ze świętymi).
Zaduszne soboty: razdawaczki, tażenie, swecia [zadusze roznoszenie po-

karmów, lament zaduszny, świeca zaduszna].
Chrzciny, obrzędy pogrzebowe, obrzędy weselne.
Podstawowa dwudzielność: adet = działanie rytualne, zarok = po-

wstrzymanie się od działań nierytualnych.
Męska, dziewczęca i kobieca teoria rytuału.

*

Granica oddzielająca czynności świeckie od sakralnych, zarówno kul-
towych, jak i religijno-magicznych, jest dla Poreczanina jasna i wyraźna.
Nie ma on nigdy wątpliwości co do tego, czy dana czynność, wykony-
wana w związku z pracą na roli, pasterstwem i hodowlą bydła, różnymi
rzemiosłami i imprezami handlowymi lub dotycząca jakichś transakcji
prawno-społecznych, posiada znaczenie świeckie czy też ściśle rytualne.
W granicach swej wiedzy i doświadczenia ma on jasne i niedwuznaczne
koncepcje przyczynowości, rządzącej światem zjawisk naturalnych i umie
wyzyskiwać je dla swych potrzeb i celów. Równocześnie jednak wierzy,
że na zdarzenia i zjawiska naturalne wpływają w ten czy inny sposób
różne istoty nadnaturalne, takie jak Bóg, święci i cały szereg różnych de-
monów, przychylnych […] człowiekowi lub wrogo doń usposobionych.
Wierzy również, że świat zjawisk naturalnych może być kontrolowany
i kształtowany przez człowieka za pośrednictwem czynności sakralnych, za
pomocą których zjednywa się bóstwa do dobroczynnego działania na rzecz
człowieka, zaprzęga się siły i zjawiska natury do pracy na jego korzyść,
zabezpiecza się od demonów złośliwych i wszelkich innych naturalnych
i nadnaturalnych klęsk i niebezpieczeństw, uzyskuje się upragnione obiek-
ty i pożądane cele inną drogą aniżeli ściśle racjonalna czynność świecka.
[…]
Oczywiście wiele czynności o charakterze świeckim, racjonalnym jest

wolnych od akompaniamentu rytualnego. Wszędzie jednak tam, gdzie re-
zultat pewnej akcji czy imprezy wymyka się spod kalkulacji, gdzie nie-
ustannie ciąży nad nią moment hazardu i ryzyka, gdzie realizacja zadań
i celów, na których skupiają się najżywotniejsze pragnienia ludzkie, wy-
myka się spod pełnej kontroli człowieka, obecność rytuału magiczno-reli-
gijnego jest niemal [nie do odrzucenia].
[…] Cały system czynności […] sakralnych nie stanowi dla [Pore-

czanina] jakiegoś amorficznego zespołu praktyk, których sens tłumaczy
się jedynie tradycją i zwyczajem — [lokalnym] konserwatyzmem. Jest
on zróżnicowany: wyodrębniony z jednej strony od czynności świeckich,
z drugiej zaś […] podlegający zróżnicowaniu wewnętrznemu. [Podział]
czynności sakralnych [na] praktyki kultowe i magię […] [został] wpro-
wadzony przez naukę. [Poreczanin] jednak ma […] swoją teorię rytuału,
własne koncepcje co do tego, czym są poszczególne praktyki […] sakralne.
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Aby [więc] zrozumieć, czym są czary, konieczne jest zaznajomienie się
z miejscowymi koncepcjami — z tubylczą teorią rytuału. […]
Rytuał magiczno-religijny posiada wybitnie utylitarny charakter i jego

celowość, określona życzeniami, intencjami i wierzeniami jego inicjatorów
i wykonawców, niewiele odbiega w swej treści od celowości tych wszyst-
kich racjonalnych czynności gospodarczych, w które wpleciony jest obrzęd
i z którymi tworzy on pewien zorganizowany, zamknięty system.
Tak na przykład cały system podstawowych zajęć gospodarczych, rol-

niczych i pasterskich ujęty jest w ramy rytuału magiczno-religijnego, który
w postaci różnych obrządków inauguracyjnych i terminalnych otwiera ich
rozpoczęcie i akcentuje przejście z jednego etapu do drugiego, bądź to-
warzyszy poszczególnym fazom tych czynności. Niektóre z tych obrzędów
otrzymują bardziej spektakularne, rozbudowane formy, inne sprowadzają
się do aktów niepozornych, ledwie że dostrzegalnych. W takiej czy innej
postaci rytuał pojawia się stale jako nieodłączny składnik całkowitego sche-
matu czynności rolniczych, pasterskich i innych. W dziedzinie rolnictwa
inauguracja obrzędowa poszczególnych czynności sezonowych, takich jak
orka, siew, żniwa, młócka, przemiał itp., wyraża się specjalnym rytuałem
zasiewków, zażynek i dożynek, aktami rytualnymi towarzyszącymi młóc-
ce, magazynowaniu zboża i mąki itp. Również zajęcia pasterskie otrzymują
swoją oprawę rytualną, niejednokrotnie bardzo wyrazistą, bogatą i urasta-
jącą do rozmiarów skomplikowanych ceremonii w takich momentach, jak
pierwszy wiosenny wypęd stad na pastwiska, rozpoczęcie dojenia i prac
związanych z mleczarstwem, [czy] zakończenie jesiennych wypasów.
Znaczenie przypisywane przez ludność poszczególnym aktom obrzę-

dowym rzadko […] przyjmuje postać jakiegoś mglistego przedstawienia
o dobroczynnych, lecz nieokreślonych skutkach obrzędu. Śpiewna inkan-
tacja, modlitwa lub zamówienie, wchodzące w całość obrzędu jako jeden
z jego rytualnych składników […], są być może najlepszym, gdyż skon-
densowanym do najistotniejszych [treści], wyrazem tych pragnień, nadziei
i życzeń, które są głównym motorem aranżowania i wykonywania rytuału.
Uczynić kłosy pełnymi, ziarno zaś całym, zdrowym i czystym, dać zbio-
rom bogactwo i obfitość, zapewnić ciągłość plonu w następnym sezonie
gospodarczym, zabezpieczyć zbiór od szkodników i uczynić go odpornym
na apetyty ludzkie: oto są podstawowemotywy rytuału rolniczego i znacze-
nie przypisywane poszczególnym jego fazom. W podobnych kategoriach
wyraża się również magiczna celowość obrzędów, związanych z czynno-
ściami pasterskimi. Mają one zabezpieczać zdrowie stad, chronić je od żmij
i wilków, zapewniać im płodność i mleczność itp.
Rytuał magiczno-religijny o tym charakterze nie jest lokalizowany wy-

łącznie w systemie czynności, z którymi [wiąże go jego] znaczenie i […]
celowość. Obrzędy mające na celu szereg korzyści gospodarczych nie ogra-
niczają się tylko do inauguracji czy zamknięć pewnych czynności [rolni-
czych lub pasterskich].

*
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Rytuał magiczno-religijny nie jest niezależnym systemem. Wplata się
on w szereg sezonowych lub okolicznościowych czynności świeckich: go-
spodarczych, społeczno-prawnych itp. bądź też związany jest z pewnym
świętem dorocznym, którego sens i znaczenie zasadzają się na zespole […]
aktów obrzędowych, poświęconych różnorodnym aktualnościom sezonu.
[…]
Całkowity schemat rytualny, realizowany w związku z jakimś świętem

lub serią świąt, składa się normalnie z […] trzech składników: czynno-
ści kultowych, religijnych, których przedmiotem są Bóg, święci i zmarli,
zaroków, czyli zakazów pracy, przestrzeganych w respekcie przed [świę-
tem] i świętymi dla jakichś określonych utylitarnych celów, [oraz] adetów,
aranżowanych i wykonywanych z podobnymi intencjami [jak] zaroki. Ja-
ko przykłady schematu obrzędowości ludowej mogą służyć dwa święta
miejscowe: tak zwane święta Marcińskie (Martinoji praznici) i święta od-
powiadające chrześcijańskiemu Bożemu Narodzeniu — […] Bożić. Różnią
się one od siebie tym, że pierwsze są wyłącznie dniami zaroków, podczas
gdy tylko drugie są świętami par exellence. Poreczanin przeprowadza tę
różnicę również w terminologii […]. Dni zaroków i regularne periodyczne
święta, takie jak niedziela i piątek, to praznici [półświęta], dni wolne od
pracy; święta doroczne, takie jak Bożić, Welikden [Wielkanoc], Dziurdzio-
en, Mitroen itp., to więcej niż praznici — to święta zakonu, czyli swedni.
Kult religijny, ofiary dla zmarłych, liturgiczne nabożeństwa prawosławne
są stale związane ze swedniami [świętami], nie z praznikami [półświętami].
Z oboma natomiast typami świąt zasocjowane są adety.
Martinoji praznici trwają cały tydzień⁶⁶. Rozpoczynają się […] trzy dni

po święcie […] Arandzieła, jednego z ważniejszych świętych miejscowego
panteonu, i trwają od środy wieczorem do czwartku następnego tygodnia.
Ponieważ święta te są praznikami, nie swedniami, brak im czynności kulto-
wych z wyjątkiem zwykłych, dobrowolnych modlitw w niedzielę, [jaka]
przypada w tym okresie świątecznym. Czynności rytualne związane ze
świętami Marcińskimi [sprowadzają] się więc do zaroków i adetów.
Zaroki, to znaczy zakazy pracy, obowiązujące w czasie tego okresu

świątecznego, ograniczają się tylko do pewnych czynności i to wyłącz-
nie kobiecych. Zakazowi podlegają szycie, tkanie, przędzenie, [dzianie] na
drutach i w ogóle wszelkie zajęcia związane z obróbką wełny i przeróbką
materiałów włóknistych. Zakazane jest również zamiatanie i czesanie się.
Inne prace, roboty w polu, zajęcia pasterskie itp., mogą być wykonywane
normalnie.
Całkowity zakaz tych czynności nie obowiązuje przy tym przez ca-

ły okres świąteczny. Wchodzi on w życie w środę wieczorem, to znaczy
w wigilię świąt Marcińskich i trwa przez dwa dni. W sobotę [następuje]
raspusztenija, to znaczy złagodzenie zakazu. Zwolnione zostają [z niego]
sprzątanie, czesanie się [i] mycie głowy. W niedzielę, jako w regularne
periodyczne święto, zakaz tych czynności obowiązuje w całej pełni na

⁶⁶Od 11 do 18 listopada (24 listopada – 1 grudnia).
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równi z [zakazem] innych zajęć i prac, które [tego dnia] winny być zawie-
szone […]. W poniedziałek [następuje] ponowna raspusztenija, która tym
razem obejmuje większość czynności, podlegających świątecznemu zaka-
zowi. Przez trzy dni dozwolone jest [więc] nie tylko czesanie się, mycie
i sprzątanie, ale również [robienie na drutach] i szycie. W wigilię czwartku
zakaz zaczyna z powrotem obowiązywać w całej rozciągłości aż do piątku
rano, kiedy następuje zakłucz, czyli zamknięcie okresu świątecznego.
Zaroki te inauguruje się przez chowanie narzędzi używanych przy

czynnościach podlegających zakazowi, a więc igieł, drutów […], grzebieni
itp. Zniesienie zakazu i powrót do tych czynności znajduje swój rytual-
ny wyraz w ceremonialnym zainicjowaniu szycia i [robienia na drutach,
sprawowanym] na dworze. Od [tych aktów] rozpoczynają się zakłucz i ra-
spusztenija.
Intencją, dla której przestrzegane są zaroki obowiązujące w święta

Marcińskie, jest zabezpieczenie mieszkańców wsi od takich plag, jak żmi-
je i gady, wilki i bandyci. Jest to zresztą stała idée-maître⁶⁷ zaroków,

Wołcze. Martinoji praznici. Wiązanie węzła na łańcuchu
od kotła — adet chroniący przed żmijami, wilkami

i bandytami

związanych z zakazami szycia,
[dziania na drutach], czesania
się i mycia głowy, [jakie] obo-
wiązują [też] w niektóre inne
dni. Zaroki te nie są zasocjo-
wane z jakimś świętym, gdyż
Martinoji praznici w miejsco-
wej koncepcji nie [wiążą się
z] żadnym określonym [patro-
nem]⁶⁸. Są [to] zaroki przeka-
zane przez tradycję.
Niezależnie od tych zaro-

ków w święta Marcińskie [wy-
konywany] jest magiczny rytu-
ał o tej samej intencji i dla tych
samych celów, co obowiązują-
ce w [tym] okresie […] zakazy.
[Jest to] ceremonia zawiązania
paszczy żmii i wilkowi, a rąk
i nóg bandytom, [która odby-
wa się] w wigilię świąt, to zna-
czy w środę wieczorem. [Rytu-
ał] ten, zgodny […] z zasadami
symboliki magicznej, […] po-
lega na zawiązaniu węzła na
łańcuchu od kotła, zwieszają-
cym się nad ogniskiem w cha-

⁶⁷ Idée-maître (fr.) — myśl przewodnia.

⁶⁸Por. przyp. 96.
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cie. Zawiązaniu węzła towarzyszy oczywiście krótkie zamówienie o treści
odpowiadającej intencji zabiegu.

Kakow je sindżir odzdi wrzan,
Take dewinata da imat wrzani ustata,
[Take] da mu se wrzat na wołkot ustata,
Da [ne] jadet goweda.
Ajde gowedata se na dwor,
Cie go mu wrzujem ustata na wołkot,
Ewe, diwinawa da se wrzat,
Gowedawa da se ne pakostat.

Jak ten łańcuch zawiązany z tyłu,
Tak niech zwierz ma pysk zawiązany,
Niech się zawiąże pysk wilka,
Żeby nie zjadał nam bydła.
Idźcie zwierzęta [spokojnie] na dwór,
Zawiążę pysk wilkowi,
O, tak właśnie, niech się zwierz zawiąże,
Żeby nie szkodził bydłu.

Gdy święta się kończą i następuje zakłucz, łańcuch zostaje odwiązany
i za pomocą formuł zamówienia, któremu towarzyszy machanie i porusza-
nie łańcuchem, te trzy plagi wiejskie — żmije, wilki i bandyci — zostają
odegnane od wsi i jej mieszkańców*.
W przeciwieństwie do świąt marcińskich, które — jako dni zaroków—

należą do prazników, Bożić ⁶⁹ jest świętemw całym tego słowa znaczeniu. To
nie praznik [półświęto], lecz sweden [święto] — to znaczy święto doroczne,
obchodzone przez całą ludność chrześcijańską, i miejsce swe w kalenda-
rzu sakralnym zawdzięczające temu, że jest […] elementem zakonu. Stąd
całkowity schemat rytuału związanego z tym świętem nie ogranicza się do
zaroków i adetów, lecz obejmuje również religijne czynności kultowe, ogni-
skujące się około Boga, świętych i zmarłych. Ofiary noszone w związku
z tym świętem na groby zmarłych odpowiadają charakterowi uroczystości
świątecznych, które wypełniają uczty rodzinne, wymiana [placków] mię-
dzy rodzinami należącymi do tego samego rodu, wzajemne goszczenie się
itp. Kult religijny polega jak zwykle na modlitwach i paleniu świec w wiej-
skiej cerkiewce przed wizerunkami świętych i Boga. Ponieważ zgodnie
z miejscową mitologią mitycznym zdarzeniem [czczonym przez] to święto
miało być narodzenie Chrystusa i inne wypadki zasocjowane z zejściem Bo-
ga między ludzi i pobytem [wśród nich], modlitwy zanoszone [doń] tego
dnia mają być [szczególnie] skuteczne. Święcenie tego swednia jest jedną
ze szczególniejszych okazji do uzyskania od Boga tych [wszystkich] dobro-
dziejstw, które […] w koncepcji miejscowego dogmatu [pozostają w jego

*[Zapisy w notatkach terenowych:] Wołcze, 28 października 1932, inf. Welᴶanica i Kolo.
Magii [na wypadek], gdy bydło zagubi się w lesie, nie ma tu. Na Martinowden [dzień św.
Marcina] (w wigilię wieczorem) robi się [tak]: wiąże się łańcuch nad ogniskiem od wilka, żmii
i duszmana (aramijata) [wroga, rozbójnika]. Potem zawiązany łańcuch zostawia się osiem dni,
do następnej niedzieli. Ale Welᴶanica nie wie, jak się przy tym zamawia.

Tu [zamówienie]: zawiązuje się [pysk] wilkowi [i] żmii, a bandycie nogi.
Gdy się odwiązuje, drugie [zamówienie]: „Teraz odwiązuję ci [pysk] itd., ale wypędzam

cię [w] skopski rejon itp.”.
Inf. Trpo i Stojan. Istnieje [zamówienie], którym zabezpiecza się bydło zgubione w le-

sie [przed] wilkami. To [zamówienie] kobieta wyszeptuje, wiążąc łańcuch nad ogniskiem.
Praktyka: wiąże się łańcuch i potem więź od bydła, od sztuki, która się zagubiła, kładzie się
w crepę i przykrywa pokrywą.

⁶⁹Szczegółowszy opis rytualnych praktyk związanych z tym świętem (Bożym Narodze-
niem) por. niżej w rozdz. „Bożić — Wodici”.
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dyspozycji]: zdrowia, obfitości, dostatku, dobrobytu [czy] płodności. Sa-
me święta trwają trzy dni; […] pierwszy [z nich] nazywa się Prw Bożić,
drugi Streden Bożić, trzeci — Mał Bożić. Cały związany z tym swedniem
okres świąteczny trwa jednak dłużej. [Rozpoczyna] się […] trzy dni przed
świętem w dzień, który nosi nazwę Star Badnik i który nie jest [swedniem],
lecz dniem zaroków, to znaczy praznikiem. [Tego dnia] obowiązuje zakaz
pracy w polu i [wykonywania] wszelkich zajęć rolniczych. Również zaję-
cia domowe i czynności osobiste podlegają zakazom identycznym z tymi,
które są treścią świąt marcińskich. Intencje tych zakazów są podobne, lecz
[w Star Badnik] mają również rozleglejsze znaczenie: [należy ich] prze-
strzegać dla uchronienia się od wszelkich klęsk i plag, [jakie] mogą spaść
na niwy i stada. Specjalnym zarokiem, związanym z tym dniem, jest zakaz
wymawiania nazwy święta; przekroczenie tego zakazu może spowodować
śmierć małżonka.
Star Badnik jest równocześnie dniem, w którym rozpoczyna się aran-

żowanie adetów, związanych ze świętem Bożyca i [dlatego] nazywanych
adetami bożycowymi (bożiczni adeti). Jest to dzień [przeznaczony specjalnie]
dla adetów. Obrzędy, nie wykonane z tych lub innych przyczyn w ten dzień,
można zaaranżować lub powtórzyć w wigilię Bożyca, która nosi nazwęMał
Badnik. Większość adetów bożycowych przypada na ranek i wieczór tych
dni, część [natomiast] winna być wykonana rankiem w pierwszy dzień Bo-
życa. Adety te są następujące.
Adety wykonywane opcjonalnie w jeden z tych dni otwiera obrzęd, no-

szący nazwę żar-piłci. Jedna z dziewcząt [z] domu, zazwyczaj najstarsza,
wracając o świcie [z] wodą, winna […] zerwać dwie gałązki śliwy. Zacho-
wując milczenie, powraca do chaty i tu przykląkłszy przy ognisku, uderza
gałązkami w żarzące się węgle tak, aby posypały się iskry.W tymmomencie
przerywa zakaz milczenia i wypowiada formułę: „Żar-pilinia, żar-jarinia,
żar-jaganczinia, żar-telinia, żar-deczinia. Żenski jarinia, żenski jaganczinia,
maszki telinia, maszki deczinia” („Żar-kurczątka, żar-koźlątka, żar-jagniąt-
ka, żar-cielątka, żar-dzieciątka. Żeńskie koźlątka, żeńskie jagniątka, męskie
cielątka, męskie dzieciątka”). Zadaniem tego zabiegu jest zapewnić rozrod-
czość rodzinie i jej stadom [oraz przysporzyć] ludziom i bydłu męskiego
przychówku, żeńskiego zaś pozostałym zwierzętom domowym. Praktyka
ta jest [uzasadniona bieżącą potrzebą, ponieważ] w jakiś czas po Bożycu
zaczynają się […] kocić owce i kozy.
[Potem następuje parę] innych praktyk wykonywanych przez gospody-

nię. W izbie karmi się kury w kręgu uczynionym ze sznura, którym opasują
się zamężne kobiety. Zabieg ten ma zabezpieczać kury od napaści orłów
i jastrzębi. Strząsa się sadzę z drewnianych rusztów nad ogniskiem i wy-
sypuje ją na pole lub do ogrodu. Celem tej praktyki jest ochrona zbóż,
kiełkujących właśnie w tym czasie, przed zającami.
Nierównie więcej adetów przypada już wyłącznie naMał Badnik. Z rana

powtarza się adety wykonane na Star Badnik i prócz tego karmi się stada
pokarmem zmieszanym z krwią kury, zarżniętej w rytualny sposób nad
ogniskiem. Ma to dawać zwierzętom siłę i zdrowie. Dla tych samych celów
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smaruje się tą krwią słabe i chorowite dzieci. W ten dzień, który jest wigi-
lią święta Bożyca, nie obowiązują żadne zaroki. Cały dzień wypełniony jest
zajęciami gospodarskimi i przedświątecznymi, które pod wieczór ustępują
miejsca całej serii adetów. Miesi się i piecze komad — pieczywo obrzędo-
we, którego sploty zbiegają się ku środkowi i któremu przypisywana jest
magiczna właściwość skupiania obfitości i dostatku w rodzinie, która go
sporządza. Ciastem komada kreśli się krzyże na drzwiach, skrzyniach i spi-
chrzach domostwa, co ma je zabezpieczać przed natarczywością łoszotiji,
którym to mianem określa Poreczanin wampira, upiora, zmorę, niektóre
choroby itp. Z ciasta tego sporządza się również priwoj—dwa krążki w for-
mie przywoju⁷⁰ do jarzma⁷¹; priwoj [należy] przechować i użyć go przy
pierwszym [wiosennym] udoju, [by uchronić] od czarów mleczność stad.
Część ciasta [zachowuje] się do celów magiczno-leczniczych na całoroczny
użytek domowy. Następnie okadza się ule, co łącznie z pewnymi praktyka-
mi towarzyszącymi okadzaniu ma [sprzyjać rojeniu się] pszczół. Wreszcie,
przy zachowaniu ceremonialnego milczenia, przynosi się do domu dzbanki
z wodą, które od tej pory aż do święta Wodzic, to znaczy przez okres dwu-
nastodniowy, winny być przewiązane czerwoną wstążeczką z zawieszoną
na niej srebrną monetą oraz przykryte czymś [od] góry. Ma to bronić dostę-
pu do wody łoszotiji, która w tym okresie ma przebywać w wodzie i czynić
ją niebezpieczną i niezdatną do użycia. […]
Następne [adety] należą […] do ceremoniału [wieczerzy wigilijnej].

Wspólną ucztę rodzinną, w której reprezentowane być winny [wszyst-
kie] płody [rolne] gospodarstwa, otwiera wyniesienie przygotowanych już
potraw na [skrzynię spichlerzową] i [zaproszenie na tę wieczerzę] szczu-
rów i myszy, którym równocześnie zakazuje się przychodzić kiedy indziej
i niszczyć plon rolnika. Przy wnoszeniu pokarmów z powrotem do izby
gospodarz kładzie na ogień badnik — zawczasu uciętą gałąź dębową. Ob-
rzęd ten ma zapewnić całej rodzinie zdrowie. Ogarek badnika przechowuje
się następnie przez cały rok; służy on, podobnie jak ciasto komada, do
pewnych zabiegów magiczno-leczniczych, polegających między innymi na
[dźganiu] pacjenta badnikiem. Wieczerzy nie zastawia się na sofrze (niskim
okrągłym stole), lecz rozkłada się ją na ziemi, na długim obrusie, pod który
podściela się słomę. W czasie wieczerzy w kącie chaty stawia się jarzmo,
na którym przez cały czas płonie świeca, co jest właściwe wszelkim ce-
remoniom o charakterze religijnym (modlitwom w cerkwi, ofiarom dla
zmarłych itp.). Po zakończeniu uczty [wszyscy kładą się do snu] bezpo-
średnio na tym miejscu, na którym ucztowano. Ze znalezionych w słomie
i na ziemi resztek pokarmów wróży się, na jakie [rośliny] będzie w nad-
chodzącym sezonie największy urodzaj. Podczas wieczerzy — [co jest] ce-
chą właściwą wszelkim świątecznym uroczystościom i ucztom — religijny

⁷⁰Przywój (mac. priwoj) — pętla, spleciona zwykle z powroza lub wici, za pomocą której
wiąże się jarzmo wołowe z grządzielą narzędzia do orki lub z dyszlem wozu.

⁷¹Jarzmo — element zaprzęgu (do orki lub wozu): drewniana rama zakładana na karki
wołów (lub innych zwierząt pociągowych).
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nastrój utrzymują nieustanne modlitwy-błogosławieństwa, wyrażające ży-
czenia, [by ucztujący], ze szczodrości i woli Boga, doczekali następnego
roku w tym samym składzie [oraz w] zdrowiu, szczęściu i obfitości, których
manifestacją jest wspólna uczta rodzinna i związany z nią kult religijny.
Cykl adetów bożycowych kończy […] obrzęd aranżowany w pierwszy

dzień Bożyca przed południem przez dziewczęta wiejskie w grupkach odpo-
wiadających podziałowi rodowemu wsi. Grupki dziewcząt, zaopatrzonych
w pęki słomy, która stanowiła podściółkę uczty wigilijnej, obchodzą pasieki,
ogrody i gumna […] i tu, [owiązując] powrósłami ze słomy drzewa owoco-
we […], ścięzory gumien i ule, intonują specjalną pieśń obrzędową, [której]
treścią […] jest przyzywanie zmeja. Obrzęd ten ma przyczyniać obfite zbio-
ry zbóż, owoców [i] miodu oraz pomyślny i liczny przychówek w stadach.

*

Magiczno-religijny rytuał adetów jest oczywiście tylko częściowo uję-
ty w schemat kalendarza sakralnego i związany z praznikami i swedniami.
Występuje on także jako nieodłączny konkomitant⁷² różnorodnych se-
zonowych czynności gospodarczych i towarzyszy […] różnym świeckim
imprezom i przedsięwzięciom okolicznościowym (społeczno-prawnym, go-
spodarczym, publicznym, prywatnym itp.), których lokalizacja czasowa
wymyka się sezonowości rocznej.
Zależnie od tego, czy adety realizowane są w związku z jakimś świętem,

czy też stanowią część składową różnych czynności o charakterze specjal-
nym, dzielą się one z jednej strony na […] świąteczne, na przykład świę-
tojerskie (dziurdzioenski), bożycowe (bożiczni), wielkanocne (welikdenski),
z drugiej zaś strony na rolnicze (oraczki), pasterskie (stoczarski), weselne
(swadbiczki), pogrzebowe (smrtni) itp. Oczywiście podział ten, [w żadnym
wypadku] nie dyktowany względami celowej klasyfikacji, nie jest komplet-
ny; odzwierciedlają się w nim tylko ogólne koncepcje miejscowe, ujmujące
na swój sposób — niezbyt ścisły, lecz praktyczny — związek adetów z róż-
nymi systemami zorganizowanych czynności.
Gloria tradycji, zasocjowana z zarokami, jest również właściwa i ade-

tom. Wykonywane są one nie tylko dla uzyskania konkretnych, specjalnych
celów, lecz również i dlatego, że realizowaniem ich wyraża się respekt dla
przekazanej przez poprzednie pokolenia tradycji. Ten moment zaznacza
się zwłaszcza dobitnie w stosunku do tych obrzędów, których symbolika
jest dla Poreczanina niewyraźna i mglista. [Ich] […] konkretnych magicz-
nych rezultatów nie jest on w stanie zdefiniować, przypuszcza [jednak],
że mimo jego niewiedzy obrzęd przynosi jakieś dobroczynne skutki, gdyż
inaczej nie znalazłby się wśród otoczonych nimbem tradycji adetów.
Podobnie jak zaroki i w przeciwieństwie do zakonu, adety są […] bar-

dzo [wyraźnie zróżnicowane] terytorialnie. Jako ściśle związane z tradycją,
są one uważane za specjalność regionu, wsi i nawet rodzin; […] różnią się

⁷²Konkomitant (z ang. concomitant) — cecha towarzysząca, idąca w parze z czymś.
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między sobą ilością, [składnikami i] szczegółami [rytualnymi]. Poreczanin
jest w pełni świadom tego charakteru adetów, [co] wyraża […] w często
cytowanym przysłowiu „Sto seła — sto adeti” („Sto wsi — sto adetów”)⁷³.
W przeciwieństwie jednak do zaroków i podobnie jak zakon, swoje

miejsce w tubylczym rytuale zawdzięczać mają adety nie ludziom, lecz
Bogu: stworzone […] bowiem zostały przez Boga, podobnie jak inne urzą-
dzenia, umiejętności i instytucje ludzkie i wraz z innymi darami boski-
mi oddane na użytek człowieka. [Dlatego], podobnie jak zakon, adety są
niezmienne i człowiek nie może […] inicjować [ich] dowolnie. Magicz-
na skuteczność adetu zasadza się w przekonaniu Poreczanina właśnie na
skrupulatnym wykonaniu wszelkich szczegółów obrzędu w sposób zgodny
z tradycją i ściśle odpowiadający jego pierwotnej postaci.
Dla uzyskania [przez] czynności i akty sakralne innych celów niż te,

które przewiduje istniejący system zakonu, zaroków i adetów, pozostają
człowiekowi [jeszcze] dwie drogi. [Są to] modlitwa i ofiara, powierzające
pragnienia i życzenia ludzkie szczodrości Boga i świętych, [oraz] przyj-
mowany na siebie dobrowolnie zarok, [który] rozszerza zakres kultowych
obowiązków człowieka wobec panteonu i zgodnie z koncepcją zakonu pod-
lega tej samej zasadzie wzajemności, [jaka] rządzi wszelkimi stosunkami
o charakterze społecznym, [zarówno] naturalnymi, [jak] i nadnaturalny-
mi. Indywidualnie zainicjowany adet podobnych rezultatów wywołać nie
może. […] W przeciwieństwie do zakonu i zaroków, adety nie stanowią
[bowiem] jakiegoś systemu kultowych obowiązków człowieka wobec Bo-
ga i świętych; są one tą cząstką ingerencji boskiej w sprawy tego świata,
której Bóg udzielił ludziom i którą są oni w stanie realizować za pomocą
magicznego rytuału. Lekceważenie adetów nie jest więc takim sakralnym
przestępstwem, jakim jest łamanie zakonu i nieprzestrzeganie zaroków. Jest
ono tylko dobrowolną i nieopatrzną rezygnacją z tych prerogatyw, których
Bóg udzielił człowiekowi dla jego własnego dobra i interesu. Stąd wypeł-
nienie adetu nie jest obowiązkiem kultowym; jest on za to traktowany jako
obowiązek wykonawcy, ciążący na nim z racji stanowiska, jakie zajmuje
i funkcji, które są mu powierzone [w związku z] jego przynależnością do
określonej grupy społecznej (rodziny, rodu, wsi), w której imieniu i dla
której dobra rytuał jest wykonywany.
O charakterze adetów, ich treści i związanych z nimi intencjach dało

orientacyjne pojęcie krótkie zestawienie i naszkicowanie [tych] przypa-
dających na święta bożycowe oraz wykonywanych w związku z zajęcia-
mi rolniczymi⁷⁴. Inne adety, czy to te, które zasocjowane są z kalenda-
rzem świątecznym, czy też […] wplecione w różne czynności sezonowe
i okolicznościowe, mają podobny charakter. Podobnie, jak to ma miejsce
z zarokami, adety [mają] wybitnie utylitarny charakter i ich celowość jest
konkretna i bardzo specjalna. W sumie dają one możliwość zabezpieczania

⁷³ Inny powszechny wariant: „Kołku seła — tołku adeti” (Ile wsi — tyle adetów).

⁷⁴O adetach związanych z czynnościami rolniczymi zob. przede wszystkim niżej w rozdz.
„Prace i obrzędy cyklu rolniczego”.
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się od demonów świata podziemnego, pozwalają człowiekowi zwiększać
płodność […] stad i plenność niw i ogrodów, udzielają mu wpływu na si-
ły natury, które może naginać do swych celów i w ogóle wyposażają go
w zdolność kontrolowania drogą nadnaturalną, gdyż za pośrednictwem
sakralnego rytuału, tych wszystkich zdarzeń i zjawisk, wobec których je-
go technika, wiedza i czysto ludzkie możliwości są jeśli nie bezradne, to
w każdym razie ograniczone i niekompletne.
Znaczenie przypisywane przez ludność poszczególnym adetom rzadko

kiedy się zaciera, gdyż [wyraża] się ono jasno w śpiewnych inkantacjach,
zamówieniach i błogosławieństwach oraz w wyszeptywanych lub przemil-
czanych życzeniach, które—wraz z jakąś rytualną manipulacją— składają
się na obrzędową całość adetu. Wiara ludności w siłę magiczno-religijne-
go rytuału adetów jest wielka. Z wykonywaniem adetów asocjowane jest
powodzenie, dobrobyt [i] szczęście — normalny pomyślny tok życia, idą-
cy po linii ludzkich życzeń. Różne niepowodzenia i klęski tłumaczone są
między innymi jako rezultat lekceważenia i zarzucania adetów. Moc adetu
przypisywana jest jednak nie samej sile słowa czy skuteczności rytualnej
manipulacji, ale sakralnemu charakterowi obrzędu, który swoją moc speł-
niania pragnień i życzeń ludzkich zawdzięczać ma temu, że został […]
ustanowiony przez Boga w czasach jeszcze mitycznych i przekazany współ-
czesnym w swej pierwotnej, nienaruszonej formie.
Dotychczas była mowa o adetach jako klasie czynności rytualnych

o wybitnie magicznym charakterze, wyodrębniającej się dzięki temu wy-
raźnie i niedwuznacznie w całokształcie [tutejszego] rytuału od dwóch
innych [jego] kategorii […]: zakonu i zaroków. [Podkreślić] jednak trzeba,
że tak przedstawiony schemat miejscowego rytuału, jakkolwiek odpowia-
dający rzeczywistości, uwzględnia tylko pewien jej aspekt i pomija inne,
których poznanie jest konieczne dla pełnego zrozumienia tubylczej obrzę-
dowości magiczno-religijnej i koncepcji, w których się ona odbija.
Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że nie każdy akt rytualny, który

w naszym rozumieniu ma wybitnie magiczny charakter, mieści się w miej-
scowej koncepcji adetu. Prócz tego, nie wszystkie czynności, określane
przez Poreczanina jako adety, mają charakter obrzędów magiczno-religij-
nych […]. Jednym słowem, nie wszystko co jest magią, jest równocześnie
adetem i nie wszystko, co jest przez Poreczanina definiowane jako adet, jest
magią.
Adetem nazywana jest także […] wszelka czynność, która winna być

w [danej] sytuacji [wykonana] zgodnie z określonym ceremoniałem. Ade-
tami nazywa […] Poreczanin wszelkie akty ceremonialne czy rytualne
o charakterze sakralnym lub świeckim, będące składnikami różnych zorga-
nizowanych czynności periodycznych, sezonowych lub okolicznościowych,
dokonywających się według określonego tradycyjnego wzoru. Za adety
uważane są więc różne akty, […] które bądź to związane są z celebro-
waniem jakiegoś święta, bądź też należą do schematu sezonowych zajęć
gospodarczych, bądź wreszcie stanowią element składowy takich uroczy-
stości i czynności zwyczajowych, jak zaręczyny, wesele, pogrzeb itp. Ade-
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tem jest więc dla Poreczanina magiczny obrzęd dożynek i jesienny rytuał
wypędzania i unieszkodliwiania żmij, wilków i bandytów, adetem jest rytu-
alne powstrzymywanie się od pracy w jakiś praznik, adetem jest publiczne
zawodzenie i opłakiwanie zmarłych, adetem [jest] wreszcie etykietalny
ceremoniał weselny obdarzania rodu i gości chłopca przez dziewczynę.
Natomiast do kategorii adetów nie jest zaliczany ani obrzęd dodole, który
dziewczęta wiejskie aranżują w wypadku suszy, aby sprowadzić deszcz, ani
też magia odwracania i odpędzania burzy gradowej, ani wreszcie magiczne
oborywanie wsi przed zarazą. Również praktyki i systemymagiczno-leczni-
cze⁷⁵, aranżowane indywidualnie i podobnie jak poprzednio wspomniane
obrzędy, tylko wówczas, gdy zajdzie [taka] potrzeba, nie są przez Porecza-
nina [włączane do] kategorii adetów. Wreszcie za adety w [pełnym] tego
słowa znaczeniu nie są uważane praktyki magiczne, aranżowane dowolnie
w pewnych szczególnych intencjach i wykonywane […] przez każdego.
Przyczyna tego nie leży bynajmniej w tym, by Poreczanin z jednej stro-

ny nie przeprowadzał wyraźnej granicy między aktami oraz czynnościami
świeckimi i sakralnymi, z drugiej zaś nie zdawał sobie dokładnie spra-
wy z różnic istniejących między kultem religijnym i praktyką magiczną.
Pomawianie Poreczanina o te mankamenty umysłowe byłoby równie nie-
dorzeczne, jak w ogóle niedorzeczne jest przypisywanie społeczeństwom
prymitywnym lub niecywilizowanym podobnie monstrualnej psycholo-
gii przez popularyzatorów wiedzy etnologicznej lub niektórych teorety-
ków, którym najwidoczniej zbywa na bezpośrednim i rzetelnym kontakcie
z człowiekiem prymitywnym.
W tym rozumieniu adet oznacza pewną funkcję rytualną czy cere-

monialną, której spełnienie ciąży na wykonawcy w trakcie realizowania
jakiegoś zwyczaju lub ceremonii. Tak pojęty adet rozumiany jest jako obo-
wiązek związany ze stanowiskiem zajmowanym przez [jego] wykonawców
w rodzinie, rodzie lub wsi, obowiązek w stosunku do ludzi, którzy bądź
są [obiektem] rytualnej czynności adetu, bądź też adet realizowany jest
na ich rzecz i dla ich dobra. Zależnie od tego, komu ta funkcja przypada,
adety-obowiązki klasyfikowane są przez ludność [jako] […] męskie i ko-
biece. Ten podział pokrywa się do pewnego stopnia z podziałem adetów
na świeckie i sakralne, gdyż zgodnie ze strukturą społeczną i miejscowym
sacerdotium adety, których wypełnienie ciąży na kobiecie, są w olbrzymiej
większości typowymi obrzędami magicznymi. […]
Przede wszystkim nie wszystkie czynności, określane przez Poreczani-

na jako adety, [mają] charakter wybitnie sakralny. Adetem nazywana jest
także wszelka czynność, która winna być w określonej sytuacji dokona-
na zgodnie z tradycyjnym ceremoniałem. Istnieją zatem również i adety
świeckie. Jednakże Poreczanin nie miesza adetów świeckich z obrzędami
magiczno-religijnymi. Podobnie nie miesza magii obrzędowej, określanej
jako adety, z czynnościami kultowymi czy magiczno-religijnymi, które —

⁷⁵Praktykom i systemom magiczno-leczniczym poświęcony jest niżej rozdz. „Walka o ży-
cie. [Zdrowie, choroba i śmierć w systemie magii i religii]”.
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jakkolwiek objęte są kategorią zakonu i zaroków— w pewnych sytuacjach
mogą być definiowane jako adety. Przyczyna tego nie leży bynajmniej
w tym, by termin adet miał być symbolem jakiejś [specyficznej] koncep-
cji ogólnej. Nieścisłość i mglistość tego terminu jest […] pozorna. [Mamy
tu bowiem do czynienia z polisemią]: […] nazwa adet jest wieloznacz-
na i […] [symbolizuje] różne treści kulturalne, zależnie od tego, w jakim
kontekście [sytuacyjnym zostanie] użyta.
Pozorna nieścisłość i mglistość terminu adet jest tylko jednym

z przypadków tego zjawiska, które badacz języków prymitywnych lub
[potocznych], nie zaś literackich i specjalnych, spotyka na każdym kroku:
obfitości nazw [wieloznacznych] i braku ścisłej terminologii, [jaka pod-
porządkowywałaby] pojęcia podrzędne nadrzędnym [i] posługiwała się
symbolami wyłącznymi i niedwuznacznymi. Logicznego i konsekwentne-
go systemu terminologii oczekiwać możemy tylko od języków specjalnych,
powstałych lub utworzonych w procesie celowego badania zawiłej rze-
czywistości i systematyzowania wyników doświadczenia ujętych w sym-
bole słowne zgodnie z zasadami logiki. Językowi potocznemu, będącemu
w pierwszym rzędzie instrumentem […] działania, nie zaś rezultatem czyn-
ności analitycznych i klasyfikacyjnych, brak jest tych cech. Gdyż [o ile]
kontekst sytuacji, w którym jest użyty jakiś symbol słowny, nie nastręcza
wątpliwości co do treści, której on odpowiada i co do rezultatów, [jakie]
przyniesie zorganizowane przez użycie tego symbolu działanie, [o tyle]
nie jest konieczne posługiwanie się jakimś odrębnym terminem, prze-
prowadzanie skończonej i wyczerpującej klasyfikacji i eliminowanie […]
[polisemii]. [Wieloznaczność] bowiem nie wprowadzi w błąd członków
miejscowego społeczeństwa, mających to samo doświadczenie i rozumie-
jących w ten sam sposób sytuację, w której [wyraz wieloznaczny został]
użyty. Może ona chyba tylko zaciemnić znaczenie tych symboli językowych
przybyłemu z zewnątrz cudzoziemcowi, którego zrozumienie miejscowego
społeczeństwa i kultury jest nikłe i który przystępuje do poznania te-
go, co się [tutaj] naokoło niego dzieje, z tym najbardziej zakorzenionym
przesądem językowym, jakim jest wiara w jednoznaczność i wyłączność po-
jęciową poszczególnych symboli [słownych]. Uwolnienie się od tej sugestii
słowa jest rzeczą trudną, lecz nigdzie chyba bardziej konieczną niż w pracy
etnologa czy humanisty, którego najważniejsze zadanie — przełożenie na
nasz system pojęć i wyobrażeń obcej i mało zrozumiałej rzeczywistości kul-
turalnej — jest [możliwe do spełnienia] tylko wówczas, [gdy] dokładności
i ścisłości jego obserwacji odpowiada dokładne i ścisłe zrozumienie miej-
scowych zwyczajów językowych, [a także] znaczenia symboli słownych.
Ten ogólny postulat w pełni zachowuje swoją wagę również i w takim
szczególnym przypadku, jakim jest orientacja co do systemu obrzędowości
poreckiej i zrozumienie miejscowej koncepcji rytuału.
W kontekście zajęć świeckich termin adet jest symbolem tych wszyst-

kich aktów, którym jest obca celowość racjonalna i które mają charakter
sakralny. Przeciwstawiając obrzęd magiczny pracy, Poreczanin posłuży
się tym właśnie symbolem i tego symbolu użyje również dla rytualnego
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powstrzymania się od pracy, to znaczy zaroku, jeśli będzie mu zależa-
ło na przeciwstawieniu świątecznego bezrobocia o charakterze sakralnym
i celowości nadnaturalnej zwykłemu przypadkowemu zawieszeniu pracy
z innych naturalnych przyczyn. Przeciwstawi natomiast Poreczanin adet
zarokowi jako dwie różne kategorie czynności sakralnych, z których jed-
na polega na pozytywnym aranżowaniu jakiejś praktyki magicznej, druga
zaś ogranicza się do rytualnego powstrzymania się od jakiejś czynno-
ści. W tej sytuacji adet będzie symbolem obrzędu magicznego. To samo
znaczenie będzie miał ten termin [odniesiony] do […] aktów, które towa-
rzyszą świątecznym i okolicznościowym praktykom kultowym i religijnym
(zaduszkom, pogrzebowi, weselu itp.), będących treścią jakiegoś systemu
czynności sakralnych, ujmowanych [w] kategorii zakonu. Wreszcie termin
adet może być użyty […] dla przeciwstawienia jakiegoś aktu dokony-
wanego według określonego rytuału czy ceremoniału […] czynnościom,
którym brak […] oprawy rytualnej. W tym przypadku jednak będzie on
miał [specyficzne] znaczenie: [będzie mianowicie oznaczał] pewną funkcję
rytualną, klasyfikowaną jako funkcja czyjaś, zależnie od tego, przez kogo
[dana] czynność rytualna jest wykonywana (stąd podział na adety męskie,
kobiece, dziewczęce, popie itp.). I tu jednak zostanie zachowane rozróżnie-
nie między czynnościami zwyczajowymi [a] aktami magiczno-religijnymi
i innymi. [Będzie] się ono wyrażać bądź [we wskazywaniu w] formie opiso-
wej wykonawcy adetu, i wówczas podział na adety męskie i kobiece będzie
niemal równoznaczny z rozgraniczeniem między magią i niemagią*, bądź
też w przenośnym [nazywaniu] adetów kobiecych czarami (madzijite).
Dwa autentyczne teksty dotyczące adetu będą najlepszym dokumentem

i najlepiej przemawiającą ilustracją [jego] miejscowej koncepcji […].

Bog go ostajił adet. Pa goworime segaj: da go storime adetot.
Segaj, kogaj cie se mażit dejka, cie reczeme: „Ajde, da mesime swacia, da

storime adet”.
Cie se desit neszto, cie prajisz neka rabota: adet je szto cie naprajisz togaj.
Da s’izmijesz na sabajle — to mu je adet. Żarcze nosime za adet.
Ete, kogaj cie umret czoek, cie mu seczesz nokti na mrtoecot da ne odneset

kasmetot so niego. Toa adet je.
Da ne idet mrtoecot, mu je straf — adet ne je. Toa da idet mrtoecot da se

płaszit od żiwite. Pa adet je.
Za dusza da nosisz i toa je adet. Ostanało od Boga. Snaa po swekor da tażit

— adet. Pop da pejet mrtoec — ne je adet. Da idesz w crkwa; cie si idesz za
praznik ne za adet.

Trnki kogaj se pusztaat, adet je da ji promenisz: da se płodit, da se ponojit
ułanikot. Med, mleko da nosisz — adet ne je. Ji mamisz, da se soberat.

Kogaj cie zażneujeme, cie wikame: „Da naprajime adet, da zażnejeme”.
Adet je toa. Kogaj cie dożneujeme żito, cie pleteme brada, srpojite cie zaple-
teme. Brada da naprajisz, adet je. Ostanało od wreme, ostajili starite. Adet.

*[Por. uwagę w notatkach:] Charakter rytualnych i ceremonialnych czynności męskich
i kobiecych. Prawne i magiczne.
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Kogaj cie zase’ujeme, cie kłaame drencze i jedno pelincze i cie mu re-
czesz: „Ka drenczewo da bidet cwrsto, a pelinczewo jas je mu daam, da jadet
crwecot”. To’a je za w bawcze. Toj adet je.

Seło da oburujesz — ne je adet. Intires je, da ne faciat czara. „Take mu je
dżajs”.

Pa i dodole ne je adet: molisz Boga. Ama i to kako adet mu idet. Ostanało,
adet. Mu prajisz, pa da zawrnet.

Kogaj cie ułowisz neszto, drugi da wikat: „Maszała!”. Take mu je dżajs,
take mu je adet. Da se wałaat po dzemna, kogaj cie kisnisaat na łow (da mu
stojat zajcite, da ne begaat), [i] toa adet je.

Na czist ponedełnik cie se mijet da go ispostisz swe. Ne je adet toa, si go
nosit denot. Mifka da wrzujesz, da ja frlisz na gredi — toa adet je: da ji ne jadet
kokoszkite orełot. Na tudzi płot mifka da zawrzesz, tamo da ji jadet orełot, toa
adet ne je: toa je zło, [toa se madzijite].

Bóg ustanowił adet. Dlatego teraz mówimy: spełnijmy adet.
Teraz, gdy dziewczyna będzie wychodzić za mąż, powiemy: „Hejże, nie-

śmy swacię, spełnijmy adet”.
Stanie się coś, wykonujesz jakąś pracę: to jest adet, co zrobisz właśnie

wtedy.
Umyć się rano — to jest adet. Szałwię czerwono kwitnącą nosimy jako

adet.
Oto, gdy człowiek umrze, obetniesz nieboszczykowi paznokcie, żeby nie

zabrał ze sobą szczęścia: to właśnie jest adet.
Że martwy nie idzie, boi się — to nie jest adet. To, że martwy idzie, by

bali się [go] żywi — to jest adet.
Gdy nosisz ofiary zaduszne — i to jest adet. Bóg ustanowił. Gdy synowa

opłakuje świekra — adet. Gdy pop ośpiewuje zmarłego — to nie jest adet. Cho-
ciaż i to jest adet, tylko popi. Gdy idziesz do cerkwi, idziesz sobie dla święta,
nie dla adetu.

Kiedy zaroją się pszczoły, jest adet, żeby przebrać [ul] — żeby się ul pło-
dził, żeby się odnowił. Kiedy im nosisz miód i mleko, to nie jest adet. Nęcisz
je, żeby się zebrały⁷⁶.

Gdy pierwszy raz zażynamy, mówimy: „Spełnijmy adet, zażnijmy”. To jest
adet. Gdy dożynamy żyto, splatamy brodę, zaplatamy sierpy⁷⁷. Kiedy zrobisz
brodę — to adet. Tak [jest] ustanowione od pradawna, dziadowie ustanowili.
Adet.

Gdy będziemy siać [w ogrodzie], położymy dereń i [gałązkę] piołunu i po-
wiemy: „Niech będzie krzepki, jak ten dereń, a ten piołun [to] robakom dam,
żeby go jadły”. To [się robi] dla ogrodu. To jest adet.

Gdy oborujesz wieś⁷⁸, to nie adet. To twój interes, żeby zaraza się nie
przyczepiła. „Taki jest dżajs” — Tak trzeba.

I dodoła⁷⁹ nie jest adetem; prosisz Boga. Chociaż i to wygląda na adet.
Zostało ustanowione, adet. Spełnisz go, to deszcz zacznie padać.

⁷⁶Więcej o wabieniu pszczół por. niżej w rozdz. „Matkanie”.

⁷⁷Broda (mac. brada) — ostatnie źdźbła zboża, jakie zostawia się niezżęte na polu po żni-
wach. Dożynkowy rytuał zaplatania brody, którego elementem jest składanie ofiary, ma zasięg
ogólnosłowiański. Opis tego rytuału w wariancie poreckim por. niżej w podrozdz. „Dożynki
(brada). Pierwsze żyto (prwo sefte żito)”.

⁷⁸Opis tego rytuału por. niżej w rozdz. „Magiczne oborywanie wsi”.

⁷⁹Na temat dodoły por. niżej w rozdz. „Odwracanie gradu i magia deszczu”.
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Kiedy coś upolujesz, inni zawołają: „Maszała!”⁸⁰ — tak trzeba, taki adet.
Taczać się po ziemi, gdy ruszają na łów (żeby zające stały w miejscu, żeby nie
uciekały) — to jest adet.

W czysty poniedziałek⁸¹ myje się wszystko, żeby stało się postne — to nie
jest adet, to dzień przynosi. Ale kiedy zawiązujesz myjkę, kiedy ją rzucasz na
grzędy — to adet: żeby orzeł nie porywał kur. Ale jeśli zawiążesz ją na cudzym
płocie, żeby tam je orzeł porywał, to nie jest adet. To zło, to czary.

Swadba

I na swadba razni adeti imat. Maszkite adeti tija se: da ja zwrszat dejkata,
da ja zemat, da ja donesat doma. Kanacz da odit — maszki adet. Prwo sefte
kaj kumot cie odat, cie mu da’at wino i pogacza. Cie kanat swe szto imat roda.
Snabnik da odit, strojnici da odat: maszki se! Mażite ja donesat so gajdi. Cie ja
wodat. Pecziwo da jadat — i toa maszki. Swaciata — i toa cie ja krszit maż.

Cie dojdat swatojite so newestata, cie ja donesat doma, pa cie wikat ma-
żite: „Ajde, szto se żenski raboti segaj! Prawite adet!”.

Swekrwa mu gledat, da imat maszko dete. Maszko dete w skut da zemit
newestata. Na aliszte maszko da stapit. Toa je żenski adet. (Pa cie mu gledat).

Newestata da darujet — toa je żenski adet. Toa maszki szto sednat mażite,
pecziwo da go jadat. Ono za daru’anie — żenski swe.

So sito około koń da odat — toa je żenski adet. Newestata na kowczeg da
zamesit, da bidet sita, i to swe żenski. Da si go imat lebot wo kuciata, skapijata,
siromasztija da ne trpat. Leb da mu turat pod miszkata — pa żenski adet. Tija
se żenski madziji, żenski adeti.

Na junakot baba mu wino da mu dajet — i toa żenski adet. Wino na konia
da sipet, na preko rame — i toa żenski adet. Jedno kołacze cie omesat, pa cie
mu daat na junakot. Posle cie go zemit zetot pa cie daruat baba mu. Toa żenski
adet.

Junak so wino da preczekat swatojite — toa je maszki adet. Cie go praciat
bajraknorot.

Wrwki da owrzuat na wenczanie — toa i maszki i żenski adet: popoji
wełat. Ne se wapsujat pesnata na popot. Tuje cie reczet popot. Wo crkwa,
szto ji wenczuat. Toa je maszki adet: kumot, deweri, domacin, staroswatot cie
zdrauat [so] wencite. Cie czestitat mładencite. „Jas da bude, jas da bude swe”
— kumot cie odgowori.

Da jadet zetot pecziwo od newesta — toa je maszki adet.
Na czeszma cie ja wodit dete — toa żenski adet je.
Swaciata kogaj ja mesat — żenski.
Cie go briczat zetot — maszki.
Roguża cie mu pletat — żenski.
Da ruczat swatojite — maszki adet.
Zetot da darujet, da owesit muramu — maszki.
Da mu krszit kitka — żenski toj.
Cie zapowedat mażot — maszki adet. Cie zapowedat żenata — żenski

adet. Ama żenski adet, maszki adet — bożji adet. Bog ostajił take. Od staro

⁸⁰Maszała (mac.) — brawo, świetnie; także odpowiednik formuł: żeby nie zapeszyć, na psa
urok (z tur. maşallah — wspaniale, brawo, niech Bóg strzeże od uroku).

⁸¹Czist ponedełnik (mac.) — dosł. czysty poniedziałek; pierwszy dzień prawosławnego wiel-
kiego postu, odpowiednik katolickiej środy popielcowej.
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ostanało. Wake sme zatekli, wake sme prajili. Dur swe pomału, pomału cie
izginet i narodot i adet.

Wesele ⁸²

I na weselu są różne adety. Męskie adety są takie: gdy zaręczają dziewczy-
nę, gdy ją biorą i gdy ją przywodzą do domu. Kiedy chodzi zapraszacz —męski
adet. Najpierw pójdzie do kuma, da mu wino i pogaczę. Zaprosi wszystkich,
wszystek ród. Gdy idzie dziewosłęb, kiedy idą swatowie — to męskie adety.
Mężczyźni ją przyprowadzą z gajdami. Przyprowadzą ją. Gdy jedzą pieczywo
— i to jest męski [adet]. Swacię przełamie mężczyzna.

Kiedy swatowie przyjdą z niewiastą, kiedy ją przywiodą do domu, wówczas
mężczyźni wołają: „Hejże, jakie tylko kobiece roboty są teraz — spełniajcie
adet!”.

Świekra postara się o dziecko płci męskiej. Niewiasta weźmie chłopczyka
na podołek. I stanie na męskich ubraniach. To kobiecy adet. ([Świekra] będzie
pilnowała).

Gdy obdarowują pannę młodą — to kobiecy adet. Męski, kiedy mężczyźni
siedzą i jedzą pieczywo. Tamto o obdarowywaniu — wszystko kobiece.

Kiedy chodzą wokół konia z sitem— i to kobiecy adet. Niewiasta na skrzy-
ni zamiesi [ciasto], żeby była syta — i to wszystko kobiece [adety]. Żeby miała
chleb w domu, żeby drożyzny, biedy nie cierpieli. Kiedy jej chleb włożą za pa-
zuchę — znów kobiecy adet. To są kobiece czary, kobiece adety.

Teściowa daje wino panu młodemu — i to jest kobiecym adetem. Polewać
winem konia, przez ramię— i to kobiecy adet. Jeden kołacz będąmiesić, potem
dadzą panu młodemu (junakowi). I zięć go weźmie, a dawać mu będzie jego
teściowa. To kobiecy adet.

Pan młody z winem zaczeka na swoją drużynę — to jest męski adet. Od-
prowadzi go chorąży.

Wstążki wiązać na wesele — to jest i męski, i kobiecy adet; popi tak mó-
wią. Popa pieśnią nie zawiążą [tj. jego się te czary nie chwytają]. To powie pop.
W cerkwi, gdzie będzie im dawać ślub. To jest męski adet: kum, drużbowie,
gospodarz, starosta weselny powitają ich z wiankami. Będą winszować mło-
dym. „Hej, niech będzie, hej, niech wszystko będzie [tj. życzę im dostatku]”
— odpowie kum.

Że zięć zje pieczywo od panny młodej — to jest męski adet.
Do czeszmy dziecko prowadzić — to kobiecy adet.
Kiedy miesi się swacię— kobiecy.
Golić zięcia będą — męski (adet).
Rogożę wyplotą — kobiecy (adet).
Że drużyna młodego zje obiad — męski adet.
Zięcia obdarować, zawiesić chustę — męski.
Połamać bukiecik — ten jest kobiecy.
Gdy dyrygować będzie mężczyzna — męski adet. Gdy dyrygować będzie

kobieta — kobiecy adet. Ale czy to kobiecy adet, czy to męski adet — boży
adet. Bóg tak ustanowił. Tak jest od pradawna. To zastaliśmy i tak robimy.
Dopóki powoli, powoli nie zginie i naród, i adet.

⁸²Por. wyżej podrozdz. „Swadba. [Zapisy terenowe]”.
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Tubylczy kalendarz. [Zapisy terenowe]

Kalendarz sakralny⁸³

Wydarzenia doroczne i towarzyszące im zwyczaje — pokrótce⁸⁴.
Skontrastować aktywność powszednią i świąteczną. [„Praznicite praznu-
at, a dełnicite pa rabotimi”. — „W dni świąteczne świętujemy, a w robocze
pracujemy”].
Obraz wsi na praznik (czy raczej wiejskich kobiet: siedzących, plot-

kujących, bijących wszy). Nie pracuje się; praca tabuowana. Odwiedziny.
Rozrywki i biesiady.
Święta zaduszne i sprawowane wówczas obrzędy.
Rytuały początku i ich związek z pracą. Ledwie zauważalne podczas

działań technicznych (nieprzynależących zresztą do techniki).
Rozmaite praznici (półświęta).
Szkic kalendarza sakralnego. Nazwy świąt. Ich wyliczenie. W tym szki-

cu wprowadzić części:
• kalendarz obrzędów związanych z pracą (bez rozwijania),
• kalendarz zakazów (tabu),
• kalendarz faz księżyca i słońca,
• kalendarz kultu zmarłych,
• inne obrzędy: wielkie praznici—Martinoji praznici, Bożić, Dziurdzioen.
Podać schemat okresów świątecznych (schemat zmian astronomicz-

nych, święte dni tygodnia, kult zmarłych, święta powiązane ze zdrowiem
i z pomyślnością).

Mała Bogorojca (Mała Gospojca), 8/21 września⁸⁵

Na tri nedeli po Golema Bogorojca, szest dena pred Krstoen.

⁸³Kalendarz sakralny, zgodnie z bizantyjską wersją kalendarza juliańskiego, rozpoczyna
się 1 września; inauguruje go pierwsze z dwunastu wielkich świąt: Narodzenie Boguro-
dzicy (8/21 IX). Końcem cyklu rocznego są ceremonie upamiętniające jej ziemską śmierć
(15/28 VIII). W ten sposób rok liturgiczny w Kościele prawosławnym utożsamiany jest z ży-
ciem Matki Bożej, co znajduje odbicie także w kolejności świąt poreckich. Podwójny zapis dat
wynika z różnicy między kalendarzem gregoriańskim (tzw. nowy styl) i juliańskim (tzw. stary
styl). Terminy celebracji świąt na Poreczu odpowiadają, w większości, terminom ustalonym
w prawie kościelnym i tradycji kościelnej. Odnosi się to do świąt o datach zarówno stałych, jak
i ruchomych, czyli uzależnionych od terminu Wielkanocy. Współczesna macedońska termi-
nologia cerkiewna zgodna z: Izbor na meseczni i prazniczni bogosłużbi, Prespansko-Pelagonijska
Eparhija, Skopje 2008.

⁸⁴Konspekt przetłumaczony z oryginału angielskiego; tłum. Anna Engelking.

⁸⁵Pierwsze z dwunastu wielkich świąt w Kościele prawosławnym: Święto Narodzenia
Najświętszej Bogurodzicy (mac. Rożdestwo na Presweta Władiczica nasza Bogorodica); współ-
cześnie popularnie określane mianem Mała Bogorodica lub Mała Gospa. Przymiotnik mała
związany jest z faktem narodzenia i bezpośrednio dookreśla zarówno początek roku litur-
gicznego, jak i fazę życia Matki Bożej. W polskim ludowym kalendarzu sakralnym Małej
Bogorojcy odpowiada Matka Boska Siewna, która nie znajduje symbolicznej analogii w po-
reckich obyczajach celebracyjnych. W Polsce, na pamiątkę narodzin z rodziców w podeszłym
wieku (Anny i Joachima), patronka święta opiekuje się zasiewami, podczas gdy w Macedonii
chroni przed ogólnie pojmowanym nieszczęściem.
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NaMała Bogorojca odat na gosti naManastir. Sweden. Mała Bogorojca [je]
sweden na Manastir. Ne uba’o drżat. Jedni rabotat, jedni ne rabotat. Żenska
rabota — icz. Kućna sede. Służit se liturdzija na Manastir. Od nestrecia, od
bolezi. Za zdrawje. Od bolez wecie preku swe lete go drżat: koj od grad, koj
od bolest.

Mała Bogorojca

Trzy tygodnie po Wielkiej Bogorojcy, sześć dni przed Krstoenem.
Na Małą Bogorojcę chodzą w gości do Monasteru⁸⁶. Święto. Mała Bogoroj-

ca — święto w Monasterze (sława). Niezbyt go przestrzegają. Jedni pracują,
drudzy nie pracują. Kobiecych prac [nie wykonują] żadnych. Tylko domo-
we. Odprawia się nabożeństwo w Monasterze. Od nieszczęścia, od chorób; za
zdrowie. Od chorób [nieszczęścia] [to święto] obchodzą: niektórzy od gradu,
niektórzy od chorób.

Monastyr. Popska sława

Akt zaduszny

Krsto’en, 14/27 września⁸⁷

Szest dena po [Mała] Bogorojca. Praznik. I toj go postime. [Krsto’en, go
postat. Post. Zaszto — e post. Ostajił Gospod.] Ne rabotime. Pa słabo go drżat.

⁸⁶Porecki Monastyr (klasztor), pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy,
znajduje się ok. 3 km nad wsią Gorni Manastirec, położoną w okolicy miasteczka Makedonski
Brod (w czasach Obrębskiego: Brod). Mieszkańcy Porecza chodzą tam do dziś nie tylko ze
względu na monasterską sławę, ale też z okazji największych świąt, np. Bożego Narodzenia,
Wodzic i Wielkanocy. Okrążają wówczas Monastyr wczesnym rankiem, trzykrotnie, śpiewając
przewidziane na daną okazję celebracyjną pieśni.

⁸⁷Drugie z dwunastu wielkich świąt Kościoła prawosławnego: Święto Podwyższenia Krzyża
Świętego (także: Pańskiego; mac. Wozdwiżenie na czesniot i żiwotworen Krst — Krstowden).
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Monastyr. Popska sława

Kobiety i dziewczęta na czerdaku Mężczyźni w kuchni

Żenska rabota ne rabotime. Da orat — ne. Szuma, słama. Da rabotisz, ne znam
szto cie bidet. Ti je straf od nekoja nestrecia.

Krsto’en — wełat — gadojite se krijat. Szto im da’eno do Krsto’en. Po
Krsto’en se krijat. Taja szto ja ne zemat zemjata łamjata, taja i po Krstoen se
drżit.

Praznik. Po jeden pat i toj wo godinata. [Krsto’en ne je sweden. Godinata
po jeden pat.] Ka Dziurdzioen i Krsto’en. Czitawa Wropa drżit Dziurdzioen.
Swe szto je żiwo, swe Dziurdzioen go czinit. I Krsto’en. Go postime: praznik
teżok je. Go drżat. Pa zaszto go drżat, ne znam. Krs[t] szto mi je wera. Kako
go kłali starite, kako go spomnali, da go drżime. Sweden je.

Podwyższenie Krzyża

Sześć dni po [Małej] Bogorojcy. Półświęto — w ten dzień pościmy.
[Krsto’en — poszczą wtedy. Post. Dlaczego — [bo] to post. Pan ustanowił.]
Nie pracujemy — ale słabo go przestrzegają. Kobiecych prac nie wykonujemy.
Żeby orać — [to] nie. [Zbierać] szumę, [pleść ze] słomy. Jeślibyśmy pracowali,
to nie wiem, co by się stało. Chwyta cię strach przed jakimś nieszczęściem.

W Krstoen — mówią — chowają się gady. Dane im było [pokazywać się]
do Krstoena. Po Krstoenie się chowają. [Ale] ta, co jej ziemia nie przyjmuje —
łamia— ta i po Krstoenie się nie chowa⁸⁸.

Półświęto — to także raz w roku. [Krsto’en nie jest świętem. Raz w ro-
ku.] Jak Dziurdzioen, tak samo i Krstoen. Cała Europa obchodzi Dziurdzioen.
Wszystko co żyje, wszystko świętuje Dziurdzioen. I Krstoen. Pościmy: [to] waż-
ny praznik. Obchodzą go — ale dlaczego obchodzą, nie wiem. Krzyż, w który
wierzę. Jak go ustanowili starzy, jak go upamiętnili, abyśmy świętowali. To
święto jest.

Petkoen, 14/27 października⁸⁹

Medziu Petkoen medziu Mitro’en dwanajest dena. Petkoen sweden. Drżi-
me. Petkoen — wełat — je zakłucz na bolezine swe. Na treska, na ognica, [na]
swe. Segaj ne rabotime. Za zdrawje go drżime.

⁸⁸Łamia, w odróżnieniu od pozostałych gadów (żmij), nigdy się nie chowa. Nie ucieka
ona do świata chtonicznego (podziemnego), gdyż nie poddaje się mocy żadnego ze świąt.
W połowie kobieta, w połowie żmija, jest stale obecna w pobliżu matek i małych dzieci.
Łatwo można jej nie zauważyć i wystawić się tym samym na ogromne niebezpieczeństwo.

⁸⁹Dzień św. Paraskiewy — sweta Petka (mac. Prepodobna majka Paraskewa). Zimowy Pet-
koen (w odróżnieniu od letniego, na cześć św. Petki Rzymskiej).
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I od togaj swedni so kana na weczer.

Między Petko’enem a Mitro’enem — dwanaście dni. Petkoen — święto.
Przestrzegamy go. Petkoen — mówią — jest świętem ryglowania wszystkich
chorób. Febry, ognicy [gorączki] — wszystkich. Wtedy nie pracujemy. Za zdro-
wie go obchodzimy.

I od tego dnia [obchodzi się] święta (sławy) z zapraszaniem na wieczerzę.

Mrtwa sabota, 21–22 października / 3–4 listopada⁹⁰

Za d[usza]. Mrtwa sabota pred Mitro’en w petok. Medziu Petko’en medziu
Mitro’en dwanajest dena.

Zaduszna sobota

Zaduszna (dosł. martwa) sobota przed Mitroenem w piątek. Między Pet-
ko’enem a Mitro’enem— dwanaście dni⁹¹.

Wołcze. Zarzynanie wieprza na Mitroen. Oprawianie

⁹⁰W Macedonii, zarówno współcześnie, jak i w okresie badań terenowych Obrębskiego,
obchodzone są trzy zaduszne (martwe) soboty: dwie ruchome i jedna stała. Wszystkie noszą
nazwę zadusznica (tj. dzień zaduszny). Pierwsza to ludowe określenie soboty zadusznej przed
świętem Zesłania Ducha Świętego (mac. Duowden), obchodzonego 50 dni po Zmartwychwsta-
niu (święto ruchome). Druga, czyli ta, o której traktuje powyższy opis, to zaduszna sobota,
obchodzona przed Dniem św. Dymitra (mac. Mitrowden). Trzecia celebrowana jest tydzień
przed białymi zapustami (proczką).

⁹¹Szerzej o obrzędowości zadusznej zob. niżej w rozdz. „Śmierć”.
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Mitro’en, 26 października / 8 listopada⁹²

Sweden. Mitro’en— i toa sweden. Cziniat Zagrad, cziniat Zweczan, cziniat
sełata. Od Mitro’en na tamo kołat swini.

Sweden. Mitro’en — i to jest święto. Obchodzą je w Zagradzie, obchodzą
w Zweczanie; obchodzą we wsiach. Od Mitro’ena zaczynają się świniobicia*.

Sweti Dziordzija [Święty Jerzy], 3/16 listopada⁹³

Arandzieł (Ispratnik), 8/21 listopada⁹⁴

Sweden. Medziu Mitro’en do Arandzieło’en pak dwanajest dena. Medziu
Mitroen medziu Arandzieł ne sejat. Wełat ne se radziat. Ne je dobro to’a seme.
Ne czinit.

Arandzieł (Pośrednik) — święto. Między Mitro’enem a Arandziełem znów
12 dni. Między Mitroenem a Arandziełem nie sieją. Mówią, że nie będzie się
rodziło [jeśli się posieje]. Nie są dobre te nasiona. Nie obrodzą⁹⁵.

Martinoji praznici, 11–18 listopada / 24 listopada–1 grudnia⁹⁶

Praznici. Treti den od Ispratnik (od Arandzieł) [se] Martinoji praznici. [Tri
noci leżit na Arandzieło’en — Martini. I tri noci leżit. Igli cie krijesz.]

Martinoji praznici — ne rabotime niszto.
Martinoji praznici. Za stokana. Na zakłucz: zakopywanie [mac. zakopuwa-

nie] mleka. Od wołkot, od zmija i od aramija.
Treti den po Arandzieło’en [je] zakłucz. Zakłucz: kogaj cie bidet prw

Martinoji praznik, cie skrijeme igli, da se ne widat, metłata cie skrijeme. Ra-
spusztenija — na dwor cie zarabotisz; dekaj si ne rabotił togaj.

Martiden. Toj sweden je. Tołku adet ostanało. Teszki se Martinoji praznici:
zaroci, imat zarok.

Zarok. E take. Igła cie krijeme, ne meteme. Po tri dni napred cie drżime.
Ja igła ne faciat, ne rabotat. Ostanało od kraj, od staro. Starite take prajili. Za
stokata drżime! Od gad, od diwinie. Se zarekli. Toa. Ete. Da metesz kucia, cie

*[W notatkach:] 1 swinia Mitroenska. 130 oka. Za w kucia. [Jedna świnia (zabijana na)
Mitroen dla domu waży 130 ok].

⁹²Dzień św. Dymitra Sołuńskiego, który zginął męczeńską śmiercią na terenie dzisiejszej
Serbii.

⁹³Druga z dwóch sław poświęconych św. Jerzemu Zwycięzcy, Wielkiemu Męczennikowi
Kościoła prawosławnego (mac. Sweti Welikomaczenik Georgij Pobedonosec), ustanowiona na
pamiątkę przeniesienia jego ciała z Nikomedii w Małej Azji do Lyddy w Palestynie.

⁹⁴Dzień św. Archanioła Michała. We współczesnym nazewnictwie macedońskim znany
jako sweti Arhangeł Michaił oraz Arhangełowden. W teologii prawosławnej św. Michał Archa-
nioł pośredniczy między Bogiem a ludźmi, jest „prawą ręką” Boga, skierowaną ku pomocy
ludziom.

⁹⁵Tego dnia przypadała sława w Wołczu.

⁹⁶ Inicjalny dzień celebracji wiąże się z obchodami św. Marcina (11/24 listopada). Na
terenach jurysdykcji Serbskiego Kościoła Prawosławnego ten święty został zastąpiony wspo-
mnieniem króla Stefana Deczańskiego, którego lud, w analogii do św. Marcina, nazwał św.
Mratą (sweti Mrata), a cykl świąteczny — Mratinci. Jednak na Poreczu w pierwszej połowie
XX wieku zachowana była jeszcze pierwotna nazwa święta —Martinoji praznici— i tak odno-
tował to Obrębski. Obchody świąteczne, czyli wilcze dni (ze względu na czynności poświęcone
ochronie zwierząt hodowlanych, m.in. przed wilkami), trwają około tygodnia.
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Wołcze. Zarzynanie wieprza na Mitroen. Solenie magiczne

Wołcze. Zabieg magiczny przy mitroeńskim zarzynaniu wieprza: dotykanie głownią
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ti se wleczat wo nogite zmiji, gadoji. Cie ti łagat nastrecia. I to’a gad — cie se
płaszisz.

Święta Marcińskie ⁹⁷

Półświęta. Trzeci dzień po Ispratniku (Arandziele) — święta Marcińskie.
[Trzy noce po Arandzieło’enie— Martini. I przez trzy noce igły chowasz].

Święta Marcińskie — nic nie robimy.
Święta Marcińskie. Dla bydła. Na zakłucz — zakopywanie mleka. Od wil-

ka, od żmii i od zbójcy.
Trzeci dzień po Arandziełoenie— ryglowanie (zakłucz). […] Kiedy będzie

pierwsze święto Marcińskie⁹⁸, chowamy igły, żeby nie było ich widać, chowa-
my miotłę. [Kiedy przychodzi] złagodzenie zakazu (raspusztenija), pracujesz
na dworze; bylebyś nie pracował wtedy [w domu].

Martiden ⁹⁹ — to jest święto. Tyle adetów zostało [ustanowionych na ten
dzień]. Święta Marcińskie są ważne. Zaroki, są zaroki.

Zarok — a więc chowamy igły, nie zamiatamy. Trzy dni wcześniej świę-
tujemy. Igły nie chwytają, nie pracują. Tak zostało ze starych [czasów]. Starzy
tak robili. Dla bydła świętujemy! Od gadów, od zwierzyny. Zarzekli się [sta-
rzy]. I to tyle. Jeśli pozamiatasz w domu, będą ci się między nogami włóczyć
żmije, gady; będą ci nanosić nieszczęście. I jak to gada — będziesz się [go] bał.

Pokładi, 14/27 listopada

Na nedeła po Arandzieł.

Zapusty. Tydzień po Arandziele.

Markulija, 24 listopada / 7 grudnia¹⁰⁰

Na Sweti Dziordzija odi od gosti, na Sweti Markulija odi.

Jak na Świętego Dziordziję zaczynasz chodzić w gości, to naMarkuliję koń-
czysz.

Jandrija, 30 listopada / 13 grudnia¹⁰¹

Praznik. [Jedna nedeła pred Sweti Nikoła]. Tri nedeli do Bożić. Wecie
praznik niszto.

Jandrija— półświęto. [Tydzień przed Świętym Nikołą]. Trzy tygodnie do
Bożicia. Większego święta [nad Bożić] nie ma.

[Sweta Warwara] [Święta Barbara], 4/17 grudnia¹⁰²

⁹⁷Por. opis świąt Marcińskich wyżej w rozdz. „Tubylcza teoria rytuału”.

⁹⁸Czyli w dzień dawnych obchodów św. Marcina, a dziś św. Mraty.

⁹⁹Dziś w mac. Mratinden.

¹⁰⁰Święto związane z postacią św. Merkuriusza Smoleńskiego (mac. sweti Merkurij, Merku-
rija, Markurij, Markulija), znanego przede wszystkim z walki przeciwko religiom pogańskim.

¹⁰¹Święto obchodzone na cześć św. Apostoła Andrzeja Pierwszego Powołanego (mac. Apo-
stoł Andrej[a] Prwopowikan).

¹⁰²Dzień świąteczny związany ze św. Barbarą z Nikomedii, Wielką Męczennicą, jedną
z Czternastu Świętych Wspomożycieli (mac. sweta Warwara Welikomaczenica).
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Bogata Sawa, 5/18 grudnia¹⁰³

Bogata Sawa swetu Nikołu kana. Treti den do Sweti Nikoła (od wilii ra-
chując). [Na] Bogata Sawa odat w Łupszte. I toa sweden.

Bogaty Sawa świętego Nikołę zaprasza. Święty Nikoła [wypada] na trzeci
dzień (od wilii rachując). [Na] Bogatego Sawę chodzą do Łupszta¹⁰⁴. I to jest
święto.

Nikoła, 6/19 grudnia¹⁰⁵

Sweden.

Nikoła [Mikołaj] — święto.

Paterica¹⁰⁶

Paterica — ispratnica.

Paterica— pożegnanie.

Gligurja [Święty Grzegorz], 7/20 grudnia¹⁰⁷

Wrtołom zimni, 8(9) / 21(22) grudnia

Jeden mesec po Arandziełoen. Zimni Wrtołom drżime. Ne predeme. Ne
pleteme. Ne rabotime, ne krmime brawi. Od brłajca: da ne mi se wrtat owci.

Wrtołom [je] zareczeni od starite. Starite se zarekli — Wrtołom. Na Wrto-
łom stoka ne krmime na toj den.

Przesilenie zimowe ¹⁰⁸

Miesiąc po Arandziełoenie. Zimowego Wrtołomu przestrzegamy. Nie przę-
dziemy. Nie dziejemy [na drutach]. Nie pracujemy, nie karmimy owiec. W oba-
wie przed opętaniem: żeby nam owce nie oszalały.

¹⁰³U podstaw tego święta stoi św. Sawa Uświęcony (mac. Prepodoben Sawa Osweten), usy-
tuowany centralnie wśród trojga świętych: jego liturgicznej siostry, św. Barbary z Nikomedii,
czczonej dzień przed nim, oraz jego liturgicznego brata, św. Mikołaja, czczonego dzień po
nim.

¹⁰⁴Łupszte: miejscowość położona ok. 25 km od Wołcza, vis à vis wsi Kowacz i Ramne.
Przejście tam i z powrotem zajmowało ok. 12 godzin, dlatego pozostawano w Łupszte na
kolejny świąteczny dzień, Nikołę. W Łupszte była i jest cerkiew pod wezwaniem świętych
Piotra i Pawła; sława wiejska to Petroen.

¹⁰⁵Św. Mikołaj z Miry (mac. sweti Nikoła Czudotworec, Archiepiskop Mirlikiski).

¹⁰⁶Paterica (mac.) — dzień, który kończy obchody kilkudniowego święta.

¹⁰⁷Święto ku czci św. mnicha Grzegorza Milczącego (mac. Prepodoben Grigorije Mołczaliw).
Grzegorz Milczący pochodził z Serbii i odgrywa dużą rolę w kanonie świętych Serbskiego
Kościoła Prawosławnego. W czasie badań Obrębskiego Porecze było, także kościelnie, pod
silnym wpływem Serbii.

¹⁰⁸Wrtołom to dzień, w którym słońce zaczyna się okręcać (mac. wrti) ku ciepłu, czyli
moment, kiedy następuje zmiana w rocznym cyklu przyrody. Oprócz Wrtołomu zimowego,
obchodzono także letni, tj. przesilenie letnie, którego macedońska nazwa jest związana za-
równo ze zmianą ruchu słońca, jak i ze św. Bartłomiejem i Barnabą (11/24 czerwca; mac.
Swetite Apostoli Wartołomej i Warnawa). Stąd przesilenie letnie zwane jest także Wrtołomej.
Niezgodność dat Wrtołomu zimowego z czasem górowania słońca w zenicie może być wyni-
kiem połączenia przesilenia ze świętem Poczęcia Najświętszej Bogurodzicy (mac. Zacznuwanie
na sweta Ana koga ja zaczna Presweta Bogorodica), czyli liturgicznym przesileniem, od które-
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Wrtołom — zarzeczony przez starych. Starzy się zarzekli na Wrtołom. Na
Wrtołom, tego dnia nie karmimy bydła.

Ignet (Star Badnik), 20 grudnia / 2 stycznia¹⁰⁹

Na Star Badnik ne se rabotit. Ne meteme, ni igła faciame, ni se prepaszuje-
me. Metłata cie ja krijeme na weczer. Kadeli krijeme da ne predeme. Kadelite
cie dopredesz, cie switkasz wreteneto, i cie skrijesz da ne widujesz.

Ne orat toj den. Koj je na pamet, ne orat nikoj. Od zmija, od wołk, od swe.
Za stokana. Igła ne faciat. Od diwini, od zmija — ne metat. Ne se metet.

Ne se mijeme, kogaj se ne wleczet, ne se mijeme. Ne se czeszłame.

Na Stary Badnik nie pracuje się. Nie zamiatamy ani nie bierzemy do ręki
igły, ani się nie przepasujemy. Miotłę schowamy na wieczór. Przęślice chowa-
my, żeby nie prząść. Przęślicę doprzędziesz, zwiniesz wrzeciono i schowasz,
żeby jej nie widzieć.

Nie orzą tego dnia. Kto przy zdrowych zmysłach, nie orze nikt. Od żmij,
od wilka, od wszystkiego.

Na rzecz bydła. Igły nie bierze się do ręki. Od dzikich zwierząt, od żmii —
nie zamiatają. Nie zamiata się. Nie myjemy się, kiedy się [nici] nie przewleka,
[to] się [też] nie myje. Nie myjemy się. Nie czeszemy się.

Badnik (Mał Badnik), 24 grudnia / 6 stycznia

Ne drżime niszto. Se pomaczkame, da ne kasat muji i boji.
Ostanało od staro. I ja ne znam: Mał Badnik, Star Badnik.

Wigilia Bożego Narodzenia

Nie świętujemy w żaden sposób. Posmarujemy się, żeby nas nie kąsały
muchy i pchły.

Tak jest od pradawna. I ja nie wiem: Mały Badnik, Stary Badnik.

Bożić, 25–27 grudnia / 7–9 stycznia

Sweden. Pijeme, jademe, mi sme se omrsili. Igrat — ka Welikden.
Drżime tri dni. Bożić, ee, Bożić — jedwa go czekame. Sweden. Krstena

wera Bożić i Welikden. Kako da wikat drugo?
Da rabotit, toj frlił duszata w dżemen, toj czoek ne je!

Boże Narodzenie

Święto. Pijemy, jemy, już odpościliśmy. Tańczą — jak na Wielkanoc.
Świętujemy przez trzy dni. Bożić, ej, Bożić—nie możemy się go doczekać.

Święto. Chrzczona wiara [świętuje] Bożić i Wielkanoc. Jak to nazwać inaczej?
Gdyby ktoś [wtedy] pracował, ten oddałby duszę piekłu, ten nie jest czło-

wiekiem!

Bożić. Prw Bożić; Streden Bożić; Mał Bożić.
Medziu Bożić medziu Wasilica sedum dena. Medziu Bożić medziu Wodici

dwanajest dena.

go następuje inauguracja chrześcijańskiej historii zbawienia ukierunkowanej na postać Matki
Bożej.

¹⁰⁹Dzień św. Męczennika Ignacego Teofora (mac. Ignat Bogonosec). Por. opis bożonarodze-
niowego cyklu świątecznego wyżej w rozdz. „Tubylcza teoria rytuału” i niżej w rozdz. „Bożić
— Wodici”.
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Bożić. Pierwszy Bożić, Średni Bożić, Mały Bożić.
Między Bożiciem aWasilicą siedem dni. Między Bożiciem aWodicami dwa-

naście dni.

Wasilica, 1/14 stycznia¹¹⁰

Wasilica: nowa godina. Ne drżime. Dziupcite ja onadat, ja pra’at Wasilica.

Wasilica — nowy rok. Nie obchodzimy. Cyganie ją obchodzą, urządzają
Wasilicę.

Wodokrs, 5/18 stycznia¹¹¹

Ne drżime. [Ne] predat.

Nie obchodzimy. [Nie] przędą.

Wodici Maszki, 6/19 stycznia¹¹²

Za dusza nosime.

[W Męskie Wodzice] nosimy [jedzenie] dla dusz.

Wodici Żenski, 7/20 stycznia¹¹³

Za zdrawje [nosime]. I tuje dwanajest dena.

[W Kobiece Wodzice nosimy jedzenie] dla zdrowia. I tu dwanaście dni [tj.
między Wodzicami a Anastasoenem].

Atanasoen, 18/31 stycznia¹¹⁴

Drżat. Sweden. Medziu Atanasoen i Trifun dwe nedeli.

Świętują. Święto. Między Atanasoenem i Trifunem— dwa tygodnie

Trifun, 1/14 lutego¹¹⁵

Ne drżime. Praznik. Oraat. Pletat, a ne predat. Pletenieto s igli si bockat,
predenieto se wrtit. To sme mi naszli poteżko.

Nie przestrzegamy. Półświęto. Orzą. Dzieją, ale nie przędą. Dzianina igła-
mi jest kłuta, a przędza się wierci. Tośmy [przędzenie] uznali za [poważniej-
szą] pracę.

Bogorojczina Priczesna, 2/15 lutego¹¹⁶

Poteżka je taja. Se drżit za zdrawie. Ne orat, koj imat wołoji. Koj nemat,
pak i w nedeła orat.

¹¹⁰Dzień św. Bazylego Wielkiego (mac. Sweti Wasilij Weliki). Szczegółowszy opis zob. niżej
w rozdz. „Bożić — Wodici”.

¹¹¹Wigilia Święta Objawienia Pańskiego (mac. Pretpraznenstwo na Proswesztenije [Bogojaw-
lenije]). Por. szczegółowy opis świętowaniaWodokrsu iWodic niżej w rozdz. „Bożić —Wodici”.

¹¹²Piąte z dwunastu wielkich świąt Kościoła prawosławnego: Święto Objawienia Pańskiego
— Chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie (mac. Sweto Bogojawlenije na Gospod Bog i Spasiteł
nasz Isus Hristos).

¹¹³Sobór św. Jana Chrzciciela (mac. Sobor na swetiot sławen prorok, Pretecza i Krstiteł Jowan).

¹¹⁴Dzień św. Atanazego Wielkiego (mac. Sweti Atanasij Weliki, Aleksandrijski).

¹¹⁵Św. Męczennika Tryfona (mac. Sweti Trifun).

¹¹⁶Szóste z dwunastu wielkich świąt Kościoła prawosławnego: Święto Spotkania (Ofiarowa-
nia) Pańskiego (mac. Sretenie na Gospod Bog i Spasitełot nasz Isus Hristos). W polskim ludowym
kalendarzu sakralnym odpowiada mu święto Matki Boskiej Gromnicznej.
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Żenskite raboti — icz. Ne predat. A to! Se pazat jedna od druga. Wecie
reczet: na Priczestina predesz.

Spotkanie Pańskie

Poważniejsze [święto]. Przestrzega się na rzecz zdrowia. Nie orzą — kto
ma woły. Kto nie ma, ten i w niedzielę orze.

Kobiece prace — [nie wykonują] żadnych. Nie przędą. Jeszcze czego!
Strzeże się jedna przed drugą, żeby sobie nie powiedziały: na Priczestinę
[w Spotkanie] przędziesz.

Mrtwa sabota, piątek i sobota [na tydzień przed proczką; święto ruchome]¹¹⁷

Za dusza. Si rabotat prolet niwa. Jesenowta ne orat — ginet bericietot.
Pletat, koj ne palił swecia. Koj palił — drżat, ne rabotat. Ne metat na weczer
po sofra: sofrata cie im rasisz na mrtwite. Da se storit golem ruczek, pa cie
metat.

Martwa (zaduszna) sobota

Dzień zaduszny. Wiosną pracują w polu. Jesienią nie orzą — [bo] zginie
plon¹¹⁸. Dzieją [na drutach] — ten, kto nie palił świecy. Kto palił, przestrzega,
nie pracuje¹¹⁹. Nie zmiatają wieczorem [resztek jedzenia] ze stołu, żeby nie
zaśmiecać sofry umarłym. Zmiatają dopiero po uroczystym obiedzie.

Mesni pokładi — beła nedeła (redojca) [Mięsopust — biały tydzień, dwa
tygodnie przed Białymi Zapustami¹²⁰. Święto ruchome]

Beli pokładi [niedziela, siedem tygodni przez Wielkanocą. Święto ruchome]

Se w nedeła. Pletat. Wołna ne predat.

Białe zapusty

[Przypadają] w niedzielę. Dzieją [na drutach]. Wełny nie przędą.

Czisti Ponedełnik [święto ruchome]

Ne pletat, wołna ne predat. Se sprostuat. Napred ode’a od kucia do kucia.
Imame zarok: leb ne mesime, od głufci. Bericietot go jadat [głufcite]. Cie

si soberet szto si imat: swe cie mijeme, cie parime. I cie ciutit kutnicata. Ne

¹¹⁷ Inna nazwa tego dnia to zadusznica, podobnie jak dwóch innych zadusznych (dosł.
martwych) sobót. Ta obchodzona jest dokładnie tydzień przed białymi zapustami (mac. beli
pokładi); zob. dalej.

¹¹⁸W czasie wiosennej zadusznej soboty, czyli tej poprzedzającej białe zapusty oraz Wiel-
kanoc, nie ma zakazu pracy w polu. W przeciwieństwie do niej, jesienna zaduszna sobota
(21–22 października / 3–4 listopada) obciążona jest restrykcją dotyczącą prac rolniczych.

¹¹⁹Palenie świecy oznacza świętowanie (w tym wypadku jesiennej zadusznej soboty).
Mieszkańcy udają się do cerkwi i na cmentarz, gdzie palą świece w intencji dusz zmarłych.

¹²⁰Dwa tygodnie przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, w niedzielę zwaną beli pokładi (bia-
łe zapusty), a współcześnie weliki pokładi (wielkie zapusty), proszteni pokładi (przebłagalne
zapusty) lub proczka, następował ostatni tydzień spożywania pokarmów mięsnych: mesni po-
kładi (tydzień mięsopustny). Po nim, w ostatnim tygodniu przedpostnym, jedzono sery i inne
produkty mleczne (biały tydzień lub serowy tydzień [mac. sirna nedeła, sirnici]; pol. maśleni-
ca). Przez cały biały tydzień młodzież chodziła od domu do domu (stąd mac. redojca — po
kolei, rzędem), przepraszając starszych i prosząc ich o wybaczenie. Współcześnie czyni się to
w dniu wielkich zapustów. Beli pokładi są świętem kończącym cykl zimowy i rozpoczynającym
wiosenno-letni okres świąteczny.
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zborit. Cediłata perat rano. Kogaj cie izmijet kutnicata, odzadi cie ja wrzat
mifkata i cie mu welit: „Owde ja wrzuam na orełot ustata, i na zmijata ustata,
i na wołkot ustata”. Na gredite ja frłat mifkata. Onamo ja wrzat na bukijczikite.

Da ja wrzesz na tudzijot płot, kokoszkite orłot mu izjadet. Toa madziji se.
Szto prajit toa? Madziopsnica*. „Mi storili! — cie ti reczat —mi wrzali mifkata
na płotot. Kokoszkite mi izjadet orełot”.

Czysty Poniedziałek ¹²¹

Nie dzieją [na drutach], nie przędą wełny. Przepraszają się. Dawniej cho-
dzili od domu do domu.

Mamy [taki] zarok: nie miesimy chleba, bo inaczej myszy będą zjadały
plon. Zbierzemy, co tylko mamy, i wszystko wymyjemy, wyparzymy. A kutnica
będzie milczała. Nie będzie nic mówić. Wcześnie rano wypierze cedzidła. Kiedy
[już] kutnica wszystko wymyje, z tyłu [za wymytymi rzeczami] zawiąże myjkę
i powie: „Tu wiążę orłu usta i żmii usta, i wilkowi usta”. I rzuci myjkę na belki
[stropowe]. I zawiąże ją tam na kołkach.

A jeśli zawiążesz ją na cudzym płocie, [to temu człowiekowi] orzeł powy-
jada kury. To są czary. Kto je robi? Czarownica. „[Czary] mi uczynili — powie
ci — zawiązali mi myjkę na płocie. I orzeł powyjada mi kury”.

Todoria. Todorowa sabota [pierwsza sobota po białych (wielkich) zapu-
stach]¹²²

Todoria je w sabota na nedeła. Todoria w sabota se priczestuat.
W petok cie nosime w crkwa, cie gasime swecie. Pa tija cie czuwame,

neszto czoek da se spobolit. Kako tija szto żeginat.
Neko czanacze: pczenka, pszenica. Neko zrno graf. W czanacze zrna —

od sweko seme cie sobereme, w petok cie warime. Za zdrawje wołosko. I po
jedno lepcze cie zamesime. Połojna tamo cie si dame, połojna cie si wratime
doma.W crkwa cie suczeme jedna swecia. Dete maszko podmiszka cie ja ugasit
sweciata.

Todoria jest w sobotę na niedzielę. W sobotę przyjmują komunię.
W piątek zaniesiemy do cerkwi [ofiary z jedzenia], [potem] pogasimy

świece. I zachowamy je, na wypadek gdy człowiek zachoruje — [tak] jak te,
co [służą do] leczenia przyżeganiem.

Miseczka z kukurydzą, z pszenicą. Trochę ziaren grochu. Ziarna w misecz-
ce — zbierzemy nasiona każdej [uprawianej rośliny], w piątek ugotujemy. Za
zdrowie wołów. I zamiesimy po jednym chlebku. Połowę zostawimy tam, po-
łowę przyniesiemy z powrotem do domu. W cerkwi uformujemy świecę. I jakiś
chłopczyk ugasi ją pod pachą, [tę] świecę.

Seczka 28 dena ja brojat.

Luty liczy 28 dni.

*[Wariant w rękopisie:] Toa je czinienie. Szto prajit owo: madziopsnica.

¹²¹Pierwszy dzień Wielkiego Postu.

¹²²Najwięcej czynności obrzędowych przypada na wigilię Todoriji. Inna nazwa to Todorica.
Święto ustanowione na cześć św. Teodora z Amasei, znanego także jako Teodor Tyron (Tyro,
Tiron, Tiro, Teron).
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Marta. Letnik, 1/14 marca¹²³

Gadojite izłagat. Kogaj cie izłagat seczka, togaj cie bidet Letnik, marta
kogaj cie włagat: jeden den. Prestupna godina kogaj je 29 dena. Togaj drżime
praznik. Ne rabotime. Igli krijeme, ne se metet, ne se mijet. Niszto. Mażite ne
orat. Od gad: od zmija, od wołkot. Sneg w kucia cie frlime, boji da te ne jadat.
Ne meteme. Cie zemesz mrcina, pak take da prewleczesz — bojite da omrtwat.
„Kako owo szto je mrtina, i bojite da omrtwat”.

Gledame da widime lesni czoek. Da go widisz poaren — ka Damjana, ka
pozdraw. Taki cie bidesz zawgodina*.

Marzec. Letnik

Wtedy gady wyłażą. Kiedy wychodzi [kończy się] luty, wtedy będzie Let-
nik, kiedy przychodzi marzec: jeden dzień. Rok przestępny, kiedy jest 29 dni.
Wtedy obchodzimy praznik [półświęto]. Nie pracujemy. Chowamy igły, nie
zamiatamy, nie myjemy się. Nic [nie robimy]. Mężczyźni nie orzą. Przeciw
gadom: od żmii, od wilka. Wrzucamy śnieg do domu, żeby pchły nie kąsa-
ły. Nie zamiatamy. Bierzesz obrus zaduszny i wycierasz nim [polepę] — żeby
pchły zmartwiały. „Jak ta oto mrtina, [która jest martwa], tak i pchły niech
zmartwieją”.

Staramy się zobaczyć jakiegoś zwinnego człowieka [jako pierwszego
w tym dniu]. Jeśli widzisz takiego, jak na przykład Damjan, zdrowszego ja-
kiegoś — to taki będziesz przez cały rok.

Muczenici, 9/22 marca¹²⁴

Na Muczenici ne rabotime, ne se czeszłame: głata cie ti buczet, da se cze-
szłasz.

Męczennicy

NaMęczenników nie pracujemy, nie czeszemy się: będzie ci huczało w gło-
wie, jeśli się uczeszesz.

Błagojec, 25 marca / 7 kwietnia¹²⁵

Marta kogaj cie izłagat — Błagojec. Od swite ostanał praznik i toj, Letnik
i toj. Take sme go zatekli. Kogaj cie włagat marta, Letnik kogaj cie izłagat —
kaj Błagojec. 30 ali 31 mislim da imat.

Drżime. Teżok praznik. Zarok. Ka na Letnik, isto na Błagojec take — od
gad. Letnik i toj. Isto krijeme igli. Ne predat. Praznik. W crkwa nosime na
weczer za dusza. Da ranisz dusza. Koj imat wince, turat na grobojite.

Zwiastowanie

Kiedy marzec wychodzi [kończy się] — [przypada] Zwiastowanie. Ze
świętych [czasów] i ten praznik został, i ten Letnik. Takeśmy je zastali. Kiedy

*[Dopisek w notatkach:] Na Letnik, kogaj cie zapokładujeme — po sirnici [Na Letnik, gdy
zrobimy ostatki — po sirnicach (białym tygodniu)].

¹²³Szczegółowszy opis Letnika por. niżej w rozdz. „[Adety wiosenne]. Proleć i piliniata”.

¹²⁴Święto Czterdziestu Męczenników z Sebasty, w Macedonii znane też pod pojęciem Mła-
denci.

¹²⁵Siódme z dwunastu wielkich świąt Kościoła prawosławnego: Święto Zwiastowania Pań-
skiego (mac. Błagowesztenie). Por. szczegółowszy opis niżej w rozdz. „[Adety wiosenne]. Proleć
i piliniata”.
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marzec przychodzi, to Letnik wychodzi; do Zwiastowania [jest marzec]. 30 lub
31 [dni] myślę, że ma.

Obchodzimy go; poważny praznik. Zarok. Jak Letnik, tak i Zwiastowanie
— od gadów [obchodzimy]. Letnik i to [święto]. Tak samo igły chowamy. Nie
przędziemy. Praznik. Do cerkwi nosimy na wieczór za dusze. Karmimy dusze.
Kto ma wino, polewa groby.

Łazarica [święto ruchome przypadające w sobotę przed Cwetnici]¹²⁶

Łazarica rabotat. Ne go drżime za praznik. Orat, sejat.

W Łazaricę pracują. Nie przestrzegamy półświęta. Orzą, sieją.

Cwetnici i Welika Nedeła [święta ruchome: ostatnia niedziela przed Wielka-
nocą i Wielki Tydzień]

Se priczestu’at. Od Cwetnici do Welikden swe se priczestu’at.
Welika Nedeła. Taja wecie najteżka. Postime. Teżki posti. I leb czoek ne

jadet. W streda kaj pładne cie jadesz, posle — Welik Czetwrtok, Welik Petok,
Welika Sabota — kaj pładne cie jadesz. Noniczime.

Welika Nedeła rabotime. Tuku ne pejat. Togaj Ristos se macził. Go kłali,
go rastegu’ali.

Welik Czetwrtok: prw czetwrtok na Welikden. Pak od grad go drżime.
Jajca apsu’at na prwi czetwrtok. Crwiło cie zapra’at. Ne rabotat od grad.

Welikden. Sweden toj [je]. Se priczestuat. Cie se promenuat. Od tada cie
si dojdesz, cie ruczasz, cie s’omrsisz.

Imat prwWelikden, Streden Welikden, pa Zaden ili Mał Welikden. Swedni
i toa. Ne rabotime, pijeme, jademe, si igrat, si odat po kucite.

Welikden mrdat. Łazarica so Welikden odit.

Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień

Przyjmują komunię. Od Niedzieli Palmowej doWielkanocy, w tym okresie
przystępują do komunii.

Wielki Tydzień— już najcięższe [tj. najważniejsze święto]. Pościmy. Cięż-
ki post. Nawet chleba człowiek nie zje. Zjesz w środę koło południa, potem
— Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota — koło południa coś zjesz.
Przestrzegamy postu.

W Wielkim Tygodniu pracujemy. Tylko nie śpiewają. Wtedy Chrystus się
męczył, kłuli go, krzyżowali.

Wielki Czwartek: pierwszy czwartek Wielkanocy. Znowu od gradu go ob-
chodzimy. Jajka się farbuje w pierwszy czwartek. Krasi się je na czerwono. Nie
pracują od gradu.

Wielkanoc — święto. Przyjmują komunię. Przebiorą się. Wrócisz stamtąd
[tj. z cerkwi], poobiadujesz, skończysz post.

Mamy pierwszyWielki Dzień, średniWielki Dzień i Tylny, czyli MałyWiel-
ki Dzień. One też są świętami. Nie pracujemy, pijemy, jemy, tańczą, chodzą
po domach.

Wielkanoc się rusza [tzn. jest świętem ruchomym]. Łazarica razem z Wiel-
kanocą.

¹²⁶Święto ustanowione na pamiątkę wskrzeszenia Łazarza. Inne macedońskie nazwy to Ła-
zarewa Sabota (Sobota Łazarza), Łazarici oraz Łazarowden.
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Dziurdzioen, 23 kwietnia / 6 maja¹²⁷

[Sweden]. Dziurdzioen — swetec, sweti Dziordzija go wikat. W Kosowo,
w Kunowo go sławat.

[…] Pejat, igrat ka naWodici. Jeden den. Napred i po niwieno zapotinuali.
Na swako niwie si nosisz potka. Ne se zapotnuat robitni łudi. Adet, ostanało
od staro. Wake sme zatekli, wake sme prajili.

Święto. Dziurdzioenma [swojego] świętego, nazywają go świętym Jerzym.
W Kosowie, w Kunowie go obchodzą [jako wiejskie sławy].

[…] Śpiewają, tańczą, jak naWodici—przez jeden dzień. Najpierw umają
pola. Na każdą niwę niesiesz potkę. Nie mają się tylko ci, którzy u innych służą
[nie posiadają pola-niwy na własność]. To adet, tak jest od pradawna. Tak
zastaliśmy — i tak robimy.

Crn Den, 25 kwietnia / 8 maja¹²⁸

Crn Den — treti den po Dziurdzioen.

Czarny Dzień— trzeci dzień po dniu świętego Jerzego¹²⁹.

Medziu Dziurdzioen medziu Jaremija [Między Dziurdzioenem i Jaremi-
ją] — dziewięć dni.

Jaremija, 1/14 maja¹³⁰

Se rekło Jaremija. Toj ne je swetec. […]

Nazwano je [święto] Jaremija. To nie jest święty. […]

Sweti Nikoła leten [Święty Mikołaj letni], 9/22 maja*

Sweti muczenik Tałalej [Świętymęczennik Talaleo], 20 maja / 2 czerwca¹³¹

Sełska sława [wiejska sława] w Breście.

Spaso’en [święto ruchome 40 dni po Wielkanocy]¹³²

40 dni po Uskrs. Sweden. Cie odat na gosti. Sweti Spas¹³³ — swetec. Swe-
den: Zagrad. W Zagrad go praat. So Welik czetwrtok odit Spaso’en.

*[W notatkach z Rastesza:] Ceło seło sławi sw. Nikołu. U proleciu: Tałalej [Cała wieś
obchodzi św. Nikołę. Na wiosnę: Tałaleja].

¹²⁷Dzień św. Jerzego Zwycięzcy, zabójcy smoka. Obchodów tego święta dotyczy niżej rozdz.
„Dziurdzioen”.

¹²⁸Więcej informacji o tym dniu niżej w rozdz. „Odwracanie gradu i magia deszczu”.

¹²⁹Data liczona od wigilii św. Jerzego.

¹³⁰Święto proroka Jeremiasza. Więcej o zwyczajach przestrzeganych w tym dniu por. niżej
w rozdz. „Dziurdzioen”.

¹³¹Dzień św. Talaleo de Egea. Na Poreczu są dwie cerkwie pw. św. Talaleo: w Belicy i w Bre-
ście.

¹³²Dziewiąte z dwunastu wielkich świąt Kościoła prawosławnego: Święto Wniebowstąpie-
nia Pańskiego (mac. Woznesenie Hristowo, Spasowden).

¹³³Święty Spas (Zbawienie) lub Wniebowstąpienie Pańskie. W macedońskiej normie lite-
rackiej stosuje się nazwę Sweti Spas.
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Wniebowstąpienie

40 dni po Zmartwychwstaniu. Święto — będą chodzić w gości. Święty
Spas — [to jest] święty. To święto w Zagradzie. W Zagradzie je obchodzą [jako
sławę]. Wniebowstąpienie idzie wraz z Wielkim Czwartkiem.

[Lato. Słońce]
[Wrtołom letni], [24 czerwca / 7 lipca]¹³⁴

Wrtołom letni w sabota cie bidet, osunajset dni pred Petroen. I to’a Wrto-
łom szto cie bidet. Najdołgi den. Sołnce togaj najwisoko. […] Od grad take go
drżat. Ceł den cie sedat doma argatite. Ne mrdat nigde. Ne predeme, ne tkaje-
me, niszto ne rabotime. Meteme, mesime. Domaszna rabota. Żenska rabota ne
rabotime; w bawcze ne włagame.

Od zimni Wrtołom do letni swe u gore cie odit sołnceto. Posle cie se wrtit
na zima, na jesen. Od letni do zimni pa na dołu. Tri meseci jesen, tri meseci
zima, pa cie si dignet na leto.

Wrtołom letni. Go drżime. A to, a to: sołnceto. Pa sołnce da se wrtit. Se
maczit Gospud so niego, aposotolite se maczat. Nikakwi adeti nemat. Od grad
take go drżat. […]

Letnie przesilenie

Letni Wrtołom wypadnie w sobotę, osiemnaście dni przed Petroenem. To
też Wrtołom, co wypadnie. To najdłuższy dzień, słońce jest wtedy najwyżej.
[…] Od gradu się go przestrzega. Ludzie przez cały dzień siedzą w domu.
Nigdzie nie wychodzą. Nie przędziemy, nie tkamy; nic nie robimy. [Tylko]
zamiatamy, miesimy. Roboty domowe. I kobiecych prac nie wykonujemy; do
ogrodu nie wchodzimy.

Od zimowego do letniego przesilenia słońce będzie szło cały czas do góry.
Potem zwróci się na jesień, na zimę. Od letniego do zimowego znowu na dół.
Trzy miesiące jesieni, trzy miesiące zimy, i znowu [słońce] podniesie się na
lato.

Letni Wrtołom — obchodzimy go. No tak, no tak: [bo] słońce. Żeby się
słońce znów obracało. Męczy się Pan z nim, apostołowie się męczą. Adetów
żadnych nie ma. Od gradu się go przestrzega. […]¹³⁵.

Iwanden, 24 czerwca / 7 lipca¹³⁶

Pet dena od Iwanden do Petroen.
Na Iwanden na gładno srce da ne je sołnce izlezeno. Taja trefka szto cie

ja skinesz ilᴶaczliwa cie bidit. [Smił, na’otka, srpec, trewa dałaklija, wratika,
srecia]. Deca se pobołuat, cie pogadisz, ja cie mu kładesz na srce, ja cie da
pijet. To’a je arno*.

*[Wariant:] Na Iwanden berat trewkite. Pred sołncewo, rano. Dałaklija (dałak), błaga łoza
(dałak), naotka (za oczite), wratika, diwa wratika, pitoma wratika (deczisznik). Na srceto za
rakija kła’at. [Na Iwanden zbierają zioła. Przed wschodem słońca, rano. Ziele od dałaku i słod-
kie winogrona (od dałaku), ciecierzyca (na oczy), wrotycz, wrotycz dziki i wrotycz domowy
(na deczisznik). Kładą go z rakiją na brzuchu].

¹³⁴Zob. przyp. nr 108 (Przesilenie zimowe).

¹³⁵Więcej informacji o tym dniu niżej w rozdz. „Odwracanie gradu i magia deszczu”.

¹³⁶Święto Narodzenia św. Proroka i Poprzednika Jana Chrzciciela (mac. Radzianieto na
czesniot sławen prorok, Pretecza i Krstiteł Jowan).
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Paprot wecie, szto rastet na Iwanden go kosat goli. Niwata cie ja kosat
na Iwanden pred sołnce. Na goł żiw. Do tri godiny cie kosit, swe na Iwanden.
Sajbijata.

Od Iwandena do Petroena pięć dni.
Na Iwanden [zbierasz] na czczo, zanim wyjdzie słońce. Te zioła, które ze-

rwiesz, będą lecznicze. [Nieśmiertelnik (kocanka), ciecierzyca, srpec, dałaklija
(ziele od dałaku), wrotycz, kosaciec żółty-„szczęstka”]. Jeśli dzieci zachorują,
będziesz zamawiać albo położysz je [dziecku] na brzuchu, albo będzie je piło
— tak będzie dobrze.

Jeszcze paproć, co rośnie na Iwanden: koszą ją nago. Niwy koszą na Iwan-
den przed wschodem słońca. Rozebrani do naga. Przez trzy lata [z rzędu tak
je] koszą. Gospodarz [kosi].

[Petroen], 29 czerwca / 12 lipca¹³⁷

Sweden. [Sława] (Wito od Zagrad)
[Żenska rabota tabuowana. Od boles].

Święto. [Sława] (Wito z Zagradu)
Kobiece prace [są] tabuowane. Od choroby.

Obydwa te święta [Iwanden i Petroen] są od choroby (od boles).

[Złożenie szaty Matki Bożej w Blachernach], 2/15 lipca¹³⁸

[Czurici], 7/20 lipca¹³⁹

W tydzień po Petroenie przypada […] ważne święto: Czurici.

Tija wo teżka żetwa se, jedna nedeła po Petroen, wstrede [w] żetwa se.
Czurici nerabotime: se czuruczit niwata, se czuruczit bericietot. Czuruk ne czi-
nit: cie se rodziat trncite, trewa cie udrit. Niwa ne włagame. Żnejeme neka
niwa najłosza szto je. Seme ne ostaweme. W godina ne ja oreme. Żenski raboti:
krpat, perat, a ne predat. Pletat. Odoszto se czuruczit, wołna, stokata se czuru-
czit. W bawcze ne włagame. Cie zatrewit, trewa cie udrit. Cie ne prajit piper.

[Czurici] przypadają w najintensywniejsze żniwa, tydzień po Petroenie,
w sam środek żniw. W Czurici nie pracujemy, [bo] będzie się zachwaszcza-
ło pole, zachwaści się plon. [I z takiej] mizeroty nic dobrego nie będzie. Będą
się rodzić ciernie, puści się trawa. Nie wychodzimy w pole. Żniemy taką ni-
wę, co jest najgorsza. I nie zostawiamy [z niej] ziarna. I [potem] cały rok jej
nie orzemy. Kobiece prace: reperują ubrania, piorą, ale nie przędą. Dzieją [na
drutach]. Ponieważ się kurzy (czyli zachwaszcza), wełna i bydło się „chwaści”.
Nie wchodzimy do ogrodu. [Bo] zarośnie trawą, trawa zaatakuje— [i] papryka
nie urośnie.

¹³⁷Dzień św. Apostołów Piotra i Pawła (mac. Swetite sławi, sefałni i prwowrhowni apostoli
Petar i Pawle). Więcej na temat Iwandena i Petroena por. niżej w rozdz. „Odwracanie gradu
i magia deszczu”.

¹³⁸Mac. Połaganie na czesnana riza na Presweta Władiczica nasza Bogorodica wo Właherna.

¹³⁹Święta Niedziela (mac. Sweta Nedeła).
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Prokopija, 8/21 lipca¹⁴⁰

To take praznik je: od obłak. Ne cie imat swetec. Od grad go drżime. […]
Od grad. Medziu Prokopija medziu Arandzieł pet dena.

To takie półświęto jest: od chmury. Nie ma [swojego] świętego. Od gradu
go przestrzegamy. […] Od gradu. Między Prokopiją a Arandziełem pięć dni.

Arandzieł, 13/26 lipca¹⁴¹

Medziu Petroen medziu Arandzieł dwe nedeli. Arandzieł — toj trebet swe-
tec da je. Mogilec go praat sweden. Toj od bolest je. Za zdrawie go drżime, od
bolest. Togaj wecie niszto ne faciame. Ja, ka zimoska, od nekoja czara, neszto.
Niszto ne rabotime togaj. Sede leb szto cie peczeme. Neszto stokata rabotime.
Drugo ne rabotime. Baczica morat da rabotit: mlekowo ne czekat.

Od Petroena do Arandzieła dwa tygodnie. Arandzieł — ten to musi być
święty. WMogilcu obchodzą wtedy święto [sławę]. On jest od choroby. Obcho-
dzimy go dla zdrowia, przeciw chorobie. Wtedy już niczego [tj. żadnej pracy]
nie tykamy. Od takiej [choroby], jak tamtej zimy — pomoru (czary) czy cze-
goś takiego¹⁴². Nic a nic wtedy nie pracujemy. Tylko chleb pieczemy. Trochę
pracujemy przy bydle. Przy niczym innym. [Tylko] baczyca musi pracować:
mleko nie czeka.

Ilikden, 20 lipca / 2 sierpnia¹⁴³

Tri nedeli po Petroen. Medziu Arandzieł i Ilikden nedeła.
Ilikden — toj sweden je. [Sława]. Sweti Ilija — swetecot. Od bolest, od

nesrecia toa sweden je. Go propusztat, go żnejat, do pładne. Żenska rabota ne.
Igła ne faciame w raki. Cie se desit nekoja nesrecia: ja głata cie ti fatit, cie
leżisz wes den. Od boles.

Trzy tygodnie po Petroenie. Między Arandziełem i Ilikdenem— tydzień.
Ilikden— to jest święto. [Obchodzą sławę]. Święty Ilija — to [jest] święty.

To jest święto od choroby, od nieszczęścia. Do południa nie przestrzegają go,
wychodzą żąć. Kobiece prace — nie; nie bierzemy igły do ręki. [Bo] zdarzy się
jakieś nieszczęście: na przykład chwyci cię ból głowy i przeleżysz cały dzień.
Od choroby.

Petko’en i Pandelemon, 27 lipca / 8 sierpnia¹⁴⁴

Medziu Ilikden medziu Petkoen nedeła.
Petkoen — toj sweden je. [Petko’en — na gosti odasz. Sweden.] Słabo go

drżime, go rabotime.
Pandelemon — i toa sweden. Bencze go praat. Żnejeme. Żenska rabota,

ne rabotime. Swedni ne rabotime icz żeńska rabota.

Między Ilikdenem a Petkoenem— tydzień.

¹⁴⁰Dzień św. Prokopa (mac. Sweti Welikomaczenik Prokopij).

¹⁴¹Święto ku czci Archanioła Gabriela, w oficjalnej terminologii kościelnej znane jako Sobór
Archanioła Gabriela (mac. Sobor na swetiot arhangeł Gawrił).

¹⁴²Więcej na ten temat por. niżej w rozdz. „Magiczne oborywanie wsi”.

¹⁴³Święto Proroka Eliasza (mac. Swetiot sławen prorok Ilija).

¹⁴⁴Święto ku czci św. Petki Rzymskiej (leten Petkoen, zob. też przyp. 89) oraz św. Wielkiego
Męczennika Pantelejmona (mac. Sweti welikomaczenik i isceliteł Pantelejmon).
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Petkoen — to jest święto. [Petko’en — idziesz w gości. Święto*]. Słabo go
przestrzegamy, pracujemy w ten dzień.

Pandelemon— i to święto. W Benczu je obchodzą. Żniemy. Kobiecych prac
nie wykonujemy. W święta kobiecych prac w ogóle nie wykonujemy.

Makaweji, 1/14 sierpnia — [12 dni]¹⁴⁵

Cie zapokładime za Bogorojca i cie ji fatime Makawejite. Dwa dni sede ji
drżime. Ne rabotime. I maszka i żenska rabota ne rabotime. Od wreminia, od
wremeto. Da ne udrit sneg, da se ne zotret stoka, bericietot. Pa tija togaj mi
każuat Makawejite, szto cie bidet zimawa. Ako je wedro da wejet, cie bidet
studeno, mrzłowo, cie se ne izłagat na dwor. Ako je obłaczno, pa cie mi bidet
meko: wrnet i cie mi bidet trewata. Kołku meseci szto imat wo godina, tołku
Makaweji. Makaweji ji imat trinajest, dwanajest. Kołku meseci, tołku Maka-
weji. Isto meseci, szto ji wrwat. Dwe nedeli — isto meseci.

Na Bogorojcę zrobimy ostatki i doświętujemy Makaweje [Machabeuszy].
Tylko [przez] dwa dni je obchodzimy. Nie pracujemy — nie wykonujemy ani
męskich, ani kobiecych prac. Od pogody, od niepogody — ażeby nie uderzył
śnieg, żeby się nie zatraciły bydło i plon. I wtedy Makaweje [Machabeusze]
powiedzą, co z tą zimą [tj. jaka będzie nadchodząca zima]. Jeśli jest pogodnie
i wieje, [to znaczy, że] będzie chłodno i mroźno, nie będzie się wychodziło na
dwór. Jeśli jest pochmurno, to będzie miękko [ziemia nie zamarznie]: będzie
padało i trawy będzie [w bród]. Ile miesięcy jest w roku, tyle Makawejów.
Makawejów jest trzynastu, dwunastu. Ile miesięcy, tyluMakawejów. Tyle samo
miesięcy upłynie, ilu [Makawejów]. Dwa tygodnie — tyle samo miesięcy.

Golema Bogorojca, 15/28 sierpnia¹⁴⁶

Medziu Makaweji medziu Bogorojca dwe nedeli. Cie s’omrsime. (Sweden).
Toj sweden je na drugite seła. Ne go drżime. Dełnik. Cie si bideme so gostite
doma. Koj nemat gosti, cie si rabotat.

Wielka Bogorojca

Między Machabeuszami a Bogorojcą— dwa tygodnie. Podjemy sobie nie-
postnego. (Święto). To jest święto [sława] w innych wsiach. [My] go nie
obchodzimy. Dzień roboczy (powszedni). [Ale] będziemy w domu z gośćmi.
Kto nie ma gości, ten pracuje.

*[Na marginesie:] 8.08, Petkowden letni, sełska [wiejska] sława w Breście. [W Breście są
cztery cerkwie: Jana Chrzciciela, świętej Petki (czyli tej, której święto przypada 8 sierpnia),
Przemienienia Pańskiego i Tałaleja].

¹⁴⁵Święto rozpoczyna się dniemWspomnienia Procesji Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża.
Jest to święto świętychmęczenników siedmiu braci Machabeuszy, ich matki Salomei i nauczy-
ciela Eleazara (mac. Iznesuwanie na czesniot i żiwotworen Krst i spomen na sedumte maczenici
Makawei i niwnata majka Solomonija, so niwniot ucziteł Eleazar). Cały okres świąteczny obej-
muje 12 następujących po sobie dni, z których każdy symbolizuje 12 miesięcy roku i ma na
nie wpływać. Poreczanie świętowali jedynie pierwsze dwa dni, w czasie których rygorystycz-
nie powstrzymywali się od wszelkich prac. Ze względu jednak na okres żniw w pozostałe dni
pracowano.

¹⁴⁶Święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy (mac. Uspenie na Presweta sławna Władiczica
nasza Bogorodica i Prisnodewa Marija). W polskim ludowym kalendarzu sakralnym odpowiada
mu Matka Boska Zielna.
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Sweti Jowan, 29 sierpnia / 11 września¹⁴⁷

Na dweti nedeli od Golema Bogorojca. Pa go postime post. Go drżime.
Ne rabotime. Meteme: za wrszenie, za szuma toa je praznik. Ne predeme, ne
tkajeme. Igli ne krijeme, ali cie postime. Go drżime praznik. Bog se macził.
Swetec je. Pa cie go drżime.

Świętego Jana

Dwa tygodnie po Wielkiej Bogorojcy. Znowu pościmy w ten dzień. Prze-
strzegamy go. Nie pracujemy. Zamiatamy, żeby była dobra młócka, żeby się
szuma dobrze zbierała — dlatego świętujemy. Nie przędziemy, nie tkamy. Igieł
nie chowamy, ale pościmy. Przestrzegamy tego praznika. Bóg się męczył. To
dzień świętego. Więc go obchodzimy.

[Kalendarz. Varia]

Pojęcia o kalendarzu
Miesiące kalendarzowe

Miesiące: jandrija, kołodziak, seczka, marta, aprił/apruł, maj, juni, juli,
awgust, sełtember, nowember, oktober¹⁴⁸. Stefkojca ne znajet, wo godina koł-
ku meseci imat. Znajet: Od Dziurdzioen do Dziurdzioen dwanajest meseci. Od
Dziurdzioen do Mitroen szest meseci.

Miesiące: grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec,
sierpień, wrzesień, listopad, październik. Stefkojca nie wie, ile jest w roku
miesięcy. Wie: od Dziurdzioena do Dziurdzioena dwanaście miesięcy. Od Dziur-
dzioena do Mitroena sześć miesięcy.

1. Ne znam ja wo godina kołku meseci imat. Sum słuszała, tatko moj
gaczkał: po dwanajest meseci godiszno. Od Dziurdzioen do Mitroen szest, od
Mitroen do Dziurdzioen pa szest. Szest leto, szest zima.

Pred jandrija toa je łanski. Toa ne znam kako go wikat. Od Wrtołom do
Wasilica [je] jandrija. Od Wrtołom, Sweti Nikoła zimni togaj włagat. Od Wa-
silica do Trifun [je] kołodziak. Nie wie: f[ebruar] ili januar. Seczka. Marta. Od
Trifun do Letnik [je] seczka. Od Letnik marta włagat. Od Letnik do Błago’ec.
Od Letnik do Błago’ec [je] marta. Od Błagowec do Dziurdziowden [je] apruł.
Od Dziurdowden do Sweti Nikoła [je] maj. Od Sweti Nikoła [luka w tekście]
juni ili juli. Nemat spameteni letni meseci. Po marta maj misła da włagat. Maj,
maj! Ne, ne je maj. Maj włagat dewet dena po Dziurdzioen. Jaremija go wikat.
Toj trebet apruł da bidet.

Letnite — tije ja ne znam. Juni, juli, awgust. Tuku ne znam, kakwi je
napred, kakwi nadzod. Koj cie [ti] barat mesec, koj cie [ti] barat nowina. Cie
si zaborawime. Cie si brojime po rabota, kogaj cie [se] dałdisame. Leto — swe
jedno je — ni mesec. Sede sołnce grejet.

Ten [tj. bieżący] miesiąc, nie wie, jak się nazywa (grudzień). I poprzednich
również nie zna.

¹⁴⁷Ścięcie Głowy Jana Chrzciciela (mac. Otsekuwanie na czesnata gława na czesniot, sławen
prorok, Pretecza i Krstiteł Jowan).

¹⁴⁸Trzy ostatnie miesiące oznaczone w rękopisie klamrą z adnotacją: „I Ciro nie wie!”.
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Ja nie wiem, ile miesięcy jest w roku. Słyszałam, ojciec mówił: po dwa-
naście miesięcy rocznie. Od Dziurdzioena po Mitroen sześć, od Mitroena po
Dziurdzioen znowu sześć. Sześć lato, sześć zima.

Przed jandriją [grudniem] jest ten zeszłoroczny. Nie wiem, jak go nazy-
wają. Od Wrtołoma do Wasilicy — jandrija. Po Wrtołomie przychodzi Święty
Nikoła zimowy. OdWasilicy do Trifuna— kołodziak [styczeń]. Nie wie: f[ebru-
ar] czy januar. Seczka. Marta. Od Trifuna po Letnik— seczka [luty]. Od Letnika
zaczyna się marta [marzec]. Od Letnika po Błagojec. Od Letnika do Błagojca —
marta. Od Błagojca do Dziurdzioena — apruł. Od Dziurdzioena do Świętego Ni-
koły — maj. Od Świętego Nikoły [luka w tekście] juni lub juli— nie pamiętam
letnich miesięcy. Po marcie maj, myślę, że przychodzi. Maj, maj! Nie, to nie
maj. Maj przychodzi dziewięć dni po Dziurdzioenie. Jaremija go nazywają. Ten
to musi być apruł.

Letnie [miesiące] — tych, to ja nie znam. Juni, juli, awgust — tylko nie
wiem, który jest z przodu, a który z tyłu. Kto by ci szukał miesiąca, kto by
ci szukał nowiu? Zapominamy. Liczymy według pracy, od kiedy zaczynamy
pracować. Lato — wszystko jedno, jaki miesiąc, byle słońce grzało.

2. Imat mesec 30 dena, imat 28 dena, imat 32 dena. Pa koj mesec napre-
dujet? Ja go ne znam. Mesec. Szto znajet: imat meseci 28, imat 30. Koj znajet?

Od Dziurdzioen do Sweti Nikoła [ima] mesec. Od Sweti Nikoła do Petroen
— szest nedeli. Po Petroen do Ilikden [ima] tri nedeli. Od Ilikden do Bogorojca
— pa tri nedeli. Od Bogorojca Golema do Krstoen [ima] mesec. Od Krstoen do
Petkoen pa mesec. Jeden mesec je. Od Petkoen do Mitroen — dwanajest dena.

Tija dwanajest dena imat meseci szto napreduat. Od Mitroen do Aran-
dziełoen pa dwanajest dena. Od Arandziełoen do Atanasoen — tri meseci. Od
Atanasoen do Dziurdzioen pa tri meseci. Imat szest meseci i dwanajest dena.

Miesiąc ma 30 dni, ma 28 dni, ma 32 dni. Ale który z nich wyprzedza
inne, tego nie wiem. Miesiąc. Czy [ja] wiem: są miesiące [które mają] 28 [dni],
[i takie, które] mają 30. Kto by tam wiedział?

Od Dziurdzioena do Świętego Nikoły — miesiąc. Od Świętego Nikoły do
Petroena— sześć tygodni. Od Petroena do Ilikdena— trzy tygodnie. Od Ilikdena
do Bogorojcy znów trzy tygodnie. OdWielkiej Bogorojcy do Krstoena—miesiąc.
Od Krstoena do Petkoena — znów miesiąc. To jest jeden miesiąc. Od Petkoena
do Mitroena— dwanaście dni.

Te dwanaście dni mają miesiące, co wyprzedzają. Od Mitroena do Aran-
dziełoena znów dwanaście dni. Od Arandziełoena do Atanasoena— trzy miesią-
ce. Od Atanasoena do Dziurdzioena — znów trzy miesiące. Jest sześć miesięcy
i dwanaście dni.

*

Nowa godina— odWasilica. Owa [je] preskokna godina. Owa szto izłagat
wecie. Na preskokna godina zrtoczat w sabota. Poprzednio było we czwartek.
Następna godina — w niedzielę. Preskokna godina imat, powiecie. (Nie wie,
ile dni w roku).

Nowy Rok — odWasilicy. Ten rok przestępny — ten, co już wychodzi [tj.
kończy się]¹⁴⁹. Na przestępny wypada w sobotę. Poprzednio było we czwartek.

¹⁴⁹Obrębski prowadził tę rozmowę zimą 1932/1933; 1932 był rokiem przestępnym.
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Następny rok — w niedzielę. Jest rok przestępny, więcej [dni]. (Nie wie, ile
dni w roku).

Miesiące księżycowe

Po meseczina — ne znam kołku pati se rodujet nowina. Trinajest pati se
rodujet nowina. Koj go znajet, kako da go wikat. Nazwę powinna mieć, ale
„koj go znajet?”.

Jandrija cie wlezet od sabota, a swecia uszte cie mu swetit. [Swecia —
mesecon.] Ali cie naswetat na tamo, ali go ne dosweciat? Seczka połojna
izwrwena, a je roden segaj mesecot. Segaj seczka se pocznała, od Trifun. Ali
nedoswetuat mesecite, ali nadswetuat. Segaj da ja znam taja meseczina, ali je
seczko’a, ali marto’a. Ne ja znam.

Za mesecite weleli stari ponapred; al[i] nedoswetuat meseci, al[i] owija
segaj nadswetuat. Nadswetuat mesecite, ali nedoswetuat. Jedna swecia: od
kaj se rodit dur da ostarit; jedna swecia. Jedni czetiri nedeli, jedni powecie od
czetiri.

W leto: po meseczina cie rabotisz swa noć. Dur do Wrtołom.

Po księżycu — nie wiem, ile razy się rodzi nowy księżyc. Trzynaście razy
(w roku) rodzi się nowy księżyc. Kto go tam wie, jak go (miesiąc księżycowy)
nazywają. Nazwę [powinien] mieć, ale „kto go tam wie”.

Jandrija przyjdzie od soboty, a świeca jeszcze mu będzie świecić. [Świe-
ca to księżyc]. Albo będzie tam świecić, albo go nie doświeci? Pół seczki już
przeszło, a teraz się rodził księżyc. Teraz seczka się zaczęła, od Trifuna. Albo
niedoświecają miesiące, albo nadświecają. Teraz, żebym wiedziała co do tego
księżyca, czy jest seczkowy, czy też martowy (lutowy czy marcowy) — tego ja
nie wiem.

Omiesiącach (księżycach) dawniej mówili starzy: albo niedoświecają mie-
siące, albo nadświecają. Nadświecają lub niedoświecają. Jedna świeca: od
kiedy [księżyc] się rodzi do kiedy postarzeje; jedna świeca. Jedne [trwają]
cztery tygodnie, inne więcej niż cztery tygodnie.

Latem w świetle księżyca będziesz pracował przez całą noc. Aż do Wrto-
łomu.

Trinaest pati se rodujet mesecot. Zaszto je? Za zabi wadzienie.

Trzynaście razy rodzi się księżyc. Dlaczego (tak) jest? Dla wyrywania zę-
bów (Trpo, Trebowle).

Księżyc

Sołnce sedit na jedno mesto, swe. Ne se manit, ne si ginet. Mesecot rastet,
ginet. Tako ti se zowet. Da rastet — nowina, da ginet — izgincziszte*. Temnica
— kogaj nemat meseczina, temno. Połni mesecot — posle cie uginet mesecot,
cie starujet, cie ginet.

Słońce siedzi na jednym miejscu, ciągle. Nie rusza się, nie ginie. Księżyc
rośnie, ginie — tak się to nazywa. Kiedy rośnie — nowina [od nowiu do pełni],
kiedy ginie — zgińczysko [od pełni do nowiu]. Ciemnica— kiedy nie ma światła
księżyca, ciemno. Pełnymiesiąc— potem księżyc zginie, będzie się starzał, ginął.

*[Na marginesie:] Izgincziszte— gdy miesiąc ginie. Nowina— gdy miesiąc rośnie.



TUBYLCZY KALENDARZ. [ZAPISY TERENOWE] 313

[Varia]
Posti

Posti. Tija za zdrawie drżime. Greota je. Za zdrawie. Je greota, wełat. Ja
bolen cie leżisz, ja cie mu se storit neszto. Pa post Bog go ostajił.

Bożikoji posti: szest se nedeli.
Welikoji posti najteżki se. Sedum nedeli se. Tokmu sedum i w nedeła We-

likden. Welikoji posti noniczime. W ponedełnik i w streda noniczime i w petok
cie noniczime. Do kaj pładne ne jadesz. [Segaj w Todoreczka nedeła.] Koj no-
niczit pa noniczit: ponedełnik i streda i petok.

Jedni stredna nedeła cie noniczat. Tri nedeli cie noniczat: prwa nedeła,
stredna nedeła i pred Welikden. Sede tija posti noniczime. Bożcioji ne. Tija se
poteżki.

Petroji posti — pa ji propusztat: mażite. A mije babi — ne. Sede mażi.
Nekoje dete da se omrsit — możet. Star czoek — ne. [Jadet Sofre]. Petroji
posti jedni pati po pet biduat, jedni pati po szest biduat. Godinawa, wełat,
sede czetiri. Jedni pati dwe nedeli, jedni pati tri biduat.

A wecie najteżki posti Welikoji se. I Bogorojczini. OdWelikoji: se odwojeni
tije, wełat. Dewet nedeli bili Welikoji. Bili mnogu. Mnogu bili. Ji kłali dwe
nedeli Bogorojczini da postat za Bogorojca. Nemali kaj da ji kłaat wecie. Take
sum słuszała ja.

Bogorojczini posti ne mrdat icz. Petroji: tije mrdat. Kogaj se mesnici mno-
gu i Petroji se mnogu.

Sede petok i streda postime w mesnici. I da dojet Sweti Jowan i toj go
postime. Jesenie Krstoen go postime.

Owija szto ji mrsime mrsno je wikame. Mesnici, mesojadni — szto se mrsi-
me. Sirnici — owa beła nedeła szto ja wikame: w sirnici.

A postime Wodokrs. I toj post.
Redo’a nedeła, redojca. Dwe nedeli od Bożić dur da zapostime do Welik-

den. Od Bożić do Wodokrs cie mrsime: taja je redojca. Cie otidet dwe al’ tri
nedeli tamo pa redoa cie ja zaredime. Cie jademe w petok i streda. Posle cie
bidet preskakałka: zaszto w stredata i petokot cie postime. Po preskakałka cie
go zapokładime mesoto. Posle cie bidet sirna nedeła. Pa redojca: sirna redo’a
je. Posle cie zapokładime do Welikden. Togaj amkame jajce: na sirnata nedeła
g’amkame, na pokładite sirni.

Pokładi. Mesni pokładi. Sirni pokładi.
Duowden. Taja nedeła redo’a cie bidet.

Posty

Posty — przestrzegamy ich dla zdrowia. To grzech [nie pościć]; dla zdro-
wia. Mówią, że to grzech. Zachorujesz albo stanie ci się coś złego. Post — Bóg
go ustanowił.

Posty bożonarodzeniowe trwają sześć tygodni.
Wielkie posty są najcięższe. Trwają siedem tygodni. Właśnie siedem i ty-

dzień wielkanocny. Wielkich postów przestrzegamy. Przestrzegamy w ponie-
działki i środy. Do południa nie jesz. [Teraz w tygodniu Todoriji]. Kto prze-
strzegał, ten przestrzega: w poniedziałek, środę i piątek.

Jedni w środkowym tygodniu przestrzegają postu. Trzy tygodnie prze-
strzegają postu: pierwszy tydzień, środkowy tydzień i przed Wielkanocą. Tylko
tych postów przestrzegamy. Bożonarodzeniowych nie. Te są cięższe.
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Posty Piotrowe — mężczyźni je przepuszczają. A my, baby, nie. Tyl-
ko mężczyźni. Dziecko może nie przestrzegać postu. Stary człowiek —
nie. [Sofre jadł]. Posty Piotrowe [mają] raz po pięć, raz po sześć [tygo-
dni]. W tym roku, mówią, są tylko cztery. Raz dwa tygodnie, raz trzy ty-
godnie.

A już najcięższe są Wielkie posty. I Bogurodzicowe. One są osobno od
Wielkich, mówią. Dziewięć tygodni trwały Wielkie. Długo trwały. Były długie
— [więc] ustanowili dwa tygodnie postu Bogurodzicowego, by pościć za Bo-
gurodzicę. Nie mieli już gdzie ich ustanowić. Tak słyszałam.

Posty Bogurodzicowe nie ruszają się. Piotrowe są ruchome. Kiedy mesni-
ci ¹⁵⁰ są długie, to i Piotrowe [posty] są długie.

Kiedy są mesnici, pościmy tylko w piątek i w środę. Kiedy przyjdzie Święty
Jan, i wtedy pościmy. Jesienią pościmy w Krstoen.

Ten okres, kiedy jemy mięso, nazywamy mrsno.Mesnici, mesojadni—wte-
dy jemy mięso. Sirnici to ten biały tydzień, co o nim mówimy: w sirnici.

A pościmy w Wodokrs. I wtedy jest post.
Redo’a [nedeła]¹⁵¹, redojca — dwa razy po tygodniu między Bożiciem a

rozpoczęciem postu wielkanocnego. Od Bożicia doWodokrsu nie pościmy — to
[wtedy] właśnie [jest pierwsza] redojca. Miną dwa, trzy tygodnie [w zależności
od terminu Wielkanocy] i znów będziemy mieć redojcę. Będziemy jeść [pokar-
my niepostne] w piątek i środę. Potem przeskoczymy, bo w środę i piątek
będziemy pościć. Po przeskoczeniu zawieszamy post na rzecz mięsa. A potem
będzie serowy tydzień, czyli [druga] redojca: redojca serowa. Wtedy jemy jaj-
ka: w serowy tydzień je jemy, w serowe zapusty. Potem nie będziemy pościć
[dopiero] na Wielkanoc.

Zapusty. Mięsne zapusty. Serowe zapusty.
Duowden. Ten tydzień [po Zesłaniu Ducha Świętego] będzie redojcą.

Dawanie z domu

Od B[ożić] do W[odici]. Na Ignet ne dawame niszto. Ogon ne da’ame.
Niszto.

Na Welik czetwrtok ne daame.
Od Welikden do Spaso’en kwas ne daame da kwasat mleko — w prolecie.

Kwas, da kwasat leb daame, opet da mi wratit.
Na mrak da daasz — słabo czinit.
Se ne daat. Ne dajet se od kucia: kogaj cie zasejeme, kogaj se zaseujet, da

widziame semi — jeden den [połno], kogaj se zamołzuat — i togaj ne da’ame
jeden den [połno], kogaj cie zamatu’at — i togaj ne da’ame jeden den [połno],
kogaj cie zażneuat (kogaj cie zażnejeme: so jajce) — i togaj ne da’ame jeden
den [połno]. I trmka da se pustit — se ne daat. Taja se pusztat kogaj cie mu
pomognet strecia.

Segaj od trło: od kogaj cie s’objagnit jagne, ogoń ne daat dur ne zamołzat.
Kopri’a, petoprst, bazer — trefka da je surowa, surojina.

Od Bożyca do Wodzic: Na Ignet nic nie dajemy. Ognia nie dajemy — ni-
czego [nie dajemy].

W Wielki Czwartek nie dajemy.

¹⁵⁰Okres między Bożym Narodzeniem a Środą Popielcową, kiedy je się mięso.

¹⁵¹Redo’a [nedeła] (mac.) — dosł. tydzień kolejny z rzędu, należący do szeregu.
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Od Wielkanocy do Spasoena nie dajemy kwasu do zakwaszania mleka na
wiosnę. Kwas do kwaszenia chleba dajemy, żeby znowu powrócił ¹⁵².

Jeśli dasz po ciemku — słabo działa¹⁵³.
Nie daje się. Nie daje się z domu. Kiedy siejemy, kiedy się zasieje, [nie daje

się] przez jeden dzień [całą dobę], żebyśmy widzieli nasiona. Kiedy się zadoi
— wtedy też nie dajemy przez jeden dzień [całą dobę]. Kiedy się zakwasi —
i wtedy nie dajemy jeden dzień [całą dobę]. Kiedy się zażnie (kiedy zażniemy:
z jajkiem) — wtedy także nie dajemy jeden dzień [całą dobę]. Pierwszy rój
pszczół [kiedy] się puści — nie daje się. On się puści [tylko wówczas], gdy
dopomoże mu szczęście.

Teraz z koszar dla owiec: od czasu, kiedy urodzą się jagnięta, nie daje się
ognia, dopóki nie zadoi się [owiec]. [Nie daje się też] pokrzywy, prymuli i lilii
— żeby ziele było świeże, surowe.

Babini denoji ¹⁵⁴

Imała taja biła baba na płanina, na Korab. Ta kurdisała bacziło i jariniata
mu bili ubaji. I mu recze Seczko: „Moje jare rok czeperok isterało”. Baba mu
Seczko recze: „Cic kozice na płanina, seram ti sa na bradina, Marto prsłacina”.
(Posle Apriłu mu se moliła: „Aprile, prile”.)

Arno ona biła istek Seczka. Weć nemała denoji, da naprczit baba na pła-
nina, szto izległa na bacziło. Denoji martini tije bili togaj. I posle mu sakał od
Marta Seczko na zajem tri dni, tri noci: „Da wrnam i da naprczam baba na
płanina”. I ja naprcził. I tija babini denoji se wikat, babite. Posle jariniata se
storili kamczinia, baba i taja zamrznał, i ta kameń se storiła. Pa niz gaz woda
mu izłagat. I tuje pijat woda.

Babie dni

Była sobie jedna baba na górze Korab. Urządziła sobie ładnie bacówkę
i koźlęta też miała ładne. I mówi do niej Luty: „Mój koziołek ma już róg na
całą piędź”. Na to mu rzecze baba: „Chodźcie, koźlęta, na górę, a tobie, Marcu,
co się wciąż przebierasz, sram na brodę”. (Potem modliła się do Kwietnia:
„O, Kwietniu, kwiatku”)¹⁵⁵.

Jednak to był już koniec Lutego. Nie miał już Luty dni, żeby ukarać
tę babę, co się na górze w bacówce urządziła. Były już wtedy dni marco-
we. Więc chciał Luty od Marca pożyczyć trzy dni i trzy noce: „Niech wrócę,
żebym mógł ukarać tę babę z góry”. I ukarał ją. I te dni zowią się babi-
mi. Babie dni. Potem koźlęta zamieniły się w kamień i baba też zamarz-
ła i w kamień się zamieniła. I z jej tyłka woda wypływa. I tutaj piją tę
wodę.

¹⁵²Chleba, jako podstawowego pokarmu oraz jednego z najważniejszych rekwizytów ob-
rzędowych, nie mogło zabraknąć. Stąd zakwas chlebowy dać należało niezależnie od pory
obrzędowej i jej ewentualnych zakazów.

¹⁵³Tzn. osoba, której da się coś po ciemku, nie będzie miała z tego korzyści.

¹⁵⁴Babite (mac.) — zazwyczaj trzy ostatnie dni marca (według innych wariantów tej bajki
— środkowe). Bajka odnosi się do zmiennej marcowej pogody, utrudniającej pracę rolników.

¹⁵⁵To zdanie Obrębski dopisał w nawiasie; być może powinno być rozwinięte i znajdować
się w innym miejscu tekstu.
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Pieśń śpiewana na Fojniku¹⁵⁶

Pozaspała mi sweta Nedeła
Medziu dwa pata, medziu dwa druma.

Tua pomina Dziacze Nikołcze,
W race nosesze bakarno kotle,
Wo kotle imat srebreno k’rfcze
I go posztrka i go powika:
Stani mi, stani mi, sweta Nedeło,
Sweta Nedeło, sestro rodziena,
Szto si zaspała medziu dwa pata,
Medziu dwa pata, medziu dwa druma!

Gora mirisat temjanojna,

Zasnęła mi święta Niedziela
Między dwiema drogami, między

dwiema ścieżkami.
Przechodził tędy Dziacze¹⁵⁷ Nikołcze,
W ręce niósł kocioł miedziany,
W kotle miał srebrny krzyżyk
I pokropił nim, i zawołał:
Wstań, wstań, święta Niedzielo,
Święta Niedzielo, siostro rodzona,
Coś zasnęła między dwiema drogami,
Między dwiema drogami, między

dwiema ścieżkami!
Las pachnie kadzidłem,

Fojnik. Przybywanie uczestników zboru

¹⁵⁶Każdego roku w dniu Preobrażenia (Przemienienia Pańskiego), 6/19 sierpnia, na wzno-
szącej się nad poreckimi wsiami górze Fojnik gromadzą się mieszkańcy Brestu, Kosowa
i Trebowla, by wspólnie celebrować tzw. sławę trzech wsi. Jest to ceremonia upamiętniająca
akt Przemieniania Pańskiego na Górze Tabor i uczestnictwo w nim trzech uczniów Chrystusa.
Obrębski był uczestniczącym obserwatorem uroczystości na Fojniku 19 sierpnia 1932 roku.

¹⁵⁷Dziacze, mac. dziakon, zdrobniale dziakoncze— diaczek. Chodzi o diakona, duchownego
mającego święcenia niższe niż prezbiter, uprawniające go do sprawowania w cerkwi tylko
niektórych funkcji kapłańskich.
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Fojnik. Kosowcy przybywają

Fojnik. Nabożeństwo. Kobiety zgrupowane według wsi: Brest, Kosowo, Trebowle

Temjanojna i wosokojna,
Wosokojna pa bosiłkojna.
Wo gora imat pet manastir,
Wo manastirot srebrena sofra,
Na sofra sedat dwa panagira,

Kadzidłem i woskiem,
Woskiem i bazylią.
W lesie pięć monasterów,
W monasterze srebrny stół,
Przy stole siedzi dwóch pielgrzymów,
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Fojnik. Uczestnicy zboru podczas nabożeństwa

Fojnik. Trzykrotne obchodzenie cerkwi po nabożeństwie i trpezie. Pieśń grzmi

Do nimi sedit sestra Marija.
W raka drżesze maszkono dete,
W raka drżesze, niemu welesze:
Rasti mi, rasti dete Ristoso,
Da mu powzemisz krału krałstoto,
Krału krałstoto, caru carstoto.
Pozaspała mi sweta Nedeła

Przy nich siedzi siostra Maria.
W rękach chłopczyka trzymała,
W rękach trzymała, do niego mówiła:
Rośnij mi, rośnij, dziecię Chrystusowe,
Byś odebrał królowi królestwo,
Królowi królestwo, carowi cesarstwo.
Zasnęła mi święta Niedziela
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Medziu dwa pata, medziu dwa druma.

Tu’a wrwesze sam sweti Juwan,

Tu’a wrwesze i ja wikasze:
Kaj mi ostane, sweta Nedeło,
Deneska mi so crkwi otworeni,
Boga molime i se krstime

I za w godina da isczekame
So swe narod kako deneska.
Neka je żiw narod!
(Zdrawica za narod…)
Gora mirisze temjanojna,
Wosokojna i bosiłkojna,
Krst nosime, Boga molime
I za [w] godina poweliko.

Między dwiema drogami, między
dwiema ścieżkami.

Przechodził tędy sam święty Jan
[Chrzciciel],

Tędy przechodził, do niej zawołał:
Gdzie się podziewasz, święta Niedzielo,
Cerkwie są dzisiaj pootwierane,
Do Boga się modlimy, znak krzyża

czynimy,
Obyśmy za rok doczekali,
Wszyscy razem, jak dzisiaj.
Niech żyją!
([Tu wypija się] toast za wspólnotę.)
Las pachnie kadzidłem,
Woskiem i bazylią,
Krzyż niesiemy i Boga prosimy,
By za rok było jeszcze więcej.

Fojnik. Ofiary złożone przed ołtarzem

[Pieśń ta jest śpiewana],
gdy trzykrotnie obchodzi się
cerkiew dookoła po skończo-
nym nabożeństwie¹⁵⁸. W tym
momencie kobiety i dziewczę-
ta schylają się i zrywają nie-
śmiertelnik — faktycznie każ-
de ziele, które znajdą na dro-
dze. To ziele posiada własno-
ści lecznicze [przez] cały rok.
[Czy] od każdej choroby?¹⁵⁹.
Ten kwiat zrywają, aby

się leczyć od wiatru (od we-
tor)¹⁶⁰. Kwiat zowie się smił
(nieśmiertelnik [też: kocan-
ka]) i materka (macierzanka).
W wodę się go macza, czło-
wieka pryska się wodą i kwiat
się wyrzuca. Bierze się wodę
z czeszmy, wrzuca się cukier
do środka i nocą trzyma się
w niej ziele. Potem się czło-
wieka [nią] spryskuje (inf. El-
wiza [z Trebowla], 23 [wrze-
śnia] 1932).

¹⁵⁸Podczas tej procesji kumowie trzech wsi niosą krzyże wiejskie, specjalnie na tę uroczy-
stość przyozdobione kwiatami.

¹⁵⁹Znak zapytania sygnalizuje niepewność faktograficzną Obrębskiego.

¹⁶⁰Więcej na ten temat zob. niżej w rozdz. „Systemy lecznicze”.
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Fojnik. Oro kobieco-mieszane

Fojnik. Męskie oro
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Czary i czarownictwo¹⁶¹

[Magia i religia w etnologii]

W opisie naszym*, którego celem jest przedstawienie systemu ma-
giczno-religijnego społeczności poreckiej na tle jej życia zbiorowego,
przejdziemy obecnie do tematu, który w równym stopniu pociągać może
swoją niezwykłością, co odstręczać brakiem logiki, umiaru i zharmonizo-
wania z tym, co znane, uznane i bezspornie oczywiste czy słuszne.

Normalna kolej rzeczy: przesąd staje się przedmiotem ciekawości historycznej
— prawda naukowa okazuje się przesądem — doświadczenie i nowe instru-
menty badawcze (koncepcje, teorie, metody) prowadzą do bardzo istotnego
i głębiej w istotę rzeczy sięgającego poglądu na dane zjawisko.
[Najlepszym przykładem] w tym ewolucyjnym procesie rozwoju myśli ludz-
kiej [jest] postawa wobec magii. Jeszcze jedno–dwa stulecia temu [była to]
sztuka zbrodnicza, prześladowana przez kościół i państwo, uważana za równie
efektywną jak technika lub zbrodnia; [była] nie tylko przedmiotem podziwu
i zazdrości dla niewtajemniczonych, ale również zorganizowanego terroru spo-
łecznego w poszukiwaniu winnych. Trzeba było aż całej reformy Oświecenia,
wychowawczej akcji Encyklopedystów i degradacji społecznej kościoła, aby

*[Początek artykułu Czarna magia w Macedonii, w druku znacznie skrócony, w rękopisie
ma postać:] Półtora z górą stulecia minęło już od czasu, gdy przebrzmiały ostatnie procesy
czarownic w Europie. Okrucieństwa i skandale inkwizycji poszły już w zapomnienie. Fale
przeobrażeń społecznych (oświaty i postępu) wymiotły niemal doszczętnie prastary zabobon
czarów. Dziś tylko w ułamkowych, zdeformowanych przeżytkach tuła się on gdzieniegdzie
po folklorze wiejskim, opowieściach starców i wspomnieniach staruszek. W ciekawości naszej
dla kuriozów kultury ludzkiej sięgać musimy do złowróżbnych akt z procesów czarownic lub
wertować kartki słynnego Malleus maleficorum — Młota na czarownice — traktatu, w którym
istotna rzeczywistość średniowiecznego czarownictwa wynurza się tylko w zdekompletowany
i zdeformowany sposób z powodzi spekulacji dogmatycznych i przesądów inkwizytorskich.
[Wariant: Nawet kartki Malleus maleficorum — słynnego vademecum prześladowców czarow-
nictwa— dają obraz zniekształcony i niekompletny. Fakty giną tu w spekulacjach dogmatycz-
nych, istotna prawda o zabobonie rozpływa się we własnych przesądach średniowiecznych
teoretyków czarownictwa]. Zdawałoby się, że ta dziedzina życia dawnej Europy jest już na
zawsze zamknięta dla nas i że nigdy już nie dotrze do niej nasza obiektywna obserwacja
i bezpośrednie doświadczenie. Lecz w gruncie rzeczy tak nie jest. Czary i czarownictwo nie
zginęły doszczętnie z Europy. W zakątkach Jugosławii, w górach i dolinach Macedonii, trwa-
ją one po dawnemu w postaci nietkniętej przez opresję inkwizycji, propagandę oświecenia,
pozytywizm oświaty i niwelacyjne działanie cywilizacji.

Rok temu spędziłem szereg miesięcy na etnologicznych badaniach macedońskiego Pore-
cza — jednego z najbardziej archaicznych, najskrupulatniej izolowanych od świata zakątków
serbskiej Macedonii. Tu, naturalną koleją rzeczy, najbardziej ezoteryczna i najmniej dostępna
strona życia ludu macedońskiego — czary i czarownictwo — stały się pasjonującym przed-
miotem moich badań.

¹⁶¹W materiałach Obrębskiego występuje też drugi wariant tytułu: „Magia i czarownic-
two”. Skrót niektórych opisowych fragmentów tego rozdziału był opublikowany w 1934 roku
w dodatku do „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” jako popularny artykuł Czarna magia
w Macedonii („Kuryer Literacko-Naukowy”, dodatek do „Ilustrowanego Kuryera Codzienne-
go”, 23 kwietnia 1934, nr 17, s. VI–VIII).
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[ta] prawda społeczna została wreszcie uznana za przesąd przynajmniej przez
wyższe sfery. Początek XIX stulecia to okres ostatecznego [zniknięcia] magii
z organizmów społecznych — rezultat nie tyle jej kompletnego i faktycznego
[wymarcia] w sferach, w których po dziś dzień jest w Europie praktykowana,
ile [upadku] całego przeciwdziałającego i prześladowczego aparatu społecz-
nego, który był najlepszym dowodem jej istnienia. [I tak], niedawne „zło”
społeczne, uznane za przesąd, staje się przedmiotem zainteresowania antykwa-
rycznego; [pojawia się] wertowanie źródeł dotyczących procesów czarownic,
raportowanie ułamkówwiadomości o różnych […] przejawach [i] przeżytkach
[magii] itp.
[Początek] etnologicznego zainteresowania magią ma miejsce w tym kon-
tekście społecznym i kulturalnym. Magia widziana oczami epoki [to] prze-
sąd. Definicja Tylora¹⁶²: pseudonauka, nauka tajemna, pomieszanie związków
obiektywnych i subiektywnych. Etnolog tych czasów [jest] bardziej skłonny do
wyjaśniania magii jako przesądu, tłumaczenia jej […] jako rezultatu błądze-
nia, [cechującego] […] człowieka w jego ewolucji, niż do badania zjawiska
magii w całej jej rozciągłości. [Jak pisał Tylor:] „Głównym kluczem do zro-
zumienia nauk tajemnych jest pewnik, że są one oparte na kojarzeniu pojęć,
które jest podstawą ludzkiego rozsądku, a czasami i nierozsądku”¹⁶³.
Ta definicja magii [jako] „[błądzenia ludzkiego umysłu]”, „poronionej wie-
dzy”, „nieudanej techniki”, „techniki bez rezultatu” stała się [jej] utartą kon-
cepcją […] nie tylko wśród etnologów, ale [i w szerszych kręgach]. [Nastąpiło
to dzięki] […] kompilacjom Frazera¹⁶⁴, [który skolekcjonował] olbrzymi ba-
gaż porównawczy, [by uwiarygodnić tę koncepcję przykładami] i wykazać,
jakim procesom asocjacyjnym odpowiadają pewne techniki magiczne. Prócz
tego Frazer wprowadził zagadnienie stosunku magii i religii. Obie, magia i re-
ligia, [zostały w jego] teorii […] sklasyfikowane typologicznie i ewolucyjnie.
Chronologia genetyczna magii i religii: magia wcześniejsza. Magia jako pier-
wotny substrat religii (to podzielane przez Preussa i innych¹⁶⁵).
[…] Frazer rozwija myśl Tylora, wprowadzając rozróżnienie: magia, wiedza,
religia. Magia identyfikowana z wiedzą; [„magia pokrewna wiedzy”]. Te same
zasady rządzą sztuką magiczną i techniką; zastosowane właściwie […] [ro-
dzą] wiedzę, niewłaściwie […] — magię. Magia [to] mechaniczna kontrola
otoczenia; to samo leży u podstaw wiedzy. Religia — zasadniczo różna; [jej]
podstawą […] wiara we władanie losem ludzkim przez istoty wyższe, boskie.

¹⁶²Sir Edward Burnett Tylor (1832–1917) — antropolog angielski, twórca ewolucjonizmu
w antropologii. Swoją teorię magii jako błędu myślowego przedstawił w dziele Cywilizacja
pierwotna. Badania rozwoju mitologji, filozofji, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, tłum. Zofia Anto-
nina Kowerska, oprac. Jan Karłowicz, Wydawnictwo „Głosu”, Warszawa 1896–1898 (1881).

¹⁶³Tamże, t. 1, 1896, s. 107.

¹⁶⁴Sir James George Frazer (1854–1941) — antropolog szkocki, w dziele Złota gałąź (t. 1–2,
tłum. Henryk Krzeczkowski , PIW, Warszawa 1971 [1890]) opisał magię, religię i naukę jako
ewolucyjną triadę i przedstawił teorię magii sympatycznej (opartej na analogii).

¹⁶⁵W konspekcie stanowiącym pendant do tego szkicu Obrębski wymienia nazwiska: Preuss
(1891? 1894?), Hartland (1914), Lehman (1898). Konrad Theodor Preuss (1869–1938),
etnolog niemiecki, autor m.in. dzieła Die geistige Kultur der Naturvölker (B.G. Teubner, Leip-
zig–Berlin 1914). Edwin Sidney Hartland (1848–1927), brytyjski folklorysta i antropolog,
opublikował m.in. Ritual and Belief. Studies in the History of Religion (Williams and Norgate,
London 1914). W trzecim wypadku chodzi zapewne o geografa niemieckiego, Friedricha
Wilhelma Paula Lehmanna (1850–1930) autora dzieła Länder und Völkerkunde (J. Nemann,
Neudamm 1898).



CZARY I CZAROWNICTWO 323

Akt religijny to akt pokory, poddania. Magia pozytywna — czary. Negatywna
— tabu. Dzięki Frazerowi problem magii [został] rozszerzony: dyferencjacja
magii w stosunku do innych kategorii kulturalnych (religia i wiedza). Proble-
my wprowadzone przez Frazera […] stają się przedmiotem dalszych dociekań
teoretycznych w etnologii.

„Domagii— piszeMarett— zaliczamwszystkie złoczynne, do religii zaś
wszystkie dobroczynne sposoby obcowania z potęgami nadprzyrodzonymi,
złoczynne i dobroczynne nie według tego, jak my na nie spoglądamy, ale jak
ocenia je społeczeństwo odpowiednie. Niekiedy lud zaledwie przeprowadza
pomiędzy nimi granicę i antropolog w takim wypadku nie zdoła wyręczyć
go w rozplątaniu tej gmatwaniny. Ale każde społeczeństwo pierwotne spo-
gląda na czynności wiedźmy jako na rzecz niegodną. Wiedźmostwo polega
na sprzymierzaniu się z nadprzyrodzonymi potęgami złymi w imię celów
samolubnych lub szkodliwych dla społeczeństwa. Jest ono istotną magią
pokroju diabelskiego, magią czarną. Z drugiej strony, każde społeczeństwo
pierwotne wyróżnia także zbawienne sposoby oddziaływania na potęgi nad-
przyrodzone. Wszystkie te sposoby razem wzięte tworzą religię”¹⁶⁶.
Wypowiedź ta nie zawiera nic więcej poza stwierdzeniem, że w cało-

kształcie wierzeń i czynności rytualnych istnieje dualizm, podział świata
nadprzyrodzonego na istoty czy potęgi dobre czy przychylne oraz złoczyn-
ne, znajdujący odpowiednik w podziale aktów rytualnych na antyspołeczne
i przynoszące dobro ogólne, a więc społeczne. Zawiera ona równocześnie
zwężenie pojęcia magii do tej dziedziny rytuału, którą zaliczyć trzeba do
tej negatywnej części świata rzeczy i czynności świętych.
Nierównie precyzyjniejszą definicję magii i określenie wzajemnego

stosunku magii i religii zawdzięczamy pośrednio Durkheimowi, a bezpo-
średnio rozwijającym jego poglądy i jego stanowisko Hubertowi i Mausso-
wi¹⁶⁷. Z Durkheimowskiej definicji religii, określającej [ją jako] „zintegro-
wany system wierzeń i praktyk, odnoszących się do rzeczy świętych […]
i jednoczących wszystkich, którzy go wyznają, w jedną moralną wspólno-
tę, noszącą nazwę kościoła”¹⁶⁸, wynika wyodrębnienie ze „zintegrowanego
systemu religii” [oraz] przeciwstawienie mu tych praktyk, które wyłamu-
ją się ze wspólnoty moralnej lub są z nią sprzeczne. Te praktyki w ujęciu
Huberta i Maussa to właśnie dziedzina magii (ściślej mówiąc — czarnej

¹⁶⁶Robert R. Marett, Antropologia, tłum. Ludwik Krzywicki, Biblioteka Naukowa Wendego,
Warszawa–Lwów 1918, s. 200.

¹⁶⁷W oryginale Obrębski powołuje się w tym miejscu na francuskie wydanie ich pracy:
Henri Hubert, Marcel Mauss, Esquisse d’une théorie générale de la magie, „Année-Sociologique”
1902–1903, t. 7, s. 1–146. Edycja polska por. Marcel Mauss, Zarys ogólnej teorii magii, tłum.
Marcin Król, w: tenże, Socjologia i antropologia, PWN, Warszawa 1973, s. 3–208.

¹⁶⁸Obrębski podał tu Durkheimowską definicję religii we własnym przekładzie. W polskiej
edycji Elementarnych form życia religijnego brzmi ona: „Religia jest systemem powiązanych ze
sobą wierzeń i praktyk odnoszących się do rzeczy świętych, to znaczy rzeczy wyodrębnio-
nych i zakazanych, wierzeń i praktyk łączących wszystkich wyznawców w jedną wspólnotę
moralną zwaną kościołem” (Émile Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System to-
temiczny, tłum. Anna Zadrożyńska, wstęp i red. nauk. Elżbieta Tarkowska, PWN, Warszawa
1990 [1912], s. 65).
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magii lub czarownictwa). W tym ujęciu — zgodnie z podstawową defini-
cją Durkheima— religia i magia to dwa bieguny, reprezentujące społeczny
i antyspołeczny sposób manipulowania cudownością i świętością. Wobec
społecznie sankcjonowanej i wyrażającej moralną solidarność społeczno-
ści instytucji religii magia zjawia się jako wyrzutek, odpadek tych części
wierzeń i praktyk, które podlegają rozkładowi i zanikowi.
Te dwie tezy: przeciwstawności czarnej magii i religii jako dwóch dia-

metralnie różnych, wrogich sobie i wzajemnie się wyłączających sfer życia
sakralnego oraz antyspołecznego, nieomal kryminalnego charakteru cza-
rownictwa we wszelkich jego postaciach i przejawach, stały się w etnologii
równie powszechnym, jak niefortunnym skrótem myślowym, gubiącym
i zacierającym po drodze wnikliwy i pozytywny dorobek analiz, na których
ufundowało się to rozróżnienie, i spychającym równocześnie czarną magię
do rzędu patologicznych [przejawów] życia społeczności pierwotnej czy też
psychiki dzikusa. Ta tendencja przejawia się wyraźnie zwłaszcza w pracach
reprezentantów tzw. kierunku historycznego, mianowicie w pracach Ojca
Schmidta¹⁶⁹, [Roberta] Lowie’ego¹⁷⁰ czy też Ruth Benedict¹⁷¹*. Zwłaszcza
pozytywna sugestia Huberta i Maussa¹⁷², postulująca traktowanie religii
i magii nie jako [dwóch] stron psychiki pierwotnej, lecz jako dwóch róż-
nych instytucji społecznych, w skrócie tym uległa zupełnemu uwiądowi.
Wypadek ten nie jest zresztą w historii etnologii wyjątkiem. W żadnej

chyba z nauk społecznych szablon myślowy i uproszczenia teoretyczne nie
ciążyły […] na ogólnym dorobku i nie zniekształcały obrazu rzeczywisto-
ści bardziej niż w etnologii. Ale też w żadnej innej nauce połowiczność,
fałszywość czy niezręczność teorii nie była wystawiona na nieustanną we-
ryfikację faktów w tym stopniu, co w etnologii. Bogactwo form i kształtów
życia społecznego, w których objawiają się nam ludy pierwotne, dostarcza
[…] niezliczonych wprost punktów wyjścia dla płodności teoretycznej, dla
komponowania różnych konstrukcji myślowych, za pomocą których stara-
my się tę rzeczywistość ująć i wytłumaczyć. To samo jednak jest przyczyną
nieustającego obrazoburstwa teoretycznego, nieustającej wojny wszystkich

*[Adnotacja na marginesie:] katolicy i freudyści.

¹⁶⁹O. Wilhelm Schmidt (1868–1954) — austriacki etnolog, lingwista i historyk religii;
ksiądz katolicki (werbista), twórca teorii kręgów kulturowych. Badał „prymitywny mono-
teizm” i relacje między religiami.

¹⁷⁰Robert Lowie (1883–1957) — antropolog amerykański, badacz Indian Wielkich Równin.
Rozwijał koncepcje teoretyczne dotyczące systemów pokrewieństwa, historii kultury oraz po-
równań międzykulturowych.

¹⁷¹Ruth Benedict (1887–1948) — amerykańska antropolożka, reprezentatka szkoły kultury
i osobowości. Badaczka rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, zajmowała się relacjami
między osobowością, sztuką, językiem i kulturą. Autorka słynnego dziełaWzory kultury (tłum.
Jerzy Prokopiuk, Vis-à-vis Etiuda, Kraków 2019 [1934]).

¹⁷²Henri Hubert (1872–1927) i Marcel Mauss (1872–1950) — uczeni francuscy, autorzy
fundamentalnych dzieł. Hubert był socjologiem religii, archeologiem i celtologiem, Mauss
— socjologiem i antropologiem, twórcą m.in. teorii daru i teorii magii (1904). Zob. Marcel
Mauss , Zarys ogólnej teorii magii, tłum. Marcin Król, w: tenże, Socjologia i antropologia, PWN,
Warszawa 1973, s. 3–208.
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przeciw wszystkim, mającej swoje źródło w dysproporcjach między bo-
gactwem materiału a nieporadnością nienadążającej za nim teorii. Fatalna
procedura badań, przejęta w spadku po szkole ewolucyjnej, a polegająca na
rozgraniczeniu zbierania materiałów i ustalania faktów, które pozostawia
się amatorom, podróżnikom, kupcom, misjonarzom i nieukom, od teore-
tycznego ich opracowania w zaciszu bibliotek i gabinetów naukowych,
ciąży na etnologii po dziś dzień. [W rezultacie] szybko rosnące kolekcje
materiałów gromadzone są pod sugestią archaicznych metod i przebrzmia-
łych doktryn [przez co] wpędzają etnologię w circulus vitiosus¹⁷³, po którym
krąży we wzajemnej pogoni za sobą aż nadto wiele sprzecznych […], fał-
szywych lub krótkonogich teorii i jeszcze więcej dopasowanych do nich
i dlatego potwierdzających je faktów.
Dlatego też wymowa faktów nigdzie nie jest bardziej zawodna niż

w etnologii; nigdzie też jednak nie jest bardziej przekonywająca. Zależy
to, rzecz oczywista, od tego, z jaką kategorią i z jakim kalibrem fak-
tów mamy do czynienia. Dlatego też panuje w etnologii wielka nierów-
ność w wartości dokumentacyjnej nagromadzonych opisów i materiałów.
Wartość ta wzrasta, w miarę jak maleje dystans miedzy pracą zbieracza-
-monografisty a konstrukcjami teoretyka; maksimum swoje uzyskuje tam,
gdzie dystans ten zanika zupełnie, gdzie konstrukcja myślowa (teoretycz-
na) i gromadzenie materiału stapiają się w monograficzne opracowanie
jakiejś jednej strony życia badanego ludu pod kątem widzenia problemów
ogólnych i specjalnych danego regionu, gdzie uogólnienia i wnioski wyra-
stają z pełnej wiedzy i z pełną świadomością wagi i znaczenia przytoczonej
dokumentacji, z pełnym zrozumieniem ich implikacji teoretycznych. Pod
tym względem trobriandzkie prace Malinowskiego są po dziś dzień bez
konkurencji, podobnie jak niektóre inne prace [reprezentujące] […] kie-
runek funkcjonalny (Firth, Fortune, Mead)¹⁷⁴.

*

W dotychczasowym opisie naszym […] obracaliśmy się w świecie
wierzeń i obrzędów rolników i pasterzy macedońskich, ukazującym nam
kształty i wymiary ich wiary w opatrzność i nieśmiertelność, ich pojęć
o życiu pozagrobowym i o podziale na sprawy świeckie i rzeczy świę-
te, ich wyobrażeń o wpływie bogów, świętych i istot nadnaturalnych na
doczesną egzystencję ludzką. Opis ten dał nam obraz misternie zadzierz-
gniętych i głęboko przenikających rozliczne dziedziny życia związków

¹⁷³Circulus vitiosus (łac.) — błędne koło.

¹⁷⁴Obrębski musiał mieć tu na myśli słynne monografie wymienionych autorów: We, the
Tikopia. A Sociological Study of Kinship in Primitive Polynesia Raymonda Firtha (Routledge,
London 2009 [1936]), Sorcerers of Dobu Reo Fortune’a (Routledge, London 2013 [1932])
i Coming of Age in Samoa Margaret Mead (1928) (wyd. pol. Trzy studia. 1–2, Dojrzewanie na
Samoa; Dorastanie na Nowej Gwinei. 3, Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych,
tłum. Ewa Życieńska, PIW, Warszawa 1986). Firtha i Fortune’a znał osobiście z seminarium
Malinowskiego w London School of Economics.



326 RELIGIA GIAURÓW MACEDOŃSKICH

i stosunków, jakie wiążą losy i życie społeczności ludzkiej z jej świa-
tem nadnaturalnym. Ujawnił nam bogactwo form i intensywność życia
religijnego, kształtującego się pod wpływem tradycyjnych pojęć i wyobra-
żeń w typowych sytuacjach życiowych Poreczanina. Ukazał nam wreszcie,
jak głęboko wiara giaurów macedońskich przeniknięta jest ich filozofią
życiową, w jaki sposób wierzenia ich i obrzędy dają wyraz najwyższym
wartościom życiowym społeczności poreckiej, wiążącym pozornie różno-
gatunkowe, rozbieżne, a nawet sprzeczne ze sobą wątki i praktyki w jeden
zwarty, logiczny i konsekwentny system. W toku tego opisu niektóre z ist-
niejących akademickich kwestii straciły wiele ze swej ostrości i znaczenia;
w pierwszym zaś rzędzie sporna i wciąż roztrząsana sprawa przeciwstaw-
ności magii i religii.
Przesiąknięta rytuałem magicznym religia giaurów macedońskich nie

wykazuje nigdzie jakiejś wyraźnej, ostro przeprowadzonej granicy mię-
dzy teoretyczną koncepcją magii i religii. Formalne rozróżnienie między
rytuałem magicznym i kultem religijnym jest dla tego społeczeństwa —
podobnie jak niewątpliwie dla wielu innych— najzupełniej nieistotne. Ma-
cedoński rytuał magiczny w ostatecznej instancji znajduje swoją rację bytu
i swoje uzasadnienie w religijnej wierze w opatrzność boską. I odwrotnie—
te same doczesne, „materialne” cele, z pogoni za którymi rodzi się praktyka
magiczna, tkwią u podłoża kultu religijnego: czci Boga i świętych. Ta sama
zasada: pomagania życiu w jego rozlicznych przejawach, spaja w jeden nie-
rozerwalny system wiarę w życie pozagrobowe i kult zmarłych, czczenie
istot boskich i adety magiczne.
Przeprowadzenie naczelnego zadania tego opisu, jakim było przedsta-

wienie wierzeń i praktyk miejscowych, jako systemu, którego poszczególne
partie i wiązania układają się w logiczną i konsekwentną architektoniczną
całość, a który krew swoją i ciało czerpie ze zbiorowego życia społeczno-
ści poreckiej w jego rozlicznych sytuacjach i przekrojach, nie natrafiało
na specjalne trudności natury teoretycznej czy metodologicznej. Jedyne
przeszkody, jakie mieliśmy tu do przezwyciężenia, to luki w materiale
— wieczna, a tym samym mało istotna, bolączka wszelkich opracowań
terenowych — i nieuchronnie wypływające z nich i stąd grożące nieumo-
tywowanymi przeskokami myślowymi zahamowania w przeprowadzaniu
uogólnień, wyciąganiu wniosków i budowaniu syntez. Autor tego studium
daleki jest od przeświadczenia, że z trudności tych udało mu się bez zarzu-
tu wywikłać. Z błędów i potknięć, które obarczyć mogą jego rachunek, nie
zamierza się jednak bynajmniej z góry usprawiedliwiać lub pomniejszać
ich znaczenia przez wyolbrzymianie trudności zagadnienia. Wprost prze-
ciwnie, w intencji jego leży podkreślenie tych wszystkich awantaży, które
sprzyjały pomyślnym i niepodlegającym zakwestionowaniu rezultatom te-
go opracowania.
Okoliczności, które szczególnie opracowaniom etnologicznym sprzy-

jają w badaniu i opisywaniu zjawisk życia religijnego, są dwojakiej na-
tury. W pierwszym rzędzie podkreślić tu należy publiczny, ostentacyjny
charakter przejawów życia religijnego. W każdym społeczeństwie i w każ-
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dej kulturze religia stanowi jeden z najbardziej uwidoczniających się na
zewnątrz, najsilniej wyodrębniający się od innych i uderzający obser-
watora dział życia badanego społeczeństwa. Miejsca święte i budowle
służące [do] celów kultowych, pielgrzymki i procesje, publiczny i wi-
dowiskowy charakter obrzędów, masowy udział wiernych, świąteczność
ceremoniału i wystawność aparatury liturgicznej i czynności kapłańskich
— wszystko to trudno uchwytnym i łatwiej odczuwalnym niż zrozumia-
łym wierzeniom, odnoszącym się do świata nadnaturalnego, nadaje cha-
rakter żywy, konkretny, namacalny i realny. Religia i rytuał — to są
te dziedziny życia zbiorowego społeczności pierwotnej, które niełatwo
ujść mogą uwagi obserwatora. Wprost przeciwnie — narzucają się one
z niezaprzeczalną oczywistością, stwarzając nieraz pozory wyłączności
czy pierwszoplanowości, przysłaniające inne, mniej widowiskowe i bar-
dziej prozaiczne strony życia i bytowania społeczeństw zarówno dzikich,
jak cywilizowanych. Publiczny, zbiorowy charakter życia religijnego jest
niezawodnym sprzymierzeńcem każdego, kto pragnie to życie poznać i zro-
zumieć. Przenosi on pozornie nierealne, zwodnicze i nieuchwytne wątki
wierzeniowe w wymiar rzeczywistości oczywistej, bijącej w oczy i nama-
calnej.
Jakżeż biegunowo przeciwna sytuacja zarysowuje się przed nami, gdy

od badania i poznawania kultów czy kultu religijnego jakiegoś ludu prze-
chodzimy do czarnej magii. Praktykowana w skrytości, pod pręgierzem
opinii publicznej, nie ma ona ani publicznego rytuału, ani widowiskowej
oprawy, ani wreszcie tej aureoli świętości i słuszności, która pozwoliłaby
jej zająć miejsce znane i bezsprzecznie uznawane. Brak jej jest publiczne-
go rytuału, świętych i uświęconych miejsc kultu, sacerdotium kapłańskiego.
Brak fascynującej oprawy widowiskowej. Brak masowego udziału wier-
nych i powszechnej praktyki. Brak wreszcie tej aureoli świętości, która
czynnościom kultowym gwarantuje ich wyniesienie publiczne i nadaje im
charakter spraw o znaczeniu powszechnym i publicznym.
To wszystko składa się na nieuchwytność, zwodniczość i mglistość

samych już faktów i zjawisk czarnej magii. Praktykowana w tajemnicy
i w ukryciu czarna magia otoczona jest mrokami i ciemnościami nie-
znanego […] nie tylko dla obserwatora przybywającego z zewnątrz, ale
nawet dla praktykującej ją społeczności. Już samo stwierdzenie jej faktów
i zjawisk napotyka niespotykane w innych dziedzinach życia religijnego
trudności. Gdzie kończy się popularna powszechna wiara w czarowników
czy czarownice, ich moc i uczynki, a gdzie zaczyna się praktyka czarow-
nicza? Czy w swych najdrastyczniejszych, najokrutniejszych przejawach,
a mianowicie w procesach czarowniczych, europejskich czy afrykańskich,
nie jest czarownictwo po prostu jakąś potworną grą wyobraźni, wytwo-
rem chorej fantazji, patologicznym przerostem przesądu, potęgującym
iluzoryczną zbrodnię czaru i przeobrażającym ją w istotne i rzeczywiste
okrucieństwo Świętej Inkwizycji białych, czarnych czy czerwonoskórych?
Gdzie się kończy ta barbarzyńska gra wyobraźni, a zaczynają stanowią-
ce jej podłoże fakty? Czy przesąd, oszczerstwo, plotka, na których się
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wspiera nasza informacja w większości opisów czarnej magii, znajdują
jakieś […] uzasadnienie w magicznych praktykach, zbrodniczym rytuale,
czarowniczych uczynkach? Rozpatrywane przez pryzmat szeregu opisów
etnograficznych czy historycznych czarownictwo częstokroć nie ukazuje
nam innego swego oblicza [aniżeli] to, które wyraża się w powszechnej
wierze w czary i pozornym potwierdzeniu tej wiary przez zbudowane na
podejrzeniu, plotce i oszczerstwie poszczególne [przypadki].

Wiara w czary i praktyka czarownicza

Cechą każdej wiary jest to, że stwarza ona swój własny świat rzeczy
i zjawisk, niepodlegający przyczynowości naturalnej, istniejący niezależ-
nie od tego, co dzieje się czy ma miejsce w domenie rzeczy świeckich.
Dlatego też wiara nie podlega sprawdzianom świeckiego doświadczenia —
w dziedzinie rzeczy i wydarzeń składających się na to doświadczenie czyni
tylko nieustanne wyłomy, przenosząc szereg [z nich] w wymiar rzeczywi-
stości sakralnej, nadając świeckim i naturalnym wypadkom czy przejawom
sens cudowności ponadnaturalnej, świętej. Dlatego też nic, co się dzieje
w rzeczywistym świecie zjawisk naturalnych i świeckich, nie może obalić
czy zachwiać wiary, ale wiele z tego, co się w nim dzieje, może stać się
jej rozumową podporą, świadectwem jej nieomylności i słuszności. Wiara
w cechy szczególne i ingerencję w życie ludzkie i zjawiska przyrody istot
świętych: bogów, demonów, świętych czy herosów, wyrasta też zawsze po-
nad doświadczenie, nawet ponad to doświadczenie, które w interpretację
rzeczy i zdarzeń wprowadza już czynnik oddziaływania świata boskiego na
świat ludzki i naturalny, znajdując w dostępnej zmysłom i ocenie rozsądku
rzeczywistości potwierdzenie i afirmację dogmatów wiary. Na tej drodze
niepokrywająca się nigdy z rzeczywistością treść wiary w rzeczywistości tej
nie tylko nie znajduje zaprzeczenia, ale żyzną i podatną glebę dla nieustan-
nie narastających i rozrastających się mitów rzeczywistości powszedniej,
mitów dnia codziennego, potwierdzających treść wiary i składające się na
nią wątki dogmatyczne.
Niewspółmierność wiary religijnej i rzeczywistości naturalnej czy po-

wszedniej (świeckiej) i [wzajemne] ich zazębianie się […], a raczej za-
korzenianie się tej wiary w rzeczywistości, nigdzie chyba nie występują
z równą wyrazistością, a równocześnie nigdzie nie przyczyniają się bardziej
do deformowania tej rzeczywistości aniżeli w dziedzinie czarów i czarow-
nictwa. Treścią tej wiary staje się już bowiem nie działalność istot boskich
czy sił nadnaturalnych, lecz działalność zwykłych ludzi, członków tej sa-
mej świeckiej społeczności, do której należy wierzący. Ci sami ludzie są
tu przedmiotem wiary [i] wyrazicielami czy autorami dziejącej się rzeczy-
wistości. Jeśli w dziedzinie wierzeń religijnych łatwo nam jest oddzielić
treści wiary od zdarzeń świeckich czy naturalnych, w dziedzinie wierzeń
w czary i czarownictwo wiara i doświadczenie świeckie stapiają się ze sobą
w nierozerwalną całość. Dlatego też w badaniu przejawów czarownictwa
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w jakimkolwiek społeczeństwie postawieni jesteśmy wobec szczególnego
problemu: konieczności oddzielenia tego, co jest czarownictwem wwierze,
od tego, co jest jego praktyką rzeczywistą.
Wiara pierwotna nigdy nie objawia się nam w postaci dogmatów abs-

trakcyjnych, oderwanych od rzeczywistości. Zawsze i wszędzie na jej treść
składają się wypadki konkretne, opisane i uwiecznione w mitologii religij-
nej, w tradycji świętych [wydarzeń] i wypadków cudowności. Tak samo
i w czarownictwie na treść tej wiary nie składają się przepisy lub formuły
czarownicze, ale wiara w konkretne wypadki, w konkretne [oddziaływa-
nie] konkretnych osób na innych za pomocą rytuału i czarów. Dlatego też
czary i czarownictwo zjawia[ją] się zawsze w dwojakiej postaci. Z jednej
strony składają się na nie wierzenia w czary, interpretujące szereg wy-
darzeń naturalnych i świeckich jako przejawy działalności czarowniczej
i działania czarów, z drugiej zaś — […] faktyczne uczynki czarownicze,
praktykowanie być może tylko częściowe, bardzo niekompletne i ułamko-
we tego, co jest treścią tej wiary, niemniej potwierdzające [jej całokształt]
[…]. Ta dwupostaciowość zjawisk czarnej magii jest jedną z jej cech naj-
stalszych, najbardziej uniwersalnych. Żadna z jej postaci nie jest przy tym
dla nas obojętna. Zlekceważenie jednej z nich może się fatalnie odbić i na
poznaniu faktów, i na ich opisie. Bez zdania sobie sprawy z tego dwudziału,
z [tych dwóch] płaszczyzn, [na] których występują zjawiska czarnej magii
w życiu społeczności pierwotnej, narażamy się na nieustanne mieszanie
tego, co żyje tylko w wierze, z tym, co dzieje się rzeczywiście. Postępu-
jemy tak, jak postąpiłby badacz religii, w postaciach świętych i bogów
domyślając się istot realnych i opisując ich żywot i istnienie w kategoriach
rzeczywistości doświadczalnej. Szereg opisów etnograficznych popełnia
ten właśnie błąd, polegając w całości na tym, co przynosi miejscowa wiara,
i tłumacząc jej treści na język faktów rzeczywistych. Wiele z sensacyjno-
ści niektórych opisów etnograficznych, donoszących nam o spustoszeniach
moralnych i fizycznych, za które ma być odpowiedzialne czarownictwo
w życiu społeczności pierwotnych, polega właśnie na [takim] nieporozu-
mieniu: [na] wzięciu tego, co jest tylko przekazem, za dobrą monetę — za
dogmat wiary.
Ale podobnie jak przyjmowanie bieżącej wiary w czary i czarownictwo

za wierne odzwierciedlenie rzeczywistości jest błędem, wypaczającym ob-
raz życia społeczności pierwotnej, tak samo błędem byłoby negliżowanie
jej i przypisywanie istotnej wagi i znaczenia tylko faktom, które istotnie
mają miejsce, […] istotnie zdarzają się w praktyce czarów i czarownictwa.
Pomijanie wiary na korzyść praktyki jest równie niedopuszczalne. Wiara
w czary i ich praktyka to dwie strony tego samego zjawiska, tego same-
go aspektu życia społeczności pierwotnej. Przy tym wiara, nie praktyka,
jest tu zjawiskiem podstawowym. Nie tylko dlatego, że w niej — w osta-
tecznej instancji — znajduje się źródło i przyczyna samej praktyki, która
wspólnie z wiarą rozwija się i wygasa, ale i dlatego, że właśnie w wierze
w czary, i przede wszystkim w wierze w czary, w ich nieustanne praktyko-
wanie i skuteczność, zawiera się ten wycinek subiektywnej rzeczywistości
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społeczności pierwotnej, który [nazywamy] czarownictwem. Obiektyw-
ność, przyrodnicza rzeczywistość czy historyczna prawdziwość zdarzeń
i wypadków jest obojętna dla tych, którzy w swych reakcjach [i] mo-
tywach działania [opierają się na wierze w czary]. W ten sposób wiara
stwarza ramy, w których zamyka się praktyka życia. Społeczność pierwot-
na — zbiorowo i indywidualnie — nie reaguje wszakże na te wypadki
i zdarzenia, których obiektywność jest niewątpliwa, które są rzeczywi-
ste przyrodniczo i prawdziwe historycznie. Życie społeczne, wzajemne
stosunki, działania i oddziaływania dokonują się w świecie rzeczywisto-
ści subiektywnej, w tym świecie, który trwa i dzieje się w przekonaniu
i wyobrażeniach członków społeczności, w ich przeświadczeniach i w ich
wierze.
Dlatego też dla poznania i zrozumienia tej strony życia społeczności

pierwotnej ważniejsze niż to, co się istotnie dzieje w ukryciu i konspira-
cji, jest to właśnie, co jest przedmiotem jej powszechnej codziennej wiary.
W wierze tej zawiera się właśnie istotna rzeczywistość życia społeczno-
ści pierwotnej, która stwarza ramy dla [jej] praktyk, powołuje je do życia
i dziejącym się wypadkom i wydarzeniom dnia nadaje odpowiedni sens
i znaczenie. Dlatego też nie wolno nam pomijać lub lekceważyć codzien-
nej bieżącej wiary w czary i czarownictwo. Błąd powstaje nie wówczas,
gdy tej stronie czarnej magii nadajemy doniosłe znaczenie, ale wówczas,
gdy idąc za relacjami naszych informatorów, mylnie przyjmujemy ją za
odbicie czy też wierny wyraz praktyki. W opisie naszym będziemy stara-
li się ustrzec tego błędu, wyraźnie przeprowadzając granicę miedzy tymi
faktami, które składają się na subiektywną rzeczywistość poreckiej czarnej
magii i tymi, które przynoszą nam niewątpliwie nie wiarę już, ale miejsco-
wą praktykę.
Zanim przejdziemy więc do opisu czarownictwa poreckiego w je-

go praktykach i uczynkach, musimy zaznajomić się z tymi ramami,
które dla praktyki stwarza wiara. Przez wiarę rozumiem tu nie tylko
garść wierzeń czy raczej dogmatów, określających treść praktyk czarow-
niczych i ich formy rytualne [oraz] miejscowe koncepcje co do sku-
teczności ich działania, ale przede wszystkim wyobrażenia i przeświad-
czenia społeczności poreckiej o samej realności praktyk czarowniczych,
o ich nasileniu i powszechności lub wyjątkowości, wreszcie o zakresie,
w jakim działają, o rodzaju spraw ludzkich, które stają się przedmiotem
czarów.
Czary i czarna magia nie są na Poreczu wytłumaczeniem wszelkich

klęsk i nieszczęść, które spadają na człowieka. Są wypadki i zdarzenia,
które zawsze i ponad wszelką wątpliwość wymykają się spod interpreta-
cji czarowniczej. Są [i] takie, których interpretacja jest sporna, i wreszcie
takie, które bezspornie przypisywane są czarownictwu. Rozróżnienie to
nie jest bynajmniej rzeczą przypadku. Tkwi ono głęboko w systemie pojęć
i wierzeń religijnych społeczeństwa miejscowego i wiąże się ściśle z cha-
rakterem jego czarnej magii, z instytucjonalnymi i zwyczajowymi cechami
czarownictwa. Dlatego też wiara w czary przybiera tak różnorodną postać
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w różnych społeczeństwach i różnych kulturach. Inna jest u Trobriandczy-
ków czy Dobuańczyków, inna w murzyńskich królestwach Złotej Zatoki¹⁷⁵,
inna wreszcie u Poreczan.
Szczególną cechą poreckiej wiary w czary jest zacieśnienie ich działa-

nia do wewnętrznych spraw wiejskich: ludzkich i sąsiedzkich. Kataklizmy
żywiołowe, których teatrem — mimo że dotykają one społeczność wiej-
ską — jest przestrzeń [sięgająca] ponad ciasne granice wsi, nigdy nie są
przypisywane czarom. Przyczyn gradu lub suszy, burzy czy piorunu ni-
gdy Poreczanin nie będzie się dopatrywał w czarach, jakkolwiek też nie
poprzestanie na wytłumaczeniu naturalnym. Są to klęski, w których wi-
dzi on działanie demonów i istot świata nadnaturalnego, czasem nawet
bezpośrednią ingerencję w życie ludzkie świętych i Boga, ale nigdy nie do-
szukuje się w nich działania ręki ludzkiej. Podobnie rzecz się ma z klęskami
zbiorowo dotykającymi całą wieś, takimi jak […] nieurodzaje czy poża-
ry, pomór bydła lub epidemie ludzkie. I w jednym, i w drugim wypadku
widzi on przejawy działalności istot boskich czy świętych, doświadczają-
cych wieś karami za łamanie zaroków lub nieprzestrzeganie adetów, albo
też przejawy istnienia i działania negatywnych, wrogich człowiekowi de-
monów, asocjowanych z chorobami lub siłami przyrody. Sprawców tych
klęsk nie poszukuje jednak nigdy wśród ludzi, w skierowanych przeciwko
ludziom i na ich szkodę obróconych praktykach i rytuałach magicznych.
Tylko wypadki i zdarzenia indywidualne, wiążące się z losem poszczegól-
nych jednostek czy rodzin, ich sukcesów czy klęsk życiowych, znajdują
swoje miejsce w rejestrze wypadków, którym jako przyczynę skłonny jest
Poreczanin przypisywać czary. Nagła a niespodziewana śmierć kogoś z ro-
dziny, cieszącego się siłą i zdrowiem; choroba, wobec której bezsilna jest
wiedza i magia znachorek, wróżów i odczyniaczy; bezpłodność [kobiet] lub
śmiertelność noworodków; przewlekła kłótnia małżeńska, prowadząca do
zobojętnienia i nienawiści; złe zbiory plonu czy mleka lub niepowodzenia
pasterskie, dotykające jednego czy jednych, a oszczędzające innych; nie-
składność w życiu całej rodziny, dotkniętej niepowodzeniami w szeregu
podejmowanych przedsięwzięć czy transakcji; wreszcie impotencja świe-
żo poślubionych młodych małżonków — oto są te wypadki czy zdarzenia,
które asocjują Poreczanie z czarami.

¹⁷⁵Pierwsze z odwołań w tym zdaniu nawiązuje do cyklu monografii trobriandzkich Ma-
linowskiego, przede wszystkim Coral Gardens and Their Magic (1935) (wyd. pol. Ogrody
koralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących rolnictwu na
Wyspach Trobrianda. Język magii i ogrodnictwa, Dzieła, t. 5, tłum. Barbara Leś, PWN, Warsza-
wa 1987). Przywołanie Dobuańczyków odsyła do Sorcerers of Dobu (1932) autorstwa ucznia
Malinowskiego, Reo Fortune’a; jest to praca poświęcona nowogwinejskiemu czarownictwu
w kontekście struktury społecznej. Odwołanie trzecie odnosi się najprawdopodobniej do kró-
lestwa Aszantów przy Złotym Wybrzeżu nad Zatoką Gwinejską (dzisiejsza Ghana). Badaczem
ich kultury w początkach XX wieku był afrykanista i antropolog Robert Sutherland Rattray,
autor wielu prac, w tym dotyczących magii, religii i folkoru ludu Aszanti (za wskazanie tego
tropu dziękujemy Ryszardowi Tomickiemu).
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Typy i rodzaje czarów

Jak z tego krótkiego zestawienia widać, nie wszystkie klęski i nieszczę-
ścia, doświadczające Poreczan, odnoszone są do czarów. Ale te, które wiążą
się z czarami, nie ograniczają się też do paru jakichś kardynalnych nie-
szczęść, jak choroba lub śmierć, ale układają się w pokaźną i względnie
różnorodną kolekcję. Pozostaje to niewątpliwie w związku z nasileniem
i żywotnością nie tylko samej wiary w czary, ale także, jeśli już nie samych
praktyk czarowniczych, to tego ich podłoża, z którego wyrasta i wiara,
i uczynki.
Pierwszym wrażeniem, jakie odnosimy z tego […] zestawienia, jest

pozorna chaotyczność i pozorny brak związku między poszczególnymi
praktykami czarnej magii. Rejestr ten sprawia wrażenie zaszeregowania
pod wspólną koncepcją czarów wszelkich nieomal indywidualnych nie-
szczęść i bolączek życia wiejskiego, jakie tylko mogą się […] przydarzyć.
Bliższe wejrzenie w rodzaj i charakter poreckich praktyk czarowniczych
ukaże nam, że chaotyczność ta jest pozorna i że poszczególne praktyki
układają się w określone grupy, wyodrębniające się od siebie i rodzajem
motywów, które mogą nimi kierować, i charakterem sytuacji, z których
wyrasta i sama wiara w czary, i jej praktyka.
Wśród wymienionych [pokrótce] praktyk wyodrębnić można następu-

jące grupy. Pierwszą z nich będą stanowiły czary, których motywem jest
zemsta lub nienawiść, a przewidywanym czy zamierzonym efektem kata-
strofa, dotykająca osobę czarowaną. Należą tu w pierwszym rzędzie czary
sprowadzające śmierć albo chorobę. W hierarchii czarów zajmują one pod
względem zbrodniczości najwyższe miejsce. Pod względem rytualnym na-
leżą do najprostszych. Wystarczy zdobyć beleg ¹⁷⁶, to znaczy oznakę lub
symbol osoby czarowanej, i zakopać go w którymś z grobów przy wtórze
odpowiedniego zamówienia, by czar zaczął działać. Belegiem [lub] nisza-
nem mogą być włosy ofiary albo nitki z jej odzieży, albo nawet odrobina
ziemi z odciśniętego [przez nią] śladu. „Cie mu zemit od szamijata al’ od
kosa, od stapałka, pa cie nosit wo grobisztata, pa cie sedit tamo ja tri dni,
ja pet, ja dewet. Kołku sakat”. — „Uszczknie coś z chustki albo z włosów,
[czy] ze śladu stopy, zaniesie na groby i zostawi [tam] na trzy dni albo na
pięć, albo dziewięć — ile zechce”. Rezultatem [tej] praktyki ma być śmierć
albo przewlekła choroba ofiary, [choroba] dręcząca ją aż do śmierci, tak
długo, jak długo belegi przebywają zakopane na cmentarzu. Ten sam skutek
można uzyskać, zadając ofierze „martwą ziemię” (tzn. ziemię cmentarną)
albo żywe srebro w napoju czy jedzeniu. „Na bolest, da go nemat: cie mu
turisz żiwo strebro, ja żiwo strebro, ja mrtwa dzemna nekoj pat. Sakasz do
dwajeset godini do trijeset da żiwit, pa cie mu nareczesz da żiwit, a togaj
da umret. Na bolest, da go nemat da ti je prestoreno, ne se seciasz. Da poj-
desz na basnar, toj cie ti każujet, a sam ne se seciasz, icz”. — „Na chorobę,
[czy] «żeby go nie było»: zadasz mu żywe srebro, żywe srebro albo martwą

¹⁷⁶Beleg (mac.) — znak.
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ziemię, jak [ci] się trafi. Jeśli chcesz, [żeby] żył, aż skończy dwadzieścia
albo trzydzieści lat, [tak] mu zamawiał będziesz: żeby żył do wtedy, a wte-
dy żeby umarł. [Będziesz zamawiał] na chorobę, [albo] «żeby go nie było».
Że zostało ci zadane, nie spostrzeżesz się. Jak pójdziesz do znachora, ten
ci powie, a sam nie spostrzeżesz się w ogóle”.
Przy magii śmierci [zamawia się]: „Jak ziemia, co jest martwa, tak i ten

człowiek niechaj będzie martwy, niechaj nie chodzi po ziemi. Jak kości,
co są rozrzucone po grobach, tak i ten niechaj po grobach się rozrzuci”.
Szczególnie niebezpieczną postać przybiera ta magia, gdy niszany ofiary
zakopuje się do nieznanego grobu. Zapobiega to odszukaniu magii i znisz-
czeniu jej: „Jak się nie zna, czyj jest ten grób, tak i temu człowiekowi niech
nieznane będzie zdrowie. Jak nieznany jest ten grób, tak i temu człowieko-
wi niech nieznana będzie czeladź i cały ród”. Czar ten określa się mianem
na smrt, na bolest, da go nemat [na śmierć, na chorobę, żeby go nie było].
Pokrewne z tymi są czary powodujące bezpłodność u kobiet. „Da nemat

deca, da nemat rod: mu daat od maska kopito da pojadet. Od maska, szto
rod nemat. «Kako maska szto rod nemat, take i owa da nemat rod, da nemat
deca»”. — „Żeby nie miała dzieci, żeby nie rodziła: dają jej zjeść kawałek
kopyta muła. Muła, co nie rodzi. «Jak muł, co nie rodzi, tak i ona niech nie
rodzi, niech nie ma dzieci»”.
Z tymi praktykami, których celem jest śmierć lub choroba osoby cza-

rowanej, pozostaje w bliskim związku czar, zwrócony przeciwko całemu
domowi, całej rodzinie i mający powodować nieustanne drobne nieszczę-
ścia i kłopoty, obracające wniwecz wszelkie plany i zamiary. Celem tego
czaru jest, „aby wszystko w domu szło na opak”, i treść praktyk pozostaje
w związku z [jego] intencją […]. „Swe da idet naopako, wełat. Milenkojca
take prajiła: zemna od czetiri cioszoji zeła, tri pati okułu kucia pominała,
koszułata ja swrteła naopako: «Kako alisztawa naopako szto se swrteni, ta-
ke i kuciawa da mu se wrtit swe naopako». Swe cie wrtit naopako w kucia.
Se [ne] meszkate w kucia: jeden stanet, jeden bolen, jeden se wratit, jeden
idet, neszto pukotit, bericiet zelen dobar — a kogaj zrejet, niszto nemat”.
— „Żeby wszystko szło na opak, mówią. Milenkojca tak czyniła: brała ziemi
spod czterech węgłów i trzy razy obchodziła dom naokoło w koszuli odwró-
conej na wywrót: «Jak te ubrania, co są wywrócone na wywrót, tak i w tym
domu niech się wszystko na opak obraca». I wszystko w domu będzie się
obracało na opak. Nie będzie się już mieszkać [normalnie]: jeden wyzdro-
wieje, drugiego choroba złoży; jeden wróci, drugi pójdzie; coś [nieustan-
nie] łomocze; plon, kiedy zielony, dobry — a kiedy dojrzewa, nie ma nic”*.
Magią, uderzającą już nie w fizyczną egzystencję ludzi, ale w ich po-

życie rodzinne, a w szczególności małżeńskie, są czary powodujące kłótnie
i nienawiść między małżonkami i prowadzące, o ile taka była intencja
czarów, aż do ich rozejścia się. Czary te są proste — wystarczy pokropić
krwią kota i psa lub krwią zwierzęcą, podjętą ze szlachtuza, odzienie osób

*[W notatkach:] Ażeby odczynić, przejdziesz trzy razy naokoło domu w ubraniu [wywró-
conym] na opak, [mówiąc]: „Wróć do tego, kto cię przysłał”.
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czarowanych, by wzbudzić w nich wzajemną nienawiść lub wstręt. „Na
pizma, da si se pizmat, od kucze i od macze krw cie zemat, cie ji posztr-
kat: «Kako kuczewo i maczewo szto se pizmat, take łudiwe da se pizmat».
Nekoja żena mi każała: Da zemisz psine, kaj szto łokat: «Kako psiwe, szto
se dawat, szto se jadat, pa i tija łudiwe da se jadat, da se dawat», cie ji
namnisasz łudiwe. Sztrkat so krw kasapska alisztata — i toa na pizman.
Krwnik toa wikame”. — „Na nienawiść, żeby się nienawidzili, wezmą krwi
psiej i kociej i pokropią ich: «Jak pies i kot, co się nienawidzą, tak i ci
ludzie niechaj się nienawidzą». Pewna kobieta powiedziała mi: Weź psie
(jedzenie), stąd gdzie psy chłepcą: «Jak psy, co się dławią, co się gryzą, tak
i tych dwoje niech się gryzie, niech się dusi», i wymienisz imiona tych lu-
dzi. Skrapiają też ubrania krwią rzeźniczą — i to na nienawiść. Nazywamy
to krwnik (krwawnik)”. „Da se turat: jajca kokoszka da kłaat, pa da ji turit,
pa od nimi cie im dajesz, da jadat. «Kako kokoszka szto turiła jajca, take
i owi da si se zapizmat, da se turat. I owa mażot da go turat»”. — „Żeby się
rozstali: gdy kura zniesie jaja i potem je porzuci, dasz im do zjedzenia coś
z tych jajek. «Jak kura, co porzuciła jaja, tak i oni niech się znienawidzą,
niech się rozstaną. I ona niechaj porzuci męża»”.
Mniej ogólny charakter ma praktyka, nosząca nazwę smecia¹⁷⁷ (zmiot),

a mająca na celu bądź pokrzyżowanie planów, bądź też przeszkodzenie
w powrocie wyruszającemu w podróż gurbedżiji, tzn. idącemu na zarobek
emigrantowi. „Nekoj na gurbet cie kinisat, cie zemisz dwa kameni, cie uda-
risz wo drum, cie frlisz po niego: «Kako kameniewe, szto se ne wraciat
nadzod, take gurbedżijawa da se ne wraciat». Dziubre cie frlit da mu se
smetet patot. Smecia to’a każeme”. — „[Gdy] ktoś na zarobek (w podróż)
będzie wyruszał, weźmiesz dwa kamienie, uderzysz [nimi] w drogę i rzu-
cisz [je] za nim: «Jak te kamienie, co nie wracają, tak i gurbedżija niech nie
wróci». I rzuci się za nim śmiecie, żeby mu się droga pomyliła. Nazywamy
to smecia (przeszkoda)”.
Pokrewne [powyższym], chociaż mniej w swoich skutkach groźne, są

czary powodujące impotencję u nowożeńców. Nawiasem mówiąc, dla mło-
dzieńczej impotencji, dość często trapiącej poreckich nowożeńców, którzy
częstokroć po raz pierwszy ujrzeli się podczas ceremonii ślubnych, nie ma-
ją Poreczanie innego wytłumaczenia, jak czary. Nawet nazwa dotkniętych
tym strapieniem ludzi — wrzani łudi (ludzie zawiązani) — jest pochodze-
nia magicznego: wiąże się ona z techniką tej praktyki, w której głównym,
a w każdym razie najpospolitszym elementem czaru jest wiązanie w węzły
nitek i pasem w odzieniu nowożeńców. „Mładenci, szto se wrzuat, kogaj
cie wlezat da spijat, od tade i od tade neszto cie ostajisz, da ja preskoczat,
da se prowrat, i toa cie skłopisz, cie stajisz. Łajciwi so konecot cie go wrzat
na tri mesta i od toa cie se wrzuat mładencite. So konci uwek rabotat: «Ka-
ko konecot szto se wrzat, take da se wrzat mładenciwe»”. — „Nowożeńcy,
co się wiążą, kiedy mają wejść spać, wtedy z tej i z tej strony (drzwi) coś
zostawisz, żeby [przez to] przeskoczyli, żeby się przecisnęli, i to złączysz,

¹⁷⁷Smecia (mac.) — dosł. śmiecie; tu: to, co zostało zamiecione.
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zestawisz ze sobą. Łyżki nicią zawiązują w trzech miejscach i od tego wiążą
się nowożeńcy. Zawsze nićmi to robią: «Jak ta nić, co się wiąże, tak i no-
wożeńcy niech się zawiążą»”. „Nekoj pat bili owczari. Pominali swatowi.
Stanali owczari, wrzali dwe grmuszki: jedna pod pat, druga nad pat. I mła-
denciwe se si wrzali. Na zinajet owczarite mu naprajili na mładencite. I tija
si se wrzali mładencite”. — „Byli raz jedni owczarze. Przejechali weselni-
cy. Owczarze podeszli i zawiązali dwa krzaki: jeden poniżej drogi, drugi
powyżej. I nowożeńcy się zawiązali. Na złość (przez zazdrość) zrobili to
owczarze nowożeńcom. I zawiązali się nowożeńcy”. „Wrzani łudi: cie imat
pomaka maszkijot. Cie pocznesz kaj żena da se priberesz, sega dusza cie
ti sakat da stanesz kaj żena, taman cie stanesz, na nieja cie pridesz i cie si
slezesz, rabota ne możesz weć so nieja da swrszisz. Cie ti omrtwit duszata,
to’a ne możesz od tebe da izwadisz, to’a — słuzojna, ka beło perenie. Że-
nata ne możet da bidet wrzana. A pizma so mażot — możet”. — „Ludzie
zawiązani — większą mękę będzie miał mężczyzna. Zaczniesz się zabierać
do żony, teraz dusza ci pragnie, ażebyś stanął przy żonie, ledwo staniesz,
wejdziesz na nią — i zleziesz, nie możesz już roboty z nią skończyć. Dusza
ci zmartwieje, nie możesz tego z siebie wydobyć, tego śluzu, jak gdyby bia-
łej wydzieliny menstruacyjnej (perenie). Kobieta nie może być zawiązana,
a nabrać wstrętu do męża — może”.
Wszystkie dotychczas opisane czary mają wybitnie negatywny, de-

strukcyjny charakter. Ich jedynym celem jest szkoda lub nieszczęście, które
mają przynieść ofierze, a jedynym motywem praktyki nienawiść lub ze-
msta. Pod tym względem wyodrębniają się one od wszystkich pozostałych,
które na widoku mają nie czyjąś szkodę, ale własną korzyść lub określony
cel osobisty [wykonawcy], i w których szkoda czy przykrość [wyrządzona]
innym jest tylko ubocznym rezultatem praktyki.
Wśród tych czarów na pierwszym miejscu należy postawić czary, któ-

rych treścią jest magiczna kradzież cudzego plonu lub mleka. Czary te
poznaliśmy już częściowo przy […] opisie magii dziurdzioeńskiej¹⁷⁸, której
głównym tematem jest potęgowanie obfitości mleka i plonu przy pomocy
rytuału, którego czarownicze warianty sprowadzają się do magicznej kra-
dzieży zbiorów i bogactwa sąsiadów. Psychologicznym podłożem tej magii
nie jest nienawiść czy żądza zemsty, ale chciwość, chęć wzbogacenia się za
wszelką cenę, choćby cudzym kosztem. Ubytek mleka i plonu, który dotyka
ofiary tego czaru, jest tylko ubocznym jego skutkiem, [dopełniającym] za-
dowolenie z własnego sukcesu […] szczególnym uczuciem Schadenfreude
pod adresem poszkodowanych.

Jest kilka grup czarów¹⁷⁹. Różnią się one szczegółami rytuału, formułami in-
kantacji i przede wszystkim pobudką, co pchnęła czarownicę do działania.
Pierwsza grupa czarów to magia zemsty i nienawiści. Należy tu w pierwszym

¹⁷⁸Opis magii dziurdzioeńskiej por. niżej w rozdz. „Dziurdzioen”.

¹⁷⁹Skrót tego fragmentu był opublikowany w: Józef Obrębski, Czarna magia w Macedonii,
„Kuryer Literacko-Naukowy”, dodatek do „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”, 23 kwietnia
1934, nr 17, s. VI–VIII.
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rzędzie czar śmierci. Zadaje się go za pomocą ingrediencji, w których skład
wchodzi odrobina żywego srebra i ziemia cmentarna lub kości nieboszczyka.
Czar ten powoduje chorobę, co prędzej lub później, zależnie od życzenia, wy-
powiedzianego w formule, kończy się śmiercią. Czaru zniszczenia dokonywa
się, obchodząc chatę [ofiary] dookoła w ubraniu włożonym na wywrót i ży-
cząc, by wszystko w tym domu zwróciło się na złe. Przez pokropienie ubrań
małżonków czy przyjaciół krwią zarżniętych bydląt powoduje się między ni-
mi kłótnię, wiodącą do przelewu krwi. Innym [jeszcze] czarem sprowadza się
bezpłodność na kobietę lub niemoc na mężczyznę. Czary — z paroma innymi
podobnego charakteru — służą do załatwiania porachunków między antago-
nistkami wiejskimi. Nikomu nie przynoszą pożytku, szkodzą tylko. Uważane
są przez lud za najniższą, najwystępniejszą kategorię czarów. Choć w gruncie
rzeczy rzadko są dokonywane, atmosfera wiejska jest pełna podejrzeń i oskar-
żeń w tym sensie. Gdyż śmierć, choroba, zubożenie, kłótnie rodzinne itd. są
codziennym chlebem życia wiejskiego.
Drugą klasę czarów stanowią praktyki, których zadaniem jest zdobycie władzy,
wpływów i znaczenia. Czary te są niewątpliwie praktykowane, i to często. Zna
je każda kobieta wiejska, chociaż się z tym kryje. Eksperymentowane są one
częstokroć nawet w najbliższym kółku rodzinnym. Próbuje ich córka na ojcu,
synowa na świekrze, świekra na synowych, żona na mężu, niewiastka na dzie-
wierzu. I mężczyźni uciekają się do nich przy pomocy bab z ich rodu. Czary
tej klasy nie mają tego posmaku zbrodni i występku, co poprzednie. Mimo to
są potępione, gdyż celem ich jest samowolna reforma hierarchii rodzinnej czy
społecznej, sankcjonowanej zwyczajem i prawem miejscowym.
Magia miłosna tworzy trzecią, odrębną klasę czarów. Pobudką jej nie jest
bynajmniej niepohamowana pasja miłosna lub głębokie uczucie. Zazwyczaj
dokonuje się ona w atmosferze chłodnej kalkulacji. Nie chodzi tu o uczucia
dziewczyny czy chłopca, ale o to, by dziewczyna pod działaniem miłosnego
płynu, którym ją [napojono] lub pokropiono, uciekła z domu rodziców do
chłopca, rajonego jej przez wysłanników jego rodu. Magię miłości aranżuje się
na rzecz chłopca, który nie może znaleźć żony, czy to z powodu braku środków
na zapłacenie odkupu za dziewczynę, czy też z powodu braków osobistych.
Chłopiec może nawet nie znać dziewczyny ani dziewczyna jego. Czarownica,
jego bliska krewna, działa przy czynnym poparciu lub milczącej aprobacie gru-
py rodowej. Stąd magia ta potępiana jest tylko przez tych, którzy stali się jej
ofiarą. [Oni] sami jednak, w razie potrzeby, uciekają się do niej.
Przygotowanie napoju miłosnego nie jest rzeczą łatwą. Należy tę samą wodę
przesączyć kolejno przez następujące przedmioty: płużycę, bronę, worki jucz-
ne, grzebienie do czesania wełny, należy dodać do niej pierza i słomy z gniazda
jaskółki, po czym wygotować w niej pas chłopca. W trakcie wykonywania tych
kolejnych czynności trzeba nieustannie powtarzać odpowiednie formuły: „Ka-
ko szto odat wołojite po płużica, take dewojkata da pojdet za momcze. Kako
brana szto je po wołoji, take taja da se właczit po nego. Kako bisagi szto se
ne dełat, tako dewojkata da se ne delit od momczeto. Kako grebni szto se gre-
bat, take da se grebet dewojkata za momcze. Kako łastojca szto czrczorit, take
dewojkata da czrczorit za momcze”. — „Jak płużyca, co idzie za wołami, tak
dziewczyna niechaj pójdzie za chłopcem. Jak brona, co się ciągnie za wołami,
tak też dziewczyna niech pociągnie za chłopcem. Jak worki juczne, co są oba
razem, tak tych dwoje niechaj będzie razem. Jak grzebienie, co się trą o sie-
bie, tak dziewczyna niech się ociera o chłopca. Jak jaskółki, co piszczą za sobą,
tak niech dziewczyna piszczy za chłopcem” itd. Na zakończenie trzeba gotowy
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płyn zanieść do młyna i tu okręcić go na kamieniu młyńskim: by dziewczy-
na równie nieustannie kręciła się za chłopcem. Dopiero wówczas płyn nabiera
takiej mocy, że najposłuszniejsza córka nie zdoła mu się oprzeć.
Ostatnią wreszcie grupę czarów stanowi magiczna kradzież cudzego mleka
i plonu. Czary te odbywają się pod osłoną nocy, równocześnie z obrzędami bia-
łej magii, których zadaniem jest magiczne wzmożenie plenności pól i mleczno-
ści stad. Różnią się tym od białej magii, że plon z cudzych niw i mleko cudzych
stad przenoszą się na pola i do wymion stad czarownicy. W noc tę świętojerską
czarownica wynosi na cudzą łąkę pokrywę od patelni do pieczenia chleba i,
kładąc ją na trawie, wzywa wszystek plon z cudzych pól i wszystko mleko z cu-
dzych stad, byweszły pod pokrywę. Całą noc sączy sięmleko pod pokrywę i gro-
madzi się pod nią plon w ich magicznej, niewidzialnej postaci. Z rana czarowni-
ca zrywa trawę spod pokrywy i [wokół] niej, karmi nią owce, kozy, krowy i roz-
rzuca po łąkach i polach. Czar jest dokonany. Plon kradnie się również i w inny
sposób. Z pól sąsiadów ściąga się po kryjomu kitki [tj. bukiety] [zatknięte] tu
zgodnie z obrzędem świętojerskim, i wrzuca się je do własnego spichrza. Wraz
z kitką plon jej właścicieli powędruje do spichrza czarownicy. To samo można
uzyskać również przez omycie na swoim polu płużycy lub lemiesza sąsiada.
Podobnie jak magia władzy i miłości, zbieranie mleka i plonu znajduje zawsze
ciche uznanie u tych, na których rzecz jest dokonane. W gruncie rzeczy tylko
magia zemsty i nienawiści spotyka się z bezwzględnym, bezwyjątkowym po-
tępieniem. W innych czarach natężenie zbrodni nie jest tak wielkie. Szkodząc
jednym, mają one bowiem na celu [własną korzyść lub określony cel osobisty
wykonawcy].

*

Opisane dotychczas typy czarnej magii i rodzaje praktyk czarowni-
czych nie wyczerpują bynajmniej [jej] całości […], jaka istnieje […] wwie-
rze i w praktykach Poreczan. Stanowią one tylko [jej] kościec, [jej] stan-
daryzowaną postać, dają w konkretnych wypadkach podłoże dla szeregu
wariantów, odchyleń i własnych indywidualnych improwizacji. Prostota
czarnej magii, w której akt czaru sprowadza się do nieskomplikowanej ma-
nipulacji rytualnej i krótkiej nieefektownej formuły, w metaforze swojej
wyrażającej i słowny komentarz wykonywanej praktyki, i intencje cza-
ru, sprzyja wydatnie nie tylko poznawaniu jej arkanów i przyswajaniu tej
umiejętności, ale także wzbogacaniu jej wątków i rozwijaniu istniejących
tematów. W swej uproszczonej standaryzowanej postaci czarna magia jest
w gruncie rzeczy znana każdemu i wszystkim.
Ale też nie ma chyba wśród znających i praktykujących magię […] ni-

kogo, kto by znaną mu praktykę i formułę uważał za najwyższy i jedyny
wyraz sztuki magicznej. Obok znanej i stosowanej praktyki istnieć może
inna — skuteczniejsza, mocniejsza i groźniejsza. Formuła, którą się zna,
może być stosowana [błędnie] lub odbiegać od właściwej postaci, w któ-
rej powinno się ją wypowiadać i która dopiero zapewnia jej skuteczność.
Niepewność co do dokładności i wierności zamówienia jest w tym samym
stopniu piętą achillesową czarnej magii, co znachorstwa, i zarówno w jed-
nym, jak i w drugim [wypadku] wyznanie nieznajomości formuł słownych
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jest równoznaczne z wyznaniem kompletnej ignorancji. Wszystko to [po-
woduje], że znany powszechnie na Poreczu corpus actorum magicorum¹⁸⁰
nie stanowi ani dla ekspertek w rzeczach magii, ani dla laików wiedzy za-
mkniętej i skończonej. Przeświadczenie, że obok praktyk i formuł znanych
istnieją inne, mniej rozpowszechnione i znane tylko nielicznym — odczy-
niaczom i czarownicom— jest równie silne i równie głęboko zakorzenione,
jak sama wiara w czary i czarownice. Przeświadczenie to ugruntowane
jest zresztą na doświadczeniu realnym i potwierdzenie swoje znajduje
w faktach życia. Wróż, znachorka czy czarownica na każdym kroku stwier-
dzają ograniczoność i fragmentaryczność własnej wiedzy czy umiejętności
wobec rozsianej, bezkształtnej, aktualizowanej przez wielu i stale ujawnia-
jącej swoje odrębne warianty lub niepoznane dziedziny tradycji zbiorowej.
W rzeczach czarnej magii, która jest wiedzą sekretną i umiejętnością tajną,
kontrast między ograniczonością własnych [kompetencji] i wspólnym zbio-
rowym dziedzictwem występuje [szczególnie] silnie. Choć bezkształtne
i pozbawione jakiejkolwiek własnej organizacji, czarownictwo miejscowe
podziela los wszelkich formacji, których istnienie i trwanie zasadza się na
posiadaniu i strzeżeniu jakiejś tajemnicy: rytualnej, dogmatycznej czy mi-
tologicznej. Ma ona swoją część jawną, semi-publiczną i dostępną— choćby
jako tajemnica zbiorowa — ogółowi, i swoją część tajną, ukrytą, dostępną
tylko dla wtajemniczonych i tym silniej nasiąkniętą tajemniczością, tym se-
kretniejszą, tym bardziej niedostępną i tym mniej poznawalną, im bliżej jej
jądra*. Hipnoza tajemnicy, znanej i dostępnej tylko wtajemniczonym, cią-
ży na poreckich wyobrażeniach o czarach i uczynkach czarnej magii. Pod
tą hipnozą znane i stanowiące publiczną własność praktyki i formuły stają
się tylko odskocznią dla wyobraźni, dopuszczającej wszelkie możliwości,
wyolbrzymiającej czarną magię w kształty i wymiary nieokreślone, rozsa-
dzającej ciasne granice tego, co znane, i domyślającej się obfitości praktyk
i sposobów odbiegających od wzoru, nowych, niespotykanych, o konturach
i treściach równie elastycznych i zwiewnych, jak elastyczna i zwiewna mo-
że być wyczarowująca je imaginacja.
W rezultacie między czarami w praktyce i czarami w wierze zarysowuje

się wyraźny kontrast. Z jednej strony nieliczny zespół prostych i nieskom-
plikowanych praktyk, ujęty w ciasne karby tradycyjnego wzoru, z drugiej
zaś — świat nieomalże wszelkich możliwości. Pobudza to podejrzliwość
i zaostrza wrażliwość na wszelkie drobne, niepozorne fakty i wydarze-
nia, odbiegające od powszedniości i urastające do wymiarów uczynków

*[Wmaszynopisie przekreślony wariant:] Każda taka tajemnica ma swoją część jawną, se-
mi-publiczną i będącą własnością ogółu, stanowiącą szerszą lub węższą otoczkę okalającą jej
ukryte jądro. Zakłada ona wtajemniczenia i tym samym różną partycypację profanów i wta-
jemniczonych w jej jawnych i tajnych treściach. Różnicy w stopniach i rodzajach tajemnicy
odpowiadają różnice w hierarchii wtajemniczonych i w czarownictwie poreckim znajduje to
swój wyraz w tym większej anonimowości sprawczyni czarów, im o silniejsze czary chodzi,
i w tym większej ich tajemniczości i niepoznawalności, im są one groźniejsze i niebezpiecz-
niejsze.

¹⁸⁰Corpus actorum magicorum (łac.) — kanon uczynków czarowniczych.
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magicznych, tym bardziej działających na wyobraźnię i tym silniej poru-
szających kompleks wierzeń czarowniczych, im mniej w nich podobieństwa
do tradycyjnych wzorów, a tym samym imwięcej zagadkowości i tajemnicy.
Poszerza to wydatnie zakres rzeczy i zdarzeń, w których Poreczanin

dopatruje się śladów działalności czarowniczej i które— jako corpora delicti
czarnej magii — stają się w ten sposób nieustannym potwierdzeniem wiary
i żywym świadectwem istnienia czaróww [ich] postaci znanej i nieznanej*.
Raz Widimce z zadrugi Stefkowców zaginęła koszula i wszelkie poszu-

kiwania nie dały rezultatu. Po tygodniu stryj jej, Rafajle, z sąsiedniej kuci
dał znać, że widział ją na ulu w pasiece, tuż koło domu. Gdy zabierano ko-
szulę z ula, znaleziono w niej kasztan, ukryty w fałdach. Oczywiście czary.
Koszulę wyrzucono.
Po przenosinach Ristejca znalazła już w mężowskim domu dwa orze-

chy, wetknięte za pas, i długi czas głowiła się nad tym, skąd się mogły
wziąć. Orzechy na wszelki wypadek wyrzuciła. Potem zdarzenie to zosta-
ło zestawione z jej przeciągającą się bezpłodnością i w magicznej historii
jej słabości, przedstawianej znachorkom i odczyniaczom, orzechy figurują
jako ważny fragment diagnozy.
Innym elementem tej diagnozy jest także nieopatrzne powitanie, które

jątrew jej, Miłosijca, wystosowała pod adresem jaskółek. Którejś wiosny
słyszano ją mianowicie witającą jaskółki, które po przylocie zaczęły sobie
wić gniazdo pod strzechą: „Zdrawo-żiwo mi doszli piliniata” („Zdrawo-żi-
wo, witajcie ptaszki”). Tradycyjny typowy dla wielkorodzinnej struktury
poreckiej konflikt jątrwi dał tu pochop dla dopatrywania się w tej ekstra-
wagancji zachowania się Miłosijcy symptomu jej przypuszczalnych praktyk
czarowniczych¹⁸¹.
Podobną interpretację wywołało również oryginalne i odbiegające od

przyjętych wzorów zwyczajowych pozdrowienie, jakie Stamejca przesłała
swojej przyszłej jątrwi po zaręczynach. „Kogaj ja swrszili Stamejca, stanała
taja, pratiła jedna crpka Widojojci: «Zdrawo-żiwo». Jedna crpka. I jedna
kitka bosilek: «Da mu go dajesz Widojojci w raki. Crpkana da mu go dajesz
na majka ti, a na strika ti da mu go dajesz kitkawa»”. — „Gdy zaręczali
Stamejcę, ta wzięła i przesłała garnczek Widojojcy: «Zdrawo-żiwo». Jeden
garnczek. I jeden bukiecik bosiłka¹⁸²: «Daj to Widojojcy do rąk własnych.
Garnczek daj swojej matce, a stryjowi daj ten bukiecik [bosiłka]»”. Drobny
ten wypadek wiązany był ex post z późniejszą śmiercią Widojojcy i stanowił
jedną z poszlak przemawiających za czarowniczą działalnością Stamejcy.

*[W maszynopisie przekreślony wariant:] W ten sposób wiara w czary i przeświadczenie
o nieustającej działalności czarownic znajduje swoje potwierdzenie w szeregu nic na pozór
nieznaczących drobnych wydarzeń dnia, podniesionych do znaczenia corporum delicti czarnej
magii.

¹⁸¹Fotografia Ristejcy niżej w rozdz. „Bożić — Wodici”; więcej szczegółów na temat jej
historii w podrozdz. „Niedopasowanie pary małżeńskiej” i w rozdz. „Malleus maleficarum.
Rozdymanie żył wilczych” w: „Czarownictwo Porecza Macedońskiego” w części 2.

¹⁸²Bosiłok (też: bosilek) (mac.) — bazylia (Ocimum basilicum). W zapisach rękopiśmiennych
Obrębskiego pojawiają się też czasem formy spolszczone: bosylek, wasylek.
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Kobiety czarownice

[…] Czarownictwo posiada swój specjalny system wrośnięty w miej-
scową strukturę społeczną, rozbudowany w sekretny rytuał czarnej magii
i jawne wróżbiarstwo. Dominującą cechą ustroju wsi macedońskiej jest po-
dział na grupę mężczyzn i kobiet. Podział ten przenika wszelkie dziedziny
życia. Mężczyźni tworzą klasę uprzywilejowaną, władającą ziemią i trzo-
dami, dysponującą bogactwem, decydującą o losach wsi, domu, rodziny
i podwładnych im kobiet. Kobiety są im podporządkowane i niższość ich
stanowiska społecznego ujawnia się na każdym kroku: w ograniczeniu ich
praw posiadania, w eliminacji […] z rad rodzinnych i wiejskich, w obciąże-
niu […] pracą, ograniczeniach etykiety i zwyczaju, wreszcie w specyficznej
feminofobii Macedończyka, przypisującego naturze kobiecej zło, przewrot-
ność i przestępczość.

Wyeliminowane są one z rad rodzinnych i wiejskich, obciążane pracą, po-
zbawione głosu decyzji i dorady w materialnych imprezach wsi lub rodziny.
Etykieta miejscowa również daje pierwszeństwo mężczyźnie: kobieta ustępuje
mu z drogi, nie śmie siadać, jak długo on stoi, do posiłku zasiada przy odręb-
nym, gorszym niż męski stole*.

Jedyną rekompensatą tego stanu rzeczy są funkcje, które przypadają
kobiecie w życiu sakralnym. W tej dziedzinie przerasta ona znaczeniem
mężczyznę. Gdyż większość obrzędów, cały prymitywny magiczno-religij-
ny ceremoniał, spoczywa na kobiecie. Jest ona kapłanką wsi i domu. Pod jej
dyrektywami, za jej inicjatywą i […] wykonaniem spełniają się wszelkie ak-
ty białej magii, towarzyszące co ważniejszym periodycznym wydarzeniom
życia wiejskiego: urodzinom, małżeństwu i śmierci, zasiewom i dożynkom,
hodowli bydła i pielęgnowaniu dzieci, uroczystym świętom i powszednim
dniom zajęć codziennych. Zdrowie ludzi i zwierząt, płodność rodzin, bydła
i roli, bogactwo, dostatek i powodzenie są nieustannym motywem jej sa-
kralnych czynności. Zdaniem wielu te wszystkie dobrodziejstwa zawdzięcza
się skuteczności kobiecych aktów rytualnych. Lecz z głębszym jeszcze prze-
konaniem, z niezbitą pewnością twierdzi Macedończyk, że również kobiecie
zawdzięcza wieś największe swoje zło i najsroższą plagę: czary. [„Si czuł maż
da storił madżiji? Żenite storili, żenite! Żenite neprokopsani se. Za łoszo cie
mu dumat na swekoj”. — „Czy słyszałeś kiedy, żeby mężczyzna czarował?
To kobiety robią, kobiety! Kobiety są podłe. Każdemu będą źle życzyć”].

Przy pomocy obrzędów zabezpiecza ona drogą nadnaturalną zdrowie ludzi
i zwierząt, sprowadza płodność rodzin i bydła, wydajność roli, bogactwo, do-
statek i powodzenie. Lecz oprócz tych obrzędów, jawnych i dobroczynnych,
okrywających zasługą wykonawczynię, istnieje również zbrodnicze czarow-
nictwo, praktykowane w tajemnicy i ukryciu, potępione i prześladowane¹⁸³.

*[Wariant w rękopisie:] Kobieta nie zasiada z nim do wspólnego stołu, nie śmie siedzieć,
gdy on stoi, ustępuje mu z drogi i usługuje mu.

¹⁸³Akapit opublikowany w: Józef Obrębski, Czarna magia…
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*

Podstawowa cecha ustroju społecznego wsi poreckiej, jaką jest przeni-
kająca wszelkie dziedziny życia wiejskiego odmienność pozycji mężczyzn
i kobiet, znajduje nie tylko swoje odbicie, ale i uderzające uwydatnienie
również i w dziedzinie czarnej magii. Bez przesady można powiedzieć, że
dopiero czarna magia — i w wierze, i w praktyce — nadaje poreckiemu
dwudziałowi strukturalnemu jego ostateczny wyraz, akcentując w swoisty
sposób wynikające zeń kontrasty społeczne i udzielając im specyficznego
kolorytu. I odwrotnie, powiązania istniejące między strukturą społeczną wsi
macedońskiej i czarną magią są najistotniejszym czynnikiem formującym jej
kształt i postać: nie tylko wyznaczają one granicę między tym, co jest i co nie
jest czarem, ale warunkują również moralne postawy społeczności poreckiej
w stosunku do czarów i przesądzają o charakterze walki z nimi i z ich spraw-
cami.W poreckiej strukturze społecznej, a przedewszystkimw specyficznym
dla tej struktury podziale społeczności wiejskiej na różnoprawne i różnie
społecznie sytuowane ugrupowania mężczyzn i kobiet tkwi przyczyna swo-
istych cech czarownictwa tego społeczeństwa, jemu tylko właściwych.
Społeczność porecka nie zna oficjalnej osoby czarownika. Czarownic-

two nie jest sprawą, która może być praktykowana jawnie czy półjawnie
przez osoby, o których się wie, że znajdują się w posiadaniu formuł i tajem-
nic magicznych. Jest ono potępione i skazane na praktykowanie w tajem-
nicy i ukryciu. Nie znaczy to jednak, że może być […] uprawiane przez
każdego. Anonimowemu rozproszeniu niescentralizowanego w niczyich
powołanych rękach czarownictwa stawiają obyczaj i wyobrażenia Pore-
czan tamy i ograniczenia, pokrywające się z dychotomią seksualną społecz-
ności wiejskiej: kanonem czarownictwa miejscowego jest, że oddają się mu
tylko i wyłącznie kobiety. Społeczeństwo miejscowe zna tylko czarownice,
mężczyzn w roli czarowników nie zna. Mężczyzna i czary są to pojęcia wy-
łączające się nawzajem. Nigdy też podejrzenia o czary nie kierują się prze-
ciwko mężczyźnie, zawsze i nieodwołalnie przedmiotem ich są kobiety.

*

W Macedonii, podobnie jak w całej Europie w ubiegłych wiekach, tyl-
ko kobiety są czarownicami. Mężczyzna nigdy nie poniża się do czarów,
a w każdym razie nigdy ich sam nie wykonuje. Stąd wyraz czarownik nie
istnieje w języku macedońskim. Choć gramatycznie zupełnie poprawny,
brzmi on dla Macedończyków równie absurdalnie, jak dajmy na to jakiś
polski *położnik [lub masculinum od mamka]¹⁸⁴. Istnieje tylko madziopsnica
— czarownica¹⁸⁵.

¹⁸⁴Chodzi o niemające realnego odniesienia formy męskie *położnik i *mamek utworzone
od rzeczowników żeńskich położnica i mamka.

¹⁸⁵Akapit opublikowany w: Józef Obrębski, Czarna magia…
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[System poreckiej przeciwmagii]

Mimo przekonania Poreczan, że czarownicę można zmusić czy skło-
nić do odrobienia czaru czy do cofnięcia go, przeciwmagia porecka nie
zna żadnych takich [zabiegów], które polegałyby na prostym odwróceniu
czy zaprzeczeniu magii. Porecki system odczyniania polega na istnieniu
magii pozytywnej czy białej, analogicznej do magii negatywnej, czyli cza-
rów. Czary dotyczą zawsze i z reguły jakichś wysokich wartości osobistych
człowieka; uderzają one w te wartości, niszczą je lub niweczą. Czy to bę-
dzie zdrowie czy życie ludzkie, dostatek czy plenność lub płodność ludzi czy
stad, powodzenie czy zgoda domowa—wszystko to są wartości osobiste czy
zbiorowe, które w równym stopniu wystawione są na niebezpieczeństwa
czarów, jak znajdują się pod ochroną rytuału magiczno-religijnego. W tre-
ści adetów, w składzie spraw i rzeczy, na rzecz których są one podejmowane,
zawiera się nieustanne działanie dobroczynne i przychylne, mocą rytuału
magiczno-religijnego wzmacniające, krzepiące i ochraniające te wartości
oraz niweczące złe wpływy — naturalne czy nadnaturalne. W samych więc
adetach znajduje się już częściowo antidotum na działanie czarów.
System poreckiej przeciwmagii polega jednak nie na istnieniu sposo-

bów czy zabiegów, których zadaniem miałoby być rytualne wzmacnianie
i krzepienie pozytywnych wartości życiowych, ale na istnieniu specjalnych
obrządków czy praktyk, których celem jest zniszczenie i zniweczenie zada-
nych czarów. W odróżnieniu od praktyk znachorskich, od magii leczniczej,
adetów itd. odczynianie zwraca się przeciw czarowi i czarownicy. Polega
ono na walce z czarem, na zniszczeniu jego złej mocy i wreszcie na uni-
cestwieniu mocy czarownicy. Ta właściwa przeciwmagia, właściwe odczy-
nienie, nie odznacza się bynajmniej bogactwem sposobów i rozmaitością
praktyk. W gruncie rzeczy cały system poreckiej przeciwmagii sprowadza
się do dwóch praktyk, z których jedna ogranicza się do niszczenia czaru,
a druga mierzy i uderza w czarownicę.
Walka z czarami odbywa się [na] tej podwójnej płaszczyźnie. Jedna

z nich to domena ekspertów, wróżek i znachorek, druga— codzienna prak-
tyka każdego i wszystkich. Jedna wymaga specjalnej wiedzy i umiejętności,
druga wyrasta z powszechnych pojęć i wyobrażeń o czarach i magii. Ta
druga opiera się na przeświadczeniu, że każdy czar może być odrobiony
przez jego sprawczynię, że zniweczenie czaru polega po prostu na jego
„odczynieniu”.
Przeświadczenie to nie znajduje bynajmniej swego uzasadnienia

w istotnej praktyce życia. Ofiara czarów nie szuka ich sprawczyni i nie
w pozyskaniu jej dla swojej sprawy widzi ratunek. Ani też odkrycie spraw-
cy czarów nie stanowi podstawy walki z czarami, podstawy odczyniania.
Wiara w możność automatycznego niemal zniweczenia czaru przez odczy-
nienie w literalnym tego słowa znaczeniu ma swoje źródło w przepisach
i warunkach, którym podlega [jego] spełnienie i bez zachowania których
żadna magia nie działa. Każdy czar, jak każda magia, wymaga spełnienia
szeregu aktów rytualnych, których zaistnienie decyduje o nieustannym
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działaniu spełnionego czaru. Wystarczy zniweczyć któryś z tych aktów,
a wówczas magia przestaje działać. Dlatego też tak wiele praktyk magicz-
nych — nawet tych, które figurują w rzędzie uświęconych tradycją adetów
— wymaga kompletnej tajemnicy w obawie przed świadkami magii, któ-
rzy mogliby ex post, pod nieobecność wykonawcy czy wykonawczyni lub
w trakcie wykonywania magii, zakłócić porządek wykonywanych czynno-
ści lub zdesakralizować wykonane akty.
Na tej koncepcji opiera się popularne, najpowszechniejsze i niewyma-

gające żadnej specjalnej wiedzy przeciwdziałanie czarom. Czarowi śmierci
można zapobiec i zniweczyć go, wykopując zakopany do grobu przedmiot
i w ten sposób przerwać działanie czaru. Czary powodujące psucie się mle-
ka niszczy się wykopaniem żółwia, którego zabicie i zakopanie w śmietniku
przy wtórze odpowiednich formuł było całą treścią tego czaru¹⁸⁶. W wy-
padku „zawiązania” młodożeńców wystarczy odnaleźć i otworzyć ukrytą
gdzieś i zamkniętą w trakcie wykonywania tego czaru kłódkę, by magię
tę zniweczyć doszczętnie. Podobnie ma się rzecz z wiązanymi w tym celu
w węzły nićmi. Wystarczy je znaleźć i węzły rozwiązać lub zniszczyć, by
„zawiązani młodożeńcy” poczuli się wolni od czarów.
Ten rodzaj walki z czarami polega na doraźnej pomocy, jaką nie-

sie się członkom rodziny w wypadku, gdy spadające na nich nieszczęścia
przypisywane są czarom. Każda rodzina porecka skłonna jest upatrywać
w czarach [przyczynę] szeregu niefortunnych wypadków [ze] swojej hi-
storii, [jakie dotknęły ją samą] […] czy jej członków. Każda też rodzi-
na ma swoją kronikę czarowniczą — wydarzenia związane z rodzeniem
się podejrzeń o czary, ugruntowywaniem się tych podejrzeń i wreszcie
przeciwdziałaniem. Zwłaszcza nagłe i niespodziewane choroby i śmierci
członków rodziny stale przypisywane są czarom, stale podlegają interpre-
tacji w kategoriach mitologii czarowniczej. Również bezpłodność kobiet
jest podatnym pod tym względem tematem. Wreszcie częste „zawiązanie
młodożeńców” nigdy nie znajduje innego wytłumaczenia i jest namacal-
nym dowodem istnienia czarownic i działania czarów. O reakcji rodziny
na wypadek czarów informuje relacja dotycząca poślubnych trudności nie-
żyjących dziś już członków zadrugi Stojkowców:

Pawle kogaj se żeni*, od Zagrad, od kaj…. sme mu zeli newestata. Nekoj
łaf besze, so bratot si taja besze, si odiła (si zapatiła). [Taja ci naprawi madzijite
na nejziniot soprug Pawle. Kurwa biła taja. Al’ odreczuwasze. No koj znaje].

Dojde taja newestata. Ne każuat, odat. Odat, leżat. Taja gajle nemat. A ma-
żikijow se razbole. Stani — iskriwen, stani — iskriwen. Besze każał na brata
mu: „Stefku, bre, ne moża rabota da j’izwrsza”. — „Sopaszi ja, rekli”. Kogaj
cie se pridet pri neja i togaj czoekot cie omrtwit. Snagawa cie omrtwit.

Posle — szto je, kako je — odi po basnarici. „Szto cie prajime?” — „Cie
wozime dziubre — welit Stefko — so Cireta”. [I żeni otidoa] so newesta na pe-
renje. I mije befme dogooreni so Stefka obajca. Basnarica welesze wo alisztata

*[W rękopisie ta opowieść nosi tytuł:] Wrzanie [Zawiązanie]. Odkrycie magii.

¹⁸⁶Dokładny opis tej praktyki por. niżej w rozdz. „Dziurdzioen”.
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se mu wrzułci, szto go wrzała maża mu. Swe kowczegon prewrtofme, swe alisz-
tata niezini, ali cie najdeme wrzano. Niszto ne najdofme.

AmaWele Kostowski dojde. „Ori, Jowanke—welit — poraczujesze majka
ti da odisz na gosti”. — „Kałcziniwe se wodeni” — recze [newesta]. „Daj —
rekof ja — da ji podsuszim kałcziniwe, ti odi po woda”. Kogaj cie ja swrta
kałcziniwe naopako, ewo madzijiwe ja ji najdof. Ji najdof wo kałczinite, owde
wo prsti wrzani: dwa pati wrzan crn konec od owca. Ja rekof: „Łudi, ewo
madzijiwe, najdof”. Me fatija żenite za raki wake: „W ogoń da ji frlime!”.

„Pa ne sum madziopsnica — welit taja. — Kałcziniwe mi ji zeli na zaple-
tok, tije mi storili madziji. Drugi mi kłał, ja ne”.

Posle wikna Stefko: „A swite da ji odnesete kałcziniwe. I niezini goweł-
nicite da donesete” (szto gowejała newesta). Kogaj cie widime: crn konec wo
kałczinite niezini swe isprotnat, izwrzan, isprotnat, izwrzan. Pa tija kałczini
szto odea na spijenie (da spija nocie) drugi kałczini promenuje’a. I sedit Pawle
wake iskriwen. I kogaj skoknaf ja: „Czekaj — rekof — da wida ja wo kałczi-
niwe, owija szto obuwate nocie”. Kogaj cie wida, crwene mu niste so crwen
konec wrzano. I toa besze wo kałcziniwe. Ji odwrzafme.

I tija si se pusztija. A to besze jedna maka. Se razbole czoekot.

Kiedyśmy żenili Pawla, wzięliśmy mu pannę młodą z Zagradu, od…¹⁸⁷.
Plotkowano, że z własnym bratem chodziła (współżyła). Ta swojemu mężowi,
Pawlowi, czary czyniła, kurwa jedna. Zapierała się. [Ale] kto ją tam wie?

Przyszła ta niewiasta. Nie mówią nic — idą [by współżyć]. Idą, kładą
się. Ona się nie martwi. A mąż się rozchorował. Co wstanie — skrzywiony,
co wstanie — skrzywiony. Powiedział do brata: „Oj, Stefku, bracie, nie mogę
roboty z nią skończyć”. — „Zdejmij jej pas, tak mówią, [że zrobić należy]”. Co
się zabierze do niej, człek obumiera. Siła w nim obumiera.

Potem, [żeby się dowiedzieć], co jest nie tak, chodził po znachorkach. „Co
zrobimy?”. — „Będziemy wozić gnój — mówi Stefko — z Cirem”. [A kobie-
ty poszły z niewiastą prać]. Byliśmy oboje umówieni ze Stefkiem. Znachorka
mówiła, że w jej ubraniach są węzełki, którymi [niewiasta] zawiązała swo-
jego męża. Całą skrzynię [ślubną, z wyprawą] przeszukaliśmy, wszystkie jej
ubrania, by odszukać coś zawiązanego. Niceśmy nie znaleźli.

Ale przyszedł Wele Kostowski. „Słuchaj, Jowanko — mówi — poleciła
matka twoja, żebyś przyszła [do niej] w gości”. „Skarpety są mokre” — mówi
[niewiasta]. „Daj — mówię — to ci podsuszę skarpety, ty idź po wodę”. Gdy
wywróciłam skarpety na wywrót, to znalazłam w nich czary, tutaj, w palcach
zawiązane: podwójnie zawiązana czarna nić owcza. Powiedziałam: „Ludzie,
oto czary, znalazłam je!”. I chwyciły mnie kobiety za ręce, o tak, [żebym nie
dotykała i powiedziały]: „Rzućmy je w ogień!”.

„Przeciem nie czarownica — mówi ta [niewiasta]. — Skarpety — wzięli
mi je, żeby zaplątać nici, oni mi uczynili czary. Inny mi je zadał, ja nie”.

Później zawołał Stefko: „Zabierzcie wszystkie skarpety. I przynieście jej
milcznice” (co w nich milczała niewiasta)¹⁸⁸. Kiedyśmy obejrzeli: czarna nić
w jej skarpetach wszędzie splątana, zawiązana, splątana, zawiązana. A te skar-
pety — te, co w nich chodzili na spanie (kiedy szli spać nocą) — zmieniali
na inne. I siedzi Pawle taki skrzywiony. Skoczyłam ja: „Czekaj — mówię —

¹⁸⁷Tu w rękopisie zostawione miejsce, by uzupełnić nazwę kabila.

¹⁸⁸Milcznice — tak Obrębski oddaje mac. gowełnicite. Chodzi o skarpety, w których dziew-
czyna, zachowując rytualne milczenie, brała ślub, wchodziła do domu męża i przystępowała
do pokładzin. Więcej na ten temat zob. wyżej w rozdz. „Małżeństwo patrylokalne”.
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niech zobaczę w skarpetach, tych, co je wciągacie na noc”. Gdy spojrzałam:
czerwone nici! Czerwoną nicią pozwiązywane — to było w tych skarpetach.
Rozwiązaliśmy to.

I uwolnili się młodzi. To była prawdziwa męka. Pochorował się człowiek.

W przekonaniu Macedończyków czary są karalne w równym stopniu,
jak odpowiadająca im zwykła świecka zbrodnia: morderstwo, kradzież,
uwiedzenie, podjudzanie do kłótni, uszkodzenie mienia lub ciała. Lecz
przekonanie to nigdy nie może być potwierdzone konkretnym zdarzeniem.
Gdyż w przeciwieństwie do zwykłej zbrodni, czary są niewykrywalne.
W najbardziej nawet śmiałych wypadkach czarownictwa tylko poszlaki
wskazują, kto był sprawcą czaru. Gdyż czary nie zostawiają niezbitych
śladów. Zdarzenie przypisane czarom może być również wytłumaczone
w sposób naturalny. I do tego ucieka się zawsze sprawczyni czarów, gdy
spotka ją otwarte oskarżenie. Po prostu prawo jest bezsilne wobec cza-
rów. Nie mogą one być wykryte zwykłym śledztwem i wymykają się spod
sankcji, które ciążą nad zwykłą, świecką zbrodnią. Toteż do walki z czarow-
nictwem powołane są u ludu macedońskiego specjalne systemy zapobiega-
nia czarom, odczyniania ich, diagnozowania i niszczenia — systemy, które
działają w tej płaszczyźnie fikcji czarownictwa, której wierzenia, zwyczaj
i atmosfera życia wiejskiego nadają pozory rzeczywistości.

Magia jest niewykrywalna. Nie zostawia niedwuznacznych, lapidarnych śla-
dów, [tak] jak morderstwo, podpalenie, napad; nie zostawia przestępcy w po-
siadaniu cudzej własności. Fakt, przypisywany jej działaniu, [jest] pozornie
naturalny. Nawet najmniej ostrożny uczynek magiczny może być przez wy-
konawczynię zinterpretowany w sposób niewinny. Na drodze normalnego
śledztwa, normalnej akcji prawnej przestępstwo to [jest] niekaralne. Zwy-
kłe świeckie środki nic tu wskórać nie mogą. Prawo macedońskie jest wobec
czarów bezradne. Fikcja zbrodni magicznej powołuje do rozprawy z nią inną
fikcję: fikcję przeciwmagii, jasnowidztwa i szamanizmu¹⁸⁹.

[Praktykowane są] dwa sposoby, którymi ludność zabezpiecza się od
magii. W dzień świętego Jerzego, o świcie, zanim jasne słońce wzeszło,
idzie się do drzewa owocowego, na którym nie przyjęła się […] szczepion-
ka. Odłupuje się kawałek szczepionki i drzazgę drzewa, którym szczepion-
ka jest przywiązana do pnia macierzystego. Odrywa się również kawałek
gałganka i sznurka obwiązujących szczepionkę. I kawałek dzikiego drzewa.
W trakcie zbierania tych drobiazgów szepcze się zamówienie: „Kako drwo-
wo, szto se ne fatiło, take i madziji mene da me ne faciat. Kako drwowo,
szto se s’issusziło, take toj czoek da s’issuszit koj szto prajit madziji mene”.
— „Jak to drzewo, co nie chwyciło (nie przyjęło się), tak i czary niechaj
się mnie nie chwytają. Jak to drzewo, co uschło, tak niechaj uschnie i ten
człowiek, który czyni czary mnie na szkodę”. Po czym [wiązankę tę] no-
si się na sobie. Trudność uzyskania uschłej szczepionki nie zapewnia temu
zabiegowi [dużej popularności]. Znacznie […] częściej stosowana jest inna

¹⁸⁹Akapit ten jest obszerniejszym wariantem fragmentu, znajdującego się w: Józef Obręb-
ski, Czarna magia…
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praktyka, […] mniej skomplikowana i nie ograniczona [w takim stopniu]
czasowymi warunkami ceremoniału, jak praktyka z owojką [tj. z drzewem
owocowym]. Idzie się [prosto] do grubego drzewa owocowego, którego
pnia nie można objąć rękami. Jedna kobieta staje tyłem do pnia i obejmuje
go rękami odwróconymi w tył. Druga wycina kawałek kory niedochwyco-
ny dłońmi. [Zamówienie], które się szepcze, brzmi: „Kako drewowo szto
se ne dofaciat, i madzijite neka se ne faciat” — „Jak drzewo, co się nie
dochwyca, tak i czary niech nie chwytają”. Następnie z [wyciętego] ka-
wałka kory sporządza się amulet, który nosi się stale na sobie.

Do walki z czarami powołane są w pierwszym rzędzie znachorki wiejskie.
Każda wieś ma ich kilka. Poza dmuchaniem od uroku, siekaniem przestra-
chu i egzorcyzmowaniem istot nadnaturalnych, [które] powodują chorobę,
zajmują się one również sporządzaniem amuletów, które chronią posiadaczy
od działania czarów. Sporządza się je ze szczepionek, które się nie przyjęły,
lub z kory drzew, co się nie dają objąć rękami. Odpowiedni rytuał i inkan-
tacja zapewniają tym niepozornym przedmiotom siłę odwracania czarów. Ich
posiadacze są bezpieczni, bowiem nie chwyta się ich czar¹⁹⁰.

Lecz te sposoby są bez wartości, gdy czary już się „chwyciły”. [Nie
mają] one również […] mocy, gdy przyczyny choroby, bezpłodności [czy]
nędzy [upatruje się] w jakiejś specjalnie silnej magii. Amulet włożony na
szyję zaczarowanego nie przynosi mu [wtedy] ulgi. Czar nadal trwa. W tym
wypadku chorego poddaje się obrzędowi odczyniania. Obrzęd ten […]
można wykonywać tylko cztery razy do roku — w [wigilię Dziurdzioena,
Iwandena, Jaremiji i Mitroena] — kiedy posiada moc leczniczą*. Winien on
być dokonany przez znachorkę, która [ma] specjalnie silną moc leczniczą,
czyli jak mówią Macedończycy, od której słów i ruchów przemijają cho-
roby.
Jeszcze w przeddzień zabiegu trzeba mieć skompletowane akceso-

ria: ziarna traw, które zwą się „[przelew]”, „[rozlew]”, „rozstaw” [presip,
razsip, rasta] oraz „żelazna boza”¹⁹¹ [demirboza — rutewka] […], ży-
we srebro, trzy drzazgi [ze] ścięzora gumiennego, różne zioła lecznicze,
których działanie jest analogiczne do ich nazw („powrótka”, „szczęst-
ka”¹⁹² [wratika, srecia]), grzebień, kawałek żelaza, nóż, trzy kostki zna-
lezione we wsi, wodę z trzech źródeł, ciężarek od wagi. W „głuchą

*[Wariant w rękopisie:] Czar raz zadany nie może się odczynić. Musi być zniszczony
silniejszą jeszcze magią — magią, co zabija autorkę czaru. Tylko cztery razy w roku, na
[Dziurdzioen, Iwanden, Jaremiję iMitroen] istnieje możliwość zastosowania kuracji, która może
zniszczyć moc czaru, oddzielić go [i] oddalić.

¹⁹⁰Akapit opublikowany w: Józef Obrębski, Czarna magia…

¹⁹¹Demirboza, Demir Bozan (mac.), inaczej „żelazna boza” — rutewka orlikolistna (Thalic-
trum aquilegiifolium L.), roślina z rodziny jaskrowatych.

¹⁹²Strecia, srecia (mac.) — kosaciec żółty, irys (Iris pseudacorus L.). Ludowa nazwa strecia
znaczy ‘szczęście’; polskim odpowiednikiem byłoby tu „szczęśliwe ziele”. Obrębski, by od-
dać macedońskie spektrum semantyczne, wyrażane przez grę słów w formułach magicznych,
utworzył neologizm szczęstka, a dla kontekstów z czasownikiem strete, stretne (spotkać) —
spotyk-szczęstka.
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dobę”¹⁹³ gotuje się te wszystkie przedmioty w wodzie zaczerpniętej
z trzech źródeł. Wkładając ingrediencje do garnka, [wymawia] się wstępne
zamówienie:

Presip cie presipet,
Sweta łoszotija da s’odelit, da s’odwojit.

Rassip cie rassipet,
Madziji da s’odcziniaat.
Rasta cie rastajit,
Madzijite da s’odełaat, da s’odwajaat.
Demirboza kława,
Łoszotija cie ja wadzia.
Żiwo strebro kława,
Żiwina cie ja wadzia.
Trefki ji bera,
Madziji cie ji wadzia.
Nożow go kława ja,
Madziji neka ne seczaat.
Kako czeszełow, szto czeszłat,
Take swe łoszotija da s’odczeszłat od

czoekot.
Żelezo go kła’a, madziji cie ji wadzia.
Steżerina ja kława ja,
Madzijite neka se swrszaat.
Wratika cie wratit, strecia cie stretet,
Sweta łoszotija neka si odit.
Kako kantarow szto odmerujet,
Take madziji da s’odmeraat.

Kockawa ja dwoja, kockawa ja krsza,
Sweta łoszotija cie ja dwoja, cie ja

droba.

Przelew przeleje,
Całemu złu na oddzielenie, na

oderwanie.
Rozlew rozleje,
Czarom na odczynienie.
Rozstaw rozstawi,
Czarom na oddzielenie, na oderwanie.
Rutewkę wrzucam,
Złe wyciągam.
Żywe srebro wrzucam,
Żywą istotę wyciągam.
Zioła biorę,
Czary wydobywam.
Nóż ten wrzucam,
By czary nie cięły.
Jak ten grzebień, co czesze,
Tak i całe zło niech się z człowieka

wyczesze.
Żelazo wrzucam, czary wydobywam.
[Strużki] ze ścięzora wrzucam,
Czarom na ich kres.
Wrotycz zawróci, szczęstka poszczęści,
Wszelkie zło niech sobie pójdzie.
Jak waga, co odważa,
Tak i czary niech się odważą [od

chorego].
Jak kostkę tę łamię, jak ją kruszę,
Tak niech się całe zło połamie

i pokruszy.

Magiczny płyn winien wrzeć nad ogniskiem całą noc. O świcie, zanim
jeszcze słońce wzeszło, „gdy dzień oddziela się od nocy”, wynosi się [go] na
dwór, szepcząc: „Kako szto se delit noć i den, take da se delijaat madzijite
od filᴶan czoek” — „Tak jak dzień oddziela się od nocy, tak też i czary niech
się oddzielą od tego człowieka”.
Po czym [wraz] z ofiarą czarów idzie się na miedzę, [która] dzieli pola

dwóch braci — symbol bezpowrotnego podziału dawnej wspólnoty domo-
wej. Tu zatrzymawszy się, znachorka rzecze: „Kako bracia szto se delili,
take madzijte da se odełaat od filᴶan czoek” — „Jak bracia, co się oddzie-
lili tą miedzą, tak też i czary niech się oddzielą od tego człowieka”. Na
głowę [zaczarowanego] wylewa się przez sito zawartość garnka, szepcząc

¹⁹³W ten sposób Obrębski polszczy poreckie określenie głu’a doba (mac. głuwa doba; dosł.
głucha pora; czas głuszy, głusza), oznaczające odcinek nocy do pierwszego piania kogutów,
przeznaczony na praktyki czarownicze. Nazwę tłumaczy się tym, że milkną wówczas wszyst-
kie odgłosy we wsi.
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całą formułę poprzednio cytowaną. Po tym zabiegu chory wraca do domu
i tu zmienia ubranie.

Nad ranem chory obmywa się płynem i o ile choroba trwa, znaczy, że czary
były takiej mocy, że zwykłe znachorskie odczynianie jest wobec nich bezsilne.
W takim wypadku pozostaje jeszcze inny sposób: rozdymanie żył wilczych¹⁹⁴.

Lecz zabieg ten jest właściwie eksperymentem, stosowanym, gdy po
długich próbach wyleczenia sposobem naturalnym nasuwa się […] po-
dejrzenie, że przyczyną choroby są czary. Jest on bardziej zabiegiem
medycznym niż aktem przeciwmagii. Gdyż akt przeciwmagii tym się róż-
ni od tego niewinnego zabiegu, że [wskazuje] winną czarów i usuwa ich
działanie, sprowadzając śmierć [na] czarownicę. [Z tego względu samosąd
ten dokonywany jest w tajemnicy].

Malleus maleficarum ¹⁹⁵. Rozdymanie żył wilczych
Wszystkie sposoby przeciwmagiczne, dotychczas opisane — odczynianie, ma-
gia lecznicza lub profilaktyczna — [mają za] cel zapobieżenie czarom lub
zniszczenie [ich].
Rozdymanie żył wilczych to przeciwczar w całym tego słowa znaczeniu. Zwra-
ca się on przede wszystkim przeciw sprawczyni czaru i niesie za sobą najwyż-
szą sankcję karną — śmierć czarownicy. Polega […] na rytualnym spaleniu
żył wilczych. Jest to akt, którego procedura pozwala na wykrycie czarownicy,
na potwierdzenie podejrzeń, które miało się w stosunku do przypuszczalnych
sprawczyń czaru.
Rozdymanie żył wilczych to — ze względu na sankcje karne, które zabieg ten
za sobą pociąga — prawdziwy tubylczy malleus maleficarum. Jest to prakty-
ka uważana za równie niemal zbrodniczą jak czary i stosowana […] tylko
w bardzo ciężkich wypadkach zaczarowań: przewlekłej, nieuleczalnej choro-
by przypisywanej czarom i bezpłodności. Jest ona grzechem jak czary same.

Ten akt dokonywa się specjalnym obrzędem „rozdymania żył wil-
czych”. Z przednich łap świeżo zabitego wilka wypruwa się małe, podłużne
skrawki ścięgien. Kto je posiada, nie obawia się czarów sąsiadek i nie-
przyjaciół. Każdy we wsi wie, że mogą one być użyte w każdej chwili
ze skutkiem strasznym dla przestępczyni. Z gliny wykopanej o oznaczonej
porze roku sporządza się małe miski — miniaturowe imitacje glinianych
patelni, na których lud macedoński piecze w popiele ogniska swój chleb.
Następnie nocą wychodzi się poza wieś na skrzyżowanie dróg, na rozdroże,
i tu rozkłada się ogień. Na żar stawia się miskę i gdy ta się rozżarzy, rzuca
się na nią „żyłę wilczą”. Po czym wymienia się imiona podejrzanych ko-
biet: „Dań je Meglena? Dań je Todora? Dań je Nerandża? Dań je Cweta?”.
— „Czy to jest Meglena? Czy to jest Todora? Czy to jest Nerandża? Czy to
jest Cweta?” itd. W pewnym momencie prażona na patelni żyła poczyna
wzbierać powietrzem i pęka z hukiem. Przy czyim imieniu to nastąpiło, to
jest imieniem czarownicy. Zgodnie z wierzeniem, [żyła] nigdy [nie pęknie

¹⁹⁴Akapit opublikowany w: Józef Obrębski, Czarna magia…

¹⁹⁵Malleus maleficarum (łac.) — Młot na czarownice, inkwizytorski traktat autorstwa domi-
nikanina Heinricha Kramera opublikowany w 1487 roku.
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przy imieniu] kobiety, która czarów nie wykonała. Z czarownicą stanie
się to, co z żyłami: zginie, trapiona najpowszechniejszą chorobą: ciężką
gorączką gastryczną, objawiającą się wzdymaniem żołądka*. Zabieg ten
nigdy nie jest wykonywany w domu.
Lecz obrzęd na tym się nie kończy. Ofiara czarów nie [zostaje] oswo-

bodzona od swych cierpień, narzuconych mocą czaru, dopóki nie nastą-
pi śmierć czarownicy. Wówczas [zaczarowany] winien udać się nocą na
cmentarz, wywiercić dziurę w grobie czarownicy i umyć się nad [nim] tak,
żeby woda z jego ciała spłynęła na ciało umarłej. [Wtedy] jest ostatecznie
wolny od czarów i wraca zdrowy do domu.
Rozdymanie wilczych żył jest jednak rzeczą niebezpieczną. Wykonaw-

czyni obrzędu bierze na siebie grzech taki sam, jak […] czarownica: ma być
męczona po śmierci. Sam obrzęd także jest napęczniały grozą. Gdyż […]
pęknięcie żyły [jest równoznaczne z] wybuchem magicznej mocy, [która]
centralizuje się [i] kondensuje w żyle. Moc ta— [o ile] dokonuje się czarów
nad niewinnymi [lub] gdy nie umie się [należycie] wszystkich szczegółów
zabiegu — może trafić odczyniaczkę. Niechybnie zaś rozpryśnie się po ca-
łym domu, skrupiając się na czeladzi: dzieciach i wnukach. Stąd praktyka
ta wykonywana jest z największą ostrożnością i zawsze na dworze — w no-
cy na rozstajnych drogach, by moc magiczna rozeszła się po nich [i] nie
trafiła w nikogo.
Niełatwo jest na Poreczu o żyły wilcze, choć wilków są masy. Gdyż

nieczęsto udaje się zabić wilka. Szczęśliwy łowca chowa żyły na własny
użytek i można je nabyć tylko za wysoką cenę, [bowiem] posiadacz ceni
ich posiadanie [wyżej] niż pieniądze. Wierzy, że tak długo, jak są w jego
pieczy, żadna czarownica nie ośmieli się wykonać nad nim czaru**.
Te wszystkie lokalne sposoby [są] znane każdej kobiecie i babie wiej-

skiej. Lecz nie są one w częstym użyciu. Uciekają się do nich w kółku
domowym [czy] w grupie rodowej; stanowią one wiedzę i technikę przeka-
zywaną od kobiety do kobiety [zwykłą] drogą: z matki na córkę, od świekry
do synowej, od przyjaciółki do przyjaciółki. Każda baba wiejska zna je do-
skonale i w potrzebie, o ile to jest możliwe, ucieka się do nich. Wwiększości
jednak wypadków dwie inne osobistości spełniają dla Porecza funkcje
jasnowidza i odżegnywacza-odczyniacza czarów. Oficjalna walka z czara-
mi nie należy [bowiem] do zwykłych znachorek. Jedynie kompetentnymi
w tej dziedzinie są wróże — diagności i odżegnywacze czarów.
Diagnoza czaru jest zadaniem wróżbiarza. Patrząc na wodę — to zna-

czy śledząc ruchy cząstki ubrania, zsupłanej z włosami pacjenta [i] pusz-
czonej [na wodę w misce] — orzeka on, czy przyczyną cierpienia są
czary, […] urok czy też udar wiatru. Dziś nie ma na Poreczu żadnego

*[Wariant z: Józef Obrębski, Czarna magia…:] W ten sposób czarownica jest odkryta,
magia jej zniszczona i ofiara pomszczona. Gdyż z czarownicą dzieje się to, co z żyłami: pęka
jej żołądek.

**[Wariant z: Józef Obrębski, Czarna magia…:] Zawdzięczając grozie, którą praktyka ta
budzi w kandydatkach na czarownice, żyły wilcze cieszą się wielkim popytem i cena ich jest
bardzo wysoka. Żadna bowiem czarownica nie ośmieli się niepokoić ich posiadacza.
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wybitnego wróżbiarza ni wróżbiarki. Ci, co byli, wymarli, nie przeka-
zawszy swych talentów następnym pokoleniom. Gdyż nie każdy może
zostać wróżem. Za mało jest przejąć wiedzę wróżbiarza. Trzeba mieć jesz-
cze szczególny dar wnikania w każdy poszczególny wypadek: umiejętność
trafnej diagnozy. Tylko seria szczęśliwie rozwiązanych wypadków czyni
z eksperymentującej znachorki czy znachora wróżów. Po wojnie, [gdy] sta-
rzy wymarli, nowi jeszcze się nie pojawili.

*

Mirczejca z Żelaznej Rzeki jest więcej niż zwykłą wróżbiarką. Jest świę-
tą*. Gdyż posiada dar, którego zwykły śmiertelnik nie zna: rozmawia ze
świętymi, widzi ich tak, jak swoich krewnych, sąsiadów, przyjaciół. Stąd
jej tytuł świętości. Będąc członkiem społeczeństwa świeckiego — głową
licznej zadrugi — wiedzie ona życie par excellence podwójne, gdyż równo-
cześnie należy do świata zaziemskiego, gdzie spotykają się święci, zmarli
i święte, takie jak Mirczejca. Mirczejca jest w stałej komunikacji ze święty-
mi, rozmawia z nimi we śnie, widzi ich na jawie. Gdy zapatrzona w obraz
świętego Nikoły wpadnie w trans, oczy jej się rozszerzają, oddech przecho-
dzi w głęboki, przerywany spazm. Poczyna się bić pięściami po ramionach
i piersiach i zdławionym głosem obwieszcza obecnym: „Enej, widi kaj izle-
go’a swecite! Enej, widi go! Kaj kowczegon! So żołtine konduri!”. — „Ej,
zobacz, gdzie wyszli święci! Ej, spójrz na nich! Koło skrzyni! W żółtych
trzewikach!”. Nocą, gdy uśnie, [jej] dusza przenosi się na tamten świat.
Widzi dawno zmarłych i prowadzi ze świętymi rozmowy o losach żyją-
cych. Tą drogą dowiaduje się o wielu rzeczach tajemnych: o cierpieniach
żyjących, o ich winach i grzechach, o terminie ich śmierci, o środkach,
które niezawodnie mogą przynieść ulgę w chorobie.
Świętość Mirczejcy, jej szczególna umiejętność wchodzenia w kontakt

ze świętymi, wyrosła z podłoża wspólnego wszystkim kobietom macedoń-
skim. Był czas, kiedy Mirczejca była zwykłą śmiertelniczką. Wówczas, jak
każda co mędrsza baba, leczyła chorych zwykłą sztuką znachorską, prak-
tykowała czary, spotykała się we śnie ze zmarłymi przodkami, krewnymi
i sąsiadami, i interpretując widziadła senne zgodnie z miejscowym kodek-
sem symbolicznym, wróżyła o zdarzeniach wiejskich i o losach przyjaciół
i znajomych. Lecz gdy pod wpływem gorącej pasji religijnej i ambicji wy-
murowała własnym sumptem obok swej zagrody cerkiewkę, gdy życie
jej poczęło obracać się coraz bardziej w sferze zainteresowań religijnych,
widziadła senne poczęły zaludniać się postaciami świętych zstępujących
z niezręcznych fresków i tanich oleodruków. Poczęła wpadać w transy i wi-
dzieć świętych na jawie. I wówczas gruchnęła wieść, że Mirczejca została
świętą. Poczęto schodzić się do niej z sąsiednich wsi, potem i z dalszych,
i dziś Mirczejca jest sławą na dwa powiaty co najmniej.

*[Wariant z: Józef Obrębski, Czarna magia…:] Jest po prostu świętą. Niekanonizowaną,
co prawda, ale obwieszczoną za taką przez zgodną opinię parudziesięciu wsi.
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Do domu Mirczejcy ciągną pielgrzymki ze wszystkich stron Porecza,
Połogu i nawet Kiczewskiego¹⁹⁶. Przychodzą […] młodzi małżonkowie,
cierpiący na niemoc, bezpłodne kobiety, staruszkowie złożeni ciężką cho-
robą, pasterze, którym mrą owce, żony, co kłócą się z mężem. Nie ma dnia,
by u świętej nie gościł ktoś, [kto] przyszedł do niej po pomoc i radę. Jak to
jest w zwyczaju u tego ludu, gość przychodzi na noc i spędza wieczór na po-
gwarce z domownikami. W międzyczasie święta dowiaduje się tysięcznych
szczegółów z jego życia; czasem z miejsca potrafi ocenić sytuację i z miej-
sca obwieszcza, że wie, z czym przyszło się do niej. Pacjent wręcza świętej
dwie zaduszne świece i ta zapala je przed wizerunkiem świętego Nikoły,
patrona cerkiewki, ustawionym w rogu izby. Po czym układa się obok do
snu. Zapada w sen kamienny, z którego nie budzą jej żadne hałasy. W tym
śnie poczyna mówić przez sen i raz w raz powtarzają się w jej bezładnych
urwanych okrzykach imiona świętych i imię pacjenta. To święta wypytuje
obywateli tamtego świata o losy chorego. Z rana, gdy się obudzi, powtarza
swój sen i tłumaczy jego znaczenie. To chory został uderzony przez wiatry,
to znów zostały zadane czary jemu, jego żonie czy jego stadom. Święci obja-
wiają jej, co jest przyczyną kłopotów. I dają jej znać, czy jest dla niego jakiś
ratunek, czy też nie. Czy będzie jeszcze długo żyć, czy też niebawem umrze.
Na tym kończy się pomoc świętej. Reszta nie należy do niej. Gdyż nie

wolno jej zdejmować czarów ani niszczyć [ich] przeciwmagią*. Wiatry —
to nie jej specjalność. To rzecz odży z Strgomiszta. Jej rzeczą jest określić
tylko przyczynę cierpienia, choroby [czy] nieszczęścia i skierować ofiarę
na tradycyjną drogę ofiary na cerkiew, przeciwmagii, odczyniania [bądź]
znachorstwa. Autorytetem swoim sankcjonuje ona istniejący zwyczaj, po-
twierdza pradawne wierzenia [i] w ich ramach wskazuje ratunek¹⁹⁷.

Zadaniem świętej z Reczan (Żelaznej Rzeki) nie jest leczyć chorych. Rozpozna-
je ona tylko naturę cierpienia i orzeka, czy jest [na nie] lek. Cały rok nie ustają
do niej pielgrzymki z Porecza i Połogu. Przychodzą do niej również i z dalszych
okolic: kobiety, co nie rodzą, mężczyźni impotenci itp.
Przybyły przynosi świecę i wręcza ją świętej wraz z datkiem na cerkiew. Wie-
czorem zapala świecę przed ustawionym w izbie obrazem świętego Nikoły
i poczyna modlić się żarliwie. Czasami wpada w trans — wówczas traci od-
dech — oczy się jej rozszerzają — kolory biją na twarz. Obecnym pokazuje
w kąt — lub pod powałę — oto przyszli do niej święci — w czerwonych suk-
manach i żółtych ciżmach. Przyszli obwieścić jej losy chorego. I gdy wraca do
przytomności, obwieszcza wyrok. Lecz trans nie zawsze nadchodzi. Wówczas
święta kładzie się spać i [w] nocy przychodzą [do niej] sny zesłane przez Boga.
W tych snach objawia się jej prawda — i z rana chory już wie, co go czeka.

*[Zapiska na marginesie:] Mirczejca wyrzekła się czarów i znachorstwa. Zatrzymała tylko
te praktyki, które… itd.

¹⁹⁶Połog (druga nazwa Kotlina Połoszka) — rejon w północno-zachodniej Macedonii, poło-
żony w górnym biegu rzeki Wardar; Kiczewskie — okręg znajdujący się na zachód od Porecza,
z głównym ośrodkiem miejskim w Kiczewie.

¹⁹⁷Na temat świętej z Reczan i hodży ze Strgomiszta por. też rozdz. „Diagności i terapeuci”
w: Czarownictwo Porecza Macedońskiego w części 2.
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Lecz na tym kończy się pomoc świętej. Gdyż nie wolno jej czynić żadnej magii
i żadnej przeciwmagii. Cała jej moc jasnowidztwa prysłaby pod profanacją
rzeczy świętych świętokradzkimi praktykami. Po dalszą pomoc zaczarowani
idą gdzie indziej.

*

[…] Jako oficjalny wróż Porecza funkcjonuje muezzin [z] położonej
o dzień drogi od granic Porecza wsi Strgomiszta. Jest to duża wieś ma-
hometańska zamieszkała przez ludność wyłącznie słowiańską, mówiącą
miejscowym dialektem i nierozumiejącą ani po albańsku, ani po turecku,
kulturą niewiele różniąca się od serbskiej, to znaczy prawosławnej Mace-
donii. Z racji swojej pozycji sakralnej odża—gdyż to jest miejscowa nazwa
muezzina— jest predestynowany na wróżbiarza i odczyniacza czarów. […]
Mocą świętych tekstów Koranu i formuł sakralnych, które zna, jest on w sta-
nie zniweczyć każde zło — i stworzyć je. Gdyż do odży przychodzą również
czarownice, co sporządziły jakąś magię, lecz nie ufają swoim formułom.
Odża nie pyta nigdy, co znaczą przyniesione ingrediencje i przedmioty.
Wyśpiewuje nad nimi swoje inkantacje i wówczas czar „chwyta się” — bez
jego wiedzy i bez jego winy. Lecz [dla] każdej formuły uczynku posiada on
formułę odczynienia. I gdy zaczarowany przychodzi doń po pomoc, odża
nową inkantacją unieważnia i niweczy poprzednio rzucony czar. W ten
sposób walka z czarami soczewkuje się w jego osobie — w jego pieśni czar
spełnia się i rozpierzcha*. Takie są funkcje [wszystkich] hodżów, co miesz-
kają po okolicznych wsiach i miasteczkach muzułmańskich.
Lecz hodża ze Strgomiszta jest kimś więcej. Posiada on znajomość

arabskiej astrologii, której arkana pozwalają na określenie cierpienia oso-
by każdej płci, wieku itp. Wiedza odży to kombinacja astrologii arabskiej,
mistyki algebraicznej i miejscowych, odwiecznych praktyk. Diagnozę swą
stawia, patrząc na wodę — podobnie jak zwykły wróż macedoński. Lecz
nie zwraca on uwagi na ruch zwitka włosów i nici z ubrania, […] [pusz-
czonego] na wodę. O tym, co dolega klientowi, wnioskuje on ze sposobu,
w jaki zwija się i rozwija puszczona na wodę kartka papieru z wypisa-
nym [jego] imieniem, wiekiem i gwiazdą […]. Z ruchów papieru [oraz z]
liczby utworzonej specjalnym numerycznym wskaźnikiem imienia i wie-
ku pacjenta określa, czy przyczyną jego nieszczęścia są czary, czy też udar
wiatru. Innego zła odża nie zna i nie uznaje. Lecz za to czar potrafi określić
z całą ścisłością. Umie powiedzieć — nie zapytany — czy czar jest zadany
bydłu, owcom, ludziom czy domowi. Czy pacjenta trapi bezpłodność czy
impotencja. Jakie czary zostały zadane, by nabawić go tych trosk. I potrafi
powiedzieć również, czy i jaki istnieje dla niego skuteczny środek. Potra-
fi on również uśmiercić czarownicę lub sprowadzić na nią obłęd. I choć

*[Dopowiedzenie na marginesie:] Odży nie wolno pytać [klienta] o powód. Jest on na
usługi ludności i winien spełnić każdy żądany od niego obowiązek religijny. Odpowiedzial-
ność za uczynione zło nie spada na niego, lecz na inicjatora czaru. Odża tylko ucieleśnia
w swej osobie walkę złego i dobrego w gromadzie wiejskiej.
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zaklina się, że wie, kto jest sprawcą czarów, nigdy nie wymawia imienia
czarownicy: określa tylko jej wiek i kolor włosów*.
Po czym sporządza amulety: długie, wąskie skrawki papieru, popisane

arabskimi hieroglifami, które trzeba nosić na głowie i na ciele i czynić z ni-
mi tysiączne inne rzeczy. Amulety te, jak długo są w posiadaniu pacjenta,
zdejmują czar¹⁹⁸.
Do hodży ze Strgomiszta przychodzą ludzie ze wszystkich stron kra-

ju. Nieraz do dwudziestu osób nocuje w jego izbie gościnnej, oczekując
na amulety, które hodża sporządza z wąskich skrawków papieru, zapisa-
nych arabskimi formułami. Noszone na ciele lub zakopane w polu, oborze,
owczarni czy chacie, nie tylko zabezpieczają ich posiadacza przed grożą-
cymi mu czarami, ale również niszczą i te, co są mu już zadane. Toteż
popularność hodży jest ogromna¹⁹⁹.

*[Wariant z: Józef Obrębski, Czarna magia…:] Twierdzi również, że wie, kto zadał [czary],
lecz nigdy nie wyjawia imienia czarownicy. Grozi natomiast, że o ile ta nie zaprzestanie
niepokoić jego klientów, mocą swej przeciwmagii doprowadzi ją do obłędu lub śmierci.

¹⁹⁸Przykłady amuletów hodży ze Strgomiszta (fotografie, rysunki, formuły magiczne) zob.
w podrozdz. „Dzisiejsi wróże Porecza” w: Czarownictwo Porecza Macedońskiego w części 2.

¹⁹⁹Ten akapit opublikowany w: Józef Obrębski, Czarna magia….



Walka o byt.
[Magia i gospodarka w cyklu rocznym]

Bożić — Wodici ¹

Star Badnik

W atmosferę świąt bożycowych, w atmosferę zaroków i adetów, wypeł-
niających cały cykl świąteczny od Bożyca do Wodzic, wkraczamy na trzy
dni przed świętem Bożyca — w dzień, który określa się jako Star Badnik
lub Ignat. Druga z tych nazw jest potoczną nazwą kalendarzową, nawią-
zującą do świętego, któremu dzień ten jest poświęcony² — [co wszakże]
nie uwydatnia się […] w charakterze tego święta na Poreczu. Ignat nie jest
dla Poreczan swedniem; jest on praznikiem, którego zarokom towarzyszą od-
powiadające […] całemu bożycowemu cyklowi świątecznemu adety. Stąd
też jego nazwa — Star Badnik — podkreślająca charakter tego święta. Po-
dwójna nazwa [tłumaczy się] tym, że wymawianie nazwy właściwej (Star
Badnik) podlega w dzień ten zakazowi: „Żenite ne namnisuat Star Badnik.
Cie umirat mażite. Ne se każujet. Se krijet toj den. Ne se każujet koj den
Badnik je”. — „Kobiety nie wymawiają nazwy Star Badnik, [bo] będą umie-
rać mężczyźni. Nie mówi się; ukrywa się ten dzień. Nie mówi się, którego
dnia jest Badnik”.
Z następującym na trzeci dzień po tym praznikuMałym Badnikiem wią-

że się Stary Badnik swoimi adetami. Dzień ten stanowi bowiem opcjonalny
termin dla niektórych adetów bożycowych, które można spełnić również
i w wilię Bożyca, na Mały Badnik. W odróżnieniu od Małego Badnika, Sta-
ry Badnik cechuje zawężenie intencji tego święta do jednego tylko tematu
i wyraźna dominacja zaroków obowiązujących w ten praznik nad adetami,
które mogą być odprawione lub— co się często zdarza— powtórzone także
w wilię Bożyca, na właściwy Badnik. „Star Badnik: go drżime za stokana.
Od diwini, od zmija. Igła ne faciat, ne metat. Ne se mijeme, ne se cze-
szłame”. — „Stary Badnik — obchodzimy go dla bydła. Przeciwko dzikim

¹Bożić — Wodici — okres świąteczny trwający od Bożego Narodzenia do Epifanii (pa-
miątki chrztu Jezusa w Jordanie). Według kalendarza juliańskiego przypada on na okres
25 grudnia–6 stycznia; według gregoriańskiego 7–19 stycznia. Obrębski stosuje także nazwy
spolszczone: Bożyc iWodzice, i od nich tworzy wyrazy pochodne (jak np. bożycowy, wodzicki).

²Chodzi o św. Ignacego (mac. sweti Ignat Bogonosec).
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zwierzętom, żmijom. [Kobiety] igły nie biorą do ręki, nie zamiatają. Nie
myjemy się, nie czeszemy”.
Adet, który otwiera nieliczne praktyki obrzędowe, przypadające na ten

dzień, nosi nazwę żar-piłci. Przypada on na wczesny ranek, a wykonawczy-
nią jego winna być dziewczyna. Wczesnym rankiem, kiedy nikt jeszcze nie
wstał, wysyła ją gospodyni […], czuwająca nad domowym rytuałem, po
wodę, gdzie dnia tego — jako że w Stary Badnik obowiązuje zakaz mycia
się — schodzą się tylko dziewczęta wykonujące adet. W drodze powrotnej
winna dziewczyna zerwać dwie gałązki śliwy i po przyjściu do domu „cie
ji zemet w obete raki i cie dojet do ogoń i cie bucnet w ogoń so owije dwe
praczinia. I cie welit: «Żar-pilinia, żar-jarinia, żar-jaganczinia, żar-telinia,
żar-deczinia. Żenski jarinia, żenski jaganczinia, maszki telinia, maszki de-
czinia»” — „wziąć je w obie ręce i podejść do ognia, i rozgarnąć ogień tymi
dwiema gałązkami. I powiedzieć: «Żar-kurczątka, żar-koźlątka, żar-jagniąt-
ka, żar-cielątka, żar-dzieciątka. Żeńskie koźlątka, żeńskie jagniątka, męskie
cielątka, męskie dzieciątka»”.

Wołcze. Star Badnik. Widimka wykonuje adet żar-piłci

Intencja tego adetu wyraża się aż nadto jasno w formule, którą dziew-
czyna wypowiada, [rozgarniając] gałązkami ogień [i] bacząc, by posypało
się jak najwięcej iskier — ilości iskier odpowiadać ma bowiem liczebność
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przychówku. Nieskomplikowaną intencją tego adetu, jaką jest przyspo-
rzenie jak najliczniejszego i najcenniejszego przychówku, tłumaczy się
również płeć [wykonawczyni] obrzędu. Zgodnie z jego regułami, trzeba
„dejcze da dojet: da s’objagnat żenski jaganczinia”— „żeby przyszła dziew-
czyna, żeby się objagniły [tj. rozmnożyły] żeńskie jagniątka”*.

Wołcze. Star Badnik. Karmienie kur w magicznej pętli

Drugi adet bożycowy wy-
konywany tego dnia [wchodzi
w zakres] czynności gospody-
ni […]. Poświęcony jest on
już nie całej chudobie, ale tyl-
ko kurom, pozostającym pod
jej wyłączną opieką i dozo-
rem. Nieskomplikowany ten
obrzęd polega na trzykrot-
nym nakarmieniu kur [zgro-
madzonych w specjalnej] pętli
z rzuconego na ziemię sznu-
ra, którym przepasują się ko-
biety, dla zabezpieczenia ich
[tj. kur] na cały rok od or-
łów i jastrzębi. „Kokoszkite
cie ji zagradime, da ji ne no-
sit jasterbot. Cie ji naranime
w kołce kokoszkite, cie ji na-
prajime od jaże kołce, da ji
ne faciat jastrebot, orełot”. —
„Kury ogradzamy, żeby ich
nie porwał jastrząb. Karmimy
kury w pętli, robimy im pętlę
ze sznura, żeby ich nie schwy-
tał jastrząb ani orzeł”. Choć
nieskomplikowany, adet ten

zajmuje nieraz gospodyni [prawie] cały ranek. Zapewnia on bowiem bez-
pieczeństwo kurom tylko wówczas, gdy wszystkie naraz zbiegną się do
izby i zgrupują wewnątrz pętli, w obrębie której sypie im się ziarno. Jeżeli
któraś z kur pozostaje w tyle i nie kwapi się z wejściem w magiczny krąg
pętli, adet trzeba powtórzyć. Powtarza się go więc do trzech razy, bacząc,
by wszystkie kury poddały się ceremonii we właściwy sposób. [Jeśli] więc
za pierwszym razem [adet] się nie uda, to trzeba odczekać czas jakiś, nim
kury znowu zgłodnieją i staną się czułe na nawoływania gospodyni. W ten
sposób tego dnia przez cały ranek aż do południa wieś rozbrzmiewa nawo-
ływaniami gospodyń, karmiących swoje kury po izbach w kręgu magicznej

*[W notatkach:] Maszko dete ne możet da idet; cie go isterat swe. Jagancite, jarinia cie se
iskozat maszki. [Chłopiec nie może iść; wszyscy go odpędzą. Bo tylko męskie jagnięta i koźlęta
by się rodziły].
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pętli [z] własnego pasa. Jeśli adet nie powiedzie się do trzech razy, istnie-
je jeszcze [możliwość] powtórzenia go na Mały Badnik, kiedy przypada
opcjonalny drugi termin dla wykonania zarówno tego adetu, jak i poran-
nego dziewczęcego żar-piłci. [Fotografia] ukazuje nam Stefkojcę z zadrugi
Stefkowców w trakcie spełniania [tego] adetu po raz wtóry.
Obrzędy te wyczerpują całość praktyk wykonywanych na Star Badnik.

Istnieją jeszcze inne, drobniejsze praktyki, aranżowane z własnej inicja-
tywy, [które nie mają] charakteru adetów rodzinnych; [są] indywidualne.
Należy [do nich] na przykład [spożywanie] przez kobiety ciężarne, pra-
gnące mieć syna, magicznego ziela urofu³. „Urof zobat od desno koleno, da
mu se wrzuat madzijite. E, pa madzijite. Szto drugo?”. — „Peluszkę dziobią
z prawego kolana⁴, żeby się zawiązał czar. Ano, czar — a cóż innego?”*.
Poza tym cały dzień upływa na normalnych pracach w gospodarstwie,

w domu i w koszarach — z wyjątkiem tych [zajęć], które dnia tego podle-
gają zakazowi.

Mał Badnik

Adety spełniane na Star Badnik są tylko skromnym zapoczątkowaniem
tej istnej lawiny adetów, które po dwudniowej przerwie wypełniają Mał
Badnik, przypadający izjucze, to znaczy w wigilię Bożyca. W dzień ten
obowiązują podobne zaroki, jak w Stary Badnik, ale [to] nie obowiązu-
jące wówczas zaroki, lecz wykonywane […] adety nadają charakter temu
praznikowi. Jest [to] dzień wyjątkowo pracowity — obok normalnych za-
jęć gospodarskich czeka kobiety i mężczyzn przygotowanie wszystkiego na
trzydniowe święta bożycowe. Pracowity jest zwłaszcza dla kobiet, którym
przypada w udziale spełnienie olbrzymiej większości […] adetów związa-
nych z tym dniem. […]
[Nazwa] Małego Badnika, podobnie jak [i Starego, jest] tabuizowana

[…]. „Ne se każujet, se krijet toj den. Ne se każujet, koj den Badnik je”. —
„Nie mówi się; ukrywa się ten dzień. Nie mówi się, którego dnia jest Bad-
nik”. Zakazu tego przestrzegają zwłaszcza ludzie starzy, szczególnie czuli
na perspektywę śmierci małżonka, grożącej w razie nieopatrznego [wy-
mówienia nazwy Badnika] w dzień, kiedy praznik ten przypada. Nie ma
więc tego dnia między [sąsiadami] we wsi mowy o Badniku; […] zastę-
pują go nazwy omowne — izjucze Bożić lub kolede. [Ta druga pochodzi]
od [żartobliwego] zwyczaju towarzyskiego, który […] zwiastuje nadej-
ście [praznika]. Praktykują [go] dzieci i mężczyźni, dysponujący tego dnia
[wolnym] czasem [w stopniu znacznie większym] niż kobiety. […]

*[W notatkach:] Regulacja prokreacji. Na Star Badnik ci, co mają tylko [córki], a chcą
mieć i [synów], jedzą urof [peluszkę]; trzy lub pięć ziaren.

³Urof , mac. urow — peluszka, groch zwyczajny polny (łac. Pisum sativum); roślina pa-
stewna ceniona ze względu na dużą zawartość białka.

⁴Podczas zabiegu magicznego kobieta „dziobie” peluszkę, naśladując dziobanie kury. Je-
śli chce urodzić chłopca, „wydziobuje” z prawego kolana, jeśli zaś dziewczynkę — z lewego.
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Po śniadaniu dzieci wylegają przed domy i tu rozpoczynają swoje „ko-
lędowanie”. Polega ono na drażnieniu się żartobliwymi dwuwierszami,
z których każdy przed wykrzyczeniem go pod adresem któregoś z rówieśni-
ków zaopatruje się we wstępny okrzyk „Kolede, kolede!”. Tylko rówieśnicy
mają prawo drażnić się i przekrzykiwać tymi koledami; starszych i młod-
szych zaczepiać nimi nie wypada. Tematyka tych dwuwierszy nie jest
bogata. Zaczepiony […] sięga do znanego wszystkim inwentarza [owych]
koled, starając się odpowiedzieć podobnym dwuwierszem, ale jeszcze bar-
dziej drażniącym lub drastycznym. Po czym wywiązuje się „kolędowy”
dialog licytujących się wzajemnie recytatorów, póki nie wyczerpie się fan-
tazja lub zasób znanych koled. Oto niektóre z nich:

Kolede, kolede,
Żiwko⁵ sedit w kamarica,
Go moczit magarica.

Kolede, kolede,
Żiwko siedzi w komórce,
Sika na niego oślica.

Kolede, kolede,
Żiwko sedit w pondile,
Go moczit kobile.

Kolede, kolede,
Żiwko siedzi w stajni,
Sika na niego kobyła.

Kolede, kolede,
Żiwko sedi pred tremcze,
Da go moczit Bremcze.

Kolede, kolede,
Żiwko siedzi przed sienią,
Niech go obsika Bremcze.

Kolede, kolede,
Żiwko sedit na tikwa,
Da mu go pikne.

Kolede, kolede,
Żiwko siedzi na dyni,
Niech mu go wsadzi⁶.

Kolede, kolede,
Żiwko sedit na trupcze,
Da jadet babino dupcze.

Kolede, kolede,
Żiwko siedzi na kłodzie,
Niech liże babiny zadek.

Kolede, kolede,
Żiwko sedit do majka mu,
Mu jadet od majka mu.

Kolede, kolede,
Żiwko siedzi przy matce,
Niech go mać nakarmi.

Kolede, kolede,
Żiwko sedit w płannik,
Go moczit badnik.

Kolede, kolede,
Żiwko siedzi w palenisku,
Sika na niego badnik ⁷.

⁵ Imię jest tu elementem wymiennym. W zapisie tej koledy w notatkach terenowych
zamiast imienia ŻiwkoObrębski użył zaimka kojszto—kto, ktoś. Zanotował też wariant z imie-
niem innego dziecka z Wołcza: „Kolede, kolede, / Dragolᴶub sedit w kamarica, / Go moczit
magarica. // Kolede, kolede, / Dragolᴶub sedit do majka mu, / Mu jadet od majka mu”, oraz
następujący komentarz: „Kolede, kolede. Na Dragolᴶuba i na Gligura Stojko pejet. Żiwko.
Branko. Jidira. Rumena: na Dragolᴶub. Dragolᴶub ne znajem. Na Stojko: Gligur. Bawcena: na
Żiwko” [„Kolede, kolede. Dla Dragolᴶuba i Gligura śpiewa Stojko. Żiwko. Branko. Jidira. Ru-
mena — dla Dragolᴶuba. [Dla kogo] Dragolᴶub — nie wiem. Dla Stojka — Gligur. Bawcena
— dla Żiwka”]. Zapisał również dodatkową zwrotkę tej koledy: „Kojszto sedit w pepliszte, /
Go moczit petliszte” [„Kto siedzi w popielniku, / Sika na niego kogut”].

⁶Aluzja seksualna przywołująca obraz „ogonka” dyni — stwardniałej końcówki łodygi na
szczycie owocu.

⁷Badnik (mac.) — gałąź dębu, którą podsyca się ogień podczas wieczerzy wigilijnej; por.
dalej w tym rozdziale.
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Koledy wymieniane między dorosłymi, bardziej dla żartu i hecy niż
z istotnym oddaniem [się] zabawie, są bardziej ryzykowne. Oto jedna z nich:

Kolede, kolede.
Koj ti majka odwede?
Popczeto. Da mu jebem grobczeto.

Kolede, kolede,
Kto ci matkę uwiódł?
Młody pop — jebać jego grób.

Koledy [różnią się] od pozostałych wykonywanych tego dnia adetów—
brak w nich jakichkolwiek cech obrzędów czy praktyk magicznych. Są […]
zwyczajem czysto towarzyskim, dającym wyraz radości z nadchodzącego
święta. „Kolede — cie se raduat, cie dojdet Bożić, cie czekat nowa godi-
na. Deca, czuł kako wikat?”. — „Kolede — cieszą się, że zbliża się Bożyc,
wyglądają nowego roku. Słyszałeś, jak dzieci wołają?”. W tym charakterze
harmonizują one — mimo ich pozornej ekstrawagancji — z atmosferą świąt
bożycowych, w których całokształtowi obrzędów i adetów, mających przy-
sparzać zdrowia, szczęścia i płodności, odpowiada w płaszczyźnie życia są-
siedzkiego nastrój dobrej woli, wzajemnej życzliwości i powszechnej euforii.
Dziecinne koledy nie ograniczają się tylko do […] przekomarzania się

rówieśników zaczepnymi dwuwierszami. Do koled należy również recy-
towany przez dzieci czterowiersz, którego treść nawiązuje do atmosfery
święta; [zawarte w wierszyku] asocjacje z dostatkiem wszystkiego […]
[mają związek] z głównymi obrzędowymi i świeckimi rysami […] świąt
bożycowych. Czterowiersz ten brzmi:

Siwa-siwa gołubica
Po nebo proszetała.
Szto imasze, szto nemasze?
Sweszto imasze, sweszto imasze.

Siwa-siwa gołębica
Po niebie przeleciała.
Co miała, a czego nie miała?
Wszystko miała, wszystko miała.

[Kobietom] cały [Mał Badnik] wypełniają na zmianę praca i obrzędy.
Pracowity jest zwłaszcza ranek, który przynosi jedno skupienie adetów; dru-
gie ich skupienie przypada na późne popołudnie, pod wieczór. Południową
przerwę między adetami wypełnia codzienna i przedświąteczna praca.
Bożycowe adety tego dnia otwiera znany nam już obrzęd żar-piłci, wy-

konywany w tych domach, które nie pospieszyły się z zaaranżowaniem go
na Star Badnik, a także w tych, które z takich czy innych względów uważają
za wskazane jego powtórzenie. Po tym porannym preludium dziewczęcym
[…] adety […] przechodzą w ręce kobiet. Najwięcej zajęcia ma tego dnia
kutnica, to znaczy kobieta dyżurna, która już od rana przystępuje do swoich
prac rytualnych.
Pierwszą oczekującą ją [pracą] jest sporządzenie placków z czystej mą-

ki żytniej, którymi zgodnie ze zwyczajem obdarowują się [w Mały Badnik]
należące do jednego kabila rodziny oraz sąsiedzi. Nie jest to mała robota.
Dla każdej obdarowywanej rodziny należy bowiem upiec tyle placków, ile
liczy [ona] osób, łącznie z dziećmi („kołku łudzite w kucia, po jedno ko-
łacze” — „ile ludzi w domu, tyle placków; dla każdego po jednym”). Przy
obdarowywaniu [plackami] bierze się pod uwagę staro kabile— to znaczy,
[że] nawet pokrewieństwo, [które] już wygasło, nie zwalnia od obowiązku



360 WALKA O BYT. [MAGIA I GOSPODARKA W CYKLU ROCZNYM]

daru. Tak więc [placki] od Stefkowcówwinny zawędrować „kaj Welᴶan, kaj
Sofre, kaj Dajlowci, kaj Mitanica i kaj Miłoszica” — „do Welᴶana, do Sofra,
do Dajlowców, do Mitanicy i do Miłoszicy”. Naste z przysiółka Awramow-
ców ma jeszcze szerszy krąg krewnych i sąsiadów. Sporządzone u niego
kołaczinia [placuszki] kobiety jego domu winny ofiarować „kaj Miłutin,
kaj Dziordzijca, kaj Widoja, kaj Sekuła, kaj Krste, kaj Todorica, kaj Bog-
dan, kaj Dajlica” — „u Miłutina, u Dziordzijcy, u Widoji, u Sekuły, u Krsta,
u Todoricy, u Bogdana, u Dajlicy”. I [tak dalej].
Pieczenie tych placków obywa się bez jakichś specjalnych adetów.

Również wręczanie daru pozbawione jest charakteru ceremonialnego. Po
prostu któraś z kobiet domu, najczęściej gospodyni, a często także któreś
z dzieci [dostaje] miskę z placuszkami i niesie kołaczinia do miejsca prze-
znaczenia. „Dobro utro! Na wi kołaczinia” — „Dzień dobry!⁸ Macie tu pla-
cuszki” — powie, wchodząc do izby. Obdarowani rewanżują się z miejsca
odpowiednią ilością własnych placuszków, o ile zdążyli je już upiec, ale re-
wanż ten nie jest obowiązkowy. „Ako imat, cie ti dajet. Ako nemat, cie ti re-
czet: «nemam»”. — „Jeśli mają, to dają. Jeśli nie mają, mówią: «nie mam»”.
W gruncie rzeczy obowiązek obdarowywania placuszkami ciąży głów-

nie na bogaczach wiejskich, których stać na ten dar. Nieobowiązkowy
charakter tego [darowania] wynika stąd, że jest ono nie tylko symbolem
usłużności i wyrazem sąsiedzkiej dobrej woli, ale kieruje się również, [a na-
wet przede wszystkim], motywami magiczno-utylitarnymi. [Ofiarowanie
placuszków] ma na cały rok zapewniać ofiarodawcom usłużność sąsiadów
oraz zabezpieczać przed magicznym ubytkiem rzeczy i przedmiotów, uży-
czanych innym po sąsiedzku: „Kołaczinia da’ame da dawasz, da zemasz
w zajem, da nemasz zijan. Na bericietot da ne ginet” — „Placuszki daje-
my — żebyś dawał, żebyś pożyczał, żeby ci nie było żal. Dla plonu, by go
nie stracić”. Tymi magicznymi przesłankami tłumaczy się i czisto braszno
[tj. czysta mąka], użyte do wypieku placuszków, i gorliwość, z jaką bo-
gate i stąd dbające o swoje bogactwo domy spełniają ten adet: „Swekoja
sakat pobrgo, poarno da ji ispeczat. Poarno je” — „Każda [kobieta] chce
co prędzej i jak najlepiej je upiec. Tak jest lepiej”.
W trakcie gdy roznoszenie kołaczy dobiega końca, gospodyni lub go-

spodarz […] przystępują do spełniania adetu, który dotyczy w pierwszym
rzędzie bydła i który wykonuje się na rzecz wołów, krów, koni, owiec i kóz.
Adet ten polega na zarżnięciu kury nad wygasającym już po upieczeniu ko-
łaczy ogniskiem w ten sposób, by krew z kury spłynęła do podstawionej
tepsiji⁹. Obrzędu tego, obywającego się bez żadnych zresztą specjalnych
ceremonii, dokonuje sam gospodarz lub gospodyni. Jedynym jego rytual-
nym warunkiem jest, by asystowali przy nim, trzymając kurę, brat i siostra
lub przy braku takiej pary w rodzinie — inna analogiczna para: brat i sio-
stra stryjeczni, ojciec i córka lub matka i syn. Kura ta przeznaczona jest na

⁸W tym wypadku chodzi o formułę powitania stosowaną rano (w odróżnieniu od dobar
den, stosowanej w ciągu dnia).

⁹Tepsija (mac.) — duża, płytka forma (blacha) do pieczenia (z tur. tepsi).
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Wołcze. Mał Badnik. Stefkojca z wnuczką roznoszą placuszki
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Wołcze. Mał Badnik. Obrzędowe zarzynanie kury i sporządzanie paszy dla bydła
(zbieranie krwi do tepsiji)

Ojciec i córka Brat i siostra

wieczerzę dnia następnego. Krew z kury, po przymieszaniu jej do paszy,
służy natomiast do niezwłocznego nakarmienia nią bydła.

Kokoszka koleme, so krw stokata krmime. Kokoszka da zakolesz, pa cie
nakrmisz brawite so soł, da faciat krw. Cie dojdet nowa godina, da se krepat,
da se jaczat. Kokoszka koleme: brat i sestra. So krw stokata krmime: goweda,
krawi, koni, owci. Cie se maczkame so krw mujite da te ne jadat leto. Cie za-
maczkat, ka na Dziurdzioen szto go zapotnuat. I toa żenski adet. Take ostanało
od staro. Adet ostajili starite. A zaszto da im bidet — ne znam.

Zarzynamy kurę i karmimy bydło jej krwią. Zarzynasz kurę, potem by-
dło karmisz solą [zmieszaną z krwią], żeby [zwierzęta] trzymały krew. Jak
przyjdzie nowy rok, żeby się wzmacniały, nabierały siły. Zarzynamy kurę, brat
i siostra [w tym uczestniczą]. Krwią karmimy inwentarz: bydło, krowy, konie,
owce. Mażemy się krwią — aby nas muchy nie gryzły latem. Pomażą, a koło
świętego Jerzego będą się maić¹⁰. I to jest kobiecy adet. Tak jest od pradawna.
Adet przekazali [nam] starzy [ludzie]. A dlaczego — nie wiem.

[Fotografia] ukazuje nam stadko kóz, specjalnie przypędzonych z ko-
szar do wsi dla nakarmienia tą [magiczną] potrawą. Karmienie to odbywa
się — podobnie jak większość adetów spełnianych w [Mał Badnik] — bez

¹⁰Por. niżej podrozdz. „Zapotkuanie— dziurdzioeńskie majenie się”.
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Wołcze. Mał Badnik. Karmienie kóz i bydła obrzędową paszą

Wołcze. Mał Badnik. Zbieranie sadzy (adet zająca)

jakichś specjalnych ceremonii. Ist-
nieje jednak […] [wyjątek]— obrzę-
dowe karmienie […] bydła lub koni,
[jakie źle się chowają] w gospodar-
stwie; specjalnie zaś koni. W tymwy-
padku ceremoniał polega na podaniu
magicznej paszy na trpezie, na któ-
rej układa się w trzech miejscach sól
zmieszaną z krwią.
Podczas gdy karmieniem bydła,

a głównie owiec i kóz, zajmują się
mężczyźni przy osobistym [nadzo-
rze] gospodarza, kobiety […] [speł-
niają] inne przewidziane na ten
dzień adety. Czynne są zwłaszcza go-
spodyni […] i kutnica — dyżurna.
Pierwsza zajmuje się obrzędowym
karmieniem kur w rozpostartej na
polepie izby pętli [z] własnego pasa,
zwłaszcza o ile adetu tego zaniedba-
ła na Stary Badnik lub o ile nie była
zadowolona z jego przebiegu […].
Do drugiej, stosującej się zresztą do
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wskazówek gospodyni, należy zebranie śmieci i strząśnięcie sadzy z rusztu
nad ogniskiem, […] następnie winna [je] wynieść i wyrzucić nie jak to
się zwykle dzieje, na śmietnisko, [lecz] do ogrodu warzywnego i na pole.
Adet ten, [poprzedzony zwykłą świecką czynnością sprzątania], ma na ce-
lu ochronę plonu przed szkodnikami: myszami, a głównie zającami, które
właśnie w tym czasie, pozbawione paszy w lesie i na łąkach, nawiedzają
odsłonięte ze śniegu [pola] i czynią spustoszenie w świeżej runi ozimin.

Cie zememe troa dziubrence, cie zememe troa sadzi, cie odneseme w baw-
cze, zajaci niwa da ne jadat. Pa da mu ne jadat głufci, da ne mu trupat
bericietot. Kokoszki da ji zagradisz, da ji ne nosit jastrebot. Toa żenski raboti
tije. Sagi: da mu ne jadat głufci, da ne mu trupat bericietot. Kogo ne mrzit.
A kogo mrzit, ne nosit nito dziubre, nito sagi, nito kokoszki ranit.

Bierzemy trochę śmieci, trochę sadzy [i] niesiemy do ogrodu, żeby zające
nie zjadały pola. I żeby go nie jadły myszy, żeby nie zabierały plonu. Kury
ogradzasz, żeby ich nie porwał jastrząb. To są kobiece roboty. Sadzy [uży-
wasz], żeby myszy nie wyjadały, żeby nie zabierały plonu. Komu się chce.
A komu się nie chce, nie wynosi ani śmieci ani sadzy, ani nie karmi kur.

Wołcze. Mał Badnik. Adet zająca

Kutnica z rzeszotem
wypełnionym śmieciami

i sadzami

Wynoszenie śmieci i sadzy
do ogrodu

Wynoszenie śmieci i sadzy
na gumno

[Fotografia] ukazuje moment, gdy kutnica z rzeszotem, wypełnionym
śmieciem i sadzami, kieruje się do ogrodu, by tu dopełnić adetu. […]
Około południa adety poranne zazwyczaj już dobiegają końca i kilku-

godzinną pauzę aż do zmierzchu wypełniają normalne zajęcia gospodarcze,
wykonywane leniwie i bez pośpiechu, jak większość prac zimowych. Do-
piero późnym popołudniem rozpoczyna się nowa [seria] adetów, wiążących
się z przygotowaniami do wieczerzy wigilijnej i z samą wieczerzą. W tych
adetach największy udział przypada kutnicy, do której należy i zgotowanie
wieczerzy, i wypiek chlebów na kilka świątecznych dni Bożyca, i wreszcie
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upieczenie specjalnego pecziwa [tj. pieczywa], czyli komada, który jest naj-
ważniejszym tradycyjnym daniem wigilijnym. Rodzaj i kolejność oczekują-
cych [kutnicę] zajęć i adetów najlepiej odda przytoczony niżej tekst, opisują-
cy popołudniowe prace i obrzędy, związane z przygotowaniem wieczerzy:

Cie ispeczet lebojte, cie zamesit komatot — od czisto braszno, od rżano.
Cie suczet komatot. Adet. Ostanało od staro. Badnik je. Od testo, szto ostanało,
cie naprajit kołacze, so sukałka cie go prokinet, pa niz niego da zamołzet.
Cie naprajit priwoj. Adet. Cie si stojit onake na policite. Posle cie maczkat
wrata, pendżeri, kaczinia, kowczezi, sofri, trpezi wo swe kucia. Ciutejci, swe
ciutejci. Cie pomaczkat wratata, posle cie odit kaj trnkite. Cie zemit w kacija
żar i temjancze, cie poczadit trnkite, pa posle cie odit na woda. Ciutejci cie
odit na woda. Nemijena, testena. Cie doneset wodata wo kucia.

Piecze chleby, miesi komad — z czystej mąki, z żytniej. Wałkuje komad.
Taki adet, tak jest od pradawna. [Bo] jest Badnik. Z ciasta, które zostało, robi
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placek, przebija go sukałem [na
wylot], żeby później przezeń za-
doić [tj. rytualnie dokonać pierw-
szego wiosennego udoju]. I robi
[też] z niego zawój¹¹; taki [jest]
adet. I odkłada go gdzieś na bok.
Potem smaruje [ciastem] drzwi,
okna, kadzie, skrzynie, sofry i trpe-
zy w całym domu. Milcząc, ca-
ły czas milcząc. Gdy posmaruje
drzwi, idzie do pszczół. Bierze na
[szufelkę] żar i temjancze ¹², oka-
dza pszczoły, a potem idzie po wo-
dę. Po wodę idzie milcząc — nie-
umyta, cała w cieście. I przynosi
wodę do domu.

Mieszaniu i pieczeniu ko-
mada nie towarzyszą już żad-
ne akty, które wyjaśniałyby
znaczenie tej potrawy w wie-
czerzy wigilijnej i sens adetów
przypadających kutnicy spo-
rządzającej to pieczywo. Nie-
mniej przeto i sam komad,
i ciasto użyte do jego upiecze-
nia mają walory magiczne ze
względu na kształt pieczywa
i […] znaczenie tego kształtu.

¹¹Przywój (lub podwój) — element służący jako łącznik jarzma z narzędziem do orki.

¹²Temjancze (mac.), zdrobnienie od temjan — biała, aromatyczna substancja pochodząca
z żywicy kadzidłowca (Boswellia serrata), stosowana jako kadzidło w cerkwi i podczas obrzę-
dów wykonywanych w domu, a także w zabiegach leczniczych.
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Sporządzanie komadów ukazuje […] fotografia. [Wyrobione] ciasto roz-
wałkowuje się, czyli se suczet. […] Następnie nakłada się na siebie kilka
[jego] warstw, przekładając je nadzieniem z sera, jeśli komad ma być spo-
żyty w czas mięsopustu, lub kapusty, gdy [jego spożycie] wypada na czas
postu. Górną warstwę i brzegi zawija się ku górze, tak że z wierzchu ciasto
układa się w załomy i zawinięcia, zbiegające się ku środkowi. Tak sporzą-
dzone ciasto jest dla Poreczanina symbolem sytości i plonu; jego magicz-
nym zadaniem jest, by strecia¹³ i bericietot ¹⁴ nie rozpraszały się, ale zbiegały
do domu. Dlatego też komad [symbolizuje najogólniej rozumiane] szczę-
ście i powodzenie […] — wszelakie domowe „dobro”. Jest zaprzeczeniem
grożącego domowi „zła” — oczywiście w płaszczyźnie materialnych czy
gospodarczych wartości poreckich, w płaszczyźnie dobrobytu i sytości. Ze
względu na ten symboliczny charakter sporządzanie komada […] towarzy-
szy wszelkim uroczystościom [związanym z] kompleksem pojęć składają-
cych się na szczęście rodzinne, [wśród których] dominują obfitość i sytość.
Sporządza się go z [okazji] dożynek¹⁵, jako pierwszą potrawę przełamującą
post przed podziałem wielkiej rodziny¹⁶, z racji kutłamaku¹⁷ itp. Obecność
tej potrawy [podczas] Bożyca tłumaczy się charakterem tego święta— jego
specyficzną atmosferą sakralną, w której doroczna strecia, ajir ¹⁸ i bogactwo
odgrywają rolę centralnych i dominujących wartości życiowych […].
Z [magiczno]-sakralnymi walorami tego pieczywa, wzmocnionymi

i spotęgowanymi przez szczególną wyjątkowość świątecznych dni, wiążą
się […] magiczne przedmioty, mające [do spełnienia specjalną funkcję w]
nadchodzącym […] roku. Chodzi tu w szczególności o kołacze badniczko
[tj. placek wigilijny]. [Placek ten] nie odgrywa żadnej roli w dalszych ob-
rzędach bożycowych, ale jest ważnym środkiem magicznym w późniejszej
magii pasterskiej, szczególnie zaś w uroczystym akcie wiosennych zado-
in. Mniej jasny jest [sens] sporządzania z badnickiego ciasta obwarzanka
[w kształcie przywoju (…), którym łączy się w czasie orki] jarzmo z grzą-
dzielą¹⁹ płużycy²⁰, a który w magii nie odgrywa, o ile [mi wiadomo],
żadnej specjalnej roli. Funkcja tego priwoju w obrzędach bożycowych jest
zaledwie dekoratywna: „cie si stoit onake na policite” — „będzie sobie stał
gdzieś z boku”.
Z adetów, przypadających na kutnicę z racji sporządzania obrzędowego

pieczywa bożycowego, najważniejsze jest obmazanie badnickim ciastem
drzwi, okien, naczyń, stołów i skrzyń […]. Adet ten wykonuje kobieta

¹³Strecia, mac. srecia — szczęście.

¹⁴Bericiet (mac.) — plon, urodzaj, obfitość, dobrobyt, bogactwo (z tur. bereket). Jest to
pojęcie koraniczne (arab. baraka), dosł. znaczy «błogosławieństwo».

¹⁵Por. niżej podrozdz. „Dożynki (brada). Pierwsze żyto (prwo sefte żito)”.

¹⁶Szczegółowiej na ten temat wyżej w podrozdz. „Podział zadrugi”.

¹⁷Kutłamak (mac.)— jubileusz, winszowanie, zabawa w gronie rodzinnym (z tur. kutlama).
W notatkach Obrębski zaznacza: kutłamaki— zakładziny.

¹⁸Ajir (mac.) — powodzenie, pomyślność (z tur. hayır).

¹⁹Grządziel — część płużycy służąca przyłączeniu jej korpusu do jarzma.

²⁰Płużyca — narzędzie do orki o nieco prostszej konstrukcji niż pług.
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Wołcze. Mał Badnik. Kutnica maże znak krzyża badnickim ciastem
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Wołcze. Mał Badnik. Okadzanie pszczół

dyżurna („domowa”) pod koniec swo-
ich zajęć, gdy robota z ciastem jest
już zakończona i pozostaje tylko upie-
czenie komadów. Z resztką pozosta-
łego ciasta obchodzi ona dom, ma-
żąc nim w znak krzyża przede wszyst-
kim drzwi i okna, a następnie naczy-
nia i schowki domowe. Te sakralne
znaki z magicznego ciasta mają chro-
nić dom i domowników od łoszotiji —
zła, które właśnie w okresie świąt bo-
życowych ma szczególnie przybierać
na sile i potencjalnie [zagrażać] lu-
dziom i ich szczęściu. Tym wszystkim
czynnościom magicznym nie towarzy-
szą żadne zamówienia [ani] wypowie-
dzi. Jedyną regułą, której kutnica musi
[w ich trakcie przestrzegać], jest kom-
pletne milczenie.
Z zachowaniem tej reguły dokonu-

je „domowa” jeszcze jednego ważnego
obrzędu — okadzenia pszczół, których

Wołcze. Mał Badnik. Donoszenie wody przy
nakazie milczenia

ule najczęściej znajdują się o krok od
domu, pod którąś z jego ścian lub
w [przyległym] […] ogródku. Zabieg
ten ma to samo znaczenie, co poprze-
dni: chodzi w nim o zabezpieczenie
pszczół i uli od dostępu „zła” na cały
nadchodzący rok. „Trnki da czadisz —
żenski. Pa cie poczadisz. Take ostana-
ło od staro. Da se suczat trnkite, da se
wrtat”. — „Okadzanie pszczół — ko-
biecy [adet]. Okadzanie — tak jest od
pradawna. Aby się uwijały, kręciły”.
Adetem, który zamyka przygoto-

wawcze prace [kutnicy] i równocze-
śnie sygnalizuje początek sakralnego
okresu świąt bożycowych, jest pójście
po wodę i przyniesienie jej do do-
mu. W tym celu [kutnica] przygoto-
wuje stomny [tj. dzbany], zawiązując
na uchu każdej z nich czerwoną nitkę,
do której przytwierdzony jest srebr-
ny pieniądz. Tylko wodę nalaną w ta-
kie stomny można pić w czasie świąt
bożycowych — od przedświątecznego
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Wołcze. Mał Badnik. Woda obwiązana

Wołcze. Mał Badnik. Rozścielanie słomy

wieczoru aż do Wodzic. Woda
taka nosi nazwę „obwiązanej”
[prewrzana] i tylko obwiązana
woda nadaje się w tym okresie
do picia. [Dlatego, że:] „Od Bo-
żić do Wodici woda je wrzana.
Ne je sama. Imat łoszotija. Take
se rekło. Pa koj znajet zaszto je
wrzana? Ne je zdrawa da si pi-
jesz. Ne je uba’o. Nezdrawa je
wodata. Słabo se pijat. Bolesna
woda. Da pijesz, cie se pobo-
lisz. Pa se rekło, da se ne pijet”
— „Od Bożyca do Wodzic woda
jest zawiązana. Nie jest sama, ma
[w sobie] Złe. Tak się mówi. Ale
kto wie, dlaczego jest zawiąza-
na? Nie jest zdrowa do picia. Nie
jest dobra. Niezdrowa jest ta wo-
da. Rzadko ją piją. Chora woda.
Jeśli się jej napijesz — pochoru-
jesz się. Dlatego się mówi, żeby
jej nie pić”.
Na tym kończą się przygoto-

wawcze prace [kutnicy]. Reszta
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Wołcze. Mał Badnik. Ścinanie badnika

czynności związanych z przygotowa-
niem wieczerzy wigilijnej i towarzy-
szącymi jej adetami należy już, z nie-
licznymi wyjątkami, do innych.
W czasie, gdy kutnica kończy swo-

je zajęcia kucharskie i piekarskie, inni
członkowie rodziny zajmują się osta-
tecznymi przygotowaniami do wiecze-
rzy. Któraś z dziewcząt ustawia w ką-
cie izby przyniesiony ze stodoły snop
prostej słomy (niewymłóconej na gum-
nie przy pomocy koni), któraś rozście-
la [inny snop]. Na rozesłanej słomie
rozpościera się wąski obrus, używany
przy wszelkich uroczystych i liczeb-
niejszych ucztach. Zgodnie z adetem
przedświąteczna wieczerza winna być
spożyta nie na sofrze, ale właśnie na
trpezie, na rozesłanej słomie.
Podczas gdy kobiety zajmują się

[…] przygotowaniem wieczerzy, męż-
czyznom przypada w udziale zaopa-
trzenie domu w drzewo opałowe na

Wołcze. Mał Badnik. Kładzenie badnika na ogień

kilka świątecznych dni. Nie jest to
uciążliwa robota, jeśli ma się konie,
których jednorazowe objuczenie za-
spokoi przewidywane świąteczne zu-
życie drzewa. W wyprawie po drze-
wo często bierze udział sam gospo-
darz. [Jego zadaniem jest] dostarcze-
nie badnika—młodego dębczaka, któ-
rym podsyciwszy ogień płonący na
ognisku, da znak do wieczerzy. Mo-
ment ścinania badnika uwidacznia fo-
tografia.
Gdy wszystko jest już przygoto-

wane do wieczerzy, następuje obrzęd
położenia badnika na ogień. Jest [on]
sygnałem do [jej] rozpoczęcia, przy
czym reguły tej uroczystości wymaga-
ją, aby badnik płonął na ognisku przez
cały czas wieczerzy. Obrzędu tego do-
konuje sam gospodarz. Wszedłszy do
izby, zdejmuje czapkę i przysiadłszy
przy ognisku, kładzie gałąź na płoną-
ce polana […] — pilnując, by świeża
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gałąź zajęła się i zaczęła palić. [I] na tym kończy się jego udział w adetach
[…] na Mały Badnik. Nawiasem mówiąc, jest to jeden z nielicznych adetów
bożycowych, których wykonanie należy do mężczyzn. „Badnik da seczat,
da go kłaat na ogoń, dur da weczeruat da gorit. [Toa je] maszki adet. Do-
macinot cie go seczet, domacinot cie go kładet. Zaszto? Ee, take ostanało,
adet. Toa da se poboli nekoj, da go zabolit neszto: da go bucnesz so badni-
kot”. — „Badnik się ścina, wkłada do ognia, aby płonął, póki wieczerzają.
To męski adet. Gospodarz go ścina, gospodarz go wkłada. Dlaczego? No,
tak jest od pradawna; to adet. To na wypadek, jeśli się ktoś rozchoruje, jeśli
kogoś coś zaboli: żebyś go mógł dotknąć badnikiem”.
Temu adetowi nie [przypisuje] się żadnego specjalnego znaczenia, poza

spreparowaniem [z] badnika magicznego środka leczniczego. Ale i w tym
swoim znaczeniu obrzęd ten harmonizuje z całością adetów bożycowych,
których celem jest wytwarzanie na drodze obrzędowej szczęścia, zdrowia,
pomyślności i obfitości na cały nadchodzący rok.
Podczas gdy gospodarz, siedząc przy ognisku, opala gałąź badnika,

trzy osoby z rodziny — „jeden maż i dwe żeni” [„jeden mężczyzna i dwie
kobiety”] — zajmują się [wypełnianiem] adetu, który musi poprzedzić wie-
czerzę. Polega [on] na zaproszeniu na wieczerzę myszy […], aby [w nad-
chodzącym] roku, [przede wszystkim] w lecie, nie korzystały samowolnie
z domowego plonu. „Komad na ambar szto nosat. Żenski [adet] i toj. Da ne
go trupat głufci bericietot”. — „Gdy niosą komad na ambar ²¹ — też kobiecy
[adet]. Żeby myszy nie zabierały plonu”.
Trójka ta, zapaliwszy świecę i wziąwszy ze sobą przygotowane na wie-

czerzę pieczywo— komady i chleby—wychodzi przed dom, po czym udaje
się do skrzyń zbożowych — [sąsieków], umieszczonych zazwyczaj [przy]
froncie domu. Przyniesione pieczywo ustawiają na ambarze i przylepia-
ją doń zapaloną świecę, po czym gospodyni, która [niezmiennie] figuruje
wśród osób spełniających ten adet, przyzywa myszy na zastawioną dla nich
[…] wieczerzę specjalnym wezwaniem: „Głufcze, nemcze! Kade da si, se-
gaj te wikame na weczera. W leto te necieme. Segaj tebe wikame, w leto
te necieme” — „Myszko, niemowo! Gdziekolwiek jesteś, wołamy cię teraz
na wieczerzę. W lecie cię nie chcemy. Wołamy ciebie teraz, w lecie cię nie
chcemy”.
Odstawszy jakąś chwilę przy ambarach, przy zastawionej dla myszy

wieczerzy, cała trójka powraca do domu. Wchodząc do izby, zatrzymują się
przy drzwiach, wołając tak, jak przygodni goście u progu: „O, domacine!”
[„Ej, gospodarzu!”] — „Bujrum”²² [„Prosimy”] — odpowiada gospodarz,
siedzący z badnikiem przy ognisku. Wówczas niosąca wieczerzę procesja,
wypowiedziawszy słowa wieczornego powitania — „Dobro weczer” [„Do-
bry wieczór”] — obchodzi trzykrotnie ognisko: „swite trojca, trojca odat

²¹Ambar (mac.) — tu: sąsiek, duża drewniana skrzynia do przechowywania ziarna lub mą-
ki; także spichlerz (budynek, w którym przechowuje się ziarno). W opisie Obrębski posługuje
się słowem spichrz, nieścisłym w stosunku do macedońskich realiów, ale zrozumiałym dla
polskiego odbiorcy. W niektórych miejscach je zachowujemy.

²²Bujrum (mac.) — formuła powitania od tur. buyurun (proszę).
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Wołcze. Mał Badnik. Ofiara dla myszy

so lebot — jeden maż i dwe żeni” — „wszyscy troje, we trójkę chodzą
z chlebem — jeden mężczyzna i dwie kobiety”.
[Następnie] rozstawia się przyniesione potrawy na rozesłanym na sło-

mie obrusie i wszyscy zasiadają do wieczerzy. Obowiązującą regułą jest, by
cała rodzina — mężczyźni, kobiety i dzieci — brała wspólnie udział w tej
wieczerzy. Nie ma więc podziału na osobne stoły — męski, kobiecy i dzie-
cinny — [jaki] w dni powszednie wynika siłą rzeczy z podziału […] zajęć
na męskie i kobiece, [a podczas] uroczystych uczt publicznych utrzymuje
się z racji odmienności pozycji społecznej biorących w nich udział osób.
Wieczerza badnicka jest postna, nie znamionuje jej też ani obfitość, ani

wystawność dań. Poza chlebem i komadami […] [jej] podstawą jest graf ²³
— zupa fasolowa, stanowiąca regularne danie w okresie postów. Jedyne
luksusy tej wieczerzy [to] rakija, którą się wznosi toasty-błogosławieństwa,
oraz wino, którego obecność jest […] symbolem dostatku i pomyślności
[podczas] tej niezbyt wystawnej uczty.
Samej wieczerzy nie towarzyszą żadne specjalne adety. Obrzędowym

szczegółem, wyróżniającym ją od innych, nieświątecznych posiłków, jest
nieustanne wznoszenie toastów-błogosławieństw, sławiących miniony rok
i wyrażających życzenia pomyślności na rok następny. Toasty te nie od-
biegają od podobnych błogosławieństw, wypowiadanych z racji innych
dorocznych okazji świątecznych. Głównym ich tematem jest zdrowie i ży-
cie wieczerzającej wspólnie rodziny: „Sme doczekali Bożić zdrawi-żiwi,

²³Graf (mac.) — postna zupa fasolowa. W jej skład, oprócz fasoli, wchodzą cebula, mąka,
olej, woda i sól.
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ajde zdrawi-żiwi da doczekame za w godina”, „Ajde, ajirlija da je” — „Do-
czekaliśmy Bożyca zdrowi-żywi, obyśmy zdrowi-żywi i za rok doczekali”,
„Oby nam się dobrze działo” i temu podobne.
Poza toastami, drugim szczegółem obrzędowym, świadczącym o świą-

tecznym i sakralnym charakterze [badnickiej] wieczerzy, jest palenie w jej
trakcie świecy — tej samej, którą przedtem wynosiło się przed dom na am-
bary dla zaproszenia myszy na wieczerzę. W niektórych domach praktyko-
wany jest zwyczaj wtykania tej świecy w specjalnie postawione w którymś
z kątów izby jarzmo wołowe.
Temat „zdrowia-życia” tak dominuje w nastroju tej wieczerzy, że prze-

bija nawet w okolicznościowych wróżbach. […] „Da ji ponadzreesz wo-
łojite al’ koniojite na weczera, ako cie legnat, ne czinit: na bolest, na
umiraczka”. — „Podejrzyj woły albo konie w czasie wieczerzy — jeśli się
położą, niedobrze: to na chorobę, na śmierć”.
Obrzędową rekompensatę skromności tej świątecznej uczty [stanowi]

ustawiona [na] środku obrusa filiżanka do kawy wypełniona [nasionami]
wszelkich uprawianych [w] gospodarstwie roślin. Winny się więc w niej
znaleźć kukurydza, żyto, pszenica, owies, jęczmień, fasola, groch, socze-
wica: „swe: wecie od swekakwo seme” — „wszystko: po trochu z każdego
rodzaju nasion”. Skromność dań […] wynagradzają owoce, które winny
figurować w jadłospisie — przede wszystkim jabłka, orzechy i gotowane
kasztany. Zasadą jest, by wieczerza ta była bogata i obfita, by [pojawiły się
na] niej możliwie [wszystkie] płody gospodarstwa. [Jednakże] ze względu
na post rzeczywistość daleka jest od ideału.
Ze względu na zamknięty, rodzinny charakter tej uczty nie przecią-

ga się ona długo ani też nie daje powodów do weselenia się przy piciu
i śpiewach, co ma zawsze miejsce [podczas liczniejszych] towarzyskich
[biesiad]. „Weczeraj, pa kreni, pa legni si da spijesz”. — „Powieczerzaj,
potem wstań [od stołu] i połóż się spać” — oto, co przepisuje zwyczaj na
tę uroczystość. Przepisuje również i to, by nocleg odbył się na tym miej-
scu, na którym się wieczerzało. Tu też po usunięciu naczyń, resztek potraw
i obrusa, rozściela się rogóżki i mutafy, na których jeśli nie cała [rodzina],
to w każdym razie część rodziny układa się do snu.

Prw Bożić

O ile adety poprzedzające sam dzień świąteczny, spełniane w jego
wigilię, miały charakter wybitnie rodzinny, pierwszy dzień świąt boży-
cowych staje się częściowo przynajmniej dniem publicznych uroczystości
ogólnowiejskich. Tym razem na widownię — jak to ma miejsce w więk-
szości publicznych adetów […] — wstępują nie kobiety, [lecz] dziewczęta
wiejskie, do których należy wykonanie ceremoniału obrzędowego, przewi-
dzianego na ten dzień.
Ranek Pierwszego Bożyca [Prw Bożić] upływa jeszcze na drobnych

i drugorzędnych adetach, spełnianych w obrębie rodziny lub na rzecz
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Wołcze. Prw Bożić. Gospodarz (Ciro) wróży z ziaren

rodziny przez poszczególnych
[jej członków]. Pierwszym ta-
kim porannym adetem jest ze-
branie z miejsca, na którym się
poprzedniego wieczora wie-
czerzało, a w nocy spało, róż-
nych ziaren, które winny się
tam znaleźć. Są to najczęściej
ziarna pochodzące z magicznej
filiżaneczki z nasionami, figu-
rującej w zastawie wigilijnej.
Zebranie tych ziaren należy do
dziewczyny sprzątającej tego
dnia izbę. […] Wręcza [je ona]
gospodarzowi, który z rodzaju
ziaren wróży, na jakie z roślin
będzie urodzaj w nadchodzą-
cym roku, a na jakie nie. „Cie
gledame zrna. Cie barame, al’
cie najeme żito za w godina”.
— „Patrzymy w ziarna. Szu-
kamy, czy znajdziemy żyto na
przyszły rok”.
Świąteczny charakter dnia

podkreślają rankiem Pierwsze-
go Bożyca wędrówki pojedyn-
czych osób na cmentarz i do
cerkwi. Dnia tego kobiety z ro-

dzin, [w których trwa żałoba po niedawno zmarłych], zanoszą im na
cmentarz świecę i zwykłą ofiarę zaduszną i odprawiają […] zwyczajowe
żale²⁴ nad ich grobami. Niezależnie od tego, z każdego domu udaje się
ktoś do cerkwi — zapalić świecę i pomodlić się przed wizerunkami świę-
tych w imieniu całej rodziny i na jej rzecz. Przez cały więc ranek […]
widać zdążających do cerkwi lub powracających z niej kobiety i mężczyzn,
delegowanych do spełnienia przewidzianych na ten dzień obowiązków kul-
towych.
Późnym rankiem skupia się każda rodzina przy śniadaniu, które te-

go dnia ma również charakter, jeśli nie uroczysty, to w każdym razie
świąteczny. Śniadanie to jest bowiem przełamaniem postu, który obowią-
zywał przez sześć tygodni poprzedzających Bożyca. Jest też ono nierównie
bardziej wystawne niż wieczerza wigilijna [w] dniu poprzednim. Obo-
wiązujące przy wieczerzy wigilijnej rakija i wino dopiero tutaj znajdują
swoje [pełne] zastosowanie. Tego dnia zostaje również spożyta kura, zabita

²⁴Chodzi o rytualny lament żałobny — śpiewny recytatyw, improwizowany w ramach
gatunkowychwzorców, wychwalający zmarłego i wyrażający rozpacz z powodu jego odejścia.
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Wołcze. Prw Bożić

Żalenie przy grobie zmarłego.
Na grobie ofiara zaduszna

Powrót z cerkwi po zapaleniu świecy
i modlitwie

[w wigilię] nad ogniskiem w obrzędowy sposób dla sporządzenia magicz-
nej strawy dla bydła, kóz, owiec i koni.
Na tych czynnościach wyczerpują się zwyczaje i adety spełniane

[w Pierwszy Bożyc] w małym kółku rodzinnym. Około południa cała wieś
staje się widownią adetów, których wykonanie należy do dziewcząt.
Odświętnie przyodziane i wystrojone dziewczęta zbierają się [w] ma-

łych grupkach, które we wszystkich publicznych obrzędach występują za-
zwyczaj wspólnie i stanowią stałe i zgrane ze sobą zespoły. […] Jest ich
tyle, ile we wsi jest przysiółków. Każdy bowiem przysiółek — [zarówno]
ze względu na stałe sąsiedztwo, [jak i] bliższe pokrewieństwo łączące je-
go mieszkańców — stanowi małą wspólnotę, której odrębność i zwartość
[uwidacznia] się wyraźnie przy wszystkich obrzędach [sprawowanych]
przez dziewczęta. O tej obrzędowej […] odrębności poszczególnych przy-
siółków nie decydują zresztą względy krwi czy solidarności rodowej, ale
z gruntu racjonalne [uwarunkowania] wspólnoty sąsiedzkiej — […] [każ-
dy] przysiółek ma swoje, [blisko] położone miejsca, [w] których winny
się odprawiać obrzędy [i nie ma możliwości, by] wszystkie dziewczęta
[obeszły i objęły swymi działaniami całe] terytorium [wsi]. W Wołczu,
złożonym z trzech przysiółków, dziewczęta przy spełnianiu należących do
nich adetów dzielą się zazwyczaj na dwie grupy: jedną, obejmującą gorno
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maało [tj. górny przysiółek] Nikołowców, i drugą, złożoną z przedstawicie-
lek dolnego i średniego przysiółka Awramowców i Stojkowców.
Punktem zbornym dla dziewcząt jest któreś z gumien położonych w ich

przysiółku. Przy gumnie tym zbierają się, przynosząc ze sobą pęki słomy
— tej samej, która przy wieczerzy dnia poprzedniego była podesłana pod
obrus i po której [sprzątnięciu] rankiem wnosiło się ze znalezionych ziaren
żyta o urodzaju na nadchodzący rok. Zebrawszy się przy gumnie, dziew-
częta intonują pieśń, której odśpiewanie należy do reguł dziewczęcego
adetu bożycowego. Pieśń ta to wezwanie do Zmeja, najbardziej ludzkie-
go ze wszystkich świętych, patrona płodności i urodzajności, by użyczył
swojej opieki i błogosławieństwa stadom, niwom i winnicom.

Lᴶubił Zmej tri dewojki.
Jedna lᴶubił Owczepole,
Druga lᴶubił Winojgrada,
Trecia lᴶubił Żitopole.
Taja, szto je Owczepole,
Poraczała, naraczała:
Kada znajet Zmej da doj’et,
Owci mu se razjagnili,
Seka owca po jagnence,
Sztirakwica dwe jaganca.
Taja, szto je Winojgrada,
Poraczała, naraczała:
Kada znajet Zmej da doj’et,
Wino mu se obrodiło,
Seka łoza boczwa wina,
Drenowica do dwe boczwi.
Taja, szto je Żitopole,
Poraczała, naraczała:
Kada znajet Zmej da doj’et,
Żito mu se obrodiło,
Seka niwa ambar żito,
Prełoknica dwa ambara.

Kochał był Zmej trzy dziewczyny.
Jedną kochał w Owczym Polu,
Drugą kochał w Winnym Grodzie,
Trzecią kochał w Żytnim Polu.
Ta, co jest z Owczego Pola,
Zamawiała, przyzywała:
Kiedy Zmej będzie miał przyjść,
Niech mu owce się objagnią,
Każda owca po jagniątku,
A jałowa dwa jagnięta.
Ta, co jest z Winnego Grodu,
Zamawiała, przyzywała:
Kiedy Zmej będzie miał przyjść,
Niechaj wino mu obrodzi,
Każda winorośl beczkę wina,
Stara winorośl do dwóch beczek.
Ta, co jest z Żytniego Pola,
Zamawiała, przyzywała:
Kiedy Zmej będzie miał przyjść,
Niechaj żyto mu obrodzi,
Każda niwa sąsiek żyta,
Ugorowa dwa sąsieki²⁵.

Jak zawsze, w tych dziewczęcych adetach biorą udział nie tylko dziew-
częta, ale [też] młode bezdzietne niewiastki, trzymające się dziewcząt
i razem z nimi występujące we wszystkich świeckich i świętych uroczy-
stościach [wiejskich]. Jako pomocnice ceremonii służą […] dziewczyny-
-podrostki. Do nich należy przyniesienie i ustawienie na gumnie snopa
niemłóconej słomy — tej samej, która [stojąca] w kącie czy rozesłana pod

²⁵W notatkach Obrębskiego, przy tekście tej pieśni i zapisanej na tej samej stronie pieśni
„Creszni, wiszni obrodili” (zob. dalej), znajduje się następująca adnotacja: „Trebowle, 23 paź-
dziernika 1932, inf. Elwiza. Te pieśni śpiewają dziewczęta na Bożić, gdy zawiązują powrósło
(jażince, jaże) ze słomy na gałąź drzewa. Dlaczego woła się smoka — Elwiza nie wie. Tak się
śpiewa od stara [tj. od dawna]. Starzy nam powiedzieli, a my tobie. Jeden drugiemu. Tak
zawsze na Bożić się śpiewa. Te dwie pieśni są od pradawna. Uwaga: w tekście popowskie
«Poraczujem, naraczujem». To wynika z komentarzy, utożsamiających narratywny styl tekstu
pieśni z imperatywem śpiewających”.
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obrusem towarzyszyła uroczystej wieczerzy dnia poprzedniego. Starsze
dziewczęta stanowią chór, który […] intonuje i śpiewa obrzędowe pieśni.
Jedna z dziewcząt występuje jako główna wykonawczyni adetu — do niej
należy założenie na owiązywane ścięzory, ule i drzewa [owocowe] pasma
słomy z przyniesionego snopa, [które będzie następnie zaplatała]. Główną
wykonawczynią obrzędu [jest] kolejno każda z dziewcząt; [każdej przypa-
da w udziale] owiązanie drzew czy ulów należących do [jej] rodziny.
Przybywszy na gumno, dziewczęta ustawiają się […] w rząd [i] otacza-

ją półkolem ścięzor. [Na jednym] krańcu rzędu zajmują miejsce młode po-
mocnice, którym polecona jest opieka nad niesionym przez dziewczęcy or-
szak snopem słomy. [Na drugim] jego krańcu, tuż obok ścięzora, stoi przo-
downica, do której należy [jego] owiązanie […]. Ustawiwszy się na gum-
nie, dziewczęta intonują [przytoczoną już pieśń — wezwanie do Zmeja].

Wołcze. Prw Bożić. Owiązywanie ścięzora

W trakcie śpiewania tej pieśni […] [przodownica] bierze od najmłod-
szych uczestniczek ceremonii pęk słomy i zarzuciwszy to jaże [tj. powrósło]
na jedno z rozwidleń ścięzora, ponownie rozdziela zebrane końce pasma na
trzy części, [po czym] zaczyna zaplatać je tak, jak się plecie warkocz. Czyn-
ność ta nie trwa długo. Toteż jeszcze jakiś czas po [owiązaniu] ścięzora
dziewczęta ciągną swoją pieśń, przerywając od czasu do czasu śpiewanie dla
nabrania tchu. Ceremonii tej asystują dzieci z przysiółka oraz nieliczni spo-
śród dorosłych, zwłaszcza zaś starsze kobiety — gospodynie domu— pilnu-
jące, by wszystko odbyło się zgodnie z regułami obrzędu i według tradycji.
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Po [owiązaniu] ścięzora przychodzi kolej na ule. Śpiewający chór […]
grupuje się w pobliżu którejś z pasiek, przy czym jedna albo parę dziewcząt
z pękiem słomy w ręku wchodzi między ule i tu zakłada na ich sterczą-
ce końce snopki słomy oraz owiązuje je powrósłem, [zakładanym] […]
w podobny sposób, jak na ścięzor […] i podobnie [zaplatanym]. Ponieważ
pasiek i ulów jest więcej aniżeli gumien, bardzo na ogół nielicznych we
wsi, z owiązywaniem ulów jest więcej roboty. Często też w obrzędzie tym
pomagają dziewczętom niewiastki lub młode kobiety, troszczące się o ule
czy pasiekę swojej rodziny. [Inaczej] bowiem [niż w przypadku] gumna,
przy którym adet wymaga owiązania i ośpiewania [go jako całości, tutaj
nie można pominąć] żadnej pasieki i żadnego [pojedynczego] ula.

Wołcze. Prw Bożić. Owiązywanie ulów

Po [uporaniu] się z pasiekami i ulami wykonawczynie obrzędu wyru-
szają do ogrodów, gdzie czeka je […] owiązanie słomą drzew owocowych.
Przygodni widzowie, towarzyszący dziewczęcym ceremoniom we wsi, nie
podążają [tam] za nimi i jedynymi widzami […] pozostają dzieci, niepo-
mijające i tej okazji do rozrywki. W ogrodach czeka dziewczęta jeszcze
dłuższe zajęcie niż w pasiekach, w których [liczba] uli rzadko kiedy prze-
kracza kilka sztuk. Zwyczaj wymaga, by owiązania powrósłem dostąpiły
wszystkie drzewa owocowe, zwłaszcza stare, mniej płodne. „Greota je da ne
ji wrzujesz” — „Jeśli ich nie owiążesz, grzech” — brzmi werdykt dziewczę-
cy, ilekroć powstaje wątpliwość, czy jakieś drzewo można przy ceremonii
opuścić, czy też nie.
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Wołcze. Prw Bożić. Ścinanie drzew owocowych

Wszedłszy na teren ogrodów, okalających wieś, dziewczęta podchodzą
do drzewa, od którego rozpoczynają swoje czynności, ustawiając się w rząd
pod którąś z gałęzi zwisających dostatecznie nisko, by mogły jej dosięgnąć.
Tutaj na widownię wstępuje chłopak, który dotychczas towarzyszył dziew-
czętom tylko dla przyjemności, a którego w ogrodzie [czeka] uczestnictwo
w obrzędzie […]. Podszedłszy do wybranego drzewa, chłopiec zamachuje
się na nie trzymaną w ręku ciosłą²⁶ lub siekierą, wykrzykując głośno: „Cie
go secza!” — „Zetnę je!”. Okrzyk jego spotyka się z protestem dziewcząt:
„Ne go seczi, cie rodi” — „Nie ścinaj, obrodzi”, po czym chłopak odstępu-
je od swego zamiaru, a dziewczęta przystępują do wiązania i zaplatania
powróseł ze słomy na zwisających gałęziach drzew. Każda para dziewczę-
ca, stanowiąca naturalny akord chóru, zawiązuje po jednym warkoczu.
W trakcie owiązywania drzewa dziewczęta intonują pieśń, komentującą
obrzędowy spór dziewczęco-chłopięcy:

Creszni, wiszni obrodili,
Od rod mi se iskrszili.
Si kładoa dwa padara,
Dwa padara, momcze, dejcze.

Medziu sebe kawga zafatija,

Czereśnie, wiśnie obrodziły,
Gną się pod bujnym owocem.
Założyło się dwoje pastuchów,
Dwoje pastuchów, chłopak

i dziewczyna.
Sprzeczkę wszczęli między sobą,

²⁶Ciosła (cieślica),mac. tesła—narzędzie do ciosania i drążenia drzewa, toporek ciesielski.
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Otidoa na dawija,
Na dawija kaj kadija.
Kriwinata na momczeto,
Prawinata na dejczeto.
Medziu sebe kawga zafatija,
Otidoa na dawija,
Na dawija kaj kadija.

Poszli na skargę,
Na skargę do sędziego.
Winny chłopak,
Rację ma dziewczyna.
Sprzeczkę wszczęli między sobą,
Poszli na skargę,
Na skargę do sędziego.

Dwa padara, dwa dziawoła,
Dwa dziawoła, momcze, dejcze,
Se skara’a, se stepa’a,
Se stepa’a medziu sebe.
Otidoa na dawija,
Na dawija kaj kadija.
I presudi kadijata,
I presudi na dejczeto:
Na dejczeto prawinata,
Na momczeto kriwinata.

Dwoje pastuchów, dwoje diabłów,
Dwoje diabłów, chłopak i dziewczyna,
Pokłócili się, potłukli się,
Potłukli się między sobą.
Poszli na skargę,
Na skargę do sędziego.
I osądził sędzia,
I osądził na rzecz dziewczyny:
Racja dziewczyny,
Wina chłopca.

Wołcze. Prw Bożić. Owiązywanie drzew owocowych

Po zawiązaniu powróseł ze słomy na pierwszym drzewie wykonaw-
czynie adetu przechodzą do drzew następnych. Nie przy każdym z [nich]
odgrywana jest komedia sporu między chłopcem i dziewczętami. W więk-
szości wypadków funkcje chłopca ograniczają się do wystawania przy pniu
drzewa z ciosłą w ręku podczas zaplatania słomy na jego gałęziach przez
dziewczęta. Często też dziewczęta rozbijają się na […] pary lub też owiązu-
ją gałęzie drzew w pojedynkę. Wielka ich ilość nie pozwala na odprawianie
ceremonii w inny sposób. […] [Liczba] drzew, które dziewczęta mają
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Wołcze. Prw Bożić. Owiązywanie drzew owocowych

Wołcze. Prw Bożić. Owiązywanie drzew owocowych
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Wołcze. Prw Bożić. Owiązywanie drzew owocowych

owiązać słomą i którym chłopiec ma zagrozić [ścięciem], wynosi czasem
i kilkadziesiąt sztuk. I tak mimo skrócenia i uproszczenia ceremoniału bo-
życowe adety dziewczęce [trwają] nieraz kilka godzin.
Dziewczęce adety pierwszego dnia świąt bożycowych zamykają obrzę-

dy i ceremonie związane z tymi świętami. Na popołudnie i wieczór zwyczaj
nie przewiduje już żadnych publicznych czy rodzinnych adetów i czas ten
wypełnia normalna treść dnia świątecznego: odpoczynek po domach, przy-
godne rozmowy spotykających się przy źródle czy po opłotkach wiejskich
kobiet i mężczyzn, wreszcie konieczne zajęcia i czynności gospodarcze, jak
gotowanie wieczerzy czy karmienie bydła. Czasem po południu młodzież
i starsi zbierają się na cmentarzu, przy grobach, gdzie przy akompaniamen-
cie dudziarzy rozwija się oro— [zwyczajny] taniec wiejski. W czasie mojej
obecności we wsi tańców nie urządzano z powodu żałoby, obchodzonej
przez większość [wołczan] z racji śmierci, [które się tu ostatnio wyda-
rzyły]. Młodzież przesiadywała w domu, starsi spędzali czas podobnie,
zabijając przydługie świąteczne godziny włóczeniem się po wsi i chodze-
niem po kominkach.

Streden Bożić

Dopiero rano następnego dnia, w Streden Bożić [Średni Bożyc], powra-
ca do wsi świąteczna atmosfera — ale wolna już od adetów i ceremonii
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obrzędowych. W przeciwieństwie do poprzednich uroczystości świątecz-
nych, które cechuje zamknięcie się w ścisłej grupie rodziny i domowych,
Streden Bożić jest dniem składania wizyt, chodzenia od domu do domu,
wzajemnego podejmowania się i ucztowania. Jest to zresztą zwyczaj wy-
bitnie męski. „Mażite odat po kuci so rakija, koj imat pijełak, da pijat, da
pejat, da se muabetat, da se glendisat, da igrat. Mażi odat. Take se na-
wiknali. A stari? Koj znajet szto prajili”. — „Mężczyźni chodzą po domach
z rakiją, chodzą ci, którzy mają własny domowy trunek. Chodzą, żeby pić,
żeby śpiewać, żeby rozmawiać, żeby się bawić, żeby tańczyć. Mężczyźni
chodzą. Tak przywykli. A starzy? Kto ich tam wie, co robili”.
Zwyczaj ten nie ma jakiejś określonej procedury czy ceremoniału. Za-

zwyczaj […] w którymś z domów, gdzie zejdzie się paru sąsiadów, żyjących
ze sobą blisko i na przyjacielskiej stopie, rozpoczyna się picie [rakiji], śpie-
wy, a czasem i tańce. Odgłos muzyki i śpiewów [przyciąga] paru dalszych
sąsiadów lub przygodne osoby, zapraszane do chaty gościnnym wezwa-
niem podochoconego gospodarza: Bujrum!. Po wypiciu [rakiji] […] cała
socjeta przenosi się na zaproszenie któregoś z obecnych do jego domu.
I wkrótce rozpoczyna się wędrówka coraz to bardziej rosnących w licz-
bę wizytantów od jednego domu do drugiego, od jednej uczty do drugiej.
Ucztowanie kończy się zazwyczaj u najbogatszych gospodarzy, gdzie i [ra-
kiji] jest więcej niż pod dostatkiem i poczęstunki są bardziej substancjalne.
Wkrótce wszczęte w nielicznym zespole weselenie się przy wódce i śpie-
wach zamienia się w ogólną pijatykę, której głównym ceremonialnym
[motywem] są nieustanne toasty na cześć podejmującego gości gospoda-
rza [oraz na rzecz] szczęścia, zdrowia i pomyślności wszystkich biorących
udział w przyjęciu.
W tym ucztowaniu i pijatyce centralną osobą jest […] gospodarz. […]

Pod jego adresem intonuje się swedenski pesni [tj. świąteczne pieśni], w któ-
rych zawiera się i uczczenie podejmującego gości domacina, i podkreślenie
jego centralnej pozycji wśród ucztujących, i wreszcie pochwała jego go-
ścinności. Pieśni te są następujące:

Oj, bure, bure, zeleno bure,
Na tebe seczat dewet sekiri,
Od tebe letat dewet iweri.
Dragi domacin sred dworje sedit,
Wo lewa raka strebreni ibrik,
Wo desna raka podzłatna czasza.
Komu cie czasza pokłon da bidet?

Jarebiczice, prepiliczice,
Wisoko letasz, swe pole szetasz,
Opet se wraciasz, na kucia spadasz.
Na kucia słama, wo kucia sława,
Neka mi je żiwa domacinska gława.

Oj, beczko, beczko, zielona beczko,
Dziewięć siekier ciebie siecze,
Dziewięć wiórów z ciebie leci.
W podworcu drogi gospodarz siedzi,
W lewej ręce srebrny imbryk [trzyma],
A w prawej ręce złocony kielich.
Dla kogóż kielich prezentem będzie?

Jarzębiczko, przepiórzyczko,
Wysoko latasz, pole okrążasz,
I znowu wracasz, na domu siadasz.
Na domu słoma, a w domu sława,
Niechaj mi żyje gospodarska głowa.

[Pod adresem] podejmującego gości gospodarza, zupełnie jak podczas
sławy, wznosi się też większość toastów i na niego sypie się większość
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zawartych w nich błogosławieństw. Ale nie on jedyny jest uczestnikiem
uczty, nie on jedyny jest podejmującym, i nie on jedyny przedmiotem bło-
gosławieństw i życzeń, wypowiadanych z racji toastów. W gruncie rzeczy
toasty te odnoszą się do wszystkich, wszystkich mają na uwadze i [wyra-
żają] powszechną życzliwość, ogarniającą wszystkich i każdego. Stwarza-
ją one specyficzną atmosferę życzliwości [i] euforii. Pod tym względem
[ich] geneza [wiąże się ze] szczególnymi treściami świąt bożycowych —
koncepcjami magiczno-religijnymi, [jakie] tkwią u podłoża świątecznych
uroczystości i adetów. Toasty i zawarte w nich błogosławieństwa [to] jak
gdyby publiczny [bilans], podsumowanie dokonanych adetów, świeckie
potwierdzenie pomyślności, szczęścia i dobrobytu, których wytwarzaniu
poświęcone były niedawno [sprawowane] obrzędy i ceremonie. Z kręgu
rodzinnego, którego dotyczyła większość odprawionych adetów, poprzez
[…] ogarniające [ród] czy przysiółek ceremonie dziewczęce pierwszego
dnia świąt, rytuał przenosi się na forum publiczne i w męskim ucztowaniu
i pijatyce ogarnia semireligijnymi błogosławieństwami już całą społecz-
ność wiejską przez reprezentujących ją gospodarzy-domacinów. [Taki] sens
nadają męskiemu ucztowaniu, męskiemu „chodzeniu po domach” towarzy-
szące tym wiejskim agapom toasty-błogosławieństwa. „Koj czastit, czast da
imat”. — „Amin”. — „Aj, srećna, ajirlija”. — „Amin”. — „Aj, zdrawie”. —
„Amin”. — „Zdraw da mi si”. — „Społaj ti”. — „Bog w seło. Bog medziu
nas. Swekomu dobro, swekomu strecia da bidet. Pili, jali, zło ne wideli”.
— „Amin”. — „Cześć temu, kto częstuje”. — „Amen”. — „Na szczęście,
na pomyślność”. — „Amen”. — „Na zdrowie”. — „Amen”. — „Obyś był
zdrów”. — „Dzięki ci”. — „Bóg we wsi. Bóg pośród nas. Każdemu dobro,
każdemu szczęście. Obyśmy pili, jedli, zła nie widzieli”. — „Amen”*.
W tym ucztowaniu i wznoszeniu toastów religijna atmosfera święta

osiąga swój szczyt: gorące przeświadczenie o wszechobecności i wszech-
dostępności dobra, szczęścia [i] pomyślności, których wyprodukowaniu

*[W notatkach dotyczących obrzędów bożycowych zapisane są także formuły wypowia-
dane przy toastach podczas sławy]:

Na sława domacin cie dajet rakija i cie każet [Podczas sławy gospodarz podaje rakiję
i mówi]:

— Poweli, prijatełu! Dobre si mi doszoł! [Wejdź, przyjacielu! Witaj! (dosł. Dobrze mi
przyszedłeś)].

— Fała, da imasz, szto da powełasz (lewa ręka — czasza, [so] prawa cie se prekrstat).
[Dziękuję, obyś (i w przyszłości) miał czym częstować (w lewej ręce kieliszek, prawą czynią
znak krzyża)].

— Ajde ajirlija. Neka mu je strećna sława! Dobre te najdof. [Niech się szczęści. Niech
sława będzie szczęśliwa! Witaj! (dosł. Dobrze cię znalazłem)].

— Dobre si mi doszoł. [Witaj!].
— Zdraw da mi si. [Obyś był zdrów].
— Społaj mi. [Dzięki].
Toj cie ispijet. I cie mu podajet nazod czaszata, i toj cie mu reczet [Ten wypija i podaje

z powrotem kieliszek gospodarzowi, który mówi]:
— Na zdrawie. [Na zdrowie].
— Fała, zdrawie da imasz. [Dziękuję, obyś był zdrów].
Żena: Zdra’ mi se — Społaj mi. [Kobieta: Obyś była zdrowa. — Bogu dzięki].
Na zdrawie. — Zdrawie da imasz. [Na zdrowie. — Obyś była zdrowa].
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i rozprowadzeniu między ludźmi poświęcone są bożycowe dni i ich adety.
Tym najwyższym diapazonem nastroju życzliwości i euforii kończą się też
święta bożycowe. Religijne [współbiesiadnictwo] ustępuje powoli miejsca
coraz bardziej świeckiej pijatyce i obżarstwu. Dzień kończy się wreszcie
wysypianiem się lub wypoczywaniem uczestników wspólnych uczt, [a tak-
że] tańcami przy muzyce na cmentarzu wiejskim — zwykłym miejscu
świątecznych zabaw.

*

Bożić, a właściwie dwa dni świąteczne, Prw i Streden Bożić, oraz poprze-
dzające je praznici, Star iMał Badnik, stanowią zapoczątkowanie dwunasto-
dniowego okresu świątecznego, którego ostatnie trzy dni — Wodokrs oraz
Wodici Maszki i Żenski—zamykają ostatecznie cykl świąteczny. Największe
skupienie świąt i adetów przypada na początek i koniec cyklu. Cały okres
upływający miedzy Bożycem aWodzicami jest przerwą w świętowaniu i ce-
remoniach, przerwą, w której szereg zakazów pracy, zainaugurowanych
na Star Badnik, przestaje obowiązywać. Mimo to cały ten okres nosi cha-
rakter świąteczny. Bliskość minionych i nadchodzących dni świątecznych
oraz oczekujących swej kolei ceremonii skupia zainteresowania Poreczan
na świętowaniu, nie na pracy, a pora zimowa, nieprzynosząca ze sobą
żadnych pilnych zajęć sezonowych, zmusza tylko do wykonania co naj-
niezbędniejszych prac przy gospodarstwie. Toteż cały ten okres upływa
na półświętowaniu. Ledwie powrót kobiet do ich codziennych zajęć przy
przędzeniu, [wyszywaniu] czy [dzianiu na drutach] wskazuje na to, że
zainaugurowany świętami bożycowymi okres świąteczny ustąpił w mię-
dzyczasie powszednim dniom pracy. O świąteczności okresu przypominają
przez cały czas ustawione na półce stomny z wodą: ich ucha, przewiąza-
ne czerwoną nitką zaopatrzoną w srebrny pieniądz, oraz szyjki przykryte
kawałkiem kory świadczą [o tym], że wciąż jeszcze jesteśmy w okresie
świątecznym, w którym woda imat łoszotija [tj. ma w sobie zło].

[Bożić . Zapisy terenowe]

[Adety bożycowe]

Bożić. Żenski raboti

Bożićni adeti razni se. Imat żenski, pa imat i maszki.
Żar-piłci: da se jagnat, da se kozat; żenski [adet]. […]
Komadon szto go suczat — żenski adet. […] Kołacze od komadot, szto cie

ostanet testo na Badnik. […]
Trnki da czadisz, da se suczat trnkite, da se wrtat — pa i toa je żenski

adet. Ja kutnica, ja domacinka; żenata cie prajit toa.
Słama da turat — żenski. Da weczerat —maszki, żenski, swite cie soberat,

cie weczerat. Od swite seminia cie turat: da se rodit. Żenski.
Owojki da zawrzuat — żenski se tija raboti. Dejkite cie zawrzuat.
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Bożić. Kobiece roboty ²⁷

Adety bożycowe są różne. Są kobiece, a są i męskie.
Żar-piłci — żeby się kociły owce i kozy; kobiecy adet […].
Wałkowanie komada— kobiecy adet. […] Placki z komada, z ciasta, które

zostanie z Badnika.
Okadzanie pszczół, żeby się uwijały, wierciły — i to jest kobiecy adet.

Kobieta to robi, czy to kutnica, czy gospodyni.
Rzucanie słomy — kobiecy [adet]. Wieczerzanie — męski, kobiecy, wszy-

scy się zbierają, wieczerzają. Nasiona z każdego [rodzaju] rzucają, żeby obro-
dziło. [To] kobiecy [adet].

Owiązywanie drzew owocowych — to wszystko kobiece roboty. Dziew-
częta owiązują. (Jeśli zła pogoda, nie owiązują).

Bożiczeczki ²⁸

Sarajtinke crnooko,
Daj mi mene jedno oko.
Ore, łudo, ore, młado,
Dojdi weczer kaj weczera,
Koga turci weczeruat,
A kauri wino pijat,
Cie ti dada obe oczi,
Obe oczi, crni oczi.

Ore, Cweto, tanka Cweto,
Szto bojiło bez [bojiło]²⁹,
Szto crweno bez crwiło,
Szto si beło bez beliło!
Al’ od dzemna si niknato?
Al’ od majka si rodeno?
Ore, Doce, szecier Doce,
Ni od dzemna sum niknato,
Ja od majka sum rodeno.

Sarajtinko, czarne oczko,
Daj mi jedno [swoje] oczko.
Ej, szalony, ejże, młody,
Przyjdź wieczorem przy wieczerzy,
Kiedy turcy wieczerzają,
A giaurowie wino piją,
Dam ci obydwoje oczu,
Dwoje oczu, czarnych oczu.

Ejże, Cweto, smukła Cweto,
Jakżeś barwna bez barwienia,
Jakżeś różowa bez różu,
Jakżeś biała bez bielidła!
Czyżeś z ziemi ty wyrosła?
Czy cię matka urodziła?
Ejże, Doce, słodki Doce,
Nie wyrosłam ci ja z ziemi,
Jam przez matkę urodzona.

*

U sławu, na Bożić [Podczas sławy na Bożić]. Rastesz, 30 sierpnia 1932,
Nedełka Bożinica:

Izlezi Wido, czudo da widisz!
Czudo da widisz, wedrina grada,
Wedrina grada, wołk so dołama,
Wołk so dołama, meczka so gujnia,
Meczka so gujnia, jeleń so czałma,

Wyjdź, Wido, cud ujrzeć!
Cud ujrzeć, miasto w blasku,
Miasto w blasku, wilka w kaftanie,
Wilka w kaftanie, niedźwiedzia w guni,
Niedźwiedzia w guni, jelenia

w turbanie,

²⁷Roboty są tutaj synonimem adetów; por. na ten temat wyżej w rozdz. „Pogańskie prawo-
sławie”.

²⁸Bożiczeczki (mac.) — pieśni śpiewane na Bożić.

²⁹W oryginale zapis: „Szto bojiło bez godina” — dosł. „Jakżeś barwna bez lat”, co oznacza
kobiecy wygląd młodej dziewczyny, zbyt wczesny na jej lata.
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Jeleń so czałma, guska zauzdena,
Guska zauzdena, a szatka koana,
Szatka koana, lisica sedłana,
Lisica sedłana, zajak so gaci,
Zajak so gaci, kokoszka zabulena,
Kokoszka zabulena, a peteł so gaci.

Jelenia w turbanie, gęś w uździenicy,
Gęś w uździenicy, kaczkę podkutą,
Kaczkę podkutą, lisa osiodłanego,
Lisa osiodłanego, zająca w szarawarach,
Zająca w szarawarach, kurę w burce,
Kurę w burce, koguta w szarawarach.

*

„Na Bożić se pejat. Na Bożić, pred Bożić. Taka mu je głasot. Sweki
sweden baszka głas si imat”. — „Na Boże Narodzenie się śpiewa. I na Boże
Narodzenie, i przed Bożym Narodzeniem. Tak się śpiewa. Na każde święto
śpiewa się inaczej”.

Ostanaf sirak, siracze
Od majka kako od tatka,
Si se pogodif sługincze
U jedna młada wdojica.
Dewet godini sługuwał,
Nezi mu lice ne widoł.
Sługincze togaj zboresze:
Degidi³⁰, młada wdojice,
Dewet godini sługu’af,
Tebe ti lice ne widof.
Ajde da jesaf bidime,
Da go widime jesapot.
Wdojica niszto ne recze.
Sługincze odit na berber
So sedum, osum drużina,
Wdojca odit na bania
So dewet, deset drugaczki.

Streto’a tesno sokacze,
Poweja wetre od more,
Mu go odweja tułbeto.
Togaj mu lice wideło:
Od lice sołnce ogreja,
Od grło jasno mesecze.
Togaj mu wikat sługincze:
Degide, młada wdojice,
Mene me striko zownało,
Mene mi mome swrsziło.
Togaj wdojica zboresze:
Sługincze, more, budała,
Szto cie ti mome da zemesz,
Pri [tebe] młada wdojica?

Ostał się sierota, sieroteńka
Bez matki i bez ojca,
Przyjął się na służbę
Do jednej młodej wdowy.
Dziewięć lat [u niej] służył,
[Lecz] twarzy jej nie ujrzał.
Aż w końcu rzecze sługa:
Hejże, młoda wdowo,
Dziewięć lat ci służyłem,
Twarzy twej nie widziałem.
Usiądźmy i jak należy
Przyjrzyjmy się rachunkowi.
Wdowa nic nie odrzekła.
Udał się sługa do balwierza
Z siedmiu, ośmiu towarzyszami,
Wdowa ruszyła do łaźni
Z dziewięcioma, dziesięcioma

towarzyszkami.
Spotkali się w ciasnym zaułku,
Powiał [tam] wiatr od morza,
I zwiał jej chustkę z głowy.
I wtedy ujrzał jej lice:
Od lica słońca gorącość,
Od szyi miesiąca jasność.
I wtedy rzecze jej sługa:
Hejże, młoda wdowo,
Zawezwał mnie stryj do siebie,
Dziewczynę ma mi zaręczyć.
A wówczas wdowa mu rzecze:
Ejże, ty sługo głuptasie,
Po cóżże brać masz dziewczynę,
Gdy młoda wdowa przy tobie?

³⁰Degidi, dejgidi (tur.) — wykrzyknik sygnalizujący stan uczuciowy nadawcy, często no-
stalgię za przeszłością.



388 WALKA O BYT. [MAGIA I GOSPODARKA W CYKLU ROCZNYM]

Wasilica i wasiliczari

Świąteczny okres podwójnej bezczynności, gdyż odnoszącej się zarów-
no do pracy, jak i do czynności rytualnych, przerywa na krótki czas dzień
nowego roku […] kalendarzowego, to znaczy pierwszy dzień stycznia³¹.
Nowa godina — nowy rok — [to] tylko święto [dzieci]. Dla poreckiej

społeczności jest to zwykły dzień, dełnik, w który nie obowiązują ani żadne
adety, ani też zaroki. Jest [on] świętem także dla Cyganów; ale giauro-
wie poreccy nie obchodzą tego dnia jako święta: „Ne drżime. Dziupcite
ja onadat, ja pra’at Wasilica” — „Nie obchodzimy. Cyganie ją obchodzą,
urządzają Wasilicę”.

Wołcze. Wasilica. Wasiliczari z surowincziniami

Wasilicę³² urządzają również dzieci poreckie. Zbierają się w gromadki
i wyciąwszy z krzewów, okalających wieś, długie leszczynowe pręty, za-
opatrują się w surowincze — surowe gałązki […]. Z tymi surowincziniami
obiegają zagrody […], wznosząc okrzyk Surwa!. Gospodyni winna obda-
rować przybyłą gromadkę dzieci skromnymi darami żywności — może to
być kawałek chleba, sera, słoniny czy trochę cukru. Fotografia przedsta-
wia gromadkę dzieci, wydzierającą się przed domem i wznoszącą do góry
leszczynowe [gałązki] na znak swego przybycia i oczekiwania darów. Tej
zabawie dziecięcej nie przypisuje się żadnego określonego znaczenia ob-
rzędowego. Jest to zwyczajna zabawa — jaglencze— nic więcej.

³¹1 stycznia jest datą nowego roku według kalendarza juliańskiego; w kalendarzu grego-
riańskim przypada on 14 stycznia.

³²Wasilica — 1/14 stycznia jest dniem św. Bazylego (mac. Wasił).
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Wołcze. Wasilica. Wasiliczari w drodze od domu do domu

Wołcze. Wasilica. Wasiliczari podczas zabawy
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Wołcze. Wasilica. Wasiliczari oglądający dary

Dopiero w kilka dni po tym dziecięcym i cygańskim nowym roku przy-
chodzą istotnie ważne dni świąteczne. Są toWodokrs³³ (Wodochrzest) oraz
Wodici (Wodzice) — [trwające trzy dni] zamknięcie całego cyklu świątecz-
nego od Bożyca do Wodzic.

Wodokrs

W przeciwieństwie do innych świąt, w które główne ceremonie wy-
padają rano czy przed południem, w Wodokrs cały ranek jest […] wolny
od jakichś uroczystości czy adetów. Co więcej, poza zakazem przędzenia
(to znaczy zakazem dotyczącym prac kobiecych), żadne inne zaroki nie
ograniczają świeckich czynności tego dnia i praca w gospodarstwie odby-
wa się […] normalną koleją rzeczy. Wodokrs jest uważany nieomalże za
dełnik — dzień roboczy — i nic we wsi nie zdradza [jego] świątecznego
charakteru […]. Niemniej przeto właśnie tego dnia w godzinach rannych
odbywa się pierwszy akt jednej z najważniejszych dorocznych uroczysto-
ści Poreczan, [który daje początek] adetomwypełniającym całe popołudnie
i osiągającym najwyższy diapazon wieczorem. […] Jedynym podkreśle-
niem świąteczności dnia […] jest surowy post, […] przełamujący otwarty
w pierwszy dzień Bożyca mięsopust.

³³Wodokrs, mac. Wodokrst — dosł. chrzczenie wody.
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Przyczyną kontrastu między świątecznością i obrzędowym znaczeniem
tego dnia a nieomal świecką atmosferą wiejskiego poranka jest to, że
pierwszy akt ceremonii wodochrzestnych odbywa się nie we wsi, ale w sie-
dzibie popa, w Trebowlu, i że głównym wykonawcą tej fazy [rytuałów]
nie [są] zwyczajowi […] aranżerowie obrzędów wiejskich, [lecz] […]
osoba oficjalna — kapłan. [Ceremonie] tego dnia [przebiegają w] trzech
fazach. Pierwsza [z nich to] chrzczenie wody przez popa w siedzibie parafii
i rozdzielanie jej między delegowanych do tej uroczystości przedstawicieli
poszczególnych wsi. W drugiej i trzeciej fazie [sprawowanie] dalszych par-
tii obrzędu [należy już do nich]. Polega [ono] na skrapianiu przyniesioną
z Trebowla wodą wszystkiego, co reprezentuje [najważniejsze] dla Pore-
czanina wartości życiowe, przy wtórze błogosławieństw, zapewniających
zdrowie, życie, bogactwo, obfitość i płodność.
Uroczystości wodokrsowe [ukazują] nieznaną [nam wcześniej] stronę

organizacji religijnej wsi poreckiej. Jak było to już podkreślone i uwydat-
niło się w trakcie opisu, w życiu sakralnym wsi poreckiej główną i domi-
nującą rolę odgrywają kobiety. Do nich należy aranżowanie i spełnianie
większości praktyk i obrzędów, [to] one są w rodzinie i we wsi głów-
nymi wykonawczyniami rytuałów magiczno-religijnych. Udział mężczyzn
w większości obrzędów dorocznych jest drugorzędny i podporządkowany.
Jedynymwyjątkiem pod tymwzględem sąWodokrs iWodici, [podczas] któ-
rych rzeczma się wprost przeciwnie. Nie kobiety, lecz mężczyźni występują
[tu] jako główni wykonawcy obrzędu. Ich rola rytualna podporządkowana
jest przy tym rodowej organizacji wsi. Czynności [mężczyzn] nie rozstrze-
lają się na szereg aktów, spełnianych w pojedynkę w każdym z domów, jak
to ma miejsce w większości adetów kobiecych — […] rytualnych aktów
rodzinno-domowych, a nie publicznych — lecz koncentrują się w osobie
specjalnie do tych spraw delegowanego przedstawiciela wsi, który na rzecz
całej wsi, a właściwie na rzecz wszystkich jej rodzin, spełnia przepisany
zwyczajem rytuał.
Wykonawca obrzędu zwie się kum— jest to nazwa [o takich samych]

konotacjach, [jak] termin pop dla […] reprezentanta oficjalnej cerkwi. Kum
to ten, kto spełnia określony zwyczajem rytuał na rzecz rodziny lub wsi.
[Są] dwa rodzaje kumów — rodowy, który trzyma dziecko do chrztu, do-
konuje postrzyżyn i asystuje przy ślubie; [oraz kum], że go tak określimy,
wiejski — [sprawujący] obrzęd Wodokrsu i Wodzic. [Kumostwo rodowe
to] funkcja dziedziczna, przechodząca z ojca na syna i ustanawiająca mię-
dzy dwiema rodzinami specjalny związek duchowy, duchownoto rodstwoto
(pokrewieństwo duchowe). Kumostwo wiejskie natomiast jest przejścio-
we. Przechodzi ono co roku [na kolejnego] mężczyznę […]; nie wszyscy
[jednak] dostępują zaszczytu [piastowania go]. Do kumostwa ma prawo
każde kabile […] i [każdego roku] inne […] desygnuje jednego ze swoich
mężczyzn do sprawowania tej godności. W następnym roku funkcje kuma
przechodzą do innego [rodu] i tak […] wędrują przez wszystkie [kabila,
aż] powrócą do pierwszego. Głównym rytualnym występem kuma są […]
czynności związane z adetami Wodokrsu. Na Wodici następuje przekazanie
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[tej] godności i funkcji […] mężczyźnie reprezentującemu [ród], któremu
z kolei [ma] przypaść […] kumowanie. Tak więc, mimo ważności tej funk-
cji, ogranicza się ona zaledwie do parokrotnego występowania in publico i
działania w charakterze kapłańskim. Niezależnie od tego godność trwa ca-
ły rok, [a jej] symbolem […] jest przechowywanie [przez ten okres] krzyża
wiejskiego w domu kuma […]. [Jest to] krzyż, który nowo kreowany kum
otrzymuje od swojego poprzednika na Wodici i który jest jednym z naj-
ważniejszych obrzędowych parafernaliiWodokrsu. Po wypełnieniu swoich
sakralnych obowiązków na Wodokrs kum wraz z minioną godnością prze-
kazuje krzyż następcy, w którego domu [pozostanie on] aż do następnej
ceremonii. Tak więc razem z godnością kuma [od rodu do rodu] wędruje
i krzyż wiejski, wciągając w ten sposób wszystkich w sprawowanie rytu-
ału Wodokrsu i Wodzic i wszystkich dopuszczając do partycypowania we
wspólnej wiejskiej świętości, jaką [stanowi].
W czasie mojego pobytu w Wołczu kumowanie przypadło z kolei ro-

dowi Stojkowców i funkcje kuma sprawował Kolo z zadrugi, w której
rezydowałem.
Rano [na Wodokrs] zdążają [do cerkwi] kumowie ze wszystkich wsi

należących do parafii Trebowle. Wsi tych jest około 13, ale że niektóre
z nich, rozbite na dość odległe od siebie przysiółki (maała), mają po kilku
kumów, zbiera się tego dnia przy cerkwi parafialnej do 30 kumów trebow-
skich. Każdy z [nich przynosi] ze sobą krzyż wiejski, [wiązankę] bosiłka
oraz konopny sznurek — nie kupny, ale zrobiony we wsi. Prócz tej oznaki
swej funkcji i symbolu swojej wsi [ma przy sobie] niewielki pusty kociołek,
który posłuży mu następnie do niesienia poświęconej przez popa wody.
Po przybyciu na miejsce kumowie oczekują czas jakiś, póki nie zbio-

rą się wszyscy, po czym przystępują do ceremonii, w której główną rolę
odgrywa, rzecz oczywista, pop.

Cie donesat golem koteł połn so woda. Cie zastoat koteł na stredinata wo
crkwa i cie mu turat jedna praczka preko koteł odzgora. Na praczka bosilek
pa krst od popot cie mu turat. Swoite kotlinia cie zastoat okułu so krstite pa
so bosilekot wnatre. Posle cie dojde kaj kotełot popot, cie go fatit bosilekot
i krstot, cie izwadit praczkata i so krstot cie ja izmeszat, cie ja wkrstit wodata.
I so bosilekot cie ja izmeszat i so niego cie ja wkrstit. I posle cie ja podelit
wodata na swite kotlinia. I cie wrzat po tri pati krstoite: sweki krst po tri pati
cie go zamotat. Sweki kum cie si namestit swoj krst kaj szto trebet. I pop posle
cie si sakat pari: po banka na krst.

Przynoszą wielki kocioł pełen wody. Ustawiają kocioł pośrodku cerkwi
i kładą na nim, na górze, jedną gałązkę — na kotle. Na gałązce kładą bazy-
lię i krzyż od popa. Swoje kociołki kumowie ustawiają naokoło — z krzyżami
i z bazylią w środku. Potem podchodzi do kotła pop, bierze [do ręki] bazy-
lię i krzyż, zdejmuje gałązkę i krzyżem miesza i czyni znak krzyża nad wodą.
I bazylią miesza i czyni znak krzyża. I potem dzieli wodę między wszystkie
kociołki. I po trzy razy owiązuje krzyże: każdy krzyż po trzy razy omota (ko-
nopnym sznurkiem, przyniesionym przez kumów). Każdy kum przygotuje swój
krzyż, jak trzeba (to znaczy dołączy do niego [bukiecik] bazylii [i] owiąże [je
razem] sznurkiem […], tak że popu pozostaje tylko symboliczne trzykrotne
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Pop święci wodę i krzyże kumów

owiązanie [krzyża z bazylią] pozostawionym luźno końcem sznurka). Potem
pop żąda pieniędzy: po banknocie [10-dinarowym] od krzyża.

[Niosąc] w jednej ręce krzyż, tkwiący w wiązance bosiłka obwiąza-
nej dookoła niego konopnym sznurkiem, a w drugiej kociołek pełen wody,
rozchodzą się kumowie do swoich wsi. Ich powrót wypada mniej wię-
cej na południe lub na wczesne godziny popołudniowe […] [i] staje się
[momentem] rozpoczęcia święta: „dur da dojde krst wo seło, rabotat; po-
sle praznik” — „póki krzyż nie przyjdzie do wsi, pracują; potem święto”.
[…] Dla wsi rozpoczyna się święto, a dla kuma […] [wypełniony] rytual-
nymi obowiązkami dzień.
Przybywszy z wodą i krzyżem, kum nie zatrzymuje się we wsi. Natych-

miast wyrusza […] w swój rytualny obchód, który w teorii obejmuje cały
obszar wiejski — wszystkie pola, koszary i […] zagrody wsi. W prakty-
ce sprowadza się to do wędrówki na Mramor, gdzie skupiają się zimowe
koszary wołczan i gdzie przez całą zimę przebywają stada kóz, owiec
i bydła [oraz] dozorujący je pasterze i pasterki. Do obowiązków kuma
należy bowiem błaosuf wodiczki (błogosławieństwo wodzickie) — to jest
pobłogosławienie i pokropienie świeconą wodą wszystkich mieszkańców
wsi i ich dobytku: pól, stad, uli, drzew owocowych, domów, obór, staj-
ni itd. Czynności [te] rozpoczyna kum od najdalej położonych obiektów,
kończy zaś [wieczornym] obejściem wszystkich zagród i wszystkich do-
mów we wsi. Zasadą obrzędu jest, że błaosuf wodiczki musi być udzielony
wszystkim i całemu dobytkowi wiejskiemu. Święconą wodą powinien być
przez kuma pokropiony każdy i nic z dobytku poszczególnych gospodarstw
nie powinno być pominięte. Szczególnie dla dzieci i chorych, a zwłaszcza



394 WALKA O BYT. [MAGIA I GOSPODARKA W CYKLU ROCZNYM]

Wołcze. Wodokrs. Błogosławieństwo wodzickie.
Ristejca i kum

dla bezpłodnych kobiet błaosuf wo-
diczki ma być wybitnie skuteczny.
Toteż na przejście kuma przez wieś
czekają bezpłodne kobiety, by na-
pić się przyniesionej przez niego
wody i dostąpić specjalnego błogo-
sławieństwa. Scenę taką przedsta-
wia fotografia, na której widzimy
Ristejcę od ośmiu czy dziewięciu
lat oczekującą potomstwa, niezwy-
kle wytrwałą i nie ustającą w po-
szukiwaniu dermanu³⁴ na swą do-
legliwość.
Ceremoniał błogosławieństwa

wodzickiego jest [taki] sam w ko-
szarach i we wsi. [Jednakże] do-
piero we wsi, ze względu na nie-
równie większą [liczbę] obiektów
i osób podlegających obrzędowi
oraz na obecność gospodarza, na
rzecz którego się [go] dokonuje
[…] i w którego obecności po-
wtórzone być muszą wszelkie bło-
gosławieństwa udzielane czeladzi
i dobytkowi, uzyskuje on swój peł-
ny wyraz.
Po powrocie z koszar do wsi

kum przystępuje do [obchodzenia]
[…] zagród […]. Obchód swój zaczyna od najdalszych, a kończy na wła-
snej. Wszedłszy do zagrody, wypowiada wstępne błogosławieństwo, które
— jako najbardziej uniwersalne — znajduje także zastosowanie w trakcie
wykonywanych obrzędów lub na ich zakończenie: „Kaj szto pominał czesen
krst, czesno i bericietno, czest i bericiet neka se radziaat. Kaj szto pomi-
nał i kaj szto ne pominał” — „Gdzie przechodził czcigodny krzyż, niechaj
będzie godnie i plennie, niech się rodzą chluba i plon. Gdzie przechodził
i gdzie nie przechodził”.
Następnie, zanurzywszy obwiązany bosiłkiem krzyż [w] kotle z wo-

dą, zaczyna […] skrapiać wszystkie obiekty, składające się na dobytek
[wiejski]: pola, o ile są w pobliżu zagrody, ogrody owocowe, obory lub
stajnie, bydło, owce i kozy, ule z pszczołami i [sąsieki] ze zbożem. Czyn-
nościom tym towarzyszą nieustanne błogosławieństwa […] odnoszące się

³⁴Derman (mac.) — lekarstwo. Więcej na temat leczenia bezpłodności i przypadku Ristejcy
por. wyżej w podrozdz. „Typy i rodzaje czarów” oraz w podrozdz. „Niedopasowanie pary
małżeńskiej” i w rozdz. „Malleus maleficarum. Rozdymanie żył wilczych” w: Czarownictwo
Porecza Macedońskiego w części 2.
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do [kropionych] obiektów: „Kołku kapki, tołku jaganci, jarinia. Kołku kap-
ki, tołku telinia, telenca. Kołku kapki, tołku koni, wołoji. Kołku kapki, tołku
trnki. Kołku kapki, tołku piłci” — „Ile kropli, tyle jagniąt, koźląt. Ile kropli,
tyle cieląt. Ile kropli, tyle koni, wołów. Ile kropli, tyle pszczół. Ile kropli,
tyle kurcząt”. [Odpowiedzią na] każde z [nich jest] chóralne Amin!, wy-
głaszane przez obecnych przy uroczystości domowników z gospodarzem
na czele.

Wołcze. Wodokrs. Wodzickie kropienie bydła

Jakkolwiek niektóre z tych błogosławieństw nie grzeszą brakiem prze-
sady, kum woli w nich raczej przesadzić niż narazić się na zarzut niedbało-
ści, pominięcia [któregoś] obiektu lub zlekceważenia życzeń gospodarza.
„Cie spomnet swe szto cie mu teknet. Da ne spomnet, cie se nałuti domaci-
not”. — „Wymienia wszystko, co mu tylko przyjdzie do głowy. Jeśli czegoś
nie wymieni, gospodarz będzie zły”.
Na zakończenie przychodzą błogosławieństwa ogólne, które nie pozo-

stawiają już wątpliwości, że cokolwiek zostało pominięte: „Kołku kapki,
tołku dar i bericiet (dar: Bog dobro szto dajet). Kaj szto sme sejali, da mi
se rodit. Kaj szto sme krmili, da mi se płodat. Kaj szto sme maczkali, da
mi se płodat” — „Ile kropli, tyle daru i plonu (dar — dobro, które daje
Bóg). Gdzieśmy siali, niech się rodzi. Gdzieśmy karmili, niech się płodzi.
Gdzieśmy kropili, niech się płodzi”.
[Na] tym kończy się [błogosławienie] dobytku. Teraz, wszedłszy do

izby, kum przystępuje do podobnego ceremoniału na rzecz ludzi. Skra-
pia kolejno wszystkich obecnych […], zaczynając od dzieci i bacząc, by
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żadnego z nich nie pominąć. Pod adresem każdego wypowiada odpowied-
nie błogosławieństwo, w którym miejsce rodności i płodności zastępuje
zdrowie: „Neka ti je na zdrawje, neka ti je na pomoć sweti Jowan”³⁵ —
„Niech ci będzie na zdrowie, niech ci sprzyja święty Jan”.

Wołcze. Wodokrs. Błogosławieństwo wodzickie. Kropienie dzieci

Na tym kończy się ceremoniał błogosławieństwa. Opuszczając pobło-
gosławioną zagrodę, kum jeszcze raz wypowiada znaną nam już formułę:
„Gdzie przechodził czcigodny krzyż, niechaj będzie godnie i plennie, niech
się rodzą chluba i plon. Gdzie przechodził i gdzie nie przechodził”, po czym
udaje się do następnego [gospodarstwa], gdzie ceremoniał ten powtórzony
zostaje w identyczny sposób z małymi tylko […] wariantami.
Odprawienie tego rytuału nie [jest] jednak [końcem] obchodu. Po

skończonych czynnościach błogosławieństwa czeka jeszcze kuma obejście

³⁵Sweti Jowan— święty Jan; tu mowa o św. Janie Chrzcicielu.
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wszystkich domów; w każdym z nich zastawiona jest [trpeza] — przyjęcie
dla kuma i jego drużyny. W świetlicy, lub jeśli jej brak, w izbie, [na] roz-
ścielonym na ziemi obrusie, jak przy wszystkich uroczystych […] ucztach,
zastawiona [jest] postna wieczerza: fasola w miskach, chleb, […], jabłka,
a także [rakija] i kawa. Wszedłszy do domu, kum od razu kieruje się do
stołu i bez pytania, nie czekając zaprosin, zajmuje pierwsze miejsce. Tutaj
otrzymuje kawę i [rakiję], zjada kąsek chleba i parę łyżek zupy fasolowej,
wypowiadając przy tej okazji zmodyfikowane na wzór błogosławieństwa
wodzickiego zwykłe toasty: „Neka ti je na pomoć sweti Jowan. Aj dobro
te najdofme, prijatełu. Ajirlija, srećno. Srećno i bericietno” — „Niech ci
sprzyja święty Jowan. Witaj, przyjacielu. Życzę ci pomyślności i szczęścia.
Szczęścia i dostatku” i temu podobne.

Wołcze. Wodokrs. Kum (Kolo) i jego drużyna podczas rytualnej trpezy

Następnie [kum] opuszcza podejmujących go gospodarzy i wraz z nimi
— to znaczy wraz z mężczyznami z domu, [gdzie go goszczono] — idzie
do następnej zagrody. Tu […] ceremonia się powtarza, z tym że z każdym
domem drużyna kuma [powiększa się] i przy ostatnich obejmuje już nie-
mal wszystkich mężczyzn wsi. Na samym końcu wszyscy przychodzą do
domu kuma, gdzie z kolei rzeczy [to on ich] podejmuje. Z każdym domem
rośnie drużyna kuma i z każdym domem rośnie ilość wypitej [rakiji]. Tutaj
już rzadko kto nie jest pijany. Zdarzało się czasem, że kuma, który w żad-
nym z podejmujących go domów nie może odmówić picia, trzeba było pod
koniec obchodu nieść, by zgodnie ze zwyczajem [mógł obejść] wszystkie
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domy i wzmocnić swoje rytualne błogosławieństwo zwyczajowymi toasta-
mi.

*

Na Wodokrs. [Wróżba pogody]

Ako je wedro, cie bidet zdrawa godina a so żito słabo. Ako je obłaczno, da
ne zamrznet krstot icz: żito cie imat dosta, godina cie bidet nezdrawa, marna.

Jeśli jest pogodnie, rok będzie zdrowy, ale ze zbożem będzie słabo. Jeśli
jest pochmurno i krzyż nie zamarznie w ogóle, zboża będzie dość, [ale] rok
będzie niezdrowy, marny.

Wodici

Następny dzień, Maszki Wodici (Męskie Wodzice), poświęcony jest
zmarłym. Rankiem tego dnia mężczyźni i kobiety schodzą się na cmen-

Wołcze. Wodici. Razdawaczka za dusze zmarłych

tarzu przy grobach niedawno zmar-
łych, którym zanoszą ofiary obfitsze
niż zwykle, gdyż przeznaczone do
spożycia na miejscu przez gromadzą-
cych się […] ludzi. Każda gospody-
ni [niesie] parę misek wariwa³⁶ —
pszenicy gotowanej jako [stałe] da-
nie zmarłych, a [także] inne pokar-
my. Prócz tego niesie świecę, którą
zapala przy grobie zmarłego. Męż-
czyźni też udają się na cmentarz
ze świecami, ale zapalają je nie na
grobach, lecz w cerkwi. Jakkolwiek
wszelkie przyniesione dla zmarłych
ofiary spożywane są następnie przez
żyjących, podlegając ogólnej [i] po-
wszechnej razdawaczce³⁷, cały ob-
rzęd nosi wybitny charakter […] za-
duszny: „Na Maszki szto nosat, ka
zadużbina nosat, za od nużda szto go
terat czoekot. I żeni i mażi nosat; ko-
go da go bolit, cie si nosit” — „Co
noszą na Męskie [Wodzice, to] noszą

jako ofiarę dla zmarłych, z potrzeby, co przymusza człowieka. Noszą i ko-
biety, i mężczyźni; kogo boli, ten zaniesie”.

³⁶Wariwo, mac. wariło— jakakolwiek gorąca potrawa warzywna.

³⁷Razdawaczka (mac.) — dzielenie się, np. przyniesionym do cerkwi czy na cmentarz
jedzeniem i piciem (od mac. czasownika razdawa — dzieli się, rozdaje). Więcej por. niżej
w rozdz. „Śmierć”.
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Wołcze. Wodici. Zgromadzenie w przedsionku cerkwi

Podczas gdy kobiety żalą³⁸ i opłakują zmarłych, klęcząc u grobów,
mężczyźni gromadzą się w przedsionku [cerkwi, gdzie] obsiadają ławy
i rozpoczynają zwykłe sąsiedzkie rozmowy. Tutaj przynoszą im kobiety
miski z ofiarnym jedzeniem i tutaj częstują ich [rakiją ci spośród nich],
którzy mając w rodzinie [niedawno] zmarłego, przyczyniają się do ogólnej
razdawaczki w większym stopniu niż inni. Fotografia ukazuje nam właśnie
moment, gdy syn niedawno zmarłego Milenka nalewa jedną z kolejnych
[rakij] dla ucztujących w przedsionku gospodarzy.
O ile mnie pamięć nie myli, dnia tego, po zakończeniu palenia świec,

żalenia za zmarłymi i spożywania przyniesionych im [darów], odbywa się
w przedsionku cerkwi licytacja ofiar, [jakie] przed obrazami świętych skła-
dali chorzy lub potrzebujący […]. Są to zwykle drobne dary, takie jak
chustki lub chusteczki, skarpety itp. Znajdują się [one] pod opieką ko-
ścielnego (crkwenika), który [na Męskie Wodzice] przynosi je do cerkwi
i stanąwszy na ławie w kącie przedsionka, poddaje licytacji zgromadzone
w ciągu roku ofiary. Licytacja ta nie ma bynajmniej charakteru transak-
cji handlowej. Chodzi w niej nie o uzyskanie możliwie najwyższej ceny,
ale o wymienienie ofiar, [pochodzących] z indywidualnych zaroków, na
pieniądze, potrzebne na pokrycie wydatków cerkiewnych. Licytujący nie
kwapi się więc ze śrubowaniem ceny. Najczęściej, obwieściwszy, [który]
z kolei przedmiot zostaje poddany licytacji, i okazawszy go obecnym, czeka

³⁸Chodzi o rytualne lamentowanie za zmarłymi (określane mac. rzeczownikiem żał i cza-
sownikiem żali). Termin żał, oprócz smutku i żalu za kimś, oznacza także lament żałobny;
por. przyp. 24.
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Wołcze. Wodici. Syn Milenka, Duszan, nalewa rakiję za duszę zmarłego ojca

aż znajdzie się amator, który sam poda cenę lub też cena zostanie ustalona
przez kilku siedzących bliżej i służących kościelnemu swymi radami. Kto
pierwszy wyrazi chęć kupna i tym samym złożenia ofiary pieniężnej na cer-
kiew w zamian za ekwiwalent w naturze, otrzymuje oferowany przedmiot.
Nie ma wśród biorących udział w licytacji zwyczaju przelicytowywania się;
[…] nie kwapią się [też] bynajmniej, [by] wykorzystywać okazję z powo-
du nieokreślenia ceny i możliwości taniego kupna. […] Cała operacja ma
charakter zbiorowej pomocy na rzecz wspólnego dobra — cerkwi […].
O ile [w czasie] Wodzic Męskich panuje poważny nastrój, a nieliczne

obrzędy zaduszne nie dają powodu ani do świątecznej wystawności, ani też
do wesela, zupełnie inna atmosfera ogarnia świętujących następnego dnia
Wodzic, który nosi nazwę Wodzic Kobiecych (Żenski Wodici). Jest to święto
bardzo uroczyste i równie wesołe. Dnia tego odbywa się chrzest nowego ku-
ma oraz odwiązanie krzyża i przekazanie go przez starego [kuma] nowemu.
[Na Kobiece Wodzice], podobnie jak na Męskie, cała nieomal wieś

gromadzi się […] na cmentarzu przy cerkwi. Podobnie jak poprzedniego
dnia, przychodzą tu kobiety, niosąc naczynia z jedzeniem, butelki [rakiji],
chleb itp. [W przeciwieństwie jednak do] MęskichWodzic, [jedzenie] przy-
noszone tego dnia na cmentarz przeznaczone jest nie dla zmarłych, [lecz]
dla żywych. „Za zdrawje cie go nosime, ne za dusza”. — „Dla zdrowia je
nosimy, nie dla dusz zmarłych”. Garnki i miski z jedzeniem, bochenki chle-
ba i butelki lub dzbanki z [rakiją] ustawione zostają na którymś ze starych
grobów obok cerkwi, służącym za stół dla żywych w podobny sposób, w ja-
ki grób zmarłego służy dla zastawienia pośmiertnej uczty w czasie stypy
(trpezy).
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Wołcze. Wodici. Razdawaczka za zdrowie

Wczasie gdy kobiety, które przyniosły jedzenie, rozsiadają się w przed-
sionku cerkiewnym, mężczyźni gromadzą się [koło] cerkwi na dworze,
obok wielkiego kotła, w którym do resztki wody, poświęconej naWodokrs,
dolano do pełna świeżej […], wypełniając [go] po brzegi. W tym towarzy-
stwie znajduje się stary kum, [a także] nowy, oczekujący wyświęcenia na
rok następny. Wyświęcenie to odbywa się w [nastroju] dalekim od uroczy-
stości i powagi, przy akompaniamencie żartów i śmiechów. […] Co silniejsi
i roślejsi mężczyźni chwytają w pół kandydata na kuma i obróciwszy go
nogami do góry, zanurzają jego głowę w kotle z wodą. Ceremoniał ten no-
si nazwę „kąpania kuma”: „kapat kumojite, koj cie bidet za w godina” —
„kąpią kumów, [każdego] który będzie na następny rok”³⁹. Po dokonaniu
kąpieli śmiejącego się kuma stawia się na nogi, po czym całe towarzystwo,
śmiejąc się i żartując, rusza do cerkwi.
[Teraz] następuje ceremoniał trzykrotnego obejścia cerkwi przez sta-

rego i nowego kuma oraz towarzyszący im orszak mężczyzn, dziewcząt
i dzieci. Kobiety w tej procesji nie biorą udziału. („Swite babisza wo crkwa
stojeli. Ne możat da stasat okołu crkwa”. — „Wszystkie baby stały w cerwi.
Nie mogą nadążyć [za procesją] wokół cerkwi”). Dziewczętom natomiast

³⁹Każdy z przysiółków (maał) we wsi ma swojego kuma (tzw. kuma wiejskiego), wybie-
ranego na rok. Stary kum wypełnia swoją rolę obrzędową do Wodzic; nowy jest kumem
począwszy od rytualnej kąpieli do przekazania kumostwa następcy podczas kolejnych Wo-
dzic.
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Wołcze. Wodici. Kąpanie kuma
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Wołcze. Wodici. Obchodzenie cerkwi

przypada [w udziale odśpiewanie] pieśni, która oznajmia dokonywanie się
obrzędu i daje sygnał do [procesji wokół cerkwi] w momencie zakończenia
kąpieli [nowego kuma]:

Drż se moste, ne leliłaj se,
Tuje wrwat kmetojite,
Da pominat kumojite,
Da pominat sełanite,
Sełanite, junacite,
Junacite, newestite,
Newestite, dewojkite.

Trzymaj się moście, nie chwiej się,
Tutaj idą kmetowie,
By przejść mogli kumowie,
By przejść mogli mężczyźni,
Mężczyźni i młodzieńcy,
Młodzieńcy i dziewczęta,
Dziewczęta i dziewczynki.

Po trzykrotnym obejściu cerkwi [nowy] kum wraz ze starym [stają]
[…] w drzwiach prowadzących do przedsionka, gdzie odbywa się obrzęd
odwiązania krzyża („cie odwrzuat krst” — „odwiązują krzyż”). Rozpoczę-
ciu tego obrzędu towarzyszy podjęta w tym momencie pieśń dziewcząt:

Raspaszuj se stari kume,
Raspaszuj se, weseli se.
Opaszuj se nowi kume,
Opaszuj se, weseli se.
Za w godina poweseło,
Poweseło, poweliko,
Da czekame so swe seło,
So swe seło, so swe roda,
So swe roda i poroda.

Odpasz się, stary kumie,
Odpasz się, wesel się.
Opasz się, nowy kumie,
Opasz się, wesel się.
Za rok weselej,
Weselej i liczniej,
Ażebyśmy doczekali całą wsią,
Całą wsią, całym rodem,
Całym rodem i przychówkiem.
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Wołcze. Wodici. Odwiązywanie krzyża
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Do stojącego w drzwiach przedsionka cerkiewnego starego kuma pod-
chodzą [teraz] kolejno wszyscy gospodarze […] i każdy z nich otrzymuje
po kawałku stopniowo odwiązywanego i odcinanego konopnego sznurka,
który obwiązywał dookoła krzyża wiązankę bosiłka […]. Gdy wszyscy już
zostaną obdzieleni sznurkiem, stary kum wręcza krzyż nowemu. W notat-
kach moich brak niestety wiadomości co do tego, co się dzieje z cząstkami
sznurka, rozdzielonymi między gospodarzy i jakie jest ich dalsze prze-
znaczenie i użytek⁴⁰. Nowy kum obwiązuje krzyż [własnym] konopnym
sznurkiem [domowej roboty] i zatrzymuje [go] u siebie aż do ceremonii
Wodochrzestu i Wodzic następnego roku.

Wołcze. Wodici. Ucztowanie na cmentarzu przy cerkwi

Na tym kończy się obrzędowa część Wodzic. Trwa ona niedługo, znacz-
nie krócej aniżeli ucztowanie i pijaństwo, w którym uczestniczą [teraz]
wszyscy obecni […]. Rolę gospodarza gra [tu] nowy kum, obnosząc zapa-
sy zniesione i ustawione na wspólnym stole przez wszystkie rodziny wsi,
i częstując nimi [zgromadzonych]. Wkrótce jednak kończy się ucztowanie
i na cmentarzu, na którym poprzedniego dnia zawodziły płaczki, a [przed

⁴⁰Podczas badań terenowych w 2013 roku rozmówcy we wsi Brest opowiedzieli redak-
torce niniejszego tomu o dalszym przeznaczeniu wodzickiego sznurka: sznurkiem tym, który
jest czerwony, przewiązuje się bukiecik bazylii z przyczepionymi doń srebrnymi monetami.
Wiązanka ta (kitka) funkcjonuje jako domowe kropidło, którym święci się domy i zwierzęta
gospodarskie.
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chwilą] dokonywały się ceremonie wyświęcenia nowego kuma, rozpoczy-
na się oro — tańce, w których biorą udział młodzi mężczyźni, dziewczęta
i niewiastki. [Tańcami tymi] kończą się wszystkie wybitniejsze uroczysto-
ści świąteczne Poreczan.

Wołcze. Wodici. Oro

Wołcze. Wodici. Oro
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[Pieśń] na Wodici
[W Wołczu przed Wodzicami śpiewa się]:

O, Jowane, domacine,
Al’ spijesz, al’ pijesz?
Ako spijesz, razbudi se,
Ako pijesz, weseli se.
Cie ti idat dobri gosti,
Dobri gosti-prijateli.
Tije bili lepa crkwa,
Lepa crkwa na Wodici.

Hej, Jowanie, gospodarzu,
Czy ty śpisz, czy ty pijesz?
Jeśli śpisz, obudźże się,
Jeśli pijesz, weselże się.
Przyjdą do cię mili goście,
Mili goście-przyjaciele.
Byli oni w pięknej cerkwi,
W pięknej cerkwi na Wodzicach.

[Adety wiosenne]. Proleć i piliniata

Wiosna, lub raczej „przedlecie” [mac. proleć, srb. prolecie], rozpoczyna
się dla Poreczan z pierwszym dniem marca. Dzień ten nosi nazwę Let-
nik i w ich mniemaniu przynosi […] pierwsze symptomy budzącej się
do życia przyrody — nadchodzącej wiosny. Nie jest [on] świętem [swe-
den]; jest to praznik [półświęto], podczas którego wszelkie prace, męskie
i kobiece, winny być wstrzymane. W wigilię [tego dnia] chowa się więc
igły, symbol pracy kobiecej, w sam zaś [Letnik] nie szyje się, nie zamiata
izb i nie wychodzi w pole z radłem. Motywem tych zaroków jest zabez-
pieczenie się przed dolegliwościami sezonu, które po przerwie zimowej
[powracają] — począwszy od tego dnia — […] do swej letniej aktywno-
ści, [przede wszystkim] więc przed wszelkimi gadami i robactwem. Tego
dnia [bowiem] izłagat gadojite⁴¹ — z zimowych kryjówek wychodzą gady
i [budzi] się uśpione zimowym snem robactwo. Gospodyni zwraca [więc]
pilną uwagę, by nikt nie sprzątał i nie podmiatał w izbie; złamanie tego
zakazu ściągnęłoby do domostwa żmije i węże, które [zrobiłyby] tu sobie
legowiska i […] aż do jesiennego odwrotu do zimowych leży nie dałoby
się [ich] ani wytępić, ani wypłoszyć. Specjalne adety stosuje się [też] prze-
ciwko pladze pcheł. Wrzuca się do izby bryły śniegu, który tu i ówdzie
zalega jeszcze pola i lasy, [po czym] rozrzuca się je po kątach i polepie, by
z powrotem zamrozić ożywające pod wpływem ciepła insekty. Prócz tego
bierze się długie pasmo zgrzebnego płótna, [zwanego] mrtina, na którym
rozstawiane są uczty zaduszne i żałobne stypy, i przeciąga się [nim] po
niezamiecionej podłodze, komentując tę czynność formułą: „Ka owo szto
je mrtina, i bojite da omrtwaat” — „Jak ta oto mrtina, [która jest martwa],
tak i pchły niech zmartwieją”.
Przełomowy charakter [Letnika wyraża] się również i [na inne spo-

soby]. [Według Poreczan, tego dnia człowiek upodabnia się do pierwszej
zobaczonej osoby]; taki ma być swa godina — przez cały rok. [Dlatego
też] każdy, wyglądając nad ranem przez okna, stara się, by jego wzrok
padł na jakąś dziewczynę lub chłopca, zwinnych i lekkich w robocie oraz

⁴¹ Izłagat gadojite (mac.) — dosł.: wyłażą gady.
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cieszących się doskonałym zdrowiem, gdyż wtedy sam będzie polesen,
zręczniejszy i pozdraw, zdrowszy. Począwszy od tego dnia mają [też] stop-
niowo nadlatywać ptaki, które odleciały przed zimą. Ich przylot [jednakże]
możemieć niepożądanymagiczny wpływ na […] ludzi, ponieważ głos [pta-
ka], usłyszany na czczo, „rozbija” człowieka, [to znaczy] przynosi mu […]
nieszczęście, bądź też udziela jakiejś niepożądanej właściwości, której ma-
gicznym nosicielem jest usłyszany […] ptak⁴². By temu zapobiec, pierwszą
rzeczą, którą [należy] uczynić natychmiast po przebudzeniu, jest sięgnięcie
po chleb i spożycie choćby odrobiny; można to [zrobić] nieumytą ze snu
ręką, co w innych okolicznościach, poza sezonemwiosennym, uważane jest
za desakralizację chleba. Wówczas [człowiek] jest immunizowany od nie-
bezpieczeństw, którymi grożą głosy ptaków. Ta zapobiegawcza praktyka,
inaugurowana w marcowy Letnik, nabiera coraz większego znaczenia i jest
wykonywana coraz skrupulatniej, w miarę jak sezon wiosenny posuwa się
naprzód, kolejnymi etapami zbliżając się […] ku latu.
W niecały miesiąc po marcowym inauguracyjnym święcie wiosny, sto-

jącym jeszcze na pograniczu zimy i lata, nadchodzi drugi Letnik. Jest to
Błagojec⁴³, podczas którego obowiązują podobne zaroki […] i który, jako
teżki praznik⁴⁴, jest jeszcze ściślej przestrzegany. Ptaki przelotne, których
powrotu oczekiwano, kosztując nad ranem chleba, już od marcowego Let-
nika […], przybywają teraz gromadnie i praktyki, poprzednio zalecane,
obecnie stają się nakazem. Winny one trwać [jeszcze blisko cały miesiąc],
aż po Dziurdzioen. W tym dniu, skupiającym w sobie wszelkie siły i pulso-
wania wiosennego lata, już nie tylko głosy przelotnych ptaków, słyszane
po raz pierwszy, [lecz] byle ćwierknięcia jakiegokolwiek ptaka mają ma-
giczną moc „rozbijania” ludzi. Nie tylko zresztą głosy ptaków mają tę moc;
[także] inne odgłosy zajęć sezonowych. Toteż w wigilię tego święta przy-
pomina się każdemu o porannym adecie, którego ma dopilnować nazajutrz.
O poreckiej koncepcji „rozbijania” ludzi przez głosy ptaków i charak-

terze magicznych właściwości zasocjowanych z poszczególnymi ptakami
najlepiej poinformuje oryginalny tekst; odda on również atmosferę ma-
gicznego nastroju wiosennych świąt:

Ee, utro cie kasneme lebec, da te ne razbijat piliniata. Tija od Letnik idaat.
Lebec da ne kasnesz sabajle, cie te razbijat, cie imasz gajleto.

Cie doj’et od Błagojec kukajcata. Ako ne kasnesz lebec, cie te razbijet. Cie
kuknet: „kuku!”. Mije gledame od umiraczka swe to’a. Cie te razbijet: cie ti
umret ja majka, ja tatko. Neszto familija. Na Muczenici łastojci cie doj’at. Pa ti-
ja swe na kawga. Swe żenite cie se karaat. Łastojcite cie dojdat, cie sczirczoraat.

⁴²W kontekście praktyk magicznych, o jakich mowa w tym rozdziale, macedońskiemu
czasownikowi razbie, który Obrębski oddaje dosłownym odpowiednikiem rozbić, lepiej odpo-
wiadałoby któreś z polskich określeń z pola semantycznego czarowania, np. szkodzić/zaszko-
dzić, psuć/zepsuć, czynić/uczynić (komuś). Razbie, oprócz rozbić, to także: przegrać, skrzywdzić
i zranić.

⁴³Błagojec— święto Zwiastowania, obchodzone 25 marca / 7 kwietnia.

⁴⁴Teżki praznik— dosł. ciężkie święto; chodzi o ważne święto, któremu towarzyszy wiele
zakazów (zaroków).
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„Zdrawi-żiwi — im reczeme— doszli piliniata”. Tija od kawga, od karanie. Cie
te razbijaat, cie se karaat żeni. Pupunecot: i toa ne czinit. Pupunecot „pu, pu,
pu” cie ti storit. Cie te razbijet, pa cie ti smrdit duszata, ka jajczojna, ka gom-
nojna. Prlica da te razbijet, cie krszisz sadinia. Kaj Błagojec cie zdojdat tija. Cie
te razbijet żołnia. Na creszni izłagaat tija, pa srceto cie te bolit. Spijale, „spi,
spi, spi”, cie ti storit, cie ti se spijet. Kukale kogaj cie izlezet, konite treba da se
napaseni, da imaat trewa. Kukale da te razbijet da si bos, zdoła se frłat naboji,
prisztowi.

Pa butiń da czujesz prwo sefte da matit, i toj cie te razbijet. Cie reczesz:
„Pust mi posedeł. [Ne] me razbił”.

Take ostana.

Rano przegryziemy [trochę] chleba, żeby nam nie naszkodziły ptaszki —
te, co się od Letnika zaczynają. Jeśli o świcie nie przekąsisz chleba, naszkodzą
ci, będziesz miał zmartwienie.

Na Błagojec przylatuje kukułka. Jeśli nie zagryziesz chleba, naszkodzi ci.
Zakuka: „kuku!”. My uważamy, że to wszystko na śmierć. Przyniesie ci nie-
szczęście, umrą ci albo matka, albo ojciec— ktoś z rodziny. NaMęczenników⁴⁵
przylatują jaskółki. Te znów to wszystkie na kłótnię. Wszystkie kobiety zaczną
się kłócić. Przylecą jaskółki, zaświergoczą. „Zdrawo-żiwo! — powiemy im —
[dobrze, żeście] przyleciały, ptaszki”. To te od kłótni, od awantur. Naszkodzą
ci; kobiety zaczną się kłócić. Dudek — on też dobra nie zwiastuje. Dudek „du-
-du-du” ci zrobi. Naszkodzi ci i będzie ci oddech śmierdzieć jakby [zgniłym]
jajkiem, jakby gównem. Przepiórka jak ci naszkodzi, będziesz tłukł naczynia.
One koło Błagojca przylatują. Jak ci naszkodzi żołna (to te, co łażą po czere-
śniach), będzie cię bolał brzuch. „Śpiocha” ci zrobi, „spi-spi-spi”, i będzie ci
się spało. Jak kukułka przyleci, trzeba żeby konie były napasione, żeby miały
trawę. Jak kukułkę spotkasz, kiedy jesteś bosy, rzucą ci się od dołu wrzody
i pryszcze.

Nawet tłuczek [od masielnicy], kiedy pierwszy raz go słyszysz, jak bije,
i ten ci naszkodzi. Wtedy trzeba powiedzieć: „Pusta posiedź [masielnico], nie
zaszkodź mi”.

Tak jest od pradawna.

Dziurdzioen

[Przełomowy i ambiwalentny charakter święta]

W sakralnym kalendarzu poreckim Dziurdzioen⁴⁶ zajmuje jedno z naj-
pocześniejszych miejsc. Podobnie jak Bożić i Wodici należy on do rzędu
świąt, które cechuje najwyższa koncentracja świętości w jej złych i dobrych
przejawach. Podobnie […] jak Bożić iWodici, jest on świętem o wybitnym
charakterze terminalno-inauguracyjnym. Pod tym względem Dziurdzioen

⁴⁵Męczennicy — święto czterdziestu męczenników z Sebasty (Mładency), obchodzone
9/22 marca.

⁴⁶Dziurdzioen, mac. Dziurdziowden— dzień św. Jerzego obchodzony 23 kwietnia / 6 maja.
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wybija się w gruncie rzeczy ponad wszystkie [inne] święta. [W rzeczy sa-
mej] jest on [bowiem] początkiem roku. [Z punktu widzenia] podziału
cyklu rocznego na dwa podstawowe sezony przyrodnicze, sakralne i gospo-
darcze — lato i zimę — Dziurdzioen jest tym świętem, które kończy zimę
i rozpoczyna lato. Poprzedzony przez szereg innych świąt wiosennych, za-
myka on [w istocie] wiosnę (proleć); ten […] wiosenno-letni charakter jest
[jego] główną dominantą […].
Świętość Dziurdzioenu [nie] jest w gruncie rzeczy niczym innym [niż]

odbiciem w […] sakralnej kondensacji przeobrażeń zachodzących w przy-
rodzie. W noc dziurdzioeńską budząca się do życia przyroda uzyskuje swój
szczyt i […] pełny rozkwit. W tę świąteczną noc zyskuje [ona] także moc
magiczną — mistyczną cudowność, której przejmowanie i wykorzystywa-
nie na rzecz ludzi w dobrych i złych celach staje się główną treścią dziur-
dzioeńskich adetów. W Dziurdzioen stają się niebezpieczne głosy wszystkich
ptaków, [które] mają [wówczas moc] szkodzenia ludziom. Wszystkie ro-
śliny — zioła, trawy, kwiaty, drzewa i krzewy — uzyskują cudowną, ni
to leczniczą, ni to magiczną, moc, która może być przekazywana ludziom,
zwierzętom i rzeczom. W tę noc nabierają także szczególnej mocy wszelkie
obrzędy magiczne, wszelkie magie i czary. Dlatego też noc dziurdzioeńska
jest właściwą porą dla […] magicznych uczynków — zarówno znachor-
skich praktyk przeciwmagicznych, jak i czarów.
Dziurdzioen, zamykający okres przygotowawczych prac pasterskich,

jest symboliczną inauguracją […] sezonu […]. Symbolika ta wyraża się
w [rytualnym] zakarmieniu stad, [stanowiącym] główną treść najważ-
niejszych dziurdzioeńskich adetów. Zakarmienie ma znaczenie magiczne*;
jego celem [jest] zapewnienie zwierzętom na cały sezon pasterski zdro-
wia, przede wszystkim [zaś] mleczności, od której w pierwszym rzędzie
zależy doroczny sukces gospodarczy. Pasterstwo i mleczarstwo odgrywa
bowiem w gospodarce poreckiej rolę wyjątkową, nieporównywalną z [ro-
lą] innych [jej gałęzi]. Jest ono głównym źródłem bogactwa i dobrobytu.
Błagota⁴⁷ — którym to terminem Poreczanin określa mleko i wszystkie
pochodzące od niego produkty — jest nie tylko ważnym składnikiem die-
ty, [jej] urozmaiceniem i upiększeniem spożycia. Dostarcza ona głównego
produktu wymiennego, który decyduje [zarówno] o całorocznej stopie
życiowej […] rodziny, [jak i] o [jej] bogaceniu się i rozwoju [jej] gospodar-
stwa. W swej roli wymiennej błagota oznacza doroczny przychód […] —
gromadzenie zapasów pieniężnych, które można obrócić na zaspokojenie
wszelkich potrzeb gospodarstwa rodzinnego: konsumpcyjnych i produk-
cyjnych. Oznacza ona, przy należytej nadwyżce, [również] zaopatrzenie
się w luksusowe artykuły konsumpcyjne, [a także możliwość] donajęcia
argaczy ⁴⁸ do wyrobu nowin; oznacza wreszcie wystawność przewidywa-

*[Na marginesie:] Zakarmianie: by zapewnić zwierzętom zdrowie, siłę, apetyt, mleczność
i bezpieczeństwo od złych oczu i urocznego słowa.

⁴⁷Błagota (mac.) — przetwory mleczne, nabiał.

⁴⁸Argacz, mac. argat(in)— robotnik rolny, parobek, wyrobnik.
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nych ceremonii rodzinnych: chrzcin, sław i wesel. Dlatego też otwierający
sezon pasterski Dziurdzioen aktualizuje żywy w każdym gospodarzu porec-
kim i w każdej poreckiej rodzinie kompleks bogactwa. Aktualizuje także
związane z nim rywalizacje, antagonizmy i zawiści wiejskie. Wszystko to
znajduje swój wyraz w publicznych obrzędach […], a także w praktyko-
wanej skrycie, pod ich osłoną i na ich marginesie, czarnej magii.
Obrzędy i uroczystości dziurdzioeńskie mają dwa [oblicza]. […] [Te,

które rozpoczynają] się o poranku […], [są] publiczne [i] jawne: […] od-
bywają się w nastroju radości i wesela, w atmosferze społecznej euforii
ogarniającej wieś, w połączeniu z popisem stroju i pieśni; […] obrzęd mie-
sza się [tu] z zabawą, od czasu do czasu całkowicie ustępując jej miejsca.
Ten [aspekt] obrzędów i uroczystości dziurdzioeńskich […] [to poranne
zbieranie] ziół i traw przez dziewczęta, ich leśne [rytuały], ich przyby-
wanie [do kolib] i zakarmianie stad. […] [To także] poranne majenie się
— przyozdabianie się ludzi i całej wsi w dziurdzioeńskie potki⁴⁹; wreszcie
tańce i zabawy, które wypełniają resztę świątecznego dnia.
Drugie [oblicze święta] to nocna magia, nocne adety, przechodzące

w czarownicze praktyki zbierania mleka; [to] wszelkie praktyki magicz-
no-znachorskie, które mogą być podejmowane tej nocy ze względu na jej
magiczną cudowność, wreszcie cała czarownicza mitologia, [jaką] Pore-
czanie [jej] przypisują.
Dwa […] [oblicza] obrzędowości dziurdzioeńskiej wiążą się z dwiema

zasadniczymi cechami tego święta: [po pierwsze] — cudownością przyro-
dy, [po drugie] — siłą magii […].

Dziurdzioen to święto rozkwitu natury. Według Poreczan na Dziurdzioen roz-
kwita każdy [kwiat], cała ziemia przyobleka się w letnią, wiosenną szatę; […]
wyrażają to: „swe rascwetuat, swe rasczałmat” („wszystko rozkwita, wszystko
się otwiera⁵⁰”). Główny ton adetów dziurdzioeńskich wypływa z lokalizowa-
nego w tym dniu przełomu w naturze […]; stąd czerpią [one] swą treść. Gdyż
Dziurdzioen to termin [graniczny] — tego dnia wszystko rozkwita. […]
Noc dziurdzioeńska [jest] cudowna. Każdy adet, każda praktyka magiczna
[wówczas] wykonana […] se faciat — „przyjmuje się”, czyli spełnia. [Dlatego]
noc ta [jest] uważana za najodpowiedniejszą dla wielu praktyk znachorskich,
[zwłaszcza] dla odczyniania czarów. Również i dla [ich] spełniania.
Zioła i kwiaty, wszystkie bez wyjątku, mają [w wigilijną noc Dziurdzioenu]
własności lecznicze; swoich właściwości [i] mocy udzielają każdemu, kto ich
[użyje]. Główny obrzęd dziurdzioeński jest rytualnym udramatyzowaniem tej
koncepcji. Polega on na tym, że trawą, zebraną według reguł ceremonii, za-
karmia się (se zakrmuet) stada, podczas gdy ludzie se zapotnuat, to znaczy mają
się i ozdabiają w intencjach magicznych gałązkami świeżo rozkwitłych drzew
i krzewów, które noszą nazwę potki.

⁴⁹Potki (mac.) — kwitnące gałązki drzew i krzewów (por. dalej).

⁵⁰Dosłownie: wszystko się „rozturbania”; czasownik rasczałmat pochodzi od tur. czałma—
turban.
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Gospodarcze podłoże święta

Jeszcze bardziej niż przez przemiany zachodzące w przyrodzie prze-
łomowy charakter [Dziurdzioenu] podkreślany jest przez jego znaczenie
gospodarcze— […] związek z rozpoczynającymi się w tym okresie czynno-
ściami i zajęciami pasterskimi. To one nadają wyobrażeniom o cudowności
i […] sakralnej mocy tego [święta] specyficzną, jemu tylko właściwą at-
mosferę i przesądzają o charakterze dziurdzioeńskich praktyk i adetów.
Przede wszystkim i ponad wszystko jest bowiem Dziurdzioen, święto rozpo-
czynającego się lata, uroczystą, sakralną inauguracją sezonu pasterskiego.
Przypada on w momencie, gdy wiosenne prace rolnicze dobiegają

już kresu. Definitywny termin, do którego winno się zakończyć wszelkie
wiosenne zasiewy, stanowi […] Jaremija⁵¹, ważny praznik, który ma miej-
sce w dziewięć dni po Dziurdzioenie. W gruncie rzeczy ich faktyczne za-
kończenie wypada zazwyczaj wcześniej. Toteż Jaremija jest raczej symbo-
licznym zamknięciem wiosennych prac rolniczych i dlatego w kalendarzu
sakralnym uwydatnia się przede wszystkim jego inna funkcja magiczno-sa-
kralna, [a mianowicie]:

Toj praznik mu je zakłucz na gadojite. Od gad go drżime. Ni se czesze-
me (da ne se razwlekujet), ni se mijeme, ni se prominujeme. Igli krijeme. Cie
se wrzesz izjucze Jaremija, pa cie zemisz jeden zwonec od brawite, cie odisz
okułu kucia, okułu trło. I jedno kamcze pod jazik i jedno pracze surowo cie
wleczesz i cie idat łudi po tebe. Ti cie idesz napred i cie zborisz: „Begaj gade,
begaj wołcze! Ti w more, ja w pole! Ti w Osoj, ja w Prisoj! Begaj gade, begaj
wołcze!”. Take tri pati ti pominesz. I kaj cie dojdesz kaj wratata od owczar-
nikot, cie go zakopat toa: praporecot (ili zwonec) i drwcze i kamcze. Od kaj
cie zaminet praznikot, cie si go zemisz praporecot. Ne se propaszujesz, ne se
promenujesz. (Praporecot — zwonec— trakoteszka: synonimy). Toj praznik mu
je zakłucz na gadojite.

To jest święto ryglowania gadów. Obchodzimy je z powodu gadów. Nie
drapiemy się wtedy (żeby się [gady] nie rozwłóczały), nie myjemy, nie prze-
bieramy. Chowamy igły. W wigilię Jaremiji (Jeremiasza) przewiązujesz się
[sznurem, na którym zawieszasz] owczy dzwonek i chodzisz [z nim, dzwoniąc]
wokół domu i koszary. Pod język wkładasz kamyk, a za sobą ciągniesz świeżą
gałąź i ludzie idą za tobą. Ty idziesz z przodu i mówisz: „Uciekaj gadzie, uciekaj
wilku! Ty w morze, ja w pole! Ty w Osoj⁵², ja w Prisoj⁵³! Uciekaj gadzie, ucie-
kaj wilku!”. Tak obchodzisz trzy razy. I gdy dojdziesz do drzwi owczarni, zako-
pujesz tam dzwonek, gałązkę i kamyk. A kiedy święto minie, zabierasz dzwo-
nek. Nie zakładasz pasa, nie przebierasz się. To jest święto ryglowania gadów.

Z zamknięciem wiosennych prac rolniczych zbiega się otwarcie do-
rocznego sezonu pasterskiego: […] rozpoczęcie […] zajęć mleczarskich
w bacówkach. Przypada [ono] na okres miedzy świętem dziurdzioeńskim

⁵¹Jaremija— święto proroka Jeremiasza, obchodzone 1/14 maja.

⁵²Osoj— toponim znaczący dosłownie ‘strona zacieniona, północna’.

⁵³Prisoj – ‘strona słoneczna’. Więcej na temat poreckiej topografii zob. w rozdz. „Małżeń-
stwo matrylokalne albo fikcja w historii. Mit osadniczy” w części 2.
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a Świętym Nikołą letnim⁵⁴ i [jest] inaugurowane specjalnymi, ceremonial-
nymi zadoinami stad oraz [zakwasinami] masła i twarogu (urdy). Cały
okres wiosenny przed tym faktycznym otwarciem sezonu wypełniają przy-
gotowawcze czynności pasterskie. Zakończyć się one winny kaj Dziurdzioen
— około, czy raczej przed Dziurdzioenem, który w ten sposób wypada
w momencie zwrotnym, [kiedy] przygotowawcze [prace] pasterskie są już
zakończone, a właściwe nie zostały jeszcze podjęte.
W każdym razie około Dziurdzioenu wszystkie przygotowawcze czyn-

ności pasterskie są już na ukończeniu. Stada są już policzone […] i podzie-
lone według wieku na odrębne grupy; owce i kozy poznaczone znakami
własnościowymi. Pasterze [zostali] wyznaczeni, […] [ich funkcje na cały
sezon] rozdzielone i cała załoga pasterska sformowana. Bacówka i [kosza-
ry], gdzie przez cały sezon będzie się trzymało dojne owce i kozy [oraz]
wyrabiało ser i masło, ustawione [są] na nowych miejscach i zaopatrzone
we wszystkie [niezbędne] sprzęty, naczynia i narzędzia. Stada, w całości
lub częściowo, [zostały] już przepędzone z zimowych koszar do bacówek.
Od dawna już pasterze wędrują ze swymi stadami po stokach wzgórz w po-
szukiwaniu [coraz to] lepszych wypasów i tereny pasterskie rozbrzmiewają
beczeniem stad, dzwonkami kóz, pieśniami pasterek i nawoływaniem pa-
sterzy. [Do] wkroczenia w pełny schemat zajęć pasterskich [pozostaje] już
tylko parę tygodni, gdy — między Dziurdzioenem i Świętym Nikołą letnim
— jagnięta i koźlęta, dotąd wciąż trzymające się matek, zostaną [odłączo-
ne] od wymion, uformowane w oddzielne stada, i gdy — po uroczystej
inauguracji pierwszego udoju i pierwszego warzenia urdy — owce i ko-
zy zaczną być regularnie dojone, a praca w bacówkach, dotąd jeszcze nie
podjęta, [ruszy] pełną parą.

Przygotowawcze prace [pasterskie]

Sezon pasterski otwiera Dziurdzioen. Od tego dnia przyjmuje się pa-
sterzy na służbę i cudze stada na wypasy, [a także] zawiera się wszelkie
umowy związane z zajęciami pasterskimi na okres półroczny, trwający aż
poMitroen⁵⁵. Te dwa święta, Dziurdzioen iMitroen, [stanowią] prawne i ry-
tualne […] terminy [graniczne] zajęć pasterskich, o których rozpoczęciu,
przebiegu i zakończeniu decyduje [właśnie] wiosenny rozkwit przyrody
i jej jesienny [uwiąd]. Toteż z rozpoczęciem i zakończeniem tych zajęć
pokrywają się one nie tyle z grubsza, ile symbolicznie.
Przygotowawcze prace pasterskie, poprzedzające otwarcie sezonu na

Dziurdzioen, podejmuje się — rzecz jasna — znacznie wcześniej. Rozpo-
czyna je przeliczenie owiec i kóz, którego dokonuje się kaj Błagojec, to
znaczy przy końcu miesiąca marta [tj. marca], mniej więcej na miesiąc
przed Dziurdzioenem. Przeliczenie dotyczy w pierwszym rzędzie całego […]
przychówku [z bieżącego roku]. Po rozpoznaniu płci poszczególnych sztuk

⁵⁴Święty Nikoła letni — dzień św. Mikołaja obchodzony 9/22 maja.

⁵⁵Mitroen— dzień św. Dymitra obchodzony 26 października / 8 listopada.
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oblicza się ilość samców i samic, a następnie znaczy [każdą płeć inaczej]
nadcinaniem uszu […]. Liczenie i znaczenie* stad kończy się w wigilię
święta Błagojec adetem, [który ma na celu] zapewnienie płodności [no-
wemu] przychówkowi. Polega on na wrzuceniu odcinków usznych do
mrowiska przy wtórze zamówienia, tłumaczącego jasno intencje tego aktu:
„Kołku mrawi, szto imat wo mrawiarnik, tołku jaganci i jarinia da imat”
— „Ile jest mrówek w mrowisku, tyle niech będzie jagniąt i koźląt”**.
Po Błagojcu i następującej po nim Łazaricy ⁵⁶ przystępuje się do dalszych

przygotowawczych prac pasterskich. Na jednej z polan uprawnych, a mia-
nowicie na tej, która w tym roku ma leżeć odłogiem i na której przez całe
lato [będzie] stosowane dziubrenie, czyli intensywne gnojenie koszarowe,
wybiera się miejsce na [postawienie] tegorocznego bacziła (bacówki [koli-
by]). Jest to zwykły szałas pasterski o niewysokich plecionych ścianach. Tu
przez całe lato rezydować będą, mieszkając i pracując, bacz i baczica (baca
i jego żona). Tym dwojgu przypada w udziale najpoważniejsze zadanie se-
zonu: udój mleka i wyrób masła i serów […]. Z tej racji ich kierownictwu
i kontroli poddana jest całość zajęć pasterskich.
Na wybrane miejsce przewozi się potrzebny materiał budulcowy. [Po-

chodzi] on ze starego bacziła, które podlega rozbiórce. Następnie przystę-
puje się do wzniesienia nowej bacówki, co ze względu na prymitywny
charakter tej budowli nie trwa długo. Gdy jest ona już gotowa, któregoś
dnia baca wraz z całą rodziną i potrzebnym […] inwentarzem przenosi się
na miejsce letniego pobytu. Ładuje się więc na konie wszystkie [niezbęd-
ne] naczynia, narzędzia i sprzęty […]. Nie jest tego znów tak wiele. Parę
słomianych mat i pościel, kotły, kadzie i łyżki, i oczywiście masielnica do
wyrobu masła, wreszcie [kilka] trójnożnych zydelków — oto niemal cały
sprzęt [służący] zagospodarowaniu się [w letniej rezydencji]. […] W razie
potrzeby zawsze można donieść [więcej rzeczy] ze wsi.
Po przeprowadzeniu się do bacówki trwają jeszcze przez jakiś czas

[prace] związane z jej urządzaniem. Baca, wspomagany przez innych pa-
sterzy, grodzi w pobliżu [koszary], do których zapędza się stada na nocleg,
udój i południowy wypoczynek. […] Gdy wszystko jest już gotowe, przy-
stępuje [się] do zorganizowania całości tegorocznych prac pasterskich.
Konstytuuje się całą obsadę pasterską i w razie konieczności [uzupełnia
o] pastuchów wynajętych z zewnątrz. Zostają więc wyznaczeni smołznici,
to znaczy dojarze, zawsze spośród starszych pasterzy; owczari (owczarze)
— starsi pasterze, pod których opiekę dostają się brawi, [czyli] dojne owce
i kozy, zawsze pasione oddzielnie; szilegari, którzy pasą młode owce i kozy

*[W notatkach:] So katran jesenie owci beleżime. [Jesienne owce znaczymy smołą].

**[W notatkach komentarz:] Kaj cie beleżat jaganca na Dziurdzioen, uszite od jaganca i od
jarinia. Szto cie beleżat, cie odnesat wo mrawjarnik, da imat mrawi żiwi i cie ja turat tamo.
Zaszto? Pa tako obiczaj. E de se płodat, ka mrawi szto. [Kiedy na Dziurdzioen będą znakować
jagnięta, [odcięte kawałki] uszu jagniąt i koźląt zaniosą do mrowiska, w którym są żywe
mrówki, i tam wrzucą. Dlaczego? Bo taki jest zwyczaj. Żeby się płodziły jak mrówki].

⁵⁶Łazarica; inna nazwa: Łazarewa sabota — wskrzeszenie Łazarza. Święto obchodzone 8
dni przed Wielkanocą, czyli w przeddzień Niedzieli Palmowej.
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Wołcze. Bacziło Cira na Kwaseniku

razem, o ile nie jest ich dużo, lub oddzielnie […] jagnięta i koźlęta i oddziel-
nie dzwiski (jeszcze niedojne jałówki dwulatki); wreszcie gowedar, którym
zostaje zwykle młodszy, początkujący pasterz, czuwający nad oddzielnie
pasionym i trzymanym stadem bydła rogatego.

Atmosfera nocy dziurdzioeńskiej

Każde święto poreckie, każda uroczystość ma swój szczególny ton
i […] koloryt, wyodrębniające je [spośród] innych całością praktyk, obrzę-
dów i czynności […] [oraz] ich wzajemnym, wewnętrznym układem. Ma
też swoją [szczególną, jedyną w swoim rodzaju] atmosferę […], wywołaną
[charakterystycznym] zespołem treści, zawartych w aktach dokonywającej
się uroczystości i w jej rytuale. Co składa się na tę atmosferę? Składają się
na nią te różne postawy magiczno-religijne i społeczne, które w związ-
ku z charakterem święta ulegają szczególnemu zdynamizowaniu, uzyskują
najwyższe nasilenie i nabierają największej wyrazistości i aktywności. Od
tego, które z tych postaw podlegają zmobilizowaniu i ujawnieniu, któ-
re z nich dominują, zależy atmosfera święta. Każde święto jest też rewią
pewnych określonych wartości życiowych grupy, uzewnętrzniających się
w charakterze obrzędów i uroczystości. Każde też święto powołuje do ży-
cia i mobilizuje określone grupowe postawy kulturalne, które stają się jego
naczelną dominantą i determinują jego atmosferę sakralną i społeczną.
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Inną atmosferę mają więc święta bożycowe ze swoją koncepcją walki do-
bra ze złem, nastrojem społecznej euforii [oraz] postawami dobrej woli
i zaufania, przepajającymi stosunki sąsiedzkie. Inną doroczna wiejska sła-
wa, [podczas] której [świętuje] się harmonię stosunków świata ludzkiego
i [nadnaturalnego], znajdującą […] wyraz w aktach gościnności i szczo-
drości. Inną znów atmosferę mają wszelkie święta i uroczystości zaduszne,
które wypełnia obrzędowa restytucja życia grupy dzielonego między świat
żywych i zmarłych. Swoją specyficzną atmosferę ma także święto dziur-
dzioeńskie.
Najsilniej dominuje nad […] innymi aktualizująca się w to święto […]

postawa, […] [którą nazwaliśmy] kompleksem bogactwa: dążenie do jak
największego [wzrostu i powodzenia] gospodarczego w nadchodzącym
sezonie […]. Kompleks ten [wiąże się ze] świętem dziurdzioeńskim ze
względu na jego inauguracyjny charakter: [Dziurdzioen] otwiera […] do-
roczny sezon tego działu gospodarki, który jest źródłem i podstawą bogac-
twa Poreczanina. Kompleks bogactwa nie jest bynajmniej zespołem dążeń
i postaw społecznie obojętnym. W strukturze wsi poreckiej, w której miej-
sce rodziny w […] hierarchii społecznej wyznaczają jej bogactwo i siła,
kompleks bogactwa [stanowi] jedną z najsilniejszych sprężyn wewnętrz-
nych przeobrażeń wsi i punkt wyjścia dla nieustannych wahań i zaburzeń
jej społecznej równowagi. Związany z ambicjami rodzin i jednostek, jest
on w […] zbiorowości wiejskiej siłą odśrodkową, źródłem nieustających
rywalizacji i antagonizmów rodzinnych i osobistych. W dorocznym cy-
klu życia wsi poreckiej te rywalizacje i antagonizmy mają zarówno swoje
okresy nasilenia, jak i […] przycichania i zamierania. Latem, gdy życie
Poreczanina od świtu do nocy wypełnia praca, i zimą, gdy zajęcia niemal
kompletnie ustają, nie dają one [zbytnio] o sobie znać. Ale wiosną i jesie-
nią, gdy rozpoczęcie dorocznych prac, nieobywające się bez zaorywania
cudzych czy bezpańskich gruntów lub obejmowania w posiadanie wziętych
pod uprawę [ich] skrawków gminnych, zdradza plany, zamiary, ambicje
i apetyty poszczególnych rodzin, [antagonizmy] wybuchają z pełną [siłą].
Swój doroczny szczyt osiągają zwłaszcza wiosną, kiedy we wsi rozpoczyna
się wyścig w obejmowaniu pod uprawę nowin [oraz] w grabieniu i przy-
swajaniu skrawków gruntu gromadzkiego. Atmosfera życia wiejskiego jest
wówczas pełna złości, zawiści, uraz i podejrzliwości.
Dziurdzioen, z jego sakralną inauguracją dorocznego sezonu pasterskie-

go i wiarą w cudowność przyrody oraz wyjątkową moc wszelkiej magii
[…], przypada na okres nasilenia tej odśrodkowej, antagonistycznej at-
mosfery […]. Noc [dziurdzioeńska] otwiera niezwykłe szanse dla [nasila-
jącego] się w tym okresie kompleksu bogactwa i stwarza nową płaszczyznę
ekspresji dla rywalizacji i antagonizmów wiejskich. Z płaszczyzny jawnej
rywalizacji gospodarczej, krępowanej ograniczeniami techniki i trzyma-
nej w ryzach przez rygory [zwyczaju] oraz presję opinii publicznej, walka
o bogactwo przenosi się w nieskrępowaną niczym poza hamulcami moral-
nymi sferę magii i czarów, [w której] znajdują [dla siebie ujście postawy]
antagonistyczne, aspołeczne i antyspołeczne […]. Zdobywanie bogactwa
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staje się w ten sposób drogą do wyrównania wszelkich rachunków, od-
płacenia wszelkich krzywd, wzięcia pełnej, słusznej czy niesłusznej, sa-
tysfakcji. Antagonizmy i rywalizacje gospodarcze między poszczególnymi
rodzinami zamieniają się w magiczną wojnę wszystkich przeciw wszyst-
kim.
Skryta mobilizacja i powszechna partyzantka magiczna [stanowią]

w przeświadczeniu Poreczan najistotniejszy rys nocy dziurdzioeńskiej. To-
warzyszą jej pokusy tendencji antyspołecznych i praktyk czarowniczych
[…], [a także] głębokie przekonanie, że nikt nie jest w stanie im się oprzeć
i że nikt się nie zawaha przed wykorzystaniem [swojej] szansy […]. Toteż
nocne spiski i tajona aktywność magiczna poszczególnych rodzin [prze-
biegają] w atmosferze wzajemnej nieufności i podejrzliwości, która stawia
na nogi całą wieś. Tej nocy [prawie każdy czuwa i ma się na baczności].
[…] Noc [dziurdzioeńska] upływa kobietom na w teorii [dobroczynnych],
w rzeczywistości zaś czarowniczych praktykach zbierania mleka, dziew-
częta już o pierwszym świtaniu mobilizuje do wyprawy po magiczne zioła
i trawy, mężczyznom [zaś] przypada czuwanie i strażowanie dla uchro-
nienia stad i zagród przed [jej] magicznymi niebezpieczeństwami […].
Magiczną grozę tej nocy wydatnie powiększa wyobraźnia, do czarów istot-
nie praktykowanych przydająca i [takie], które istnieją tylko w fantazji
i w mitologicznej fikcji czarowniczej.

Magiczne zbieranie mleka

Całość adetów i praktyk dziurdzioeńskich, podejmowanych na rzecz
zdrowia ludzi i zwierząt, mleczności stad i plenności zbiorów, jest dwo-
jakiego rodzaju. Z jednej strony mamy do czynienia z publicznym cere-
moniałem, aranżowanym i odbywanym zbiorowo i jawnie, z drugiej zaś
[…] — z właściwą niektórym czynnościom magicznym tego święta at-
mosferą tajemniczości i konspiracji. Nocne adety kobiece, stanowiące mało
widowiskowy, ale najistotniejszy trzon obrzędów dziurdzioeńskich, mają
charakter [ambiwalentny]. Zasadniczo są to adety przewidziane zwycza-
jem i uświęcone tradycją. […] Podlegają [jednakże] regułom sekretności,
granicząc nieomal z czarami. Co więcej, oddzielająca je od czarów grani-
ca jest bardzo [wątła] i niejednokrotnie [bywa] przekraczana. Niewielkie
zmiany w przepisowym rytuale wystarczają, by z adetów tych uczynić cza-
ry. Dlatego ich zwyczajowemu wykonywaniu towarzyszy przeświadczenie,
że mało kto od [czarów] się uchyla. Tym też tłumaczy się tajemniczość
i sekretność cechująca nocne adety kobiece. Ich treścią jest przygotowa-
nie magicznego pokarmu, którym w poranek dziurdzioeński [rytualnie]
[…] zakarmia się stada. Pokarm to nie byle jaki: jest to magiczny środek,
[wywołujący] i wzmagający niepomiernie mleczność stad. [Toteż] sama
czynność przygotowania go jest w gruncie rzeczy magiczną fabrykacją mle-
ka — błagoty — i w słowniku [Poreczan] nosi nazwę „zbierania mleka”
[sobiranie na mlekoto].
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[…]W atmosferę adetów dziurdzioeńskich wkraczamy już w wigilię te-
go święta (izjucze Dziurdzioen), kiedy zaczynają obowiązywać zaroki doty-
czące pracy i czynności […] świeckich. Dziurdzioen jest świętem [sweden],
a nie praznikiem, i dlatego — jak w każde święto — w ten dzień ustają
wszelkie prace. Toteż zaroki obowiązujące w Dziurdzioen nie [mają] jakie-
goś specjalnego znaczenia, [związanego] z główną treścią dziurdzioeńskich
adetów; z jednym wyjątkiem: zakazem pożyczania czy wydawania czego-
kolwiek z domu, by błagota — podobnie jak rzecz pożyczona lub dana
— nie opuściła [gospodarstwa] i nie została przejęta przez [kogoś inne-
go]. Zabezpieczeniu się przed zbieraniem i przejmowaniem przez innych
mleka własnych stad poświęcony jest adet wstępny […], który odprawia
się przy wieczornym zaganianiu do koszary owiec, kóz i krów. Przy wej-
ściu do [niej] stają, [trzymając się za] ręce, brat i siostra — i przez [tak
utworzoną] magiczną bramę zagania się do [środka] zwierzęta przy wtórze
zamówienia, które jasno tłumaczy intencje tego obrzędu: „Kako brat i se-
stra, szto se ne wenczuat, szto se ne zemat, take mlekowo da mi se ne
zemat” — „Jak brat i siostra, co się nie żenią, co się nie pobierają, tak
niech i mleko nie będzie mi zabrane”*.
Adet ten [zamyka] poprzedzający święto […] dzień pracy i równo-

cześnie otwiera pracowitą noc dziurdzioeńską. Tej nocy bowiem z usta-
niem pracy nie ustaje życie we wsi. Wprost przeciwnie. Praktyki i adety,
które mają być […] [wykonane], mobilizują […] [niemalże] całą wieś
do [zajęcia się] […] przygotowywaniem magicznego […] pokarmu dla
stad. Jeszcze zaś bardziej stawia ją na nogi przeświadczenie, że ta noc
— noc magii i czarów — jest okazją dla czarownic: nocą wyjątkową,
krytyczną dla rodzinnego bogactwa w stadach i błagocie. Toteż kobietom
i dziewczętom, do których należą obrzędowe czynności tej nocy, sekundują
mężczyźni, czuwający nad swoimi domostwami i wartujący wokół zagród
i koszar.
Najważniejsze zadanie przypada jednak kobietom. Do nich należy

odprawienie ni to adetu, ni to czaru, którego celem jest zabezpieczenie
własnej błagoty przed magiczną kradzieżą […] i zapewnienie [jej] jak naj-
większej obfitości i [jak najlepszej jakości]. Praktyka ta ma swoje dwie
strony. Jedna [— pozytywna i uświęcona —] nadaje jej wszelkie cechy
adetu; druga graniczy o krok […] z czarami i nieraz granicę tę przekracza.
Pierwsza to oficjalna wersja tego adetu; druga — jego rzeczywistość, wy-
korzystująca w pełni okazję czarodziejskiej nocy. Pierwsza poprzestaje na
wykorzystaniu naturalnej cudowności przełomowej nocy, druga korzysta
z okoliczności, że […] wszelkie praktyki i czary mają [wówczas] niezwykłą
moc „wiązania się”. Pierwsza wywodzi swoją moc z tradycji, dla drugiej
źródłem mocy jest samowolność wykonawczyń obrzędu, żenskite marife-
ti [kobiece sztuczki]. Pierwsza reprezentuje [zarazem] oficjalny pogląd
mężczyzn na cechy i znaczenie tego obrzędu, druga — jego kobiece wyko-

*[W notatkach przy zapisie tej formuły adnotacja:] I kogaj ji zamołzu’at, toa pra’at. [Mó-
wią to także podczas zadoin].
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nanie. Pierwsza to magia obfitości mleka, druga — jego magiczna kradzież
[…].
Z tego charakteru dziurdzioeńskiego zbierania mleka wynika, że nie

jest ono przez Poreczan traktowane jako [tak samo] oczywisty i obo-
wiązkowy adet jak inne. Poreccy pasterze, świadomi praktykowanych pod
osłoną [tego] adetu czarów, bardzo wstrzemięźliwie przyznają się do [je-
go] odprawiania […]. Możliwe [zresztą], że dziurdzioeńskie zbieranie
mleka ma miejsce nie w każdej rodzinie i nie [każdego] roku. Docho-
dzi ono do skutku wówczas, gdy ostra rywalizacja i wyścig bogactwa
osiągają swój szczyt, przenosząc się ze świeckiego wyścigu pracy na płasz-
czyznę zapasówmagicznych. Z chwilą jednak, gdy decyzja pasterzy zapada
i z inicjatywy czy też przyzwolenia domacina cała rodzina sposobi się do
wykonania magii, dla każdego [staje się] oczywiste, że nocne praktyki
kobiece nie cofną się przed [wykorzystaniem] pełni możliwości obrzę-
du. Toteż wypowiadane […] pod adresem kobiet ostrzeżenia: „Gledajte,
żeni, zło da ne prajite, tudzio da ne berete” — „Uważajcie, kobiety, by-
ście zła nie czyniły, byście cudzego nie zbierały”, są właściwie niczym
innym niż męskim umywaniem rąk [w sytuacji, gdy] przebieg obrzędu
— ze względu na jego charakter i cechy właściwe wykonawczyniom —
jest niemalże niewątpliwy. Tak na przykład miały się [co roku] sprawy
w zadrudze Stefkowców, której gospodarz, Ciro, nieodmiennie w wilię
Dziurdzioenu pouczał kobiety, by trzymały się tylko szczegółów obrzędu
uświęconych tradycją i z dumą podkreślał, że nigdy nie dał przyzwole-
nia na madzijite. Równocześnie jednak pobłażliwe uśmiechy jego matki
i jej znaczące niedomówienia nie pozostawiały [mi] najmniejszych wąt-
pliwości co do tego, w jaki sposób odbywał się aranżowany przez nią
obrzęd.
Z tego charakteru nocnych kobiecych praktyk dziurdzioeńskich wyni-

ka, że choć mało kto przyznaje się otwarcie do [ich wykonywania], mało
kto także z nich rezygnuje. Wynika również i to, że adet ten wykonywany
jest skrycie, w tajemnicy przed [członkami wszystkich pozostałych rodzin
we wsi], przy zachowaniu pozorów, jakoby tej nocy nie szykowały się żad-
ne adety. Otaczaniu tych praktyk tajemniczością i spełnianiu ich w sekrecie
wydatnie sprzyjają reguły obrzędu. Wymagają one — dla zapewnienia
praktyce pomyślnych skutków i zabezpieczenia jej przed wynikami od-
wrotnymi od zamierzonych — by obrzęd odbył się w ukryciu, [z dala
od] niepowołanych świadków […], którzy mogliby źle życzyć jego wyko-
nawcom […]. Tak więc wykonywane przez każdą rodzinę na własną rękę
dziurdzioeńskie praktyki kobiece odbywają się w atmosferze powszechnej
konspiracji, pod osłoną ciemności […], kryjących magiczną mobilizację
i zagadkowe nocne ruchy wykonawczyń i wykonawców obrzędu. Nigdy
też bardziej aniżeli tej nocy solidarność rodzinna nie triumfuje nad inny-
mi węzłami solidarności i lojalności wiejskiej. Każda rodzina zamienia się
jak gdyby w tajny klub spiskowców, od których lojalnego i sprawnego
współdziałania zależy spełnienie adetu. Wymaga on [bowiem] naradze-
nia się, wybrania odpowiedniego miejsca praktyki, zamaskowania ruchów
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wykonawców, zebrania przedmiotów potrzebnych do wykonania magii
i wreszcie jej [realizacji] pod osłoną ciemności [nocy] i pod opieką straży,
wartującej, by nikt nie odkrył miejsca praktyki i nie przeszkodził w jej
[sprawowaniu]*.
Akcesoria tego czaru nie są liczne ani wymyślne. [Stanowią je]: sacz, to

znaczy wielka gliniana patelnia służąca do pieczenia chleba [na ognisku]⁵⁷,
wrecia, czyli worek […] z koziej wełny służący […] do [przechowywa-
nia] ziarna, filiżanka do kawy [findżał ⁵⁸] wypełniona solą, wreszcie sierp
i nóż. Są to wszystko przedmioty, które znajdują się w każdym gospo-
darstwie, nie ma więc [żadnej] trudności z ich [zgromadzeniem]. Jedyna
trudność polega na ich przeniesieniu w miejsce, gdzie praktyka ma być
wykonana, tak aby nie zauważył tego nikt z sąsiadów. Dla uniknięcia zbyt
bliskiej i natrętnej obserwacji i zamaskowania swoich ruchów nocna eska-
pada dziurdzioeńska wyrusza nie ze wsi, lecz z kolib pasterskich. Tam
też muszą być uprzednio dostarczone przedmioty potrzebne do wykona-
nia praktyki.
Oczywiście wszystkie te czynności przygotowawcze, począwszy od se-

kretnych narad rodzinnych, a skończywszy na przeniesieniu akcesoriów
[czaru] ze wsi [do kolib] i na wyruszeniu eskapady […], rzadko kiedy
pozostają […] niedostrzeżone. Tajemnica nocy dziurdzioeńskiej jest […]
wzajemną publiczną tajemnicą […] całej wsi.
[…] Kobieca eskapada wyrusza z kolib pasterskich nie wcześniej niż

[po zapadnięciu nocy]. Przewodzi jej najczęściej sama gospodyni lub inna
z kobiet domu, doświadczona w magii. Towarzyszy jej przynajmniej jesz-
cze jedna kobieta, a nieraz i mężczyzna. Niosą [oni] plᴶaczki⁵⁹, to znaczy
akcesoria magii. Celem ich nocnej wycieczki jest jakaś ustronna łączka,
leżąca na uboczu i tak ukryta wśród drzew i sfałdowań terenu, by w pada-
jącym od nich cieniu wyprawa mogła czuć się niewidoczna i bezpieczna.
Może to być własna łąka, należąca do uczestników wyprawy. Jeśli jednak

*[Inny wariant tego fragmentu:] Tak więc magia zbierania mleka dokonuje się [przy]
otwartym poparciu grupy rodzinnej, zainteresowanej jej rezultatami. Bez współdziałania
członków rodziny spełnienie tego adetu-czaru byłoby zresztą niemożliwe, gdyż wymaga on
naradzenia się, wybrania odpowiedniego miejsca, zamaskowania ruchów wykonawców, ze-
brania akcesoriów czaru i wreszcie wykonania samego czaru pod osłoną ciemności nocnych
i przy pomocy straży, wartującej, by nikt nie odkrył miejsca praktyki i nie przeszkodził w jej
wykonaniu. W tym konflikcie interesów rodziny z interesami sąsiadów […] nie [obywa] się
czasem bez hipokryzji. Dając zezwolenie lub polecenie wykonania adetu, gospodarz przestrze-
ga wyznaczone do tej funkcji kobiety: „Gledajte, żeni, zło da ne prajite, tudzio da ne berete”,
wiedząc z góry, że to jego życzenie nie będzie respektowane. To zresztą pokrywa się z jego
prawdziwymi intencjami.

⁵⁷W macedońskim języku literackim sacz to płaska kuta pokrywa, którą przykrywa się
formę do pieczenia chleba.

⁵⁸Findżał, mac. fiłdżan, tur. fincan— filiżanka.

⁵⁹Plᴶaczka (mac.) — kradzież, grabież, rabunek. W tym kontekście plᴶaczki odnoszą się do
przedmiotów nieprzeznaczonych do normalnego/codziennego użytkowania, lecz służących
czynnościom magicznym. Są to jednocześnie przedmioty odżałowane, dane lub zabrane.
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w zamiarze jest zbieranie cudzego mleka [i cudzego plonu, wybiera się
raczej łąkę cudzą].
Po przybyciu na miejsce, [gdzie czar ma być spełniony], plᴶaczki zosta-

ją złożone na trawie i przywódczyni wyprawy przystępuje do wykonania
magii. [W] miejscu dobrze ocienionym przed światłem księżyca, ukrytym
w nierównościach [i spadzistościach] gruntu i porośniętym drobną, gęstą
a soczystą trawą, która uważana jest za najlepszą i najbardziej mleczną
paszę, ustawia [ona] wypełniony solą findżał. Z wierzchu przykrywa go
saczem, wywróconym do góry dnem w taki sposób, że jego środek opie-
ra się na filiżance z solą, a krawędź nie dotyka ziemi. Na sacz kładzie
sierp i wszystko [razem] przykrywa workiem do ziarna, który [spełniając
pewne funkcje magiczne, jednocześnie maskuje i kryje czar] przed oczami
niepożądanych przechodniów, o [jakich] w tę noc nietrudno. Po ułoże-
niu sacza na ziemi zgodnie z regułami tej magii jej wykonawczyni staje
obok i przystępuje do następnego aktu obrzędu. Jest nim naraczanie [za-
mawianie], które polega na przyzywaniu i zapraszaniu mleka i plonu, by
zewsząd, gdzie są, przybyły na przygotowane dla nich miejsce. Formuły,
którymi wykonawczyni naraczat, nie są ściśle określone. Trzymają się one
tylko pewnego [ogólnego] wzoru, którego części składowe podlegają róż-
nym wariacjom, [kombinacjom] i powtórzeniom. Ten główny [wzór ma
postać] mniej więcej następującą: „Kade da si mleko, kade da si bericiet?
Ja od skopijsko żito, ja od prilepska pszenica, od Kiczewsko Pole, owde
te sakam ja, owde ta dojdesz. Owde te wikam, owde te kanam ja, pod sa-
czot Stojanow da wlezesz, tuje da sedisz”* — „Gdziekolwiek jesteś, mleko,
gdziekolwiek jesteś, plonie, [przyjdź]! Czy ze skopijskiego żyta, czy z pri-
lepskiej pszenicy, czy z Kiczewskiego Pola, tutaj cię chcę, tutaj przyjdź. Tu
cię wołam, tu cię zapraszam, żebyś wlazło pod ten sacz Stojana, żebyś tu
siedziało”.
Wyrecytowaniem tych magicznych rozkazów kończy się wieczorna

część praktyki. Sacz spoczywa spokojnie na ziemi, [w oczekiwaniu aż
przyzwane mleko i plon zbiorą się pod nim. Część członków wyprawy
wraca na noc do kolib, zostawiając na miejscu czaru tylko jedną lub
dwie osoby, lub też wszyscy układają się na nocleg w pobliżu, by wspól-
nie wartować przy saczu i pilnować spokojnego przebiegu magii]. Warta
ta nie jest bynajmniej ceremonialną przesadą. Jeśliby bowiem ktoś obcy
natrafił na sacz, mógłby zniszczyć magię swych rywali przez rozrzuce-
nie konstrukcji lub — co gorsza — ukraść magiczne naczynie. Tym zaś,
którym ukradziono sacz podczas spełniania [czaru], mleko nigdy się nie
udaje, jest złe i chude, gdyż cała zawartość sacza przechodzi na stada zna-
lazcy**.

*[Inny wariant tej formuły:] Szto je bericiet, szto je mleko, owde da dojdesz. Od prilepsko
żito, od Skopje, od Kiczewo — kade da si — owde te sakam ja, owde da dojdesz. [Jeśliś plon,
jeśliś mleko — przyjdź tutaj. Z prilepskiego zboża, ze Skopja, z Kiczewa, gdziekolwiek jesteś
— tutaj cię chcę, tutaj przyjdź].

**[W notatkach:] Da ti zemat saczow, uwek łoszo za tebe; uwek łoszo mleko. Ako tudzia
liwada, je pouba’o: tudzio mesto. I srp na saczof cie ostajisz. [Jeśli zabiorą ci sacz, to zawsze
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Przez całą noc sączy się pod sacz, [otoczony śpiącymi obok wartow-
nikami], magiczna obfitość [przyzwanego] mleka i plonu. Dopiero nad
ranem, gdy już niedługo cudowność nocy ma przeminąć, proces ten prze-
rywa następny akt adetu. Przystępuje doń główna wykonawczyni magii
„zanim dzień oddzieli się od nocy”, to znaczy gdy jeszcze jest zupeł-
nie ciemno. [Teraz] ciemność jest [nawet] bardziej pożądana niż pod-
czas praktyk wieczornych, zwłaszcza gdy zamierzone są czary, [to jest]
zbieranie cudzego mleka. [Dzięki rytualnym, manipulacyjnym szczegó-
łom magii] — ruchom wykonawczyni […] i śladom, które zostawia czar
— [nawet z daleka łatwo rozpoznać, czy praktyka ograniczyła się do
adetu, czy też była czarem]. Toteż wykonawcy, a raczej wykonawczy-
nie tej [magii], z reguły starają się zakończyć [ją] po nocy, by jesz-
cze [pod osłoną ciemności] wrócić niepostrzeżenie do wsi czy do ko-
lib.
Wspomagana przez pomocnice, które dla bezpieczeństwa osłaniają [so-

bą] miejsce magii, główna wykonawczyni przysiada obok sacza i [przygo-
towanym uprzednio] nożem zatacza naokoło [niego] magiczny krąg […],
robiąc ostrzem nacięcie w ziemi [wzdłuż] krawędzi patelni. Czynność ta,
zwana opkułuanie (okrążanie), zamyka całą obfitość zebranego pod saczem
mleka i plonu wewnątrz magicznego kręgu i zabezpiecza ją przed ucieczką
na zewnątrz.
Teraz następuje główny akt magii: zbieranie mleka. Sacz z leżącą na

nim wrecią […] zostaje odstawiony na bok, […] a wykonawczyni magii,
posługując się sierpem, [który leżał przez noc na saczu], wyrywa i wycina
trawę, zarastającą zaczarowane miejsce. Jeśli w jej intencjach nie leży zbie-
ranie cudzego mleka, poprzestaje tylko na trawie znajdującej się wewnątrz
zakreślonego nożem kręgu i wówczas, wyrywając [ją], zamawia: „Mojewo
cie si beram, mojewo cie si zemam. Mojewo sakam, tudzio ne cium. Ne im
dawam, ni pak da mi zemat. Mojewo zbiram ja” — „Swoje sobie zbieram,
swoje sobie biorę. Swoje chcę, cudzego nie chcę. Nie daję im, i ode mnie
niech nie biorą. Swoje sobie zbieram”*.
Jeśli jednak jej zamiarem jest zbieranie cudzego mleka, wówczas wy-

rywa trawę i spoza kręgu, wrzucając ją w obręb magicznego koła. Równo-
cześnie, modelując odpowiednio poprzednią formułę, wypowiada słowa,
którymi spełnia się magiczna kradzież cudzego zbioru i przybytku: „Mle-
ko zbiram ja: od owcite Stojanowi, od kozite Dmitrijowi, od krawite An-

źle dla ciebie, zawsze (będzie) złe mleko. Jeśli cudza łąka, to lepiej: bo to cudze miejsce.
I sierp na saczu kładziesz].

*[Por. zapis w notatkach:] Teksty [zamówień] od Kola. [Gdy się bierze trawę z wewnątrz
kręgu]. Kogaj go obkołujeme saczot, togaj naraczujeme: „Mojewo cie si beram, mojewo cie
si zemam. Ne im dawam, ni pak da mi zemat. Mojewo siwam, tudzio ne cium. Mojewo zbi-
ram ja”. [Gdy okrążamy sacz, wtedy zamawiamy: „Swoje sobie zbieram, swoje sobie biorę.
Nie daję im, i ode mnie niech nie biorą. Swoje sobie sieję, cudzego nie chcę. Swoje sobie
zbieram”].
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dziełkowi. Pa od Cirojite owci zbiram ja, od owcite Jowanoji, od kozi-
te Stawrowi, od zagradzkite kozi Dmitrijowi, od rasteszkite owci Stef-
kowi, od swite zbiram ja. Kade da je mleko to poubawo, ja od owci,
ja od kozi, ja od krawi, od tade zbiram ja itd.” — „Mleko zbieram:
od owiec Stojana, od kóz Dymitra, od krów Andziełka. I od owiec Cira
też zbieram, od owiec Jowana, od kóz Stawra, od zagradzkich kóz Dy-
mitra, od rasteskich owiec Stefka, od wszystkich zbieram. Gdziekolwiek
jest lepsze mleko, czy od owiec, czy od kóz, czy od krów, stamtąd zbie-
ram itd.”*.
W tym złodziejskim rejestrze wymienione są w pierwszym rzędzie te

stada, które słyną z dobrego i obfitego mleka: stada najlepszych pasterzy
we wsi i okolicy. Jeśli jednak zachłanność czarownicy jest wielka, nie gar-
dzi [ona i mniej wartościowymi].
Po [skrupulatnym] wyrwaniu trawy z zaczarowanego miejsca i wy-

mieszaniu jej z solą, która aż dotąd pozostawała w filiżance w środku
magicznego kręgu, zbieranie mleka i plonu jest zakończone. Magiczna
substancja, która pod postacią zmieszanej z solą trawy dziurdzioeńskiej
wciela w sobie cudowną obfitość poreckich bogactw, jest [już] gotowa.
Odtąd, [codziennie] […] aż po Mitroen, który zamyka sezon pasterski,
będzie się dodawało tej trawy w drobnych, magicznych porcjach do po-
karmu dojnych stad, by spotęgować ich mleczność**. Po powrocie [do
kolib] dzieli się więc magiczną mieszankę na dwie części. Jedna, mniejsza,
służy do dziurdzioeńskiego zakarmienia stad, które następuje bezzwłocz-
nie po powrocie […] z nocnej wycieczki. [Odbywa się ono] bez żadnych
specjalnych ceremonii, bądź też jest połączone z karmieniem zwierząt
dziewczęcym zbiorem ziół i traw, który kończy się później, gdyż dopie-
ro o wschodzie słońca. Pozostałość zaś wędruje do bacówki i tam służy
jako podstawowy zapas do całorocznego użytku. Worek od zboża i sierp
— symbole magicznej obfitości plonu — niesie się do wsi i tam wrzuca do
[sąsieka], w którym w swoim czasie zostanie złożony tegoroczny bericietot
[plon].

*[Opis tej praktyki w notatkach:] Zbieranie mleka: Sacz kładzie się wieczorem — nocą
— na łące. Nie otacza się go nożem — wówczas nic nie wchodzi pod sacz. Tak go zostawiają
na trawie; w trawie sól w gałganku. Na drugi dzień — o świcie — nożem go okroją naokoło.
Potem podniosą sacz i o ile chcą tylko swoje mleko mieć, zbierają trawę spod sacza, o ile
i cudze — zbierają trawę naokoło sacza, zamawiając: od tego, od tego, od tego etc. Po czym
trawą i solą karmią bydło i owce. [Inny wariant:] Jeden turczin mu welesze tatko mu Stoj-
ku: „Cie go izwadisz sadżot izjucze Dziurdzioen, nocie, cie go kłae’sz od weczer, pak i sołca
w jeden findżał pod sadż zdoła cie ostajisz, cie ja nakrmisz stokata”. E, i to’a. Drugo niszto
ne znam. [Pewien turek [tak] powiedział ojcu Stojka: „Weźmiesz sacz w wigilię Dziurdzioenu,
nocą, położysz go wieczorem, potem zostawisz pod saczem filiżankę soli i [później] nakarmisz
nią bydło”. I tyle. Nic więcej nie wiem].

**[Uzupełnienie z notatek:] Cie si krmisz od Dziurdzio’en do Mitroen po trafka. Sołca
i trajica cie si czu’asz od toa. [Od Dziurdzioenu do Mitroenu zakarmia się trawą. W ten sposób
zapewniasz sobie sól i trawę].
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Magia księżycowa — czar nad czarami

Jak każda czarna magia, ma także magia dziurdzioeńska swoją po-
dwójną egzystencję, podwójne bytowanie. Z jednej strony składają się na
nią nieliczne praktyki czarownicze, spełniane w związku z rytuałem Dziur-
dzioenu i pod osłoną jego adetów, z drugiej zaś — czary istniejące tylko
w wyobraźni, w bieżącej mitologii czarowniczej dnia czy raczej nocy dziur-
dzioeńskiej. Jedne są rzeczywiste, drugie — fikcyjne. Ale i jedne, i drugie
wywierają […] nieodparty i brzemienny w skutki wpływ na zachowanie lu-
dzi i [ich] czyny. I jedne, i drugie mają swój ważki udział w kształtowaniu
zbiorowego życia wsi poreckiej.
Wyobrażenia o cudowności nocy dziurdzioeńskiej są nie tylko pod-

łożem kobiecej aktywności magicznej, ale też podatną glebą dla prze-
kształcania się codziennej plotki czarowniczej w istną orgię podejrzeń
i wzajemnych oskarżeń. Na tej glebie wyrasta mitologiczna nieomal wia-
ra w dziurdzioeńskie rozpasanie czarownic. W wyobrażeniach Poreczan
noc dziurdzioeńska to noc czarownic. Która kobieta we wsi jest cza-
rownicą lub też zdradza inklinacje czarownicze, […] tej nocy nie prze-
puści nikomu. Dziurdzioeńskie adety ze wszystkimi ich czarowniczymi
odchyleniami od uświęconego tradycją wzoru są tylko skromną cząst-
ką czarów tej nocy. [Jest ona bowiem przede wszystkim] popisem cza-
rownic — rewią ich umiejętności czarowniczych i ich magicznej mocy.
Obok czarów, które faktycznie mają czy mogą mieć miejsce, podnie-
cona wyobraźnia Poreczan skłonna jest powoływać tej nocy do życia
każdą ich fikcję i w najcodzienniejszych wypadkach dnia i najzwyklej-
szych [czynnościach] ludzkich upatrywać jakiś tajemny a złowrogi czar.
Baczne śledzenie innych, cudaczna interpretacja ich postępowania, nie-
ustanne oczekiwanie ich czarowniczego uczynku — wszystko to przy-
biera w wieczór dziurdzioeński tak przesadne i karykaturalne formy, że
nie uchodzą one [również uwagi] poreckich humorystów. Przysłowiowy
nieomal stał się w Wołczu żart …⁶⁰, kpiarza i dowcipnisia, który wró-
ciwszy późnym wieczorem do domu, [wobec] kobiet dopytujących się,
co się dzieje na wsi, zaklinał się, że widział Dajlicę i [jej szwagierkę
Mitanicę] na kalenicy ich domu nagie, na czworakach, obrócone tyłem
do siebie i trzaskające się tyłkami przy wtórze okrzyków: „Da s’udrime
gaz o gaz, naszi kadi połni mast, na sełani buczki w gaz!” — „Uderz-
my się zadkiem o zadek, nasze kadzie pełne masła, a sąsiadom tłuczki
w zadek!”*.
Fantazja tego żartu nie odbiega jednak daleko od rzeczywistości. Oczy-

wiście nie tej, [która obecna jest owej nocy] w czynach i działaniach porec-
kich kobiet, ale [tej, która] tkwi w ich wyobrażeniach i wierzeniach. Mito-

*[Wariant w notatkach:] Izjucze Dziurdzio’en Dajlica i Mitanica se soblekli goli, se kaczili
na kucia. I sudrili tri pati gaz o gaz. Da czaczkali. [W wigilię Dziurdzioena Dajlica i Mitanica
rozebrały się do naga i weszły na dom. I trzy razy uderzyły tyłkiem o tyłek, powtarzając]: „Da
s’udrime gaz o gaz / naszi kadi połni mas / na sełani buczki w gaz!”.

⁶⁰Tu w maszynopisie pozostawione miejsce na wpisanie imienia bohatera anegdoty.
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logia nocy dziurdzioeńskiej przypisuje [uczynkom] czarowniczym kształty,
które dystansują wszystko, cokolwiek bieżąca plotka wiejska mogłaby na
[ich] temat skomponować.
[…] Wśród rozlicznych wątków czarowniczych, rodzących się z okazji

dziurdzioeńskiego święta i przemijających z nim razem, wybija się jeden,
[stanowiąc] trwałe w szczegółach i w ogólnej konstrukcji, systematycz-
nie rozbudowane wierzenie. Fascynuje ono wyobraźnię Poreczan i należy
do stałego inwentarza ich mitologii czarowniczej. [Mówi] o praktykach
czarowniczych, których [efektem] jest […] obrabowanie innych z błago-
ty [i] równoczesne zniszczenie pozostałej […] po magicznym rabunku
resztki*. Najważniejszym zaś i najsilniej działającym na wyobraźnię […]
składnikiem [tego] czaru jest magia księżycowa: […] zrzucenie księży-
ca na ziemię, dające czarownicy [najpotężniejszą] moc magiczną i […]
umożliwiające jej [zarazem], pod osłoną kompletnych ciemności, spełnie-
nie wszelkich czarów.
Magia księżycowa zajmuje najwyższe miejsce w hierarchii wszyst-

kich czarów. Jest to jak gdyby czar nad czarami, wieńczący czarow-
niczą karierę kobiety, dowód [najpotężniejszej] mocy magicznej, [jaką]
może [ona] posiąść […], ale równocześnie największa zbrodnia sakral-
na, jakiej może [się dopuścić]. Zbrodniczością przewyższa magia księ-
życowa samozwańcze praktyki czarownicze, które w zamierzchłych cza-
sach stały się genezą czarów⁶¹. Jest ona bowiem ponownym wyzwa-
niem rzuconym Bogu, ponownym bezprawnym i samowolnym sięgnięciem
po prawa nieprzysługujące ludziom. Jest wreszcie otwartym przeciwsta-
wieniem się boskiej pracy, otwartą walką z Bogiem, [który] męczy się
wspólnie ze świętymi, by utrzymać księżyc, wraz z innymi ciałami nie-
bieskimi, na jego niebieskiej drodze. Zrzucenie księżyca na ziemię da-
je czarownicy moc [najpotężniejszą] — odtąd wszelkie jej praktyki bę-
dą się „wiązały” i żadna przeciwmagia nie będzie w stanie im zapo-
biec. Ale też [sprowadza na nią] pełne konsekwencje tego [najcięższego]
grzechu: wyginięcie rodu na tym świecie i męki piekielne na tamtym.
Wyobrażeniu o magicznej mocy [czarownicy] towarzyszy też [przeko-
nanie] o jej sakralnej nieczystości. Staje się ona wcieleniem zła, nega-
cją wszystkiego, co dobre i święte. Te wyobrażenia o sprawczyni magii
księżycowej nakazują, [by] jej unikać i bojkotować ją w życiu sąsiedz-
kim, przede wszystkim zaś niczego jej nie dawać ani niczego od niej
nie przyjmować. Nawet w jej pogrzebie nie należy brać udziału. Wszyst-
ko bowiem, czego dotknie się [czarownica], może ulec desakralizacji

*[Wariant tego fragmentu:] Zbieranie mleka za pomocą sacza nie jest jedyną praktyką
magiczną, związaną z nocą świętojerską, jakkolwiek jest zapewne jedynym czarem tego ro-
dzaju istotnie w tę noc aranżowanym i wykonywanym. Istnieje bowiem jeszcze inny czar.
Jego reguły wymagają od czarownicy nawiedzenia wszystkich obór, których stadom chce
ona odebrać mleko i wydojenia, [po kolei], każdej sztuki z osobna.

⁶¹Na temat mitycznej genezy czarów zob. wyżej w podrozdz. „Rytuał”.
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i magicznej infekcji. Podobno nawet psy i kury nie chcą jeść pokarmu rzu-
conego jej ręką*.
Nie udało mi się uzyskać na Poreczu pełnej, wyrecytowanej, że tak

powiem, jednym tchem wersji magii księżycowej. Przyczyną tego [nie-
powodzenia] była drażliwość tematu: ujawnienie znajomości tej magii
ze wszystkimi jej szczegółami […] w wysokim stopniu inkryminowało-
by bowiem narratorkę. Ale różne jej fragmenty i szczegóły, ujawniane mi
chętniej przez mężczyzn, jako niepodlegających podejrzeniom o czary, niż
przez kobiety, wskazują, że mamy tu do czynienia z koncepcją pokrywają-
cą się [całkowicie] z tą, którą dla sąsiedniego rejonu — Dziewdzielijskiej
Kazy⁶² — opisał szczegółowo Tanowić […]⁶³. Dlatego też [przedstawio-
ny] tu opis magii księżycowej powtarzam za Tanowiciem, uzupełniając go
tylko niektórymi szczegółami pochodzenia poreckiego**.
Porą, w jakiej magia księżycowa może być wykonana, jest „głucha

doba”, [kiedy to] wszelkie czary mają [największą] moc wiązania się.
Wykonawczynią czaru musi być kobieta [spełniająca warunki] kariery cza-
rowniczej — to znaczy kobieta odrodna. Dziewczynie czy kobiecie rodnej
czar ten się nie powiedzie. W trakcie wykonywania [go] czarownica musi

*[Inny wariant tego fragmentu:] W hierarchii wszystkich czarów czar ten zajmuje miejsce
najwyższe pod względem zbrodniczości. Jest to jak gdyby czar nad czarami, dowód [najwięk-
szej] siły, jaką może posiąść czarownica i synonim [największej] zbrodni sakralnej, której
może dokonać. Nie jest to zbrodnia przeciwko ludziom, lecz przeciw samemu Bogu; pociąga
za sobą [najcięższe] sankcje [i] kary nadnaturalne: wymarcie rodu i męki piekielne. W przeci-
wieństwie do wszystkich innych czarów, które moc spełniania się zawdzięczają dokonanemu
ongiś błogosławieństwu bożemu, [czar ten] jest identyczny z popełnioną niegdyś, w czasach
mitycznych, zbrodnią: samowładnym sięgnięciem po władzę posiadaną tylko przez Boga i sa-
mowładnym złamaniem ustanowionych przez niego praw. […] Czarownica, spełniając ten
czar, wykracza już poza zakres tych spraw, które dzieją się z […] woli i dopuszczenia [Bo-
ga i] […] otwarcie występuje przeciw niemu — gdyż księżyc, podobnie jak i ciała niebieskie,
utrzymywany jest na niebie nieustanną pracą Boga i świętych. Wszyscy oni męczą się, by
utrzymać na właściwym kursie tę oznakę bożej siły. Czarownica, która zrzuci księżyc na zie-
mię („cie frlit meseczina [na zemja]”) niszczy boską pracę, używa przeciw Bogu i świętym siły
równej ich sile, choć złej i zbrodniczej. Toteż zrzucenie księżyca uważane jest za grzech naj-
cięższy. Podejrzaną o tę zbrodnię uważa się za osobę, która zerwała wszelki stosunek łączący
człowieka z bóstwami (świętymi). Podlega ona [całkowitemu] ostracyzmowi wsi — nikt się
z nią nie styka, każdy od niej stroni, wszelkie stosunki sąsiedzkie z nią są zerwane, nawet
w jej pogrzebie nikt nie chce wziąć udziału. Twierdzi się nawet, że psy i kury nie chcą jeść
pokarmu rzuconego jej ręką.

**[Inny wariant tego fragmentu:] Czar ten jest znany Poreczanom tylko w dość mglistych
i ogólnych zarysach. Dokładniejszą jego koncepcję posiadają natomiast mieszkańcy okolicz-
nych „pól”; stamtąd też — z doliny Wardaru— pochodzi opis tego czaru, który podaję według
książki Tanowicia, […] uzupełniwszy go tylko paroma dodatkami, zaczerpniętymi z jego
mniej dokładnej wersji, którą posiadam z Porecza.

⁶²Kaza (z tur.) — jednostka administracyjno-terytorialna w Imperium Osmańskim; odpo-
wiednik powiatu. Hierarchia jednostek administracyjnych imperium była następująca: wilajet
(prowincja), sandżak (jednostka podziału terytorialnego drugiego stopnia, z bejem na czele),
kaza (odpowiednik powiatu), nahija (odpowiednik gminy). Dziewdzielija — dzisiaj miasto
w południowo-wschodniej Macedonii.

⁶³Opis Tanowicia jest przytoczony w przyp. 64 (zob. Stewan Tanowić, Srpski narodni obi-
czaji u Dziewdzielijskoj Kazi, „Srpski etnografski zbornik”, t. 40, seria Żiwot i obiczaji narodni,
t. 16, Srpska Kralewska Akademija, Beograd 1927, s. 65–66).
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[przestrzegać wszystkich] jego reguł: obowiązuje ją nagość i [całkowita]
tajemnica. Czar pryśnie, jeżeli ktoś ją przy [tych] praktykach dostrzeże*.
Rozebrawszy się do naga, czarownica dosiada krosna i „wyjeżdża” na

nim przed dom. Tutaj, znalazłszy miejsce, gdzie jej nikt nie widzi, przegi-
na się w tył, aż oprze się głową o ziemię, po czym podpierając się rękoma,
okręca się trzykrotnie dookoła. Następnie wypróżnia się na miejsce, o któ-
re opierała głowę, i dosiadłszy krosna ponownie, objeżdża je [wokół trzy
razy]. Po okrążeniu swoich odchodów, zgina się nad nimi w ten sam spo-
sób jak poprzednio, po czym — skosztowawszy ich — prostuje się, zwraca
do księżyca [i mówi]: „Ja sum tele, ti si krawa” — „Jam cielę, tyś kro-
wa”. Czynność tę powtarza trzy razy. Za trzecim razem księżyc zacznie
powoli spuszczać się z nieba, aż wreszcie osiądzie w pobliżu […] w kształ-
cie wielkiego, świecącego kręgu wielkości gumna, [na którym się młóci].
Dotknąwszy ziemi, powoli przemieni się w krowę i zacznie ryczeć. [Kiedy]
czarownica dotknie [księżyca-krowy] […], cel jej praktyki zostaje osiągnię-
ty: staje się niewidzialna […] i [uzyskuje najpotężniejszą] moc magiczną.
Teraz może przystąpić do dalszych […] praktyk, mających na celu magicz-
ną kradzież mleka. Przedtem jednak musi z powrotem wydźwignąć księżyc
na niebo. Powtarza więc po trzykroć [całą] praktykę, repetując bez zmian,
lecz […] w odwrotnym kierunku, procedurę zrzucania księżyca na ziemię.
Rozkraczona na krośnie, trzykrotnie objeżdża swoje odchody, trzykrotnie
przegina się nad nimi i trzykrotnie ich kosztuje. Za trzecim razem wypo-
wiada pod adresem księżyca-krowy [słowa]: „Ja sum żena, ti si meseczina,
ja sum dole, ti si gore” — „Jam kobieta, tyś księżyc, jam na dole, tyś na
górze”**. [Wówczas] księżyc-krowa zaryczy z męki i pocznie powoli prze-
twarzać się w księżyc. Wreszcie dźwignie się z ziemi i powędruje w górę
na swoje miejsce na niebie, [a czarownica — niewidzialna — może ruszyć
po obejściach sąsiadów].
Dalsze magiczne uczynki czarownicy polegają na zdyskontowaniu […]

mocy, którą uzyskała dzięki zrzuceniu księżyca na ziemię. Zaopatrzywszy
się w garnek z popiołem, wyjeżdża na krośnie na wieś. Jej droga prowadzi
najpierw do czeszmy lub źródła. Objeżdża je trzykrotnie, bacząc, by nie stą-
pić w wodę lub w służącą do [jej] rozprowadzania bruzdę, gdyż odebrałoby
to jej magii wszelką moc. Następnie kieruje się do zagrody [człowieka],
którego stadom chce odebrać mleko. Rozkraczona na krośnie objeżdża trzy
razy oborę czy koszarę, sypiąc naokoło popiołem. Skutkiem tej praktyki ma

*[Inny wariant tego fragmentu:] Czarownica, którą— podobnie jak to mamiejsce w ogóle
w całym poreckim i macedońskim czarownictwie — musi być kobieta odrodna (nigdy zaś
ta, co jeszcze rodzi, [ani] dziewczyna), rozpoczyna swoją pracę nocą, gdy nastaje „głucha
doba”, to znaczy w porze, gdy wszelkie czary i magie mają [największą] moc „wiązania się”
(realizowania). Czaru swego musi ona dokonać nago i winna strzec się […], by jej kto nie
zauważył, gdyż wówczas czar się nie uda.

**[W innym wariancie tekstu Obrębski podaje:] Trzy razy okrąży swoje ekskrementy roz-
kraczona na krośnie i wyginając się w tył tak, by jej głowa mogła ich dosięgnąć, ponownie
skosztuje własnego kału, wypowiadając formułę: „Ja sum żena, a ti meseczina; ja sum do-
le, ti si gore” („Jam kobieta, a tyś księżyc; jam na dole, tyś na górze”). Za trzecim razem
księżyc-krowa zaryczy z męki…
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być [opustoszenie obór] sąsiada, podczas gdy [stan] jej własnego dobytku
poprawi się. W tym samym celu po wejściu do obory sypie popiół na słu-
py, do których jest przywiązane bydło, i na zagrody, w których stoją owce
i kozy. Następnie zadoi każdą sztukę z osobna i zanim opuści oborę, [przy-
siądzie] na progu i wypróżni się, szepcząc: „Na mene mleko i mast, na tebe
gomno” — „Dla mnie mleko i masło, dla ciebie gówno”. Po czym wraca do
domu, trzymając się dokładnie tej drogi, którą przyszła⁶⁴.
W obawie przed tym czarem, który nie tylko ma pozbawiać mleka,

ale czynić je niemożliwym do użycia, gdyż [jest ono] przeniknięte zapa-
chem ludzkich ekskrementów, [przez] całą noc bez przerwy wartowane
są obory i zagrody z bydłem, […] owcami i kozami. Tej nocy nikt nie
śpi i cały dom jest na nogach, pilnując, by czarownice nie podostawały
się do środka. Toteż czar ten ma małe możliwości zastosowania. […] Bar-
dziej niż w rzeczywistości istnieje on w wyobraźni Poreczan; jego związek

⁶⁴Opis rytuału autorstwa Tanowicia w przekładzie z oryginału serbskiego: „Ludzie wierzą,
że w przeddzień tego święta można maksuł* — mleko, masło, ser — odebrać lub, jak się tutaj
mówi, przejąć. Mleko przejmuje się wyłącznie w przeddzień Dziurdziew-dana. Nie może tego
jednak zrobić każda kobieta, a jedynie ta, która jest wyjałowiała (już nie rodzi). Tak się to
robi: Gdy nastanie bezczas (głucha doba), wówczas wykrada się, bo nie ma dla niej ratunku,
jeśli ktoś zauważy, że wyszła, «zakłada fartuch swej rodzonej matki, dosiada krosna (wał-
ka**) i idzie na środek wsi». Trzykrotnie obchodzi wiejską czeszmę, uważając by nie wdepnąć
w bruzdę lub w wodę, a następnie idzie w kierunku podwórza lub zagrody gospodarza, od
którego bydła chce przejąć maksuł. Zanim wejdzie do zagrody, obchodzi ją trzy razy, sypiąc
popiołem (bo niesie ze sobą cały garnek popiołu) i wówczas wchodzi do zagrody. Następ-
nie z garnka wyjmuje po garści popiołu i rozsypuje go na ogrodzenie z palików, do których
przywiązane jest bydło. Gdy to zrobi, zadaja każdą krowę i zanim wyjdzie z zagrody, wy-
próżnia się na samym progu. Robiąc to, mówi: «Dla mnie mleko i masło, dla ciebie g…!».
Następnie w milczeniu wraca do domu tą samą drogą, którą przyszła. Popiołem sypie także
po skrzyniach, by wszystko u danego gospodarza zmarniało, a u niej się poprawiło.

Ludzie wierzą, że wystarczy to raz jedyny zrobić i niezależnie od tego, ile masz krów,
nigdy nie będziesz miał masła ani mleka. A to, co wydoisz czy zrobisz, śmierdzieć będzie
odchodami.

Niektórzy wierzą, że ta kobieta, zanim pójdzie zabrać cudze mleko, ściąga księżyc z nie-
ba na ziemię i dopiero wówczas udaje się wykonać swą [rytualną] pracę. Spuszczania księżyca
(ściągania księżyca) dokonuje się w następujący sposób: Gdy nastanie bezczas [kobieta] wy-
krada się, rozbiera, dosiada krosna, idzie na tyły domu, kładzie głowę na ziemi i podpierając
się rękoma, okręca się trzy razy. Następnie wypróżnia się tu, gdzie trzymała głowę, dosiada
krosna i okręca się trzykrotnie wokół swych odchodów. Skosztowawszy ich, zwraca się w kie-
runku księżyca i mówi: «Jam cielę, tyś krowa!». Gdy tylko to wypowie, ponownie trzykrotnie
okręca się wokół odchodów, znów kosztuje ich trochę i znów wypowiada wspomniane słowa:
«Jam cielę, tyś krowa!». Gdy wypowie je po raz trzeci, wówczas księżyc, jak jakieś ogromne
klepisko, schodzi na ziemię, staje obok kobiety i powoli zaczyna się zmieniać w krowę i ry-
czeć, dokładnie jak krowa. Gdy to się stanie, kobieta dotyka księżyca i w tym momencie staje
się niewidzialna. Jak tylko to zrobi, ponownie okręca się wokół swych odchodów, kosztuje
trochę i mówi do księżyca: «Jam kobieta, tyś księżyc; jam na dole, tyś na górze!». Po trzykrot-
nym wypowiedzeniu [przez nią] tych słów księżyc ryczy z udręki, bo to i dla niego przykre,
i wraca na górę, a kobieta z garnkiem w ręce, naga, na krośnie, idzie tam, gdzie zaplanowała”
(Stewan Tanowić, Srpski narodni obiczaji…, s. 65–66).

* Maksuł (srb.) — nabiał z wyłączeniem jajek, tj. mleko i produkty pochodzenia mlecz-
nego.

** Wratiło (srb.) — drewniany wałek, część składowa krosna; na jeden nawijana jest
osnowa (wałek osnowowy), na drugi — powstająca tkanina (wałek tkaninowy).
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z rzeczywistością polega […] na tym, że właśnie koncepcja […] tego cza-
ru, lub jemu podobnych, jest tą siłą, która elektryzuje atmosferę wiejską
i stawia na nogi całą wieś*. [W ten sposób] mitologiczna fikcja nocy dziur-
dzioeńskiej znajduje wyraz w realnym życiu wsi […]: w […] stróżowaniu
przy zagrodach z bydłem, w bacznym czuwaniu i podejrzliwym obserwo-
waniu wszystkiego, co się tej nocy we wsi dzieje. Gdy nadchodzi „głucha
doba”, pora praktyk czarowniczych, niebezpiecznie jest babom wychodzić
na wieś. Nie tylko dlatego, że mogłoby przylgnąć do nich podejrzenie o cza-
ry, ale że kobieta, włócząca się tej nocy po wsi, […] mogłaby [zostać] ostro
i brutalnie potraktowana przez wartujących mężczyzn. By tego uniknąć,
kobiety — [o ile] jeszcze z wieczora nie wyruszyły do koszar [i na łąki] dla
dokonania […] magii z saczem— siedzą w domu i dla bezpieczeństwa nie
wysuwają nosa poza [własne] obejście.

Magia dziurdzioeńska w psychologii Poreczan

[…] Wyłączną cechą Dziurdzioenu, odróżniającą go zasadniczo od in-
nych świąt, […] jest jego magiczny charakter […]. Złe i dobre moce tego
dnia nie mają nic wspólnego z antropomorfizowanym panteonem porec-
kim. Nie wiążą się [w żaden sposób] ani ze świętymi, ani z rozlicznymi
demonami świata nadludzkiego i nadnaturalnego. Dziurdzioeńska cudow-
ność to cudowność naturalna, przyrodnicza, [którą] sakralny wymiar tego
święta podnosi do niezwykłej potęgi. [Jego] złe moce [natomiast] mają
nie boską, sakralną, lecz ludzką genealogię: sprowadzają się do magii w jej
różnych postaciach od adetu do czarów, nabierających tego dnia — dzięki
[sakralizacji] przez skupioną świętość i cudowność nocy dziurdzioeńskiej
— niebywałej siły i natychmiastowej niezawodnej skuteczności.
[Właśnie] wiara w magiczny charakter święta dziurdzioeńskiego [jest

jego] głównym rysem w psychologii Poreczan. Kompleks bogactwa, po-
tencjalnie tkwiący w każdym Poreczaninie i aktualizujący się w sezonie
dziurdzioeńskim, uzyskuje w adetach, [czarach i] wierze w magiczną cu-
downość tej nocy niebywałą i niepowtarzalną okazję wykorzystania per

*[Inny wariant tego fragmentu:] Mityczny charakter tej praktyki podkreśla jeszcze inny,
wiążący się z nią szczegół: magia księżycowa. Jest [to] mityczne, wierzeniowe rozwiąza-
nie trudności, która [sprawia, że] poprzednio opisana praktyka [jest] czynnością praktycznie
niemożliwą. Głównym warunkiem pomyślności tego czaru jest to, by czarownicy w czasie
spełniania [go] zupełnie [nikt] nie zauważył. Wszyscy we wsi są jednak na nogach, wyglądają
co chwila z domu, warty stróżują przy dobytku. W tych warunkach czarownica, która waży-
łaby się na tę praktykę, nie mogłaby zostać niedostrzeżona. W atmosferze nocy świętojerskiej
niebezpiecznie jest babom wychodzić na wieś, gdyż podejrzenie, że coś knują, natychmiast
pociągnęłoby za sobą reakcję czujnych wartowników: podejrzaną po prostu by pobito i siłą
zmuszono do powrotu do obejścia. Toteż kobiety strzegą się, by przez nieostrożne postępo-
wanie nie narazić się na takie potraktowanie, i jeśli jeszcze przed wieczorem nie wyruszyły
ze wsi do koszar i na łąki dla dokonania magii z saczem, siedzą w domu i nie wychodzą poza
obejście. Istnieje jednak wiara, że mimo tych przeszkód i ostrożności czarownica może doko-
nać w tę noc swego dzieła. Lecz w tym celu musi się uczynić niewidzialną za pomocą czaru.
Czar ten polega na zrzuceniu księżyca z nieba na ziemię.
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fas et nefas⁶⁵ wszelkich szans, jakich obrzęd dostarcza człowiekowi dla za-
panowania nad niespodziankami i kaprysami przyrody i dla zaspokojenia
najbardziej uporczywych pragnień i pożądań. Złożona postawa Poreczani-
na wobec adetów, z jednej strony oscylująca między uznaniem dla tradycji
i zwyczajowym konformizmem, z drugiej zaś popadająca nieraz w zwąt-
pienie i lekceważenie dla „kobiecych sztuczek”, w magii dziurdzioeńskiej
ustępuje pełnej wierze i ufnej ocenie. [Tak więc] magia dziurdzioeńska
staje się jak gdyby wzorem i potwierdzeniem wszelkiej magii i wszelkie-
go adetu. Tym bardziej, że wśród różnych typów czarów jest ona jednym
z tych nielicznych, który istotnie jest praktykowany i który [zajmuje] miej-
sce w rzeczywistości życia wsi poreckiej, a nie w jej mitologicznej fikcji.
Wiara w skuteczność tej magii byłaby nie do pomyślenia bez bieżącej,

codziennej mitologii, która dostarcza faktów potwierdzających wierzenia.
O fakty takie nietrudno. Magia dziurdzioeńska przypada w [okresie], gdy
[rozpoczyna] się sezon gospodarczy i wszystkie cudowności, oczekiwane
za sprawą czaru, zaczynają się dziać zwykłą koleją rzeczy. Spośród se-
zonów, które nigdy nie są sobie równe pod względem mleczności stad
i ogólnego sukcesu gospodarczego, w pamięci Poreczan [utrwalają] się
tylko najlepsze. [I] one [właśnie] stanowią oczywisty dowód mocy i sku-
teczności odprawianej magii.
Ten stosunek do magii dziurdzioeńskiej dokładnie odzwierciedla […]

podany niżej tekst. Zawiera on opowieść Stefkojcy — jednej z moich, je-
śli nie najlepszych, to w każdym razie najuczynniejszych informatorek —
z dawnych czasów, gdy […] [brała ona] udział w dziurdzioeńskich prak-
tykach [domu Stojkowców] za sprawą nieżyjącego już dziś Desa.

Jedna godina stana Deso. Ostajifme mije take saczot, na jedno liwacze go
ostajifme. Na saczot srp sme turili i ostajifme pod saczow sołca. Pa go pokrifme
saczow so jedna wrecia. Nociow. Pa sme naraczali, szto je bericiet, szto je
mleko, tuje da dojdet. Sme naraczali od skopijsko żito, od prilepska pszenica:
„Kade da si, tuje te sakam, tuje da wlezesz”.

Na sabajle rano stanafme, kogaj se delit noć i den, da ne widit nekoj. Tija
madziji se! Go opkolifme saczot, posle zbirafme trewa zdoła pod sacz. Sme
sakali da zbirame mleko. Owde szto je opkoleno, odowde sme zbirali, szto
je na strana. Pa gaczkafme: „Mleko zbiram ja: od owcite Biłbiłoji, od krajite
Andziełkoji, od kozite Nastoji” — szto god biło.

Pa posle sme zakrmili brawi od trewata. Uf, szto mleko imasze posle! Tuku
im se ne onadesze na drugite w seło: urda ne im se waresze. Dojde Andziełko,
Biłbił dojde: „Szto wake? szto wake?”.

Tego roku przyszła kolej na Desa. O, tak zostawiliśmy sacz, na jednej łącz-
ce go zostawiliśmy. Na sacz położyliśmy sierp, a pod saczem zostawiliśmy sól.
I na noc przykryliśmy sacz wrecią. I przyzywaliśmy wszystkie plony i całe mle-
ko, żeby przyszły w to miejsce. Przyzywaliśmy [plon] ze skopijskiego żyta,
z prilepskiej pszenicy: „Gdziekolwiek jesteś, tu masz się zjawić, tu masz wejść”.

Rano wstaliśmy przed świtem, kiedy dzień oddziela się od nocy, żeby nikt
nie widział — bo to są czary! Okrążyliśmy [nożem] sacz, potem zbieraliśmy

⁶⁵Per fas et nefas (łac.) — prawem i bezprawiem (nie przebierając w środkach).
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trawę [i wkładaliśmy ją] na dół pod sacz. Chcieliśmy zbierać mleko— stamtąd,
spoza okrążenia, stamtąd żeśmy zbierali to, co jest na zewnątrz. I zamawiali-
śmy: „Mleko zbieram: od owiec Biłbiła, od krów Andziełka, od kóz Nasta” —
skąd popadło, zewsząd.

A później zakarmiliśmy owce trawą. Ach, ale mleko później mieliśmy! Za
to innymwe wsi się nie udawało. Urda im się nie warzyła. Przyszedł Andziełko,
Biłbił przyszedł: „Co się dzieje?, Co się dzieje?”.

Przeświadczenie o [uzależnieniu] spraw świeckich od formuł i manipu-
lacji [rytualnych] przyczynia się wydatnie do hipnotyzowania uczestników
tych praktyk atmosferą niepokoju i niesamowitości. Żadnemu też chyba
adetowi nie towarzyszy w takim stopniu poczucie dokonywania się cudu,
jak praktykom dziurdzioeńskim. O tym, jak żywe może być to poczucie,
świadczy wspomnienie Stefkojcy z jej dziurdzioeńskiego debiutu, kiedy ja-
ko młoda [niewiastka] z zadrugi Stojkowców została po raz pierwszy […]
dopuszczona do udziału w [tej] magii. Jej zwierzenie podaję […] w posta-
ci, w jakiej je zanotowałem⁶⁶:

Jednasz, szto sum naprajiła ja! Stanafme, odnesofme na Mramor sacz.
G’odnesofme saczot, ostanaf na weczer ja, g’opkolif saczow. Na weczer da
g’opkolisz saczot, ne czinit. Niszto ne idet pod sacz. Ti go naraczujesz: bericiet,
mleko swe pod sacz da wlezet, a toa niszto ne idet. Opkoleno je. Ne znajef ja
[i] g’opkolif saczot. Mi se soni. Sefte iszli koni, iszli, iszli, iszli tujeka. Tapoteli,
gazili tuje okułu saczot, okułu niego traga do traga besze. I posle saczow nad-
zod u gore se wratił. Po kukłusz take: nadzod besze se wratił. Kogaj se razbudif,
mu każa na żenite: „Aj, ne sakało opkułuanie saczow, deca! Ne znajef ja!”.

Co ja jednego razu nawyprawiałam! Wstaliśmy, zanieśliśmy sacz na Mra-
mor. Zanieśliśmy sacz i zostałam [tam] na wieczór. I okrążyłam sacz [nożem].
A jeśli wieczorem okrążysz sacz, to nie działa — nic nie wejdzie pod sacz. Ty je
wszystkie przywołujesz: plon, mleko, żeby weszły pod sacz, a tu nic nie wcho-
dzi. Bo jest okrążony. Ja [o tym] nie wiedziałam — i okrążyłam sacz. I miałam
sen. Najpierw szły konie, szły, szły, szły — tu, do tego miejsca. Tupały, deptały
tutaj koło sacza, wokół niego był ślad przy śladzie. I potem sacz się odwrócił,
[czyli] pokrywa krawędziami ku górze. Kiedy się przebudziłam, powiedziałam
kobietom: „Aj, nie trzeba było okrążać sacza, dzieci! A ja [o tym] nie wiedzia-
łam!”*.

*

[Ambiwalentnej] postawie Poreczanina wobec czarów dziurdzioeń-
skich […], wahającej się między moralnym oburzeniem i potępieniem

*[W notatkach:] Przeciwmagia mleczna. Mleko kako zbirat se wleczesze, se tegnesze. Szto
saczow mi sobrał trewawa szto ja doczuwał, take da mi dostojit mlekowo da mi go ne zemat
drugi. To’a ne odit tamo kaj szto zbirat. [Gdy mleko zbierali, wlokło się, ciągnęło. Ile trawy
zebrał sacz i ile jej zachował, tyle mleka niech nam zostanie, niech go nie wezmą inni. Żeby
nie odeszło tam, gdzie zbierają].

⁶⁶W notatkach terenowych Obrębskiego to „zwierzenie” Stefkojcy opatrzone jest tytułem
„Przełamanie dżajsu”.
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z jednej strony a fascynacją szansami, które magiczna kradzież mleka i plo-
nu otwiera przed jej mniej skrupulatnymi i […] odpornymi na pokusy
wykonawcami z drugiej, odpowiada dwojaka teoria skutków tej magii.
Wersja, będąca publicznym kredo Poreczanina w tej sprawie i równo-

cześnie dająca wyraz męskiemu punktowi widzenia, aprobującemu adet z
wszelkimi jego dobrodziejstwami, ale równocześnie oficjalnie potępiające-
mu kobiece czary, głosi, że mleko zbierane, będące produktem magicznej
kradzieży, nigdy nie ma tej dobroci, co mleko zwykłe, uzyskane drogą na-
turalną bez pomocy czaru. Pogląd ten z natury rzeczy wyznają najlepsi pa-
sterze, których stada słyną z obfitości i dobroci mleka, a przetwory mleczne
są bez zarzutu. [W ten sposób] nie tylko dają wyraz swojej chełpliwości,
stawiającej męskie umiejętności techniczne nierównie wyżej niż najbar-
dziej nawet „diabelskie” kobiece sztuczki, [ale także] sugerują otoczeniu,
że ich sukcesy mleczarskie są ponad wszelkimi podejrzeniami o praktyki
czarownicze, które skłonni są im przypisywać [zawistnicy]*.
Obok tej wersji istnieje [druga, całkiem] odmienna. Jest to wersja

kobieca — mniej publiczna, mniej jawna, nienadająca się do otwarte-
go demonstrowania, gdyż wprost inkryminująca jej wyznawcę. Jest ona
[faktyczną] communis opinio⁶⁷ Poreczan i [niekwestionowaną] podstawą
dogmatyczną czarów dziurdzioeńskich. Według tego poglądu czary same
przez się nie psują bynajmniej mleka stad należących do człowieka, któ-
ry się nimi posłużył. Czary […] nie szkodzą mleku, przeciwnie — mleko
zbierane to mleko najlepsze, gdyż pochodzi od najlepszych, wyborowych
stad. Obfitość zbieranego mleka […] nie odbija się [też] na jego jakości,
bowiem czar odbiera z cudzego mleka właśnie to, co najwartościowsze.
Nie szkodząc więc wykonawcom magii, zbieranie mleka skrupia się tyl-
ko na dotkniętych magiczną kradzieżą. To, co zostaje ofierze czarów, pod
względem ilości [stanowi] resztkę, [pod względem] jakości zaś — lurę,
z której nie można ani wytopić porządnego masła, ani uwarzyć urdy. Czary
dziurdzioeńskie, o ile wykona [się je] właściwie, przynoszą wykonawcom
[jedynie korzyści]; […] straty ponoszą tylko ofiary czarów. Te koncepcje
Poreczan co do skutków zbierania mleka ilustruje wiernie poniższy […]
tekst:

*[Inny wariant tego akapitu:] Opinie co do tego, jakie właściwości posiadamleko zbierane
za pomocą czarów, nie są jednolite. Jedna z nich głosi, że mleko uzyskane drogą czarów nigdy
nie posiada tej dobroci, co mleko naturalne, które [swą] ponadprzeciętną obfitość i dobroć
zawdzięcza troskliwości i zapobiegliwości pasterza i błogosławieństwu boskiemu, udzielone-
mu mu dzięki skrupulatnie i we właściwy sposób, zgodnie z przepisem i tradycją spełnionym
adetom. Wyznawcy tej opinii utrzymują, że mleko zbierane posiada wstrętny, odrażający za-
pach i nieapetyczną zawiesistość. Jest ono zgniłe, pełne robaków i ciągnie się jak pajęczyna.
Masło z niego jest złe, fermentowanie nie udaje się, tak że urdę z niego zrobić jest trudno.
Pasterze, których mleko jest dobre i smaczne i których masło i urda podziwiane są za swą
udatność i dobroć, chełpią się tym publicznie, uważając, że w takich okolicznościach ich suk-
cesy mleczarskie są poza wszelkimi podejrzeniami o praktyki czarownicze, które gotowi są
im przypisywać zawistni.

⁶⁷Communis opinio (łac.) — powszechne mniemanie, powszechna opinia.
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Odczynianie przez [odwrócenie] wykonanej praktyki. Przeciwmagia
mleczna. Inf[ormator] Kostadin rasteszki [tj. ze wsi Rastesz]
W [Bitowie] oskarżano jeden dom o zbieranie mleka. Mieli oni dobre mleko
i dużo. Wówczas pan domu postanowił zemścić się na wsi. Dokonał zabiegu
antymagicznego, którego celem było zniszczyć zbierane mleko. Nocą obnażył
się i trzymając w ręku jakieś zwierzę (podobno żółwia), trzykrotnie w milcze-
niu okrążył wieś. Po czym żółwia zabił i zakopał w śmietniku, wymawiając
odpowiednie formuły. Na drugi dzień u tych wszystkich, którzy zbierali mle-
ko, popsuło się ono. Cechą zbieranego, popsutego mleka jest, że wygląda jakby
pełne robaków (crwczinia). Poza tym ciągnie się jak pajęczyna („se tegnet ka-
ko pajaczina”). Wówczas we wsi powstał popłoch: ubłagano go, by [odwrócił]
magię. Wyjął żółwia i mleko wróciło do normalnego stanu.

Pikanteria przebijającej w tym opowiadaniu Schadenfreude polega na
tym, że zgodnie z oficjalnym poglądem Poreczan [dotyczącym] wpływu
dziurdzioeńskich czarów na mleko, posiadacze udanego mleka zbierane-
go — [dzięki] samej jego doskonałości — wynoszą siebie ponad wszelkie
podejrzenia, a odium praktyk czarowniczych spada na ich niewinne ofiary.
Te dwa sprzeczne poglądy nie [wykluczają] się jednak nawzajem.

Mleko zbierane, […] uzyskane […] drogą magicznej kradzieży, udaje
się [bowiem] tylko pod pewnymi warunkami: magia [musi] zostać od-
prawiona zgodnie z wszelkimi regułami czaru i nie [może] natrafić na
niweczącą jej rezultaty przeciwmagię. Podpatrzenie czarownicy podczas
jej zajęć, przerwanie czaru nagłym najściem niepowołanych, wykradze-
nie sacza, pozostawionego na noc bez opieki — wszystko to powoduje, że
nieudana magia dziurdzioeńska przynosi skutki przeciwne do zamierzo-
nych. Jeszcze realniejsze niebezpieczeństwo (gdyż trudno mu zapobiec)
grozi zbierającym mleko ze strony magicznych praktyk zapobiegawczych
i represyjnych. Niektóre z nich wplecione są w adety towarzyszące [rozpo-
częciu] zajęć mleczarskich, a mianowicie uroczystości pierwszego udoju
owiec i pierwszego bicia masła oraz warzenia urdy ⁶⁸. Najbardziej niebez-
pieczna jest jednak specjalna magia represyjna, która odpłaca za odebranie
mleka zepsuciem go. Niebezpieczeństwo [tej magii] tkwi przede wszystkim
w jej prostocie i niewymyślności, [które sprawiają, że] jej wykonanie [jest]
łatwe i [dostępne] dla każdego, kto czułby się poszkodowany czarami są-
siadów.
Delikwent zaopatruje się w żółwia i wyszedłszy nocą, w „głuchą dobę”,

poza wieś, przystępuje do wykonania aktu zemsty. Rozbiera się do naga
i zachowując [całkowite] milczenie, trzykrotnie okrąża wieś z [żywym]
żółwiem w ręku. Następnie zabija żółwia i zakopuje w jednym z wiejskich
śmietnisk, wypowiadając przy tym formułę decydującą o losach zbieranego
mleka*: „Kako żełkawa, szto cie s’osmrdit, take da s’osmrdit mlekowo, koj

*[Wariant w notatkach:] Goła kobieta winna okrążyć […] wieś trzy razy, niosąc żywego
żółwia w ręku. Co zamawia — nie wiadomo. Milczy? Następnie winna go zabić i zakopać
w śmieci lub nawóz.

⁶⁸Por. niżej rozdz. „Pasterskie obrzędy inauguracyjne. Zadoiny i zakwasiny”.
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szto mi go s’obrał. Take da s’osmrdit i niegowowo i szto mi go sobrał.
Kako dziubrewo, szto smrdit, take da mu smrdit mlekowo” — „Jak ten
żółw, co się zaśmierdnie, tak niech zaśmierdnie mleko tego, co moje zebrał.
Tak niech zaśmierdnie i jego własne, i to, co mi zebrał. Jak śmiecie, co
śmierdzą, tak niech mu śmierdzi mleko”.
Ten magiczny akt zemsty dotyka wszystkich, którzy zawdzięczają do-

statek mleka magicznej kradzieży od stad wykonawcy. Ich mleko [zacho-
wuje] swoją magiczną obfitość, ale traci na jakości. [Zmienia się w] mleko
pokwareno — zepsute. Przy zakwaszeniu nabiera odrażającego zapachu
i nieprzyjemnego smaku, staje się gruzełkowate i nieprzyjemnie zawiesiste.
O takim mleku Poreczanie mówią, że smrdit gomnojna (śmierdzi gównem),
wygląda, jakby [miało] […] robaki, i ciągnie się jak pajęczyna („imat ka
crwczinia i se tegnet ka pajaczina”). Takiego mleka ani nie można pić, ani
też nie daje się z niego zrobić masła czy urdy. W skrócie, […] wyrażającym
koncepcje przyczyny zepsucia się mleka, o mleku [mającym] wymienione
[…] cechy [mówi] się po prostu: ka zbirano— jakby zbierane.
Dlatego też zbieranie mleka jest zawsze [ryzykiem]. Stwarza [wpraw-

dzie] szansę niepomiernego przybytku bogactwa, ale też naraża na magicz-
ne niebezpieczeństwa jego utraty. Przenosi [prace] pasterskie z płaszczyzny
dających się kalkulować i kontrolować zajęć technicznych w nieobliczalną
sferęmagii ze wszystkimi [jej] konsekwencjami. Przede wszystkim zaś [wią-
że się] z zawierzeniem całorocznej produkcji mleczarskiej nie technicznym
umiejętnościom mężczyzn-pasterzy, lecz magicznym sztuczkom kobiet-cza-
rownic. [I] w tym też tkwi główne źródło niechęci mężczyzn-pasterzy do
uciekania się do czarowniczej kradzieży mleka w noc dziurdzioeńską.
W wyobrażeniach Poreczan psucie się mleka niekoniecznie [jednak]

musi mieć magiczną przyczynę. Niezdarność mleczarzy, a zwłaszcza nie-
zachowywanie czystości przy produkcji i przeróbce mleka przynoszą te
same skutki. Ale dlatego też, [tak czy owak], [zepsute] mleko podwójnie
kompromituje jego posiadacza. Rzuca cień na jego umiejętności techniczne
i sprawność mleczarską, a uprawniając do podejrzeń o czary, dyskredytuje
go moralnie. Nieudolność techniczna i magiczna jest zaś w oczach Pore-
czan równie niewybaczalna. [Tak więc] posiadacz zepsutego mleka zawsze
znajduje się w kłopotliwej sytuacji. Wie, że na współczucie […] nie ma co
liczyć i że jego nieszczęście […] będzie komentowane [w sposób] dla niego
niekorzystny; dlatego też do swych niepowodzeń mleczarskich przyznaje
się niechętnie i opornie.
[Przeciwnie niż on], mleczarz, któremu się wiedzie, znajduje w posia-

daniu pięknego, obfitego mleka podwójny powód do chwały. Jego sukcesy
mleczarskie zjednują mu opinię doskonałego pasterza i mleczarza, świad-
cząc równocześnie o jego nieskazitelności moralnej. Jeśli nawet nieskazitel-
ność ta nie jest bez zarzutu, [rekompensuje mu] to przeświadczenie, że ma-
giczne praktyki jego kobiet są silniejsze od innych i że magia jego domu nie
ma równej sobie we wsi. Poczucie [własnej] mocymagicznej jest zaś [takim
samym] powodem do dumy, jak świadomość sprawności technicznej; [jest
też] jednym z najważniejszych bodźców [magii] dziurdzioeńskiej […].
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Zbiór ziół i traw

Jak w każdym większym święcie, również i w święcie dziurdzioeń-
skim [z] jego adetami ważny udział mają dziewczęta. Ich rola polega na
[zbieraniu] dzikich ziół i traw, [by] zakarmić nimi stada. Pod tym wzglę-
dem obrzęd dziewczęcy powtarza niejako odmienne co do […] treści, lecz
analogiczne co do […] znaczenia praktyki kobiece. [Obrzęd ten nie] jest
wysoko ceniony przez kobiety wiejskie, [które tylko własnym] praktykom
magicznym i czarowniczym przypisują [fundamentalną] wagę, [zaś] w ry-
tualnych czynnościach dziewcząt skłonne są widzieć nie co innego, niż
zwyczajną rozrywkę: „Za jaglencze si odat, da se smejat, da igrat: koja
cie bidet poubaa” — „Dla zabawy sobie chodzą, żeby się pośmiać, żeby
potańczyć, [żeby zobaczyć], która będzie piękniejsza”. Ale że dziewczęcy
adet jest także bożym adetem, wywodzącym swoje praktyczne znaczenie
nie z rytualnej [sprawności] dziewcząt, lecz ze szczególnej mocy ziół i traw
w [tę] noc […], rezygnację z tej partii obrzędów każda z nich uważałaby
za […] niedopuszczalną […]; [byłaby to rezygnacja] ze szczególnych pre-
rogatyw, jakie stają się udziałem aranżujących dziurdzioeńskie obrzędy*.
Świętodziurdzioeński dziewczęcy zbiór ziół i traw nie jest […] bynaj-

mniej zabawą, jakkolwiek moment zabawy — co ma zresztą miejsce we
wszystkich publicznych obrzędowych występach dziewcząt — jest w nim
oczywisty. Jest on adetem [i] jak każdy adet podlega określonym regułom,
bez których spełnienia dziewczęcy przyczynek do obrzędów dziurdzioeń-
skich straciłby swoje magiczne walory. Dla utrzymania magicznej mocy,
którą mają w tę noc zioła i trawy, […] [trzeba] spełnić szereg warunków.
Po pierwsze więc, zbioru [należy] dokonać przed wschodem słońca, gdyż
tylko do [tego momentu] utrzymuje się w […] roślinach magiczna moc
dziurdzioeńska. Następnie, również przed wschodem słońca, a w szcze-
gólności przed wystrzałami ze strzelb, którymi mężczyźni ze wsi i z kolib
dają znać o tym, że noc się skończyła, należy poddać zebrane zioła i tra-
wy określonemu obrzędowi, gdyż w przeciwnym wypadku utracą swoją
[magiczną] moc i staną się [bezwartościowe] […]. Wreszcie same zbieracz-
ki muszą się pilnować, by przed wyruszeniem na ziołobranie nie dotknąć
ognia ani niczego, co ma [z nim] związek — to znaczy ogniska, żaru,
popiołu, łopatki od żaru czy [też] szczypiec — gdyż [w przeciwnym wy-
padku] pozbawią [zerwane ziele jego] magicznej mocy**.

*[Wyjściowy wariant powyższego akapitu w notatkach:] Socjologia. Zbieraczki: dziew-
częta i [niewiastki]. Specjalnie zaś dziewczęta. Jak każda czynność ceremonialna odprawiana
przez dziewczęta, zbieranie ziół związane jest z popisem piękności i stroju. Jest również zaba-
wą i przyjemnością. Święto — odzież świąteczna. Tekst: „Za jaglendże [sic!; zapis wariantowy
w stosunku do jaglencze] si odat, da se smejat, da igrat: koja cie bidet pouba’a” (Welᴶanica).

**[Wyjściowy wariant powyższego akapitu w notatkach:] Pora. Zbieranie poczyna się
przed wschodem słońca, jeszcze gdy się dzieli dzień i noc. Winno być skończone do wschodu
słońca; specjalnie zaś do momentu, gdy strzelba wystrzeli we wsi. Tylko w tym czasie zebra-
ne trawy i zioła posiadają moc leczniczą. Dodatki. Prócz tego zbieraczki winny „nie chwytać
ognia” przed zbiorem. Faktycznie wszelkie praktyki z ziołami winny być dokonane przez
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Jak we wszystkich dziewczęcych adetach, w zbieraniu ziół biorą udział
nie tylko dziewczęta, lecz także młode [niewiastki]. Odświętnie ubrane,
[gromadzą] się zazwyczaj jeszcze przed świtem, „kiedy dzień oddziela się
od nocy”, koło cerkwi i stamtąd wyruszają w drogę. Droga prowadzi przez
miejsca szczególnie obfitujące w zioła i trawy do kolib pasterskich, dla któ-
rych przeznaczony jest zbiór. Zazwyczaj [dziewczęta] idą od cerkwi w górę
na Łokwę i Koniusznik, skąd schodzą ku rzece, by następnie wspiąć się
na Prisoj, szczególnie obfitujący w różnorakie zioła i trawy. Tu na Priso-
ju zbieranie się kończy i po dokonaniu przepisanego obrzędu [zbieraczki],
umajone gałązkami i kwiatami, z pękami ziół i traw ruszają na Mramor,
gdzie położone są koliby*.
Maszerująca czereda dziewcząt rozbija się powoli na grupki, których

droga, ze względu na [różne] położenie kolib, [wiedzie] trochę inaczej.
Podział ten z natury rzeczy pokrywa się częściowo z podziałem wsi na
przysiółki lub rody. Przemarsz po miejscach obfitujących w zioła i trawy
odbywa się w szybkim tempie, gdyż dziewczęta spieszą się, by zakoń-
czyć zbiór na czas, to znaczy przed wschodem słońca lub wystrzałem ze
strzelby. Podczas zbierania obowiązuje je milczenie, gdyż głośna rozmowa,
a w szczególności śpiew […] mogą zaszkodzić mocy roślin. („Ciutanica cie
beret. Ne pejat. Do togaj biljeto se razbijat”. — „Zbiera się milcząc. Bez
śpiewów. Od nich się zioła psują”). Rwą wszystko, co im wpadnie w oczy
i co znajdą pod [stopą], starając się, by ze względu na znane czy nieznane
właściwości każdego z ziół, każde z nich mieć w swoim zbiorze. Zresztą ro-
dzaj zbieranych przez dziewczęta traw i roślin nie odgrywa specjalnej roli:
„Cie berat trefki swekaki: bilje. Boże bilje! Swekakwa trefka je ilᴶaczliwa
na Dziurdzioen” — „Zbierają wszystkie trawy — to zioła. Boże zioła! Na
Dziurdzioen każda trawka jest lecznicza”**.
Na Prisoju, który jest ostatnim etapem dziurdzioeńskiego przemarszu

zbieraczek, każda grupka i każda z dziewcząt spieszy się, […] by dozbierać
wszelkie zioła i trawy dotychczas pominięte […] i by zakończyć [zbiór]

kobiety, które nie dotykały ognia (głownia, żar, popiół, kacija [szufelka od żaru], maszata
[szczypce do paleniska]).

*[Wyjściowy wariant powyższego akapitu w notatkach:] Miejsce. Dziewczęta wyruszają
ze wsi powyżej cerkwi. Stąd idą w górę na Łokwę i Koniusznik. Po czym spuszczają się w dół
rzeki. Stamtąd drapią się na Prisoj, który specjalnie obfituje w różnorakie zioła i trawy. Od
Prisoju idą na Mramor, na trła, gdzie zbiór się kończy. Zazwyczaj kończą go na Prisoju, aby
ubiec wystrzał strzelby zawczasu.

**[Wyjściowy wariant powyższego akapitu w notatkach:] Przebieg zbioru. Dziewczęta wy-
ruszają odświętnie ubrane grupkami według podziału wsi. Z chwilą, gdy poczną rwać trawy,
zapanowuje kompletne milczenie: ani jedno słowo nie może zakłócić zbierania. Zbiera się
milcząc (ciutejki). Trawy i zioła rwą szybko, nie wdając się specjalnie w jego charakter i wła-
ściwości. Rodzaj zioła nie odgrywa roli.

Zioła. Nazwy ziół nie zebrane. Dziewczęta rwą każdą trawę i zioło lub kwiat, gdyż na
Dziurdziowden każda trawa, jeśli zerwana zgodnie z przepisanymi warunkami, posiada moc
leczniczą. Tekst: „Swekakwa trefka je ilᴶaczliwa na Dziurdziowden” (Stefkojca) [Na Dziurdzio-
en każda trawka jest lecznicza]. „Uroczno bilje berat” itp. [„Zbierają ziele od uroku”]. […]
Przemarsz po miejscach obfitujących w trawy i zioła odbywa się w szybkim tempie. Dziewczę-
ta rwą to, co im w oczy padnie i co znajdą pod nogą. „Od sweka trefka cie skinet” [„Zrywają
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Mak — bożurika (ne może 
da se plewi) [piwonia (nie 
można plewić)]
Rokawka — czekarina (pl.) 
[mydlnica lekarska]
Scabiosa — gombeł (ne 
plejime) [driakiew — nie 
pielimy]
Dziewanna — babini topuzi 
(pl.)
Oset: pałamida (pl.)

beli trnci (pl.)
Mlecz: mlecza’jec (pl.)
Grmotar — wilcze łyko (pl.)
Babjaczki — złocień (pl.)

odpowiednią ceremonią, zabezpieczającą zebrane [rośliny przed utratą]
magicznej mocy. Z chwilą, gdy uznają [go] za ukończony, zatrzymują się
przy jakimś kamieniu, pniu lub złamanym dębczaku, umieszczają na nim
[…] rośliny i okrążywszy [je] trzykrotnie, intonują specjalną, przepisaną
na tę okazję pieśń. Ceremonia ta jest bardzo prosta: „Cie zasto’at biljeto na
dabcziki, cie se zawrtat tri pati, pa cie go zapejat”— „Kładą ziele na dębcza-
kach, okrążają je trzy razy i ośpiewują” (Stefkojca)*. Ośpiewanie [ziela],

(trochę) z każdego (rodzaju) trawki”] (kompletność zbioru). Spieszą się, by zdążyć na czas:
by zakończyć zbiór przed wschodem słońca i przed wystrzałem strzelby.

Warunki. Zbieranie winno być rozpoczęte i skończone przed wschodem słońca. Obrzęd
terminalny winien zamknąć zbieranie, nim strzelba wystrzeli we wsi. Podczas zbierania obo-
wiązuje nakaz milczenia.

Nie! Mylne! Rozmawiają, lecz tabu pieśni obowiązuje! Zborat, tuku ne pejat! [Rozma-
wiają, ale nie śpiewają!].

Uroczno bilje. Pa baszka uroczno bilje je to. Segaj ostaat za łudi urocznoto bilje za cza-
denie. [Ziele od uroku. To właśnie jest specjalne ziele od uroku. Ludzie mają teraz to ziele od
uroku do okadzania]. Uroczno bilje berat. Cie poczadit kaj deteto od oczi. Nekomu mleko ne
je uba’o — grncze cie mu poczadit. Uroczno bilje je za od oczi. Cie si go poczadisz. [Zbierają
ziele od uroku. Będą nim okadzać dziecko od uroku. Czyjeś mleko nie będzie dobre — okadzą
mu [nim] garnek. To ziele od uroku. Żeby nim okadzać].

[Uroczno bilje oznacza ziele stosowane do leczenia skutków rzuconego uroku, a jego ma-
giczne właściwości wynikają z faktu, że samo jest zielem urzeczonym, tj. posiada właściwości
zarówno ziemskie, jak i chtoniczne. Rośliny urzeczone sytuują się na granicy tego i tamtego
świata, w przestrzeni liminalnej. Stąd obowiązek całkowitego milczenia podczas ich zbierania
oraz zakaz wydawania jakichkolwiek dźwięków, które oznaczałyby sferę ludzką].

*[Wariant w notatkach:] „Kogaj cie naberat biljeto, da doberat biljeto, pa cie go zastojat
na neszto: ja na kameń, ja na grmuszka, pa cie go zapejat”. [Gdy już nazbierają ziela, to kładą
je na czymś, na kamieniu albo krzaku, i ośpiewują je].
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Dautica. Scabiosa (driakiew)

przełamujące obowiązujący dotychczas
nakaz milczenia, jest głównym aktem
tego obrzędu. […] [Jego] sens pole-
ga na uodpornieniu […] zebranych
ziół i traw przeciw szkodliwym wpły-
wom, jakie im grożą [ze strony światła
dziennego], świeckiego nierytualnego
śpiewu i przedwczesnych wystrzałów,
które mogłyby [zaskoczyć] dziewczęta
w trakcie zbioru lub w drodze do ko-
lib. […] Nie ma [on] na celu udzielenia
zebranym ziołom magicznych [właści-
wości], moc tę [bowiem] zioła posiada-
ją same [z siebie] z [racji] cudowności
święta, nie [zaś wskutek] ludzkiej prak-
tyki. Dziewczęca ceremonia tylko tę
moc konserwuje i [chroni przed] „roz-
biciem” przez świeckie odgłosy, które
[mogą] przerwać okres „cudowności”.
To znaczenie ceremonii nie znajduje
[jednakże] wyrazu w słowach pieśni,
której dwa warianty (uważane za rów-
nie dobre) brzmią następująco*:

[I]
Słagaj biljke od płanina,
Biljearo i Diłbero.
Da mi zlezesz po wrf płanina,
Da dowedesz ładna woda,
Da dowedesz Dziuroji dworie,
Cie te preczekat Dziuro owczarecze.

Schodźże, ziele, z góry,
Biljearze i Diłberze⁶⁹.
Zejdźże do mnie z góry szczytu
I przyprowadź chłodną wodę,
Przyprowadź na Dziurowe podwórze,
Przywita cię Dziuro owczarzyk.

[II]
Słagaj biljke od płanina,
Biljearo i Diłbero.
Swekrwa wikat, dete ti płaczet,
Dete ti płaczet, gosti ti doszli,

Gosti ti doszli: tatko i majka,

Schodźże, ziele, z góry,
Biljearze i Diłberze.
Świekra woła, twoje dziecko płacze,
Twoje dziecko płacze, przyszli do ciebie

goście,
Przyszli do ciebie goście: ojciec i matka,

*[Wyjściowy wariant powyższego akapitu w notatkach:] Gdy zbiór uznany za skończony,
wówczas cały pęk ziela zostanie umieszczony na jakim pniu lub na dębie i dziewczęta okrążą
trzykrotnie dąb z zielem. Okrążenie to przełamie tabu mowy i dziewczęta zaśpiewają pieśń:
„Słagaj biljke od płanina…” [„Schodźże, ziele, z góry…”]. Znaczenie pieśni: sfinalizowanie
zbioru, usprawiedliwienie gorliwości w zbieraniu i zaniedbania innych obowiązków. (Se za-
liga’a wo biljeto barejki [Zbierając zioła, nurzały się w nich]) (Welᴶanica). Usprawiedliwienie
dla dalszej nieobecności?

⁶⁹Biljear to imię utworzone od bilje; Diłber — imię o znaczeniu ‘ukochany, umiłowany’,
a także ‘kochanek’.
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Tatko i majka, twoji dewer-bracia.
Ako płaczet, neka mi puknet deteto,

Ako doszli tatko i majka, neka sedat.

Ojciec i matka, twoi obcy-bracia⁷⁰.
Jeśli dziecko płacze, niechaj z płaczu

pęknie,
Jeśli przyszli ojciec i matka, niech

spoczną.

Ceremonia [ośpiewania ziela] jest właściwie [antycypacją] […] ak-
tu o identycznym znaczeniu, któremu dziewczęta winny poddać zebrane
[rośliny] po przybyciu [do kolib]. […] Każda też zbieraczka w obawie,
„da go ne razbijat biljeto” („by nie uszkodzić ziela”), pospiesza się z tą
[…] ceremonią. O ile przypadkiem jakiś niewczesny wystrzał zaskoczy
ją [wcześniej, zebrane ziele] może stracić całą magiczną moc; da temu
wyraz w stereotypowym komentarzu: „Uf, pokwareno: mi razbi go” —
„Och, zepsute: uszkodził mi je”. Niebezpieczeństwo to jest tym realniejsze,
że wszystkie dziurdzioeńskie praktyki odbywają się w atmosferze ostrej
rywalizacji i wrogości, jaka opanowuje wieś w to święto. [Może ona] ła-
two skłonić jakiegoś pasterza, [który otrzymał] już zbiór przeznaczony dla
[swoich] stad, do złośliwego działania na szkodę pozostałych. [Dodatko-
wym] sensem antycypacyjnego ośpiewania [ziela] przed przyniesieniem
go [do bacówek] jest [dawanie] znaku pasterzom w kolibach i mężczy-
znom we wsi, że zbiór się zakończył i wystrzały ze strzelb nikomu już nie
zaszkodzą*.
Dziewczęta, postrojone […] kwiatami i potkami, niosąc pełne naręcza

i pęki ziół [i traw], przybywają […] na Mramor, gdzie [znajdują się] koliby
pasterskie i gdzie oczekują [ich] pasterze […]. [Następnie] udają się […]
na gumna, gdzie powtarzają dokonaną już ceremonię okrążenia i ośpiewa-
nia [ziela] w ten sam sposób, jak [czyniły to] w lesie, z tą różnicą, że tym
razem nie umieszczają [roślin] na byle jakim kamyku czy pniaku, ale na
ścięzorze gumiennym, i że pieśń, którą intonują w czasie okrążania, jest
inna. Brzmi ona:

Dewet dewojki bilje bera’a,
Bilje bera’a, jawor krsze’a,
Jawor krsze’a, stado krme’a.
Biljka dewojka bilje ne beret,

Dziewięć dziewcząt ziele zbierało,
Ziele zbierało, jawor łamało,
Jawor łamało, stado karmiło.
Biljka dziewczyna ziela nie zbiera,

*[Wyjściowy wariant powyższego akapitu w notatkach:] Wystrzał strzelby we wsi to ele-
ment rytualny. „Cie go razbijat” [(Wystrzał) psuje”]. O ile nastąpi on w momencie, gdy zbiór
ziół jeszcze niezakończony, gdy obrzęd finalny nieodbyty, wówczas zioła zebrane tracą moc
leczniczą: stają się zwykłą trawą. Ziele jest rozbite („bilje je razbijeno”). Każda zbieraczka naj-
bardziej boi się, „da mi go ne razbijat biljeto” [„żeby mi nie zepsuli ziela”]. O ile przypadkiem
wystrzał zaskoczy ją podczas zbierania, wówczas wykrzyknie: „Uf, pokwareno! Mi razbija
go!”. [„Och, zepsute: uszkodzili mi je”], i ziele wyrzuci jako bezwartościowe. Tekst: „A pusz-
ka da czujesz, puszka da pucne: «Uf, pokwareno — cie welit — Mi razbi go!»” [„A strzelbę
jeśli usłyszysz, jak strzelba wystrzeli: «Och, zepsute» — mówią — Uszkodził mi je!”].

⁷⁰Rodzice młodej niewiastki są tu określani jako dewer-bracia (dosł. dziewierz-bracia),
ponieważ wraz z zamążpójściem zmienia ona dom i tym samym rodzinę. Ród, z którego
pochodzi, otrzymuje cechy obcego; stąd rodzice stają się — symbolicznie — obcymi: „dzie-
wierz-braćmi”.
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Bilje ne beret, jawor ne krszit,
Jawor ne krszit, stado ne krmit,
To’a mi słuszat owczar kaj swirit.
Owczar kaj swirit, jagnie kaj blejet,
Zwona kaj zwonit, owci kaj blejat.

Ziela nie zbiera, jaworu nie łamie,
Jaworu nie łamie, stada nie karmi,
A tylko słucha, skąd owczarz gra.
Skąd owczarz gra, skąd jagnię beczy,
Skąd dzwonki dzwonią, skąd owce

beczą*.

Po ośpiewaniu [ziela przy] ścięzorach gumiennych dziewczęta rozcho-
dzą się ze swoimi ziołami i trawami po koszarach, solniskach i łąkach, by
zakarmić [nimi] stada. „Trefkiwe za stokawa da se zakrmit. Na soliszta,
kamenie, cie lisat soł. Na dzemna je otkrmu’at. Pred sołnce, pred pładne”.
— „Bydło trzeba zielem zakarmić. Sól zlizują z lizawki, z kamienia. Na zie-
mi je zakarmiają. Przed słońcem, przed nadejściem południa”**. Czynność
ta odbywa się bez żadnych [szczególnych] obrzędów***. Do ceremoniału
należy zaliczyć co najwyżej odśpiewanie jeszcze jednej pieśni […], która
już bardzo luźno wiąże się z dziurdzioeńskim ziołobraniem:

Preberi cwecie, Cwetko owczare.
Da szto cie mi go, Cweto dewojko?
Mojata łuba cwecie ne nosit,
Cwecie ne nosit, tafra ne znajet.
Kuciata metet, katot ne metet,
Gława si mijet neraspleteno,
Dete mi kapet nerazwijeno,
Buniszte prajit sredi ogniszte.
Na buniszteto peczurki rastat,
Od peczurkite komad mi meset,
Zdołnata kora kołku wratana,
Zgornata kora kołku streana⁷¹,
Witkanicana kołku gredana.

Pozbieraj kwiaty, Cwetku owczarzu.
Na co mi one, Cweto⁷² dziewczyno?
Moja kochana kwiatów nie nosi,
Kwiatów nie nosi i ozdób nie zna.
Izbę zamiata, w kącie nie miecie,
Głowę myje nierozplecioną,
Dziecko kąpie nierozpowite,
Śmietnisko robi na palenisku.
Na śmietnisku rosną grzyby,
Z grzybów tych komad miesi,
Skórka od dołu niczym te wrota,
Skórka od góry niczym ta strzecha,
A witkanica ⁷³ taka jak grzęda.

*[Komentarz w notatkach:] Znaczenie pieśni: „Na jedna budała, na jedna głupa, mu se
smejali” [„Z jednej wariatki, głuptaski, śmiali się”] (Welᴶanica). Druga inform[atorka] (De-
sojca): Dziewczyna zakochana w owczarzu („go sakat taja” [ona go kocha]).

**[Uzupełnienia z notatek:] Pa i trewa i soł cie ji dajesz na stokata. Soł w krpułajca, w ła-
ticzeto. [I trawę, i sól dajesz bydłu. Sól w szmatce, w łatce]. Cie mu kłaat sołca, cie mu kła’et
sołca [i] uszte doma cie zemisz. [Kładą im sól, i jeszcze do domu weźmiesz].

***[Uzupełnienie z notatek:] Stokawa? Pa i toa za zdrawje. Trefczinia cie beresz za zdrawje.
Koj szto imat zarazna stoka, pred sołnce cie ja zakrmit na tudź sinur da ozdraat. Poarno da
ne znaat. Da se nabłaznat na soliszta, łoszo je. Cie go prezemat tija swe łoszoto. [Dobytek?
To też dla zdrowia. Ziele zbierasz dla zdrowia. Ten, kto ma zarażone bydło, przed wschodem
słońca zakarmia [je] na cudzej miedzy: żeby ozdrowiało. Lepiej, żeby nikt o tym nie wiedział.
Jeśli bydlątka się skuszą na (cudze) lizawki — niedobrze; wtedy przejmą całe zło].

⁷¹W rękopisie Obrębskiego występuje też wariant: Zgornata kora kołku tarunion (streana)
— Skórka od góry jak ta stolnica (strzecha).

⁷²Pieśń opiera się na grze słów: imiona Cweta i Cwetko znaczą ‘kwiat’ (mac. cwet).

⁷³Witkanica, mac. witkałnik— rodzaj placka z rozciąganego w dłoniach ciasta. Po wypieku
przyjmuje on specyficzną, warstwową strukturę, która zbliża go wizualnie do ciasta francu-
skiego. W tym przypadku witkanica oznacza krawędzie komadu: skórka ciasta robionego przez
bohaterkę pieśni podwija się do góry na krawędziach, przybierając formę komadu.
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Da’aj ti tebe, Cwetko owczare?
Turi go niego, zemi go mene.
Da’aj ti tebe, Cweto dewojko?
Kako da tura so maszko dete?

Czyżeś oszalał, Cwetku owczarzu?
Porzuć ją, weź mnie.
Czyś oszalała, Cweto dziewczyno?
Jakże ją rzucę z dzieckiem,

z chłopczykiem?

[Inny wariant tej pieśni:]

Sadiła Jana beli bosiłok,
Ajde, jubawa Jano!
Kaj go sadiła, ne go wadeła,
Ajde, jubawa Jano!
Rasło, porasło drwo wisoko,
Drwo wisoko, senka sziroko,
Ajde, jubawa Jano!
Pod senka sedat tri łudi mładi,
Tuje mi wrwit jubawa Jana,
Mi praszujesze tri łudi mładi:
Al’ swe żeneti, al’ ne [żeneti],
[brak fragmentu], tri łudi mładi?
Swi sme żeneti, ka ne [żeneti]?
Naszite żeni crni panokli,
Katot go metat, kucia ne metat.
Justrede kucia buniszte prawat,
U buniszteno peczurki rastat,
Od peczurkite komad mi mesat.
Gornata kora kołku strejana,
Dołnata kora kołku wratana,
Ajde, jubawa Jano!
Witkanicana kołku gredana.

Sadziła Jana białą bazylię⁷⁴,
Hejże, piękna Jano!
Tam, gdzie sadziła, nie wyrywała,
Hejże, piękna Jano!
Rosło, urosło drzewo wysokie,
Drzewo wysokie i cień szeroki,
Hejże, piękna Jano!
W cieniu siedzieli trzej młodzi chłopcy,
A piękna Jana tam przechodziła
I zapytała tych trzech młodzieńców:
Czyście żonaci, czy nieżonaci,
[brak fragmentu], trzej młodzieńcy?
Wszyscy żonaci, jak nieżonaci?
Te nasze żony, czarne pokraki,
Kąt zamiatają, domu nie miotą,
Śmietnisko robią pośrodku domu,
Na tym śmietnisku grzyby hodują,
Z tych grzybów komad nam wyrabiają.
Skórka od góry jest niczym strzecha,
Skórka od dołu jest niczym wrota,
Hejże, piękna Jano!
A witkanica taka jak grzęda.

[…] [Pieśni dziurdzioeńskie mają dwa aspekty]: obrzędowy i [świecki]
[…], ściśle związany z rozrywkowym i zabawowym charakterem świę-
ta. […] Pod względem obrzędowym są [one] — podobnie jak na przy-
kład pieśni weselne — zapowiedziami […] [mających nastąpić] ceremonii
i czynności. [I tak], pierwsze pieśni śpiewane na Prisoju (zwłaszcza wa-
riant pierwszy) obwieszczają zakończenie zbioru i zapowiadają udanie się
dziewcząt [do kolib]. Treść pieśni drugiej […] stanowi inaugurację za-
karmienia stad magicznym zbiorem. Wreszcie trzecia [jest] zapowiedzią
przybycia do bacówek, gdzie zbieraczek z ich zbiorem oczekiwać mają pa-
sterze*. Niezależnie od inauguracyjnego [sensu] tych pieśni** zawiera się

*[Adnotacja na marginesie:] Uwaga: pieśń trzecia poprzedza zdaje się drugą; śpiewana
jest, gdy dziewczęta ze swym zbiorem wędrują z Prisoju do kolib.

**[Komentarz w notatkach:] Te trzy pieśni to dziurdziowdenski cykl obrzędowy. Te śpiewa
się obowiązkowo. Potem inne, jak popadnie. Tekst: „Tija je pejat sefte. Posle cie pejat kako
cie mu teknet” [Te śpiewają najpierw. A potem śpiewają, co im przyjdzie do głowy].

⁷⁴Mowa o czyśćcu rocznym (łac. Stachys annua L., inne nazwy: staraczac, beł/beli czistacz),
roślinie silnie miododajnej, przyciągającej pszczoły. Beli bosiłok jest symbolem kobiecej nie-
winności seksualnej. W pieśniach oznacza najczęściej zapowiedź utraty dziewictwa.
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w nich także treść świecka o charakterze erotyczno-zalotniczym. Odbija
[ona] wiernie charakter święta i jego atmosferę. Wątek miłości i zalotów
wiąże się tu z publicznym, odświętnym wystąpieniem dziewcząt, z ich [sa-
modzielną] wędrówką ze wsi do kolib. Pieśni miłosne śpiewane przy takich
okazjach [należą do] tych nielicznych sposobówwzbudzania zainteresowa-
nia [erotycznego], jakie [dopuszcza] miejscowy zwyczaj.

Zapotkuanie — dziurdzioeńskie majenie się

Nocne praktyki kobiece i dziewczęcy poranny zbiór ziół, [przeradzają-
ce się w ciągu] dnia w nieustanne akty zakarmiania stadmagicznąmieszan-
ką, nie wyczerpują […] całości obrzędów dziurdzioeńskich. Stanowią tę ich
część, która dotyczy zdrowia, płodności, [zwłaszcza zaś] mleczności stad,
i z natury rzeczy koncentrują się poza wsią, [w koszarach] i bacówkach,
gdzie przebywają [ze stadami] pasterze. Ale i wieś — w której pozostaje
znaczna część [mieszkańców], przede wszystkim większość dzieci — ma
swój udział w święcie […]. Tu skupiają się adety, których intencja jest po-
dobna do [intencji] porannych obrzędów dziewczęcych, tyle że nie dotyczy
stad, lecz ludzi. Polegają one na przystrajaniu się kwiatami, ziołami i gałąz-
kami drzew, by przejąć od nich ich cudowną dziurdzioeńską moc, a przede
wszystkim, by za ich sprawą udzielić na cały rok ludziom— i wszystkiemu
zresztą, co się nimi przyozdobi — sił, zdrowia i innych podobnych [wła-
ściwości].
O pierwszym świtaniu, gdy dziewczęta wyruszające na zbiór ziół gro-

madzą się przy cerkwi, ruch [zaczyna się] w całej wsi, wszyscy bowiem
w różnym stopniu biorą udział w dziurdzioeńskich adetach. Wszystkich
[zatem] obowiązuje praktykowane przez cały okres wiosenny, a szczegól-
nie wskazane w [sam] dzień Dziurdzioenu, poranne [spożycie odrobiny]
chleba. Magiczna, skoncentrowana cudowność przyrody ma bowiem w ten
dzień również swoje złe strony: „Na Dziurdzioen swekakwo pile szto cie
pisnet, weć si razbijen, da ne kasnesz. Na Dziurdzioen — togaj wecie od
swekakwo pile, szto god biło, rano cie stanesz, po jedno trofcze cie kasnesz.
Da te ne razbijat piliniata. Take ostana” — „Na Dziurdzioen każdy ptaszek,
który piśnie, to jeśli nie zagryziesz [chleba], szkodę ci przyniesie. Na Dziur-
dzioen — dla ochrony przed każdym ptaszkiem, jakimkolwiek, gdy rano
wstaniesz, [od razu] odrobinę przegryź. Żeby ci nie naszkodziły ptaszki.
Tak jest od pradawna”.
Ta zapobiegawcza praktyka jest tylko wstępem do dalszych […] ade-

tów […]. W tym samym czasie, kiedy dziewczęta rozpoczynają swoje
ziołobranie, na podobny zbiór wyruszają kobiety […] we wsi — każda
[z nich] dorywczo i na własną rękę. W czynnościach tych [mogą] brać
udział również […] mężczyźni; główna jednak rola przypada gospodyni
czy też najstarszym babom znającym się na ziołach i roślinach. Dyrygu-
ją one zbieraniem, udzielając rad i wskazówek młodszym, przeglądając
ich zbiór i uzupełniając go własnymi [znaleziskami]. W zbiorze tym nie
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chodzi bowiem o przyniesienie [jakiegokolwiek] ziela, ale o [określone]
zioła, kwiaty oraz gałązki drzew i krzewów — te mianowicie, które mo-
gą być użyte jako potki. Tak nazywają się zioła, kwiaty i gałązki, które
zatknięte za pas […] jako dziurdzioeńska ozdoba mają udzielać nosicielo-
wi swoich właściwości. [To owe] właściwości decydują, […] które rośliny
znajdą się w zbiorze. „Potki: da bideme suroji, zdraji da si bideme. Suroji
da si bideme. Cwecieno si go kłaame za pojas, surojinka”. — „Potki: żeby-
śmy byli surowi, zdrowi. Żebyśmy surowi byli. Kwiecie wtykamy za pas —
surowinkę”.
[Do potek] należą więc rośliny kwitnące pięknym, okazałym kwiatem,

jak petoprst [pierwiosnek] lub badzer ⁷⁵ [lilia biała], następnie różne zio-
ła lecznicze, przede wszystkim wratika [wrotycz] i strecia [kosaciec żółty
— szczęstka]; mają one pierwszeństwo, gdyż w noc dziurdzioeńską ich
uzdrawiająca moc osiąga szczyt i zrobione z nich potki leczą bez pomocy
[zamówień] i zabiegów znachorskich. Spośród drzew i krzewów za potki
służą tylko te, które owocują, [czyli] rodzą („szto imat rod”) — a więc
przede wszystkim [rosnące w ogrodach] drzewa owocowe: grusze, wiśnie,
jabłonie i orzechy. Z innych drzew szczególnie wyróżniany [jest] jawor —
ze względu na swoją zdrowotność, tarnina — dla swej odporności i nie-
dostępności, dren (dereń) — dla czerstwości, której na Dziurdzioen ma
udzielać ludziom, leszczyna — która ma im dawać lekkość i zwinność,
wreszcie dziki klon, bez i inne. „Wratika, strecia. Swe szto cie mu turat
na biljeto. Badzerka. Swekakwa trefka. Wecie swekakwa trefka to’a bilje
go wikat. Swe szto krszat — potki: wratika, od dren, petoprst, od leska,
cresznine, krusznine. Streciata nie[gowa, od bolesnikot]. Cie se prestre-
fit neszto, cie se stretet neszto — so nekoja biljka cie mu dajet. Kako
ogoń cie bidet to’a wecie. Ne go kławasz na tebe — ne czinit. E adet.
Ostanało adet da se nakrszat na Dziurdzioen so surojinka”. — „Wrotycz,
szczęstka — wszystko jest zbierane jako ziele. Lilia. Każda trawka. W koń-
cu każdą roślinkę nazywają zielem. Wszystko, co rwą, nazywają potkami:
wrotycz, dereń, pierwiosnki, leszczynę, czereśnie, grusze. To na szczęście,
od chorób. Przytrafi się coś, stanie się coś — dadzą [człowiekowi] ja-
kieś ziele. Kiedy ogień [choroba] trawić cię będzie. Jeśli się nie umaisz
— niedobrze. To adet. Taki jest adet, żeby na Dziurdzioen nazrywać suro-
winki”.
Ten wiejski zbiór potek nie wymaga od zbieraczy dalekich wycieczek,

podobnych do […] odbywanych [przez] dziewczęta dążące [do kolib].
Większość potrzebnych roślin rośnie między zagrodami we wsi [lub] tuż
przy [niej]. Szperania i poszukiwania nie wybiegają więc daleko poza wiej-
skie opłotki. Podobnie jak […] zielarki*, zbiór potek podejmować mogą

*[W notatkach:] Biljarica, biljaricite — zielarka, zielarki. Dziurdziowden: „Cie odite na
bilje!” [„Pójdziecie po zioła!”].

⁷⁵Badzer, mac. bazer.
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tylko ci, którzy nie mieli w ubiegłym roku do czynienia z [umarłym] (któ-
rych „ne faciasze mrtoec” — „nie dotykał nieboszczyk”) ani nie dotykali
w tym dniu ognia („toj ogoń szto ne faciał” — „ten, kto nie dotykał ognia”).
[W przeciwnym wypadku]: „kako ogoń cie bidet toa cwecie; ne go kłaasz
na tebe. Ne czinit” — „te kwiaty będą jak ogień; nie kładź ich na siebie, bo
to przynosi nieszczęście”.
Adetom mającym zapewnić na cały rok zdrowie tym, którzy ich do-

stąpili, poddawane są przede wszystkim dzieci. Każda z matek po skom-
pletowaniu zbioru urządza swoim dzieciom magiczną kąpiel […] w „nie-
napoczętej”, to znaczy świeżo przyniesionej ze źródła i nieużywanej dla
innych celów wodzie. Do tej wody, dla nadania jej właściwości leczni-
czych i magicznych, wrzucona zostaje partycypująca w cudowności nocy
dziurdzioeńskiej suroinka [świeże (ziele)], to znaczy magiczne zioła i rośli-
ny, [w tym zwłaszcza] wratika (powrótka, [czyli wrotycz]) — uniwersalny
środek magiczno-leczniczy, przywracający zdrowie i figurujący w każdej
magii znachorskiej. „Majka so szto zapotnuat decata? So toa. Swe so toa —
majka mu. Cie izmijet na Dziurdzioen so wraticzica, suroinka cie frlit wo
wodata. Sabajle — sołnce ogrejało i rano cie go izmijet — denot u gore”.
— „Czym matka mai dzieci? Tym [właśnie]. Wszystkim tym, co ma — ich
matka. Wymyje [je] na Dziurdzioen wrotyczem, świeże ziele wrzuci do wo-
dy. Rano, [kiedy] słońce ogrzeje wodę, rano wymyje — [kiedy już] dzień
w pełni”.
Dorośli nie biorą kąpieli; poprzestają na ustrojeniu się […] w zebrane

potki, czyli — jak mówią Poreczanie — se zapotnuat [mają się]⁷⁶. Rośliny,
zioła i gałązki, których magiczne właściwości uważają za najbardziej dla
siebie pożądane, zatykają za pas i stroją się w nie. [Na pierwszy ogień] idzie
najczęściej dereń, potem leszczyna, wreszcie różne kwiaty i zioła lecznicze.
„Sefte czoek cie se zapotnuat so dren: da bidet cwrst. Posle so lefcze: da
bidet lesen. Posle trefczinia-swesztina: petoprsczika, wratika: da se swra-
tit, da se poprajit. Sega sum łosza ja — cie se swratim”. — „Najpierw się
człowiek mai dereniem — dla zdrowia. Później leszczyną — żeby było mu
lekko. Później kwiatowo-ziołowo: pierwiosneczek, wrotycz — by się od-
nowić, poprawić. Źle się czuję — uzdrowię się”. Mają się starzy i młodzi,
mężczyźni i kobiety, wieś na własną rękę i [koliby] na własną. Dziewczę-
ta dokonują tej ceremonii w trakcie ziołobrania, przeznaczonego dla stad.
„Ee, cwetińczinia si kłaat, ce cie si redat cwecie swekakwi. Ostanało od
staro”. — „Kwiatuszki na siebie kładą, stroją się w kwiaty wszelakie. Tak
jest od pradawna”.
Nie tylko […] ludzie dostępują błogosławieństwa tego adetu. Swoje

potki otrzymują również pola i niwy, ule i pasieki, wreszcie ambary, w któ-
rych przechowuje się doroczny zbiór zboża. Cel tej praktyki jest taki sam,
jak przy strojeniu się ludzi: udzielenie niwom, plonowi i pszczołom dobro-
czynnych właściwości dziurdzioeńskiej przyrody. „Na trnkine cwetice kłaat
i bawcze cie otkopat, pa cie zapotnuat so bawcze (baz). Kogaj cie se pusz-

⁷⁶W swoim roboczym tłumaczeniu Obrębski stosował kalkę zapotkowują się.
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tat, na dzemna da se krenat, da ne odat na drwa. So drwo da zapotnesz, na
drwa odat”. — „Na ulach kładą kwiaty i darń wykopują i mają nią ule, dar-
nią. Po to, by pszczoły po wypuszczeniu trzymały się ziemi, żeby nie szły
na drzewa [tj. by pszczoły leciały zbierać nektar miodowy z kwiatów, a nie
spadź z drzew]. Bo jak umaisz drewnem, to pójdą na drzewa”. Zapotkuanie
nie ogranicza się jednak do tego. Potkami zdobi się (czyli se redit) niemal
wszystko w domu i w obejściu […], przede wszystkim [drzwi] wejściowe
[…], w domu zaś skrzynie z mąką, skrzynie dziewczęce i kobiece, skrytki
ścienne, beczki, naczynia itd. „So petoprst — cweti cie s’izlegoa. I po wrata
si kłaat cwecie, i po pendżiri, po kowczezi, po wratine, po ambarine swe cie
redat, i na kaczinia kłaat. Da se razsurojit toa surojinczica”. — „[Zdobi się]
pierwiosnkiem— szukając, gdzie już wzeszedł. Rozglądają się za kwiatami
pierwiosnka. I na drzwiach wieszają kwiaty, i w oknach, i na skrzyniach,
i na sąsiekach, i na kadziach kładą. Żeby się surowinka roznosiła”. W tym
dziurdzioeńskim strojeniu się i zdobieniu wszystkiego magiczne intencje
adetów niepostrzeżenie przechodzą […] w zgoła już świecką manifestację
radości i wesela, jaka ogarnia wieś w to święto.
Jeszcze tylko zaduszne zadużbiny ⁷⁷, zaniesione z rana zmarłym, odbi-

jają od tej atmosfery. [Stopniowo jednak] nocna atmosfera podejrzliwości
i złości ustępuje miejsca świątecznej radości, i gdy w południe dziewczęta
wracają z kolib do wsi, po magii i obrzędach [przychodzi czas na] zwy-
kłą świąteczną wesołość i zabawę. Na cmentarzu, gdzie z rana zanoszono
zadużbiny, rozpoczynają się tańce i na starych grobach przy akompania-
mencie gajd wytupują takt to mieszające się ze sobą, to znów tańczące
oddzielnie ora męskie i dziewczęco-kobiece.

*

Dziurdzioen jest świętem, w którym zarówno religijna mistyka rytuału,
jak i jego oprawa społeczna znajdują […] najbardziej klasyczny wyraz.
W żadnym chyba innym święcie czy cyklu świątecznym nie uwydatnia
się równie [wyraziście] charakterystyczna dla wszystkich dni sakralnych
przejściowa, krótkotrwała kondensacja świętości i cudowności, i to zarów-
no w postaci mocy dobrych, jak i złych. [Uwydatnia się w nim również]
wąska granica oddzielająca rytuał od czarów, magię czarną od białej,
[a także] związek miedzy magią, ujętą w ramy kalendarza sakralnego,
a czynnościami świeckimi, w szczególności zaś sezonem gospodarczym.
[I] wreszcie — pełny obraz kobiecego sacerdotium, w którym rytualna rola
mężczyzn sprowadzona jest do zera, zaś rozdział funkcji [rytualnych] mię-
dzy kobiety i dziewczęta pokrywa się z odmiennością odprawianej przez
nie magii: kobiecej — sekretnej, zbliżonej do czarów i dziewczęcej — jaw-
nej i publicznej, mającej cechy aktu religijnego.

⁷⁷Zadużbina (mac.) — rytualna ofiara z pożywienia i napoju zanoszona na groby bliskich
(których dusze włączone zostały w obręb kultu przodków) i tam spożywana.



446 WALKA O BYT. [MAGIA I GOSPODARKA W CYKLU ROCZNYM]

Pasterskie obrzędy inauguracyjne. Zadoiny i zakwasiny

Adety, które [inaugurują] regularną pracę w bacówkach, polegają na
ceremonialnym zadojeniu […] stad i uroczystym wstępnym biciu masła
i warzeniu urdy. Adety te noszą nazwę zamołzuanie i zamatuanie, co w prze-
kładzie na polski będzie brzmiało zadoiny i zamąciny ⁷⁸, czyli zakwasiny.
Oba te obrzędy następują bezpośrednio po sobie w ten sposób, że [po za-
dojeniu stad i] zebraniu dostatecznej ilości mleka z trzykrotnego udoju
[pierwszego dnia, dzień później] przystępuje się do zakwasin. Ponieważ
za szczególnie szczęśliwe do rozpoczynania wszelkich sezonowych zajęć
gospodarczych uważane są poniedziałek i czwartek, zakwasiny wyznacza
się na jeden z tych dni, dokonując zadoin dzień przedtem, to znaczy w śro-
dę lub niedzielę. Dni te mogą więc przypaść na któryś z poniedziałków
lub czwartków w dwutygodniowym okresie między Dziurdzioenem a Świę-
tym Nikołą, kiedy odłącza się jagnięta od [matek]*. O wyborze terminu
decyduje w ostatecznej instancji [faza] księżyca, gdyż zakwasiny winny
się dokonać w porze bezksiężycowej, na nowiu. W przeciwnym razie przez
cały sezon [ubijanie masła] będzie szło ciężko i [osoby wykonujące] tę
czynność będą się szybko męczyć. „Meseczina, mesec da nemat. Da imat
mesec, se ne matit. Se ne matit mlekoto. Twrdo je za matenie. Cie se wnu-
szit (cie ti se zdodejet)”. — „Poświaty księżycowej i księżyca być nie może.
Przy księżycu masło się nie ubije. Mleko jest wówczas za twarde. Zamę-
czysz się (sprzykrzy ci się)”. Zależnie więc od tego, kiedy przypada nów,
inauguracyjne adety mleczarskie mają miejsce bliżej lub dalej od terminu
[wyjściowego], jakim jest Dziurdzioen; stanowią zresztą zawsze kontynu-
ację adetów dziurdzioeńskich**.
Zadoin dokonuje się zawsze przed porannym wypędzeniem owiec

na pastwiska, w zimowych koszarach, gdzie do tego dnia trzymane są

*[Zapis w notatkach:] Zamatu’eme [Zakwasiny] (Desojca). Czas jagnienia się. Kogaj da
sobereme mleko. A imat mleko — sega se jagniat, sega da imat mleko — sega cie zamatisz.
Kaj Dziurdzio’en, kaj Sw[eti] Nikoła. Pred Sw[eti] N[ikoła] dwe nedeli, jedna nedeła. [Kiedy
zbierzemy mleko. A mają mleko, teraz się jagnią, teraz mają mleko — teraz się zakwasza. Na
Dziurdzioen, na Świętego Nikołę. Dwa tygodnie, tydzień przed Świętym Nikołą].

**[Inny wariant tego fragmentu:] Regularny wydój poprzedzony jest inauguracyjnym ob-
rzędem magicznym, który ma zapewnić owcom i kozom obfite, tłuste i smaczne mleko
i zabezpieczyć [je] od zbierania mleka przez czary. Ceremoniał ten [odbywa się] najdalej
w jakieś dwa tygodnie po dniu świętojerskim, zawsze jednak przed św. Nikołą letnim, który
przypada 9 maja starego stylu, to znaczy szesnaście dni po święcie świętojerskim. Jeśli wio-
sna jest wczesna, zbiega on się z tym świętem tak, że zamołzuanie [zadoiny] stanowi niemalże
kontynuację adetów świętojerskich. […] Wybierane są tylko pewne dni i pora bezksiężyco-
wa ze względu na następujące w dzień po zadoinach „zamącanie” mleka (zamatuanie), dla
którego najlepszymi dniami są […] czwartek lub […] poniedziałek. W ten sposób zadoiny
przypadają albo na środę albo na [niedzielę] w czasie, gdy księżyc jest na nowiu.

⁷⁸Zamąciny to robocza kalka Obrębskiego z mac. zamatuanie, której używa wymiennie
z określeniami zakwasiny i zamaśliny (w notatkach terenowych występuje też jeden raz forma
zajagnienie). Terminologię tę ujednolicamy, stosując wszędzie zakwasiny—wyraz przejrzysty
semantycznie jako określenie rytualnej inauguracji sezonowego wyrobu nabiału.
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Przed bacówką
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wszystkie stada. Poprzedza je odłączenie dojnych owiec i kóz od jagniąt.
Jagnięta, uformowane w jedno oddzielne stado lub zmieszane z kierdelem
dwulatków, wypędza się na paszę jak zwykle, brawi zaś są przepędzane do
bacówki. Tutaj też (o ile nie dostarczono ich na miejsce wcześniej) przynosi
się kobilite⁷⁹ — kubły do dojenia mleka.
Podczas gdy pasterze zajęci są rozłączaniem stad w koszarach, kobie-

tom przypada w udziale przygotowanie i wykonanie adetu. Kierowanie
tymi czynnościami [należy] z natury rzeczy do baczycy, ale nieraz — ze
względu na wagę przypisywaną obrzędowi — nadzoruje je i współdziała
w nich sama gospodyni domu. Wszyscy zresztą, których nie zatrzymują we
wsi specjalne zajęcia, [przychodzą] tego dnia do bacówki, by uczestniczyć
w uroczystości i pomagać przy niej. Czynne są przede wszystkim dziewczę-
ta, do których […] należy zbiór potrzebnych do […] adetu roślin i kwiatów
oraz dostarczenie ich do bacówki.
Zbieraniem tych magicznych roślin, [które mają] udzielić mleku swych

właściwości, zajęte są zresztą wszystkie kobiety domu z baczycą i [domacin-
ką] na czele. Podobnie, jak miało to miejsce przy dziurdzioeńskim zbiorze
ziół, nie chodzi tu o wyszukanie jakichś szczególnych traw czy roślin […].
„Szto cie ti zgodit, cie zemisz. Trefka. Od trefka niszto nemat zijan. Cwecie
szto si najesz cie kłaesz”. — „Co ci się trafi, to weźmiesz. Ziele. Od ziela
nie ma żadnej szkody. Jakie kwiaty znajdziesz, takie bierzesz”. Pierwszeń-
stwo mają jednak rośliny kwitnące pięknym, okazałym kwiatem — dzięki
nim bowiem „mleko ka cwecie cie bidet uba’o” — „mleko będzie wspaniałe
jak kwiaty”. W kolekcji tej winny się więc znaleźć nifki⁸⁰, to znaczy kło-
sy kwitnących właśnie w tym czasie zbóż, następnie kwiaty czereśni, śliw
i jabłoni („cwetiniata od creszni, od sliwi, od jabołknici”), wreszcie inne
dziko rosnące [rośliny], jak badzer (lilia biała), petoprst (pierwiosnek), ko-
pri’a (pokrzywa), zwłaszcza zaś mleczka (mniszek)*. […] Jeśli nie ma ich
w pobliżu, przynosi się je specjalnie ze wsi (jak np. kwiaty drzew owoco-
wych).
Gdy zbiór jest już gotowy, […] kobiety i dziewczęta sporządzają z ze-

branych ziół i kwiatów przeznaczone do ceremonii wieńce. Baczyca i któraś
z dziewczynek skręcają sznurek z […] dwóch wełnianych nici: jednej bia-
łej, niefarbowanej, drugiej kolorowej, czerwonej. Tę drugą nić krasi się (se
wapsu’at) razem z jajkami wielkanocnymi w czwartek Wielkiego Tygodnia.
[Wieńce robi się, nasupłując kwiaty na sznurek]**. Wieńców winno być

*[Zapis w notatkach terenowych:] Najwisze mleczka berat. [Najwięcej mleczu (mniszka)
zbierają].

**[Por. odpowiedni fragment w notatkach:] Kogaj cie dojet W. Czetwrtok pred W. Den, cie
si naprajit wariło za jajca wapsuanie. I cie kłaat wnatre wołna; cie wapsat. Cie suczet posle
od niego konci, pa cie redit: trewata cie si wrzujet. [Kiedy przychodzi Wielki Czwartek przed
Wielkanocą, przygotowuje się wywar do farbowania jaj. I wkłada się do niego wełnę i się
farbuje. Potem plecie się z niej sznurki i zdobi je: rośliny (dosł. trawę) się na nich wiąże].

⁷⁹Kobił, mac. kobeł — wysoki i wąski drewniany kubeł (cebrzyk) służący do przechowy-
wania wody, mleka, śmietany itd.

⁸⁰Nifka (mac.) — kłos młodego żyta.
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tyle, ile kubłów ma być użytych przy zadojeniu. […] Pasterzom o nielicz-
nych stadach starczy jeden, bogatszym potrzeba trzech albo i więcej*.
Gotowymi wieńcami baczyca, przy [współudziale] […] pomocnic,

„odziewa” (cie promenit) wszystkie kubły, okręcając je kwiatami nasupła-
nymi na sznurki. Ustrojone kubły [zanosi się] na miejsce […] udoju. Jest
to wąski przełaz w ogrodzeniu, za które zapędza się brawi przed dojeniem
i […] wypuszcza się przezeń na zewnątrz sztukę po sztuce, dojąc je kolejno
w tym przejściu. Tu, wmiejscu, w którymma stanąć kubeł, zakopuje się jaj-
ko (ugotowane na twardo? wielkanocne?⁸¹). Następnie baczyca doczepia
do każdego kubła zawiązaną w gałganek garstkę mrowiska, wypowiadając
przy tym […] w myśli lub na głos stosowną formułę: „Ka mrawiwi, szto
se siłat, take stoka mi da mi se silit” — „Jak mrówki, co rosną w siłę, tak
i moje stada niech mi rosną w siłę”.
[Kiedy] wszystkie czynności przygotowawcze są już zakończone, […]

baczyca przystępuje do właściwego aktu zadoin. W przełazie, na miejscu,
w którym zakopane jest jajko, stawia wiadro, i siadłszy obok na zydlu,
w sposób obrzędowy zadaja pierwszą […] sztukę. Tryskające z wymion
mleko przepuszcza kolejno przez trzy magiczne przedmioty, przyniesio-
ne ze wsi specjalnie dla wykonania obrzędu, a mianowicie „niż prsten,
niż paricze i niż kołacze badniczko”, to znaczy przez srebrny pierścień,
srebrny pieniążek** i badnicki obwarzanek (mały obwarzanek, ulepiony
z surowego ciasta, z którego [na Badnik] sporządzono magiczne pieczywo
[…] i którym smarowało się drzwi, okna, skrzynie i [sąsieki] dla zabezpie-
czenia przed łoszotiją⁸²). Ceremonii zadoin towarzyszą zamówienia: „Ka
prstenow, szto je czist, take czistoto mleko da mi bidet. Ka pariczeto, szto
je czisto, take mlekoto da mi bidet czisto, błagotata” — „Jak pierścień, co
jest czysty, tak mleko niech będzie czyste; jak ten pieniążek, co jest czysty,
tak niech będzie czyste mleko i wszystko to, co z mleka”.
Baczyca powtarza tę czynność trzykrotnie i gdy za trzecim razem prze-

puści mleko „przez pierścień, pieniądz i [obwarzanek]”, akt zadoin uważa
się za skończony. Magiczne akcesoria obrzędu zostają odłożone na stro-
nę, wieńce zdjęte z wiader i dojenie odbywa się już normalnie, póki nie

*[Por. odpowiedni fragment w notatkach:] Zamołzuwanie (Zamołzu’anie) (Desojca). Cie
odłaczime brawi, pa cie si spremame kobilite, pa cie si ojme na bacziło. Petoprst, kopri’a,
badzer, cutinia od creszni, od sliwi, od jabołknici. Cie wrzet na koncze, i cie promenit ko-
bilite so trewa (połojna wapsano, połojna beło: cie suczesz) — baczicata i jedno dejcze. Cie
promenime sefte kobilite, cie zamołzime. Ako cie imasz stoka powecie, wo tri kobilite cie
zamołzisz itp. [Zadoiny (Desojca). Odłączamy brawi, przygotowujemy kubły i idziemy do ba-
cówki. Pierwiosnek, pokrzywa, badzer, kwiatki czereśni, śliwy, jabłoni. Zawiązujemy je na
sznurku (w połowie farbowanym, w połowie białym — tak się go splata) i (tą) trawą zdobi-
my kubły — baczyca i jakaś dziewczynka. Jak ozdobimy kubły, zaczynamy doić. Jeśli masz
więcej stad, zadajasz do trzech kubłów].

**Zamiast monety może być użyty kawałek słoniny.

⁸¹Znaki zapytania są tu sygnałem niepewności faktograficznej Obrębskiego — luk w ze-
branym przez niego materiale. O lukach w swojej dokumentacji wspomina wyżej w podrozdz.
„[Magia i religia w etnologii]”, a także w kilku innych miejscach.

⁸²Por. opis tego adetu wyżej w rozdz. „Bożić — Wodici”.
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Wołcze. Bacziło Cira na Merizije. Dmitrije z matką przy dojeniu kóz

napełnią się wszystkie kubły lub [dopokąd] starczy mleka. Na zakończenie
baczyca aranżuje jeszcze jedną praktykę magiczną, zabezpieczającą przed
zbieraniemmleka przez czary. Chwyta z ziemi przyniesione zawczasu łajno
świńskie lub [jakiekolwiek] inne, a w braku takiego choćby grudkę ziemi i,
odrzucając je daleko od siebie, wypowiada […] słowa: „Koj cie zbirat mle-
ko, mleko mu ne da’am, mu da’am owo: gomno swinsko!” — „Temu, kto
będzie zbierać mleko, mleka nie dam; oto, co mu dam: świńskie gówno!”*.
Po dojeniu wiadra z mlekiem zanosi się do bacówki. Tu nie ustawia

się ich na gołej ziemi, jak to się czyni zwykle, lecz na rozesłanym na
niej mutafie – […] pościółce utkanej z koziej wełny, […] którą przykry-
wa się słomianą rogóżkę spalną nowożeńców**. Stoją [na nim] aż do cere-

*[Por. zapis w notatkach:] Przeciwmagia mleczna (Stefkojca). Aby zapobiec zbieraniu
mleka, aranżuje się pierwsze dojenie owiec i kóz według specjalnego przepisu. Pierwsze do-
jenie [około] 15–20 dni po Dziurdziowdniu. Tekst: „Kogaj cie zamołzujesz, cie zemisz prsten
i jedno słanincze waki i to’a szto maczkame po wratite: badniczko. Cie dupnesz trafka to’a so
sukałkata, pa niz niego cie promołzesz, pa niz prsten i niz słanincze. I posle kogaj cie zbirat, cie
zemisz wake swinsko gomno i cie mu reczesz: «Koj cie zbirat mleko, mleko mu ne da’am. Mu
da’am owo: gomno swinsko!»”. [Kiedy zaczynasz doić, bierzesz pierścień i taki kawałek słoni-
ny i to, czym smarujemy drzwi: (obwarzanek) bożonarodzeniowy. Przebijesz sukałem dokład-
nie przez środek (obwarzanka) i potem przez niego przedoisz, potem przez pierścień i przez
słoninkę. A potem, jeśli zbierają (mleko), to bierzesz świńskie łajno i mówisz: „Temu, kto bę-
dzie zbierać mleko, mleka nie dam; oto, co mu dam: świńskie gówno!”]. Uwaga: Czy pierwszy
zabieg nie jest raczej magią pozytywną mleczną, a tylko drugi przeciwmagią? Wybadać!

**[Por. odpowiedni fragment w notatkach:] I kogaj cie zamołzujeme, cie nosime jajce
i togaj. I toa pod kobile cie zakopame i tuje cie sedit. Od mrawiarnik cie zememe. Cie wrzeme
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moniału zakwasin, [który odbywa się nazajutrz], gdy po trzykrotnym wy-
dojeniu odłączonych już stad—w południe, wieczorem i następnego ranka
— zbierze się dostateczna ilość mleka, [by prace] mleczarskie w bacówce
[mogły ruszyć pełną parą]*.

*

Ceremoniał zakwasin poprzedzony jest zbiorem kwiatów i roślin, po-
dobnym [do tego] przy zadoinach. Jednym bowiem z aktów tego obrzędu
jest […] wieńczenie butina (masielnicy […]), zakończone przebraniem go
w odświętny strój niewiastki. Ranek następnego dnia poświęca więc ba-
czyca na wędrowanie wokół bacówki w poszukiwaniu ziół i kwiatów. Te
czynności przygotowawcze niewiele odbiegają od znanych nam już ana-
logicznych przygotowań do zadoin. Podobnie, jak miało to miejsce przy
zadoinach, w jej zbiorze znajdą się wszelkie rośliny i kwiaty, na które się
natknie; szczególnie jednak powinna baczyć, by nie zabrakło następują-
cych […]: kopri’a (pokrzywa), kapina (jeżyna), badzer (lilia biała), żołta
trewa (żółte ziele), rużica (dzika róża),mleczka (mniszek), petoprst (pierwio-
snek), gorocwet (miłek wiosenny), nifki (młode kłosy żyta), wreszcie kwiaty
czereśni, śliw i jabłoni. Brakujących w pobliżu kwiatów, [zwłaszcza] drzew
owocowych, dostarczą jej ze wsi pomocnice. Rankiem przyniosą też [one]
do bacówki strój, w który w czasie zakwasin przebrana będzie masielnica.
[W jego skład wchodzą]: odświętna męska koszula, wyszywana na ręka-
wach i na dolnym rąbku, dzizgija [paciorki] lub gierdancze⁸³, to znaczy

w jedno łaticze, cie ji kłaame na kobilite. I cie mu reczesz: „Ka mrawiwi szto se siłat, take stoka
mi da mi se silit”. I isto zamołzujeme niz prsten (strebren), niz paricze, niz kołacze badniczko.
Tri pati wo niego cie zamołzesz, posle cie izwadisz; i kobilite cie raspromenisz. Cie pomołzesz
mlekoto, cie postelesz wake zdoła jeden mutaf, pa cie go kłaasz na jeden mutaf; na zemna
da ne kłaasz. Ne si kłaat na goła zemna. Adet. Ostanało od staro. [I kiedy zaczynamy doić,
bierzemy jajko i zakopujemy je pod kubłem, i tu zostaje (dosł. siedzi). I z mrowiska (garść)
bierzemy. Zawiązujemy w jakąś szmatkę i kładziemy na kubłach. I mówimy: „Jak mrówki, co
rosną w siłę, tak niech moje stada rosną w siłę”. I zaczynamy doić przez pierścień (srebrny),
przez pieniążek i przez badnicki (bożonarodzeniowy) obwarzanek. Trzy razy przez nie zadoisz
i potem je odłożysz; i z kubłów zdejmiesz ozdoby. Jak nadoisz mleka, rozłożysz tam na dole
(pod kubłem) mutaf i postawisz (kubeł) na mutafie; na ziemi nie stawiaj. Nie stawia się na
gołej ziemi. To adet — tak jest od pradawna].

*[W notatkach terenowych znajduje się zapis, który zdaje się świadczyć o istnieniu jesz-
cze innego adetu związanego z zadoinami — kończącego sezon mleczarski — jaki wykonuje
się w czasie świąt Marcińskich, 11/18 listopada:] Na Martinow praznik kogaj włakat wo cew-
ka cie zamołzit od tri owci i dwe kozi. Pet da bidet. Po jedna kapka, to ne je mnogo. Cie go
zapnesz [przekreślone: zalepisz] so wosok, i cie go zakopasz kaj ogniszteto. Na tłanikot. [Na
Świętego Marcina, kiedy się czesze wełnę, do cewki (tj. szpulki do nawijania wątku, moco-
wanej później w czółenku tkackim) zadoisz od trzech owiec i dwóch kóz; trzeba, żeby było
[zadojone] od pięciu. Po jednej kropli, to nie jest dużo. Zalepisz ją woskiem i zakopiesz przy
ognisku. Na palenisku]. Por. wzmiankę o zakopywaniu mleka w święta Marcińskie wyżej
w rozdz. „Tubylczy kalendarz. [Zapisy terenowe]”.

⁸³Gierdancze, mac. dzierdan— naszyjnik (np. z monet) używany wyłącznie w dniach świą-
tecznych i przekazywany z pokolenia na pokolenie w linii żeńskiej (córce) i męskiej (synowej).
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naszyjnik z [drobnych] paciorków lub ze srebrnych monet, skutnik⁸⁴, czy-
li wełniana zapaska kobieca, szamija⁸⁵, czyli chustka kobieca i wreszcie
kobiecy pas; z wyjątkiem męskiej koszuli [jest to] nieomalże pełny strój
młodej mężatki — niewiastki.
Gdy wszystkie […] akcesoria obrzędu zostaną już przygotowane […],

baczyca przystępuje do właściwego aktu zakwasin. Akt ten odbiega od zwy-
kłej procedury wyrobu masła i urdy*. Normalnie poszczególne etapy tych
czynności są następujące. Po ostudzeniu zagotowanego mleka zakwasza się
je za pomocą specjalnej zakwaski — siriszta (serzyszcza); jest to podpuszcz-
ka z wysuszonego żołądka […] jagnięcego lub świńskiego. Podkwaszone
już, ale jeszcze nieścięte mleko przelewa się do masielnicy, w której [nale-
ży] tłuc je dopóty, dopóki nie sformuje się z niegomasło. Po wyjęciu grudek
masła pozostaje w masielnicy maślanka (matienica). Tę wlewa się do kotła
zawieszonego nad ogniskiem, [gdzie powstaje] z niej twaróg, noszący na-
zwę urda. Jeśli zamiast twarogu [chce] się zrobić tłusty ser, wtedy warzy
się urdę bezpośrednio z zakwaszonegomleka, bez odciągania z niegomasła.
Bicie masła jest w tej pracy czynnością powolną i najuciążliwszą; zakwa-
szanie, jakkolwiek uciążliwe nie jest, przysparza nieraz kłopotów, [jeśli]
odbywa się nie dość szybko i hamuje tok zajęć. Naczelną ideą ceremonii
inauguracyjnej […] jest [więc], by mocą adetu zapewnić w przyszłości tym
czynnościom dostatecznie szybkie tempo — i zgodnie z tym akt zakwasin
jest odpowiednio wymodelowany.
Baczyca bierze tylko niewielką ilość mleka, garnek albo nieduży kocio-

łek, bacząc, by była w nim również domieszka mleka uzyskanego podczas
zadoin. To mleko zakwasza, [dodając] dużo siriszta i starając się, by pro-
ces fermentowania dokonał się jak najszybciej i [by] jej ruchy były także
jak najsprawniejsze i najszybsze. Przebieg [i tempo] tego inauguracyjnego
zakwaszania mleka i praktyki z nim związane zadecydują bowiem o [prze-
biegu] prac [podczas] całego sezonu. Toteż dewizą baczycy przy tym akcie
jest: „Cie podkwasisz czasot, czasot da se rodit” — „Podkwaszasz na czas,
aby się [wszystko] na czas rodziło”.

*[Por. opis czynności baczycy w notatkach:] Baczica cie stanet, denica kogaj cie izlezet.
Mlekoto surowo uszte na weczer cie go nasipet. Baczot cie go matit suro’oto, baczica cie go
matit grejanoto. Kogaj cie stanet, cie nasipet grejanoto mleko. Pa cie go matit (sat i poł). Cie
go oblejesz so woda studena — masta da slezet u dułu (w butincze cie go matisz). Pak cie
go pomatisz poł sat, uszte jednaż cie go oblejesz. I cie go isturisz w grnci, pa cie odberesz
mastta. Macienica. Sami cie srkame. Od negrejanoto mleko urda cie prajisz. [Baczyca wstaje,
gdy wschodzi jutrzenka. Jeszcze wieczorem wlewa świeże mleko [do masielnicy]. Baca ubija
świeże, a baczyca ubija podgrzane. Kiedy wstanie, wlewa [do masielnicy] mleko podgrzane.
Potem je ubija (półtorej godziny). Potem dolewa zimnej wody, żeby tłuszcz opadł na dół
(ubija go w masielnicy). Potem ubija przez pół godziny i jeszcze raz dolewa [zimnej wody].
Później przelewa do garnków i zbiera tłuszcz. Maślanka. I siorbiemy ją sobie. Urdę robisz
z niepodgrzanego [świeżego] mleka].

⁸⁴Skutnik (mac.) — odświętny wełniany fartuch, rodzaj krótkiej spódnicy, zakładany na
przednią część ubrania.

⁸⁵Szamija (mac.)— duża kobieca chusta zakładana na głowę jako część odświętnego stroju.
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Butin i buczka— masielnica i tłuczek

Podczas gdy mleko fermentuje, baczy-
ca, wspomagana przez dziewczęta-pomoc-
nice, przystępuje do wieńczenia masielni-
cy. Czyni to w ten sam sposób, w jaki
poprzedniego dnia majone były kubły do
mleka. Po czym wlewa do masielnicy za-
kwaszone już mleko i imitując czynność
bicia masła, trzykrotnie uderza tłuczkiem
so brof , to znaczy na niby. Następnie prze-
lewa mleko do garnka lub kotła, ustawia
gar nad ogniem i przystępuje do warzenia
urdy. Ta czynność odbywa się już zupełnie
normalnie; jedynym aktem magicznym jest
wrzucenie do [urdy] jajka, które winno się
w [niej] ugotować na twardo. Intencją tego
adetu jest, by przez cały sezon mleko ści-
nało się łatwo w biały i twardy twaróg. Ta
pierwsza urda i jajko, razem z solą, prze-
znaczone są do spożycia; zakarmia [się ni-
mi] tego dnia brawi [czyli owce i kozy],
[…] by udzielić ich mleku właściwości uła-
twiających […] przerabianie go na urdę.
Finalnym aktem zakwasin jest przebranie masielnicy, którą stroi się

w przyniesiony dla niej strój. Zaczyna się ono już w czasie zakwaszania
mleka, a ostatecznie kończy po symbolicznym […] biciu masła […]. Na
masielnicę wkłada się męską koszulę, za której kołnierzem sterczą, jakby
głowa, wieńczące ją trawy i kwiaty. Koszulę przepasuje się kobiecą zapa-
ską i wszystko [razem] obwiązuje długim pasem kobiecym. Przód [koszuli]
zdobi się naszyjnikami [z paciorków lub] srebrnych monet. Po czym za-
wiązuje się wylot [masielnicy] chustką na głowę. Tak ustrojoną stawia się
w kącie, gdzie pozostaje przez trzy dni. Ktokolwiek zajdzie w tym czasie
do bacówki, winien przyłączyć się do ogólnej radości, wyrażanej w stro-
jeniu masielnicy, i skierować swe pierwsze pozdrowienie pod jej adresem,
[mówiąc]: „Czestita newesta” — „Uszanowanie, niewiastko”.

Szto cie naj’et pred neja trefka i cie se kinet baczicata odejci: kopri’a,
mleczka, rużica, petoprst, gorocwet i nifka od rż szto sejame, i cie si odneset
na bacziło. Badzer berat, żołta trewa pa kapina. Cwecie od cresznia, od sliwa,
od jabołknicite cie zemit [i] cie mu donesat na bacziło.

Brajite szto cie zamołzisz, od toa mleko cie załaczisz deneska i cie pomoł-
zesz i cie podkwasisz czasot — czasot da se rodit. I cie go turisz w butinot.
Cie manesz segaj tri pati so brof take. I cie go isturisz wo jedno grncze. Cie go
kłajesz w ogoń cie go zwarisz w urda. A drugoto mleko cie doneseme presno,
cie srkat. Matienica togaj ne nosime nimi.

Cie imasz jedno jajce. Cie go kłaesz w urdata da se swarit. I kogaj cie
poterasz brajite, cie naprajisz soł, cie ja turisz urdata wnatra, cie ji nakrmisz
brajite. I tołku je wecie.
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Kogaj cie turisz podkwaseno w butinot i togaj cie promenisz butinot. Cwe-
cieto cie si go redit, trewa cie si wrzujet i cie opkolit butinot so trewata. Posle
cie zememe maszka koszuła i skutnik żenski, i kantarcze, i swrdle i sukałka,
cie go promenime butinot. Koszułata maszka cie mu nawresz. I cie go opa-
szesz okułu so dzizgija. Ako nemat dzizgija, gierdancze cie mu kłaat*. Posle
cie opaszet so skutnik […]. I cie mu kłaasz szamijata od gła’a, cie go pokrijesz
butinot.

Tri dni cie go drżisz promenien. Tri dni cie go raspromenisz. I koj cie
wlezet sega w bacziło, czo’ek da doj’et i cie ti reczet: „Czestita newesta”.

Baczyca, chodząc, zbiera każde ziele, które znajdzie przed sobą: pokrzywę,
mlecz (mniszek), dziką różę, pierwiosnek, miłek i kłosy z żyta, co je siejemy —
i zanosi do bacówki. Lilię bierze, żółte ziele i jeżynę. Bierze kwiaty czereśni,
śliwy i jabłoni [i] niesie do bacówki.

Dodajesz mleka od brawi [kóz i owiec], dzisiaj zadojonego i podkwaszasz
na czas, aby się [wszystko] na czas rodziło. I wlewasz je do masielnicy. I trzy
razy uderzasz [tłuczkiem], tak na niby. I przelewasz [mleko] do garnuszka.
Stawiasz na ogniu i gotujesz urdę. A resztę mleka, świeżego, nosimy [ludziom],
żeby pili. Maślanki im wtedy nie nosimy.

Bierzesz jajko. Wkładasz je w urdę, żeby się ugotowało. A kiedy wypędzisz
brawi, przygotujesz sól i wrzucisz [ją] do urdy. I nakarmisz brawi. I tyle.

Kiedy przelejesz zakwaszone [mleko] do masielnicy, wtedy ją ubierzesz.
Ułożysz kwiaty, powiążesz trawę i trawą umaisz masielnicę. Potem bierze-
my męską koszulę i kobiecą zapaskę, i wagę, i świder, i sukało i przebieramy
masielnicę. Naciągasz na nią męską koszulę. I opasujesz dookoła paciorkami,
a jeśli nie ma paciorków, to zakładasz jej naszyjnik z monet. Potem opasujesz
ją zapaską. I zakładasz jej chustkę na głowę, przykrywasz masielnicę.

Trzy dni tak stoi przebrana. Trzeciego dnia ją rozbierasz. I każdy, kto teraz
przychodzi do bacówki, jaki bądź człowiek, zwraca się do niej: „Uszanowanie,
niewiastko”.

Po czym praca w bacówce wchodzi w normalną rutynę i [toczy się]
tak aż do końca sezonu.

*

W jakieś dwa tygodnie po Dziurdzioenie zaczyna się doić owce. Odłącza
się wówczas brawi, to znaczy stare dojne sztuki, od pomłodku, którego
jeszcze się nie doi.
Od tej pory owce doi się w następujący sposób: aż po Ilikden trzy ra-

zy dziennie, od Ilikdena do Bogorojcy dwa razy dziennie, po czym aż po
Petkoen tylko raz dziennie. Około tego terminu następuje sekno’enie [tj. ze-
schnięcie]: trawa wysycha, ziemia staje się twarda i owce mają [już] za
mało paszy, by móc je doić.
Kozy, po zadojeniu, doi się [przez] jakiś czas tylko dwa razy dziennie,

zostawiając resztę mleka dla koźląt. [Około] miesiąca po Dziurdzioenie po-

*[Wariant w notatkach:] I pari — gerdan kaj szto go nosat dejczinia — cie mu kłajesz
owde na butinot. [I monety — naszyjnik (z monet), jaki noszą dziewczyny — położysz tu na
masielnicy].
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czyna się je doić po trzy razy na dzień i [trzykrotne dojenie] trwa aż po
Bogorojcę, po czym, po Petkoen, doi się już tylko dwa razy. Od tego terminu
dojenie ogranicza się do jednego razu na dzień i tak trwa aż po Mitroen,
a czasem i [nieco] dłużej, kiedy już przestaje się doić zupełnie.
Przy trzykrotnym udoju doi się owce i kozy o świcie, w południe i wie-

czorem. Przy dwukrotnym — […] [rano] i wieczorem. Wreszcie, gdy doi
się już tylko raz dziennie, udój przypada na ranek.
Tylko część udoju, i to niewielka, idzie na spożycie; resztę przetwa-

rza się na masło (mast) i urdę. W ciągu sezonu, trwającego od trzech do
czterech miesięcy, baca stara się otrzymać mniej więcej tyle błagoty […],
by na sztukę wypadło przeciętnie po dwie oki masła i sześć ok urdy. O ile
[uwzględnić] letni post (Petroji posti)⁸⁶, którego długość waha się od jed-
nego do sześciu tygodni, ilość ta wzrasta do dwóch i pół ok masła i siedmiu
ok urdy.

*

15–20 dena po Dziurdzio’en cie mesime kołacz, pa cie jadat tamo decata
— jadat czobani. „Kołacz” samo se szarit odzgore s findżał. I se turi mało szecier
ili med.

Cie promenime kobeł. Koja biła kutnica cie soberet biljkite. Ali baczica,
koja idet na bacziło.

Kogaj cie s’otelit kra’a, pa kogaj cie poterat prwi den na gowedar i cie mu
mesit kołacz onoj koj je gazda od krawa, i cie dajet — koj czuwat goweda da
pojadet.

Na Krstowden pusztame ownie, i posle 10–25 dena seczka. Cie pocznat da
se jagnat.

A kozi pusztame na Petkowden, jarci. 9–10 dena mart po starum datum
cie pocznat da se kozat.

U september, po staro Krstowden, czoban cie izbaci jedna puszka. I na
jarci isto. Zaszto? A, obiczaj taki.

15–20 dni po Dziurdzio’enie zamiesimy kołacz i dzieci będą tam jeść —
pasterze będą jeść. Kołacz przystraja się tylko od góry, [przy użyciu] filiżanki.
I dodaje się trochę miodu albo cukru.

Przystrajamy kubeł. Ta, która była kutnicą, nazbiera ziół. Albo baczica,
która idzie do bacówki.

Kiedy się ocieli krowa, po tym, jak pasterz pierwszy raz wyprowadzi by-
dło, gospodarz (właściciel krowy) zamiesi kołacz i da mu, temu, co zajmuje się
bydłem, żeby zjadł.

W Krstowden wypuszczamy barany, i potem między 10 a 25 lutego owce
zaczynają się kocić.

Kozy wypuszczamy w Petkowden, kozły. 9–10 marca według starego ka-
lendarza kozy zaczną się kocić.

⁸⁶Petroji posti — dosł. posty Piotrowe; letni post przed dniem św. Piotra, rozpoczynający
się po Zielonych Świętach (Zesłaniu Ducha Św.) i trwający do wigilii święta Piotra i Pawła
(29 czerwca / 12 lipca).
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We wrześniu, w stary Krstowden, pasterz raz wystrzeli [ze strzelby]. I tak
samo na kozły [gdy kozły wypuszczamy w Petkowden]. Dlaczego? Taki jest
zwyczaj.

Matkanie ⁸⁷

Inicjujący rok gospodarczy Dziurdzioen nie tylko w pasterstwie za-
znacza się wszczynaniem szeregu zajęć sezonowych i inscenizowaniem
odpowiednich adetów. Również w pszczelarstwie jest Dziurdzioen okresem
zwrotnym. W tym czasie bowiem roją się pszczoły i zajmujący się nimi
z reguły domacin, a częściej jeszcze domacinka musi […] [osadzić] nowy
rój i odprawić przewidziany dla tej okoliczności adet, przypominający prze-
branie masielnicy w bacówce*.
Dla roju pszczelego przygotowuje się zawczasu „nowy dom” — no-

wy pleciony ze słomy ul. W momencie wyrajania się […] zastawia się
[w nim] miód i mleko, które mają zwabić nowy rój w przewidziane dla
niego miejsce. Zajmująca się wabieniem […] roju domacinka nie ogranicza
się do nęcenia go zastawioną ucztą. Wabi również okrzykami i słowami,
śród okrzyków śwut! recytując długie, monotonne i wciąż powtarzające się
wersety zaprosinowe, kierowane [do] pszczół. Brzmią one mniej więcej
następująco:

Mat, mat, mat,
Wrti koło naokoło,
Ne se digaj na u gore,
Beri czeład nowa kucia,
Izmijena, isczistena**,
Med i mleko posipano.
Mat, mat, mat,
Ete rosa, mato, ete weter, mato,
Cie narosit twojte kriła,
Twojte kriła złato j srebro.
Da te nekoj uborocził, mato?
Zaszto da te uboroczi,
Kogaj niszto mu ne czinisz?
Oba oczi mu puknali!
Mat, mat, mat,

Mat, mat, mat⁸⁸,
Kręć się koło naokoło,
Nie unoś się ku górze,
Zabierz czeladź do nowego domu,
Wymytego, wysprzątanego,
Miód i mleko nalane.
Mat, mat, mat,
Oto rosa, matko, oto wiatr, matko,
Zrosi twoje skrzydła,
Twoje skrzydła złoto i srebro.
Czy cię ktoś nie zuroczył, matko?
Po cóżby miał ciebie urzec,
Skoro nic mu nie robisz?
Niechby mu pękło obydwoje oczu!
Mat, mat, mat,

*[W notatkach:] Wołcze, 28 października 1932, inf. Welᴶanica. Magia pszczelna. Ma miej-
sce około Dziurdziowden, gdy pszczoły się wyroją. Przedsięwzięcie trudne, gdyż wyrojone
pszczoły mogą uciec. Zbiera się je w nowy ul, nieustannie zamawiając rojenie się.

**[Wariant tego wersu:] Mnogo mi je izmijeno. [Dokładnie mi wymytego].

⁸⁷Matkanie (mac.) —wabienie (pszczelej) matki. Wyraz dźwiękonaśladowczy, pochodzący
od zawołania na pszczelą matkę (mat, mato) i jednocześnie od regionalnej formy matka (mac.
matica) — matka.

⁸⁸Mat, mat, mat! (mac.) — zawołanie przywołujące zwierzęta; tyle co „chodź, chodź,
chodź!”.
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Beri mi se nowa kucia,
Nowo mi je, ubo mi je.
Twoa czeład nowa kucia, Bożo,
Kako deca na czanacze
Kako owci na soliszta,
Mat, mat, mat.

Zbieraj się do nowego domu,
Nowy jest, piękny jest.
Twoja czeladź w nowym domu, Bożo,
Jak dzieci na garnuszku,
Jak owce przy lizawkach,
Mat, mat, mat*.

To wabienie nowej matki i nowego roju nie jest [wbrew] pozorom
[…] magią ani adetem. W każdym razie takiego znaczenia nie przypisują
mu posługujące się tym sposobem poreckie ekspertki. „Cie go łagasz, cie go
mamisz, cie wikasz, dur se sobirat, kako go podarujet Bog”. — „Zwodzisz
je, wabisz, wołasz, aż się zbiorą, jak Bóg da”. Jest to zwyczajne [wabienie].
Adet rozpoczyna się dopiero z chwilą, gdy rój osiadł [już] w nowym ulu.
Polega on na przebraniu nowego ula: „Od kaj cie wlezat w kucia, cie go
promenisz” — „Jak już wejdą do domu, przebierzesz go”.
Gdy pszczoły [już do niego] wejdą […], domacinka wypowiada pod

adresem nowego ula i nowego miodu formułę błogosławieństwa: „Da me-
risz ka kantarot, da ceżisz ka srebro, da zbirasz ka złato” — „Obyś ważył
jak waga, obyś ciążył jak srebro i zbierał się jak złoto”, po czym przynosi
potrzebne do przebrania ula przedmioty i zabiera się do pracy.
Nowy ul otrzymuje więc męską koszulę [i] kobiecą chustkę, [a] na

wierzch kobiecą zapaskę oraz męski pas. Za pas […] zatyka mu się przę-
ślicę, świder i sukałkę, [a także] srebrny gierdan [tj. naszyjnik] [sięgający]
pasa**. Formuły, wypowiadane cicho lub na głos [podczas] ubierania ula,
zdradzają symbolikę [jego] przebrania: „Ka swrdeł da se wrtisz, ka sukał-
kawa da suczisz, kadeła da rabotisz, da predesz”*** — „Obyś się wiercił
jak świder, obyś się kręcił jak sukało, obyś prządł jak przęślica”. Przebra-
nie za [niewiastkę] [nie] ma [aż tak] magicznego znaczenia: „Se raduat tije
domacini, da se płodi, da se ponoji ułanikot” — „Cieszą się gospodarze, że
daje płody, że się ponawia pasieka”.
Przebrany [w ten sposób] ul stoi do następnego dnia. [Wtedy] zdej-

muje się [z niego] przebranie i zostawia tylko instrumenty robocze — nie
tyle może ze względu na magiczne podniecanie pszczół do wytężonej pra-
cy, ile chronienie [ich] od złych oczu, największego niebezpieczeństwa,
grożącego wszystkiemu, co młode i piękne.

*

*[Komentarz w notatkach:] Potem te same słowa powtarza się na zmianę, dopóki pszczo-
ły się nie zbiorą. Trzeba wziąć miód i mleko i tam zanieść. Gdy nie ma, pszczoły się złoszczą,
wiercą — są niesforne, nie chcą się zbierać. Trzeba im dać poczęstunek. To się robi na Dziur-
dziewden.

**[Wariant w notatkach:] Ubiera się pierwszy ul w: 1) koszulę męską i 2) kobiecy fartuch
— za niewiastę, 3) pas męski, 4) chustka na wierzch — wszystko co najładniejsze. Kadeła za
pojas, swrdeł za pojas, sukałka za pojas. Srebrne pieniądze za pas.

***[Komentarz w notatkach:] Za wreteno ne se gaczkat. [O wrzecionie się nie zamawia]
(gdyż się wierci na lewo, nie na prawo).
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29 września 1932, Trebowle, inf. Stojan. Zamawianie pszczół, gdy się roją:

Mat, mat, mat, twoja czeła, mato,
Naokoło, Bożo, mat, mat,
Twoja czeła na to’a nowa kucia, Bożo.

Mat, mat, mat,
Mat, mat, mat,
Kako owci po soliszta,
Mat, mat, mat…

Mat, mat, mat, twoja pszczoła, matko,
Dookoła, Bożo, mat, mat,
Twoja pszczoła dla twojego nowego

domu, Bożo.
Mat, mat, mat,
Mat, mat, mat,
Jak owce przy lizawkach,
Mat, mat, mat…

Dalej nie pamięta. „Cie se progaczkat, cie s’oberet trnkata”. — „Tak się
zamówi i zbiorą się pszczoły”.
Wabi się poza tym gwizdaniem i sycząc: ṧwüt […].

Odwracanie gradu i magia deszczu

[Przyrodnicze podłoże magii]

Dziurdzioen i następujący w kilka dni po nim Jeremija stanowią jak
gdyby zamknięcie sezonu wiosennego — Dziurdzioen jako kluczowe święto
wiosny, ogniskujące w sobie wszystek jej czar i wszystkie czary, i Jeremija,
„zakłucz na gadojite” [ryglowanie gadów], [gdy wykonuje się] praktyki
(adety), których zadaniem jest walka ze złem budzącej się do życia przy-
rody: wilkami i gadami. Święta te [stanowią] przejście do nowego sezonu
gospodarczego, do lata, [kiedy to] nieustanna pogoń […] następujących po
sobie [kolejnych] sezonowych zajęć gospodarczych ustępuje miejsca sys-
tematycznej i monotonnej codziennej pracy pasterza i rolnika.
W tym okresie, do Jeremiji, kończą się już wszystkie przygotowawcze

prace rolne: orka, siew, bronowanie. Wszystkie [pola] są już obsiane i rolni-
kowi pozostaje tylko oczekiwanie, aż przyroda sama uczyni swoje. Główne
prace przenoszą się [teraz] z pól do kolib pasterskich, gdzie baca i baczyca
z pomocnikami zajęci są wyrobem sera i masła z mleka stad, po kilka-
kroć [w ciągu dnia] spędzanych do bacówek […] na udój. Na polach praca
zamiera i jedynym intensywniejszym zajęciem rolniczym jest w tym okre-
sie pielenie ogrodów warzywnych i pól kukurydzy, praca [wykonywana]
głównie przez kobiety i trwająca nie dłużej aniżeli tydzień do dwóch.
Toteż życie wsi nabiera w tym [czasie] szczególnego charakteru. Przy-

bysza uderza pustka, jaką zastaje we wsi. Większość mieszkańców […]
przebywa [wówczas] w kolibach pasterskich, gdzie przenosi się główny
nurt życia […]. We wsi nie widzi się kobiet, pracujących po ogrodach wa-
rzywnych i na pielonych polach, łatwo natomiast spotkać tych nielicznych
mężczyzn, którzy — jako rolnicy — korzystają z chwilowych wakacji.
Ten zastój w pracach polowych kończy się dopiero około święta Pe-

troen⁸⁹, które dla zajęć rolnika stanowi jak gdyby punkt zwrotny. Z dniem

⁸⁹Petroen— dzień św. Piotra i Pawła, 29 czerwca / 12 lipca.
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tym wchodzi się już w okres dorocznych zbiorów. Na tydzień do dwóch
przed [Petroenem] rozpoczynają się sianokosy, a bezpośrednio po nim —
żniwa. [To wtedy] rozpoczyna się okres najintensywniejszych […] wysił-
ków rolnika poreckiego, okres wytężonej, nieustającej pracy od wczesnego
świtu do późnego zmierzchu, [trwającej] dopóki plony nie zostaną zebra-
ne i sprzątnięte. Aż do sianokosów i żniw człowiek ma jednak na niwach
i łąkach niewielkie pole [do działania] […] — pracuje zań sama przyroda.
Najważniejszy proces wzrastania, kwitnienia i dojrzewania zbóż obywa się
bez jego wysiłku [i] pracy. Nie od człowieka zależą też plony, dla których
pracował całą wiosnę, ale od przyrody.
Nie można powiedzieć, by przyroda była niełaskawa dla Porecza.

Wczesne lato — od Dziurdzioena po Petroen* — to okres dla Poreczan
najpiękniejszy, gdy kraj rozkwita i zakwita, gdy pola i szuma (las), góry
i doliny zielenią się i barwią od kwiatów, gdy upał nie dokucza, a deszcze
[…] utrzymują przyrodę w nieustannej świeżości. Ale nie zawsze przyroda
jest w tym czasie tylko dobroczynna. W zależności poreckich plonów tylko
i wyłącznie od przyrody […] tkwią również niebezpieczeństwa. Nieustan-
nym [zagrożeniem] w [okresie] wiosenno-letnim są burze gradowe, jakie
przynosi […] południowy wiatr, główny sprawca wiosennych deszczów
w tym kraju. Toteż błogosławiąc deszcz, rolnik porecki drży przed burzami,
[…] które niosą ze sobą groźbę [i niejednokrotnie] klęskę gradu. Ideałem
deszczu jest dla Poreczanina nie nawałnica, zapowiadana przez kłębiące
się na południu chmury, ale sitna rosa— drobny deszcz, który pojawia się,
gdy niebo [jest przez] kilka dni zachmurzone i wraz z mglistą, wilgotną po-
godą [następują] ledwie dające się odczuć opady, odświeżające roślinność
bez niebezpieczeństwa […] gradu. Znajduje to swój wyraz zarówno w ob-
rzędach, jak i w poezji, [a ściślej] w pieśniach […]. W jednej z [nich] na
przykład dziewczyna prosi Boga [o drobny deszczyk] jako o rzecz najbar-
dziej upragnioną:

Daj mi Boże szto mi srce sakat,
Daj mi Boże jedno tifko wetre,
Po wetrea jedna sitna rosa,
Da nawadit zeleno borence,
Da mi pustit toj grajnie boroje.

Daj mi, Boże, co me serce pragnie,
Daj mi Boże jeden lekki wietrzyk,
Po wietrzyku jeden drobny deszczyk,
By nawodnił zieloną sosenkę,
By puściła iglaste gałązki.

Tymczasem jednak deszcze, nawiedzające tę część Porecza wiosną
i latem, to nie tylko upragnione „drobne deszczyki”, lecz także krótkie,
gwałtowne burze, niesione przez wiatry z południowego wschodu, […]
z piorunami, a czasem także i gradem.
Obawa przed gradem jest też stałą treścią poreckiego życia latem. Jak

każda nieopanowana przez człowieka i przerastająca jego wiedzę i technikę
siła przyrody, tak samo burza gradowa znajduje swoje antidotum w magii
— w obrzędach i praktykach, których sensem jest uchronienie wsi […]

*To znaczy maj i czerwiec starego stylu według naszej rachuby czasu i podziału cyklu
rocznego.
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przed grożącymi gradem burzami i nawałnicami. Walka z tym […] nie-
bezpiecznym żywiołem nie ma swego rozdziału w [systematyce] techniki
poreckiej; jest całkowicie i bez reszty rzeczą magii. Znajduje swój wyraz
z jednej strony w […] kalendarzu sakralnym, a z drugiej w specjalnych
obrzędach „odwracania chmury [gradowej]”, aranżowanych ilekroć [to]
niebezpieczeństwo […] objawi się w postaci wyłaniającej się zza bitow-
skiego grzbietu chmury, być może [niosącej grad].

Magia gradu w kalendarzu sakralnym

Magia gradu jest dla tego sezonu gospodarczego i sakralnego głów-
ną differentia specifica [przypadających wówczas] świąt. Wprawdzie tylko
niektóre z [nich] obchodzi się na intencję gradu, [jednakże] dni gradowe
górują […] nad wszystkimi innymi, jeśli nie […] świątecznym charak-
terem, to w każdym razie surowością obowiązujących [wtedy] zakazów
pracy. Pod tym względem dni gradowe stanowią w całym sezonie od Dziur-
dzioenu po okres petroeński święta istotne i skrupulatnie obchodzone.
„Wrtołom letni w sabota cie bidet, osunajset dni pred Petroen. […]

Od grad take go drżat. Ceł den cie sedat doma argatite. Ne mrdat nigde.
Ne predeme, ne tkajeme, niszto ne rabotime. Meteme, mesime. Domaszna
rabota. Żenska rabota ne rabotime; w bawcze ne włagame”. — „LetniWrto-
łom jest w sobotę, osiemnaście dni przed Petroenem. […] Od gradu się go
przestrzega. Robotnicy przez cały dzień siedzą w domu. Nigdzie nie wy-
chodzą. Nie przędziemy, nie tkamy; nic nie robimy. [Tylko] zamiatamy,
miesimy. Domowe roboty. I kobiecych prac nie wykonujemy; do ogrodu
nie wchodzimy”⁹⁰.
Pod względem [zakazów pracy dniom gradowym] nie dorównują ani

Iwanden⁹¹, ani Petroen — główne kalendarzowe święta sezonu. Obu tym
[dniom] nie [przydaje] się […] specjalnego znaczenia, ani też nie prze-
strzega się [wtedy] skrupulatnie zakazów pracy. „Ee, Sweti Petor, możeme
da go ne drżime. Ne go drżat. Si odat na rabota. Sede żenska rabota ne rabo-
tat”. — „E tam, Święty Piotr, nie musimy go przestrzegać. Nie przestrzegają
go. Chodzą do roboty. Tylko kobiecych prac się nie wykonuje”. [Większą
wagę ma] Iwanden, z którym wiąże się zbiór ziół i traw leczniczych. W oba
te święta, podobnie jak we wszelkie inne nieotoczone nimbem szczególnej
świętości, pełnemu zakazowi podlegają tylko prace kobiece.
Inne ważne święto tego sezonu, któremu obce są zakazy pracy na inten-

cję gradu, to Duowden⁹². Jako jeden z czterech dorocznych dni zadusznych
należy on do zupełnie innego systemu świąt i nie wiąże się z kalendarzem
zajęć i obrzędów sezonowych.

⁹⁰Więcej informacji o tym dniu — a także o wymienianych dalej świętach — wyżej
w rozdz. „Tubylczy kalendarz. [Zapisy terenowe]”.

⁹¹ Iwanden— dzień św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca / 7 lipca.

⁹²Duowden — Zesłanie Ducha Św. (Zielone Świątki). Święto ruchome, przypadające 7 ty-
godni po Wielkanocy.
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Pozostałe [wiosenno-letnie] dni świąteczne […] mają wyraźny cha-
rakter świąt gospodarczych, zorientowanych przede wszystkim na główną
groźbę tego sezonu — grad. Są to typowe dni gradowe, w które [dla ochro-
ny przed] gradem ustaje wszelka praca i wszelkie zajęcia męskie i kobiece.
Dniem jak gdyby inaugurującym sezon letni jest Crn Den (Czarny

Dzień), który przypada trzy dni po święcie dziurdzioeńskim. Nie jest to
święto [sweden], lecz praznik— to znaczy dzień tabuowany od pracy na in-
tencję gradu. Nie jest to wprawdzie pierwszy dzień […] gradowy w roku,
gdyż zakaz pracy [w tej intencji] wiąże się także z czwartkiem Wielkie-
go Tygodnia, [lecz] znaczenie Wielkiego Czwartku jako dnia ruchomego,
w każdym roku przypadającego na inną porę, zaciera się i niknie w sa-
kralnym i gospodarczym kalendarzu poreckim na rzecz Czarnego Dnia. To
[właśnie] ten dzień jest w przeświadczeniu Poreczan istotnym i najważ-
niejszym świętem gradu. „Od grad go drżat. Ceł den cie bidat doma. Ne
rabotat. W kucia rabotat: se metet. Żenska rabota — ne. Ni predat, ni ple-
tat, icz. Da rabotisz, nekoj obłak cie se zadajet, cie otkopat niwieno grad”.
— „Od gradu go przestrzegają. Przez cały dzień siedzą w domu, nie pracu-
ją. W domu pracują — zamiata się. Kobiecych prac się nie wykonuje. Ani
nie przędą, ani na drutach nie dzieją, nic [nie robią]. Gdybyś pracował, to
przyplącze się jakaś chmura i grad wytłucze pole”.
Następne święto przypadające na ten sezon to także dzień gradu. Jest

to Spaso’en⁹³, który wypada czterdzieści dni po Wielkanocy, a według ra-
chuby poreckiej w siódmy czwartek po Wielkim Czwartku.
Potem następuje kilka świąt, które święci się z innych [powodów]. Są

to Duowden (dziesięć dni po [Spaso’enie]), a następnie Iwanden i Petroen.
Z tych Iwanden, z którym wiąże się zbiór traw i ziół leczniczych, jest nie-
równie ważniejszy niż Petroen.
Świętem zamykającym sezon gradowy jest Prokopija, który przypada

już w czasie żniw, w dziewięć dni po Petroenie. „To take praznik je: od ob-
łak. Od grad go drżime. Na dwor ne izłagame na rabota. I żenska rabota
drżime. Sede kućna rabota. Da rabotisz, cie t’otkopat grad, nekoj grad cie
zawrnet”. — „To taki praznik jest: od chmury. Od gradu go przestrzegamy.
Nie wychodzimy do pracy na dwór. I od kobiecych prac się wstrzymuje-
my. Tylko domowe zajęcia. Gdybyś pracował, zasypie cię grad, jakiś grad
spadnie”.
Idea gradu tak [silnie] dominuje w świątecznych koncepcjach tego se-

zonu, że nawet Sweti Jowan, specjalne święto wołczan ustanowione mocą
zaroku […] z racji pożaru, który niegdyś dotknął w tym dniu wieś, mimo
swej pierwotnej intencji święta ognia nabiera odmagiczno-sakralnych cech
tego sezonu również charakteru dnia gradowego. „Sweti Jowan — diw go
drżime— [mówiła] mi jedna z […] informatorek. — Na niego sme izgoreli.
Od togaj nikakwa rabota ne faciame. I postime. A isto kogaj sme izgoreli,
szuma swite argati bereli. I leb ne mesime. M’izgorefme, mi je straf wecie

⁹³Spaso’en— święto Wniebowstąpienia Pańskiego (ruchome, przypadające 40 dni poWiel-
kanocy).
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da namnisam. Od swekakwa nesrecia: od ogeń, od woda, od swe. Pa i od
obłak. Cie go drżim praznik — to!”. — „Święty Jowan — aż do przesady go
przestrzegamy. W ten dzień żeśmy spłonęli. Odtąd nie tykamy się żadnej
roboty. I pościmy. A wtedy, kiedyśmy spłonęli, wszyscy robotnicy zbiera-
li liście. I chleba nie miesimy. Spłonęliśmy, na samo wspomnienie strach
mnie ogarnia. Od wszelkiego nieszczęścia: od ognia, od wody, od wszyst-
kiego. I od chmury gradowej też. Przestrzegamy go — praznik, ot, co!”.

Odwracanie gradu

Gradowe dni kalendarza poreckiego nie są jedynym [momentem] wal-
ki z burzą gradową. One jedynie […] ujmują sezon gradowy, w którym
groźba gradu pojawia się często i znienacka, w rytualne klamry, powołując
do życia nie tylko bierne zakazy pracy na intencję pogody, ale i specjalne
magiczne obrzędy, aranżowane ilekroć z południa nadciąga niebezpieczeń-
stwo […] pod postacią chmur gradowych.
Odwracanie gradu nie jest bynajmniej […] obrzędem ogólnowiej-

skim, ujętym w […] określone karby organizacyjne [i mającym] ustalony
przydział funkcji. Polega [ono] całkowicie na spontanicznej […] reakcji
zbiorowości wiejskiej […], na aktywności poszczególnych rodzin i jed-
nostek, które, ilekroć zajdzie tego potrzeba, uciekają się do przepisanej
tradycją magii. Wykonawczyniami obrzędu są stare kobiety, w których rę-
kach spoczywa rytuał magiczny i z których każda działa na własną rękę
i z własnej inicjatywy. […] Krótkotrwałość niebezpieczeństwa i koniecz-
ność szybkiego działania powodują [jednak], że poszczególne czynności
magiczne [jednostek] stapiają się w obraz zbiorowej, zsynchronizowanej
akcji.
[Wraz] ze zbliżaniem się chmury gradowej, która kłębi się za bitow-

skim grzbietem i [której] charakter [można] rozpoznać po szczególnym
szumie, zapowiadającym burzę […], we wsi daje się zauważyć szczególny
ruch. Z każdej niemal chaty wynoszą przed dom sofrę i gospodyni domu,
kierująca tymi zabiegami oraz odgrywająca rolę wykonawczyni obrzędu,
w pośpiechu przygotowuje wszystko, co konieczne do spełnienia magii.
Na środek sofry kładzie zwróconą ostrzem ku górze siekierę, a wokół niej
zastawia rytualną ucztę: trzy kawałki chleba, miskę i trzy łyżki. Na sofrze
kładzie wyciągniętą z domowej apteki słomę badnicką, tj. tę słomę, z której
[w Pierwszy Bożyc] dziewczęta wiązały powrósła na drzewach owoco-
wych i która zaniesiona pod jabłonie, wróciła następnie do domu. Słoma
ta nie stanowi bynajmniej części zastawy rytualnej. Służy ona innemu
celowi. Kiedy chmura się zbliża i niebezpieczeństwo [wzrasta], wykonaw-
czyni przystępuje do właściwego obrzędu. Zapaliwszy słomę, wypowiada
pierwszą inicjacyjną formułę przewidzianych dla tej magii zamówień: „Jak
słoma, co się wróciła, tak [i] chmura niech się wróci”. Następnie [chwy-
ta] kosę, którą przygotowuje i podaje jej któryś z pomocników, [i] zaczyna
przy akompaniamencie zamówień wymachiwać nią w stronę nadciągającej
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chmury, odpędzając ją w ten sposób od wsi so raka i so gaczka [uczynkiem
i słowem, dosł. „ręką i zamówieniem”]. Wkrótce też wieś przedstawia [nie-
codzienny] widok: przed każdym nieomal domem nad zastawioną sofrą, na
której błyszczy siekiera, uwija się wymachująca kosą starucha, recytująca
wersety zamówień dopóty, dopóki chmura nie przejdzie i niebezpieczeń-
stwo nie przeminie. Pełny tekst odwracania gradu podaję poniżej. Tekst ten
oczywiście rozrasta się lub kurczy w zależności od tego, jak długo trwa sam
obrzęd, co znowu zależy od szybkości, z jaką nadciąga i przemija burza.

Odwracanie burzy i gradu

Trpeza szto jademe lebec cie izwadime na pole i sekira wake cie kłaame
so secziło na gore. Tri kasaji leb, czanacze i tri łajci i słamana badniczka (cie
ja nosime pod jabołknicite pa nazod cie ja wratime). Pa koj cie idet obłak, cie
ja zemime, cie ja zapalime w raka taja słama. I kosata cie ja zemat, kosata cie
razwrciat, i cie odwraciat:

Wyciągamy na dwór stół, na którym jemy chleb, i kładziemy [na nim]
siekierę ostrzem do góry. I trzy kęsy chleba, miskę, trzy łyżki i słomę badnicką,
co ją nosimy pod jabłonie i potem wracamy z nią nazad. I kiedy idzie chmura,
bierzemy ją i zapalamy w ręku, tę słomę. I kosę się bierze, kosą się rozgania.
I odwraca się:

Ka słamawa szto se wratiła,
Obłakon da se wratit.
Odwrti sifcze obłacze
Po rudinie, po płaninie.
Kaj szto trewa rastet,
Kaj szto cwecie imat,
Kaj szto łudi ne wreworat,
Kaj szto kambana ne czukat,
Kaj szto goweda ne rikat,
Kaj szto petli ne pejat,
Kaj szto deca ne wreskat,
Kaj szto kuczinia ne rwat,
Kaj szto owci ne blekat,
Kaj szto swini ne grtat,
Kaj szto je lepo, ubao.
Odwrti Sawo,
Odwrti Jerino,
Odwrti Katerino,
Odwrti Joanke Judejka,
Odwrti Simune Judeju,
Odwrti Ismajle Judeju.
Kako Badnik szto si zaminał,
I ti da zaminesz
Kaj szto łudi ne wreworat,
Kaj szto kambana ne czukat,
Kaj szto goweda ne rikat,
Kaj szto petli ne pejat,
Kaj szto deca ne wreskat,
Kaj szto kuczinia ne rwat,

Jak słoma, co się wróciła,
Tak chmura niech się wróci.
Zawróć siwku-obłoku
Po dolinach, po górach.
Tam, gdzie rośnie trawa,
Tam, gdzie są kwiaty,
Tam, gdzie ludzie nie krzyczą,
Tam, gdzie bębny nie biją,
Tam, gdzie bydło nie ryczy,
Tam, gdzie koguty nie pieją,
Tam, gdzie dzieci nie wrzeszczą,
Tam, gdzie psy nie łają,
Tam, gdzie owce nie beczą,
Tam, gdzie świnie nie kwiczą,
Tam, gdzie jest pięknie i ładnie.
Zawróć Sawo,
Zawróć Jerino,
Zawróć Katerino,
Zawróć Joanko Topielico,
Zawróć Szymonie Topielcze,
Zawróć Ismaile Topielcze.
Jak Badnik, co odszedł,
Tak i ty odejdź
Tam, gdzie ludzie nie krzyczą,
Tam, gdzie bęben nie bije,
Tam, gdzie bydło nie ryczy,
Tam, gdzie koguty nie pieją,
Tam, gdzie dzieci nie wrzeszczą,
Tam, gdzie psy nie łają,
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Kaj szto owci ne blekat,
Kaj szto swini ne grtat.
Kaj szto ji znajesz wrwini najwisoki,
Kaj Dobra Woda, kaj Mokro, kaj Sua

Gora.
Tuje da ne idesz. Tuje da ne wodisz.
Tuje je gnasno, cie se pognasisz.
Łoszi łudi, łoszi żeni,
Gnasno je, grozno je.
Tuje deca imat gnasni, rikat,
Tuje żeni imat gnasni, se karat,
Tuje maczki maukat,
Tuje krawi rikat,
Tuje kozi wreskat.
Tuje crkwa imat.
Ajde, da si odite!
Kako słama szto se wratiła,
I ti da se wratisz.

Tam, gdzie owce nie beczą,
Tam, gdzie świnie nie kwiczą,
Tam, gdzie znasz najwyższe ścieżki,
Na Dobrą Wodę, na Mokre, na Suchą

Górę.
Tu nie idź. Tu nie wiedź.
Tu jest brudno, zabrudzisz się.
[Tu] źli mężczyźni, złe kobiety,
Brudno jest, strasznie jest.
Tu dzieci są brudne, płaczą,
Tu kobiety są brudne, kłócą się,
Tu koty miauczą,
Tu krowy ryczą,
Tu kozy beczą.
Tu jest cerkiew.
Nuże, idź sobie!
Jak słoma, co się wróciła,
Tak wróć się i ty.

Dur da jaczit obłakot, cie odwrciasz. Mażite frłat puszki.

[Tak] się odwraca, dopóki chmura się kotłuje. Mężczyźni strzelają ze
strzelb.

Skandowanie w najrozmaitszych odmianach i kombinacjach zacyto-
wanych tu głównych wersetów zamówienia i wymachiwanie kosami trwa
[dopóty], dopóki słychać charakterystyczny szum, będący znamieniem bu-
rzy gradowej. „Dur da jaczit obłakon cie odwrciasz” — „Dopóki chmura się
kotłuje, będziesz odwracać” — głosi praktyczna reguła, [określająca] wa-
runki i czas trwania tej magii.
W magicznej walce z chmurą gradową kobiety wiejskie nie są jednak

pozostawione same sobie. Również i mężczyźni mają swój udział w cało-
ści tej praktyki. Polega on na biciu w kotły czy bębny, a najczęściej byle
jakie stare żelastwa, których hałas ma odstraszyć chmurę, oraz na strze-
laniu z broni palnej, co w tym wypadku ma być środkiem [szczególnie]
skutecznym. Toteż nadciąganiu chmury gradowej towarzyszy najczęściej
chaotyczna głośna strzelanina, głusząca nie tylko inkantacje zamawiaczek,
ale nawet bicie w stare kotły czy połamane piecyki. Ta strzelanina jest
też w pamięci Poreczan [najbardziej wyrazistym], charakterystycznym ry-
sem obrzędu. „W Zagrad jedna godina diw fati. Ama puszki pukanie!”. —
„W Zagradzie jednego roku aż dziw, jak się udało. Ależ strzelby strzelały!”.

Grad i susza w mitologii poreckiej

Grad nie jest jedyną klęską grożącą poreckim zasiewom i zbiorom. Dru-
gą […] jest susza. Nie zdarza się ona wprawdzie corocznie, ale w miarę
jak częste na początku lata deszcze i burze [są] coraz rzadsze, w miarę jak
ustala się sucha, bezdeszczowa pogoda lata, strach Poreczanina przed bu-
rzami gradowymi ustępuje [stopniowo] miejsca obawom przed naturalną
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konsekwencją ich braku, to znaczy przed suszą. Susza, prawdziwa susza,
w czasie której cała roślinność ulega zniszczeniu, należy wprawdzie do
legendarnych klęsk żywiołowych, ale o możliwości przeistoczenia się le-
gendy w rzeczywistość przypomina Poreczaninowi stabilizująca się zawsze
w okresie przedżniwnym letnia posucha.
Grad i susza są z natury rzeczy klęskami, które się wzajemnie eliminu-

ją. Obecność czy choćby niebezpieczeństwo jednej z nich daje gwarancję,
że [ta] druga przestaje grozić. Ale tak jest tylko w naturalnym powiązaniu
zjawisk przyrodniczych. W magicznych i mitologicznych koncepcjach Po-
reczanina obie klęski pozostają w ścisłym związku i ubocznym [sensem]
opisanej magii gradowej jest również magiczna walka z suszą. Wątpię, czy
ten stan rzeczy można tłumaczyć tym oczywistym faktem, że przepędza-
jąc magicznie burzę gradową, Poreczanin odpędza deszcz i tym samym
wystawia się na niebezpieczeństwo suszy. Nie w logice magicznego od-
działywania na zjawiska przyrody tkwi ich powiązanie, ale w irracjonalnej,
uchylającej się regułom logiki tematyce mitologii religijnej, wiążącej świat
zjawisk naturalnych z nadnaturalnością panteonu religijnego i jego spraw.
Deszcz i burza, grad i susza — to wszystko są dla Poreczanina zjawiska

naturalne, mające mimo swojej naturalności wymiary magiczno-religijne,
wymiary, powiedzielibyśmy, nadnaturalne. Nadnaturalność nie wynika tu
bynajmniej z jakiegoś semireligijnego charakteru faktu przyrodniczego.
W religii poreckiej nie ma ani ubóstwienia, ani kultu sił i zjawisk przyrody.
Ani deszcz, ani grad, ani susza, ani nawet piorun nie przepajają Poreczani-
na jakimś mistyczno-religijnym uczuciem. Mistyka religijna tkwi nie w [je-
go] praktycznym [stosunku] […] do tych zjawisk, kierowanym względami
praktyki życiowej, ale w koncepcjach religijnej przyczynowości, mającej
swoje pendant w magiczno-religijnym rytuale. Dla pełnego zrozumienia
tego rytuału i [zawartych] w nim treści musimy zaznajomić się bliżej
z niektórymi [poreckimi] koncepcjami przyrodniczymi, religijnymi i mito-
logicznymi, które odnoszą się do deszczu, gradu, burz piorunowych i suszy.
Deszcz jest dla Poreczanina zjawiskiem zgoła naturalnym, nie wzbu-

dzającym żadnych szczególnych uczuć mistycznych czy religijnych, tak
oczywistym, jak oczywista jest całość [jego] życia […] i całość otocze-
nia, w którym ono upływa. Niemniej przeto nawet ten oczywisty naturalny
deszcz ma swoje wymiary religijne. Jak wszystkie siły natury, przychylne
życiu i oceniane przez Poreczanina dodatnio, jest on w swej [najgłębszej]
proweniencji […] darem boskim, przez Boga ustanowionym i nieustannie
udzielanym człowiekowi. [Według] systemu poreckich wierzeń każda siła
przyrody, im mniej dobroczynna i bardziej złowroga dla człowieka, tym
mniej […] naturalna i oczywista; tym bardziej traci swój boski charakter
i tym ściślej wiąże się ze światem nadziemskim, odgradzającym śmier-
telnych od Boga: światem poreckiego panteonu, obejmującego z jednej
strony boskich pomocników — świętych, a z drugiej — najróżnorodniej-
sze złe i szkodliwe dla człowieka postacie demoniczne, ze względu na swój
charakter uwikłane w nieustanny bój ze świętymi, którzy bronią porząd-
ku boskiego i [ludzkiego]. W ten sposób burza piorunowa, grad i susza
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znajdują swój wymiar religijny w walce [między] postaciami świata nad-
ziemskiego i wzajemne związki, przypisywane tym zjawiskom, mają swój
punkt wyjścia w toczących się między nimi zapasach.
[Cóż to] są za postacie? Wymieńmy najpierw najbardziej niepozorne

i […] marginesowe w stosunku do panteonu świętych, jakimi są topielcy
i topielice — dusze utopionych w wodzie. Są one zasocjowane z chmurą
gradową i do nich to odnosi się ów ustęp inkantacji […], który wzywa Sa-
wę, Jerinę, Katerinę, Joankę judejkę [topielicę], Szymona judeja [topielca]
i Ismaiła judeja do zawrócenia chmury gradowej. „Tija se żeni. Se udajeni
wo woda — brzmiała interpretacja jednej z moich informatorek. — Żeni
pa mażi. Judej — s’udajił. Odat pred obłak tija. Obłakon go wodat. Nifna
dusza ojszła na obłaci, i kogaj wrnet, tija idat napred. Owi bili łudi udaje-
ni. Ja da se udawim i mene cie me gaczkat: judejko. Udajenite so obłokot
odat: od woda wo woda”. — „To są kobiety, które utopiły się w wodzie.
Kobiety i mężczyźni. Topielec — ten, co się utopił. Oni idą przed chmurą.
Chmurę prowadzą. Ich dusza odeszła w chmury i kiedy pada, idą na czele.
To byli ludzie, co się potopili. Jeśli ja się utopię, i mnie będą zamawiać:
topielico. Topielcy chodzą z chmurą: z wody w wodę”.
Głównymi postaciami nieziemskiego dramatu, w którego konsekwen-

cji spada na ziemię zarówno groźba gradu, jak i niebezpieczeństwo suszy,
nie są jednak bynajmniej niewinne i poniekąd neutralne dusze topielców
i topielic, ale jeden z najczynniejszych i najgwałtowniejszych świętych,
święty Ilija, władający piorunami i asocjowany z burzą, oraz legendarny
potwór, sprawca suszy — łamia. „Łamia, taja — Gospodi czuwaj, brani —
narod gołtat; narod, stoka. Woda negde cie zaptisat, ne możet narodot wo-
da da pijet. Pa zato sweti Ilija ja brkat. Sweti Ilija gromon go frłat. Rofia
kaj da udrit, łamia imat. Ne je to’a ubao. To swe je neczisto: ja w kucia,
ja w czoeka. Ne ja ubao to’a. Po skazni sum słuszała, taja łamia ka żena je
taja. Al’ ka diwedija je, al’ ka czoek je. Icz ne znam”. — „Ta łamia— Panie
czuwaj i strzeż — połyka ludzi; ludzi, bydło. Wodę gdzieś wychłepcze i nie
mogą [już] ludzie pić wody. To dlatego święty Ilija ją wygania. Święty Ilija
ciska grom. Gdzie uderzy piorun, [to znaczy, że] tam jest łamia. To nie jest
dobre. To wszystko jest nieczyste — czy [uderzy] w chatę, czy w człowie-
ka. To nie jest dobre. Ludzie opowiadają, że ta łamia wygląda jak kobieta.
Albo jak dzikie zwierzę, albo jak mężczyzna — ale ja tam nie wiem”*.
Jakkolwiek przyczyny [ciskania] gromów przez Iliję [są] różne

(w [ich] rejestr […] wchodzą również ludzkie grzechy i w ogóle desakrali-
zacja, wywołana bądź łamaniem praw boskich, bądź też stowarzyszeniem
się człowieka ze złymi, nieczystymi demonami), pogoń świętego za łamią
jest pozytywnym dla człowieka wyrazem [jego] gniewu […] i w mitologii
religijnej Poreczan stanowi główny rys działalności świętego Iliji. Rezul-
tatem tej pogoni jest zawarta w każdej burzy piorunowej groźba suszy:
obecność chmury, między innymi także chmury gradowej, świadczy bo-

*[Por. w notatkach:] Bez łoszotija rofia ne udarit nigde! Bez łoszotija, bez łamia! [Bez
łoszotiji piorun nigdzie nie uderzy! Bez łoszotiji, bez łamii].
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wiem o pogoni świętego za łamią, która uchodząc przed nim, [biegnie] jak
gdyby w forpoczcie chmury.
Dlatego też […] magiczne odwracanie chmury gradowej nabiera nie-

raz dla Poreczan charakteru walki magicznej nie tylko z grożącym bezpo-
średnio gradem; [to] również odpędzanie tego niebieskiego potwora czy
zabezpieczanie się [przed nim]. Siekiera, którą się kładzie na sofrze wyno-
szonej przed dom, kosa, którą się wymachuje w trakcie obrzędu, wreszcie
[…] strzelanie ze strzelb — wszystkie te magiczne czynności zwracają
się również przeciw łamii, której legendarna potworność i zachłanność
przyczyniają się [w niemałym stopniu] do potęgowania atmosfery grozy,
ogarniającej wieś w czas burzy gradowej. „Pa sega łamia begat pred ob-
łak. Łamiata od puszka se płaszit, od sekira se płaszit, od noż se płaszit,
od kosa se płaszit. Pa zato wadziat”. — „Teraz łamia ucieka przed chmurą.
Łamia boi się strzelby, boi się siekiery, boi się noża, boi się kosy. Dlatego
ich dobywają”.
Walka świętego z łamią sięga czasów mitycznych, w których pojawie-

nie się łamii, klęska suszy i wreszcie pokonanie jej przez [Iliję] zainicjo-
wało trwającą do tej pory nieustanną pogoń pogromcy […] za potworem.
Z tą mityczną walką związane jest również pojawienie się zmejów ⁹⁴, pół-
świętych patronów wsi zrodzonych z czystych kobiet, których zbawiennej
opiece przypisywana jest plenność zbiorów i płodność stad. Jak większość
mitów heroicznych, tak samo i ten [przekazywany] jest [przez] tradycję
miejscową w pieśni. W pieśni tej zawiera się nie tylko mitologiczne kredo
Poreczan dotyczące genezy niektórych klęsk żywiołowych, ale także pod-
stawa dla kształtowania wizerunków opiewanych postaci.

Sokucziła jedna crna łamia,
Sokucziła Leunska Płanina.
Swe mi łamia taja zaptisała,
Mali deca pesok prozabnali,
Stredna ko’a korbutki zagrizli,
Stari starci kamenie zagrizli,
A bericiet zrno da ne prknet.
Si se czudit sam sweti Ilija,
Si se czudit samo szto da prajit.
Se proczuło żena teżka d’imat,
Ali zmejcze taja mi nosesze?
Go nosiła dete, s’ocziniło,
Pod mifczinia kriłcze mi imasze.
I pratiło Petka i Nedeła,
I pratiło sam sweti Ilija,
Da mu turat teżkine sonoji,
Da go zemat dete, da go nosat.
Go zedo’a dete, g’odneso’a,
Si go zede sam sweti Ilija,

Oszczeniła się jedna czarna łamia,
Oszczeniła się na Leunskiej Górze⁹⁵ .
Wszystko mi ta łamia wyżłopała,
Małe dzieci piaskiem się karmiły,
Średnie jakąś korą zagryzały,
Starzy starcy kamienie gryźli,
A plon ziarna ani puści.
Dziwi się sam święty Ilija,
Zastanawia się, co czynić.
Chodzą słuchy o kobiecie w ciąży,
Czyżby ona zmejątko nosiła?
Dziecię nosiła i się urodziło
I skrzydełka miało pod pachami.
I wysłał Petkę i Niedzielę,
I wysłał sam święty Ilija,
By spuściły na nią sen mocny,
By zabrały dziecię i przyniosły.
Wzięły dziecię i jemu przyniosły
I wziął je sam święty Ilija,

⁹⁴Bogate informacje o zmejach, w tym bajki, zob. wyżej w rozdz. „Pogańskie prawosławie”.

⁹⁵Ta mityczna nazwa wiąże się ze słowem leunka— połóg.
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W raka dade sabja kołacznica,
Go zastoi na jedna raskrsnica,
Go czuwało tri dni i tri nocia.
Na deteto sam sweti Ilija,
Na deteto take mu zboresze:
Sedi mi na owa raskrsnica,
Ja cie wleza wo temni klisuri,
Ja cie grmna,
Sweta zemna naopako cie swrta,
Da go czekasz łamia, da ne go pusztisz.
Pa mi wleze sam sweti Ilija,
Sweta zemna naopako zwrteł,
Sija łamia togaj izbrkało.
Sa preczeka dete na raskrsnica,
Mi trgnało, mi ja zagubiło.
Zagubiło osum łaminczinia,
Samo taja dewet se storiło.
Popusztili zemna i krajina,
A bericiet da mi se rodiło,
Woda mi se taja odpusztiła.
Zede dete to’aj da odneset,
Mu izwadiło sonoji na majka,
Mu izwadiło teżkine sonoji.
Zede dete da go zagrnujet,
A deteto na majka zborasze:
Sede majka mene ne zagrnuj,
Ne zagrnuj, cice ne mi da’aj,
Dewet duszi sum si zagubiło.

Dał mu w rękę szablę-siepaczkę
I położył na drogach rozstajnych,
Pilnował go trzy dni i trzy noce.
Do dziecięcia sam święty Ilija,
Do dziecięcia przemówił w te słowa:
Siedźże mi tu na drogach rozstajnych,
[A] ja wejdę w ciemne przełęcze,
[A] ja zagrzmię,
Całą ziemię na wywrót wywrócę,
A ty czekaj łamii i masz jej nie puścić.
I poszedł sam święty Ilija,
Całą ziemię na wywrót wywrócił,
I tak oto łamię wypędził.
I czekało dziecię na rozstajach,
Wzięło [szablę] i [łamię] zabiło,
I zabiło [też] osiem łamiątek,
Tak z nią razem dziewięć się zrobiło.
Popuściła ziemia i kraina,
I [na nowo] plon się zaczął rodzić,
[A i] wody [chyżo] się puściły.
Zabrał dziecię, ażeby je odnieść,
A na jego matkę spuścił sen,
Spuścił na nią mocny sen.
Wzięła dziecię, ażeby je objąć,
Ale dziecię do niej przemówiło:
Tylko, matko, ty mnie nie obejmuj,
Tylko nie tul, piersi mi nie dawaj,
Bom ja dziewięć dusz wypuścił z ciała.

„I szetnało, w Boga si otiszło”. — „I poszło sobie, do Boga odeszło”.
„Zmej biło. Taja trebet kuczka je taja łamia. Osum okucziła, sama dewet
biło. Taja kuczka je. A togaj ne biło do segaj zmejcze rodeno, a sede zmej
mogał da go doczekat łamiata. Go zeł sam sweti Ilija dete nezadojeno. Sede
s’ocziniło, go zeł”. — „To było [dziecko] zmeja. To chyba suka jest, ta łamia.
Ośmiorgiem się oszczeniła, sama była dziewiąta. To suka jest. A wtedy
żadne zmejątko się jeszcze nie urodziło — a tylko zmejmógł pokonać łamię.
Wziął je sam święty Ilija, dziecię, co jeszcze piersi nie ssało. Jak tylko się
urodziło, zabrał je”.

Dodoła. Magia deszczu

Z samego charakteru deszczu, jako zjawiska dobroczynnego i wiążą-
cego się bezpośrednio z Bogiem, wynika specjalny rys magii deszczowej,
w niczym nieprzypominający magicznego egzorcyzmowania gradu i su-
szy. Magia deszczu nie ma w gruncie rzeczy cech magii. Obrzęd, którego
zadaniem jest sprowadzenie deszczu, jest właściwie modlitwą, skierowaną
do Boga i świętego Iliji. Pod tym względem magia deszczowa przypomina
[takie] uroczystości, jak błogosławienie ludzi, domów, stad, pól i ogro-
dów przez kuma wiejskiego na Wodici lub owiązywanie słomą badnicką
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w pierwszy dzień Bożyca drzew owocowych, ścięzorów gumiennych i uli
przez dziewczęta wiejskie przy wtórze pieśni kierowanych [do] zmeja.
Zwłaszcza z tym ostatnim obrzędem magia deszczu ma wiele podobieństw.
W odróżnieniu jednak od [wymienionych] obrzędów […] nie ma [ona]
cech adetu. „Toa ne je adet. Boga si molisz, da zawrnet, da rastet bericie-
tot” — „To nie jest adet. Modlisz się do Boga, żeby spadł deszcz, żeby rósł
plon” — tak brzmi porecka definicja tej magii.
Pora, w jakiej [organizuje] się ten obrzęd, przypada na okres, „gdy

plon się przyjmuje, gdy dojrzewa chleb” („bericiet kogaj se faciat, kogaj
zazdreujet lebon”), to znaczy w środku lata, jakiś czas przed rozpoczęciem
żniw, czyli z reguły przed Petroenem. Urządza się go tylko wówczas, gdy
upragniony deszcz nie przychodzi i zasiewom istotnie zaczyna zagrażać
posucha. Dlatego też do aranżowania tego obrzędu dochodzi rzadko; cza-
sem i [przez] kilka lat nie ma potrzeby uciekania się do niego, jakkolwiek
nieomal co roku przy dłużej trwającej posusze i rosnącej obawie o los za-
siewów nie obchodzi się bez deliberowania i przebąkiwania, czy też nie
pora urządzić dodole.
Inicjatywa [zorganizowania] obrzędu wychodzi najczęściej od starych

bab, ekspertek w sprawach religijnych [i] magicznych. Ale ich werdykt za-
leży także od opinii gospodarzy, oceniających stan zasiewów i możliwości
pogody. Jeśli [obie] te ekspertyzy, sakralna i świecka, są zgodne, zapada
decyzja urządzenia obrzędu, „by Bóg spuścił rosę, by ochłodził plon, by
było żyto” („da dajet Gospud rosa, da go poładit bericiet, da imat żita”).
Ze względu na [jego] modlitewny charakter […], dniem w którym się [go]
odprawia, jest z reguły niedziela, a […] wykonawczyniami [są] dziewczęta
wiejskie. Główną osobą rytuału [jest] dodole; [to od niej] obrzęd przybiera
swoją nazwę. [Na dodole] wybiera się […] tę spośród dziewcząt […], która
jest pełną sierotą, bez ojca i matki, ale w braku odpowiedniej kandydat-
ki wystarczającą kwalifikacją staje się [też] półsieroctwo. Wybór sieroty
wynika tu ze szczególnej mocy, jaką ma przed Bogiem sieroca modlitwa.
„Siraczeto nemat tatko, nemat majka. Niemu se dogrefujet Gospod, da za-
wrnet”. — „Sierota nie ma ojca, nie ma matki. Pożałuje jej Pan i spuści
deszcz”.
W dniu obrzędu dziewczęta wiejskie zbierają się […] w domu jed-

nej ze starych ekspertek kierujących jego organizacją i tu, [same] odziane
w [zwyczajowy] ubiór niedzielny, przystępują do ubrania dodoły. Dodoła
— w przeciwieństwie do pozostałych uczestniczek obchodu — ubiera się
bardzo skromnie. Jej strojem jest właściwie nagość, przykryta dla przy-
zwoitości jakąś starą koszulą oraz specjalnie sporządzoną peleryną czy
płaszczem z liści i traw. Płaszcz ten robi się w sposób bardzo niewyszu-
kany. Trawę i liście lub gałązki drzew przywiązuje się do sznurka, tak że
powstaje coś w rodzaju peleryny czy zapaski, którą owiązuje się dodole
piersi, pozostawiając ręce i ramiona nagie. Tak ubrana dodoła otrzymuje
jeszcze do rąk ikonę, wziętą z cerkwi. Dziewczęta zaopatrują się w kocioł
z wodą i sito, [po czym] cały orszak przystępuje do wykonania swoich
rytualnych czynności.
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Obrzęd polega na obejściu wszystkich pól, ogrodów, kolib ze stada-
mi oraz zagród i skropieniu ich wodą przy wtórze specjalnych pieśni.
Dziewczęta [pokonują taką samą drogę] […] jak kum wiejski [dokonują-
cy] święcenia [w czasie Wodzic]. Najpierw więc orszak udaje się do kolib,
odwiedzając po drodze jak największą ilość pól i łąk, po czym wraca do
wsi, gdzie wizytuje wszystkie zagrody po kolei.
Główną treścią obrzędu jest [kropienie] pól, ogrodów i stad wodą prze-

lewaną z kotła przez sito przy wtórze pieśni, dającej wyraz modlitwom
oraczy i pasterzy o deszcz. Pieśń ta jest tak niewyszukana, jak niewyszu-
kane są poreckie modlitwy.

Boga molit dodoleto,
Boga molit siraczeto:
Oj, Ilija, oj, dodole,
Da razwejet obłacite,
Da zawrnet sitna rosa.

Boga mołat oraczine:
Oj, Ilija, oj, dodole,
Da razwejet obłacite,
Da zawrnat sitna rosa.
Niwi im se zasuszili:
Oj, Ilija, oj, dodole,
Da razwejet obłacite,
Da zawrnat sitna rosa,
Da narastet bericieton.

Boga mołat owczarine:
Oj, Ilija, oj, dodole,
Da razwejet obłacite,
Da zawrnat sitna rosa.
Stado im se zakrdiło,
Oj, Ilija, oj, dodole,
Daj mi Boże obłacite,
Daj mi Boże sitna rosa.

Boga prosi dodole,
Boga prosi sierota:
Oj, Ilija, oj, dodole,
Niech rozwieją się chmury,
Niech spadnie drobny deszcz.

Boga proszą oracze:
Oj, Ilija, oj, dodole,
Niech rozwieją się chmury,
Niech spadnie drobny deszcz.
Niwy im się zasuszyły:
Oj, Ilija, oj, dodole,
Niech rozwieją się chmury,
Niech spadnie drobny deszcz.
Niechaj rośnie plon.

Boga proszą owczarze:
Oj, Ilija, oj, dodole,
Niech rozwieją się chmury,
Niech spadnie drobny deszcz.
Stado im się zbiło w kierdel,
Oj, Ilija, oj, dodole,
Dajże, Boże, chmury,
Dajże, Boże, drobny deszcz.

Dodoła nie bierze udziału w tym chóralnym śpiewie, ale za to, [tak
samo jak obchodzone] niwy i ogrody […], [kropi] się ją i polewa wodą.
Ktokolwiek spotka [się z] orszakiem […], winien jest obdarować dodołę,
dając jej dinara lub dwa.
Gdy dziewczęta obejdą już wszystkie koliby i zajdą […] na pola [każ-

dego z] gospodarzy […], zawracają do wsi. Po drodze zachodzą nad rzekę,
gdzie wykonują [drobną] praktykę magiczną. Złowiwszy żabę, przywiązu-
ją ją za nogę do gałęzi, zwieszającej się na jaką piędź nad wodą […], by
— gdy spadnie deszcz — woda podniosła się do tej wysokości. Następnie
przychodzą do wsi, gdzie obchodzą wszystkie zagrody po kolei, zatrzymu-
jąc się przed każdym domem [i] polewając dodołę [wodą].
Wizytowanie domów […] jest [aktem kończącym] obrzęd; […] chodzi

[w nim] o zainkasowanie darów, należących się dodole i dziewczęcemu or-
szakowi od wsi za ich rytualną usługę. Przy wchodzeniu do wsi dziewczęta
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intonują odpowiednie strofki pieśni, przypominające o ciążącym na gospo-
darzach i gospodyniach wiejskich obowiązku:

Darujte go siraczeto,
Darujte go so sitoto,
Site dajet godinata.

Obdarujcie sierotę,
Obdarujcie ją sitem,
Niech wszystkich obdaruje ten rok.

Wchodząc do zagrody, przypomnienie o oczekiwanych darach kierują
imiennie [do] gospodyni:

Oj, Cwetkojce, oj, kralice,
Da izlezesz wo dworoji,
Tu mi wrwit siraczeno,
Siraczeno dodoleno,
Da izlezesz, da darujesz.

Oj, Cwetkojco, oj, królowo,
Dalej, wyjdźże na podwórze,
Kędy przechodzi sierota,
Sierota dodole,
Wyjdźże i obdaruj ją.

Wezwanie to nie zaskakuje nikogo; w każdym domu przygotowane
jest wszystko, [co należy], do obdarowania dodoły i jej towarzyszek. Od
gospodarza dostaje dodoła dinara lub dwa, a od gospodyni do sita, pod-
stawionego przez którąś z dziewcząt, wędruje porcja mąki, masła, jaja,
sól itp. Pieniądze dodoła zatrzymuje dla siebie, [zaś] dary w naturze służą
do urządzenia uczty dla całej dziewczęcej drużyny, uczty, którą kończą się
uroczystości dodolne. W uczcie tej biorą udział tylko dziewczęta — uczest-
niczki obchodu; czasem również kobiety, pomagające im w [organizacji]
i przeprowadzeniu obrzędu. Mężczyźni do tych spraw się nie mieszają —
jest to żenska rabota; chyba tylko o tyle, o ile obrzędowe polewanie dodo-
ły w trakcie obchodzenia zagród […] nie zamieni się w ogólne wzajemne
polewanie się wodą, nieprzewidziane obrzędem i niemające nic wspólnego
z religijną gorliwością (reziłak [wstyd]).
Gospodarz, wzywany do obdarowania, wychodzi z kotłem wody i wy-

lewa jego zawartość na dodołę, która milczy i tylko okręca się przed
domem.

*

Magia posuchy. Magia publiczna (jawna, obrzędowa). Wołcze, inf.
Welᴶanica, Desojca, Kolo.
Dodole. Czas i ogólny setting ⁹⁶: Obrzęd ma miejsce w środku lata (na-

sred leto). Zazwyczaj przed Petrowden. Urządza się go wówczas, gdy plon
się przyjmuje: „bericiet kogaj se faciat”, gdy zboże [dosł. chleb] poczyna
dojrzewać: „kogaj zazdreujet lebon”. Obrzęd urządza się tylko, gdy susza
wielka, która grozi zasiewom; gdy deszcz jest jak najbardziej pożądany,
a nie przychodzi. Stąd zeszłego roku go nie urządzano. To się robi, gdy
kukurydza się zasuszy itp.
Inicjatywa i organizacja: Inicjatywa wychodzi od starych bab (staricz-

ki). One decydują, czy dodole należy urządzać, biorąc pod uwagę stan
pogody i stan zasiewów. Od ich opinii zależy w ten sposób, czy obrzęd

⁹⁶Setting (ang.) — otoczenie, oprawa, sceneria, miejsce akcji.
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będzie, czy [go] nie będzie. Opinię swoją baby zakomunikują mężczyznom
(starszym i domacinom) i wówczas ci przejmują [go] w swoje ręce. Ozna-
czą dzień, kiedy należy urządzać (z reguły niedziela), i tego dnia rzekną
dziewczętom: „Ajde, deca, da si prajite dodole” — „Dalej, dzieci, róbcie
dodole”. Dziewczęta poddadzą się woli starszych.
Socjologia obrzędu: Udział w obrzędzie biorą wszystkie dziewczęta

wiejskie, które stanowią chór, i główna osoba obrzędu, dodoleto. Dodo-
le musi być sierotą bez ojca i matki. W ostatecznym wypadku może być
i półsierota. Ale tylko pełne sieroctwo zadośćuczyni wszystkim regułom
obrzędu.
Dodoła: Dodoła nosi specjalny ubiór — tylko dolna część ciała jest

przykryta jaką starą koszulą lub szmatami. Górna część pozostaje goła.
Ją przykrywa się płaszczem, zrobionym z trawy. Bierze się zwykłą trawę,
a także i trawę, która się zowie badzer. O ile nie ma trawy, mogą być użyte
i liście. Płaszcz ten robi się w ten sposób, że na postronek przywiąże się tra-
wę lub liście, tak że powstanie coś w rodzaju spódniczki i tym owiąże się
jej piersi, zostawiając ręce i ramiona gołe. Głowa: [brak ciągu dalszego].
Orszak: Pozostałe dziewczęta tworzą orszak. Biorą ze sobą kocioł,

w którym niosą wodę, i sito, w które zbierają dary. Przodem idzie dodoła,
a orszak z boków i za nią.
Aspekt sakralny: Prócz tego dodoła nosi w rękach ikonę, wziętą z cerkwi.
Ceremoniał: Orszak z dodołą na czele najpierw obchodzi niwy. Po dro-

dze pryska się wodą na pola (z kotła) i przy pryskaniu i polewaniu pól
wodą, jak również przy pochodzie, chór śpiewa: „Boga molit dodoleto…”.
Dodole nie śpiewa, ale za to polewa się ją i pryska wodą.
W ten sposób dziewczęta obejdą niwy, idąc od baczyła do baczyła (tu

ceremoniał jak we wsi). Ktokolwiek spotyka orszak, winien obdarować do-
dole: dać jej dinar, dwa lub więcej.
Gdy się skończy obchodzenie niw, dziewczęta idą nad rzekę; tu złowią

żabę i przywiążą ją za nogę do gałęzi, zwieszającej się nad wodą, tak by
głowa żaby była na jaką piędź od powierzchni wody. To [po to] by, gdy
deszcz uderzy, woda podniosła się do tej wysokości.
Po czym dziewczęta idą do wsi. Tu obchodzą wszystkie domy. Gdy

wchodzą w wieś, orszak śpiewa: „Darujte go siraczeto…”.
Gdy zajdą przed jaki dom, wówczas śpiewają: „Oj, Stefkojce, oj, kra-

lice…”.
Na to domacin, który zawczasu winien mieć wszystko przygotowane,

wychodzi i z progu wylewa na dodołę pełen bakracz ⁹⁷ wody. Jeśli może
[dosięgnąć], poleje i dziewczęta. Dodoła w tym czasie milczy i tylko się
okręca przed domem. Pozostałe dziewczęta śpiewają.
Darowanie: Po czym następuje obdarowanie dodoły. Domacin daje jej

jaki dinar. Domacinka dary w naturze: mąkę, sól, masło itp. Dary zbiera się
w sito.

⁹⁷Bakracz (mac.) — miedziany kociołek, w dolnej części szerszy, z żelaznym uchwytem
do trzymania lub zawieszenia.
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Pieniądze dodoła zatrzymuje dla siebie; z darów przygotowuje się je-
dzenie dla całej drużyny. Niesie się do jakiego domu i tu gotuje się ze
wszystkiego jaka bakrda [polenta]. Po czym wszystkie dziewczęta, co bra-
ły udział w obrzędzie, urządzają wspólną ucztę. Również i kobiety biorą
w niej udział. Mężczyźni nie; żenska rabota.
Wieś: Po obrzędzie, gdy się obejdzie domy, rozpoczyna się często ge-

neralne polewanie, nieprzewidziane obrzędem: polewają dziewczęta męż-
czyźni, tych dziewczęta i kobiety — ogólna walka na wodę— często reziłak
[wstyd], jak mówi Desojca.
Funkcja obrzędu: By Bóg dał deszcz, by ochłodził plon, by było żyto

(„Da dajet [Gospud] rosa, da go poładit bericiet, da imat żita”).
Sierota: Czy dodoła może być [nie]sierota? Nie: ne czinit [tak nie nale-

ży]. I w pieśni tylko o sierocie, o niesierocie się nie śpiewa. Tylko sierota
może ubłagać Boga, by dał deszcz. Niesieroty Bóg nie usłucha. […]

Kukusza [Kukułka]⁹⁸:
Welᴶanica mnie indagowała na temat naszej dodoły. Starałem się jej

wyjaśnić obrzęd* i warunki w wypadku stałego deszczu. Dziewczęta, lal-
ka, niosą, zakopują, żalą⁹⁹. Welᴶanica mnie poprawiała: niosą nad wodę?

*[Można przyjąć, że Obrębski opowiedział Welᴶanicy o obrzędzie zwanym German, prak-
tykowanym w celu sprowadzenia deszczu. W jego notatkach znajduje się następujący zapis:]

Największą katastrofą dla bałkańskiego rolnika, której ani przewidzieć, ani zapobiec nie-
podobna, ale która całoroczną pracę może obrócić w niwecz i zamiast spodziewanego urodzaju
przynieść głód i niedostatek, jest posucha. Dziś ceremonie cerkiewne i procesje aranżowane
przez wsie dotknięte tą klęską wprowadzają element religijny i rytualny w normalny bieg zajęć
rolniczych, gdy je dotknie ta klęska natury. W niedawnych jeszcze czasach szereg tradycyjnych
obrzędów [był] aranżowany, by zapobiec długotrwałej posusze i sprowadzić upragniony deszcz.

Wątkiem wierzeniowym, który stanowił sankcję powyższych obrzędów, była wiara, że
suszę sprowadza albo jakiś zły duch, albo smok, które obrały sobie za siedlisko nieszczęśliwą
wieś. Susza bowiem rzadko kiedy pochodzi od Boga; ma to miejsce tylko wtedy, gdy wieś
była areną grzesznych przestępstw, które w ten sposób zazwyczaj są karane.

Obrzędem, który najczęściej i w najlżejszych wypadkach miał przerwać suszę i zapewnić
deszcz, była ceremonia, którą znano pod nazwą German. Obrzęd ten był wykonywany przez
dziewczęta wiejskie. Tylko one umiały i miały prawo go urządzić.

Zazwyczaj prosiła je o zaaranżowanie ceremonii albo starszyzna wiejska, albo też rodzi-
ce z określonej części wsi. Zgodnie z zaprosinami dziewczęta, zebrawszy się w określonym
miejscu, wyruszały orszakiem przez wieś, zbierając po domach dary, konieczne dla wyko-
nania uroczystości: mąkę, czosnek, mięso itd. Potem, zebrawszy potrzebne dary, cały orszak
wyruszał nad rzekę, strumień czy potok płynący przez wieś lub w jej pobliżu.

Tutaj przystępowały do lepienia z zebranej mąki pieczywa w kształcie lalki z wydatnie
zaznaczonymi organami płciowymi. To pieczywo, ta lalka właśnie, nosiła nazwę German i mu-
siała przedstawiać człowieka zmarłego. Nad zmarłym Germanem cały obrządek pogrzebowy,
obfitujący w opłakiwania i zawodzenia, winien był być spełniony; musiał być on owinięty
w całun [brak ciągu dalszego].

⁹⁸Obrębski zapożyczył termin kukusza z rosyjskiego obrzędu zwanego „chrzcinami / po-
grzebem kukuszki”, praktykowanego przez dziewczęta w okresie wiosennym. Kukuszka to
zrobiona z trawy antropomorficzna figurka, rytualnie zakopywana i opłakiwana. W Macedo-
nii termin ten nie występuje; Obrębski, znając go z literatury etnograficznej, posłużył się nim
roboczo w swoich notatkach.

⁹⁹Obrzęd zwany German, obecny w wielu źródłach etnograficznych z okresu badań Ob-
rębskiego oraz współczesnych, ma dwa wymiary semantyczne. Pierwszy z nich to odwołanie
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Tam zakopują? To było dla niej absolutnie zrozumiałe. Potem żalenie [tj.
rytualny lament] sama zainspirowała: „Da m’ogrejet jasno sonce. Daj mi
Boże jasno sonce. Mi podawit czeładica. Swe mi czeład podawiło. Ali w re-
ka go dawili? So kaszene go żenali?” — „Niech ogrzeje jasne słońce. Daj
mi, Boże, jasne słońce. Podusiło moją czeladź. Całą czeladź podusiło. Czy
ją w rzece udusiło? Czy jak w czasie żniw skosiło?”.

Prace i obrzędy cyklu rolniczego

Zażynki

Żniwa rozpoczynają się [od zażynek], na tydzień do dwóch przed świę-
tem Petroen (29 czerwca starego stylu [tj. 12 lipca]). Właściwy termin

Zagrad. Żniwa

do postaci św. Germana (Dziermana, Dżermana), przewodnika chmur gradowych i deszczo-
wych, pomocnika św. Iliji. Drugi to związany z tym świętym ceremoniał rytualnego pochówku
(topienia lub zakopywania) lalki zwanej German, traktowanej jako idol płodności. Dniem
czczenia świętego oraz pogrzebin mających sprowadzić deszcz był 25 czerwca i jak podaje
Slobodan Zeczewić, odwołując się do literatury poświęconej Germanowi, czczono go przede
wszystkich w Starej Serbii (dzisiejsza Macedonia) oraz w południowych i wschodnich regio-
nach kraju (Słobodan Zeczewić, Mitska bicia srpskih predania, Beograd 1981, s. 51–61).
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[żniw] przypada [jednak] około święta Ilikden [20 lipca / 2 sierpnia], gdyż
[dopiero] w tym czasie plon [w pełni] dojrzewa. Poreczanie mówią: „Naj-
swe bericietot kaj Ilikden cie uzdrejet” — „Najdojrzalszy jest plon koło
Ilikdena”. Baczy się tylko, by nie […] [żąć] w dni zaroków dotyczących
plonu, jak na przykład [w] Czurici (lub Crn Den [Czarny Dzień]), gdyż wów-
czas „cie se czurit bericietot”— „plon się kurzy” [czyli zachwaszcza] i niwy
będą zarastały burzanami i chwastem.
[…] O dniu, [w którym odbywa się] inauguracyjny adet zażynek, Po-

reczanie mówią: „segaj cie zażneujeme” — „teraz zażynamy”. Dzień [ten]
nie jest obojętny; za najlepszy […] uważa [się] środę. Konieczne jest, by
zażynki odbyły się w porze bezksiężycowej (na starina—gdy księżyca uby-
wa, „kogaj ginet mesecot”). Jeśliby bowiem dokonało się ich podczas [pełni
lub] gdy księżyca przybywa, praca żniwiarzy będzie ciężka i męcząca („cie
se wnuszujet rabotata, cie se im zdosadit, cie se im zdodejet” — „robota
będzie męczyć, nużyć, przykrzyć się”). Jeśli więc gospodarz zorientuje się,
że plon dojrzeje w czasie […] pełni lub [przy rosnącym księżycu], to doko-
nuje [zażynek] […] tydzień czy nawet dwa przed początkiem żniw, byle
tylko trzymać się właściwej pory księżycowej. Po czym czeka, aż zboża
dojrzeją — [i] przystępuje do żniw.
Zażynki winny [odbyć] się rano, przed południem, gdy „dzień idzie

naprzód, ku górze” („da odit denot napred, u gore”). [Tak] będzie lepiej
dla plonu: „poarno je za bericietot swe ponapred” [„lepiej dla plonu, gdy
wszystko (idzie) naprzód”]. Oczywiście w ten dzień obowiązują […] zaka-
zy wydawania czegokolwiek z chaty, by plon nie wyszedł z niej do obcych.
Podobnie jak przy zasiewkach¹⁰⁰, głównymi wykonawcami [zażynek]

są gospodarz i dziewczyna domu. Całość obrzędu aranżuje jak zawsze go-
spodyni, pilnując, by odbył się on we właściwym terminie i by nie zabrakło
w nim niczego, czego wymaga rytuał. Zawczasu więc przygotowuje akce-
soria obrzędu. Są to: cały, nienadkrojony bochenek chleba (ceł leb), jajko,
dzbanuszek z wodą (jedno stomnicze woda), bosiłcze i dziundziułcze [tj. ba-
zylia i aksamitka]. Te wszystkie przedmioty zostają zaniesione na pole,
od którego mają się rozpocząć żniwa i [gdzie] oczekują już dziewczęta-
żniwiarki. Zażynek, to znaczy zżęcia pierwszych garści żyta i pierwszego
snopa, winna dokonać dziewczyna. Interpretacja: dziewczęta są lekkie,
toteż praca, jeśli rozpoczęta przez [młodą] dziewczynę, wszystkim żniwia-
rzom będzie szła lekko, nie będą się męczyć.
Pierwszą rzeczą, którą winna ona wykonać, jest postawienie chleba

i wody na ziemi — na polu, które się zażyna. Następnie dziewczyna przy-
stępuje do zżęcia „pierwszej ręki” [prwa raka], to znaczy pierwszej garści
zboża. Ściąwszy ją sierpem, podnosi do góry, [pod] słońce i tu krzyżu-
je („cie ja wkrstit”): […] trzymając w górze wiązkę kłosów, rozdziela ją
na dwie partie, które [składa] na krzyż tak, by kłosy były zwrócone na
wschód, ku słońcu, po czym [układa] te skrzyżowane [kłosy] na ziemi […].

¹⁰⁰Por. niżej podrozdz. „Rolnicze obrzędy inauguracyjne. Zasiewki”.
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Następnie kładzie jajko, przyniesione na pole, pod połog ¹⁰¹, to znaczy pod
spód tej [ułożonej na krzyż] pierwszej garści. Kwiaty zaś, bosiłcze i dziun-
dziułcze, układa z wierzchu, w miejscu [skrzyżowania] kłosów.
Na tym kończy się obrzęd właściwych zażynek. Teraz wszyscy żniwia-

rze stają do pracy i postępując tuż obok siebie, zżynają sierpami całe pole.
Dziewczyna natomiast, która dokonała żażynek, zabiera [z pola] chleb
i wodę i odnosi je do domu.
Intencję tego obrzędu i rolę użytych w nim przedmiotów rytualnych naj-

lepiej wyjaśnia [poniższa] interpretacja tubylcza: „Cie si go nosisz ceł lebot:
kaj szto je ceł, take ceł bericietot da bidet. Pa cie si zemisz jedno stomnicze
woda, połno, i jedno jajce i bosiłcze. Ka stomna szto je połna, take połn da
bidet bericietot. I jajceto, szto je połne, take połn da bidet bericietot. Kaj szto
je czist bosiłok, take czist da bidet bericietot. Pa nadzod lebot da si go done-
sesz, take adet ostanało: pa da se wraciat bericietot w ambaron”— „Zanosisz
cały chleb: jak on jest cały, tak i plon niech będzie cały. I bierzesz jeden dzba-
nuszek wody, pełen, i jedno jajko i bazylię. Jak dzbanek, co jest pełny, tak
niechaj będzie pełny ten plon. I jak jajko, co jest pełne, tak samo niech będzie
pełny plon. Jak czysta jest bazylia, tak czysty niech będzie plon. I przynosisz
chleb z powrotem, taki jest adet: aby plon wrócił nazad do sąsieka”.
Na tym kończy się obrzęd zażynek. Nie kończy się jednak […] magia,

dokonywana w czasie żniw.

Krzyż z wetroganu

Po zżęciu [poletka] przystępu-
je się do wiązania snopów. I wła-
śnie wiązanie pierwszego snopa
daje asumpt do zainicjowania ob-
rzędu magicznego, którego doko-
nuje bądź sam gospodarz, to zna-
czy najstarszy w domu, bądź też
w jego zastępstwie którykolwiek
ze żniwiarzy, któremu przypadło
wiązać pierwszy snop. Zanim […]
przystąpi [on] do wiązania snopa,
winien przygotować sobie krstow
na wetrogan, to jest krzyż z rośli-
ny noszącej tę nazwę. Wetrogan,
mikołajek, z racji swego rozczapie-
rzonego [kształtu] i nazwy¹⁰² aso-
cjuje się Poreczanom z czterema
stronami świata, to jest z cztere-
ma wiatrami, gdyż tą nazwą i tą
koncepcją określa [się tu] strony

¹⁰¹Połog (mac.) — 1) garść zboża zostawiana na polu przed samym rozpoczęciem żniw;
dosł. zastaw, kaucja, zabezpieczenie; 2) podkładek— jajko zostawiane w gnieździe, w którym
niosą się kury.

¹⁰²Wetrogan— mikołajek kreteński (Eryngium creticum).
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świata. Wetrogan […] jest więc niejako symbolem wiatrów i wszystkich
stron świata, z których [one] wieją: sewer, jug, istok i zapad (północ, połu-
dnie, wschód i zachód).
Zerwawszy jedną kiśćwetroganu (mikołajka), żniwiarz rozszczepia jego

łodygę w środku i [w powstały w ten sposób] otwór [wsuwa] cztery kłosy,
zwrócone nasadami ku sobie i zbiegające się u łodygi, wierzchołkami zaś
rozchodzące się na cztery strony. Trzymając w ręku ten wszechwietrzny,
wszechstronny krzyż zbożowy, staje obok [pierwszego] snopa i wzniósłszy
krzyż w górę, poczyna recytować [inwokację], którą przyzywa wszelkie
zboże i wszystek plon [do] przybycia w to miejsce ze wszystkich stron
i zmaterializowania się w zbiorze jego domu.
[Inwokacja] ta brzmi: „Kade da si bericiet, kade te imat powecie, owde

te wikam da dojesz, wo krstica Ciro’a (domacinska) da wlezesz. Kade da
si, od Kiczewsko, od Bitołsko, od Prilepsko Pole, od Kumanowsko, od Go-
stiwarsko: owde te wikam ja, swede se kanam” — „Gdziekolwiek jesteś,
plonie, gdziekolwiek jest cię więcej, tutaj cię wołam, byś tu przyszedł, byś
wszedł w stóg Cira (stóg gospodarza). Gdziekolwiek jesteś — z Kiczewa,
z Bitoli, z Prilepskiego Pola, z Kumanowa, z Gostiwaru — tutaj cię wołam,
tutaj cię zapraszam”.
Inwokację tę [powtarza się] trzykrotnie. Po czym, po związaniu pierw-

szego snopa i [kolejnych], gdy zostanie ułożona pierwsza krstica, to znaczy
stożek snopów, [umieszcza się] na [niej] krzyż wiatrowy; pozostaje [on tu]
aż do młócki.
Praktyka ta nie ogranicza się tylko do pierwszego [zżętego] pola. [Po-

wtarza się ją] na każdej niwie [z osobna] […] i ponawia […] dzień w dzień,
czasem nawet powtarza parę razy na dzień. Dzięki inwokacji jej sens [jest]
jasny. Oprócz tego ma ona bronić plonu przed złem, specjalnie [zaś] przed
łamią, która w czasie żniw ma się wałęsać po polach i wypijać plon, wy-
sysać [go] i powodować jego ubytek. W obronie przed tym demonem pola
żniwne okładane są także cierniami i krstic [?]…¹⁰³.

Kogaj zażneujeme

Kaj Ilikden. Najswe bericietot kaj Ilikden cie uzdrejet. Togaj cie żnejeme.
Kaj Petroen, kaj Ilikden. Gledame da ne bidet Czurici, cie se czurit bericietot.
Trewa, głoteż cie udrit. Pa de ne bidet Crn den — od grad drżime.

Cie zażneujeme ponapred: nedeła, dwe pred Petroen. Bez mesec cie za-
żneujeme. Pri mesec ne zażneujeme: se wnuszujet rabotata; cie ti se zdosadit,
cie ti se zdodejet. Ja mesecon ginet, ja je zeleno, w streda niwa cie si zażnejesz
i cie czekasz dur duzdrejet. Dwe, tri nedele. Na starina da bidet.

Poarno je pred pładen da go zażnejesz. Pred pładne: da odit denot napred,
u gore. I to napred. Poarno je za bericietot. Swe ponapred.

Najwisze dejczinia zażneuat: se lesni. Poarno za rabota. Cie zemit ceł leb
i jedno stomnicze woda połno i jedno jajce i bosiłcze. Cie si go nosit ceł lebot:
kaj szto je ceł, take ceł bericietot da bidet. I jajceto kaj szto je ceło, take ceł
bericietot da bidet. Ka stomna szto je połna, take połn da bidet bericietot. Kaj
szto je czist bosiłok, take czist da bidet bericietot.

¹⁰³W tym miejscu tekst się urywa.
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Jajceto i bosiłcze cie si ostajit tamo pod połog. Lebot i stomniczeto cie si
doneset doma. Pa nadzot lebot da si go doneset, take adet ostanało.

Taja szto cie zażnejet, cie kłaat sefte rakata w sołnce, cie ja wkrstit, pa
na dzemna cie ja kłaat. Jajceto pod połog cie go kłaat, bosiłczeto, dziundziule
wake zgora. Lebot na dzemna cie go zastojit. Wojcata isto. Cie si zażnejet, cie
si zemit lebot, cie si zemit wojcata, cie si dojdet doma.

Posle cie kłaat trnczinia na swaka niwa. Od łoszotija neszto go kłaat, da
ne go pijet nekoja łamia. Neszto. Łamia. Nekoja łoszotija.

Cie te strete nekoj: „Ajirlija — cie ti reczet — Ajirlija bericietot”. — „Ajir
da imasz” — cie mu reczesz.

Zażynki

Około Ilikdena. Najdojrzalszy jest plon koło Ilikdena. Wtedy żniemy.
Gdzieś między Petroenem a Ilikdenem. Uważamy, żeby [praca] nie wypadła
w Czurici, bo [wtedy] plon się zachwaszcza. [Bo] trawa, perz się rozprzestrze-
ni [dosł.: uderzy, zaatakuje]. Też, żeby nie [żąć] w Czarny Dzień, co go od
gradu obchodzimy¹⁰⁴.

Najpierw zażynamy — na tydzień, dwa przed Petroenem. Zażynamy bez
księżyca. Przy księżycu nie zażynamy, [bo wtedy] praca będzie męczyć i przy-
krzyć się. Przy ginącym księżycu, gdy [zboże] jest [jeszcze] zielone, zażniesz
niwę w środę i zaczekasz, aż [zboże] dojrzeje. Dwa, trzy tygodnie. Żeby [żni-
wa] były na nowiu.

Lepiej, jeśli zażniesz przed południem. Przed południem, kiedy dzień idzie
naprzód, ku górze. I to [pójdzie] naprzód. Tak lepiej dla plonu — wszystko
[idzie] naprzód.

Najczęściej zażynają [bardzo młode] dziewczęta: są lekkie. Tak lepiej dla
pracy. [Dziewczynka] bierze cały chleb, dzbanek pełen wody, jajko i bazylię.
I zanosi [na pole] cały chleb: tak jak on jest cały, tak niech plon będzie cały.
I jak jajko, co jest całe, tak samo niech plon będzie cały. Jak dzbanek, co jest
pełny, tak niechaj będzie pełny ten plon. Jak czysta jest bazylia, tak niech
będzie czysty plon.

[Przyniesione] jajko i bazylię [dziewczynka] zostawia tam, pod pierwszą
garścią kłosów. A chleb i dzbanek przynosi do domu. Chleb ma przynieść z po-
wrotem, taki adet został ustanowiony.

Ta, co zażyna, bierze pierwszą garść [kłosów] pod słońce*, krzyżuje i kła-
dzie na ziemi. Pod tą pierwszą garść kłosów wkłada jajko, a bazylię i aksamitkę
[kładzie] na niej, o tak, na górze. Chleb kładzie na ziemi, tak samo wodę. Za-
żyna, zabiera chleb, zabiera wodę, wraca do domu.

Potem na każdą niwę kładzie gałązki jakiegoś ciernistego krzewu. Od ło-
szotiji jakiejś je kładzie, żeby nie wypijała plonu ta łamia jakaś. Łamia — ta
jakaś łoszotija [Złe].

Kiedy ktoś cię spotka: „Pomyślności— powie ci— niech ci się darzy plon”.
— „Wszystkiego dobrego” — odpowiesz mu.

Żniwa — pierwszy snop

Kogaj cie żnejeme, cie go naprajisz krstow na wetrogan, i kogaj cie wrzesz
prwi snop, cie dojesz kaj snopot, cie namnisasz koj je najstari w kucia i cie

*[W notatkach:] Kłosy na wschód.

¹⁰⁴Na temat święta Czurici (7/20 lipca) i Czarnego Dnia (Crn Den) por. wyżej w rozdz.
„Tubylczy kalendarz. [Zapisy terenowe]”.
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mu reczesz: „Kade imat powecie bericiet, tuje te wikam da doj’esz, wo krstica
Ciro’a da wlezesz. Kade da si, bericiet, od Kiczewsko, od Bitołsko, od Prilepsko
Pole, od Kumanowsko, od Gostiwarsko — tuje te wikam ja, tuje te kanam”.

Take cie mu reczet tri pati i cie go zakaczit na krsticawa krstow. Na sweka
niwa cie si prajisz take. Na sweka niwa cie go pijet neszto: toa cie go branit.

Kiedy żniemy, robisz krzyż z mikołajka (wiatrogonu) i gdy wiążesz pierw-
szy snop, podchodzisz do snopa i wypowiadając [imię] najstarszego w domu,
mówisz: „[Gdziekolwiek jesteś], gdziekolwiek jest cię więcej, plonie, tutaj cię
wołam, byś tu przyszedł, byś wszedł w stóg Cira. Gdziekolwiek jesteś, plonie
— z Kiczewa, z Bitoli, z Prilepskiego Pola, z Kumanowa, z Gostiwaru — tutaj
cię wołam, tutaj cię zapraszam”.

Tak mówisz trzy razy i do snopa wkładasz krzyż. Robisz tak na każdej ni-
wie. Na każdej niwie — gdyby coś plon wypijało, ten [krzyż] będzie jej bronił.

Dożynki (brada). Pierwsze żyto (prwo sefte żito)

[…] Przez całe żniwa jednostajnej, intensywnej pracy, trwającej dzień
w dzień od świtu do wieczora, nie przerywają żadne uroczystości i obrzędy.
Dopiero [na sam] koniec żniw [przypada] obrzęd* [terminalny, pełniący]
[…] zarówno [funkcję ich rytualnego] zakończenia, jak i inauguracyjnego
wniesienia nowego plonu do spichrza: „Kogaj cie dożneujeme, cie napra-
jime brada, pa cie go donesemo prwo sefte żito w ambaron” — „Kiedy
dożniemy, robimy brodę i niesiemy pierwsze żyto do sąsieka”. [W nawiąza-
niu do] dożynkowych cech obrzędu adet ten określa się na Górnym Poreczu
nazwą brada [tj. broda]**, na Dolnym — ciska (garść kłosów […] zosta-
wiana na polu po dożnięciu [zboża])***, [natomiast w nawiązaniu do]
inauguracji nowego plonu — prwo sefte¹⁰⁵ żito (pierwsze żyto) lub też po
prostu prweto (pierwsze).
W przeciwieństwie do obrzędów opisanych dotychczas, o porze doży-

nek nie decydują żadne przesłanki magiczne; [dzień i pora księżyca nie są
tu brane w rachubę]. […] Wypadają [one wtedy], kiedy kończą się żni-
wa; gdy żniwiarze dożną ostatnią niwę. Moment ten bynajmniej żniwiarzy
nie zaskakuje — z góry wiadomo, ile zostało jeszcze do dożnięcia i kiedy
przypadną dożynki.
Na dożynki szykuje się cały dom, cała rodzina, która bierze w nich

udział bezpośrednio [lub] pośrednio. Dnia tego gospodyni lub kutnica, to

*[Uzupełnienie w innym wariancie tekstu:] Dopiero zakończenie żniw zamyka obrzęd,
który nie posiada jakiejś specjalnej, rzeczownikowej nazwy, lecz określany jest [opisowo],
np.: „kogaj cie dożneujeme, cie zapleteme brada ([lub] ciska)” [„kiedy dożniemy, zaplatamy
brodę (lub ciskę)”].

**[W notatkach:] Zaszto brada? Ne znam zaszto. Ostanało od staro wreme. Adet. [Dlaczego
broda? Nie wiem, dlaczego. Tak zostało ze starych czasów. Adet].

***[Zapis z Trebowla:] Wołcze: brada — kitka cie naprajit od cwecie. Posle cie razporedit
po pletenkata. Dołni seła: ciska. [W Wołczu: brada — robi się bukiecik z kwiatów. Potem się
[go] rozdziela po warkoczach (tj. wplata w warkocze ze zboża). W dolnych wsiach: ciska].

¹⁰⁵Sefte, z tur. siftah — po raz pierwszy.
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znaczy kobieta dyżurna, przygotowuje dla żniwiarzy lepszy niż co dzień,
[uroczysty] ruczek [tj. obiad]. Obok maślanki czy mleka, stanowiących sta-
ły składnik letniej diety Poreczan, figuruje w nim jako nieodzowna potrawa
komad czy komadi, obrzędowe pieczywo, którego kunsztowne sploty zbie-
gają się do środka, tak jak plon czy powodzenie ma zbiegać się do domu,
nie [zaś] rozpierzchać na zewnątrz*. Posiłek ten, zaniesiony jak co dzień
żniwiarzom na pole, zostaje spożyty przez nich nie wcześniej niż po zakoń-
czeniu żniw.
Po dożęciu ostatniej niwy, ostatniego łanu żyta, żniwiarze zostawiają

na polu niezżętą brodę czy ciskę; jest to jedna fatka czy jedna raka kłasoji—
jedna garść kłosów**. Obok [niej] na znak zakończenia pracy rzucają swoje
sierpy i rozsiadają się naokoło — wspólnie z tymi, którzy przybyli z domu
— dla spożycia przyniesionego posiłku. W uczcie tej uczestniczy również
i broda. Swoją porcję maślanki albo mleka, lub też wody otrzymuje tym
razem również i zboże, to znaczy pozostawiona na polu kępka kłosów***.
Po skończonej uczcie następuje obrzędowa część dożynek. Jak we

wszystkich adetach rolniczych, [ich] główną [wykonawczynią] jest dziew-
czyna****. Pierwszą czynnością, którą ma wykonać, jest zaplecenie brody
i sierpów. Rozpoczyna ją od pozbierania sierpów, porzuconych przez żni-
wiarzy, następnie przystępuje do brody i rozdzieliwszy ją na dwie części,
jedną z nich, przeznaczoną na zaplecenie sierpów, ścina; drugą pozosta-
wia […] nietkniętą na polu. W czasie tych przygotowawczych czynności
pozostałe żniwiarki, kobiety i dziewczęta, [intonują] pieśń, którą kończy
się uczta i która towarzyszy następującemu po niej obrzędowi.
Pieśń ta brzmi:

Do godina da isczekame,
Da isczekame pouba’o,
Pouba’o, poweliko.
Da se mije doczekame,
Da zberemo bericietot,
Poweseło, pouba’o,
I pozdraji i pożiwi.

I za rok niech doczekamy,
Doczekamy jeszcze piękniej,
Jeszcze piękniej, jeszcze liczniej.
Obyśmy się doczekali,
Ażebyśmy plon zebrali,
Jeszcze piękniej i weselej,
Jeszcze zdrowsi, jeszcze żwawsi.

W trakcie tej pieśni dziewczyna wykonująca adet najpierw zaplata bro-
dę, rozdzielając kępkę kłosów na trzy pasma i splatając je tak, jak się plecie
warkocz. W sploty brody dostają się [też] kwiaty bosiłka i dziundziuła [tj.
bazylii i aksamitki], nieodłączne od wszelkich adetów [związanych ze] zbo-
żem i specjalnie na tę uroczystość przyniesione ze wsi. Następnie […] za

*[Uzupełnienie w innym wariancie tekstu:] „…komati, bliny pieczone na patelni i zapla-
tane w kunsztowny sposób tak, że zwoje ich zbiegają się do środka”. Na temat symbolicznych
znaczeń tego pieczywa zob. wyżej w rozdz. „Bożić — Wodici”.

**[Na marginesie:] Jedna fatka kłasoji, jedna raka, to znaczy tyle, ile garść uchwyci.

***[Sformułowanie w innymwariancie tekstu:] Jeśli żniwiarze wcześniej jeszcze nie spożyli
przyniesionego im posiłku, wówczas siadają do niego po zapleceniu brady […] i tu — podczas
jedzenia — podlewają ją maślanką lub wodą, by lepiej rosła.

****[Zapis w notatkach z Trebowla:] Nekoja dewojka — od argati, koji żnali, ili żena. [Jakaś
dziewczyna spośród żeńców albo (jakaś) kobieta].
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pomocą kłosów ze [ściętych źdźbeł] brody splecione zostają sierpy żni-
wiarskie*. Wreszcie z kilku ostatnich kłosów dziewczyna [plecie wianek]
(wenec) — […]małą imitację brody, splecioną podobnie jak ona i podobnie
jak pozostająca na polu broda ozdobioną kwiatami. [Ten wenec powędruje
do domu i tam zostanie wrzucony do spichrza.]
[…] Przez cały czas zaplatania brody, sierpów [i wianka] dziewczyna

ciutit — milczy. Nakaz ten zostaje […] [następnie] jeszcze wzmocniony
z racji [kolejnego] adetu. Z [wiankiem] w ręku przyklęka dziewczyna na
ziemi, by ustami podjąć z pola niewielki kamyczek** i zasunąwszy go pod
język, z kamykiem w ustach, [niosąc sierpy i wenec] […], pomaszerować
do wsi. Kamyk ten powinien być podjęty z miejsca, gdzie pozostawiono
brodę; jeśli jednak tu się go nie znajdzie, można go podjąć z jakiegokolwiek
miejsca w pobliżu lub jeszcze lepiej z jakiegoś rozdroża na dożętej niwie.
Przez całą drogę nie wolno dziewczynie ani przemówić, ani wyjąć z ust

kamyka. Musi iść w milczeniu, nie wdając się w rozmowy z pozostałymi
żniwiarzami [i nie] odpowiadając spotkanym po drodze. Dlatego też […]
najczęściej wyprzedza pozostałych i [idąc] przed nimi, spiesznie podąża
do domu.
Po przybyciu do zagrody z miejsca kieruje się do spichrza. Tu, podnió-

słszy wieko skrzyni, najpierw wypluwa do środka kamyk, potem wrzuca za
nim prwo sefte żito (pierwsze żyto) — [wenec] kłosów przetykany kwiata-
mi, symbolizujący pierwszy plon. Tę samą drogę odbywa jeden z sierpów
— ten, który dziewczyna pozostawiła niezapleciony. Pozostałe wędrują do
komory czy w jakieś inne przewidziane dla nich miejsce, gdzie pozostają
aż do następnego roku, do następnych żniw***. Kolejność ta musi być za-
chowana, by obrzęd dał właściwe rezultaty. [Jego] intencją jest bowiem
udzielić żytu takich właściwości, by [się] szybko nie [wyczerpywało], […]
jednym słowem, by było odporne na apetyty ludzi i szkodników zbożo-
wych, a więc w pierwszym rzędzie myszy.
Choć adetom tym nie towarzyszą żadne specjalne zamówienia czy

formuły, wypowiadane na głos i ceremonialnie, ich symbolika nie jest by-
najmniej niema. Zawiera się ona w intencjach adetu, o których charakterze
poinformuje najlepiej tekst, opisujący dożynki:

*[Uzupełnienie w innym wariancie tekstu:] Następnie przystępuje dziewczyna do zapla-
tania sierpów. Z kłosów i kwiatów robi plecionkę i zaplata nimi sierpy, wiążąc je razem. Tak
pozostaną one aż do następnego żniwa.

**[Uzupełnienie w innym wariancie tekstu:] Kamyka tego nie wolno jej dotykać rękami.
Klęka ona na ziemi i podjąwszy [go] wargami, zasuwa pod język.

***[W notatkach z Trebowla:] Domacinka ili kutnica zrobi komati, mleko ili matenica na
niwę. Tam wszyscy jedzą przy cisce. „Na ciska se turit mało matenica ili woda, ako sakasz”.
[„Na ciskę leje się trochę maślanki albo wody, jeśli chcesz”]. Potem kobieta, która robiła ciskę,
bierze 12 kłosów, wiąże wszystkie sierpy tymi kłosami razem i niesie je do domu. Również i tu
kwiaty się wplecie. Potem się je wiesza w domu na czerdaku, aby wszyscy oglądali, jak pięknie
jest zrobione. Potem kobieta, która robiła ciskę, robi wieniec (wenec) z kłosów, jak ciska —
kłosy, kwiaty, kamyk. Potem to się rzuca w ambar i na wieniec sypie się żyto. Kobiety mówią:
„Ajirlija neka je! Swe cie se uredit i ako bidete żiwi i zdrawi, pa w godina cie da żnejeme” [„Na
szczęście! Niech się wszystko uładzi i jeśli będziecie żywi i zdrowi, za rok żąć będziemy”].
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Kogaj cie dożneujeme, cie naprajime brada, pa cie go doneseme prwo sefte
żito w ambaron. Cie zapleteme brada, da se weselit niwa, na druga godina pa
da se rodit bericietot.

Taja szto cie zapletet brada, cie zapletet srpojite*. Cie soberet swite srpoji-
te i dur ne je zapletena bradana, cie preseczet od bradata: poła za srpoji, a poła
cie ostajit za bradata. Od kogaj cie zapletet brada, cie ciutit.

Pa cie si zemit jedno kamcze od niwata pod jazik i ciutejki cie si dojet
doma; ciutejki cie doneset srpojite i kamczeto. Drugite cie si odat zborejki,
a taja — ciutejki. Cie si s’odelit taja, pa cie si kłaat kamczeto pod jazik, pa cie
go doneset doma.

Kamczeto so raka go ne faciasz. So ustata cie go podzemisz od kaj bradata,
od raskrsnici. So raka ne go zemesz. W usta cie go donesesz ciutejki. I bosiłcze,
i kamcze, i prwo sefte żito, szto go nosisz. Pa cie go turisz w ambaron. Pa
i srpojite isto.

Srpojite cie si ostajit dejkata na jedno mesto za w druga godina, kamczeto
cie go pusztit od usta w ambar: „Ka kameń szto go ne jadet niszto, take głufci
da ne jadaat żito”. Pa sefte kamczeto i bosiłczeto, pa posle żitoto cie go turit.
„Kako bosiłok szto je czist, take czist da bidet bericietot”. Da bidet czisto, da
mirisat uba’o. Pa zaszto je kamczeto? Pa każa ja. Take ostana. Da se ne praznet
wczas. So spor** da se jadet żitoto. Da se ne razturat bericietot. Siti łudite da
bidaat.

Kiedy dożniemy, robimy brodę i zanosimy pierwsze żyto do sąsieka. Za-
platamy brodę, żeby się radowała niwa, żeby na drugi rok znów obrodziła***.

Ta, co zaplata brodę, zaplata [też] sierpy. Zbiera wszystkie sierpy i zanim
zaplecie brodę, połowę kłosów ścina dla sierpów, a połowę zostawia dla brody.
Od chwili gdy zaplecie brodę, milczy.

Z pola bierze jeden kamyk, wkłada go sobie pod język i milcząc idzie
do domu; milcząc przynosi sierpy i kamyk. Inni wracają rozmawiając, a ta
milcząc. Ona [idzie] oddzielnie i wkłada sobie kamyczek pod język i niesie go
do domu.

Kamyka nie dotykasz ręką. Ustami go podejmujesz stąd, gdzie broda, z roz-
stajów. Ręką go nie bierzesz. W ustach go niesiesz milcząc. I bazylię, i kamyk,
i pierwsze żyto, co je niesiesz. I wrzucasz je do sąsieka. I sierpy tak samo.

Sierpy dziewczyna składa na jednym miejscu aż do następnego roku, ka-
myczek wypuszcza z ust do sąsieka: „Jak kamień, co go nic nie je, tak samo
niech myszy nie jedzą żyta”. Ale wpierw kamyk i bazylię, dopiero później
[pierwsze] żyto, później dopiero je wrzucisz. „Jak bazylia, co jest czysta, tak
samo niechaj plon będzie czysty”. By było czysto, by pięknie pachniało. A dla-
czego kamyk? Przecież już mówiłam. Tak jest od pradawna. Żeby [żyta] za
szybko nie ubywało. Żeby plon się nie rozpraszał. Żeby ludzie byli syci.

*[W notatkach wariant tego zapisu:] Pa cie zapletemo srpojite so pletenka, pa cie s’odeli
jedna, pa cie kłaat kamczeto pod jazik, pa cie doneset doma. [Sierpy zaplatamy warkoczem
(ze zboża), po czym jedna (z dziewcząt) się odłącza, wkłada kamyk pod język i zanosi go do
domu].

**[W notatkach:] Spor (trefka) [ziele].

***[Zapis z Trebowla:] Zostawia się (to robi gospodyni) na niwie ciskę (te kłosy zowią się
rż). Plecie się w warkocz, wplatając kwiaty: bosił, dziundziule. Kamcze (kamyk) na ziemię i tak
się zostawi. To na środku niwy. „Da se weselit niwa”. [„Żeby się radowała niwa”]. Żeby się
na drugi rok spor rodził. „Pocznet da se napra’it ciska bericiet da se rodit”. [„Najpierw zrobi
się ciskę, żeby się plon rodził”].
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Młócka. Zamłóciny i domłóciny

Młócka rozpoczyna się bezpośrednio po żniwach, gdyż przy słonecznej
pogodzie i letniej posusze wystarczy [tydzień] lub dwa […], by snopy po-
deschły i były gotowe do młócenia. Ponieważ żniwa — od ich początku —
trwają około trzech tygodni, jeśli nie dłużej, do młócki przystępuje się bez-
zwłocznie po dożynkach. Na pierwszy ogień idzie, rzecz oczywista, zbiór
z pól najwcześniej zżętych. O terminie rozpoczęcia młócki nie decydują
też żadne przesłanki magiczno-religijne, a tylko i wyłącznie względy racjo-
nalne. „Za zawrszuanie ne gledame. Kogaj cie mi doj’et, da mi s’ugotwat
snopjeto”. — „Co do zamłócin, nie zważamy na nic. Przychodzą wtedy [tj.
zaczynają się], kiedy snopy są gotowe”.
W cyklu prac rolniczych młócka należy do zajęć najintensywniejszych,

wykonywanych w najwyższym tempie. Wymaga ona pogody i przychyl-
nego wiatru, umożliwiającego wianie. Pogoda dżdżysta i bezwietrzna nie
[sprzyja] młócce, toteż z chwilą, gdy korzystając z pogody Poreczanie przy-
stąpią do młócki, nie przerwą jej, [dopóki nie] skończą, pracując dzień
cały, [a] nieraz i nocą. Szybka, intensywna młócka wymaga zaprzęgnięcia
do niej wielu rąk ludzkich. [Toteż] nieraz bierze w niej udział cała rodzina
— mężczyźni, kobiety i dziewczęta — z wyjątkiem tych, którzy nie mogą
[przerwać] zajęć pasterskich. Pośpiech jest wskazany tym bardziej, że kolei
swojej oczekuje już zbiór kukurydzy, fasoli i lisnika— zimowego pokarmu
dla kóz z suszonych liści i gałązek dębowych.

Zagrad. Młócka
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Zagrad. Młócka

Zagrad. Młócka
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Zagrad. Młócka

Z rozpoczęciem młócki praca, [a zatem] nieomalże życie wsi, prze-
nosi się na gumna […]. Tu skupia się praca sezonowa, tu też gromadzą
się na dzień i na noc wszyscy robotnicy. Wobec trudności przeniesienia
czy przewiezienia snopów z pól w jedno miejsce, gumna rozrzucone są po
całym uprawnym terenie wsi. Wszędzie tam, gdzie [są] większe skupiska
pól, […] znajdują się też gumna, na których młóci się zebrany z nich plon,
[oraz] plewnie, czyli stodoły, [służące do] przechowywania wymłóconej
słomy. W Wołczu mamy dwa takie skupiska pól oraz gumien i stodół. Jed-
no z nich znajduje się w samej wsi, otoczonej uprawnymi polami, drugie na
Mramor [tj. na Mramorze], [przy] zimowych koszarach, wokół których roz-
ciąga się rozleglejsza nawet niż wokół wsi przestrzeń pól uprawnych. Ale
nie brak również gumien, [a] czasem i oddzielnych plewni, rozrzuconych
tu i ówdzie na polach […] w miejscach trudno dostępnych, [gdzie] gum-
no [powstało] specjalnie dla młócenia [zboża bezpośrednio] […] z tych
pól. W zależności od tego, które z pól zostało zżęte [wcześniej], przeno-
szą się młockarze z jednego [gumna] na drugie. Największe ich skupienia
[znajdują] się, rzecz oczywista, we wsi i [przy] koszarach i tu też wre naj-
intensywniejsza praca.
Młóckę poprzedza przyniesienie snopów, przeznaczonych [do wymłó-

cenia], na gumno. Snopów nie znosi się wszystkich naraz, lecz tyle, ile
trzeba będzie na dzień, ile da się wymłócić w ciągu dnia. W miarę jak sno-
pów ubywa, pomagający przy młócce przynoszą nowe. Przyniesione snopy
rozwiązuje się i rozściela na gumnie tak, że gumno pokrywa wysoka, luźna
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Zagrad. Wianie zboża

pościółka zbożowa, sięgająca po kolana. Po rozesłaniu snopów, [czyli] uło-
żeniu [pokładu], przystępuje się do młócki.
Młócka — jak każda praca na Poreczu — odbywa się zbiorowymi siła-

mi kobiet i mężczyzn, ale ma też swoje [zadania] typowo męskie i typowo
kobiece. Załączone fotografie młócki w różnych jej stadiach ukazują nam,
jak praca ta wygląda i jakiemu podlega podziałowi. W środku okrągłego
klepiska wbity jest steżer— ścięzor, naokoło którego biegają konie, młócą-
ce kopytami zboże. Konie przywiązane są do ścięzora na długiej lince, która
okręcając się naokoło słupa, zmusza [je] do zataczania coraz to mniejszych
kręgów, aż wreszcie znajdą się przy samym ścięzorze. Wtedy mężczyzna —
często jest to sam domacin— który kieruje końmi i popędza je, [odczepia]
linkę od uzdy końskiej i zawraca [zwierzęta] w przeciwną stronę. Teraz,
obiegając ścięzor dookoła, będą stopniowo zataczać coraz większe kręgi,
aż dojdą do krawędzi gumna, odwiną całą linkę i z powrotem zaczną za-
wijać ją na ścięzorze, ponownie zdążając [ku niemu] po spirali […]. To
przepędzanie koni powtarza się wielokrotnie zanim wraot ¹⁰⁶ — to zna-
czy jednorazowy [pokład] — zostanie uznany za wymłócony. Wówczas
przerywa się młócenie, młockarze przystępują do gumna z widłami i od-
rzucają na bok zmłócony wraf . Słoma wędruje do plewni, a wymłócone
ziarno spod wrafa zostaje szuflami i łopatami zgarnięte […] na kupy opo-

¹⁰⁶Wraf , wraot, mac. wraw— snopki zboża rozłożone na klepisku, przeznaczone do młócki.
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Zagrad. Nocne wianie

Zagrad. Przesiewanie ziarna
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dal gumna. Kobiety zmiatają miotłami resztki ziarna zalegającego gumno,
po czym [rozpoczynają] wianie […]. Ustawiają się w miejscu, w którym
wiatr przewiewa swobodnie i tu silnymi wyrzutami łopat wyrzucają ziarno
wysoko w górę. Wiatr zwiewa plewy na bok, ziarno — jako cięższe — spa-
da bliżej. Młócka i wianie odbywają się [równolegle]. Kobiety przystępują
do wiania, gdy tylko zostanie zmłócona dostateczna ilość snopów. Poma-
gają im […] mężczyźni, o ile nie są zajęci przy młócce: przy rozkładaniu
i przewracaniu [pokładu], kierowaniu końmi i oczyszczaniu [gumna] z wy-
młóconej słomy. Z reguły mężczyźni pomagają […] kobietom, gdy konie
odpoczywają i młócka z konieczności koncentruje się na wianiu. Do typo-
wo kobiecych zajęć należy [natomiast] przesiewanie ziarna, które kończy
już młóckę. Kobiety [zajmują się nim przez] dłuższy jeszcze czas po młóc-
ce i nawet po dokonaniu adetu [domłócin]: przesiewają [ziarno] w dużych
rzeszotach, trzymanych i poruszanych wysoko nad głowami i przesiane już,
czyste ładują do wreci [tj. worków].

*

Obrzęd zamłócin i domłócin w wyższym jeszcze stopniu aniżeli inne
obrzędy rolnicze cechuje migawkowość i niepozorność. Pośpiech i tem-
po pracy przy równoczesnym jej rozbudowaniu technicznym, wciągającym
do współdziałania wszystkich, kto tylko w domu jest zdolny do pracy, po-
zwalają minąć niemalże niepostrzeżenie krótkiemu adetowi dziewczęcemu,
który otwiera i zamyka młóckę.
Adet ten i w symbolice swojej, i w [akcesoriach] […] nie odbiega w ni-

czym od znanych nam już innych obrzędów rolniczych. Z tą różnicą, że rola
dziewczyny, z reguły głównej wykonawczyni obrzędu, jest w zamłócinach
niemalże pomocnicza.
Na gumno, na którym wszystko jest już przygotowane do młócki, przy-

nosi dziewczyna z domu nieodłączne akcesoria obrzędów rolniczych: cały
chleb, kwiaty bosiłka i dziundziuła [tj. bazylii i aksamitki], dzbanek pełen
wody i sól. Przed rozpoczęciem młócki umieszcza chleb (czasami zawinię-
ty w papier) w rozwidleniach ścięzora i tu przywiązuje [też] przyniesione
kwiaty. Dalsze czynności należą już do innych [osób]. Kierujący młócką,
najczęściej sam gospodarz, przystępuje do ścięzora i przytrzymując jedną
ręką [leżący] na nim chleb, drugą popędza konie i kieruje nimi, aż trzykrot-
nie okrążą gumno. „Lebot na steżer cie si go drżit domacinot. Cie pominet
koniot tri pati i cie si go izwadit. I tuje isto cie si go izjadat argatite”. —
„Gospodarz trzyma chleb na ścięzorze. [Gdy] koń obejdzie trzy razy, [to]
go wyciąga. I tu na miejscu zjedzą go robotnicy”.
Na tym kończy się adet dziewczęcy. Jeden z mężczyzn wylewa jesz-

cze na konie przyniesioną wodę i jeśli wstrząsną się od tej zimnej ką-
pieli, uważa się to za dobrą wróżbę: i dla pracy, i dla całej rodziny.
Ceremoniału zamłócin dopełnia jeszcze jeden adet: „Kogaj cie sobereme
wraot, cie frlime metłata u gore, da wejet wetrot, kogaj cie wejeme. Po-
sle cie zemat da wejat” — „Gdy zbierzemy pokład, rzucamy miotłę do
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góry, żeby był wiatr, kiedy będziemy wiać. A potem bierzemy się do
wiania”.
Uwaga: Chleb niekoniecznie zjada się na miejscu. Bardziej ceremonial-

nie: po zamłócinach dziewczyna odnosi chleb z papierem i solą do domu,
[gdzie] stoi [on] cały dzień, póki na wieczór wszyscy się nie zejdą i wów-
czas chleb ten posłuży im [do] wieczerzy. Jeśli jednak młócka odbywa się
poza wsią i robotnicy nie wracają na noc do domu, chleb zostaje spożyty
na miejscu*.
Młóci się zazwyczaj nie więcej aniżeli jeden pokład dziennie. Na pokład

taki przypada około 50 snopów. Jeśli jednak [w] gospodarstwie jest więcej
koni niż jeden lub dwa, i wszystkie mogą być użyte do młócki, ilość snopów
zmłóconych dziennie może być większa i młócka nie ograniczy się wtedy
do jednego pokładu, jednego wrafa.
Kurczenie się i zanikanie obrzędowej strony [zajęć] rolniczych zbie-

ga się przy młócce z zakończeniem prac [polowych]. Młócka przynosi już
oczywiste, namacalne plony: rezultat całorocznej pracy zmaterializowa-
ny w postaci snopów i zgarniętego z klepiska ziarna. Im bliżej jesteśmy
zakończenia tych prac, [czyli] zsypania ziarna do spichrza, tym mniej ade-
tów i obrzędów, tym mniej magicznego rytuału. Tym bardziej jednak zbiór
staje się sprawą publiczną, przedmiotem powszechnego zainteresowania.
Magiczne adety coraz [liczniej] zaczynają zastępować sąsiedzkie życzenia
i błogosławieństwa, które na tę okoliczność przepisuje etykieta porecka.
„Si zawrszi, da znaat, da te sretat, cie ti każuat: «Ajirlija ti gumno». —
«Ajir imasz, fała, da si żiw» — mu reczesz. — «Al’ jeseni se tija snopi szto
ji wrszsisz, al’ proletni?» — cie te praszuat. — «Jeseni» — cie im reczesz
nimi. — «A, ajirlija, neka je». — «Ajir imasz, da si żiw»”. — „Jeśli wiedzą,
żeś zaczął młócić, kiedy cię spotkają, mówią: «Powodzenia na gumnie». —
«Powodzenia, dzięki, obyś żył [dobrze]» — odpowiesz. — «Czy to jesienne
snopy, które młócisz, czy wiosenne?» — będą cię pytać. — «Jesienne» —
powiesz. — «No to powodzenia». — «Powodzenia, obyś żył [dobrze]»”.
Wożenie lub znoszenie snopów ma również swój etykietalny rytuał;

[jest on jeszcze] bardziej świecki […]. Spotkanie zajętych przy zwózce czy
znósce snopów pociąga za sobą wymianę przewidzianych stereotypowych
pytań i odpowiedzi: „Kołku donese snopi?”. — „Donesof pedeset, pede-
set cie i nasada. Tołku moża, tołku mi je koń. Ne mojet koń powisze da
wrszit”. — „Ileś snopów naniósł?”. — „Naniosłem pięćdziesiąt, pięćdziesiąt

*[W notatkach z Trebowla:] Niesie się na gumno chleb, sól, kawałek papieru i bosilek.
Wiąże się więź na ścięzor (stożer), kładzie się chleb z solą związany z bosiłkiem i papierem na
wierzch ścięzora; więź się zakłada na konia, potem trzymając jedną ręką chleb, drugą pędzi
się konie trzykrotnie naokoło stożera. (Gumno przygotowane pod pełną młóckę — tu opis
i terminologia). Chleb później się niesie do domu i stoi [on tam] cały dzień — z papierem
i solą w domu. (Bosilek zostaje na ścięzorze). Wieczorem wszyscy jedzą [po trochu] tego
chleba. — Gdy się konie pędzi, jeden z obecnych weźmie stomnę wody i pryska na konie.
Potem się młóci zwykle — tylko jeden pokład. Gdy ten zmłócony: słomę się niesie do plewni,
żyto się wieje i niesie się do domu. Wtedy również i chleb się niesie do domu. Żadnej drugiej
roboty się nie robi.
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i rozłożę do młócenia. Tyle mogę, na tyle mam konia. Koń nie da rady
młócić więcej”*.
Równie szybki i niepozorny jak zamłóciny jest obrzęd domłócin. Po-

dobny do ceremonialnej inauguracji młócki, obywa się on adetem wyłącz-
nie dziewczęcym. Odbiegającą od zamłócin innowacją jest w nim uroczyste
przebranie ścięzora. „Pa kogaj cie dowrszime, pa steżerot cie go promenime
so słama, okułu naokułu pa cwecie cie mu zapleteme. Cie go promenime
steżerot, cie go turime cwecie na steżer, cie go promenime isto ka czoek”**.
— „Kiedy domłócimy, ubieramy ścięzor w słomę, oplatamy go kwiatami.
Przebieramy ścięzor, przyczepiamy na nim kwiaty, przebieramy go zupeł-
nie jak człowieka”.
Fotografia ukazuje nam to domłócinowe przebieranie ścięzora. Przy tej

czynności, o ile wykonawczyni znajdzie towarzyszkę, śpiewają wspólnie
[…] przewidzianą na tę okazję pieśń.
Błogosławieństwa i wymiany życzeń kończą się zwrotem: „Swekomu

Gospud, neka mi pomożet i mene” — „Jak każdemu, tak i mnie, niechaj
Bóg pomaga”.

Zagrad. Przebieranie ścięzora po młócce

*[W notatkach:] Każdy dzień równo po 50 snopów może się młócić.

**[W notatkach sformułowania:] Da se oblecze steżer; da go obleczeme steżer, da se nakiti
so cwecie; da go nakitime so cweciem. Cwecie: bosilek i dziundziulinia. [Przyozdobić ścięzor;
ozdabiamy ścięzor, przystrajamy go kwiatami; przystrójmy go kwiatami; kwiaty — bazylia
i aksamitka].
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Zagrad. Przebieranie ścięzora po młócce



492 WALKA O BYT. [MAGIA I GOSPODARKA W CYKLU ROCZNYM]

Podobnie jak na zamłóciny, i na domłóciny przynosi dziewczyna z do-
mu cały chleb, wodę i kwiaty bosiłka i dziundziuła. Obrzędowy [przy-
odziewek] otrzymuje ścięzor z wymłóconej słomy; przystraja się go, jak
[i] poprzednio, kwiatami […]. Chleb i sól zostają spożyte na miejscu.
W związku z tym [obrzędem pozostaje] pieśń młockarzy, intonowana przez
dziewczęta:

Doznało Marko prawina¹⁰⁷,
Da bi dało argatima użina.
Ali Marko ne znajet pra’ina i kra’ina,
Ładina, Marko, ładina.
Da znało Marko pra’ina,
Da bi m’odweło pod senka,
Da bi mi dało użina.

Dowiedział się Marko o prawie,
Że robotnikom posiłek ma wydać.
Lecz nie zna Marko prawa i miejsca,
Że w chłodzie, Marko, że w chłodzie.
Gdyby znał Marko to prawo,
Przyniósłby tutaj, do cienia,
I tutaj dałby posiłek.

Na tym kończą się właściwe obrzędy cyklu rolniczego. Następuje ła-
dowanie ziarna do worków i zwózka […] do wsi, do spichrza. Zsypywanie
ziarna obywa się już bez żadnych adetów. Jeszcze tylko reminiscencją ob-
rzędów rolniczych jest wrzucenie kwiatów bosiłka i dziundziuła do skrzyni
z mąką, kiedy się do niej wsypuje pierwszą mąkę przywiezioną z młyna, do
którego powędrowało pierwsze ziarno. Symbolika ta sama, co we wszyst-
kich innych adetach rolniczych: by mąka była czysta i pięknie pachniała.
„Prwo sefte braszno — isto. Od wodenica cie donesesz i cie turisz w kow-
czeg jedno bosiłcze. Da bidet czisto, da mirisat uba’o”. — „Pierwsza, inau-
guracyjna mąka — tak samo. Z młyna przyniesiesz i wrzucisz do skrzyni
jedną [gałązkę] bazylii. Żeby [mąka] była czysta i żeby ładnie pachniała”.
W tym samym jednak czasie, gdy końcowe adety rolnicze ulegają coraz

większej redukcji, […] oczekujące gospodarzy orka i siew ozimin [wpro-
wadzają od nowa] pierwszy inauguracyjny obrzęd dla wszystkich zajęć
rolniczych: uroczyste zasiewki.

Zamłóciny (zawrszuanie) [i domłóciny (dowrszu’anie)]
Młóckę rozpoczyna się niemal niezwłocznie po dożynkach, gdyż najlepszy jej
moment nadchodzi, gdy snopy leżą już jakieś dwa tygodnie na polu. […]
Młóckę rozpoczyna inauguracyjny obrzęd zamłócin. Zwie się on zawrszuanie.
Dzień, pora księżyca obojętne. „Kiedy wypadnie” („Kogaj cie mi dojet”). Wy-
konawczyni, jak jest to regułą w obrzędach rolniczych: młoda dziewczyna.
Przynosi ona na gumno, gdzie oczekują jej już mężczyźni i kobiety, którzy będą
zatrudnieni przy młócce, przygotowane przez gospodynię, aranżerkę wszyst-
kich adetów rodzinnych, akcesoria tego obrzędu. Są to: cały chleb, kwiaty
bosiłka i dziundziuła, sól w gałganku lub papierze i dzbanek wody. Znaczenie
tych przedmiotów i znaczenie obrzędu jest takie samo, jak zasiewek i innych
adetów rolniczych, posługujących się stale i nieodmiennie tymi symbolami
[pełni], obfitości [i] czystości plonu i chleba.
Gumno jest już przygotowane. Na polepie naokoło ścięzora ułożony jest wra-
ot, jednorazowy [pokład] żyta, po którym za chwilę zaczną przebiegać konie.
Dziewczyna wieńczy ścięzor gumna kwiatami, po czym przystępuje doń gospo-
darz i przyprzęga konie do ścięzora, [a] na jego wierzchołku, w rozwidleniach

¹⁰⁷Pieśń zapisana od Dzierasima Nikołowicia z Kosowa w sierpniu 1932 r.
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górnej soszki, ustawia chleb, na którym kładzie sól w gałganku. Przytrzymu-
jąc jedną ręką chleb na ścięzorze, drugą pogania konie, póki trzykrotnie nie
obiegną gumna dookoła. Obrzęd zamłócin jest już dokonany. Robotnicy przy-
stępują do dalszej, już zwykłej, normalnej, świeckiej młócki. Adet skończył
się już, zaczyna się rabota [tj. praca]. Po zebraniu [i] zgrabieniu na stronę
pierwszego [pokładu], nim robotnicy (głównie kobiety) przystąpią do zmiata-
nia [jego resztek z polepy gumna], rzucają […] wysoko w górę miotły, by gdy
przystąpią do wiania, wiał wiatr.
W trakcie gdy konie okrążają ścięzor, jeden z obecnych pryska na nie wodą
ze stomny. Gdy konie otrząsną się po tym oprysku, wróży to dobrze dla całej
rodziny. Chleb, sól i woda zostają zaniesione z powrotem do domu. Chleb
i sól [będą] wieczorem spożyte przez wszystkich, woda użyta do zamieszenia
chleba. Cel ten sam, co przy zasiewkach.
Młócka [zajmuje] około paru tygodni — często praca trwa dzień i noc, nie-
ustannie, by zdążyć w porę zmłócić, wykorzystać krótkie okresy, gdy wiatr
wieje silniej i po zakończeniu tej pracy przystąpić do następnych zajęć: zbioru
[kukurydzy] i dyń [oraz] kopienia szumy, tj. liści dębowych, przeznaczonych
na zimowy pokarm dla kóz; by wreszcie zaorać i zasiać we właściwym terminie
przyszłoroczną oziminę.
Młóckę kończy obrzęd podobny do zamłócin. Są to domłóciny (dowrszu’anie).
Ponownie dziewczyna przynosi z domu chleb, kwiaty, sól i wodę. Tym razem
ścięzor zostanie przyodziany wymłóconą słomą i przystrojony kwiatami bosiłka
i dziundziuła, wplecionymi w jego przybranie.
Gdy młócka skończona, dziewczęta śpiewają pieśń młóckarzy, zwiastującą za-
kończenie prac polowych.
Po czym chleb i sól zostają spożyte na miejscu, [a] woda odniesiona do do-
mu (?)¹⁰⁸.
Następuje ładowanie ziarna w worki i zwózka plonu do spichrza.
Następnie: pierwsze ziarno zostaje zawiezione do młyna, zmielone. Przy przy-
wozie mąki, nim wysypie się ją do skrzyni z mąką i chlebem, wrzuca się do
środka bosiłek i dziundziule, by mąka była czysta jak kwiaty i by miała przy-
jemną woń.
Na tym kończy się cykl obrzędów rolniczych. Wkrótce: powrót, całoroczna
rotacja, zasiewki.

Rolnicze obrzędy inauguracyjne. Zasiewki

Głównymi wykonawcami tego obrzędu są gospodarz domu, który do-
konywa ceremonii pierwszego zasiewu, i dziewczyna, która zbiera akce-
soria obrzędu i zanosi je na pole [„dejczeto cie go odneset” — „młoda
dziewczyna (wszystko) zanosi”]. Funkcje siewcy związane są z naczelnym
stanowiskiem, które zajmuje [on] w rodzinie; wybór dziewczyny na aran-
żerkę rytuału otrzymuje interpretację magiczną: chodzi o to, by plon, który
mają wydać ziarna, był taki jak [młoda] dziewczyna, to znaczy piękny

¹⁰⁸Znak zapytania sygnalizuje niepewność faktograficzną Obrębskiego. Czy woda po do-
młócinach, tak samo jak po zamłócinach, zostaje odniesiona do domu i użyta do zamieszenia
chleba? W jego notatkach terenowych brak takiej informacji.
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i szybko rosnący. Gdyż w koncepcji Poreczan [dziewczęta] są zawsze pięk-
niejsze od chłopców i rosną szybciej.
Nie każda dziewczyna może dokonać tego obrządku. Wykonawczynią

może być tylko taka dziewczyna, która tego dnia nie „chwytała” ognia
i w ciągu ostatniego roku nie dotykała nieboszczyka. W przeciwnym razie
plon będzie gorzał jak ogień, spali się, zanim wyda owoce, lub też ziarno
siewne [okaże się] martwe i [w ogóle] nie wykiełkuje.
Dziewczyna, której przypadła w udziale pomoc w wykonaniu obrzędu,

rozpoczyna go z rana od wydobycia ze spichrza ziarna przeznaczonego na
zasiew. Jest to jej główna czynność — [w] innych w razie konieczności
może [zastąpić ją] chłopiec. Dewizą obrzędu jest bowiem: „Dejcze trebet
da go izwadit semenceto. Ostanało od kraja. Dejcze poarno rastet, pouba’o
dejcze” — „Młoda dziewczyna ma wyjąć nasiona. Tak jest od początku (od
pradawna). Dziewczyna lepiej rośnie, dziewczyna jest piękniejsza”. Do [ry-
tuału] tego dziewczyna powinna przystąpić w całej swej krasie, świątecznie
odziana. Pierwszą też czynnością, którą wykonuje, jest przystrojenie się
w odświętny ubiór.
Za najlepszy dzień dla zasiewu uważany jest czwartek lub poniedziałek

i na ten dzień wyznacza się obrzęd. Zasiewki, podobnie jak wszelkie inne
czynności rolnicze związane z plonem, a nie z samą pracą, winny przy tym
przypaść na pełnię księżyca. Dewiza: „Kogaj cie zaseujesz, kogaj cie za-
onajdujesz, połna meseczina trebet da bidet” — „Kiedy zasiewasz, kiedy
zaczynasz, księżyc ma być w pełni”. Warunek ten [jest] konieczny dla plo-
nu („Kako połna meseczina na połn da bidet bericietot” — „Jak księżyc jest
pełny, tak i plon niech będzie pełny”).
Tego dnia, podobnie jak we wszelkie dni obrzędowych inauguracji,

obowiązuje zakaz wydawania lub pożyczania [czegokolwiek] z chaty. De-
wiza: „Toj den ne da’at niszto od kucia, da mi ne odit bericietot” — „Tego
dnia nie wydają niczego z domu, żeby plon (z niego) nie wyszedł”.
Po wydobyciu ziaren przeznaczonych na zasiewki wkłada się je w sta-

pałcze¹⁰⁹, to znaczy do chodaka, i w tym chodaku winno być ono zaniesione
na pole. W nasiona te wkłada się [też] jajko i srebrny pierścionek. Sens tej
praktyki wyjaśniają szeptane przy [niej] zamówienia: „Ajde, jajce kako je
ceło i bericietot ceł da bidet” — „Ejże, jak to jajko, co jest całe, tak i plon
niechaj będzie cały (tj. kompletny)”. „Dekaj strebren prsten, da bidet czisto
kako strebro, ka strebro da bidet czist bericietot” — „Tak jak ten pierścio-
nek, co jest srebrny, tak niech będzie czysty jak srebro, jak srebro niech
będzie czysty plon”. Następnie napełnia się wodą mały gliniany dzbanu-
szek, [który] winien być zaniesiony [na pole] razem z ziarnem do siewu.
Dewiza: „Sziszeto je połno, bericietot połn da bidet” — „Jak ten dzbanek,
co jest pełny, tak niech i plon będzie pełny”.
Wszystkie te akcesoria obrzędu dziewczyna niesie na pole, gdzie ocze-

kuje jej gospodarz, który poszedł tam wcześniej, zabierając ze sobą ziarno
przeznaczone na [mający się dziś dokonać] zasiew […].

¹⁰⁹Stapałcze— deminutyw od mac. stapało; dosł. stopka, stópka.
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Po przybyciu dziewczyny gospodarz wstępuje w swoje funkcje. Wspo-
magany przez dziewczynę zakopuje jajko w ziemi [„jajceto cie go za-
kopasz”], gdzie już zostanie [ono] na zawsze. Po czym przystępuje do
właściwych zasiewek. Jeśli zdarzyło się tak, że dotykał on tego dnia ognia
lub w ciągu roku dotykał [umarłego] („ja ogoń, ja mrtoecot taciasze”),
pierwsza garść siewu musi być rzucona przez kogoś innego. W pierwszym
rzędzie predestynowana do tej funkcji [jest] dziewczyna, która przyniosła
prwo sefte żito — żyto inauguracyjne, dosłownie „pierwsze żyto”. W tej
pierwszej garści lub, jak mówią Poreczanie, „pierwszej ręce” (prwa raka),
winien znaleźć się pierścionek, który rzucony razem z ziarnem na ziemię,
będzie później podjęty przez siewcę i włożony na palec. Dzbanek z wodą
zostaje postawiony na [zaoranej] ziemi, [gdzie] powinien stać przez cały
czas zasiewu [„Wojcata cie ja zastojisz na dzemia kogaj cie zaseujesz”. —
„Wodę stawiasz na ziemi, kiedy zasiewasz”]. Obrzędowy zasiew ogranicza
się tylko do jednego [poletka]. Inne obsiewa [się] już bez adetów, gdyż ob-
rzęd inauguracyjny […] odnosi się do całego zasiewu, nie tylko […] do tej
niwy, na której został zaaranżowany.
Po dokonaniu obrzędu wodę w dzbanuszku odnosi się z powrotem do

chaty [„cie ja odnesesz doma”] i tamwoda ta zostaje wlana do chleba, który
się tego dnia miesi [„cie ja turisz wo lebon, kogaj cie mesisz”]. Intencja tej
praktyki wyrażona [jest] w sposób następujący: „Pa da se wraciat bericietot
w ambaron. Pa da dojet” — „Żeby plon wrócił do sąsieka. Żeby przyszedł”.
Nie ma przy tym żadnych [zamówień].

Kogaj zasewujeme

Kogaj cie zaseujeme, czetwrtok al’ ponedełnik toj je najaren den. Połna
meseczina [trebet da bidet] kogaj cie zaseujesz, kogaj cie zaonajdujesz, połna
meseczina da bidet: połn da bidet bericietot. Toj den ne da’at niszto od kucia:
da mi ne odit bericietot.

Domacinot zaseujet, na jedna niwa zaseujet. Dejcze cie mu nosit semen-
ceto. Dejcze mrtoecot szto ne faciasze. Da ne bidet mrtwo żitoto, bericietot.
I ogoń szto ne faciasze. Ka ogoń cie gorit bericietot. Cie spijet neszto bericie-
tot, neka łoszotija. Łamia mije wikame. Nependek mu je ogoń da faciasz.

Dejcze cie se promenit pa cie izwadit semenceto. Dejcze trebet da go izwa-
dit semenceto ot ambaron. Sega ne znam zaszto. Ostanało od kraja. Dejcze
poarno rastet, pouba’o dejcze.

Jedna godina nemasze koj da izwadit, nemafme dejcze. Rumena go izwa-
di. Igne go odense. Rumena ne możesze da odneset, a Igne faciasze mrtoec.
Pa ne cziniesze. Pa go turifme w ambar. I pa posle go izwadi Ratomir. Pa go
zaseja.

W stapałcze cie odneseme semence. I prsten, i jedno jajce i wojca w jedno
szisze, połno szisze wojca.

Jajceto cie go ostajisz tamo, cie go zakopasz tamo, kaj szto cie orame, kaj
szto cie sejame prwo sefte, prwa raka. „Ajde — da reczeme — jajce, kako szto
je ceło, i bericietot ceł da bidet”.

Prstenot — cie go zasejesz so swe prsten: „Dekaj strebren prsteniot, da
bidet czisto ka strebro, ka strebro da bidet czist bericietot”. Posle cie go zemisz
na prst prsteniot.
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Wojcata — i taja tuje. Cie ja zastojisz na dzemia, kogaj cie zaseujesz. „Szi-
szewo je połno, bericietot połn da bidet”. Cie ja odnesesz doma i cie ja turisz
wo lebon, kogaj cie mesisz: pa da se wraciat bericietot w ambaron, pa da dojet.
Nijako ne se gaczkat. Cie ja turisz w leb.

Ostanało. Starite.

Zasiewki

Kiedy zasiewamy, najlepszym dniem jest czwartek albo poniedziałek. Przy
pełni — kiedy zasiewasz, kiedy zaczynasz, trzeba żeby księżyc był pełny, [po
to] żeby plon był pełny. Tego dnia niczego się nie wydaje z domu, żeby plon
[z niego] nie wyszedł.

Zasiewa gospodarz; zasiewa tylko na jednym polu. Młoda dziewczyna za-
nosi mu nasiona. Dziewczyna, która nie dotykała umarłego — żeby żyto i plon
nie były martwe. I która nie dotykała ognia — bo plon zgorzeje jak ogień.
[Albo] coś wypije plon, jakieś Złe — nazywamy je łamia. Nie jest dobrze dla
[plonu], jeśli dotykasz ognia.

Dziewczyna się przebiera (odświętnie) i bierze nasiona. Trzeba, aby to
dziewczyna dobyła nasienie z sąsieka. Ale dlaczego, to nie wiem. Tak jest od
pradawna (od początku). Dziewczyna lepiej rośnie, dziewczyna jest piękniej-
sza.

Jednego roku nie było komu wziąć [nasion], nie mieliśmy dziewczyny.
Rumena je wzięła, Igne zaniósł. Rumena nie mogła zanieść, a Igne dotykał
umarłego. Tak było niedobrze. Wrzuciliśmy je z powrotem do sąsieka. I potem
raz jeszcze wziął je Ratomir¹¹⁰. I dopiero zasiał.

Nasiona zanosimy w chodaku. I pierścionek, i jedno jajko, i wodę w dzban-
ku, pełen dzbanek wody.

Jajko tam zostawiasz, zakopujesz tam, gdzie orzemy, gdzie zasiewamy po
raz pierwszy, pierwszą garść. „Ejże — mówimy — jak jajko jest całe, tak i plon
niech będzie cały”.

Pierścionek — zasiejesz (pierwszą garść) razem z pierścionkiem: „Tak jak
ten pierścionek, co jest srebrny, tak niech będzie czysty jak srebro, jak srebro
niech będzie czysty plon”. Potem ten pierścionek zakładasz na palec.

Woda — i ta [jest] tutaj. Stawiasz ją na ziemi, kiedy zasiewasz. „Jak ten
dzbanek, co jest pełny, tak niech pełny będzie i plon”. Potem odnosisz ją do
domu i wlewasz do chleba, kiedy go miesisz: żeby plon wrócił do sąsieka, żeby
[tam] przyszedł. Nijak się nie zamawia. [Wodę] wlejesz do chleba.

Tak zostało ze starych [czasów].

Płodozmian

prwa god: jaczmen / pszenica (proletni)
wtora god: rż, pszenica słabo (jesen)
treta god: rż, pszenica słabo (proletno). (Inako ne czinit — jednoto cie se

rodit, jednoto ne radziat).
czetwrta god: owes (proletni)
peta [god:] prełog (preleżana niwa)

Sianie: 3–4–5–10–15 szinika seme. 4 szin[ika] seme: dobra, dziubrena ni-
wa cie pusztit 30 szinika. Ako ne je dziubreno mesto, słabo pusztat.

¹¹⁰Rumena to 5-letnia córka Kola, Igne — jego 23-letni kuzyn (bratuczed). Ratomir (Racko)
to najmłodszy mężczyzna w zadrudze Stefkowców, 17-letni brat Cira i Kola.
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Rastesz. Orka

Wołcze. Siew Trebowle. Siew i włóczenie Wołcze. Siew

Kiszajlija — kad je rodna godina — dobro. Dobra godina. Kogaj je łosza:
tołku pusztat, kołku seme. Od aprił–maj da wrnet; ceł maj — togaj je dobro.
Po maj — redko wrnet.

Dziubrenie. Argacz: 3–4 nocie na jedna niwa — gde nema zimno trło. Gde
ima zimno trło— zimno dziubri. So sani se wadziat. Liwadzie ne dziubrat: mało
nawozu.
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Trebowle. Włóczenie i siew

Na Mramor: 4 niwi. Dziubrime sweka 4-ta godina. Bacziło: 3 Merizije,
3 Kwasenik. Płodozmian, jego częstość — zależnie od ilości stoki.

Na Kwasenik:
prwa god. — prwa niwa [dziubrena]: pszenica / rż / owes
wtora god. — wtora niwa [dziubrena]: jaczmen / rż / rż / owes
treta god. — treta niwa [dziubrena]: jaczmen /
czetwrta god. — czetwrta niwa [dziubrena]: pszenica

Płodozmian

pierwszy rok: jęczmień lub pszenica (jare)
drugi rok: żyto, pszenica słabo (ozime)
trzeci rok: żyto, pszenica słabo (jare). (Inaczej będzie niedobrze — jedno

wzejdzie, drugie nie).
czwarty rok: owies (jary)
piąty rok: ugór (pole pozostawione)

Sianie: 3–4–5–10–15 sziników ¹¹¹ ziarna. Z 4 sziników ziarna dobrze nawo-
żone pole urodzi 30 sziników. Jeśli miejsce nie jest nawożone, słabo obrodzi.

Ulewy — gdy jest urodzajny rok — dobrze. Dobry rok. Gdy jest zły —
obrodzi tyle, ile [wysiano] ziarna. Żeby padało od kwietnia–maja, cały maj —
wtedy jest dobrze. Po maju rzadko pada.

Nawożenie. Koszara dla owiec: 3–4 noce [stoi] na jednym polu — [tam]
gdzie nie ma zimowej zagrody dla owiec. Gdzie jest zimowa zagroda dla owiec

¹¹¹Szinik (mac.) — miara zboża licząca 12,8 kg.
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Rolnictwo

Czas
europejski

Czas
miejscowy

Praca
Rytuały
inaugu-
racyjne

Magia Dodatki

September
(między 12
a 16)

od Krsto’en Sejanie
Orame i sejeme

Oktober
(od 12 do
±24 X)

od Mitro’en
do Arandzieł

Tabuowana.
Se orat, ne se sejet

„Ginet taja
raka”. „Ne
możet da
niknet, cie
izginet”.

od 26 X do
14 II

posle Aran-
dzieł

Cie posejeme owo
szto sme orali

Badnik
Bożić
Wodici

od Arandzieł
do Trifun

Ako cie bidet do-
bro wreme, możet
da orat i da sejet,
koj imat.

Iskrs

od 14 II do
14 V

od Trifun
(Seczka) do
Jaremija
(9 dena po
Dziurdzio’en)

Promeniame se-
me. Segaj sejeme
proletno (owes,
jaczmen, rż, urof,
pszenica proletna,
ledzia, gra’or)

Dziurdzio’en Dziurdzio’en

od 5 VI lub od
8 VI

od Duowden
od Duo’a ne-
deła
(ponedełnik,
czetwrtok)

Plejime. Jedna
nedeła–dwe

około 20 VI 5–10 dni do
Petro’en

Kosime liwadzie

około 12 VII,
13 VII do…

od Petro’en do
Bogorojczini
posti

Żnejeme

— zimowy nawóz. Saniami się wyciąga. Łąk nie nawożą: [za] mało [mają]
nawozu.

Na Mramorze: 4 pola. Nawozimy co 4 lata. Bacówki: 3 na Merizije, 3 na
Kwaseniku. Płodozmian, jego częstość — zależnie od ilości stoki [bydła].

Na Kwaseniku:
pierwszy rok — pierwsze pole nawożone: pszenica / żyto / owies
drugi rok — drugie pole nawożone: jęczmień / żyto / żyto / owies
trzeci rok: trzecie pole nawożone: jęczmień /
czwarty rok: czwarte pole nawożone: pszenica

O ile stoki więcej — argaczi [tj. nawożenie nawozem z koszar] szybciej
skończone: na sianokos i po żniwach nawozi się inne niwy. [Tak] na przy-
kład o ile by Stefkowci mieli więcej stoki, nawoziliby niwy na Prisoju, które
są postne [tj. słabe]. Tak nie nawożą, i zbiór mniejszy. Stojkowcy wszyst-
kie niwy mogą nawozić według reguły. Ilija ma niwy nigdy nienawożone:
zbiór — dochód minimalny; główny przychód — słoma.
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Rolnictwo

Czas
europejski

Czas
miejscowy

Praca
Rytuały
inaugu-
racyjne

Magia Dodatki

Wrzesień
(między 12
a 16)

od Krstoena Siew
Orzemy i siejemy

Październik
(od 12 do
±24 X)

od Mitroena
do Arandzieła

Tabuowana
Orze się, nie sieje
się

„Z tej ręki nic
nie wzejdzie”.
„Nie może
wzejść, zgi-
nie”.

od 26 X do
14 II

po Arandziele Zasiejemy tam,
gdzie oraliśmy

Badnik
Bożić
Wodici

od Arandzieła
do Trifuna

Jeśli będzie dobra
pogoda, zaorzemy
i posiejemy, kto
ma [gdzie i co]

Iskrs [Zmar-
twychwstanie;
tu: początek
Wielkiego Po-
stu]

od 14 II do
14 V

od Trifuna
(Seczka) do
Jaremiji (9 dni
po Dziurdzio-
enie)

Zmieniamy nasie-
nie. Teraz sieje-
my jare (owies,
jęczmień, żyto
[zwyczajne], wykę
siewną, pszenicę
jarą, soczewicę,
groszek)

Dziurdzio’en Dziurdzio’en

od 5 VI lub od
8 VI

od Duowdena
od Duowej
niedzieli (po-
niedziałek,
czwartek)

Odchwaszczamy
Jeden tydzień–
–dwa [tygodnie]

około 20 VI 5–10 dni do
Petroena

Kosimy łąki

około 12 VII,
13 VII do…

od Petroena do
Bogorodzico-
wych postów

Żniemy

[Inne zajęcia i adety gospodarcze]

Strzyżenie owiec

Strzyżenie owiec, [czyli] zbiór wełny, przypada […] po żniwach, któ-
rych koniec według poreckiego kalendarza prac i zajęć przypaść powinien
na Preobrażdenie¹¹². W krótkiej przerwie między żniwami a młócką lub też

¹¹²Preobrażdenie, mac. Preobrażenie— Przemienienie Pańskie, święto liturgiczne przypada-
jące 6/19 sierpnia.
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bezpośrednio po młócce parę dni poświęconych zostaje na […] strzyżenie:
najpierw jagniąt i starych owiec-matek, potem pozostałych — [dwuletnich
i jednorocznych].
Strzyżenie owiec poprzedzone jest przez kąpiel. Na tę czynność wybie-

ra się zazwyczaj niedzielę — dzień wolny od prac w polu i umożliwiający
[zaangażowanie] do kąpania i szorowania owiec nie tylko pasterzy. Spę-
dzone rankiem do rzeki owce zapędzane są po kolei do głębszego, obfitu-
jącego w wodę kotła skalnego i dokumentnie szorowane sztuka po sztuce,
póki ich wełna nie uzyska naturalnej białości i czystości. Kąpanie owiec
zajmuje pasterzom cały dzień, tak że dopiero [nazajutrz], najczęściej w po-
niedziałek, przystępuje się do strzyżenia*.
Podobnie jak kąpanie, strzyżenie owiec jest robotą wyłącznie męską.

Jest to przy tym zajęcie starszych, doświadczonych pasterzy, którzy pod
dozorem gospodarza krępują owce sztuka po sztuce i powaliwszy je nie na
ziemię, ale na jakiś drewniany podkład, by uchronić wełnę przed pobru-
dzeniem, szybkimi cięciami nożyc ścinają [ją do skóry] i ładują do worków
lub koszy.

Zagrad. Strzyżenie owiec

Pracom tym nie towarzyszą żadne adety. Żadne obrzędowe ceremo-
nie nie przerywają toku zajęć. Dopiero zakończenie zbioru daje asumpt

*[Zapis w notatkach:] Czeszma lub miejsce wyznaczone. Cie terame owcite — jagancite
cie pławime. [Wyganiamy owce — jagnięta pławimy]. Potem matki-owce kąpie się. Jeden
trzyma w wodzie, drugi trze i myje wełnę. Cie ji striżeme. [Strzyżemy je]. Strzyże się jagnięta.
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Zagrad. Strzyżenie owiec

Zagrad. Stemplowanie owiec
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do uroczystej uczty, dla której z rana jeszcze zarzyna się owcę lub jagnię
i przygotowuje tepsiję— prażoną w tłuszczu baraninę z ryżem.
Ofiarą pierwszego strzyżenia, kiedy strzyże się jagnięta, [jest] jagnię*.

[Podczas] drugiego, dwa tygodnie później, gdy strzyże się brawi i dzwiski**,
uczta jest odpowiednio wspanialsza — dla pracowników i zaproszonych
gości zarzyna się dzwiskę.
Zamykająca strzyżenie owiec uczta jest jedyną uroczystością związa-

ną z tym zajęciem. Jest to przyjęcie urządzane przez domacina na rzecz
pasterzy i zaproszonych gości, którzy obecnością swoją uświetniają zbiór
[wełny] i nadają mu uroczysty charakter. Jak wszystkie podobne uczty, i ta
[…] nie jest wolna od elementów sakralnych. Nie zawierają się one jed-
nak w żadnych adetach, w żadnych kobiecych maryfetach, ale w toastach
i błogosławieństwach, [wypowiadanych] pod adresem gospodarza i jego
owczarskiego sukcesu. „Ajirlija ti je striżenie!”. — „Powodzenia w strzy-
żeniu!” — jest formułą, którą należy witać strzygących, specjalnie zaś
domacina, odpłacającego te publiczne wyrazy życzliwości stereotypowym
zwrotem: „Ajir imasz, da si żiw!”. — „Powodzenia, obyś żył (dobrze)!”.
W różnych wariantach, nieograniczających się do zajęć [tego] dnia, ale

Zagrad. Ruczek (obiad) po strzyżeniu owiec

*[W notatkach:] Kole się jagnię — zaprasza się ludzi. Jagne wareno — so oriz — do
tepsija. „A’erlija mi je striżenie!”. — „A’er imasz da si żiw!”. [Jagnię gotowane — z ryżem
— do tepsiji. „Niech strzyżenie się powiedzie!”. — „Powodzenia, obyś żył (dobrze)!”.] Pije się
rakija. Je się. [Mężczyźni, później kobiety].

**Dzwiska— młoda owca, która nie miała jeszcze jagniąt.
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[przywołujących pełnię] sukcesu gospodarczego, przewija się [ta formuła]
przez całą ucztę, nadając jej typowo świąteczną, uroczystą atmosferę.

Zbiór kukurydzy i fasoli

Z zakończeniem młócki ustają gorączkowy pośpiech i gonitwa zajęć,
panujące we wsi poreckiej przez całe lato. Nie ustają […] jednak same
zajęcia rolnicze. Przed sobą mają jeszcze gospodarze poreccy zbiór kuku-
rydzy i fasoli, produktów najważniejszych po zbożu […], równie jak chleb
podstawowych składników poreckiej diety.

Trebowle. „Bielenie” drzew — żywicobranie

Między młócką [a] zbio-
rem kukurydzy i fasoli, zanim
okażą się dojrzałe do zbioru,
[mija] nieraz i parę tygodni.
Czas ten nie upływa bynaj-
mniej Poreczanom na próżno-
waniu. W międzyczasie przy-
pada bowiem strzyżenie i zna-
czenie owiec, następnie zaję-
cia smolarskie, czyli „biele-
nie”¹¹³, to znaczy nacinanie
sosen i świerków dostarcza-
jących żywicy, wreszcie sam
zbiór żywicy.
Na ten okres względnej

pauzy przypada również zbiór
śliwek, które właśnie dojrze-
wają, i pędzenie rakiji— zaję-
cie fascynujące dla mężczyzn,
długie godziny, a nieraz całe
dnie i noce spędzających przy
wzniesionych na peryferiach
wsi kotłach do pędzenia rakiji.
Typowym obrazkiem wsi po-
reckiej w tym okresie są wła-
śnie grupki mężczyzn, przede
wszystkim domacinów, rozsia-

dłych lub wylegujących się przy kotle, w którym pędzi się rakiję. Grupki te
przenoszą się od kotła do kotła i nieustannie pomagają […] czuwającemu
nad przebiegiem produkcji właścicielowi, zarówno w podkładaniu drew
pod kocioł, jak i próbowaniu trunku, skapującego do podstawionej flasz-
ki czy kociołka. W tym dolce [far niente] mężczyzn, pod pretekstem zajęć
przy pędzeniu rakiji wygrzewających się na słońcu i zapijających się aż do

¹¹³Belenie (mac.), od czasownika beli — zdzierać, zdejmować korę.
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opijanienia, kobiety nie biorą udziału. Chwilową bezczynność na polach
wykorzystują dla zajęć domowych, przede wszystkim prania, co na równi
przenosi je na peryferie wsi, gdzie u źródeł wody lub przy strumieniach
znajdują się zarówno praniska, jak i miejsca na kotły z rakiją.

Pędzenie wódki. Trebowle, 24 października 1932.
łajca [łyżka]
strużka [tarka]
czad [dym, też czad]
rakija teczet [rakija płynie]
crpałka [czerpak]

kazan (na kazan) [kocioł]
1. kapak [pokrywa]
2. łuła [rurka do zasysania powietrza]
3. kazan [kocioł]
4. zid [ściana]
5. krbła [kadź]
6. korito [koryto]

warime rakija, se warit rakija [gotujemy rakiję, rakija się gotuje]
Turisz u kaca, pa cie ji gmeczesz, pa cie prewrijet. [Wrzucisz do kadzi,
potem pognieciesz, potem przewrze].
Od mieszania do przewrzenia — 1 tydzień.
4–8 godzin warzy się w kotle.
Siłę ognia reguluje się, zmniejszając lub zwiększając otwór pieca. O ile
czad wychodzi w nadmiarze, rakija się nie skrapla — wówczas otwór
zakłada się kamieniami. O ile nie kapie dostatecznie, otwór zwiększa się.

Wkrótce jednak tę chwilową przerwę w wytężonych i szybko następu-
jących po sobie etapach prac rolniczych zamyka nie tylko wyczerpanie się
zapasów melasy, przeznaczonej na pędzenie śliwowicy lub pokrewnej jej
rakiji z zielonych, opadłych jabłek i gruszek, ale także konieczność podjęcia
następnych prac, a mianowicie zbioru kukurydzy i fasoli.
[Niebawem więc] wieś wyludnia się ponownie i jej dzienne życie

przenosi się na pola kukurydziane, położone z reguły w dolinach rzeczek
i strumieni, gdzie ziemia jest najodpowiedniejsza [dla] kukurydzy i faso-
li. Trzask łamanych łodyg, charakterystyczny szelest liści i głosy ludzkie
zwiastują zdążającemu doliną rzeki już z daleka, że praca na polach kuku-
rydzianych […] się rozpoczęła.
Zajęci przy kukurydzy robotnicy większość prac przygotowawczych

wykonują na miejscu. Kiście kukurydziane składają osobno na rozesłanej
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Trebowle. Zbieranie śliwek

Trebowle. Pędzenie rakiji
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Trebowle. Kobiety przy praniu

na ziemi płachcie, gdzie podsycha zebrana kukurydza. Z łodyg, wyrwa-
nych z ziemi, odzierają liście, które jako przeznaczone dla bydła, kopi się
i przewozi do wsi lub [do] koszar. Gdy pole jest już doszczętnie ogołocone,
załadowaną w worki kukurydzą juczy się konie i [transportuje ją] do wsi*.
Zbiorowi kukurydzy — podobnie jak wszelkim innym pracom przy

jej uprawie — nie towarzyszą żadne adety. Jedynej ceremonialnej oprawy
dostarcza tej pracy krczma [tj. poczęstunek]¹¹⁴, której od domacina ocze-
kują bardziej jego rówieśnicy i sąsiedzi aniżeli zajęta przy zbiorze czeladź
domowa.
Gdy na jakimś polu kończy się zbiór kukurydzy, sąsiedzi nie omieszka-

ją […] przypomnieć domacinowi o obowiązku poczęstunku. „A, Stawro,
si obrał pczenka, cie pra’isz krczma sega, cie donesesz rakija”. — „Ej,
Stawro, zebrałeś kukurydzę, urządzasz teraz poczęstunek, przynosisz ra-
kiję”. To wezwanie rzadko kiedy [nie przynosi] skutku. Do normalnego
posiłku robotników, składającego się z chleba i maślanki, [dołącza] świeżo

*[W notatkach:] Pola (Blizansko). Pczenka berenie. [Zbiór kukurydzy]. Kopi się liście za
bydło — kukuruzę skupia się na jednym miejscu. Później się wozi do wsi na koniach. Pczenka
— pczenkoica [dwa warianty nazwy kukurydzy].

¹¹⁴Krczma (mac.) — oprócz karczmy oznacza także obowiązek poczęstunku/uczty na za-
kończenie pracy.
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Trebowle. Zbieranie kukurydzy

Trebowle. Łupanie kukurydzy
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Wołcze. Zapasowanie cebuli

pędzona rakija, a domowników przy tym [zakończeniu] zbioru zastępu-
ją rówieśnicy i przyjaciele domacina lub też inni przygodni goście*. Jak
zawsze, ich rytualna odpłata za poczęstunek wyraża się w życzeniach i bło-
gosławieństwach wypowiadanych przy kolejnych toastach rakiją. „Wekot
ti dał Gospud pczenka. Neka je zdrawie, pa za w godina druga!”. „Ajirlija
ti pczenka!”. „Ajir imasz, fała, da si żiw!”. „Ajirlija neka je, sme skrczmi-
li pczenka, zdrawi da sme, fała Bogu żiwi — za w godina!”. — „Dał ci
Pan masę kukurydzy. Niechaj [ci] służy na zdrowie, a za rok następna!”.
„Powodzenia z kukurydzą!”. „Powodzenia, dzięki, obyś żył (dobrze)!”. „Po-
wodzenia, opiliśmy kukurydzę, obyśmy zdrowi byli i dzięki Bogu żywi —
obyśmy za rok doczekali!”.
Podczas gdy mężczyźni opijają zbiór kukurydzy, kobiety na tych sa-

mych polach biorą się do fasoli. Usuwają z pola tyczki, na których wiły się
jej łodygi, wyrywając z tyczkami i fasolę. Następnie obrywają z łodyg strą-
ki i w płachtach zanoszą je do wsi lub też młócą na miejscu kijem, a ziarna
ładują do worków, które końmi odstawione zostaną do domu. Oprócz fasoli
zbiorowi w tym czasie podlegają również i tikwi (dynie), które mężczyźni,
bądź konno, bądź w workach załadowanych na własne plecy, odnoszą do

*[W notatkach:] 5–6 ludzi. Domacin. [Gospodarz]. Leb, matenica [chleb, maślanka], ra-
kija. Ludzie starszej generacji z domacinem na czele.
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wsi*. Tym zajęciom nie towarzyszą już ani żadne adety, ani też wzajemne
poczęstunki.

Zbiór szumy

W tym samym czasie, gdy część czeladzi domowej zajęta jest zbiera-
niem kukurydzy i fasoli, […] przypada zbiór liści [dębu] — zimowej paszy
dla kóz. Praca ta nie wymaga wielu rąk roboczych; wystarczy do niej paru
mężczyzn, którzy w kilka dni zetną, ususzą i poukładają w stogi potrzebną
ilość lisnika. Oczywiście, im gospodarstwo zasobniejsze w kozy, tym praca
ta trwa dłużej lub [angażuje] więcej [osób].
Zbiór zimowej paszy dla kóz przenosi nas z pól na pokryte liściastym

lasem zbocza gór, a właściwie do tej części lasu, która — podobnie jak łąki
i pola poreckie — stanowi część uprawnego obszaru wiejskiego. Na tych
zboczach, wśród zarastających je [karłowatych] dębiny i buczyny, których
wzrost nieustannie hamują niszczycielskie wypasy kozich stad, wznoszą
się tu i ówdzie partie wysokopiennych młodych [dębów], noszących wy-
raźne ślady [stałego] podcinania gałęzi, co nie daje drzewom rozrastać się

Rastesz. Zbiór listnika na zimową paszę
dla kóz. Ścinanie gałęzi dębu

i rozgałęziać, ale nie przeszkadza im po-
krywać się gęstwą odgałęzień, drobnych,
lecz obfitujących w liście. Te partie la-
su to korija, dębina, stanowiąca własność
prywatną poszczególnych rodzin i wyko-
rzystywana dla zbioru zimowej paszy dla
kóz. Każda rodzina we wsi ma swoją ko-
riję. Większe skupiska dębiny podzielo-
ne są między poszczególne domy; ledwo
[zauważalne, rozmieszczone] tu i ów-
dzie znaki z kamieni, a przede wszystkim
dokładna znajomość wszystkich drzew
[…] przez właściciela [wyklucza] moż-
liwość omyłek i wrąbywania się w cu-
dze. [Koriję] dziedziczy się tak samo jak
pola i łąki; geneza tej własności prywat-
nej, czy raczej rodzinnej, jest podobna
[do genezy] wszelkich innych upraw-
nych skrawków ziemi. Gdy komuś jego
dotychczasowa korija nie wystarcza lub
gdy się zestarzeje, wyszukuje sobie na

*[W notatkach:] Pritka— pręt, graszalica— łodyga, graszelika— łodyga i wąsy, efmuki—
strąki. Wyrwie się łodyga — nosi się na jedno miejsce, tam obrywa się strąki. Potem rozścieła
się je na płachcie, młóci i łupie. Ziarna w worki i końmi do domu. Tu kobiety sieją sitami
[tj. przesiewają ziarno po wianiu]. Również dynie — tikwi. Tikwo’anka— łodyga (łoza niego)
zostawia się na polu. Dinia — melony jadalne. Te się kupuje na targu. Stambułka — melon
żółty, miękki.
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obszarze wiejskiej szumy jakiś młody dębniak, otacza go płotem albo zagra-
dza tak, by zamknąć dostęp stadom. Po wycięciu niepotrzebnych krzaków
i drzew zostawia tylko młode dąbki, nadające się do wyhodowania w strze-
liste, rosnące w górę drzewa. Podcinając stale boczne gałęzie na zimowy
pokarm dla kóz, zamienia je w koriję i praca włożona w hodowlę lasu [przy-
nosi] mu zwyczajowy tytuł własności.
Zbiór szumy trwa co najmniej cztery dni. Pierwszego dnia z drzew prze-

znaczonych na zbiór [ścina] się gałęzie w ten sposób, że ogołocony zostaje
cały pień; nietknięty pozostaje tylkowierzchołek. Przez następny dzień [ścię-
te] gałęzie schną i dopiero trzeciego dnia przystępuje się do zbierania ich
w jednomiejsce i składania na jedną lub w razie potrzeby więcej kop. Czwar-
ty dzień […] to układanie stogów*. Jeden z dębów wybiera się na ścięzor,
wokół którego układa się [ścięte] i uschłe gałęzie w stóg w ten sposób, że
ich wierzchołki zbiegają się koncentrycznie wokół pnia, a [bezlistne końce]
gałęzi wystają na zewnątrz. Stóg taki nosi nazwę lisnik (listnik¹¹⁵). [Wierz-
chołek] listnika przykrywa się drobnymi gałązkami i liśćmi, po którychmoże
spływać woda, co zabezpiecza wnętrze stogu przed zawilgoceniem.

Rastesz. Zbiór listnika na zimową paszę dla kóz. Układanie stogów

*[W notatkach:] Czas. Również wtedy, gdy się zbiera kukuruzę. Jeden dzień się siecze.
Drugi dzień suszy się. Trzeci dzień skupia się. [Czwarty] dzień kopi się. Miejsce: las [lub]
bór. Praca. Listnik. Jeden dzień siecze się liście — gałęzie z dębów. Wrsze [wierzchołek] —
zostawia się na dębie.

¹¹⁵Robocza kalka Obrębskiego z mac. lisnik.
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wrsze [wierzchołek]
korija [drzewo wysokopienne]
peniuk [pień]
koren [korzeń]
Całe takie drzewo zowie się kori-
ja. Również las takich drzew, lub
drzew przeznaczonych na listnik.
Cie go kastrisz korija. [Ścinasz
koriję].
Cie go citisz [Obcinasz]: robi się
kopy z gałęzi. Wszystko tak.
Cie go denesz lisnik. [Układasz li-
snik].

steżer [ścięzor]
szuma [gałęzie]
Za da se ne okwasit. [Żeby nie za-
mokło].

Po takiej operacji potrzeba czterech lat, by korija pokryła się ponownie
nowymi gałązkami i liśćmi. Toteż do tych samych drzew powraca się dopie-
ro na piąty rok, w międzyczasie poddając kastreniu [tj. przycinaniu] inne*.
Zbiorowi szumy nie towarzyszą żadne adety ani uroczystości. Jest to

praca [całkiem] już bezobrzędowa czy bezceremonialna.

Nowo

Istnieje jeszcze kilka nieomówionych dotychczas adetów gospodar-
czych, określanych przez Poreczan terminem nowo. Są to adety wykonywa-
ne nad nowymi przedmiotami lub zwierzętami— nabytymi i dopiero wpro-
wadzonymi do gospodarstwa. Ich znaczenie jest różne: chodzi w nich bądź
o zerwanie mistycznej więzi, istniejącej między [czymś] nowym a jego po-
przednim właścicielem, lub też o uchronienie zwierzęcia lub przedmiotu
od nietrwałości, zapewnienie [mu] trwałości w nowym gospodarstwie.
Jeden z najbardziej kruchych i najmniej trwałych przedmiotów go-

spodarstwa domowego, mianowicie stomna [tj. dzban] na wodę, podlega
obrzędowi inauguracyjnemu przy pierwszym pójściu […] po wodę. Na
uchu stomny zawiązuje się czerwoną nitkę lub tasiemkę i idzie się z nią
do studni, zachowując milczenie przez całą […] drogę tam i z powrotem
[oraz] podczas nabierania wody. Przy źródle stomnę się płucze [i] przy wy-
powiedzianym w myśli zamówieniu: „Ka kamenow szto se ne krszit, take
da se ne krszit stomna” — „Jak kamień, co się nie kruszy, tak niech się nie
kruszy dzban”, wrzuca się do środka mały kamyk. Po czym, milcząc, wraca
się do domu.

*[W notatkach:] Płodozmian czteroletni. Na piąty rok ponownie może się siec na tym
samym miejscu.
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Nowa krowa, nowa kura, nowe prosię również zostają wprowadzone
do domu [z towarzyszeniem] odpowiedniego adetu. Mniejsze sztuki, jak
kura czy prosię, wnosi się do izby (kuci) i uderza lekko [ich] głową o ogni-
sko, wypowiadając następującą gaczkę [tj. zamówienie]: „Kogaj se pomestit
tłanikow, togaj i ti od kucia da se pomestisz” — „Kiedy przeniesie się stąd
palenisko, wtedy i ty wynieś się z domu”. Oczywiście zabiegowi temu nie
można poddać większych zwierząt, takich jak krowa. Golem ajwan [tj. duży
przychówek] zostaje magicznie ustabilizowany na nowym miejscu [swo-
jego] pobytu w inny sposób. Nowy posiadacz krowy zabiera z domu jej
poprzedniego właściciela wyłupany ze ściany kamyk i rzuciwszy go w ko-
szarze czy oborze, gdzie przywiązał przyprowadzoną krowę, wypowiada
następujące magiczne życzenie: „Kamczeto kogaj cie se wratit nadzod kaj
Weleta i ti nadzod togaj da se wratisz” — „Kiedy kamyk wróci nazad do
Weleta, wtedy i ty nazad wracaj”.
Bardziej skomplikowanemu ceremoniałowi zostaje poddany koń. Sto-

sują ten adet zwłaszcza ci, którym konie się nie [wiodą]. „Konine cie ji
zakrmujeme w tepsija. Cie im turime na tri mesta soł. Komu ne trpat —
toa. Na stoł cie ja kłaasz tepsijata. Takow adet imame. Pa stołow cie go
zakaczime na gredi — na niego ne sedime”. — „Karmimy konie z tepsiji.
Kładziemy im sól w trzech miejscach. Stosują to ci, którym się [konie] nie
wiodą. Tepsiję kładziemy na stołku. Taki mamy adet. Potem stołek wiesza-
my na belkach [stropowych, w stajni] — nie siedzimy [już] na nim”.

Prace kobiece [w cyklu rocznym]

Podobnie jak inne prace i zajęcia, rzemiosła kobiece mają określo-
ną porę i sezonowe terminy, w których mogą czy winny być uprawiane
i w których podlegają zakazowi. Z jednej strony na tym wyznaczeniu
ich [terminu] […] ciąży konieczność [synchronizacji] z innymi zajęciami
i pracami sezonowymi gospodarstwa, którym, jako ważniejszym, są podpo-
rządkowane; z drugiej zaś […] również względy i racje magiczne określają
właściwy czas […], w którym ich uprawianie nie grozi negatywnymi ma-
gicznymi konsekwencjami.

Od Dziurdzio’en do Sweti Nikoła: tkaat, snoat. Od Sweti Nikoła cie izlezet
rabota: po bawcze, dziubre cie rinat, pczenka cie kopaat (dwa pati). Posle
kosaat, zbirat seno. Senoto da je sobrano, cie ftasat żetwana. Cie żnejat, pa
cie wrszaat. Dur do Krstoen. Posle szuma cie berat — od Krstoen. Po szumata:
jabołka; sliwite ponapred: od Petkoen. Około Petkoen: cie fatat da snoat, da
tkaat. Toa nemat zarok. W maj ne snoat, w maj mesec słabo snoat, deka maj
od umiraczka ne czinit. Zime se ne snojit — od sneg. I kogaj cie zawrnet, ne
możisz da snojesz. Redojca, seczka, ne se snojet: od diwina, od wołk. Medziu
Dziurdzioen i medziu Weligden ne kławat na razboj. I to’a isto od diwina.
Osnowa, ne se snojet: od wołkot i togaj, ne se snojet: usta ne se prajit.

Od Dziurdzioena do Świętego Nikoły tka się i snuje. Od Świętego Niko-
ły wychodzi [się do] pracy: do ogrodu, do rozrzucania gnoju, do kopania
kukurydzy (dwa razy). Potem się kosi i zbiera siano. Gdy zbierze się siano,
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Trebowle. Zakładanie osnowy

Trebowle. Zakładanie osnowy
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Trebowle. Zakładanie osnowy

Trebowle. Zakładanie osnowy
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nastają żniwa. Żnie się i młóci aż po Krstoen. Potem, od Krstoena, zbiera się
szumę. Po szumie — jabłka. Śliwki jeszcze wcześniej, od Petkoena. Koło Petko-
ena biorą się do snucia i do tkania. Na to nie ma zaroku. W maju się nie snuje;
w maju mało się snuje, bo maj nie jest pomyślny, [snucie w maju] może przy-
nieść śmierć. I w zimie się nie snuje — ze względu na śnieg. Gdy zacznie padać,
nie można snuć. Na Redojcę, w lutym, [znowu] się nie snuje — [by chronić się]
od dzikich zwierząt, od wilka. Między Wielkanocą a Dziurdzioenem nie zakłada
się osnowy na krosna — tak samo [dla ochrony] od dzikich zwierząt. Nie snuje
się osnowy, to też od wilków; nie snuje się. I ziewów się nie robi.

Osno’a pambukczi-
nia — se snojet, cie se
nawijet […], cie se tka-
jet.

Sefte cie go merisz
na krstatka — bez mera
ne możesz da go pusztisz.

Osnowa bawełniana
— [najpierw] się snuje,
[potem] nawija, [potem]
tka.

Najpierw odmierzasz
pasma [na tkaninę]— bez
ich odmierzenia nie mo-
żesz zacząć.

Motojiło
Konec jeden: krstatka.
Od jedna czetri konci i od druga: to’a e krstatka.
Od motoiło cie pusztisz na kole (3 kole cie bidat) dur da izlezet belegot.

w maj
zeleno

w pętli
– zielone

Zaban: 2 krstatki (wosum brojenici).
Koszuła: 1 krstatka (5 koszuli — 5 krstatki).
Razboj jeden da pusztat, cie pusztisz: 11,

13 krstatki, 12–15, powiecie ne se pusztat, ne se
nawijat.

Cie im kłaat od ta’a, od mrsna ta’a. Na jedna
strana cie beleżisz.

Możet da bidat tri konci krstatki. Obiczno na
czetri. Czetri konczinia: krstatka.

Motowidło
Jedno pasmo: krstatka.
Z jednej cztery [nawinięcia] nitki i z drugiej:

to jest krstatka (pasmo).
[Pasmo, przędzę] z motowidła rozsnuwasz na

kołkach (będą 3 kołki [wbite w ziemię]), aż pojawi
się oznaczenie [dowiązana na końcu nitka innego
koloru].
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Na kubrak: dwie krstatki, czyli 8 nasnuć.
Na koszulę: jedna krstatka (pasmo) (5 koszul — 5 krstatek).
By uruchomić jeden warsztat [tkacki], potrzeba [na osnowę] 11 [albo]

13 krstatek, [albo] od 12 do 15, więcej nie nakładają, nie nawijają.
Nici na warsztat nakładają z tawy (tepsiji), z natłuszonej tawy ¹¹⁶. Z jednej

strony je znaczysz [tj. zaznaczasz ich początek].
Może być użyta trzynitkowa krstatka. Zwykle cztero[nitkowa]. Cztery nit-

ki: krstatka.

Wżeszka: witkame na niego predziana.
Toa osno’a na kole cie brojisz.
Za snojenie, za pojasi — se brojit osno’ata:
3 konci — żarcze,
3 konci — jedna czeszałnica,
30 konci — jedna brojenica = 30 żici. Na

8 mesta po 30 żici,
15 żici — 5 czeszałnici,
13 żici: w osum i 3 czeszałnici; osum broje-

nici i 9 żici.

Wijadło: na nie nawijamy przędzę.
Osnowę snujesz na kole [tj. na wijadle].
Do snucia, pasmami — liczysz osnowę [tak]:
3 nitki [pojedyncze] = żarcze,
3 nitki [sprzędzione] = jedna czeszałnica ¹¹⁷,
30 nitek = jedno pasmo = 30 żici [pojedynczych nitek]. Na 8 sztuk po

30 żici [tj. 8 pasm złożonych z 30 pojedynczych nitek łapie się w poprzek nicią,
by nie doszło do poplątania],

15 żici — 5 czeszałnic,
13 żici: w osiem i 3 czeszałnice; 8 nasnuć i 9 żici.

Kogaj cie go zawrszisz, na zaden pa cie go odwedesz. Sefte cie go wrzesz
na zaden, pa za toj konec cie go wrzesz isto. Na tri mesta cie go wrzesz da se
ne smeszuat brojnicite.

Cie go zbirat kapistro żenata. W dupciania cie turit wojca: wełat na mrtwi-
ne — wojca pijat. I cie go preskoczisz: da igrat soałkata i od oczi — oczi da ne
go faciat. Na nawijałkata cie turit, [cewcite]. Mrtwite wełat pijat.

Cie go preskoczat — da otworat usta.
Na wratawa: „Kako wratawa szto s’otworat, tako ustata da s’otworit”.
Razboj go faciat oczi — cie se kinet. Kogaj cie nawijasz, togaj cie se smet-

kujet.

Kiedy kończysz [snucie], doprowadzasz nitkę do tylnego [kołka]. Naj-
pierw wiążesz ją na tylnym, potem tę nitkę tak samo przewiązujesz. Przewią-
zujesz ją w trzech miejscach, żeby się pasma nie pomieszały.

¹¹⁶Nici osnowy natłuszcza się oliwą, by się nie plątały.

¹¹⁷Czeszałnica (mac.) — tradycyjny sposób liczenia nici w pasmach, powiązany z numeracją
płoch i nicielnic.
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dwornica, ornica — ziemia (podwórze, pole)

wrateno — [nitka] wrócona

ustata w sołnce — ziew (przesmyk) 
w [kierunku] słońca

Toa za żiwot go propusztame. — To w intencji 
życia przepuszczamy. 
propuszteno — przepuszczone [tj. ominięte]

w maj
Cie go powratisz, ne go pripusztisz, so zeleno da bidet belegot. Belegot — toj po żica cie si 
odit.

w pętlę [tworzącą ósemkę]
Odwrócisz, przytrzymasz, [oznaczysz] zielonym znakiem. Znak — idzie po nitce.

Kobieta ściąga rozsnutą przędzę. W przestrzenie [między pasmami]¹¹⁸
wlewa wodę: mówią, że to dla zmarłych, że oni piją wodę. Potem przesko-
czysz [nad osnową], niech się wiedzie snowadłu — [to] od uroku: żeby nikt
nie zuroczył warsztatu. I wylewa się [wodę] na nawój, na cewki. Mówią, że
zmarli [ją] piją.

Przeskakują po to, żeby ziew [łatwo] się otwierał.
[Otwierają] drzwi [i mówią]: „Jak te drzwi, co się otwierają, tak niech się

otwiera ziew”.
Kiedy ktoś zuroczy krosna — rwą się nitki. I plączą się, supłają, kiedy

nawijasz¹¹⁹.

¹¹⁸Po rozsnuciu i obwiązaniu przędzy chwyta się ją w dłonie i ściąga, by zapleść warkocz;
rozpoczyna się od utworzenia dwóch przestrzeni („dziur”), przez które przeplecie się elementy
warkocza.

¹¹⁹Za konsultację etnograficzną dotyczącą terminologii i technik tkackich dziękujemy Ka-
tarzynie Waszczyńskiej.
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Trebowle. Plecenie rogóżek

Plecenie rogóżki. Trebowle, 23 października 1932
Słoma moczy się dzień, dwa. Słoma prosta, młócona tylko po kło-

sach, pałką. Robota plecenia — głównie dziewczęca, ewentualnie kobieca.
Najmniej dwoje dziewcząt. Jedna bierze pęk słomy, dzieli na dwie części
i podaje towarzyszce, stojącej [o] dwa–trzy kroki vis à vis. Słomę się zrów-
nuje, rozdzielając pęk na dwie części i przekładając je. Po czym, chwytając
lewą ręką, tak że dwa ostatnie palce rozdzielają pęk słomy, prawą ręką
skręca się górny wiecheć i [zakłada się pętle z obu wiechci jedną o dru-
gą]. [Następnie] rozpoczyna się [plecenie] techniką warkoczową; za trzeci
koniec służy górny wiecheć. Potem, gdy się skończy, reguluje się [całość],
rozdzielając ponownie słomę na trzy części. [Oba] wiechcie przy końcu za-
wiązuje się zwyczajnie [jeden] raz — i jaże [powrósło] skończone. W ten
sposób plecie się od środka do końców. Gdy już jaże uplecione, dziewczęta
pociągają mocno za dwa końce i rzucają [je] na kupę. [Z powróseł następ-
nie plecie się rogoże].



Walka o życie.
[Zdrowie, choroba i śmierć
w systemie magii i religii]

Walka o życie¹

I. Kult zmarłych i ochrona żywych
1. Dwa aspekty obrzędów pogrzebowych: obowiązki pogrzebowe

i chronienie życia. Podstawowa teoria: zaraźliwość chorób i działanie
wampira (opisać wampira i jego działanie). Lęk przed wampirem — chwi-
lowy, sytuacyjny. Znacznie bardziej niebezpieczna jest choroba. Przyczyny
śmierci w doktrynie: Bóg, przeznaczenie, czary. (Bóg „stwórca” i dawca
oraz Bóg wykonawca). W postępowaniu i praktyce: choroba lub wypadek.
W psychologii: smutek i lęk. Śmierć i choroba. Koncepcja choroby jako
zapowiedzi śmierci. Bóg — jawaszlija² [nierychliwy].
2. Święta zaduszne i zakazy na rzecz zdrowia w ciągu roku (eliminacja

śmierci ze społeczności).
3. Opisać zaduszno-zdrowotne obchody na Wodici.
4. Lęk przed śmiercią i sny. System przepowiedni.

II. Wiedza o ciele i znajomość chorób
1. Dusza — zasada życiowa. Ciało jako pojemnik na jedzenie — dla

duszy. Bez duszy nie ma życia. Dusza — oddech.
2. Tubylcza anatomia. Brak rozwiniętej teorii.
3. Obserwacja zmian chorobowych.
4. Choroby i ich powiązania z funkcjonowaniem ciała.

III. Klasyfikacja chorób
1. Choroby niewymagające leczenia magicznego.
2. Choroby leczone środkami magicznymi.
3. Epidemie.
4. Choroby, których źródłem są kontakty społeczne.
5. Choroby pochodzące od istot nadnaturalnych.
6. Koncepcja choroby jako zła. Choroba i postępowanie medyczne.

IV. Basnarica— znachorka
1. Wieś i jej znachorki. Znachorki — stare kobiety. Ich liczba we wsi.

¹Oryginał konspektu w jęz. angielskim; tłum. Anna Engelking.

²Jawaszlija (mac.) — powolny, niespieszny, leniwy.
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2. Kwalifikacje basnaricy. Teoria i praktyka.
3. Przekazywanie sztuki leczniczej. Publiczne działania i tajne zakli-

nania.
4. Ograniczenia praktyk leczniczych. Basnarskie tabu.
5. Sztuka lecznicza jako zajęcie dochodowe.
6. Leczenie jako osobiste poświęcenie i filantropia.

V. Systemy lecznicze
1. Tabela chorób naturalnych i nadnaturalnych.
2. Wyliczenie [objawów], leczenie, formuła zamówienia.
3. Zasady leczenia.
4. Pozyskiwanie leków.

VI. Dynamika lecznicza
1. Pierwsze oznaki choroby.
2. Procedury lecznicze i ich zmienność.
3. Obecność basnaricy.
4. Wiara w skuteczność systemu.

VII. Środki zapobiegawcze
1. System zakazów przestrzeganych w ciągu roku (system świąt).
2. Drobne rytuały.
3. Rytuał najwyższej rangi — oborywanie wsi [przed zarazą].

VIII. Analiza aktu leczniczego
1. Najprostsza pomoc: przynieść natychmiastową ulgę. Bez magii, o ile

są rezultaty.
2. Jednak choroby… [bez ciągu dalszego].

[Społeczno-kulturowy kontekst lecznictwa poreckiego]

Magia lecznicza Porecza. Wprowadzenie

Gdybyśmy chcieli mierzyć lecznictwo poreckie kryteriami naszej
współczesnej medycyny i do opisu tej dziedziny życia poreckiego przy-
stępowali z zamiarem pominięcia tego wszystkiego, co z naszego punktu
widzenia medycyną na pewno nie jest, zawęzilibyśmy niepomiernie pole
naszego opisu, a zarazem pole widzenia […] ważnych i istotnych stron
życia wsi macedońskiej.
Co bowiem uderza przy bliższym zaznajomieniu się z życiem spo-

łeczności wiejskiej Porecza, to z jednej strony miejsce, jakie […] zajmuje
[w nim] troska o zdrowie i walka z chorobą, z drugiej — rola, jaką w prak-
tykach leczniczych i zabiegach zdrowotnych […] pełni magia. Pojawiające
się jako powszedni temat życia codziennego […], stanowiące stały składnik
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wielu […] zwyczajów i wplecione w […] obrzędy [cyklu rocznego] prak-
tyki lecznicze i zapobiegawcze stanowią równocześnie tę dziedzinę życia,
w której niepodzielnie niemal króluje magia i w której nie rudymenty wie-
dzy medycznej, ale umiejętności i znawstwo magiczne, uświęcone tradycją
i zwyczajem, znajdują swoje pole działania.
Dla wytłumaczenia tej dysproporcji między [rolą], jaką w życiu [Po-

reczanina] odgrywa lecznictwo, i drugorzędną pozycją w całokształcie
praktyk i czynności leczniczych tego, co moglibyśmy określić jako medy-
cynę racjonalną, nie będziemy się uciekać ani do przedstawiania magii
leczniczej Porecza jako „[błędnej] wiedzy”, [świadectwa ignorancji] jej
wyznawców, ani też do postulowania „prelogicznych” nawyków [ich] my-
ślenia. Żeby zjawisko to zrozumieć należycie, musimy — zgodnie z postu-
latami metodologicznymi tego opisu — rozpatrywać tę pozornie tak łatwo
dającą się wydzielić dziedzinę kultury macedońskiej w jej pełnym kontek-
ście kulturalnym, to znaczy na tle życia wsi i w funkcjonalnym powiązaniu
z innymi dziedzinami miejscowej kultury.
Przede wszystkim […] musimy dokładnie zdać sobie sprawę z czyn-

ników, za których sprawą lecznictwo i zabiegi [wokół] zdrowia zajmują
w życiu społeczności poreckiej tak dominującą [pozycję]. Jedno przypusz-
czenie trzeba tu z miejsca wyeliminować: obfitość i wszechobecność prak-
tyk i zainteresowań leczniczych Poreczan nie ma nic wspólnego z jakimś
opłakanym stanem higienicznym, o który posądza się zazwyczaj społe-
czeństwa pierwotne, i nie wynika bynajmniej z nieustannego grasowania
czy szczególnego nasilenia trapiących tę społeczność chorób. Pod tym
względem wieś porecka na pewno nie ustępuje innym wsiom bałkańskim,
których mieszkańcy słyną z długowieczności, zdrowia i tężyzny fizycznej.
[A zatem] nie naturalne przyczyny i [nie] paniczne nastroje towarzyszą-
ce epidemiom i innym kataklizmom [przyrodniczym] są […] reżyserami
rozbudowanego i okazałego systemu lecznictwa poreckiego. Podłoże tej
[dziedziny] kultury [Porecza] tkwi znacznie głębiej: w samym kształcie
życia społeczności poreckiej, w świecie jej wartości społecznych i jej po-
glądu na świat i życie.

[Zdrowie a wartości społeczne wsi macedońskiej]

Sam byt, sama egzystencja tej rolniczo-pasterskiej społeczności jest
owocem nieustannej, twardej i nieustępliwej walki z naturą, owocem syste-
matycznego wysiłku człowieka, wydzierającego przyrodzie jej bezużytecz-
ne, leżące odłogiem skarby i przemieniającego je swoim trudem i znojem
w dobra użytkowe i luxuries of life³. Poreczanin nie spędza swego życia
w pracy i wysiłku, on je pracą i wysiłkiem swych mięśni i swych władz
myślowych stwarza i zdobywa. Wszystko, co skąpa przyroda dała mu za

³Luxuries of life (ang.) — luksusy życia; w kontekście poreckim chodzi o dobra konsump-
cyjne posiadane przez bogaczy wiejskich (por. więcej w rozdz. „[Destruktywna atmosfera
wsi]. Demokratyzm, kolektywizm i nierówność” w części 2).
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podstawę egzystencji, w jego własnych rękach, dzięki jego stałemu wy-
siłkowi zmienia się w urządzenia jego życia, narzędzia jego pracy, jego
codzienne, zwykłe i uroczyste, odświętne dobra użytkowe i konsumpcyjne.
Wszystko, co służy do utrzymania i upiększenia życia, jest bezpośrednim
produktem pracy jego rąk.
Praca ta nie zna odpoczynków i zastojów. Od wczesnego dzieciń-

stwa do późnej starości trwa mężczyzna czy kobieta porecka na swym
posterunku pracy. Może się zmieniać jej rodzaj czy charakter zgodnie ze
stanowiskiem, jakie się zajmuje w rodzinie czy we wsi, ale nie zmienia
się jej natężenie. W zależności od sezonu zmienia się rodzaj pracy, ale
nie zmienia się sam [jej] fakt. Podobnie jak inne społeczności pierwotne,
społeczność porecka — tak samo jak wszelkie [społeczeństwa] rolnicze —
nie zna sposobów gromadzenia zapasów i kapitalizowania oszczędności,
które pozwoliłyby zażywać dostatku bez pracy tytułem wysiłków minio-
nych. Jak długo trwa praca, tak długo trwają dostatek i życie. Przerwa czy
zastój w pracy oznaczałyby wstrzymanie dopływu nieustannie wytwarza-
nych i nieustannie konsumowanych dóbr, oznaczałyby głód, niedostatek
i [uwiąd] życia.
Nie tylko jednak sama naga egzystencja, sama wegetacja życiowa zale-

ży od nieustannego wysiłku człowieka. Praca daje coś więcej aniżeli tylko
byt czy nawet dobrobyt. Stwarza ona bogactwo i wszystko to, co daje mu
możność nieskrępowanego niedostatkiem użycia, nadaje sens i wartość ży-
ciu człowieka: jest podstawą jego wyróżnienia i jego wybitności społecznej.
Dlatego też bogactwo i znaczenie rodziny mierzy się ilością jej rąk robo-
czych, a człowieka ocenia się i wartościuje jego zdolnością i zamiłowaniem
do pracy: robotnością i pracowitością. Od ilości pracy i wysiłku, włożonej
w gospodarstwo rodzinne, zależy kariera rodzin poreckich, zależy miejsce,
jakie zajmują w hierarchii stanowisk wiejskich, zależy ich wyniesienie czy
upadek. W pojęciu Poreczanina pracowitość i bogactwo są ściśle ze sobą
związane. Bogactwo jest pochodną pracowitości i w świetle tego podstawo-
wego kryterium wartościowania społecznego bogacza ocenia się jako tego,
który zbiera zasłużone owoce swoich cnót społecznych, a na pracowitego
biedaka patrzy się jak na potencjalnego przyszłego bogacza.
Dlatego też zdrowie i tężyzna fizyczna nie są w zapatrywaniach Po-

reczan [ani] łaskawym darem losu, [ani] sprawą prywatną. Są one nie-
ubłaganym wyznacznikiem znaczenia jednostki w rodzinie i nieodzownym
warunkiem jej pomyślnej kariery życiowej [oraz] awansu społecznego […]
rodziny. Od zdrowia i zdolności fizycznej [człowieka] zależy [nie tylko],
czym będzie on [sam], zależą [także] koleje i sukcesy jego rodziny. Zdro-
wie i zdolność fizyczna mają więc swoją wysoką cenę nie ze względu na
to, że uprzyjemniają życie jednostki, ale ze względu na wartość, jaką mają
dla niej samej i dla jej rodziny. Są one także przedmiotem zainteresowania
wszystkich, których te cechy danej jednostki dotyczą.
Dlatego też na chorobę nie patrzy Poreczanin jak na osobistą dole-

gliwość, stanowiącą prywatną sprawę chorego, ale jak na zło społeczne,
w skutkach swych dotykające nie tylko bezpośrednio zainteresowanego,
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[lecz także] jego bliskich. [Patrzy] jak na nigdy nieprzewidziane i zawsze
grożące niebezpieczeństwo, zdolne podważyć i zniweczyć wszelkie […]
wysiłki w walce o byt, wszelkie rachuby i wyliczenia, [a przez to] zaważyć
na losach jednostki i jej otoczenia. „Ot pustata bolest pogolema nesrecia
nemat” — „Nie ma większego nieszczęścia niż przeklęta choroba”, mó-
wi przysłowie poreckie i w przysłowiu tym zawiera się historia niejednej
rodziny […], której aspiracje i nadzieje zniweczone zostały długotrwałą
chorobą jej członków lub śmiertelnością dzieci.
Być zdrowym i silnym, to znaczy zdolnym do pracy i do trwałego co-

dziennego wysiłku fizycznego, jest też ambicją każdego mężczyzny […]
i każdej kobiety. Znaczy to dla nich nie tylko błogostan fizyczny, ale i wyso-
kie samopoczucie społeczne, wynikające ze świadomości własnej wartości
i przychylnych ocen otoczenia. Przed zdrowym i silnym otwarta jest bo-
wiem kariera życiowa, słabi i chorzy […] niewiele się mogą spodziewać
od życia. Ten pogląd znajduje swoje odbicie w poreckich kryteriach pięk-
na: za prawdziwie piękne kobiety uważa się [te] silne, wysokie i rumiane,
ideałem piękności męskiej jest silny, robotny argacz [parobek]. Nic też nie
dyskwalifikuje dziewczyny czy chłopca jako kandydatów do małżeństwa
bardziej aniżeli słabość fizyczna czy brak zdrowia. Dlatego też dziewczy-
na na wydaniu utaić woli, przy cichym poparciu swego otoczenia, nawet
ciężką chorobę, aniżeli udać się do znachora czy zamawiaczki i dać w ten
sposób pochop do szerzenia wieści, że jest chora czy słabowita. Tym się
też tłumaczy fakt, że mimo [bardzo rozbudowanego systemu] lecznictwa,
młodzi chłopcy i dziewczęta tylko w wyjątkowych wypadkach korzystają
z pomocy leczniczej, a właściwymi okresami leczenia się i oficjalnego za-
biegania o zdrowie są tylko dzieciństwo i wiek starszy. Ludzie w sile wieku
wolą nie wystawiać się na podejrzenia, że ich zdrowie szwankuje, a i ta
okoliczność, że młode kobiety niejednokrotnie [rodzą] same, bez fachowej
pomocy świekry lub babki, tłumaczy się również podobnymi motywami.
To wysokie szacowanie zdrowia znajduje także swoje odbicie w ety-

kiecie […], w której życzenia zdrowia należą do obowiązujących formuł
przy powitaniu i pożegnaniu i stanowią stereotypowe zakończenie wszel-
kich przygodnych czy [obrzędowych] toastów.
[Jednakże] w tej okoliczności, że zdrowie, siła i tężyzna fizyczna nie są

na Poreczu czymś w rodzaju ideału sportsmena, lecz stanowią twardą ko-
nieczność życia, tkwi również przyczyna wielkiej wrażliwości Poreczan na
dolegliwości chorobowe i niedyspozycje fizyczne. Złe samopoczucie czy
niewielka nawet dolegliwość odbijają się natychmiast na sprawności fi-
zycznej i w zwolnionej, [wykonywanej] z wysiłkiem czy […] nieskładnie
pracy znajduje Poreczanin sprawdzian swego złego stanu zdrowia. Dlatego
też […] ma [silnie] wyostrzoną wrażliwość na wszelkie symptomy choro-
by i jego zainteresowania dla wszelkich możliwych sposobów i środków
leczniczych są zawsze żywe. Bez przesady można powiedzieć, że ile ludzi
we wsi poreckiej, tylu w niej pacjentów i tyluż lekarzy. Każdy z własnego
doświadczenia gotów jest doradzić zastosowanie tego czy innego środ-
ka, który jemu w podobnej okoliczności pomógł, i każdy chętnie korzysta
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z cudzego doświadczenia i cudzych dorad. Ale ta medycyna życia codzien-
nego daleka jest od jakiegokolwiek znawstwa i kultywowanych specjalnie
zamiłowań. Nie odbiega ona w swym charakterze od naszej popularnej
medycyny, w której samodzielne eksperymentowanie na sobie i innych
ułatwia w dużej mierze nie tylko ignorancja, nie mniejsza zapewne od
poreckiej, ale również możność posługiwania się gotowymi specyfikami,
zaopatrzonymi w przepisy użycia.
[Opisane aspekty] życia [Poreczan] wyjaśniają nam wprawdzie wzię-

tość, jaką w tym społeczeństwie cieszy się medycyna, […] nie tłumaczą
[jednak], dlaczego w [tutejszym] lecznictwie dominuje przesąd i magia.
Żeby zrozumieć tę stronę życia społeczności macedońskiej, musimy przede
wszystkim sięgnąć do poglądów […] ludzi Porecza na zjawiska choroby,
życia i śmierci.

[Zjawiska choroby w pojęciach Poreczan]

Dla zrozumienia atmosfery grozy, jaka otacza chorobę, trzeba wziąć
pod uwagę i to, że wobec większości chorób nękających ludzi tego kraju,
Poreczanin jest tak samo bezradny, jak cała ludzkość […] do czasu, gdy
surowice i szczepionki, badania mikroskopijne i bakteriologia nie poddały
władzy i kontroli człowieka tej od wieków trapiącej [go] plagi. Z perspek-
tywy jego niewiedzy medycznej każda niemal choroba i każde schorzenie
jest dla Poreczanina równie groźne i niebezpieczne. Pominąwszy drobniej-
sze dolegliwości czy schorzenia, które człowiek leczy, nie przejmując się
nimi, prawdziwe choroby, te które określa się wspólnym mianem łoszotija*
i z których każda ma swój własny system leczniczo-magiczny, są zawsze
dla Poreczanina zwiastunami śmierci. Każda choroba według pojęć porec-
kich jest potencjalnie śmiertelna, o ile człowiek się jej nie przeciwstawi
i […] nie zwalczy środkami, które ma do dyspozycji. Koncepcja, że choro-
bę zwalczyć może sam organizm ludzki, jest dla Poreczanina najzupełniej
obca i niezrozumiała. To wyobrażenie pozostaje w ścisłym związku z ro-
lą, jaką w medycynie poreckiej pełni magia, i ze znaczeniem, jakie mają
w tym społeczeństwie znachorki i znachorzy. […]
Pojęcia, jakie Poreczanie mają o chorobie i jej przyczynach, w małym

tylko stopniu opierają się na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia i wy-
nikającej z racjonalnej znajomości zjawisk natury. W przeważającej swojej
masie należą one do tego systemu wierzeń, z których zbudowana jest wie-
dza Poreczanina o istotach i zjawiskach nadnaturalnych.
Nie jest to bynajmniej jakaś szczególna i wyjątkowa cecha kultury

Porecza lub Macedonii czy nawet w ogóle tradycyjnej kultury wiejskiej
Europy Wschodniej. Pod tym względem Porecze nie odbiega od innych
społeczeństw pierwotnych, w których wiele zagadek natury wymyka się
spod dostępnych [im] rudymentów racjonalnej wiedzy i doświadczenia.

*[Zapis w notatkach:] Łoszotija to epitet dla choroby, nie identyfikowanie z wampirem itp.
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Uderzający […] jest [w związku z tym] kontrast […] między traktowaniem
przez Poreczanina tych schorzeń, których przyczyny i przebieg dostępne
są jego obserwacji i racjonalnemu wytłumaczeniu, i tych, które — jak
[choćby] wszelkie choroby zakaźne — są dla niego kompletną zagadką
przyrodniczą. Na przykład [w zakresie] leczenia ran czy złamań lub zwich-
nięć […] Poreczanie są dumni ze swojego doświadczenia i […] wiedzy.
Chlubią się, że nieraz nawet lekarze w przypadkach powikłanych zwich-
nięć wolą uciec się do ich ekspertów i specjalistów niż polegać na [własnej]
wiedzy książkowej. Ale też w tej dziedzinie doświadczenie Poreczan ma
swoją podstawę w nieustannym obserwowaniu i eksperymentowaniu, ja-
kiego dostarczają im zajęcia pasterskie. Pasterz, [nie będący] jednocześnie
dobrym chirurgiem i lekarzem swoich stad, w których okaleczenia i zła-
mania, o jakie łatwo w tym górzystym terenie, są na porządku dziennym,
nie jest dobrym pasterzem. Większość miejscowych chirurgów to byli lub
obecni owczarze.
Jeśli zaś chodzi o […] choroby zakaźne czy większość wewnętrznych,

doświadczenie Poreczanina jest bardzo ograniczone. Nie przekracza ono te-
go doświadczenia, które właściwe było naszej popularnej medycynie przed
[usankcjonowaniem] sekcji i [pojawieniem się] bakteriologii. Nie tylko
jednak ta negatywna strona kultury poreckiej decyduje o pojęciach i poglą-
dach Poreczanina [dotyczących] zjawisk choroby. Silny wpływ wywierają
na nie jego ogólne pojęcia o życiu i śmierci, jego przepojona religijnymi
koncepcjami wiedza o człowieku, ludzkim ciele i ludzkiej duszy.
U podłoża wiedzy medycznej Poreczanina [leżą] bardzo rudymentarne

i w całości kształtowane [przez] koncepcje religijne wyobrażenia o zjawi-
skach życia i śmierci. Cała jego wiedza anatomiczna i fizjologiczna jest
przedziwną mieszaniną ścisłych i dokładnych obserwacji przyrodniczych
z jednej strony, z drugiej [zaś] — […] wyobrażeń, w których zagadki życia
i śmierci znajdują wytłumaczenie […] w systemie […] wierzeń i poglądów
natury religijnej. Nad tymi […] poglądami dominuje bezsprzecznie […]
animistyczna i amaterialistyczna filozofia, w której zagadka życia, zagadka
funkcjonowania ludzkiego organizmu sprowadzona zostaje do podstawo-
wej zasady życia, jaką w [jego] wierzeniach […] jest dusza ludzka. Ciało
ludzkie nie przedstawia dla Poreczanina tajemnic, jakkolwiek jego wiedza
o tym ciele jest bardzo pierwotna i bardzo niedokładna. Istotną tajemnicą,
której wytłumaczenie znajduje […] w wielu swoich teoriach animistycz-
nych, jest [dla niego] dusza ludzka, która to ciało ożywia i dla której ciało
jest tylko oprawą […] istnienia i trwania.

[Ciało i dusza człowieka. Zapisy terenowe]

Anatomia (Desojca i Stefkojca)
Na papokot toa szto je da czukat trebet: puf, puf, [treba] srce da je. Srceto

i papokot je na jedno mesto. Srceto jedni wełat wo bełata dżigera je, wo lewa
pazu’a. Tija go drżat srceto damarite, szto se na papokot. Srceto wo lewa pazu’a
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je. Isto ti stori paka wo lewata pazu’a, isto take udri: bam, bam, bam, bam.
Damarite od swite strani na papokot se dopreni. Pa pod papokot treba trbuszka
da je.

Beli dżigeri od lewata strana se. Crni dżigeri ⁴ — ne znam tija kaj se. Dżi-
geri beli — tujeka, rekoł Gospod, da mu sedat na czoekot. Si sto’at. Od lewata
strana, tuje si sedat tija. Zaszto se? Ji kłali. Zar ne czineło prazno da bidet?
Toa da zbirat dziubre, da płukame. Tuje se zbirat swe dziubreno. Ewe, trgame
tutuń, tuje cie se dopret. Ja praszina — kaszłaj, płukaj. Od tuje. Me praszuasz,
crnite dżigeri zaszto se? Tija po kałabałak da teżat. Żołczka mu kłali — i tija
tuje. I tija za potreba. Krepat neszto.

Od prsti do perczik może da ji pristauli, kogaj se prajili. Kako po żili cie
odit? Ama kako izłagat po koża? Potow, kako izłagat po żili? Kako od trbuf po
żili? Ja ne znam.

Kocki, kroj ti możesz da go znajesz uszte kogaj go krojili czoekot.
Koża. Pod koża: meso, żili. Pod meso: kocki. Suf cie si suszit, su’o drwo.

Al’ możet bidet bez meso?
Ti dał Gospud uszi: si grub bez uszi. Umot wnatra ti si sedit da słuszasz

so uszi. Oczite da gledasz. Nosot — cie se seknesz w nosot, cie se brisesz, da
bidesz czist.

Nosot. Nekaj pat go kłali na gazot. Ne go primał gazot — swe jedno teczet
nosot. I pa go kłali na obrazot: kako cie poteczet, cie s’obrisasz.

Srce — jakost. Bez srce ti ne możesz da mrdasz. (Srce wo meot sedit).
Ustata ti dał Gospud da zborisz, wedzite — liczen da bidesz, kosa — bez

kosa grub cie bidesz. Mustaki — cie te wikat ciosak da nejmasz mustaki.
Zęby. Mozok. Po stosowaniu temjanu: „Izgoreło mozocze od temjan. Imat

mało mozocze wnatra i ono bolit. Isto se wika i żiwec. Ka jedna żiła izgleda,
kako gnoj — beło je” (Kolo).

Meot — aj po jadenie; kaj cie odit? Cie se gojisz, łoj cie se napołnisz.
Gradite — bez gradite możesz da żiwisz? Żenata możet da dojit dete bez

gradi i cicinia?
Raki ti dał Gospud da rabotisz: da żnejesz, da predesz. Szto se ne rabotit

bez rakite? Bez raki ne możesz da żiwisz, ne możesz da rabotisz.
Nogite — da odisz, gazot — da se seresz. Grdite mesta — bez taja naredba

możet da se zacziniujet narod? Bez beli! Ne może.
Madiniata — jemu narasli. Gospud ostajił da mu rastat. Koj znajet to’a

zaszto mu dał Gospod? Da mu se mandułat. Da mu se mandułat, mandała. Da
mu odseczesz, możet da umret. Ama maczno żiwenie — tuje mu je duszata. Pa
narod zaszto se zacziniujet? Semeto w madiniata je. Dur nemat seme mażot, ne
ostanujet teżka taja nikako. Pazi Gospud da go setit dejka, nikako ne go zemat.

Krw. W żilite krw imat. Krw da ispustisz, słab cie bidesz, bez krw. Ewo, ka
mene: krw nemam. Da se presecza, wojca cie isteczet. Bez krw. Me studit. Toa
se poznajet na lice. Mi sekli. Segaj nemam krw. Pod jazik mi sekli. Ama mi je
straf: me boli da se secza. Ako ispustisz swe, ne żiwisz. Bez krw kako możesz
da żiwisz?

⁴Beli dżigeri i crni dżigeri (mac. beli drobowi i crni drobowi) to kalka z tur. akciğer (dosł. «bia-
łe wnętrzności») i karaciğer (dosł. «czarne wnętrzności»), oznaczających odpowiednio płuca
i wątrobę. O ile „białe wnętrzności” jako płuca utrzymały się w jęz. macedońskim we wszyst-
kich kontekstach, z medycznym włącznie, o tyle „czarne wnętrzności” na określenie wątroby
występują obecnie głównie w kontekście kulinarnym w przepisach na tradycyjne dania, za-
wierające np. kurze wątróbki (crn dżiger), często łączone z innymi podrobami (crn i beł dżiger).
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Kogaj cie imasz krw łosza, cie te bołat pleci, al’ głata cie te bolit. Cie ti
pusztat krw, cie pozdrajisz. Kogaj imasz krw, ne te studit. Jaczina imasz.

Tam, gdzie jest pępek, to, co puka: puf, puf, to musi być serce. Serce i pę-
pek są w tym samym miejscu. Serce, jedni mówią, jest w płucach, pod lewą
pazuchą. Serce trzymają żyły, co są na pępku. Serce jest pod lewą pazuchą.
Wsadź tylko rękę pod lewą pazuchę, to zaraz uderzy: bam, bam, bam, bam. Ży-
ły zbiegają się w pępku ze wszystkich stron. A pod pępkiem musi być żołądek.

Płuca (dosł. białe wnętrzności) są z lewej strony. Wątroba (dosł. czarne
wnętrzności) — nie wiem, gdzie jest. Płuca, orzekł Pan, mają być w człowieku.
I są sobie. Z lewej strony, tu sobie są. Po co są? Włożyli je [człowiekowi]. Czy
nie po to, żeby nie było pusto? One mają zbierać śmieci, żebyśmy mogli pluć.
Tu się zbierają wszystkie śmieci. Ot, ciągniemy tytoń i on się tu zatrzyma.
Albo kurz — i kasłaj, pluj. To stąd. Pytasz mnie, po co jest wątroba. Ona jest
w gromadzie, żeby ciążyła. Żółć [człowiekowi] włożyli — i ona tutaj jest. I ona
nie bez potrzeby; do czegoś służy.

Od palców do warkocza⁵ je układano, kiedy się robiły. Jak [krew] przez
żyły idzie? Jak wychodzi na skórę? Pot, jak wychodzi przez żyły? Jak od brzu-
cha przez żyły? Ja nie wiem.

Kości. Ich krój jest znany od czasu, kiedy tworzyli [dosł. sprawiali] czło-
wieka.

Skóra. Pod skórą mięso i żyły. Pod mięsem kości. Suchy [człowiek]: wy-
schnięty do suchości, suchy jak drewno. Czy może istnieć bez mięsa?

Dał ci Pan uszy, bo bez uszu jesteś prostak. Rozum ci siedzi w środku,
żebyś słuchał uszami. Oczy — żebyś patrzył. Nos — wysmarkasz nos, wytrzesz
go sobie, żebyś był czysty.

Nos. Dawno temu wetknęli go na tyłek. [Ale] tyłek go nie przyjął — tak
czy owak z nosa cieknie. Więc nałożyli go na twarz: jak ci pocieknie, [to] sobie
wytrzesz.

Serce [to] siła. Bez serca nie możesz się ruszać. (Serce siedzi w brzuchu).
Usta dał ci Pan, żebyś mówił, brwi — żebyś był urodziwy, włosy — bez

włosów będziesz paskudny. Wąsy — jakbyś nie miał wąsów, nazwą ciebie cio-
sak [tj. gołowąs].

Zęby. Szpik. Po stosowaniu temjanu [kadzidła]: „Temjan wypalił szpik.
[Ząb] ma jakiś szpiczek w środku i on boli. Tak samo wygląda i nerw. Wygląda
jak jakaś żyła, jak ropa — jest biały” (Kolo).

Brzuch [jest] na jedzenie, a gdzie [ono] ma iść? Żebyś się tuczył, żebyś się
wypełniał tłuszczem.

Piersi. Czyż bez piersi możesz żyć? Czy kobieta może karmić dziecko bez
piersi i sutków?

Ręce dał ci Pan, żebyś pracował: żebyś żął, żebyś prządł. Co można zrobić
bez rąk? Bez rąk nie możesz żyć, nie możesz pracować.

Nogi — żebyś chodził, tyłek — żebyś srał. Wstydliwe miejsca — czy bez
tego urządzenia może się poczynać naród? Bez żartów! Nie może.

Jądra — narosły [człowiekowi]. Pan sprawił, żeby mu rosły. Któż to wie,
dlaczego dał mu je Pan? Żeby mu się dyndały. Żeby mu się dyndały, dyndała.
Jak mu je odetniesz, może umrzeć. Ale ciężkie [takie] życie — bo tu siedzi
jego dusza. Bo od czego poczyna się naród? W jądrach jest nasienie. Jeśli męż-

⁵Mowa o męskim warkoczu (splot, kosa), plecionym od czubka głowy.
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czyzna nie ma nasienia, kobieta nie zachodzi w ciążę. Niech Bóg strzeże, żeby
zauważyła to dziewczyna, nijak za takiego nie pójdzie*.

Krew. Krew jest w żyłach. Jak spuścisz krew, będziesz słaby, bez krwi.
Tak jak u mnie: nie mam krwi. Jak się zatnę, pociecze woda. Bez krwi jestem.
Zimno mi. To się poznaje po twarzy. Nacinali mnie, [krew puszczali]. Teraz
nie mam krwi. Pod językiem puszczali mi krew. Ale boję się: boli mnie, kiedy
nacinają. Jak spuścisz całą krew, nie żyjesz. Jakże możesz żyć bez krwi?

Kiedy masz złą krew, bolą cię plecy, albo głowa cię boli. Puszczą ci krew,
ozdrowiejesz. Kiedy masz krew, nie jest ci zimno. Masz siłę.

Teoria jedzenia
Wnętrzności. Wędrówka pokarmu

Leb cie jadesz ja woda cie pijesz, od usta niz grkłań w trbuszka cie ti
zaminet. W trbuszkata cie se delit: wodata baszka cie go pusztasz, jadenieto
baszka cie go pusztasz. Jadenieto wo crewa cie si odit, udułu. Wodata cie se
delit. Baszka je wodnik: wodata kaj szto stoit, moczot kaj szto stojit.

Czy jesz chleb, czy pijesz wodę, pójdzie ci [to] od ust przez gardło (prze-
łyk) do żołądka. W żołądku się podzieli: osobno wypuścisz wodę, osobno
wypuścisz jedzenie. Jedzenie idzie do kiszek, w dół. Woda się oddziela: pę-
cherz jest osobno, tam gdzie stoi woda, gdzie stoi mocz.

Treba da jadesz (Stefkojca)

Treba da jadesz, pa da żiwisz. Bez jadenie ne możesz. Cie ti s’omałat rakite,
nogite, umot cie ti se zawrtit i cie umresz.

Ewe, sega cie go jadesz lebon. Pa da ne jadi. Dur da jadesz drugi, toj tuje
w crewo cie ti se wpeczit, w trbuszka. A ti cie jadesz; drugi kogaj cie s’onadit,
toj cie te spoterat na pole. Togaj cie ti se namestit.

Wecie najsładko jadi, gomno cie se storit; prewirat w nas. Pa i moczat
take: da pijesz, cie se storit mocz. Jednoto cie go ispustisz, drugoto tuje cie se
napołnit. Rakija pij, czaj pij — jedna woda teczet. Bog take rekoł: da jadesz
i da seresz.

Musisz jeść (Stefkojca)

Musisz jeść, żeby żyć. Bez jedzenia nie możesz [żyć]. Omdleją ci ręce,
nogi, w głowie ci się zakręci i umrzesz.

No, teraz jesz ten chleb. A potem spróbuj nie jeść. Póki nie zjesz następnego,
ten wpiecze ci się w kiszkę, w żołądek. A [potem] znów zjesz; kiedy następny
się przerobi, ten pierwszy pogoni cię na dwór. Wtedy wszystko się wyreguluje.

Choćbyś jadł najsłodsze, i tak zrobi się gówno; przetwarza się w nas. A i si-
ka się tak samo: jak pijesz, robi się mocz. Jedno wypuścisz, drugim się tutaj
napełni. Możesz pić rakiję, możesz pić herbatę — taka sama woda ciecze. Bóg
tak orzekł: będziesz jadł i srał.

Zaszto jadet czoek? (Welᴶanica)

Zaszto jadet czoek? Mu se jadet — zaszto jadet. Aj ne jadi ti: cie osła-
besz, cie premalisz, czetrdeset dena cie trpisz, posle cie umresz. Cie t’izleczet
duszata. Ne ja ranisz duszata.

*[Na marginesie:] To w związku z czukaniem owna, nereza [trzebieniem barana, knura],
wołu.
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Sega ja ranisz duszata: cie żiwisz, cie trczasz. Najadi se, cie ti letnaat no-
gite; ne jadi, cie ti omałat. Cie zemit da ti se temnit w oczite, wodata ti se ne
pijet, ni se moczasz, ni se seresz. Niszto. Cie mu izgubisz duszicata take, cie
omalejet, cie izwetrejet.

A da jadisz, cie ja ranisz duszata. Najadi se, napij se, pij rakija, pij czaj —
swe duszata ja ranisz. Taja cie si zemat nefes⁶, jaczina.

Ewe, toa szto ja pijesz rakija, cie ti dojdet kufet. Od kafe uszte powecie.
Pa i od leb. Cie ruczasz, cie ti dojdet kufet.

To’a da ne bi sakat duszawa, ne bi radił czoek da jadit.
Piper jadi, piper seri. Meso jadi, meso seri. Taja cie odberet, bre Josif,

neszto, cie zemet neszto taja. Ewe, ilᴶaczow szto go pijat, da ne je pokwaren,
da se izlᴶaczit. Presłaben czoek odoszto kufet zemat? Od kakof ilᴶacz kufet da
zemit? Al’ da pijet, al’ da jadet, al’ periz da drżit, da se pojaczit?

Bez jadenie duszata ne sedit; sakat da jadet, da pijet. Weć bez jadenie ne
możesz. Kołku duszata da ja czuasz, pa jadi! Zaszto czoek, kogaj cie mu ispad-
nat zabite, ne możet. A koj imat zabi: czoek crwen sedi, zdraw. [Mu padnali,
mu izjeli crwi. Napred im ne padziali zabite].

Od kaj mu włagat duszata wo czoekot? — Na połu meseci cie mu wlezet
dusza. Naredił?

Ne napij se: ne moża da zbora, ne moża da oda. A napij se: moża da zbora,
moża da oda. Ako mu pojak stomakot, cie se pijet, cie se porazweselit. A ako
ne je jak: uszte połoszo. Udru — i dobro doszoł!

Ewe, od kaj mozok zemat? Cie se napijesz, swe u dułu cie otidet wo trbuot,
a cie ti pojdet wo mozokot. Cie se storisz brliw, cie ti se pobrłajit mozokot. […]

Ołomniani kogaj leżaf tuje bołna, jeden pop pusta Breznica popił sedum-
deset kafinia. Jeden pop! Na nekoja sława ji popił i umreł. Sedumdeset kafinia!
Ji ispił [bidejki], bił łakom. Od kucia do kucia odili rakijari — ji ispił, bił ła-
kom. Kogaj wiknali dokturi, go pregledali: od kafe mu se storiło smrt [i] umreł.
Mije se czudifme: zaszto od kafiniata? Mu izgoreli crewa od kafiniata, mu trbuf
izgoreł.

Ilᴶacz da pijet czoek, ne możet da izgoret? Swe cie izgoret. Toj cie mu
reczet: jedna kapka ali dwe, toj cie popijet deset. Toj cie mu reczet deset, toj
cie popijet trieset — i swe cie izgoret. Ne możet da obnosit.

Dlaczego człowiek je? (Welᴶanica)

Dlaczego człowiek je? Chce mu się jeść — dlatego je. Spróbuj tylko nie
jeść: osłabniesz, opadniesz z sił, czterdzieści dni wytrzymasz, potem umrzesz.
[I] dusza z ciebie wyjdzie. [Bo] nie karmisz duszy.

Teraz karmisz duszę: żyjesz, ruszasz się. Najedz się — nogi same ci polecą;
nie jedz — omdleją ci. Zacznie ci się robić ciemno przed oczyma, nie będzie
ci się chciało pić wody; nie będziesz ani sikać, ani srać, nic. Duszyczkę w ten
sposób zatracisz — wyczerpie się, wywietrzeje.

A kiedy jesz, karmisz duszę. Najedz się, napij, pij rakiję, pij herbatę —
tym wszystkim karmisz duszę. Ona przejmie w siebie moc, siłę.

⁶Nefes (mac.) — z arabskiego przez tur. nafs/nefs. Pojęcie koraniczne istotne dla islamu,
zwłaszcza dla sufizmu (popularnego na Bałkanach i pograniczu macedońsko-albańskim). Nafs
(tłumaczone jako psyche, ego, dusza) oznacza jaźń. Pojęcie to kładzie nacisk na wolną wolę
człowieka i jego indywidualne wybory. Trudno oczekiwać od rozmówców Obrębskiego zna-
jomości teologii muzułmańskiej, ale używanie tego słowa świadczy o głębi penetracji pojęć
nie tylko tureckich, ale i muzułmańskich na obszarze postosmańskim.
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Od tej rakiji, co ją pijesz, nabierzesz animuszu. Od kawy jeszcze większego.
I od chleba. Zjesz obiad, nabierzesz animuszu.

Gdyby dusza nie chciała, człowiek by nie pracował, żeby jeść.
Paprykę jesz, papryką srasz. Mięso jesz, mięsem srasz. [Dusza z tego coś]

przejmie, Josifie, ona coś weźmie. O, to jest lek do picia, żeby nie być zepsu-
tym (chorym), żeby się wyleczyć. [Bo] skąd osłabiony człowiek ma nabrać sił?
Dzięki jakiemu lekowi ma nabrać sił? Czy pić, czy jeść, czy trzymać dietę, żeby
się wzmocnić?

Bez jedzenia dusza [w tobie] nie usiedzi; chce jeść, chce pić. Bez jedzenia
nie dasz rady. Jeśli dbasz o duszę, to jedz! Dlatego człowiek, kiedymuwypadną
zęby, nie może [żyć]. A kto ma zęby, siedzi sobie rumiany, zdrowy. [Wypadły
mu — zjadły mu [je] robaki. A przedtem im nie wypadały zęby].

Którędy dusza wchodzi w człowieka?—Na nowiu dusza w niego wchodzi.
Zapisałeś?

Nie napijesz się, [dusza] nie może mówić, nie może chodzić. Napijesz się,
może mówić, może chodzić. Kto ma mocny żołądek, napije się i weselić się
będzie. A jeśli nie ma mocnego — to już gorzej. I tyle go widzieli!

No, a skąd się bierze mózg? Napijesz się, wszystko ci pójdzie w dół do
brzucha i uderzy do mózgu. Ożywisz się, mózg ci się ożywi. […]

W Ołomniani, gdy leżałam tam chora, jeden pop — z przeklętej Breznicy
był — wypił siedemdziesiąt kaw. Jeden pop! Na jakiejś sławie je wypił, i umarł.
Siedemdziesiąt kaw! Wypił je, był łakomy. Chodzili z rakiją od domu do domu
— i wypił, był łakomy. Gdy zawołali doktorów, zbadali go: od kawy mu przy-
szła śmierć [i] umarł. Myśmy się dziwili: jakim sposobem od kawy? Kawa mu
kiszki spaliła, żołądek mu spaliła.

A nawet jak lek człowiek pije, [czy] nie może się spalić? Wszystko mu wy-
pali. Mówią mu: kroplę albo dwie, a ten wypije dziesięć. Mówią mu: dziesięć,
a ten wypije trzydzieści — i wszystko mu się wypali. Nie można tak robić.

[Dusza]
Duszata szto je? A bre Josif, mi nisme ja wideli. Tuku sedit wo nas żiw

czoek. Pa toa welime. Taja sedit wo czoeka: w raka, w noga, w uszi. Kogaj cie
se namaczisz mnogu pa cie reczesz: duszata mi dojde wo nosot wecie.

Kaj sedit duszata? Wo mrsza. Ewe kaj sedit duszata. Duszata je wetor. Dur
je w tebe, si żiw. Taja preko swe snaga treba da sedit. Duszata po żilite sedit.
Szto wełat pod nokot duszata da ti sedit, możesz da żiwisz. Ee, mecka je taja
dusza: pure’a.

Wo noktite, tuje sedit dusza. Wo żili. Wo kockite ne. Po żilite i po damarite.
To’a swe je.

A dusza od kaj zemat? Take rekoł Gospod: dusza so jadenie da se wrtit.
Ewe dusza: wrtit na tamo, na wamo dusza. Kogaj cie izlezet, niszto. Mrtow.
Sede bez jadenie, niszto ne bidujet.

Co to jest dusza? Myśmy jej, Josifie, nie widzieli. Tylko siedzi w nas, ży-
wych. I tak ją nazywamy. Ona siedzi w człowieku: w ręce, w nodze, w uszach.
Kiedy się bardzo namęczysz, powiesz: już mi dusza do nosa dolazła.

Gdzie siedzi dusza? W ciele. Ot, gdzie siedzi dusza. Dusza jest wiatrem.
Dopóki jest w tobie, jesteś żywy. Ona musi siedzieć, choćby nie wiem co. Dusza
siedzi w żyłach. Jak mówią: choćby ci dusza siedziała pod paznokciem, możesz
żyć. Ej, [taka] tycia jest ta dusza: para.
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Za paznokciami — tu siedzi dusza. W żyłach. W kościach — nie. W żyłach
i w tętnicach. To wszystko.

Skąd się bierze dusza? Tak orzekł Pan: niech dusza żyje od jedzenia. Oto
dusza: kręci się w tę stronę, kręci się w drugą dusza. Kiedy wyjdzie, koniec —
martwyś. Jeśli siedzi bez jedzenia, nic z tego nie będzie.

Dusza. [Konteksty]
1. I zwierzę ma duszę. Wszystko, co żyje, ma duszę. To mówi z całą pew-

nością Damjan w odpowiedzi na ironiczne zapytanie trebowskiego popa.
2. Gdy się zarzyna owcę i gdy się ta męczy w agonii, Damjan mówi:

„Duszata ne izłagat” — „Dusza nie wychodzi”. Obecni pytają: „Duszata
izłaga?”. — „Czy dusza wychodzi?”.
3. Polecam Damjanowi karmienie mego prosięcia. Uspakaja mnie, bym

się niczego nie bał. Będzie karmione dobrze, jak swoje. „Żiwotinia [Zwie-
rzę] — gre’ota [grzech], jeśli je głodzisz”. Mówi, że mu go zostawiam „na
duszata” [na duszy].
4. Miłutin botuszki [tj. z Botusza] składa moje słoneczne okulary

w miech, porusza nimi i mówi: dusza. Eksperyment powtarza Igne z iden-
tycznym komentarzem.
5. Welᴶanica ma astmę — prawdopodobnie rezultat chronicznego bron-

chitu i gruźlicy płuc. Prosi mnie o jakie lekarstwo i mówi, że dusza jej
podchodzi pod gardło: „Mene mi se dopirat duszata” — „Duszę mi zapiera”.
6. Ignejca kaszle nieustannie. Zanosi się od kaszlu: „Dusza ne moża da

faciam” — „Duszy złapać nie mogę”.
7. Senka [Cień]. Gdy się wręcza jakiekolwiek zadużbiny, wówczas mó-

wi się: „Za dusziczka Radiwojowa”— „Dla duszyczki Radiwoja”, „Za senka
Radiwojowa na onaj wek” — „Dla cienia Radiwoja na tamtym świecie” itp.
(Inf[ormator] Trpe [i] własne obserwacje).
8. Dusza i senka [Dusza i cień]. Gdy się daje ubrania za duszę, mówi

się: „za senka” [dla cienia]; gdy jedzenie lub kwiaty: „za dusza” [dla duszy].
9. Ale dusza w znaczeniu ‘dusza człowieka’ bez związku z tymi wyra-

żeniami. Decyduje kontekst. Gdy pytam Stefkojcę, co to dusza, odpowiada,
że nie wie, jak żyje i wygląda po śmierci.
10. Najmłodszy Stefkowić mówi, że nikt nie wie, jak wygląda i jak

żyje dusza po śmierci. Ona może się przemienić w muchę lub jakieś [inne]
stworzenie⁷.

[Między wiedzą a niewiedzą]

Zaraza

Choroby epidemiczne zajmują w lecznictwie poreckim i w wiedzy
lekarskiej tego społeczeństwa specjalne, odrębne miejsce. Wszystkie one

⁷Rozwinięcie punktów 7–10 zob. niżej w rozdz. „Śmierć”.
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określane są wspólną nazwą czara. Nazwa ta tylko do nich się odnosi
i nie ma zastosowania do innych chorób. Nie oznacza to jednak […], by
różne zaraźliwe choroby epidemiczne, niezależnie od ich specyficznych
właściwości, były pojmowane jako jedna i ta sama choroba. Byłoby to naj-
zupełniej sprzeczne z zasadniczymi cechami poreckiej wiedzy leczniczej,
której dominującą tendencją jest wyodrębnianie każdego objawu choro-
bowego i każdego cierpienia w […] oddzielną, [specyficzną] chorobę.
Określanie różnych zaraźliwych chorób wspólną nazwą czara nie wynika
też bynajmniej z mieszania ich ze sobą. Przeciwnie. Każda z zaraz zna-
nych temu społeczeństwu [ma] także swoją [odrębną nazwę], odnoszącą
się do jej specyficznych właściwości. Nazwa czara jest terminem zastęp-
czym. Posługiwanie się [nim] wynika z przesłanek magicznych, z zakazu
używania właściwej nazwy choroby, aby nie przyczyniać się w ten sposób
do jej nasilenia. „Se pobołuat łudi: «Imat nekakwa czara», cie reczesz. Szto
da bidet: srczanica, ognica, bujica, deczisznik, sipanica, ime ne mu każu-
jesz, cie se silit powecie. Pa cie reczesz: «Kako kaszlicziszte, czariszte». Cie
si zaminujet — patnik”. — „Gdy ludzie się rozchorują, to mówisz: «Jest
jakaś zaraza». Cokolwiek by to było: srczanica [czerwonka], ognica [tyfus],
pchlica [wszawica], dziecinnik, sypanica [ospa/odra], nie nazywasz jej po
imieniu, bo się nasili. Tylko powiesz: «Co za kaszlisko, zarazisko». Wtedy
odejdzie — [jak] wędrowiec” (Welᴶanica).

(Kolo i Welᴶanica). Nie wymawia się nazwy choroby. Określa się ją: newoła,
łoszotijiszte, łoszotija [niewola, zło]. To się określa terminem: ne namnisujeme
[nie wspomina się]. To się czyni, „da rassipujem służbata niegowa [żeby po-
krzyżować jej szyki]. „Ona wecie se silit, kogaj ja namnisat” — „Ona się jeszcze
nasila, kiedy się o niej wspomina”. Gdy ktoś przyjdzie i wymówi niepożąda-
ne imię, mówi się: „Ciuti, ne mi je pedek” — „Cicho, nie przyzywaj”. Stąd
zastępstwa: tetka, ujna, sestra [ciotka, wujna, siostra] — wyrażenia na miłost
[obłaskawiające].

Wymienione [tu] choroby nie wyczerpują bynajmniej […] listy cho-
rób epidemicznych, to znaczy tych, które Poreczanin uważa za zarazy
i określa nazwą czara. W gruncie rzeczy za czarę może być uznana każda
choroba, która szerzy się we wsi czy okolicy i ma wszelkie cechy zara-
zy. Z drugiej zaś strony ta krótka lista nie [zawiera wyłącznie] tych zaraz,
które ludność Porecza [zna] najlepiej i o których [ma] […] najbardziej
skrystalizowane i najlepiej sprecyzowane pojęcia. [Wśród] wymienionych
chorób na przykład ognica* i bujica figurują jako nazwy epidemii, [lecz]
rzadko który Poreczanin potrafiłby opisać choćby [ich] najbardziej ogólne
[objawy]. Trudno też byłoby zgadnąć, jakim chorobom naszego katalogu
medycznego odpowiadać mogą te zarazy. Cokolwiek inaczej, choć w skut-
kach podobnie, przedstawia się sprawa z deczisznikiem, który [obejmuje]
wszelkie niemal choroby dziecięce niedające się wytłumaczyć jako spowo-
dowane przez inne specjalne przyczyny, takie jak wampir, łoszotija, upłaf

*[W notatkach:] Tyfus: ognica.
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itp. Jedynie srczanica i sipanica, odpowiadające prawdopodobnie naszej
czerwonce oraz ospie lub odrze, należą do tych chorób, które nie są tak
nieokreślone ani też obce wiedzy i praktyce znachorskiej Porecza.

Sipanica— taja je czara. Jeden od drugi cie prefaciat. I ognica je czara. Od
dewet raki ognica imat. Pa i sipanica od dewet raki imat, pa koj ji znajet szto
se. Imat sipanica golema, pa imat sipanica mała. Sipanica golema toa czara
je. Kogaj cie udrit, mozołki cie se frłat na czoekot. Cie mu se frłat mozołkite,
pa kogaj cie dandisat, dupkite cie ostanat, dupki cie bidat. Tuku ne dandisuat,
powecie umirat. Sipanica mała — i toa mozołki, tuku sitni. Sitnite mozołki cie
mu se frłat. Rakija mu daat, da mu izlezat wczas. Pa taja sipanica nema lek od
neja. Niszto sipanica ne se leczit. Cie se pominet, cie si zaminet. Od golema
se bockat, so maja. Na raka se bockat. Od mała ne, taja ne faciat. Do sedum
godini cie sedit taja, od sedum pak cie fatit.

Srczanica i taja je czara. Kaj Bogorojczini posti, od Ilinden do Krstowden
drżit powecie. Togaj wecie mu je kłucz. Srczanica — toa proliw je. Srce cie go
bolit i na dwor cie go terat. Kogaj cie go proterat, swe cie mu isteczet krwta.
Mije ne znajeme odoszto se prajit. Cie go fatit srczanica, cie go isterat, ajde,
na grobiszta. Koj możet da go ozdrajit?

Sypanica jest zarazą. Jeden od drugiego [ją] przechwytuje. I ognica jest
zarazą. Ognica jest dziewięcioraka. A i sypanica też jest dziewięcioraka, ale
kto ich wie, co to za jedne. Jest sypanica wielka, jest i sypanica mała. Sypanica
wielka to zaraza. Kiedy uderzy, wyrzucą się krosty człowiekowi. Wyrzucą się
krosty i jeśli [człowiek] przetrwa, zostaną mu dziury, będzie miał dziury. Ale
rzadko się zdarza, żeby kto przetrwał, przeważnie umierają*. Sypanica mała
to też wyrzuty, tylko małe. Małe wyrzuty [człowiekowi] się wysypują**. Daje
mu się rakiję, żeby szybko wyszły. Ale od tej sypanicy nie ma leku. Nijak się nie
leczy sypanica. Przyjdzie sobie i pójdzie sobie. Od wielkiej — smarują [krosty]
zakwasem. Smarują sobie ręce***. Od małej — nie. Ta się nie przenosi. Siedzi
(cicho) do siedmiu lat, a na siódmy rok znowu złapie.

Srczanica to też zaraza. Najbardziej trzyma w posty Bogurodzicowe, od
Ilindenu po Krstowden. Wtedy jest jej szczyt. Srczanica to rozwolnienie. Boli cię
brzuch i na dwór cię pędzi. Jak pogoni, cała krew ci wycieknie. Nie wiemy,
od czego ona się robi. Złapie [człowieka] srczanica i do grobu wpędzi. Kto ją
może wyleczyć?****.

[O ile] dominującą cechą poreckiego lecznictwa jest poczucie własnej
niewiedzy i ograniczoności ludzkich środków w walce z chorobami, […]
osiąga [ono] swoje [apogeum] właśnie w stosunku do tych […] chorób,
które Poreczanin określa nazwą czara. W rudymentach wiedzy leczniczej

*[Wersja w notatkach:] Objawy. Sipanica golema: wielka wysypka (mozołki). Po choro-
bie pozostają ślady na ciele w postaci wgłębień („dupki cie bidat” — „będzie miał dziury”).
Śmiertelna.

**[Wersja w notatkach:] Objawy. Sipanica mała: skóra czerwienieje — wysypka drobna.

***[Zapis w notatkach:] Prof[ilaktyka]: Maja. Bockat. Pełcat. Drugo ne. Niszto ne znajeme.
[Zakwas. Nakłuwają. Oklepują. Nic innego nie robią. Nic nie wiemy].

****[Uzupełnienie w notatkach:] Srczanica i ognica — krw cie terat na pole. Ja ne znaja
kako cie storit. Czara taka je. Krw cie terat na pole i ne możesz da se poseresz. Łoszo to’a je!
[Srczanica (czerwonka) i ognica (tyfus) — krew wygania na dwór. Nie wiem, co można zrobić.
To taka zaraza. Krew goni cię na dwór i nie możesz się wysrać. To bardzo źle!].
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Poreczan [nie ma] jakiegokolwiek tłumaczenia zarazy […] przyczyna-
mi naturalnymi, w poreckim lecznictwie brak też specjalnych systemów
magii znachorskiej zwróconych przeciwko poszczególnym zarazom. [Zgod-
nie z] kanonem lecznictwa poreckiego […] przyczyny zarazy są nieznane
i niezbadane, pojawia się ona z dopustu bożego, nie ma na nią żadnego
lekarstwa i jedynym od niej ratunkiem jest przeczekać: [ma sobie pójść],
tak jak przyszła […]. „Koj znajet, odoszto se tije. Take pusztił Gospud. I cie
pofatit łudi”. — „Kto wie, od czego są te [zarazy]. Bóg dopuścił. I czepiają
się ludzi”*.
Bezradność Poreczanina w stosunku do zaraz nie powinna nas zresz-

tą zbytnio dziwić. Czary — zarazy […] istnieją bowiem bardziej we
wspomnieniach przeszłości, w tradycjach mitologicznych i w ogólnej,
rozproszonej i niepowiązanej w logiczny system wiedzy o chorobach i ich
różnych objawach aniżeli w codziennym życiu i doświadczeniu [poreckie-
go] społeczeństwa. „Pa czuał Gospud, segaj nemało taki; […] pre moa
żiwot nemało czara”. — „Ale Bóg strzegł, teraz nie było takich; […] za
mego życia nie było zarazy”. Ta wypowiedź jednej z moich informatorek,
[kobiety sześćdziesięcioletniej], a więc obejmującej pamięcią dość znaczny
szmat tradycji poreckiej, jest [wiarygodnym] potwierdzeniem tego faktu.
Wspólną [i zasadniczą] cechą wszystkich zaraz, będącą podstawą ich

wyodrębnienia, jest ich zaraźliwość, to znaczy łatwość przenoszenia się
z człowieka na człowieka. Tę zaraźliwość czary ujmuje Poreczanin w spo-
sób zgodny z własnym czy też przekazanym przez tradycję doświadcze-
niem, tłumacząc przenoszenie się zarazy stycznością z chorym lub z przed-
miotami, które pozostawały z nim w kontakcie.

Ognica je czara: faciat taja, taja prefaciat. Na stomna cie napijesz i tołku.
Se prenosujet taja. So czasza cie pijesz, ja dusza cie ti dojdet, ja da prostisz,
woszka cie te polezet kaj szto leżała na bolesnikot, take cie se prenosujet. Czara.

Ja srczanica, ja sipanica — toa swe czara je. Prefaciat tije, se prenosuat.
Kako ne? Taja cie pijesz: ja na stomna, ja na findżał, ja na neszto. Cie ti dojdet.
Tudzia woszka i maczka — od toa se prenosujet ponajwecie. Woszka da te
polezet tudzia, od bołnija — cie zabołujesz. Pa i maczka: kaj bolesnik cie leżit
pa i kaj tebe cie legnet.

Ognica jest zarazą: chwyta, przechwytuje. Ze stomny [dzbana] się napijesz
i już. Przenosi się. Z kubka się napijesz, czy stracisz dech ze zmęczenia, czy
za przeproszeniem, wszy cię oblezą (te, co leżały na chorym) — tak się ona
przenosi. Zaraza.

Czy srczanica, czy sypanica — wszystko to zarazy. Przechwytują, przeno-
szą się. Jakże nie? Wypijasz ją czy ze stomny, czy z filiżanki, czy z czego innego.
Tak do ciebie przychodzi. A najbardziej przenosi się przez cudze wszy i przez
kota. Oblezą cię cudze wszy, z chorego — i zachorujesz. Tak samo i kot: leży
przy chorym i położy się przy tobie.

*[W notatkach wypowiedzi Welᴶanicy:] Przyczyny. Pa segaj opasni czari: se smeszał na-
rodot. [To niebezpieczne zarazy: pomieszał się naród]. Se boleło czo’ekot; pa szto je [kako
je] — Gospud znajet! [Wszystko człowieka bolało; co mu jest — jeden Pan Bóg wie!].
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Choroba. Przenoszenie choroby
Według Welᴶanicy „tudzia woszka i maczka” [cudza wesz i kot] najbardziej
roznoszą chorobę. („Woszka da te polezet tudzia— cie zabołujesz. Od bołnija”.
— „Oblezą cię cudze wszy i zachorujesz. Z chorego”). O kocie: „Kaj bolesnik
cie leżit pa i kaj tebe cie legnet” — „Leży przy chorym i położy się przy to-
bie”. Oczywiście wesz w wypadku, gdy przeszła z chorego na zdrowego. Ale
Welᴶanica zastrzega, że nigdy się nie wie, czy osoba, z której przeszła „tudzia
woszka”, jest z pewnością zdrowa.
Koty gromadzą się specjalnie przy chorym. Gdy Welᴶanica raz zachorowała
na weselu i leżała w cudzym domu obok ogniska, przyszło jeden po drugim
dziewięć kotów. Przez okno, na ziemię i do niej. Nic nie było tam do jedzenia,
tak się gromadziły przy chorej, czy szwendały po domach.

Tłumaczenie to, pozostawiające […] nadprzyrodzone momenty i ma-
giczne wyobrażenia na uboczu, brzmi w sposób, któremu nie odmówili-
byśmy wszelkich cech racjonalności. Pozostaje ono w [jawnej] sprzecz-
ności z poreckimi wyobrażeniami o chorobie-łoszotiji, [a zwłaszcza] […]
o zarazie, […] zawsze i wszędzie należącej do chorób, których personifi-
kacja jest najwyraźniejsza i najbardziej skrystalizowana.
Charakterystyczną cechą [poreckich] wyobrażeń o zarazie jest nie-

równie większy stopień [jej] personifikowania […], aniżeli ma to miejsce
w stosunku do zwykłych, pospolitych chorób. Wyraża się to chociażby
w zakazie posługiwania się […] właściwą nazwą zarazy i nakazie [sto-
sowania] zastępczego terminu czara lub nazywania jej „na miłost” [by ją
obłaskawić] — ciotką. Wprawdzie praktykuje się to w stosunku i do in-
nych chorób, zwłaszcza dziecięcych (deczisznik też jest zarazą), ale [jedynie
w przypadku] zaraz jest regułą. Najpełniejszą personifikację uzyskuje […]
zaraza, która należy do najbardziej legendarnych i […] odbiegających od
istotnego doświadczenia społeczności poreckiej.

Czuma — taja żiwina, wełat, je. Żena nekakwa. Se prestorujet swe szto je:
pile, macze, kucze. Pa kako je, ne znam ja. Kolera, czuma — ne znam.

Czuma. Moj tatko (swekor mi) priczał: Taja, weleł, ne dawat da żiwisz; od
waka do waka i tołku wecie. Nekoj iszoł od gurbet. Imat dejka swrszena, do
tuje doszoł. I taja tujeka wecie go zaftasała. I na koniot na ogłafta go naraczała.
I kogaj cie fatit ogłafta da ja odwrzet i da umret. I odwrzał koniot toj, i umreł:
so naraczu’anieto niezino (Desojca).

Taja odit po seła. Żenata padnała w pepeł (imała mecko). I taja doszła,
izwadiła grnczeto (grnczeto nosiła czumata), turiła woda da si mijet gława.
Taja se zawrteła na tamo, na wamo, i taja żena mu se pokrenuła, mu go zeła
grncze. I taja ne ja bucała, icz ne ja zadirała neja — i kinisała po seło da tażit
za grnczeto szto go zagineło. So niego imała rabotata.

W srcza je zatworena taja. Kogaj ja pusztat, taja tepat narodot. Take ka-
żujet narodot. Ne znam koj ja drżit.

Czuma [dżuma] to, mówią, jest żywe stworzenie. Jakaś kobieta*. Przeista-
cza się w co popadnie: w ptaka, kota, psa. Ale jak, nie wiem. Cholera, dżuma
— nie wiem.

*[W notatkach:] Żena ne sum wideło. [Kobiety nie widziałam].
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Czuma. Mój ojciec (to znaczy świekier) opowiadał: Ona, mówił, nie daje
żyć; tylko odtąd dotąd — i tyle. Jeden [chłopak] wracał z zarobku. Miał dziew-
czynę zaręczoną i przyszedł do niej. I tu go ona w końcu dopadła. Zamówiła
uzdę jego konia: że kiedy [on] chwyci uzdę, żeby ją zdjąć, to umrze. I odwiązał
[chłopak] konia, i umarł. Tak, jak zamówiła (Desojca).

Ona chodzi po wsiach. Jedna kobieta leżała w połogu (miała maleństwo).
I ta przyszła, wyciągnęła garnek (czuma nosiła garnek) [i] nalała [do niego]
wody, żeby umyć sobie głowę. Zakręciła się tu i tam. I ta kobieta dotknęła jej,
zabrała jej garnek. [Dżuma] w ogóle jej nie tykała, nie zaczepiała jej, tylko
ruszyła po wsi żalić [lamentować] za garnkiem, co jej zginął. O garnek jej cho-
dziło.

Ona jest zamknięta w butelce. Wypuszczona, zabija ludzi. Tak mówią. Nie
wiem, kto ją [tam] trzyma.

Kolo pyta mnie, czy nie słyszałem o tym, że czuma niegdyś była
zamknięta, a potem ją wypuszczono. On słyszał. Czuma była niegdyś za-
mknięta we flaszy. Wyglądała jak coś małego, jak muchy. Jedna kobieta
ją wypuściła. Chciała się dowiedzieć, co jest w środku. I otworzyła flaszę.
Czuma wyszła z flaszy i natychmiast narosło coś olbrzymiego, jak niedź-
wiedź. Ale kobieta ponownie ją zamknęła, oszukała ją. Mówi: „Toś ty była
we flaszy? — Ja. — Niemożliwe. Nie możesz się zmieścić. — Mogę. —
Nie możesz. — Mogę. — A spróbuj”. Czuma weszła ponownie do flaszy,
wówczas kobieta za korek i ją zatkała.

Profilaktyka magiczna

Przeciw epidemii
Preparacją środka profilaktycznego zajmują się stare kobiety (baby,

babici). Winien on być sporządzony zawczasu, gdyż substancje, [które
się nań składają], nie są łatwe do uzyskania. Są [to]: żółć niedźwie-
dzia, łożysko kobyły-pierwiastki, jaja salamandry i czysta (przesiana)
mąka pszeniczna. Kobyle łożysko winno być ususzone. [Żeńska] sala-
mandra zabita i jaja z niej wyjęte. Żółć też zapewne ususzona. Żółć
niedźwiedzia jest [przypuszczalnie] główną ingrediencją, gdyż cała prak-
tyka zowie się „se zakrmuat od meczka żołczka” [jedzenie niedźwiedziej
żółci].
Gdy te substancje [zostaną już] pozyskane, zbierają się dwie–trzy baby

i sporządzają z nich kołacz („cie ja zameszuat kołacze” [przygotują ciasto]).
Do miski wrzucają trzy główne substancje, następnie mieszają je z mąką
i dodają wody („cie ja zapleskat” [oklepują]), następnie wyrabiają („cie
go zamesat”). Później dzielą („cie go izdełat testenceto” [podzielą ciasto])
i […] suszą („cie s’isuszit”). Następnie każda bierze swój dział i przecho-
wuje go („pa cie go zemat babici, cie go czuwat” — „wezmą go baby
i przechowują”).
Z chwilą, gdy epidemia dojdzie do wsi, gdy ktoś we wsi zachoruje,

dzielą kołaczmiędzy wieśniaków. Każdy dostanie po kawałku— i to winno
zabezpieczyć go od choroby.
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Przeciw dyzenterii (srczanica)
Należy schwytać jeża (esz), wydobyć serce („srce da go izwadisz”

[wydobędziesz jego serce]), następnie pomoczyć [je] w wodzie („da go
pokisnesz” [namoczysz je]) i dać tej wody zdrowym. Wówczas są zabez-
pieczeni od choroby.
„Od eż cie mu dajesz srce. Ako je maż — ot maszko. Ako je żena — od

żensko. Na zdrawite da im dajesz, [da] ne ji faciat. Od eż da se zakrmisz
zdraw i cie te ne faciat. Bos, bozdojnia (mirisat) — czarne jagody należy
przynieść ot drugi sinur, cie rastrłat so woda (5–6 ziarenek), da se wurwet
wodata mało i to się zje. Bos ten rośnie sam po ogródkach. Drugo niszto ne
znajeme”.— „Dajesz [pacjentowi] serce jeża. Jeśli to mężczyzna—męskie.
Jeśli kobieta — żeńskie. Dajesz zdrowym, żeby ich nie łapała [srczanica].
[Wodą z sercem] jeża nakarmisz zdrowych — i nie złapie ich. Czarny bez
([ten, co] pachnie) — czarne jagody należy przynieść z drugiej granicy,
rozetrzeć z wodą (5–6 ziarenek), dać trochę wody na wierzch, i to zjeść.
Ten czarny bez rośnie sam po ogródkach. O niczym innym nie wiemy”.

Przeciw kokluszowi (złata kaszlica [dosł. złoty kaszel])
Należy schwytać kawkę (crna czafka), zarżnąć ją i kilka kropli krwi lub

odrobinę tłuszczu [albo] mięsa dać tym dzieciom, które jeszcze nie zaczęły
kasłać. Wówczas nie [złapie] ich złoty kaszel. Kawkę chwyta kto potrafi,
najczęściej mężczyźni.

Amulety od [uroku]
By zapobiec [urokom], dzieci noszą wilczy pazur⁸ na tasiemce na szyi.

To specjalnie, gdy płaczą. „Nokot nosat od wołka, deca taki, od łoszotija,
da ti pripłakujet”. — „Dzieci noszą wilczy pazur, przeciw złu, kiedy pła-
czą”. Również nogę lub kawałek skorupy wodnego żółwia. To zawiązane
w gałganek. „Od żełka, od wodna żełka, kaj noga, kaj neszto w krpcze
zawitkano” — „Od żółwia, od wodnego żółwia, może być noga, może co-
kolwiek w gałganek zawinięte”.
Tomisław⁹ obdarzony wisiorkiem zalepionym woskiem, na włosy.

Dynda na czole. Desojca: „Tuje da mu se czudat, tuje da mu se pułat” —
„Niech temu się dziwią, niech na to się gapią”*.
Bogatin otrzymuje pazury wilcze dla dzieci: „Segaj po jedna cie im

zakrpam. Tuje da im se czudat. Jeden czoek, szto da ti mislit zło” — „Teraz
każdemu [dziecku] zaszyję. Niech temu się dziwią. Ten człowiek, który źle
życzy”.

*[W notatkach:] Wo kofiłon da se pułat i wo kocka. A wo trnki tuje da se czudat — da se
ne pułat, da se ne czudat — oczi da ji ne faciat. [Gapią się na zawój i na „klejnot” w środku.
Tu są „świecidełka”, żeby się im dziwić, żeby nie gapić się (na człowieka w zawoju) i nie
dziwić się (jemu) — żeby się go urok nie uczepił].

⁸Por. dalej par. „Lecznicze wymiary wilka”.

⁹Tomisław (Tome) to sześciomiesięczny synMicka (wnuk Desojcy) z zadrugi Stojkowców,
obiekt wielu opisanych dalej zabiegów leczniczych.
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Traktowanie amuletu. Desojca: „Da go odwitkasz, ne czinit — ne mu
se pominujet” — „Nie należy go odwiązywać, [bo] choroba nie odejdzie”.

Od łoszotija — [ochrona niemowlęcia]

Kogaj imat kolebka bołna, so borincze tri pati cie pominet — cie frlit bo-
rincze na raskrsnici — arno je — ako — ne je arno.

Kiedy niemowlę jest chore, obchodzi się trzy razy kolebkę z [płonącym]
łuczywem sosnowym, po czym rzuca się je na rozstaje. [Jeśli łuczywo padnie
płomieniem w kierunku przeciwnym od rzucającego] — będzie dobrze, jeśli
[padnie płomieniem w kierunku rzucającego] — będzie źle.

Wrzułci [Supły]. Ich sporządzanie

Sefte katran, posle łuk, posle srecia, posle wratika, posle ustrełski kamen
(onaj szto padziat odzgora, od Gospoda), posle żiw żar, posle jaczmen, posle
proso wrateno (zrno sitno, sitno żołto, odneseno, szto se sejet, pa ostanet, pa cie
go odneset nadzad: „Kako szto je uba’o wrateno, take da se wratit łoszotijata”),
posle temjan — dewet. Dewet sakat, da bidat dewet. Tołku sakat.

Cie izbijesz, cie izbijesz, cie istupasz zajedno, pa cie krpisz w malecki
łaticzina. Na sweki czoek po jedno łaticze. W praznik wrzułci se praat. Na kat
łani im prajili. Na prag leto cie prajisz:
Kako na pragow szto ne stojit niszto,
Take łoszotija da ne stojit.
Ja cie ja wrza, owa łuk, owa katran, owa cie smrdit,
Łoszotija cie ne smrdit.
Łukow cie smrdit, sweta łoszotija cie ja odpadit, [tu fragment nieczytelny],
Katranow cie smrdit, sweta łoszotija cie ja odwoit,
Żiw żar cie gorit, sweta łoszotija cie izgorit,
Strecia sweta łoszotija cie streciet*,
Wraticzicata cie ja wratit,
Ustrełski kamen od owa da si udirat,
Druga łoszotija da ne udirat.
Jaczmen cie jaczit, Mile cie ne jaczit.
Proso wrateno sweta łoszotija cie wratit,
Temjan cie mirisat,
Sweta łoszotija cie ja odsilit, cie ja odwojit.

Najpierw dziegieć, potem czosnek, potem szczęstka, potem wrotycz, po-
tem diabelski kamień (taki, co spada z góry, od Boga)¹⁰, potem żywy żar,
potem jęczmień, potem proso wrócone (drobne ziarno, żółte, odniesione —
to, które się sieje, potem zostawia tam jakiś czas, po czym z powrotem niesie
się do domu [i mówi się]: „Tak, jak to proso jest pięknie wrócone, tak niech
Złe wróci, skąd przyszło”), potem temjan — dziewiąty. Potrzeba dziewięciu
składników, żeby było dziewięć. Tyle potrzeba.

*[Na marginesie:] Strecia — strećno proso je wrateno — sweta łoszotija cie se wratit.
[Szczęstka (kosaciec) — szczęśliwe proso, co było wrócone — całe zło się odwróci].

¹⁰Diabelski kamień (ustrełski kamen) — kamień z naturalnym otworem, mający moc uzdra-
wiania. Ustrelen to forma serbska; dosłownie znaczy ‘ustrzelony’.



540 WALKA O ŻYCIE. [ZDROWIE, CHOROBA I ŚMIERĆ W SYSTEMIE MAGII I RELIGII]

Wołcze. Wrzułci w preparaciji. Preparowanie supłów

Wołcze. Wbijanie gwoździa od oczi (od uroku)

Potłuczesz, potłuczesz, wygnie-
ciesz to wszystko razem, po czym
wkroplisz na małe łyżeczki. Każde-
mu [dasz] po jednej łyżeczce. Supły
przyrządza się w praznik (półświę-
to). Rok temu robiono je na piętrze.
Latem robisz je na progu. I mówisz:
Tak jak na progu nic nie stoi,
Tak i Złe niech nie stoi.
Ja zawiązuję ten czosnek, ten dzie-
gieć, one niech śmierdzą,
Złe niech nie śmierdzi.
Czosnek będzie śmierdzieć, całe zło
odpędzi, [tu fragment nieczytelny],
Dziegieć będzie śmierdzieć, całe zło
wygoni,
Żywy żar będzie palić, całe zło spali,
Szczęstka całe zło wykosi,
Wrotycz całe zło odwróci,
Diabelski kamień niech w niego
uderza,
[By] inne zło nie uderzyło.
Niech jęczmień jęczy, Mile niech nie
jęczy.
Proso wrócone całe zło odwróci,
Temjan niech pachnie,
Całe zło straci siłę i od niego [tj. pa-
cjenta] odejdzie.

*

[Wbijanie we framugę drzwi gwoździa, mającego chronić od uroku,
przy akompaniamencie zamówienia:]



[MIĘDZY WIEDZĄ A NIEWIEDZĄ] 541

Klinecow go kłada,
Detewo go onada.
A łoszotija ne go primat detewo.
Klinecow go kłada,
Detewo go onada,
Oczi da go ne faciat wecie.
Klinecow go kłada,
Detewo go onada.

Wbijam ten gwóźdź,
Dziecko zabezpieczam,
Żeby się go Złe nie czepiało.
Wbijam ten gwóźdź,
Dziecko zabezpieczam,
Żeby się go więcej nie czepiały uroki.
Wbijam ten gwóźdź,
Dziecko zabezpieczam.

Apteka i leki

Trefka — mit. Beł łuk (Welᴶanica)

Imało jeden sin [na] nekoj beg. Mu se poboleł. Nosił owde, nosił onde po
dokturi. Nigde lek ne mu naszoł. Proczuł nekoje mesto daleko, nekoji doktu-
ri imało, da odbirali. Stanał jeden momok, toj znał mnogo jazici. Mu napołnił
jedni bisagi złato. Ojszoł tamo so sina mu, go pregledali dokturite. „Ee — owija
rekli — za dwe pari lek biło”. Ee, tija se praszali: „Szto je za dwe pari?” — „Beł
łuk. Ono, kromidan. Beł łuk, da go istupat, da go istupat pa deneska mu dajesz
pet kapki, utre da mu dajesz czetiri kapki, treci den da mu dajesz tri, czetwrti
den da mu dajesz dwe, na pet dena jedna da mu dajesz. Ee, togaj cie ozdrajit”.

Togaj imało letni jabołka. Biło łakomo detewo, jało jabołka. Fuk! — mu oj-
szła jedna jabołka, semenko od jabołkoto, na dżigericata beła. Mu se pokwariła
dżigericata beła, mu se potekła. I za niego nigde lek namało. I tija si wrewnali ¹¹
dokturi, a toj momokot razbrał. […] Razbrał, pa trgnuł na neka meana negde,
posztu go biło take za kromid. Mu dał kaj sztomu rekli tija— za pet dena sam go
ozdrajił. Icz ne wiknał dokturite. Go izlecził sam, go poczuwał jedenmesec, ama
icz pari ne poarcził! Deteto go ozdrajił, se wratił doma, i połni bisagi donesoł!

I so trefkiwe szto ji bereme: se ilᴶeczliwi tija, mije ne znajeme.

Mit o zielu. Czosnek (Welᴶanica)

Pewien beg miał syna. [I ten syn] mu się rozchorował. Nosił go to tu,
to tam po doktorach, lecz nigdzie nie znalazł dla niego lekarstwa. Aż usłyszał
o jednym dalekimmiejscu, gdzie byli doktorzy, co się znali [na rzeczy]. I stawił
się jeden chłopak, co znał wiele języków. [Beg] napełnił mu całe juki złotem.
I wyruszył z jego synem, i doktorzy go zbadali. „Proszę — mówią — lekarstwo
było za dwa grosze”. „Proszę” — mówią. I pytają się między sobą: „A co jest
za dwa grosze?”. — „Czosnek. Ta cebula. Czosnek, niech go utłuką, niech go
utłuką i dzisiaj niech mu dadzą pięć kropli, jutro niech mu dadzą cztery krople,
na trzeci dzień niech mu dadzą trzy, czwartego dnia dwie, a za pięć dni jedną
kroplę niech mu dadzą. I wtedy wyzdrowieje”.

Wtedy były letnie jabłka. Dziecko było łakome, jadło te jabłka. Fuk! —
wleciała mu do płuca jedna pestka. I zepsuło mu się płuco, spuchło. I nigdzie
nie było dla niego lekarstwa. I ci doktorzy się wygadali, a ten chłopak zro-
zumiał. Zrozumiał i ruszył do jakiegoś zajazdu po czosnek. Dał mu to, co
powiedzieli tamci i w pięć dni sam go wyleczył. Wcale nie wezwał dokto-
rów. Sam go wyleczył, miesiąc go podoglądał, i nie wydał żadnych pieniędzy!
Dziecko wyleczył, wrócił do domu i przyniósł pełne juki!

Tak i z ziołami, co je zbieramy: są lecznicze, ale my [o tym] nie wiemy.

¹¹ [W rękopisie nadpisane:] sum wrewnał=sum izgoworił [wrzasnąłem=wygadałem się].



542 WALKA O ŻYCIE. [ZDROWIE, CHOROBA I ŚMIERĆ W SYSTEMIE MAGII I RELIGII]

Domowa apteka
Przysłowie: „Ako imat wek i lek cie se najdet (Czoek cie padnet bo-

len i cie mu se najdet neszto lek)” — „Jeśli ma żyć, to i lek się znajdzie
(Człowiek zachoruje i znajdą dla niego lekarstwo)”.

Wołcze. Zrywanie ziół w uljaniku (pasiece)

Cały zapas różnych sub-
stancji [zwierzęcych] i ro-
ślinnych, minerałów itp., to
lekoji, ilᴶecz [lub ilᴶacz]. Łój
zajęczy, żółć niedźwiedzia,
[gardziel krucza i wilcza], na-
sienie wydrze, piołun, wratika
[wrotycz pospolity] itp. —
to ilᴶecz. Każdy dom stara się
być jak najlepiej zaopatrzony
[w leki]. Gdy zajdzie potrze-
ba leczenia, [a] czegoś się nie
ma, wówczas posyła się do
drugiego domu i otrzymuje
się [lek] stamtąd. Każdy dom
sam kolekcjonuje [leki]: bądź
zbierając zioła i [gromadząc]
różne substancje lecznicze,
bądź prosząc [o nie] innych
(łój zajęczy, gdy się patroszy
zająca itp.).

Błagata bołka. W srce
cie mu se frlit neszto, pa to’a
go wikat błagata bołka. Po
damarina w srcewo cie go
udret neszto. Dałak: ako je
od dałak cie go wratit dała-

kot. Ako je udreno neszto neznajno, cie go wratit wratika. Wratika cie go
wratit, strecia cie go stretet, cie stretet łoszotija. Ako je od błagata bołka —
błagata łoza cie go ozdrawit. Newen e, newenot cie pijet, da go obłażi srcewo.
Uroczno bilje — so to’a se czadat deca bolesni, podreczeni na spijenie kogaj cie
nadolit. Cie zemit da spijet wake, pa to’a je nadolenie. („Pa sztome nadoli spije-
nie!”). E, to’a swe od oczi je: wratika, pelin, od metła kopro’a— odmnogo raki.

Presz (czosnek) — to’a, wełat, moszne ilᴶaczliw je (Desojca).
Kurszumi da najdesz wo meso — od bodeżi. I od zajci.
Łoj szto imat, łudi cieławi szto se, da se maczkat.
Jelen. Raka, da te wrtit raka, desna kocka od predi noga, cewka da ja

skrszisz, so mozok da maczkasz, cie ti projdet.
Zmija. Da najdesz rogowina zmija, da s’izmijet bolen czoek, cie ozdrajit.

I da je madzije prestoreno, od upłaf, od swe — cie ozdrajisz.
Oreł — krw. Da błujet dete, da mu kapnesz krw w usta uszte kogaj neza-

dojeno, czim padne od majka, odma da mu dajesz. Sto godini cie ti żiwit.
Preczekorit: jazo’ec — za stoka, oddziosowi wodni — i tija za brawi, dwa

maczka — za konie.
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Wołcze. Apteka

Łagodny ból. [Gdy] coś rzuca się na brzuch, nazywają to łagodnym
bólem. [Rozchodząc się] po żyłach, uderzy [to] coś [człowieka] w brzuch.
Dałak¹²: jeśli [ból] jest od dałaku [śledziony], odwróci go dałak [tj. trewa da-
łaklija, dosł. śledzionka]. Jeśli uderzyło coś nieznanego, odwróci to wrotycz.
Wrotycz to odwróci (wratika— wratit), a spotyk-szczęstka [kosaciec; irys] spo-
tka (strecia — stretet); spotka łoszotiję. Jeśli jest to łagodny ból (błaga bołka),
uzdrowią go słodkie winogrona (błaga¹³ łoza). Nagietek. Nagietek pije się, że-
by złagodzić ból brzucha. Ziele od uroku — to, którym się okadza chore dzieci,
urzeczone tak, że ogarnia je śpiączka. Weźmie i tak zaśnie: to jest owładnięcie.
(„Ależ mnie owładnęło spanie!”). A te wszystkie są od uroku: wrotycz, piołun,
pęczek koperku — wielorakie.

Czosnek, mówią, że jest bardzo leczący (Desojca).
Jeśli znajdziesz w mięsie kule, są od kolek. I od zajęcy.
Ludzie, którzy są łysi, niech się smarują łojem, który mają [w domu].
Jeleń. Jeśli kręci cię w ręce, przełam prawą kość przedniej nogi, piszczel

jelenia i posmaruj szpikiem [rękę], to ci przejdzie.
Żmija. Kiedy znajdziesz skórę żmii [wylinkę] — chory umyje się [w wo-

dzie z nią] i wyzdrowieje. I [nawet] jeśli ktoś ci uczynił czary, i od przestrachu,
i od wszystkiego — wyzdrowiejesz.

Orzeł — krew. Jeśli dziecko wymiotuje, kapniesz mu do ust krwi [orła],
jeszcze gdy nie zaczęło ssać; zanim zacznie [ssać pierś] matki. Od razu po
urodzeniu mu dajesz. Sto lat żyć będzie.

¹²Dałak (mac.) — z tur. dalak: śledziona. Zob. niżej podrozdz. „Dałak i ufat. Zamawianie
i oklepywanie — Kuszanie i pleskanie” w rozdz. „Systemy lecznicze”.

¹³Błag (mac.) — łagodny, słodki.
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Przekraczanie: borsuka (dla bydła), wydry (i tej dla bydła), dwóch kotów
(dla koni)¹⁴.

[Podczas] leczenia przyrządza się mieszaniny lecznicze, [w których
skład] wchodzą różne substancje (w nieparzystej ilości) — dlatego, że nie
wiadomo, od czego chory cierpi. Nie każdy lek (ilᴶecz) leczy. Spośród uży-
tych leków tylko jeden może być właściwy. Jest to lek skuteczny — derman
[remedium].

Derman — definicje
„Lekot se zgodił”, „se pogodił lekot”, „mu se zgodił lekot” — znalazł

się lek, trafił się lek, znalazł się dla niego lek.
„Ilᴶecz — da se spasi czo’ek”. — „Lekarstwo — żeby uratować czło-

wieka”.
„Cie mu dajesz ilᴶacz, derman cie mu se storit”.— „Daszmu lek, derman

mu się zrobi”.
„Cie mu dajesz ilᴶacz, derman cie mu storisz. Bog da prostisz imat i na

toj wecie”.— „Będziesz mu podawał lek, zrobisz mu derman. Bóg, u którego
to wyprosisz, jest tu przecież.
„Mu se storiło derman, mu kurtuli dejczeto”. — „Zrobiło mu się der-

man, uratowano mu dziecko”.
„Da mi storit derman. Da me bolit neszto”. — „Niech mi zrobi derman

— coś mnie boli”.
„Owa bolesztinawa da ozdrajit — to’a derman je”. — „Wyleczyć tę

chorobę — to derman”.
„Al’ cie możesz da mi storisz derman? Ilᴶeczi da mi dajesz, da se spasi

czo’ek — to’a derman je”. — „Czy możesz zrobić mi derman? Dawać mi
lek, żeby uratować człowieka? To jest derman”.
„Derman — kao pomoć, tako ide derman, pomoć”. — „Derman — ra-

tunek: tak się stosuje derman, [jako] ratunek”.
Ako ti nekoj neszto praji, da si bolesen: „Ako da widam derman, ako

s’izlᴶeczim — cie mu każesz — cie ti dam golem bakszisz”. — Jeśli ktoś
ci coś robi, kiedy jesteś chory: „Jak zobaczę derman, jak się wyleczę —
powiesz mu — dam ci dużą zapłatę”.
„Si se zgodił ti, cie dade ilᴶacz — cie te pametat swi. I dur cie umresz,

cie te pametat”. — „Jeśli się uda [i] utrafią [ci] z lekiem, wszyscy [to] będą
pamiętać. I po twojej śmierci będą pamiętać”.
„Sum probał… Niszto nemasze derman”. — „Próbowałem… Nie było

żadnego ratunku”.
„Derman — od toa ne je derman; to’a ne je derman za niego”. — „Der-

man— od tego nie ma dermanu; to nie jest derman dla niego”.
Sebap = derman. „Ne se stori sebap”. — Dobry uczynek = derman.

„Nie uczyniono tego, co należało”.

¹⁴Chodzi o akt przekroczenia, czyli magicznego zamknięcia, by przejąć siłę życiową od
wymienionych dzikich zwierząt na rzecz zwierząt hodowlanych.
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Desojca, bezwzględnie: Derman nie znaczy ‘lek skuteczny’. Znaczy:
‘polepszenie’, ‘uzdrowienie’. „Ajer i derman to’a je jedno swe”. — „Ajer
i derman to to samo”. Ajer: powodzenie. Derman: polepszenie.
Skuteczność leku. Ponagajret je = cie se pozgajretił mało. „Ponagajret

mu je (od derman), cie se pozgajretit mało. Cie se pozgajretit mało ako je
popadnato, cie reczesz: popadnato je, słabo, ne czinit”. —Wzmocniony jest
= trochę się wzmocni. „Ma wsparcie (od dermanu), trochę się wzmocni.
Wzmocni się trochę, a jeśli [sprawa] przepadła, wtedy powiesz: przepadło,
słabe, nie działa”.
Brak skutku: „Nema derman” — „Nie ma dermanu”.

Lecznicze wymiary wilka¹⁵ (indagacja Stefkojcy)
1. Skóra wilka, specjalnie zaś paszcza (może być i wąski skrawek warg

wilka) — to „moszno ilᴶecziwo” [silny lek]. Służy do przewlekania dzieci
od jakiejkolwiek bądź dziecinnej choroby. Stąd natychmiast projekt prze-
wleczenia Tomego i ekspertyza możliwości tego zabiegu (ze względu na

Wołcze. Lecznicze wymiary wilka

małe wymiary paszczy i gar-
dzieli). ([Chłopcy] przewleka-
ni przez męską, [dziewczynki]
przez żeńską paszczę).
2. Kawałki skóry noszone

jako amulet od łoszotija— spe-
cjalnie przez dzieci.
3. Z tych samych wzglę-

dów noszone i pazury przed-
nich łap, nanizane na sznurek.
Miłoszica domagała się na-
tychmiast dla chorej Maricy.
4. Oczy (ale trzeba wie-

dzieć, które lewe, które prawe)
(„Policzliwo desnoto oko. De-
snoto po’arno”. — „Bardziej
pasuje prawe oko. Prawe lep-
sze”.) noszone dla zapobieże-
nia [urokom] (od oczi). Zawija
się je w szmatkę i zawiesza na
szyi dziecka („w kiesa cie ji tu-
risz” [włożysz je do torebki]).
5. [Gardziel] służy do le-

czenia od bólu gardła wodą
przezeń przelewaną. Stefkojca
zapewnia, że to jest „moszno
ilᴶecziwo”. „Niz badża. Grło da

¹⁵Szerzej o kontekście leczniczych i magicznych „wymiarów wilka” zob. w rozdz. „Malleus
maleficarum. Rozdymanie żył wilczych” w części 2.
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te bolit, da prożurim wojca niz niego i da se napijesz. I od gawrań”. —
„Przez komin. Kiedy cię boli gardło, zaparzymy ją wodą i napijesz się.
I przez [gardziel] kruka”.
6. Żyły dla specjalnego zabiegu w przeciwmagii płodnościowej.
7. Wypytać jeszcze o nokti [pazury] górne z przednich łap!
8. Oczy noszone również przez kobiety, co ronią. Żeńskie oczy!

[Lecznicze wody] (Stefkojca)

Po wodzie da odisz, da se mijesz na Dziurdzio’en, togaj je najuba’o. Kaj
Dziurdzio’en, pred Dziurdzio’en — togaj da si odisz po wodzie, da si mijesz,
togaj je najuba’o. Da si odisz po wodzie.

Sega se ne mijesz. I sega, ako imasz maka, cie se mijesz. Pa sega mesnici.
Pa w post cie se ne mijesz, Welikoji posti. A segaj mesnici je, Wodici od kogaj
zaminat, pa se mijat.

Na izgincziszte se mijat, kogaj ginet mesecon. Mesecon trofka, kogaj cie
skrszit da zastaret.

Jedni odat sabajle, jedni na pładne, kogaj se skrszit pładne. I na weczer
se mijat, i na sabajle se mijat. Pa jedni odat rano, da se ne mijet nekoj drugi.
Pobrgo taja szto cie s’izmijet, poarno mu je. Taja szto je odzadi, cie zemit
bolestta, cie ja prefatit. Prefrłat kameń preko woda, pa cie se mijet i taja. Ja
pile cie proleta, ja neszto, pa taja szto je odzadi cie se mijet. A da se wednaż,
wednaż cie se mijat.

Imat woda swekakwa. Imat petoczna woda. Imat swetonedełska woda.
Imat i drugi wojczinia.

Izjucze czetwrtok ne bidujet. A stredoczna bidujet. Imat medziu Kosowo
i medziu Brest. Sede stredoczna woda, i petoczna, i swetonedełska bidujet.
Druga woda ne bidujet. Ne se mijat. Nemat!

Petoczna woda w Zagrad imat. Swetonedełska w Zdunie. Imat i w Nesto-
rowci — onde, do liwadana nasza: wo liwadawa Sekułowa, do niwana nasza.
Moszne uba’a zdunskata woda da s’izmijesz. Bolesen czo’ek na tija wodi cie
se mijet. Ja nogite cie go bołat, ja rakite — cie s’izmijet, cie se napijet i cie
mu zaminet, ako je neszto od wetra. Po wodzieno od wetra se mijat! Zaszto
prolecie po woda si mijesz.

Wake na son cie ti se sonit. Szto cie sonujesz nociaska, da reczeme, segaj,
izjucze streda, cie ti każet take na son: da se mijesz tujeka na woda stredoczna.
Pa take im se soniło: woda petoczna, woda swetonedełska.

Sen leczniczy. Imasze w Rastesz jedna żena. Moszne bołna besze taja. Od
wetra. Mu se soniło na żenawa da se mijet w Nestorowci. Imat swetonedełska
woda w Nestorowci. Da pojdesz wo Wołcze, kaj niwata Stojko’a, i tuje za tebe
lek imat. Taja woda je swetonedełska. I taja besze s’izmiła, besze si ozdrawiła
żenata. Od togaj se mijat w Nestorowci. Żeni idat od Reczane, od Rastesz, od
koj znajet…, od Zagrad iszli. Kaj szto soniła żenawa.

Do wód chodzisz obmywać [twarz] na Dziurdzioen, wtedy jest najlepiej.
Koło Dziurdzioena, przed Dziurdzioenem — wtedy idziesz do wody się umyć,
wtedy jest najlepiej pójść do wód. Idziesz do wody się umyć.

Teraz się nie myjesz. Ale jeśli masz jakiś kłopot, umyjesz się. Bo teraz
są mesnici [okres niepostny]. W poście nie będziesz się obmywał, w Wielkim
Poście. Teraz są mesnici, a kiedy przejdą Wodzice, znowu będą się obmywać.
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Obmywają się przy malejącym księżycu, kiedy księżyc ginie. Księżyc, kie-
dy zacznie się zmniejszać, wtedy się starzeje.

Jedni idą rano, inni w południe, czy wczesnym popołudniem. I wieczorem
się umyją, i rano się umyją. A inni idą jak najwcześniej, żeby przed nimi nikt się
nie obmył. Ta, która się umyje najwcześniej, będzie miała najlepiej. Ta, co ostat-
nia, przejmie chorobę, weźmie na siebie. Ale przerzucą kamień przez wodę i po-
tem obmyje się i ona. Albo żeby jakiś ptak, czy coś, przeleciał nad wodą, i potem
obmyje się i ta, co jest ostatnia. A kto od razu [przyjdzie], od razu się umyje.

Wody są różne. Jest piątkowa woda. Jest świętoniedzielna woda. Są też
inne wody.

W czwartek o świcie woda nie jest skuteczna. Ale środowa już tak. [Ta
woda] jest między Kosowem a Brestem. Tylko środowa, piątkowa i świętonie-
dzielna woda działa. Inna już nie. Inną się nie obmywają. Nie ma [takiej]!

Piątkowa woda jest w Zagradzie. Świętoniedzielna w Zduniu. Też jest
w Nestorowcach, tam koło naszej łąki — na łące Sekuły, koło naszego pola.
Zduńska woda jest bardzo dobra do mycia. Chory człowiek myje się w tych
wodach. Jeśli bolą go nogi albo ręce, umyje się, wypije i przejdzie mu — jeśli
to jest coś od wiatru. Od wiatru w tych wodach się myją!¹⁶ Wiosną w tych
wodach się obmywasz.

To ci się przyśni we śnie. To ci się przyśni w nocy, powiedzmy teraz,
w nocy przed środą: [coś] powie ci w śnie, żebyś się umył środową wodą. Tak
im się właśnie śniło: piątkowa woda, świętoniedzielna woda.

Sen leczniczy. W Rasteszu była jedna kobieta. Była bardzo chora od wia-
tru. I przyśniło jej się, żeby się umyła w Nestorowcach. W Nestorowcach jest
woda świętoniedzielna. Pójdziesz do Wołcza, na pole Stojka i tam będzie dla
ciebie lekarstwo. To ta woda świętoniedzielna. I ona się umyła — i wyzdro-
wiała kobieta. Od tamtej pory myją się w Nestorowcach. Przychodzą kobiety
z Reczan, z Rastesza, kto wie skąd…, z Zagradu przychodziły. Tam, gdzie się
tej kobiecie przyśniło.

Leczenie [złamań, zwichnięć], ropiejących ran, wrzodów itp.

Doraźna pomoc w wypadkach zwichnięcia czy złamania kości oraz
leczenie ran i potłuczeń jest tym działem […] lecznictwa, w którym ra-
cjonalna medycyna porecka święci swoje triumfy. Zwichnięcia i złamania
kończyn, wreszcie wszelkie potłuczenia czy rany są dla Poreczan chlebem
codziennym. Są to niejako choroby zawodowe ludzi, którym codzienna
praca nie skąpi sytuacji i okoliczności, [gdy] nietrudno o wypadek [lub]
cięższe czy lżejsze uszkodzenie ciała. Na wszystkie te przypadki mają
Poreczanie swoje proste, nieskomplikowane sposoby, niewymagające po-
sługiwania się materiałem innym aniżeli ten, który każdy […] może mieć
zawsze pod ręką. We wszystkich też polegają w zupełności na swojej wie-
dzy i doświadczeniu i nigdy nie uciekają się do magii. Brak magii leczniczej
w leczeniu ran, zwichnięć i złamań jest uderzającą przez swój kontrast [z le-
czeniem innych chorób] cechą poreckiej [medycyny].

¹⁶Por. relację Welejcy o leczeniu od wiatru przy użyciu piątkowej, a także innej wody
w podrozdz. „Wetor. Wiatr. Noszenie wody do cerkwi. Przeciw samowiłom”.
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W obserwacji i leczeniu tych schorzeń ciało ludzkie i zmiany w nim
zachodzące nie przedstawiają dla Poreczanina wielu tajemnic.
„Napred imat kożinka — opisuje jeden z moich informatorów¹⁷ zła-

manie ręki. — Pod kożinka imat josz beło, żołto meso. Posle mreża pod
meso na kocka. Wo kocka mozok wnatra. Raka da se prekrszisz, mozok cie
se predwojit na to’a mesto. Kogaj cie go wrzisz, ako go pogodisz na jedno
mesto, jeden krsz na drugi, mozok pra’o da dojet, togaj za trideset dena cie
ozdrajisz”. — „Najpierw jest skóra. Pod skórą białe, żółte mięso. Potem,
pod mięsem, błona na kości. We wnętrzu kości szpik. Kiedy złamiesz rękę,
szpik się przerwie w tym miejscu. Jak ją zwiążesz, jeśli trafisz na to sa-
mo miejsce, jednym odłamkiem na drugi, żeby szpik zszedł się jak trzeba,
w trzydzieści dni zdrów będziesz”.
Nastawianie i leczenie zwichnięć i złamań jest specjalnością niemal

wyłącznie męską. Kobiety mało znają się na tych sprawach i rzadko kto
ucieka się w takich wypadkach do pomocy znachorek. [Dzieje się tak] za-
zwyczaj wówczas, gdy nie ma w pobliżu żadnego mężczyzny, którego moż-
na by przywołać na pomoc. Jako specjaliści od tych [przypadków] słyną
szczególnie owczarze, którym zajęcia pasterskie nie szczędzą w tym wzglę-
dzie doświadczenia: do obowiązków owczarza i pasterza należy bowiem
leczenie złamań […] u owiec, powierzonych ich opiece. Wypadki, zwłasz-
cza z owcami, nie są w tym górskim terenie [niczym] niezwykłym. Zajęcia
pasterskie dostarczają Poreczanom doskonałego laboratorium, w którym
wypróbowują oni swoje talenty i umiejętności chirurgiczne, zaprawiając
się do niesienia pomocy ludziom. Dlatego też czy przy zwichnięciu, czy
przy złamaniu nie powierza się pacjenta byle komu, lecz przywołuje się
[…] owczarzy, którzy najlepiej uporają się z zadaniem.
Nie każdy owczarz, rzecz oczywista, jest równym specjalistą w tym [za-

kresie]. […] Nie każdy też słynie jako prawdziwy krepija — nastawiacz*.
Ale w każdej wsi jest przynajmniej paru mężczyzn, którym można w tym
względzie zaufać i z których wiedzy i umiejętności Poreczanie są dumni.
Słynniejsi nastawiacze przyzywani bywają w cięższych wypadkach nawet
z odległych wsi. Zdarzać się [wręcz] miało, jak mi opowiadali moi infor-
matorzy, że niektórych, najsłynniejszych, wzywali nawet pacjenci miejscy,
albo i sami doktorzy, gdy nie mogli sobie poradzić z nastawieniem zwich-
niętej nogi.
W przeciwieństwie do zasadniczego tonu znachorskiej wiedzy magicz-

nej, w której — jak to wiemy — stale powtarzającym się motywem jest
ignoramus¹⁸, chirurgicznym umiejętnościom Poreczan towarzyszy poczucie
doskonałości własnej wiedzy i umiejętności […]. Wyraża się ono w scep-
tycyzmie, z jakim odnoszą się […] do umiejętności leczenia zwichnięć

*[Zapisek w notatkach:] Gostiwarski krepija — ne stoczari. [Nastawiacze w Gostiwar-
skiem — nie pasterze].

¹⁷Z notatek wynika, że tym informatorem był Kolo; od niego pochodzi także dalszy ciąg
opisu leczenia złamań, zamieszczony niżej.

¹⁸ Ignoramus (łac.) — nie wiemy.
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i złamań przez lekarzy miejskich: „To samo potrafią i nasi owczarze, al-
bo i jeszcze lepiej”.
O sposobie leczenia złamań poinformuje tekst jednego z owczarzy po-

reckich, który w praktyce swojej [leczył] już nie tylko zwierzęta, ale i ludzi:

Prwo cie potegnesz, cie namestisz swe. Stoka so konopec cie wrzeme zdra-
wi nogi, da se ne mrdat, da leżit. Prekrszena słobodna. Posle cie zememe
zgłoboji ot drwo — pet sztici. Cie zaseczeme so noż, cie wrzeme. Ako nemasz
zgłoboji, korbutka możesz da zemisz. Od jeła, al’ od wrba. Meka smoła od bor
na meso cie mu kłaesz. Smoła swe cie istegnet krwta, szto je razbijena, łosza.
Na smoła krpa meka. Na krpa — zgłoboji. [Zgłoboji, al’ korbutka].

Posle cie stegujesz — pomału, dobro da se stegnet. Za 24 sati cie po-
nadzresz: dołni kraj da je poteczen, cie osłabisz. Ako ne je poteczen, cie go
postegnesz. Noga szto je okrszena, ako je żeżka — arno. [Ako je studena — ło-
szo.] Ako je studena— to’a możet da mu padnet: cie mu prognijet kost, mozok,
meso — swe.

Najpierw naciągniesz i wszystko nastawisz. Bydłu zdrowe nogi zwiążemy
sznurem, żeby się [zwierzę] nie ruszało, żeby leżało. Złamana [noga zostaje]
swobodna. Potem weźmiemy łupki z drzewa — pięć deseczek. Natniemy je
nożem, powiążemy. Jeśli nie masz łupków, możesz wziąć korę. Z olchy albo
z jodły. Do ciała przyłożysz miękką żywicę sosnową. Żywica wyciągnie całą
krew, co jest zepsuta, niedobra. Na żywicę — miękki gałganek. Na gałganek
— łupki. Łupki albo korę.

Potem będziesz ściągał — pomału, żeby się dobrze ściągnęło. Po 24 go-
dzinach obejrzysz: jeśli dolna część [nogi] jest spuchnięta, popuścisz. Jeśli nie
jest spuchnięta, ściągniesz mocniej. Jeśli złamana noga jest gorąca — dobrze.
Jeśli zimna — źle. Jeśli jest zimna, może odpaść: może przegnić kość, szpik,
ciało — wszystko.

Nastawianie zwichniętych rąk* czy nóg jest umiejętnością, której każ-
dy mężczyzna nabiera z czasem, korzystając z pomocy bardziej doświad-
czonych lub niosąc [swoim] towarzyszom pomoc wwypadkach, do których
przy pracy w polu czy w lesie, czy w podróży na rynek z końmi obładowa-
nymi towarem jest zawsze aż nadto sposobności.
Kuracja zwichnięć nie ogranicza się jednak tylko do nastawienia.

W cięższych wypadkach i dla zapobieżenia [powtórnemu] wywichowi sto-
suje się po nastawieniu plaster, noszący nazwę jakija, którego sporządzanie
i nakładanie należy raczej do specjalności kobiecych. Dzisiaj jakiję robi się
z kawałka papieru (dawniej w tym celu posługiwano się kawałkiem baweł-
nianej szmatki), który pokrywa się warstwą mazi sporządzonej z pszennej
mąki rozmieszanej z rakiją i pianą z białek z dodatkiem mydła i temjanu.
Plaster, owinięty dookoła wywichniętego stawu, krzepnie szybko, tworząc

*[W notatkach:] Iskrszi rakata, isfrli rakata. Rakata mu je izfrlena. Wo rame. Wo łokot.
[Złamał rękę, wybił rękę. Ma wybitą rękę. W ramieniu. W łokciu]. Iswojena, isfrlena od zgłob;
okrszena na zdrawo mesto; od cef — prekrszena. Jakija: na zgłob i na nawinata kogaj je raka.
Se prefrliła nekoja żiła — premestena żiła. Togaj jakija. Togaj cie se trłat. [Wyłamana, wybita
ze stawu; obita na zdrowym miejscu; (kość) rurkowa (promieniowa, łokciowa lub ramienna)
złamana. Okład (jakija): na staw i na rękę, jeśli jest wybita. Jakaś żyła się przemieściła —
przemieszczona żyła. Wtedy jakija. Wtedy się naciera].
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pancerz utrzymujący kończynę […] nieruchomo i pozwalający jej prędzej
się zagoić. W wypadku wywichnięcia ręki w ramieniu pod pachę podkłada
się kłębek wełny, by ręka należycie odstawała*, i bandażuje całość […]
chustkami, utrzymującymi rękę we właściwej pozycji¹⁹. Jakiję stosuje się
[także] przy nadwyrężeniu ścięgien, które leczy się również za pomocą
masaży (nacierania); [jest to] jedna z umiejętności lekarskich stanowiących
wyłączność kobiecą.

Otłuczenia, uderzenia (Kolo)
Przy uderzeniach, otłuczeniach itp., po których pozostaje ból kości itp., („ko-
gaj si ubijen, złaboko kogaj te bolit neka kocka” [kiedy się potłuczesz, kiedy
w głębi boli cię kość]) stosuje się okład, który nosi nazwę jakija.
Jakiję sporządza się w następujący sposób. Miesza się mąkę (braszno) z wód-
ką (rakija) i białkami jajek (jajca bełkata), dodaje mydła i temjanu, po czym
[rozpościera] się [tę] masę na niebieskim papierze [modra kniga]²⁰ i całość
przykłada na bolące miejsce.
Jakija znajduje użytek również przy leczeniu zwichnięć. Około stawu zwichnię-
tego obłoży się jakiją, staw owinie się mocno, po czym nastawia się zwichnięty
członek.
Przy zwykłych potłuczeniach stosuje się okłady [z] cebuli utłuczonej z solą.

Leczenie ran należy również do umiejętności kobiecych. Nie dlatego,
by mężczyznom sztuka ta była obca, ale z racji monopolu, jaki mają kobiety
w lecznictwie i znachorstwie poreckim**. Dzisiaj w cięższych wypadkach
udają się Poreczanie do miasta lub do szpitala, dawniej jednak polegali
tylko na sobie. „A se ranili łudi so puszka, so sekira — nesme nosili na
doktur. Tuje se leczili, na doktur ne odili”. — „A ranili się ludzie, ze strzelby
albo siekierą — nie nosiliśmy do doktora. Tutaj się leczyli, do doktora nie
chodzili”.
Leczenia ran dokonuje się według krótkiego przepisu: „Ranata — so

woda ładna cie ja mijeme, cie ja maczkame so łuta rakija. Posle cie mu
kłaame melemi. Melemi cie mu trga’at gnojon, swe cie mu izwadziat”.
— „Ranę przemyjemy chłodną wodą, posmarujemy mocną rakiją. Potem
kładziemy na nią plastry²¹. Plastry wydobędą z niej ropę, wszystko z niej
wyciągną”.
Kładzenie plastrów jest najważniejszym szczegółem leczenia ran. Sto-

suje się je i przy mniejszych skaleczeniach, każde z nich bowiem, [o czym]
Poreczanin [dobrze] wie z doświadczenia, może być fatalne w skutkach.

*[W notatkach:] Kłabcze [kłębek] pod pachą. Związywanie. Sposób. Najwięcej na bydle
się uczą. Owczari— najlepiej umieją leczyć zwichnięcia, złamania.

**[Por. wariant tego zdania:] Prędzej jednak z racji monopolu, jaki kobiety poreckie mają
w lecznictwie, aniżeli z innych względów.

¹⁹Tej procedury leczniczej doświadczył Obrębski na sobie; por. niżej w podrozdz. „Chory
i otoczenie”.

²⁰Chodzi o śliski, błyszczący papier, który łatwo nie przesiąka. Niebieski papier w funkcji
podkładu do kompresów zastąpił kawałki płótna.

²¹Melem — z tur. merhem: ‘maść lecznicza’. Obrębski dla kontekstu poreckiego stosuje
odpowiednik plaster.
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„Mało cie se grebnesz, cie s’otworit ranata. Cie s’otworit ranata, mało cie
se prefrlit, cie se prefrlit na srce, cie t’izwadit duszata”. — „Lekko się
zadraśniesz, otworzy się rana. Otworzy się rana i zaraz się przerzuci [da-
lej]: przerzuci się na serce, duszę z ciebie wyciągnie”.
Tym skutkom zapobiegają właśnie melemi— plastry, [które są uniwer-

salnym środkiem na wszelkie rany, skaleczenia, ropienia, wrzody itp. oraz]
nieodzownym składnikiem każdej apteczki domowej i które co roku spo-
rządzają we właściwej porze kobiety każdego niemal domu. […] Jak to ma
miejsce w lecznictwie kobiecym, preparacją tego leku rządzą reguły ma-
giczne. Brak wprawdzie [jakiegoś] rytuału towarzyszącego czynnościom
sporządzania plastra, ale w dobieraniu ingrediencji, których on wymaga,
musi być zachowana jedna z [podstawowych] reguł magii leczniczej: nie-
parzystość użytych środków. Co do tego, czy melem może sporządzać każda
kobieta, informatorowie moi nie byli zdecydowani. Przyznawali jedno: że
młoda kobieta tego nie potrafi i że jedynymi ekspertkami w sporządzaniu
melemów są z natury rzeczy babiczki (staruszki). W istocie tak się też dzieje,
z tym że jako pomocnice fabrykantek leku występują nie tylko niezamęż-
ne dziewczęta, ale również i niewiastki, czy też inne kobiety domu.Melemy
sporządza się wczesną wiosną, kiedy czarny bez, któregomiąższ jest jednym
z głównych [składników]melemu, jest jeszcze zielony. Brakmi […] informa-
cji, czy o porze ich fabrykacji decydują jakieś względymagiczne, czy też nie.
Przyrządzaniu melemu przyglądałem się [pewnego] wiosennego dnia

w czasie, gdy czynność [ta] była wykonywana kolejno w każdym niemal
domu wsi. O rozpoczęciu przygotowań do tej pracy dały mi znać wędrówki
kobiet i dziewcząt do ogródkówwiejskich, drapanie się na krzewy czarnego
bzu i łamanie jego gałęzi.

Wołcze. Preparowanie melemu (plastra). Ścinanie gałązek bzu

Baba, przystępująca do fabrykacji tego środka, bierze tawicze — mi-
seczkę […] do topienia wosku, będącą jednym z głównych akcesoriów
znachorstwa wiejskiego — i rozpuszcza w nim wosk. Następnie posyła
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Wołcze. Preparowanie melemu (plastra).
Ogałacanie gałązek bzu z wierzchniej kory

Wołcze. Preparowanie melemu (plastra).
Struganie miąższu z bzu

dziewczęta po gałęzie czarnego bzu, którego krzewy rosną w ogródkach
przylegających do domów wsi. Z gałęzi tych zdziera nożem wierzchnią
korę, odsłaniając nienaruszony […] zielony miąższ, [po czym] […] zestru-
guje [go] w postaci maleńkich skręconych pasemek i zbiera w fartuchu²².
Po zebraniu dostatecznej ilości bzu w podobny [sposób] zestruguje ka-
wałek boriny — łuczywa z sosny dobrze [nasiąkniętego] żywicą, tak że
[sosnowe] drzazgi i proch żywiczny osypują cały [kłębek] miąższu. Tak
przyrządzoną „sałatę” wkłada do miseczki z woskiem, dodaje kawałek tem-
janu, trochę rakiji, oliwy i łoju zajęczego i wszystko stawia na ogniu, by się
stopiło. Gdy mieszanina dobrze się przetopi, wkłada do niej kawałki cien-
kiego płótna, które przesiąkają mazią, nabierając żółtozielonego koloru.
Po wyjęciu melem szybko twardnieje. Zwija się go i [przechowuje] scho-
wany. Gdy zachodzi potrzeba, odcina się taki kawałek, jakiego wymaga
skaleczenie czy rana.
Melem uważany jest za lek o wielkiej skuteczności: „Szto najopasna

rana, cie izleczit” — „Wyleczy nawet najbardziej niebezpieczną ranę”.
W wypadkach, w których daje się zastosować również któryś ze sposobów
magii znachorskiej, pierwszeństwo przypisywane będzie niewątpliwie nie
magii, lecz melemowi. Kiedy jednemu z moich informatorów napuchła kie-
dyś ręka, nie pomogło mu „duanie ot crwenica” [dmuchanie od wysypki].

²²W maszynopisie adnotacja: „Fota: 1. obcinanie bozdoacza, 2. struganie miąższu, 3. pre-
parowanie plastra nad ogniem”. W niniejszym paragrafie zamieszczona jest dokumentacja
fotograficzna dwóch pierwszych etapów sporządzania melemu; dokumentacja trzeciego etapu
się nie zachowała.
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Dopiero kiedy wyparzył rękę nad parą z wosku i przyłożył melemy, ropień,
który się otworzył po naparzeniu, został szybko wyleczony.

Leczenie ran ropiejących, zropień, wrzodów itp. Melem, melemcze
[Składniki:] Płatno tenko [cienkie płótno]. 1. Wosok czist, nekupuwan [czysty
wosk, niekupny]. 2. Bozdo’acz (drewo) [drewno czarnego bzu]; również zwie
się bos (bos — trewa, imat jagodi crni [bez — ziele o czarnych jagodach]).
Korbutka (zelenoto cie mu kłaat) [kora; biorą zieloną korę] (ten miąższ zowie
się stredina). 3. Borincze — cie nastrużisz sitno [łuczywo drobno nastrugane].
4. Temjancze [kadzidło]. 5. Rakijca tro’a [troszkę rakiji]. 6. Masło [oliwa].
7. Łoj od zajak [łój zajęczy]. (Niszador ne mu tura’at. [Salmiaku nie dodają]).
(„Pajaczina? — Ne, ne, ne!”. — „Czy dodaje się pajęczynę? — Nie, nie, nie!”).
„Tokmu ne czinit. Al’ sedum, al’ dewet”. — „Parzysta [liczba] nie działa. Albo
siedem, albo dziewięć”.
Potem się zmiesza wszystko w tawicze (specjalnie dla świec i gotowania le-
ków!), potem się gotuje [około] dziesięciu minut; potem wrzuci się płótno do
środka i przyciska się tak, by dobrze nasiąkło (ok. 5 min.). Potem się wycią-
gnie płótno, zwinie się i trzyma schowane. Tak jak potrzebne, tak się je siecze
[tnie]: na wielkie rany na większe kawałki, na małe — na mniejsze.
To jest na rany, nacięcia. Rany, które się gnoją. Gdy oczy bolą. „Kogaj se
gnojat” („Szto najopasna rana, owo c’izleczit”). — „Kiedy ropieje” („Wyleczy
nawet najbardziej niebezpieczną ranę”). Wrzody (czir) — również. Przed przy-
łożeniem plastra trzyma się go nad łuczywem, tak że osadzi się na nim sadza.
(„Nakadeno na borincze”. — „Okadza się go łuczywem”). Przy czym plaster
się ogrzeje i stopi. To później przykłada się na ranę. Od rana do wieczora lub
od wieczora do rana (12 godzin). Po upływie tego czasu okadzi się i ogrzeje
drugą stronę plastra i zabieg się ponowi.
Kolowi ręka spuchła— czerwona— ból. Stefkojca „duwała ot crwenica” [dmu-
chała od wysypki], ale nie pomagało. Kolo przykładał parę dnimelem, wówczas
pobielało i zaczęło się zbierać na jednym miejscu jak wrzód. Po czym rękę pa-
rzył w parze od bosztinie [z wosku], dobrze przykrytą, by para nie uchodziła.
Gotował wo tawa [w miseczce do topienia wosku]. Tego leku nie należy pry-
skać na rękę: „na pare’ata se drżet, zgora” [nad parą trzeba trzymać, od góry].
Tak trzy, cztery razy ponawiane jednego dnia. Ręka nabiegła, pękło i [ropa]
poczęła wyciekać. Po czym przez kilka dni melemy i wszystko przeszło.
„Od zdrawo bolit”, „zdrawa boł” [„boli ze zdrowia”, „zdrowy ból”] — gdy sam
wrzód się zbiera, gdy się gnoi bez skaleczenia (rany, nacięcia, uderzenia itp.).

Wołcze. Plᴶaczki basnarski. Ingrediencje
magiczno-lecznicze

Preparacja tego leku również
przez babiczki. Czy tabu rodno-
ści obowiązuje? Odpowiedź nie-
pewna. Inf[ormator/ka] mówi,
że młode kobiety nie [umieją].
„Najwecie babiczki”. — „Najwię-
cej [umieją] stare baby”.
Obserwacje. Preparacja [niemoż-
liwa] ex promptu; „sakat plᴶacz-
ki” [wymaga akcesoriów]. Plᴶacz-
ki — [magiczne] akcesoria lecz-
nicze, jak wymienione.
Najpierw przygotowany wosk:
na świece i na leki. Po czym
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[w] dniu, gdy zamierzona preparacja, dziecko posłane po bozdo’acz [czarny
bez]. Przyniesiona spora gałąź.
Wówczas baba siada do przygotowania. Nożem zdziera z bzu wierzchnią korę,
odsłaniając nienaruszoną spodnią korę: miękki, zielony miąższ (stredina). Ten
miąższ [jest] strużony posunięciami noża z góry do dołu, od sęczków do sęcz-
ków. Skupia się przy sęczkach w postaci skręconych pasemek. Gdy [już] jedno
kolanko obstrużone, pasemka [są] zbierane i rzucane w skutinę [na podołek],
gdzie [zostają] zmieszane w postaci kłębka.
Następnie [bierze się] borinę— kawał drzewa sosnowego, przepojony żywicą.
To [jest] strużone, skrobane nożem, tak że proch żywiczny sypie się na miąższ.
Następnie [bierze się] tawicze do topienia wosku, wyczyszczone ze starego
wosku, z którego robiono świece. Tu rzucony miąższ bzu, posypany boriną,
następnie kawałek temjanu, odrobina rakiji, łój zajęczy, oliwa. Również kawał
wosku.
To stopione, miąższ w tym dobrze wynurzany. Następnie [bierze się] płót-
na przeznaczone na plaster i przykłada do kupki miąższu […] ze stopioną
substancją. Płótno przesiąka nią, nabierając żółtozielonego koloru. Stygnąc,
twardnieje szybko. Cały czas, gdy płótno [jest] nurzane w wosku, tawicze trzy-
ma się nad ogniem.
Ta preparacja wymaga współdziałania paru kobiet. Tu: Stefkojca i Desojca —
dla Stefkojcy.
Po czym melemcze [plasterek] schowane w skrzyni.

Choroby, lecznictwo i magia. [Zapisy terenowe]

Treska (Kolo, Welᴶanica)

Objawy: Treska szto je? Kogaj cie treset czoeka — toa treska je.
Przyczyny: Cie se napijet woda, cie go streset. Al’ cie jadet neszto nepo-

godno — ja nesoleno, ja nepeczeno. Woda da je topła, cie se napijet, cie go
streset. (Owde bukoa woda je — ne treset). Moszno da rabotisz, woda da se
prepijesz rabotejki — cie te streset. Zeleninia da jadesz: ja dżagałki, ja szliwi,
ja jabołki — i to’a. Dini da jadesz — i od niego treska cie fatit, od bostan. Nekoj
cie se prejadet, nekoj cie s’upłaszit, cie zastrmit i cie go fatit treskata. Cie go
treset — go treset od upłaf, go treset od jadenie, go treset od sakałma (sakałma
od odenie da imat).

Kłucz: Kaj Petroen, kaj Ilikden — togaj mu je kłucz. Od kraj od prolet —
wo żesztinata.

Zaraźliwość: Nie.
System: Ako je upłaszen, mu seczat od upłaf. Praszinia mu zemat. Nekoj

odi, wo woda iskapi se.
Prof[ilaktyka]: Da ne faciat, na Beła Nedeła jajce cie peczeme, pa da te ne

treset, welime. Pa kogaj cie te fatit treska, cie te treset.

Trzęsionka (Kolo, Welᴶanica)

Objawy: Co to jest trzęsionka? Kiedy trzęsie człowieka — to jest trzę-
sionka.

Przyczyny: Napije się wody, zatrzęsie go. Albo zje coś niestrawnego— czy
to nieposolonego, czy to niedopieczonego. Jak woda jest ciepła, to jeśli się jej
napije — zatrzęsie go. (Tutaj jest leśna woda, bukowa — [po niej] nie trzęsie).
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Kiedy się bardzo spracujesz i pracując opijesz się wody— zatrzęsie tobą. Kiedy
jesz niedojrzałe, czy to ulęgałki, czy śliwki, czy jabłka— i od tego też. Jeśli jesz
dynię — i od niej trzęsionka cię chwyci, z ogrodu. Jeden się przeje, inny się
przestraszy, inny się zawstydzi — i chwyci go trzęsionka. Kiedy kogoś trzęsie,
to trzęsie z przestrachu, trzęsie od jedzenia, trzęsie od sakałmy (ma sakałmę,
przemęczenie od chodzenia).

Sezonowość: Koło Petroena i Ilikdena — wtedy jest jej sezon. Od końca
wiosny — w czasie upałów.

Zaraźliwość: Nie.
System: Kiedy [człowiek] jest przestraszony, odcinają mu przestrach²³.

I proszki biorą na to. Co poniektóry pójdzie, w wodzie się wykąpie.
Prof[ilaktyka]: Ażeby [trzęsionka] nie chwytała, pieczemy jajko w Bia-

łym Tygodniu²⁴ i mówimy, że to po to, żeby nie trzęsło. Ale kiedy złapie cię
trzęsionka, będzie tobą trzęsła.

Pripadzianie (Pripadziaczka) (Stefkojca)

Objawy: Cie ti se słoszit, cie padnesz, cie sedisz umren. Kołku jeden sat
cie bidesz umren.

Postawa: Gospod da czuat! Pripadziaczkata — taja je łosza.
Przyczyny: Łoszotija tako cie go naonadit czo’ekot — neszto na łutina,

neszto na merak. Na łutina łoszotija cie go zgajrosat i cie umret. To’a na łutina,
na merak tija pripadziaat.

Terapia: Cie turaat woda, cie czadaat: swinska kozina, piperki, kokoszanci.
System: Brak. Po basnari wecie — może da go izleczat.
Opis wypadku: Welᴶanica pripadziasze. Cie ja pritepasze Welᴶan, cie se

nałutit, tuje cie se zdrwit, cie padnet. Na merak, na łutina pripadziat.
Prof[ilaktyka]: Od wołk oko da nosit, ako da ne je zasilen. Pa ako je zasi-

leno…
Zaraźliwość: Nie.

Omdlewanie (Stefkojca)

Objawy: Zrobi ci się źle, zemdlejesz i umrzesz. I po godzinie jesteś jak
martwy.

Postawa: Niech Bóg strzeże! Omdlewanie — to jest [od] Złego.
Przyczyny: To łoszotija tak człowieka wyonaczy — czy to ze złości, czy to

ze zgryzoty. Ze złości łoszotija wymęczy i [człowiek] umrze. To ze złości, to ze
zgryzoty [ludzie] mdleją.

Terapia: Tego się nie leczy. Leją wodę, kadzą świńską szczeciną, papryką,
kurzym łajnem.

System: Brak. To już trzeba po znachorach — może i wyleczą.
Opis wypadku: Welᴶanica omdlewała. Jak ją Welᴶan stłucze, rozzłości się

— zaraz zdrętwieje i zemdleje. Mdleją ze zgryzoty, [mdleją] ze złości.
Prof[ilaktyka]: Wilcze oko trzeba nosić, kiedy nie ma nasilenia. Ale kiedy

się nasili…
Zaraźliwość: Nie.

²³Opis cięcia przestrachu zob. niżej w rozdz. „Systemy lecznicze”.

²⁴Na temat obrzędowego spożywania jajek i związanego z nim wróżenia w tzw. białe
zapusty (beli pokładi) por. podrozdz. „Gatanie (wróżenie) obrzędowe” w: Czarownictwo Porecza
Macedońskiego w części 2.
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Jeftika (Welᴶanica)

[Objawy:] Cie si se kaszłat i cie si suszit czoekot. Cie płukat, cie płukat, cie
płukat, cie si zapeniauet, dur da se pojawit krw. Kogaj cie mu izjadet dżigericite
beli i togaj cie umret.

[Przyczyny:] Jeftikata — koj ja znajet, odoszto je. Jedni wełat ot straf: cie
s’upłaszit. Drugi: cie nastinet. Cie se zastramit, cie s’upłaszit neszto. I ot stram,
i ot straf, i ot nastin faciat.

[Leczenie:] Nemat, wełat, lek za niego. Od owo szto besze Cwetko, szto
Despot umreł — nemat lek za niego. Cie mu dajesz, da si jadet, bolesnikot.
Szto cie posakat, cie si jadet: i piper, i graf — swe.

[Zaraźliwość:] Taja se prenosujet, wełat. Od kogaj cie umret toj bolesni-
kot. Kogaj cie izlezet duszata ot bołnijot, wełat, ja w stomna, ja wo gredite cie
wlezet. Od kogaj cie zaspijesz, cie otworisz ustata i tebe cie ti wlezet. Ka pe-
peruga cie wlezet. Dżigeri cie izjadet i cie umret czoekot. Wecie czisto, wełat,
ka peperuszne je. Begat od niego. Druga kucia cie praat, ot starata begat.

[System:] Brak. Nema niszto — tija w dżiger cie mu bidet.
[Charakter:] Jeftika — taja jeftika wikat. Taja ne je czara.

Suchoty (Welᴶanica)

[Objawy:] Będzie człowiek kaszlał i będzie sechł. Będzie pluł, i pluł, i pluł,
będzie się krztusił, aż pokaże się krew. Gdy mu zeżre płuca, umrze.

[Przyczyny:] Jeftika— a kto ją tam wie, skąd się bierze. Jedni mówią, że
ze strachu, [jak] się człowiek przestraszy. Inni: [jak] się przeziębi. Zawstydzi
się, przestraszy się czegoś. I ze wstydu, i ze strachu, i z przeziębienia chwyta.

[Leczenie:] Nie ma, mówią, leku na nią. Na to, na co [chorował] Cwetko,
a na co Despot umarł — nie ma na to lekarstwa. Pozwolisz choremu, żeby jadł
[do woli]. Niech je, co zechce: i paprykę, i groch — wszystko.

[Zaraźliwość:] Ona, mówią, przenosi się, kiedy ten chory umrze. Kiedy
z chorego wyjdzie dusza, mówią, że wejdzie albo w stomnę, albo na belki²⁵.
I kiedy zaśniesz i otworzysz usta — wejdzie ci tam. Wejdzie jako ćma. Zeżre
płuca i człowiek umrze. To już koniec, mówią, jak jest ćma. Uciekają od niej.
Budują drugi dom, uciekają ze starego*.

[System:] Brak. Nic nie ma — [jeftika] będzie [siedzieć] w płucach.
[Charakter:] Jeftika – nazywają ją jeftika— to nie jest zaraza.

Kułundż, kułundżeto²⁶
Z tą chorobą przyszła do mnie Dojczinica. Cierpi na nią dziesięć, dwa-

naście lat, od czasu, gdy ponownie wydała się do Wołcza. Objawy: od czasu
do czasu silne bóle w dołku, wymioty żółtą wodą (żołta woda). Ból poczyna
się w dołku, po czym przenosi się i boli na przestrzał w krzyżu.
Terminologia: „go jało na łajiczka”, „me zajade kułundż”, „neszto żiwo

jadet” [coś go jadło w dołku, zjadł mnie kułundż, coś żywego mnie zżera].
„Tołko cie te fatit kułundżot, żołta woda cie błujesz”. — „Kułundż tak cię
złapie, że będziesz wymiotował żółtą wodą”.

*[W notatkach:] (Córka Mirczejcy). Drugi dom się buduje.

²⁵Mowa o belkach nośnych pułapu.

²⁶Kułundż (mac.), z tur. kuluncz — bóle mięśniowo-powięziowe.
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Indagowałem, czy to nie jest dałak lub ufat. Bezwzględne przeczenie.
Kułundż to choroba zupełnie [innego] rodzaju. Jej powodem [jest] żal,
zmartwienie, tęsknota. „Me zajade kułundż, sum se meraklisała. Mu ja-
det od merak, od żał mu jadet”. — „Zjadł mnie kułundż, przez tęsknotę. On
zżera przy tęsknocie, przy żalu”.
Stefkojca cierpiała na kułundż, gdy umarł jej syn. Wedle jej zdania,

cierpi nań Dojczinica, przeszedłszy wiele w życiu: umarli jej dwaj mężowie,
trzy razy wydawała się [za mąż]. To przyczyną choroby.
Leczenie: Proponowałem pleskanie [klepanie] lub czaczkanie [dotyka-

nie, rodzaj masażu], ale Stefkojca mnie upewniła, że nie jest to lek na
kułundż. Na to trzeba znaleźć lekarstwo, które się zażywa i które indy-
widualnie pomaga pacjentowi.
Tak Stefkojca miała polecone przez jednego turka: pić mocną rakiję,

jeść łute piperki [ostre papryczki] i palić dużo tytoniu. Również polecił jej
pić bałsam (eter). Zawdzięczając tej „diecie”, kułundż jej przeszedł.
Dojczinica zażywa wywar z trawy…²⁷ Ziele to suszy, po czym [gotuje]

w trzykrotnej wodzie (dwukrotnie dolewając, gdy poprzednia nalewka się
wygotuje). Otrzymuje bardzo gorzki wywar, który następnie pije. Dotych-
czas rezultaty względne.
Również Stefkojcy obiecał jeden turczyn przysłać jakieś [ziele], które

ma być niezawodnym lekiem na kułundż, ale nie przysłał. (Raz wypite,
przecina z miejsca chorobę).
Pije się również wywar z piołunu (pelin). Wykopuje się korzenie, myje

się je, a potem gotuje. Pije się wywar.
Obserwacja, że po wymiotach następuje polepszenie — bóle mniejsze.

W tym celu ci, którzy nie wymiotują przy kułundżu, starają się sami spo-
wodować wymioty: „da se podlesnit ot srce”, „da izwadit safrawa ot srce”
[żeby ulżyło na sercu, żeby ciężar spadł z serca]. Dla wywołania wymiotów
przyjmuje się następujący lek: miesza się sól i miód z odrobiną wody, po
czym się tę mieszaninę pije. Niektórzy również piją sadze (sadzi). Dojczini-
ca próbowała i tego, ale jej nie pomaga. „I owa piła, tuku ne mu zaminujet.
Je zasilen, od dawno wreme. Bolesztinata najaczała”. — „To też piła, ale
jej nie przechodzi. Choroba się wzmocniła, bo ma ją od dawna”.
Choroba: Dojczinica zauważyła, że choroba trwa tylko w zimie,

w szczególności podczas postów. Latem, gdy pije mleko, na kułundż nie
cierpi. Zimą chwyta ją i trzyma po dwa tygodnie (o ile wierzyć jej biada-
niom). Wówczas zwija się [z] bólu, ale nic pomóc jej nie może.
Magii leczniczej tu z pewnością nie ma!

Jamkite switkani (Switkani jamkiwe) — Zwinięte dołki
Objawy: Przy zaziębieniu stałym, gdy ktoś stale kaszle i cierpi od bólów

w klatce piersiowej, wówczas powstaje podejrzenie, że ma switkani jamkite
[zwinięte dołki]. Jamkite [to] dołki ponadobojczykowe. O ile tak, wówczas

²⁷Tu w rękopisie pozostawione miejsce na wpisanie nazwy ziela.
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przy silnym naciskaniu czuje się ból w dołkach — i to jest droga, którą
diagnozuje się chorobę.
Jowejca przyszła do mnie po thiocol²⁸ i tą drogą dowiedziałem się

o chorobie. Historię swojej choroby opowiedziała w następujący sposób:
„Me potrłu’ali żenite, da ne mi se switkani jamkite. Switkani jamkite da
imasz, imat derman, da te potrłuat. Ama to ne je to’a. Ot srce imammakata:
wrijet odozdole srcewo. Glit mi czinit w nociu: wiu, wiu, wiu — me grebet
owde. Se mi czinit glit u noci”. — „Kobiety mnie nacierały, bo miałam zwi-
nięte dołki. Kiedy masz zwinięte dołki, to się leczysz nacieraniem. Tylko
że nie o to chodzi. Mnie męczy serce: gotuje mi się serce w środku. W nocy
robi mi się glit: wiu, wiu, wiu— drapie mnie tutaj. Robi mi się glit w nocy”.
Temełko spadł z drzewa [i] potłukł się. Cwetkojca: „Besze go boleło

glitot i tuje jamkite mu s’onadi’a. Switkani jamkite: owde udułu potonati
cie bidat. Owde ne możesz da bucnesz. Cie se suszisz, cie ginesz, deteto
ne botejet. Od glitot i od jamkite na dwor cie go terat”. — „Bolał go glit
i tu, w tym miejscu, dołki mu się zrobiły. Zwinięte dołki: o, tutaj będą się
zapadać. Nie możesz się tu dotknąć. Schniesz, znikasz, dziecko nie rośnie.
Przez glit i zwinięte dołki pędzi cię na dwór”.
Glit!
Zaraźl[iwość]: Nie.
Leczenie: masaż. „Majstorica da te krenet. Cie te trłat, cie te trłat rebra

i cie te krenet”. — „Lekarka postawi cię na nogi. Natrze cię, natrze ci żebra
i staniesz na nogi”.
Prof[ilaktyka]: [Nic.]

Majasił ²⁹ (Stefkojca, Welᴶanica, Kolo, Sofre)

Dyferencjacja choroby: Imat i crn majasił, i beł, i suf. Majasił ot dewet
raki, wełat, imat. Jedni wo usta, jedni wo srce.

Crnmajasił. Objawy: cie ispukat swe korbutkata, po raki, po ustata, jazikot
cie mu ispukat. Zabite se mu niszat. I po raki, i po lice — swe cie ispukat, cie
se zaderet kożinkata.

Suf majasił. Objawy: Imat i suf majasił. Kogaj cie wlezet w srce, togaj
na dwor, na pole izłagat krw. Toj beł se prajit kako braszno, bolesnikot. Słab
czo’ek cie sedit, ne możet niszto da jadet, ni łuto, ni soleno, ni żeżko. Ne mu
primat da kasnet niszto. Beł cie postanet na lice. To’a je suf majasił. Toj trebet
suf da je poteżok.

Przyczyny: Od majasiłot da imasz gajle, da imasz gładija, od straf — pa
cie te fatit majasił, cie osłabisz. Siromasztija widisz owde: cie gładujet, cie
gładujet, pa cie go fatit majasił. Ja nazabnał, ja s’upłasził, ja gajle imał, ja
merak neszto — cie g’obolit majasiłot.

Terapia: I za niego trewa pijat, pa koj ja znajet.

Dyferencjacja choroby: Jest i czarny majasił, i biały, i suchy. Majasił jest,
mówią, dziewięcioraki. Jedni [mają go] w ustach, inni we wnętrzu.

²⁸Thiocol — syrop wykrztuśny.

²⁹Majasił, od tur. mayasıl — są dwie jednostki chorobowe o tej samej nazwie: choroba
skórna, objawiająca się pękaniem skóry na rękach, oraz hemoroidy.
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Czarny majasił. Objawy: cały naskórek popęka, na rękach, na ustach, ję-
zyk popęka. Zęby się chwieją. I na rękach i na twarzy — wszystko popęka,
pozadziera się skóra [człowiekowi].

Suchy majasił. Objawy: Jest i suchy majasił. Kiedy wlezie w brzuch, wtedy
[człowiek] na dworze, na polu wypróżnia się krwią. Chory robi się blady jak
mąka. Człowiek będzie słaby, nic jeść nie może, ani ostrego, ani słonego, ani
gorącego. Kąska jednego przyjąć nie może. Zrobi się biały na twarzy. To jest
suchy majasił. Ten suchy to musi być cięższy.

Przyczyny: Jak masz zmartwienie, jak głodujesz, czy przestraszysz się —
wtedy chwyci cię majasił, zasłabniesz. Widzisz, jaka bieda: głoduje, głoduje,
a jeszcze go chwyci majasił. Czy człowiek przemarzł, czy się przeląkł, czy go
troski dręczyły, czy pożądanie — zapadnie na majasił.

Terapia: Piją na niego ziele, ale kto je tam zna.
Sezonowość: Faktycznie majasiłu — oficjalnie czarnego — nie leczy się

specjalnie. Pojawia się on przed Wielkanocą, po sześcio-, siedmiotygodnio-
wym Wielkim Poście. Każdy też upatruje przyczynę tej choroby w poszczeniu,
w tym że wskutek skąpego pokarmu człowiek [słabnie] i […] pojawią się ob-
jawy majasiłu. Lekarstwo na niego to mleko. Gdy po poście zaczną pić mleko,
choroba przechodzi w parę tygodni. Sofre regularnie podlega majasiłowi. Na
dwa tygodnie przed Wielkanocą zaczynają go świerzbieć ręce i nos, po czym
pęka skóra na rękach i na nosie i pojawia się dokuczliwy ból. Nie leczy się;
czeka, aż skończy się post i wówczas choroba sama przechodzi: od tłustego
(mrsni) pokarmu*.

Suf [suchy] majasił (to zapewne dyzenteria amebiczna) trwa dłużej. Poja-
wia się również w okresie wiosennym; [zwłaszcza] chorują nań starzy ludzie.
Trwa kilka miesięcy, nawet rok i dwa. Później człowiek umiera.

Zaraźliwość: Nie. (Stefk[ojca]: „Se prenosujet, se prenosujet!”. — „Prze-
nosi się, przenosi!” — o jednym wypadku).

Wrtokosnica

[Objawy]: Wrtokosnica — cewkite cie te zawrtat, ja w koleno, ja w sta-
pałka, ja raka. Cie si bolit kockata. […] Da te wrtit w raka, da w noga, dur do
srce cie te bolit.

Przyczyny: Cie mu se postrefit, ja nastinesz, ja cie padnesz — cie se po-
kwarisz. Cie te zabolet; toa go wikame pokwarenie. I wo kockite crwczinia zar
włagat? Ali wetra cie te łupnet, ali nastin cie te łupnet — cie te bolit kockata.
Cie bidesz bolen — to toa szto cie se naprajit. […] Nekoj cie nastinet, nekoj
od wetra cie go fatit — nagazeno — to’a je łoszo. Nema lek za niego.

Leczenie: Ako je od nastin, nikako: cie go bolit od niszto cie mu se strefu-
jet. Da je od wetra: po basnarine, da ti każat neszto. Pa da se mijet, ja woda cie
ostaji. Da je nagazeno — pa to’a ne se leczit od nagazenoto. […] To’a Cwetkoj-
ca woda szto warit, pa da se mijet pod drwo — ja diwo, ja pitomo; cie issuszit
drwoto.

Zaraźl[iwość]: Nie.
Prof[ilaktyka]: Nic.
System: Wetor.

*[W notatkach:] Majasił: i po lice, i po raki swe cie ispukat, cie se zaderet kożinkata [i na
twarzy, i na rękach, wszędzie skóra popęka, porozrywa się] (szkorbut prawdopodobnie, zęby
się chwieją; najczęściej chorują na wiosnę, po Wielkim Poście lub pod jego koniec).
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Wiercikostnica

[Objawy]: Wiercikostnica— kiedy wierci cię w piszczelach, czy w kolanie,
czy w stopie, czy w ręce. Boli cię w kościach. […] Będzie cię skręcać a to w ręce,
a to w nodze, aż rozboli cię brzuch.

Przyczyny: To się przytrafia, kiedy się przeziębisz albo upadniesz —
uszkodzisz się (popsujesz). Zaboli cię; to nazywamy popsuciem. Czy to robaczki
włażą w kości? Czy wiatr cię dopadnie, czy dopadnie cię zimno — rozbolą cię
kości. Będziesz chory — oto, co się stanie. […] Jeden się przeziębi, inny złapie
od wiatru (przewieje go), [albo] nadepnie [na coś], co jest złe. Nie ma na to
leku.

Leczenie: Jeśli jest od przeziębienia, nie ma rady: będzie bolało i w żaden
sposób nie przejdzie. Jeśli od przewiania: po znachorach [trzeba chodzić], żeby
coś powiedzieli. No i trzeba się myć, to woda odbierze [chorobę]. Jeśli jest od
nadepnięcia — wtedy się leczy od nadepnięcia. […] To na to Cwetkojca gotuje
wodę³⁰; też trzeba się myć pod drzewem, czy to dzikim, czy przydomowym—
wtedy drzewo wysuszy [chorobę].

Zaraźl[iwość]: Nie.
Prof[ilaktyka]: Nic.
System: Wiatr³¹.

Wetor, wetornica. Od wetra

Objawy: Boli głowa, całe ciało, nogi, ramię — tam, gdzie uderzył wiatr.
[Chory] nie może się utrzymać na nogach. Bredzi.

Przyczyny: Od wetra czowek bolen, da go zawejat wetornici. (Wetornica
— wir powietrzny). Eee, bolen cie leżit, cie ne możet da stanet. Cie baniorit.

Koncepcja choroby: Wetroji — tija w nebo sedat, ja na czisto mesto tija
sedat. Kaj goder tija ne sedat! Wo gnasno mesto tija ne sto’at.

Przyczyny nadnaturalne: Pa cie mu nagazisz neszto. Ja sofra imat negde
prawena, pa ja kolebka negde nifna. Pa cie im nagazisz neszto — ja sofra, ja
dete. Cie im pokwarisz neszto — cie padnesz od wetra.

I w seło możet da se? Koj ji wide?
Terapia: 1. Zob. Systemy lecznicze.
2. Pa cie go sztrkasz. Kogaj cie se mu razminet, cie se mu razminet, kogaj

ne…
3. „Po gatałci da odisz, kako owa w Reczane szto je. Cie palit swecia, pa

cie każet szto cie bidet” (Desojca à propos Tomego).
4. Leczenie [ziołami]: „Wetrogan smił se wetorniczewi. Cie go zawejet we-

tor, pa od niego da go poczadisz i da go maczkasz— imat ajir. Cie iznesisz żarje
na raskrsnici, cie go poczadisz. (Na raskrsnici, da se raskrsna łoszotija). Na we-
czer poarno da czadisz, na mrakot. Najwisze goweda kogaj idat, togaj czadat”.

Posle cie mu dajet od pepeł da pijet. Pa cie go zapalisz w jedno czisto
mesto, cie go zaprawisz so krawje mleko, pa cie mu maczkasz mozołcziniata
(inf. Desojca, case Tome).

Wiatr, wir powietrzny. Od wiatru

Objawy: Boli głowa, całe ciało, nogi, ramię — tam, gdzie uderzył wiatr.
[Chory] nie może się utrzymać na nogach. Bredzi.

³⁰Zob. niżej w rozdz. „Systemy lecznicze”.

³¹Zob. tamże.
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Przyczyny: Człowiek choruje od wiatru, zawieje go wir powietrzny. Oj,
będzie leżał chory, nie będzie mógł wstać. Będzie bredził.

Koncepcja choroby: Wiatry — one mieszkają w niebie albo w jakimś czy-
stym miejscu. Gdzie tylko ich nie ma! Ale w nieczystym miejscu ich nie ma.

Przyczyny nadnaturalne: Nadepniesz na coś. Albo ich jedzenie (sofra)
gdzieś jest postawione, albo ich kolebka gdzieś tam jest. I nadepniesz im na
coś — czy na jedzenie, czy na dziecko. Coś im zepsujesz — i dopadnie cię
wiatr.

I tu we wsi może są? Kto wie?
Terapia: 1. Zob. Systemy lecznicze.
2. Będziesz go pryskać. Jak mu przejdzie, to mu przejdzie, a jak nie…
3. „Po wróżach będziesz chodzić, takich jak ta, co jest w Reczanach. Ona

zapali świecę i powie ci, co będzie”³² (Desojca à propos Tomego).
4. Leczenie ziołami: „Mikołajek (wetrogan) [jest od czterech wiatrów]³³.

Kiedy kogoś zawieje, będziesz kadzić i smarować wetroganem i tak będzie
dobrze. Wyniesiesz żar na rozdroże i tam będziesz kadzić. (Na rozdro-
żach, na skrzyżowaniu, żeby się Złe rozkrzyżowało). Najlepiej kadzić wieczo-
rem, kiedy się ściemnia. Kiedy bydło już wróci do zagród, wtedy najwięcej
kadzą”.

Potem dasz choremu trochę [z] tego popiołu [zmieszanego z wodą], żeby
wypił. Następnie rozżarzysz go [tj. pozostały popiół] w jakimś czystym miej-
scu, dodasz [do niego] krowiego mleka i [tym] posmaruj krosty (Inf[ormacje]
Desojcy, [przypadek] Tomego).

Kokoszi natresok (Desojca)

Objawy: Kokoszi natresok — tija mozołczinia se. Se frłat na deca toa.
Przyczyny: Da pominet kokoszka, na kolebka da se natreset, na pelenczi-

nia. Pa cie se ne dosetisz, cie go powijesz neprano. Od toa.
Leczenie: Se leczit toa. Da ostawisz pod kokoszarnik, kaj szto cie leżat

kokoszkite, woda. So reszeto cie pokrijesz. Cwecie zgora cie mu ostawisz. Pa
cie go izmijesz pod stre’ata rano, kaj szto se delit den i noć.

Zaraźl[iwość]: Nie.
Prof[ilaktyka]: Szto znajesz ti?

Kurzy natrząs (Desojca)

Objawy: Kurzy natrząs to pryszczyki. Przytrafiają się dzieciom.
Przyczyny: Jak przejdzie kura i otrząśnie się nad kołyską czy na pielusz-

ki. Jeśli tego nie zauważysz i spowijesz [dziecko] w nieprane — od tego [się
pojawią].

Leczenie: To się leczy. Pod kurnikiem, gdzie mieszkają kury, zostawiasz
wodę. Przykrywasz ją rzeszotem, na górze kładziesz kwiaty. I rano, kiedy dzień
oddziela się od nocy, pod okapem myjesz [dziecko tą wodą].

Zaraźl[iwość]: Nie.
Prof[ilaktyka]: Co ty tam wiesz…?

³²Mowa o Mirczejcy z Reczan, lokalnej świętej, wróżbiarce i autorytecie w rzeczach re-
ligii; por. wyżej w podrozdz. „[System poreckiej przeciwmagii]” oraz „Sẃięta z Reczan” w:
Czarownictwo Porecza Macedońskiego w części 2.

³³Na temat związku wetroganu z wiatrami por. wyżej w rozdz. „Prace i obrzędy cyklu
rolniczego”.



562 WALKA O ŻYCIE. [ZDROWIE, CHOROBA I ŚMIERĆ W SYSTEMIE MAGII I RELIGII]

Wołcze. Kokoszi natresok. Kurzy natrząs. Rzeszoto

Ponoktica [Paznokcica]
Objawy: Ból palców od przemarznięcia. Dzieci skarżą się: „U, fati me

ponoktica” — „Auu, złapała mnie paznokcica”, gdy [w czasie mrozów]
wracają do domu.
Leczenie: Dziecko kładzie ręce matce za pazuchę, by mu je nagrzała.

Welᴶanica skarży się o Stojku: „Toj nemat majka pretit za pazwa da mu
kła’at” — „Nie ma on matki, żeby mógł jej włożyć [ręce] za pazuchę, [żeby
mu roztarła]”³⁴.

Nicinia (gruczoły limfatyczne, wezbrane od skaleczonej ręki, nogi, od
bólu zęba)
Przyczyny: „Cie te zabolit neszto, pa cie se naprajit sami nicinia. Pa koj

znajet szto je tako? Cie te bolit noga, prst, pa cie se frlit nice”. — „Zaboli
cię coś i nicinia same ci się zrobią. A kto wie, co to takiego? Zaboli cię noga,
palec — i wyskoczą ci nicinia”.
Leczenie: „Niszto ne prajime”. — Nic (z tym) nie robimy”.
System: Nie.
Zaraźl[iwość]: Nie.
Prof[ilaktyka]: Nic.

Kaszlica [Kaszel]
Dyferencjacja:

³⁴Z notatek Obrębskiego wynika, że matka siedmioletniego Stojka z zadrugi Stojkowców,
Rafajlica (Trendafiłka), zmarła w 1931 r. Welᴶanica jest jego stryjną.
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1. Kaszlica [Kaszel].
2. Złatata kaszlica, kaszlica łosza, złatata (koklusz) [złoty kaszel, zły

kaszel, złoty (koklusz)].
Postawa wobec: „Pa czu’ał Gospod, segaj nemało taki”. — „Niech Bóg

strzeże, teraz niemało takiego”.
[Zaraźliwość]: „K[aszlica] faciat taja, taja prefaciat. Na stomna cie se

napijet — i tołku”. — „Kaszel jest zaraźliwy. Wystarczy z jednego dzbana
pić wodę”.
Prof[ilaktyka]: [zob. Profilaktyka magiczna].

Okoboła [Ból oka]

Gdy oko boli wskutek uderzenia lub […] zadraśnięcia jakimś obcym
ciałem, wówczas stosuje się środek nastepujący. Weźmie się „balegi od go-
weda, lepeszki — taze” [krowie łajno, krowie placki — świeże], zawinie
się je w kawałek płótna lub chustkę, po czym potrzyma się jakiś czas nad
ogniem. Gdy [to remedium] się ogrzeje, przykłada się jako kompres na oko.
Kompres trzyma się mniej więcej pół godziny. Kompres ten wyciągnie z oka
wszystko („Owo cie istegnet swe”).

Rastesz. Wyciąganie zaprószyn z oka dziecka

Żołtica [Żółtaczka]

Przyczyny: niewiadome. „Żołtica — od treska. Kogaj cie te treset, togaj
żołtica cie te fatit”. — „Żółtaczka— od gorączki. Jak masz gorączkę, wtedy
cię złapie żółtaczka”.
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Leczenie (Cwetkojca): „Żołtica — od żołta trewa da najdziesz, da si
pijesz. Na prolet to’a”. — „Żółtaczka — znajdziesz żółte ziele³⁵ i będziesz
je pił. To na wiosnę”.

Zagrebinie

Objawy: Zagrebinie — tija mozołki se. Sitni mozołczinia. Cie te jadet, cie
te paset pod koża.

Przyczyny: Zagrebiniete nadbawujesz, kogaj cie nagazisz neszto. Ja pes
cie grebet, ja maczka, ja wołk. Cie nagazisz i cie te faciat mozołkite. Kuczinia,
maczinia grebat, lisici grebat, wołci grebat — szto ne grebat? Ako widisz, cie
pozabidisz, ako ne, cie ji zgazisz. Cie ti dojet bedata na wrat.

Leczenie: bydlę — Welᴶanica!
Zaraźl[iwość]: Nie.
Prof[ilaktyka]: Tuje da pripłukasz, cie te ne faciat. Cie napłukasz, cie na-

płukasz, pa cie reczesz: „Pesi nokti w gaz neka mu se naczukali!”.

Wyrzuty

Objawy: Zagrebinie ³⁶ — to są wyrzuty. Drobne wyrzuty. Będzie cię coś
jadło, będzie zżerało pod skórą.

Przyczyny: „Zagrzebek” się nabawiasz, kiedy na coś nadepniesz. Czy to
pies grzebał, czy kot, czy wilk. Nadepniesz i chwycą cię wyrzuty. Psiaki, ko-
ciaki grzebią, lisy grzebią, wilki grzebią— cóż nie zagrzebuje? Jeśli zauważysz,
będziesz uważał, jeśli nie — nadepniesz. I ściągniesz sobie biedę na kark.

Leczenie: bydlę — Welᴶanica!³⁷.
Zaraźl[iwość]: Nie.
Prof[ilaktyka]: Jeżeli tam spluniesz, nie złapią cię. Naplujesz, naplujesz,

i powiesz: „Niech mu się w dupę psie pazury wczepią!”.

Peresztic

Objawy: Tebe cie izlezet neszto, posle cie se szirit, cie paset. So konec
crwen i se szirit — toa peresztic je (Welᴶanica).

Przyczyny: Samo od sebe neszto. Cie zażiwet neszto, cie go zabolit czo-
ekot, cie s’otworit rana, cie go bolit i cie teczet woda.

Leczenie: Trefki mu kłaat. Petłopartina, dziubrika³⁸ so med netopen.
Prof[ilaktyka]: Nic.
Zaraźl[iwość]: Se prenosujet toa. Może da go prefrli — ja na pijenie, ja na

jadenie.

Wrzód lub pryszcz

Objawy: Coś ci wylezie, potem się powiększa i żywi [tobą]. Ma czerwony
koniuszek i powiększa się — to wrzód (Welᴶanica).

Przyczyny: To coś [powstaje] samo z siebie. Coś się zalęgnie, będzie czło-
wieka bolało, otworzy się rana, będzie go bolało i będzie ciekła woda.

³⁵Żołta trewa (mac.) — dosł. żółte ziele. Tą nazwą określa się glistnik jaskółcze ziele
(Chelidonium majus) i przewłokę dziurkowaną (Smyrnium perfoliatum). Obie rośliny są wy-
korzystywane w medycynie ludowej.

³⁶W materiałach Obrębskiego występuje też spolszczona forma zagrzebki.

³⁷Zapewne Welᴶanica leczyła od tej przypadłości zwierzęta gospodarskie, ale brak infor-
macji na ten temat.

³⁸Dziubrika, mac. czubrika— cząber.
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Leczenie: Okłady z mieszaniny: miód nietopiony, ziele petłopartina, cząber
(który się sieje w bawcze [ogrodzie])³⁹.

Prof[ilaktyka]: Nic.
Zaraźl[iwość]: To się przenosi. Może się przerzucić — czy to przez jedze-

nie, czy przez picie.

Strnisztarci

Objawy: Tije mozołki se. Jedno pogolemo, jedno positno — na lice i po
snaga cie imat. Po rakite. Crweni mozołczinia. Kosarci — pod koża cie si ona-
dit. Poteszki se.

Sezon[owość]: Choroba pojawiająca się tylko latem. Kogaj cie zakosat,
kogaj cie zażnejat — togaj mu je kłucz.

Przyczyny: Cie se zapuszisz, cie se zawrucisz, pa cie te faciat mozołkite.
Cie te faciat samo od sebe. Cie se zakałdisat czoek, cie zakosat, cie zażnejet —
i je mład czoek: cie mu zarabotit krwta, cie mu zawrijet i cie se zbrusztit take.
Tija cie si jadat i cie si zaminat — ne si moczaj w strnisztata. E to’a strnisztata:
to’a szto żnejat i si moczat tujeki (Bożinica).

Zaraźl[iwość]: Ne. Strnisztarci ne se prenosuat.
System: Brak. Ne znajeme da gaczkame. Możet da se gaczkat.
Prof[ilaktyka]: Gdy się zażnie i gdy się zakosi — wtedy się wysikać.
Strniszte — i toa je łoszo da se moczat. Sefte kogaj da zażnejet i tuje da

se pomoczat, ne go faciat togaj strnisztarci. I liwada da se pomoczisz kogaj cie
se zakosit.

Ścierniskowce

Objawy: To są wypryski. Jedne większe, jedne mniejsze — są na twarzy
i na ciele. Na rękach. Czerwone wypryski. Kosarci [wypryski przy koszeniu] —
te robią się pod skórą. Są gorsze [niż ścierniskowce].

Sezon[owość]: Choroba pojawiająca się tylko latem. Ich właściwa pora
przypada, kiedy zaczyna się kosić i żąć.

Przyczyny: Spalisz się, zgrzejesz i złapią cię wypryski*. Złapią cię same
z siebie. Człowiek się narobi, nakosi, nażnie — a człowiek młody: krew mu
się zapracuje, zagotuje, i tak mu się zaścierniskuje. Będą cię żarły, [potem]
przejdą — [ale] nie sikaj na ściernisku. Tak, to są te ścierniska [nieszczęsne]:
jak się żnie i jak się tu sika (Bożinica).

Zaraźl[iwość]: Nie. Ścierniskowce się nie przenoszą.
System: Brak. Nie umiemy zamawiać. [Ale] można [to] zamówić.
Prof[ilaktyka]: Gdy się zażnie i gdy się zakosi — wtedy się wysikać.
Ściernisko — i tam, jeżeli sikają, to też źle. Ale jeśli w czasie zażynek

wysikasz się na [tym] miejscu, to nie dostaniesz ścierniskowców. I na łące,
jeśli się wysikasz, gdy zaczyna się koszenie.

Mozołki [Krosty] (Stefkojca)

Objawy: Mozołki sitni [drobne krostki].

*[W notatkach terenowych:] Strnisztarci — świerzb; ręka, noga, twarz. To od gorąca,
w lecie.

³⁹Tak zapisał Obrębski. Dosłowny przekład ma postać: Zioła przykładają. Petłopartina, czą-
ber z miodem nietopionym.
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Leczenie: Na nowiu (nowina) należy wystawić wodę na dwór, za
[drzwi] pod zadaszenie („Na nowina woda da stawisz zad wrata — pod
strea”). Woda winna być przykryta. Rankiem, gdy jeszcze ciemno, należy
dziecko w tej wodzie wykąpać lub się nią obmyć — potajemnie.

Zmija

Kogaj go izjedet zmija czoekot, ja trewa zbirat; swekakwa trewa zbirat,
sitna trewa. Kaj cie go izjedet zmijata, sefte mocz i tutun cie mu kłaat. Pa posle
ja trewa sitna, owcite szto ja zobat, pa taja cie narisat i mocz; to’a moczon mu
je zakoł⁴⁰ na zmijata.

Sefde odwedi go do woda, da mijesz, da mijesz, cie mu izmijesz jadot swe.
Cie go mijesz i cie mu kuszasz: „Ja cie go mija, jadow cie go wadzia. Ilᴶacz mu
kłaa, jadow cie go wadziam. Moczow cie go kłada, dzer⁴¹ cie wadziam. Tutun
cie go kłada, bolest od zmija cie wadziam”.

[Ukąszenie] żmii

Kiedy człowieka ukąsi żmija, zbierają trawę; wszelaką trawę zbierają,
drobną trawę. Tam, gdzie ukąsiła żmija, najpierw przykładają mocz i tytoń.
A potem drobną trawę, co ją owce szczypią, namoczy się i tę ciecz [się przy-
kłada]; ta ciecz jest słabym punktem żmii.

Najpierw doprowadź [ukąszonego] do wody i myj go, myj, aż mu wy-
myjesz cały jad. Będziesz go myć i będziesz mu szeptać: „Ja cię myję, jad
wyciągam. Lek ci kładę, jad wyciągam. Mocz przykładam, jad wyciągam. Ty-
toń przykładam, chorobę od żmii wyciągam”.

[Wypadanie macicy]

Płodnica, płodnicawa cie ispadnet. Da ne krwat, da ne odit, dur ne storit
szest nedeli. Dur da pozazdrajit cie rodit, cie se podpaszete. Stanete, podpa-
szete se, stegnete. Kogaj cie potpaszuat, cie ja drżat za nogi, u dułu głata, cie
ja potpaszuat.

Gdy wypadnie macica. [Kobieta] niech się nie miota, niech nie chodzi,
póki nie minie sześć tygodni. Póki [kobieta] nie dojdzie do zdrowia, by mogła
znów rodzić, [musicie ją] podpasywać. Musicie stanąć, podpasać [ją], ścią-
gnąć. Kiedy podpasują, trzymają ją za nogi, głową w dół — i tak ją podpasują.
Łaticzinia [gumki] i owiązania płótnem i chustkami.

Drobiazgi medyczne. Uwagi przygodne

1. Koste był chory. Bolały go zęby, opuchł cały, twarz nabiegła: zapa-
lenie okostnej. Nocą nie mógł spać. Kobiety w domu „dmuchały” nań: „Ne
niszaj — nie! Ne moj dragi, tuka ne niszaj!”. — „Nie kołysz się, nie! Nie,
mój drogi, tutaj się nie kołysz!”* i go „opalały” [przyżegały] („go duwafme
i go żeginafme”) i dopiero potem ból zmalał i pacjent zasnął.

*[Dopisek:] Se niszam (o zębie) [Kołyszę się – mówi się o zębie].

⁴⁰Zakoł (mac.) — miejsce na karku zwierzęcia, w które uderza się przy uboju.

⁴¹Dzer, mac. zeer, zeir — jad, trucizna.
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2. Gdy Ratomir jęczał po wyrwaniu zęba, Stefkojca, by mu ból prze-
szedł, dała mu zakwaskę (maja) zamieszaną z solą i popiołem, by przyłożył
na ranę. Od tego ból miał przejść.
3. By latem nie pociły się ręce, należy schwytać gołymi rękami żmi-

ję. Robi się to w ten sposób, że goni się żmiję i w odpowiednim momencie
przyciska się ją kijem do ziemi. Następnie przesuwa się kij ku głowie, tak że
przyciska on żmiję do ziemi bezpośrednio powyżej głowy. Wówczas żmija
nie może […] ukąsić. Następnie chwyta się ją gołą ręką poniżej kija i prze-
suwa rękę wzdłuż całej żmii, puszczając ją, gdy ręka dojdzie końca. To
samo powtarza się z drugą ręką.
4. Gdy ręce pękają, to znaczy gdy skóra rąk pęka na przegubach (od

prania, farbowania itp), wówczas leczy się to w następujący sposób. Robi
się roztwór (twor, fonet. tfor; „cie se rastforit” [wymiesza się]) z dzieg-
ciu (katran) i oliwy (masołcze), po czym smaruje się tą maścią spękane
miejsca.
[5.] Pusztat pijajci łosza krw koj da imat na nogi, na raki. [Chorym

na złą krew przystawiają pijawki, żeby (ją wypiły) z nóg i z rąk (pa-
cjenta)].
[6. Drżenie i osłabienie mięśni nóg leczy się następująco]. Cie zowresz

w jedno kotle. Jeden crep da kłajesz na ogen. Cie wrwit narod, cie go nate-
gujesz: so crepot na nogata desna, od lewa. [Zagotujesz wodę w kociołku.
(Pod kociołkiem) na ogniu położysz glinianą skorupę (i poczekasz aż się
nagrzeje). Wszystko to robisz jawnie (w obecności innych, przy okazji po-
zostałych prac. Po nagrzaniu się glinianej skorupy) przeciągasz ją (w górę
i w dół po nogach). Jeśli prawa, wówczas skorupa do góry dnem. Jeśli
lewa, to zgodnie z ułożeniem. (I mówisz:)]

Ogen da gorit,
Crepna da gorit,
Woda da parit,
Newoła neka gasit.

Ogień niech płonie,
Glina niech się pali,
Woda niech paruje,
Choroba niech gaśnie.

Systemy lecznicze

Przeciąganie pod głogiem — Pod szip prewrijenie

Przeciąganie pod głogiem jest praktyką najlepiej chyba znaną zna-
chorkom poreckim i stosowaną najczęściej. Jest to praktyka, której [no-
torycznie] poddawane są dzieci […] — najbardziej uniwersalna, gdyż nie
zwrócona przeciwko [żadnej] określonej chorobie, ale stosowana zawsze
wówczas, gdy po senności lub po śnie dziecka widać, że nie jest zdrowe
i coś mu dolega. Gdy dziecko „zapadnie w sen i śpi” („wo son cie se pre-
walit i cie spijet”) lub gdy jest nienaturalnie senne („mu se spijet” [chce
mu się spać]), [oznacza] to, że mu dokucza łoszotija: „od łoszotija toa, od
łoszotiszte, wo son kogaj cie natroszit” („od tej łoszotiji, od łoszociszcza,
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co dręczy we śnie”)*. Właściwym sposobem leczenia jest w tym wypadku
przeciągnięcie dziecka pod głogiem („To’a je arno pod szip da go prew-
rijesz” — „Dobrze jest wtedy przeciągnąć je pod głogiem”). […] Do tego
rodzaju pomocy magiczno-leczniczej […] [poreckie] matki […] uciekają
się […] najchętniej.
[Nie mamy tu do czynienia ze] skomplikowanymi formułami [zamó-

wień; zamawianie jest tylko] komentarzem do licznych czynności wyko-
nywanych przez znachorkę. Dlatego też jest [to praktyka] powszechnie
znana znachorkom poreckim. Nie ma nieomal dnia, żeby krzaki i krzewy
okalające zabudowania wiejskie nie były widownią dziwnych dla nie-
wtajemniczonego […] zabiegów. Dla tutejszego mieszkańca są to rzeczy
zwykłe i zrozumiałe: przeciąganie dzieci chorych czy też podejrzewanych
o chorobę pod głogiem. […] Mniej popularną [odmianą tej praktyki] jest
„przekopywanie” [prekopu’anie], [czyli] przeciąganie pod korzeniem, któ-
re choćby z tych względów jest trudniejsze do zaaranżowania, że wymaga
wyszukania drzewa o [tak] odstającym korzeniu, by można było [pod nim]
przeciągnąć dziecko. Obfitość krzaków głogu, okalających wieś, daje oczy-
wiste pierwszeństwo pierwszej odmianie**.
Przeciąganie pod głogiem tym się różni od innych praktyk znachor-

skich, że wymaga współdziałania […] kogoś z rodziny dziecka, najlepiej
matki. Do reguł tego zabiegu należy bowiem obecność matki przy czynno-
ściach znachorki i udział w nich. Gdy po przywołaniu znachorki do chorego
dziecka zostanie ustalone, że należy [je] przeciągnąć pod głogiem, znachor-
ka i matka, nim przystąpią do rytuału, muszą […] przygotować konieczne
dlań akcesoria. Znachorka zaopatruje się w nóż i pięć gwoździ, prócz tego
odmatki dziecka dostaje kawałki trzech nici: białej, czerwonej i niebieskiej,
oraz pieniądz. Matka zaś przygotowuje swoje niewielkie [wyposażenie],
składające się z kawałka chleba, odrobiny soli i jajka, które w razie postu
zastępuje czosnek lub cukier. Prócz tego zabiera na użytek znachorki garść
lub dwie jęczmienia.
Tak zaopatrzone znachorka, matka i chore dziecko wyruszają na miej-

sce, gdzie ma się odbyć zabieg. Są to zazwyczaj leżące nieopodal wsi
krzewiaste zarośla, wśród których nietrudno o krzaki głogu. Po przybyciu
[tam] […] aranżerki zabiegu przystępują do wyszukania odpowiedniego
krzaka. Nie jest to rzeczą łatwą, trzeba bowiem wybrać krzew, który nie
ma […] na gałęziach kolorowych nici, którymi wiązano go przy przecią-
ganiu pod [nim] chorego. Ponieważ zarośla przywiejskie są nieustannie
nawiedzane przez kobiety dla różnych praktyk znachorskich, głównie zaś

*[W notatkach:] Pa znajesz na son, kako cie gażet neszto. Natroszenie. Cie se natroszit
neszto na czo’eka. Troszi; koj znae szto cie bidet nestrecia, szo cie bidet. [Będziesz wiedział
we śnie, kiedy cię coś przydusi. Udręczenie. Dręczy coś człowieka. Dręczy; nie wiadomo, czy
będzie jakieś nieszczęście, co będzie].

**[Zapiska w notatkach:] Prewlekujeme pod szip, pod koren leskow. Inakow ne. Pod ka-
pina zafateni od tade i od tade cie najdziet. Od łoszotijite prewlekujeme. [Przeciągamy pod
głogiem, pod leszczyną, pod jeżyną. Pod innym (krzewem) nie. Kiedy znajdą (odpowiedni
krzew), trzymają (chorego) z tej i tamtej strony. Przeciągamy od łoszotiji].
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Wołcze. Przeciąganie pod głogiem (Stefkojca,
Miłosijca i Andziełko). Zawieszanie pieniążka

Wołcze. Przeciąganie pod głogiem.
Składanie ofiary

dla przeciągania dzieci pod głogiem, wyszukanie […] krzaka [bez ich] śla-
dów […] zajmuje nieraz dość dużo czasu.
Po [znalezieniu] odpowiedniego krzaka, na którym nie ma żadnych

resztek […] nici i co do którego nie ma […] wątpliwości, że [nie był obiek-
tem] praktyk znachorskich […], znachorka, zwróciwszy się ku wschodowi
i odmówiwszy krótką modlitwę znachorską: „Pomozi Bog, ja so recz, Bog so
bła’usuf” — „Boże dopomagaj, ja ze słowem, Bóg z błogosławieństwem”,
przystępuje do dzieła. Wybrawszy dwie gałęzie z dwóch sąsiednich […]
krzaków, nagina je ku sobie, […] [by] przylegały jedna do drugiej, [two-
rząc] łuk, po czym mocuje kolorowymi nićmi, które przyniosła ze sobą.
U wierzchołka tego magicznego łuku przywiązuje monetę, którą dostała
od matki dziecka, a z prawej […] strony, u stóp krzaka głogu, umieszcza
chleb, sól i jajko lub też inne ofiary przeznaczone na ten cel przez matkę.
W trakcie wykonywania tych czynności znachorka nie przestaje szeptać
[zamówień], których treść odnosi się do poszczególnych aktów [rytuału].
Związując gałęzie głogu w łuk, powtarza formułę, której główny [motyw]
brzmi następująco:

Ja cie te wrza,
Sweka łoszotija tuje da ostanet,
Tuje da pijet, tuje da jadet,
Tuje wrzana da sedit.

Ja cię wiążę,
Niech całe zło tu zostanie,
Tutaj niech pije, tutaj niech je,
Niech tu siedzi związane.
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Ja cie ja prowira,
Sweka łoszotija tuje da ostanet,
Tuje si se czepit.

Ja cię przeciągam,
Niech całe zło tutaj zostanie,
Tutaj niech się uczepi.

Przywiązując monetę do gałęzi głogu, wypowiada formułę:

Srebro ti kłaam,
Zdrawieto dete da dobijet.

Srebro ci daję,
Niech dziecko dostanie zdrowie.

Najdłuższy fragment zamówień przypada na składanie u stóp krzaka
ofiary „dla ciotki”. Przy umieszczeniu na ziemi chleba i soli recytuje więc
znachorka:

Ewo cie ti ostaam leb i soł,
Tuje da sedisz, tuje da pijesz,
Tuje da jadesz, łoszotijo.
Tuje da wrtisz, tuje da senisz,
Od deteto da se delisz, da se dwojisz.

Oto zostawiam ci chleb i sól,
Tutaj siedź, tutaj pij,
Tutaj jedz, łoszotijo.
Tu się kręć, tu w cieniu siedź,
Od dziecka oddziel się, odczep się.

Zamówienie to zamyka formuła wypowiadana przy dołączaniu jajka
do daru dla choroby: „Kako jajcewo wczas kokoszka szto go nosit, take
nemosznicawa wczas od dete da izłagat” — „Jak jajko, co je kura szybko
znosi, tak i choroba niech szybko z dziecka wychodzi”.

Wołcze. Przeciąganie pod głogiem

Akt centralny Akt centralny Posypywanie jęczmieniem

Na tym kończą się czynności przygotowujące do aktu przeciągania.
Matka dziecka zajmuje teraz miejsce po wschodniej, wyjściowej stronie
łuku, znachorka zaś stojąc u jego wejścia, bierze dziecko za rękę (oczywi-
ście, jak zawsze, lewą ręką) i przepuszcza pod łukiem (lub jeśli dziecko
jest małe, podaje je pod łukiem do rąk matki), wypowiadając formułę: „Na
ti dete bołno” — „Masz tu chore dziecko”, na co matka odpowiada „Daj
mi go zdrawo i żiwo” — „Daj mi je zdrowe i żywe”. Praktykę tę powtarza
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się trzykrotnie, przy czym za każdym razem winna być wypowiedziana
powyższa formuła i za każdym razem dziecko, wracając do znachorki lub
podane jej do ponownego przewleczenia pod głogiem, musi obejść krzak
z prawej strony łuku, to znaczy z tej strony, gdzie [leży] ofiara dla choroby.
Przewlekanie pod głogiem jest już ukończone. Znachorka zrywa z ga-

łęzi nitki z przywiązaną [do] nich monetą, pilnując aby ta ich część, która
wiąże gałęzie dwóch krzewów w łuk, pozostała [na miejscu]. [Po czym]
bierze garść jęczmienia, przyniesionego przez matkę dziecka i obsypuje
nim [dookoła] magiczny łuk, szepcząc […]: „Jaczmenon da jaczit, Andzieł-
ko da ne jaczit” — „Niech jęczmień jęczy, Andziełko niech nie jęczy”.
[Następnie] cała trójka opuszcza zarośla, kierując się na jakieś nie-

zarośnięte i równe miejsce w pobliżu. [Następuje] […] [akt kończący]
przewlekanie pod głogiem, […] [jak] każdą praktykę znachorską, [wy-
pędzaniem] choroby. Toteż w trakcie tego krótkiego marszu znachorka,
uzbrojona w nóż lub sarni rożek, [symbol] swej umiejętności, nie przestaje
recytować typowych formuł [wypędzania] choroby:

Ajde, łoszotijo, da si odisz!
Po płanini, po ridnini,
Kaj szto je lepo, kaj szto je ubao.
Ajde, si kinisasz, da si odisz!
Tuje mesto za tebe nema, ojsi!
Drugi patiszta da fatisz,
Drugo mesto da si barasz.
W Korito da si odisz,
W Trnowo da si odisz,
W Straniane da si odisz, ajde!
Preko dewet płanini da si odisz,
Preko dewet konaci da si zaminesz.
Od Andziełka da se dwojisz,
Da se delisz. Ajde!

Hajda, łoszotijo, idź sobie!
Po górach, po stokach,
Tam, gdzie pięknie, tam gdzie ładnie.
Hajda, ruszaj, idź sobie!
Nie ma tu miejsca dla ciebie, idź precz!
Znajdź sobie inne drogi,
Innego miejsca poszukaj.
Idź sobie do Koryta,
Idź sobie do Trnowa,
Idź sobie do Stranian, hajda!
Idź sobie za dziewięć gór,
Miń sobie dziewięć postojów.
Od Andziełka odczep się,
Oddziel się. Hajda!*.

Zgodnie ze [znaczeniem dokonanych] praktyk dziecko powinno już
być uwolnione od choroby. Teraz następuje jeszcze parę [kolejnych], któ-
rych zadaniem ma być wzmocnienie i utrwalenie poprzednich i zabezpie-
czenie dziecka od powrotu łoszotiji.
Znalazłszy jakieś równe i dogodne miejsce, mały pochód zatrzymuje

się i znachorka poleca dziecku położyć się na wznak na ziemi, rozkrzyżo-
wawszy szeroko ręce. O ile dziecko jest obute, zdejmuje się mu [opanki],
[zaś] z głowy […] [jej] nakrycie, gdyż przy zabiegach, które nastąpią, po-
winno — zgodnie z regułami tej magii — być bose i gołogłowe.
Następnie znachorka, wziąwszy nóż w rękę i szepcząc: „Ja cie secza ło-

szotijawa, taja da ne seczet wecie tebe”— „Odcinam chorobę, niech już ona

*[Wariant:] Ajde, da si odisz łoszotijo! Si kinisasz, da si odisz! W Korito da si odisz,
w Trnowo da si odisz, w Straniane da si odisz, ajde! Drugi patiszta da si dwojisz, preko dewet
konaci da si zaminesz, da si dwojisz, ajde!. [Hajda, idź sobie łoszotijo! Ruszaj, idź sobie! Idź
sobie do Koryta, idź sobie do Trnowa, idź sobie do Stranian, hajda! Odejdź na inne drogi, miń
sobie dziewięć postojów, odejdź stąd, hajda!].
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Wołcze. Przeciąganie pod głogiem. Wbijanie gwoździ

nie tnie ciebie”, końcem noża wycina po garstce ziemi […] sprzed głowy,
rozkrzyżowanych rąk i stóp chorego. Wydobytą [z tych pięciu miejsc] zie-
mię zakopuje w dołku, wywierconym specjalnie między nogami dziecka.
Po czym, dobywszy gwoździ, które przyniosła ze sobą, wbija je po kolei
w miejsca zaznaczone przed chwilą nożem ponad głową, koło rąk i stóp
pacjenta. Posługuje się w tym celu podjętym [skąd] bądź kamieniem. Wbi-
janiu każdego z gwoździ towarzyszy zamówienie: „Ja cie t’opkowa, drugo
niszto da te ne opkowujet” — „Ja cię przykuwam, niech nic innego cię nie
przykuje”. Następnie, wypowiadając formułę: „Ja cie t’opkoła, drugo niszto
da te ne opkołujet” — „Ja cię okrążam, niech nic innego cię nie okrąży”,
zakreśla krąg naokoło rozkrzyżowanego dziecka, prowadząc ostrzem no-
ża po ziemi od gwoździa do gwoździa. Magię tę zamyka obsypanie dziecka
i zakreślonego nożem na ziemi kręgu jęczmieniem przy wtórze znanej nam
już formuły: „Jaczmenon da jaczit, detewo da ne jaczit, da ne bolejet” —
„Niech jęczmień jęczy, dziecko niech nie jęczy, niech nie choruje”.
Rytuał jest […] ukończony. Dziecko wstaje z ziemi, po czym znachorka

zawiązuje mu na szyi zerwaną z głogu monetę na trzech kolorowych nit-
kach, białej, [niebieskiej] i czerwonej, wypowiadając […] formułę: „Srebro
na dete kłaam, zdrawieto dete da dobijet” — „Srebro dziecku daję, niech
dziecko dostanie zdrowie”. [Następnie] cały ten mały orszak powraca do
domu, pozostawiając za sobą jako widomy znak uczynku znachorskiego
przewiązane kolorowymi nićmi gałęzie głogu ze złożoną pod nimi ofiarą
dla choroby, a w innym miejscu wbite w ziemię gwoździe, krąg zakreślony
nożem na ziemi i rozsypany jęczmień.
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Wołcze. Przeciąganie pod głogiem. Zawieszanie
tasiemki i pieniądza na uleczonym pacjencie

Wołcze. Przeciąganie pod głogiem.
Zmiana koszuli

Pod szip prewrijenie [Przeciąganie pod głogiem]
DzieckoMiłosija (Andziełko) chory. Przeziębienie. Gorączka. Silny kaszel. Stef-
kojca wezwana. Jej obserwacja i informacje od niej. Najpierw zwierzała się mi,
że nie zna tego systemu leczenia — widziała je u jednej kobiety bitowskiej,
która umarła. Przede mną fakt leczenia chciała ukryć.
Leczenie, które zastosowała, stosuje się, gdy dziecko zachoruje we śnie („wo
son cie se prewalit i cie spijet” — „zapadnie w sen i śpi”). Stosuje się je od
chorobliwej śpiączki (na spijenie), od zła, które męczy dziecko („od łoszotija,
łoszotiszte wo son kogaj cie te natroszit” — „od łoszotiji, od łoszociszcza, co
dręczy we śnie”). „To od łoszotija, to’a je arno da go prewresz”. — „To od
łoszotiji, wtedy dobrze jest [dziecko] przeciągnąć”.
Leczenie polega na tym, że chorego winno się przewlec pod korzeniem (jakie-
go drzewa?), i wówczas się [to] zwie prekopu’anie — „przekopywanie” („pod
koreń da go prekopasz” [pod korzeniem go przekopiesz]; „zato prekopuat,
da spijat” [przekopuje się go, bo śpi]). W braku dogodnego korzenia należy
chorego przewlec pod związanymi gałęźmi głogu („pod szip cie go prewresz”
[przeciągniesz go pod głogiem]). W tym wypadku należy wybrać krzew, który
dotychczas nie był związany. Ten, na którym widzi się ślady związania, nie jest
dobry. Gdyby się tu przewlokło chorego, choroba […] powróci. Ja widziałem
praktykę przewłóczania pod głogiem.
Lekarka (Stefkojca) poszła z chorym dzieckiem i z jego matką. Matka wzięła
ze sobą chleb, sól (winna była jeszcze wziąć jajko). To się bierze, gdy dzień
jest tłusty (mesni — [mięsny, czyli niepostny]); gdy postny, niesie się czosnek
(łucze), cukier, sól i chleb. Matka poniosła również ze sobą jęczmień.
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Wołcze. Przeciąganie pod głogiem. Akt centralny

Lekarka wzięła nici (biała, czer-
wona i [niebieska]) i pieniądz. To
również było dostarczone przez
matkę dziecka. Prócz tego lekar-
ka wzięła nóż i gwoździe (pięć
sztuk).
Na miejscu wybrano głóg, któ-
ry nie był dotychczas wiązany.
Tu lekarka związała go nićmi,
dwie gałęzie z dwóch krzewów,
końcami — tworząc w ten spo-
sób magiczny łuk. Nim poczęła
związywać, zwróciła się ku słoń-
cu i przeżegnawszy się trzykrot-
nie, zmówiła pacierz: „Pomozi
Bog, ja so recz, Bog so bła’usuf”
— „Boże dopomagaj, ja ze sło-
wem, Bóg z błogosławieństwem”.
[Przy związywaniu głogu lejt-
motyw: „owde da sedit” — „tu
ma siedzieć”]. [Do] nici, którymi
związany był głóg, przywiązała
monetę. Pod głogiem z prawej
strony umieściła chleb i na nim
sól — to uczyniła, szepcząc [za-
mówienie]. Po czym matka zajęła

pozycję od wschodniej strony (wyjściowej) łuku, a lekarka od strony zachod-
niej, wejściowej. Wziąwszy dziecko za rękę, przepuściła je pod łukiem, oddając
w ręce matki — cały ten czas szepcząc zamówienia. Po czym skierowała dziec-
ko, by obeszło łuk z prawej strony i praktykę ponowiła — razem trzy razy.
[Przy składaniu ofiary: „Tuje da pijesz, tuje da jadesz”, cie mu reczesz — „Tu-
taj pij, tutaj jedz”, powiesz. Przy przewłóczaniu pod głogiem — lekarka: „Na ti
dete bołno”; matka: „Daj mi go zdrawo i żiwo” — „Masz tu chore dziecko” —
„Daj mi je zdrowe i żywe”]. Potem wzięła od matki jęczmień i posypała nim łuk
naokoło, szepcząc: „Jaczmenon da jaczit, Andziełko da ne jaczit” — „Niech jęcz-
mień jęczy, Andziełko niech nie jęczy”. Potem podeszła do krzaka i zerwała zeń
nici z monetą, zostawiając tylko więź, związującą dwa krzewy. (W tym momen-
cie zaczepiła się chustką o głóg, co dało powód do wypowiedzenia znachorskiej
prawdy: tak jak wszystko czepia się głogu, tak i choroba (łoszotija) się go uczepi).
Po czym, [gdy] cała trójka [odeszła] od głogu, Stefkojca wypowiedziała [za-
mówienie], z którego zdołałem uchwycić: „Ojsi preko dewet płanini, dewet
konaci” — „Idź sobie za dziewięć gór, za dziewięć postojów” itd. Następnie za-
trzymano się na równym miejscu i tu znachorka kazała dziecku położyć się na
ziemi (w tym wypadku, o ile jest obute, zdejmuje się mu opanki, by było bose);
dziecko było bose. Następnie, szepcząc zamówienia, wzięła nóż i końcem no-
ża wycięła garstkę ziemi sprzed głowy, rozkrzyżowanych rąk i wyciągniętych
nóg [dziecka] (razem [z] pięciu miejsc). Wydobytą ziemię zakopała poniżej
nóg chorego, w dołku specjalnie wywierconym na linii między [jego] nogami.
Po czym wziąwszy gwoździe, wbiła po jednym (uderzając kamieniem)
[w] miejscach, [z których] była wydobyta ziemia. Potem nożem zakreśliła ko-
ło, idąc od gwoździa do gwoździa, naokoło rozkrzyżowanego chorego.
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Wołcze. Przeciąganie pod głogiem. „Ja cię okrążam, niech nic innego cię nie okrąży”

[Zamówienie] przy wbijaniu gwoździ: „Ja cie t’opkowa, drugo niszto da te ne
opkowujet” — „Ja cię przykuwam, niech nic innego cię nie przykuje”. Przy
zakreślaniu koła nożem: „Ja cie t’opkoła, drugo niszto da te opkołujet” — „Ja
cię okrążam, niech nic innego cię nie okrąży”.
Następnie ponownie sypnęła jęczmień po linii nacięcia [oraz] na dziecko, szep-
cząc: „Jaczmenon da jaczit, detewo da ne jaczit (lub: da ne bolejet?)”— „Niech
jęczmień jęczy, dziecko niech nie jęczy (niech nie choruje)”.
Komentarz do zabiegu: „Łoszotijata owde so noż cie opkolime, so szajki cie
opkowame” — „Łoszotiję tutaj nożem okrążymy, gwoźdźmi przykujemy”.
Po czym dziecku kazano wstać i lekarka zawiązała wkół jego szyi pieniądz na
trzech nitkach: białej, czerwonej [i niebieskiej].
Podziękowanie matki, skromne chełpienie się lekarki. Po drodze dziecko pyta,
dla kogo zostawiono chleb i sól. Matka: „Za bolestta, za tetka”— „Dla choroby,
dla ciotki”.

Urok i dmuchanie od uroku. Gotowanie wody — Oczi. Podrek.
Du’anie od oczi. Woda warenie

Oczi [Urok] (Welᴶanica)

Urok chwyta nie wiadomo dlaczego. Jest nań eksponowane zarówno
dziecko słabe, jak i piękne i zdrowe.
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Cie go widisz, cie go pomigujesz — pa łoszo biło, pa uba’o biło, pa cie go
fatit! I uba’o da je, i łoszo da je, pa cie go fatit! Cie jadet neszto, drug cie mu
pogledat i tołko cie mu se strefit. Al’ srce cie mu je łoszo na czoweka, al’ cie
mu se czudit, cie mu se prestorit neszto — ne znam kako. Na łoszo — pobrgo
cie mu se czudit. I na uba’o cie mu se czudit. Ne trebet czo’ek da se czudit —
uwek ne trebet da se czudit.

Zobaczysz je, zamrugasz — i czy [to spojrzenie] było złe, czy było dobre,
chwyci [dziecko]! Czy jest dobre, czy jest złe — złapie je! Będzie [na przykład]
coś jadło, ktoś na nie spojrzy i ot, już się przytrafi [urok]. Bo czy to serce
człowieka jest złe, czy się [na widok dziecka] będzie dziwić, czy coś mu się
poplącze — nie wiem, jak [to jest]. Jeśli [dziecko jest] brzydkie, to raczej
[urok chwyci, bo ktoś] będzie mu się przypatrywać i dziwować. Ale i w ładne
będzie się wpatrywać, zachwycać nim i dziwić się. Człowiek nie powinien się
[nikomu] dziwować — nigdy nie trzeba się dziwić.

Wołcze. Matka i dziecko woczosano (zuroczone)

W tym tekście zawarte: 1) mechanizm rzucania uroku (gdy się pieści
cudze dziecko, gdy się [mu] dziwi); 2) kontekst rzucania uroku (gdy się
patrzy, jak je); 3) osoba podlegająca urokom (dziecko wybitnie „piękne”
lub słabe — na które się patrzy z podziwem)*.

*[W notatkach:] Do sedum godini umirat od oczi. [Do siedmiu lat umierają od oczu]. Ale
są wypadki i ze starymi. Desojca, Widimka, Trpe, jeden chłopiec w Bitowie. Go fatija oczi. Se
suszi, suszi, suszi — do słamka dojde. [Kiedy chwyci (kogoś) urok — schnie, schnie, schnie,
aż będzie jak słomka].
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Wołcze. Matka i dziecko woczosano (zuroczone)
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Podrek [Urzeczenie]⁴²

Dziecko, które chwyciły uroki [jest] słabe, [chorowite]. Tome, według
orzeczenia Bożinicy, choruje „od oczi, od domasznite” [od oczu/od uroku,
od domowników]. Desojca pragnie przenieść go na trło, gdzie będzie za-
bezpieczony od domowych oczu; tam rzadko przychodzi ktoś z domowych.
Równocześnie żali się, że jest słaby, mimo że choroba [już mu] przeszła:
to od oczi. Podczas całej jego choroby [najwięcej] specjalistycznych zabie-
gów [polegało na] dmuchaniu od [uroku] (duwanie od oczi). I Cwetkojca,
i Miłoszica, i Bożinica, i Pawlejca z Kosowa. Uleczyć od oczi to uleczyć
chorobę, gdyż wszelka inna choroba przyplątuje się [wtedy], gdy dziecko
[jest] chore od oczi.
„Deca zabołu’at od oczi. Cie mu se potrefit deczisznik. To’a ne znajesz

ti. Pa cie mu kłaasz diwa wratika i med. Pa cie se powratit deteto, cie se
prestretet so ilᴶeczinia— trefki se tija. Pa taja diwa wratika tokmu je doktur
na dete. Cie projdet, cie zaminet — patnik”. — „Dzieci chorują od [urocz-
nych] oczu. I przytrafia im się deczisznik. Nie wiesz, [skąd]. Przyłożysz mu
dziki wrotycz i miód. I wróci dziecko [do zdrowia], będzie miało do czy-
nienia z lekarstwami, z tymi trawkami. Ten dziki wrotycz to prawdziwy
lekarz dla dziecka. I przejdzie, minie mu [choroba] — [jak] wędrowiec”.
[…] Moment, w którym dziecko łapie urok — na przykład, gdy […]

po raz pierwszy przejdzie [kilka kroków] lub gdy [ktoś je] po raz pierwszy
widzi (Desojca): „Ja cie projdzie, ja cie zaczuczat, ja cie go widit nekoj —
ot togaj cie mu padnet łoszo”. — „Czy jak przejdzie [kilka kroków], czy się
mu zadziwią, czy spojrzy się ktoś — od tego pada na niego Złe”.
[…] [Mechanizm rzucania uroku] i usprawiedliwienie zbierania wody

po stołkach (Welᴶanica): „Doszoł szumar, posle jedna żena. Si sedeli pokraj
ogoń. Posle doszoł tatko mu, Micko. Tome se szalił so tatko mu, go zagr-
łu’ał — i według Welᴶanicy tu go chwyciły oczy. Najwecie od tatko mu go
faciat!”. — „Przyszedł leśnik, potem jedna kobieta. Siedzieli przy ogniu.
Potem przyszedł jego ojciec, Micko. Tome bawił się z ojcem — i według
Welᴶanicy tu go chwyciły oczy. Od ojca najbardziej chwycą!”.
[…] Z reguły złe oczyma ten człowiek, który jako dziecko był [odstawio-

ny] od piersi, a potem jeszcze raz [do niej przystawiony] […]: „Sega da go
odbijesz, pa da go powratisz. Mi rikat, mi rikat, pa da go powratisz — i oczi
faciasz od niego”. — „Najpierw je odstawiasz, potem [znów] przystawiasz.
Płacze, płacze, więc je przystawisz — i łapiesz urok od niego” (Desojca)*.

Trebowle, 22 października 1932 (Trpo). Trpa [czepiają] się uroki, naj-
więcej wówczas, gdy się pięknie wystroi. Gdy raz wrócił z wojska na
dwadzieścia dni urlopu, wtedy chwyciły go dwukrotnie. Raz wyleczyła go

*[W notatkach:] Żenskoto: a żenine pojako uroczali, po tamaszni. [Kobieta: a kobiety to
silniej uroczyły, tak jak trzeba].

⁴²Dla oddania w przekładzie specyfiki uroku rzucanego słowami (mac. podrek) przyjmu-
jemy ekwiwalent urzeczenie.
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jedna kobieta w Breznicy, drugi raz jego matka — zażegnywała uroki we-
dług specjalnego przepisu.
Trpo wtedy świetnie wyglądał. Był tak tłusty, że nie mógł zgiąć nóg;

piersi miał jak kobieta: wprost mu wisiały. Ubrał się w nowe ubranie, wy-
stroił i poszedł w gości do Breznicy. I wtedy natychmiast go chwyciło.
Nie każdy człowiekma złe oczy; ojciec Stojana, Ognian, miał oczy urocz-

ne. Gdy spojrzał na jakiegoś chłopca, ten zaraz zachorował. Gdy spojrzał na
źrebię, cielę — to niechybnie musiało zdechnąć. Był wprost udręką wsi. […]
Uroki chwytają się najbardziej tego, co piękne [i] zdrowe. Zdrów, silny,

piękny człowiek, dziecko, źrebię, cielę, bydło — to domena, [w której]
uroki działają [najsilniej]. Również zielona, piękna pszenica, ogrody pełne
pomidorów i papryk, pasieki.

Trebowle. Ochrona pasieki przed urokiem. Końska czaszka

Praktyki zapobiegawcze. Umieszcza się [w widocznym miejscu] czasz-
kę bydlęcą (końską lub wołową), by zwabić wzrok człowieka o złych
oczach. Nie spojrzy na pszenicę, ogród, ule, ale na czaszkę, i w ten spo-
sób urok nie padnie na uroczliwy przedmiot.
Reasumując: wszystko, co jest dobitnym dowodem sporu⁴³ (bericiet),

jest domeną uroków. Zdrowie, płodność, rodność, piękność — w rozwoju,
w stawaniu się.
Co do [zdejmowania] uroków w czasie jedzenia — odpowiedź bez-

względnie negatywna (Welᴶanica: odpowiedź pozytywna!).

⁴³Spor (spór) — urodzaj, bogactwo, szczęście, powodzenie, plenność, płodność; to, co się
sporzy, przysparza. Polski i wschodniosłowiański odpowiednik mac. pojęcia bericiet.
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Charakterystyka choroby od oczi (Desojca). „Pa od oczi je, pa drugo
neszto go zgajrosało. Szto go prepału’at so barut — to’a od łoszotija je! Od
łoszotija go prepałuat. Na oczite go zgajrosało! Gledasze, kako se frłasze ta-
mo?”. — „[Zachoruje] od uroku, a potem coś innego pogorszy [jego stan].
Kiedy go przepalają prochem — to jest od łoszotiji! Od łoszotiji przepalają.
Od uroku mu się pogorszyło! Widziałeś, jak mu się tam przerzuciło?”⁴⁴.
System leczniczy od [urocznych] oczu: duanie. Od chorób, które się

„dochwyciły” [dołączyły, przyplątały] — leczenie odrębne. Również o cha-
rakterze profilaktycznym. „Od oczi kogaj go faciat, deczisznik da je daleko
(na me’ot cie mu se frlit!). Pa tuje, widisz, kokoszanci so kiselina mu kła’at
na me’ot. Deczisznik, da go fati, zato mu redaat trewana. Me’ot kogaj cie
bidet poduen od oczi”. — „Kiedy kogoś złapie urok, [trzeba] odgonić de-
czisznik (bo rzuci mu się na brzuch!). Dlatego kładą mu na brzuchu kurze
łajno z octem. Żeby nie zachorował na deczisznik, okładają mu brzuch zio-
łami. To wtedy, kiedy brzuch jest wzdęty od uroku”.

[Definicje uroku]
1. Definicja (Welᴶanica). „Oczi kogaj go faciat — to’a je (podrek)*. Cie

reczesz: ali uba’o, ali łoszo biło; ali na strana se puleło, ali prawo se pu-
leło, da je bołno, da si ponagajretiło. «U, stanało», cie reczesz, i togaj cie
go podreczesz. Ne kurtułujet żiwo. Cie go podreczesz i togaj cie mu pad-
net łoszo”. — „Kiedy kogoś chwytają [złe] oczy — to jest urzeczenie. Czy
powiesz, [że dziecko] było ładne, czy że było słabe; czy patrzyło w bok,
czy na wprost — to będzie na chorobę, żeby się poczuło bezradne. «Pięk-
nie urosło», powiesz, i [już] je urzekniesz: rzucisz urok. I może nie wyjść
z tego żywe. Urzekniesz je i dopadnie je Złe”.
2. Definicja (Stefkojca). „Eto taki cie go podreczesz, «biło arno», cie

reczesz, «biło arno!». To’a tuje cie se storit łoszo. To’a reczesz: «Cie go
podreczesz»”. — „O, tak możesz je urzec. «Ładne jest», powiesz, «ładne
jest!». I wtedy ono źle się poczuje. Wtedy się mówi: «Urzekłeś je»”.
3. Definicja (Desojca). „Podrek szto je? E, cie go podreczesz. «Szto biło

uba’o!» ili «Szto biło grubo!», cie reczesz i togaj cie go podreczesz. Swite
ne podreku’at. Od jedni faciat, od jedni ne faciat. Koj znajet, szto je?”. —
„Co to jest urzeczenie? Takie coś, jak kogoś urzekniesz. «Ale ładne!» albo
«Ale tłuściutkie!», powiesz — i wtedy je urzekniesz. Nie wszyscy urzekają.
Od jednych urok chwyta, od innych nie. Kto wie, co to takiego?”.

Duanie od oczi [Dmuchanie od uroku]

Całość praktyk. Obserwacje
Pasaże. Lekarka weźmie w prawą rękę garść soli i stanie obok chore-

go, zwrócona na wschód. Po czym, zmówiwszy modlitwę, pocznie szeptać

*[Terminologia dotycząca uroku w notatkach:] Mitanica te woczosała. [Mitanica cię zu-
roczyła]. Woczosano dete. Podreczeno dete. [Oba przymiotniki oznaczają dziecko zuroczone.
Pierwszy odnosi się do rzucenia uroku spojrzeniem (od oczi), drugi — słowami (so recz)].

⁴⁴Mowa zapewne o objawach deczisznika.
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Wołcze. Du’anie od oczi. Dmuchanie od uroku. Zabieg w wykonaniu Cwetkojcy

zamówienia, lewą zaś ręką wykonuje pasaże lecznicze. Te pasaże to głów-
ny element du’ania [dmuchania] […]. Palce ręki wyciągnięte i zebrane
wierzchołkami. Ruchy ręki w płaszczyźnie wertykalnej: od siebie ku głowie
chorego, następnie ku górze i półkolem zwrócone z powrotem ku lekarce.
To wszystko przy akompaniamencie [zamówień].
Dmuchanie. Cmokanie. W pauzach między jedną a drugą formułą le-

karka bądź dmuchnie — silnym wydechem, z wargami zebranymi w krąg
— w kierunku głowy chorego, bądź cmoknie — piskliwie i przeciągle.
„Skrzyżowanie”. Po pasażach „skrzyżuje” chorego. Wciąż trzymając sól

w prawej ręce, palcami lewej dotknie go [na] krzyż: lewa noga, prawe
ramię; prawa noga, lewe ramię.
Preparacja leku. Palenie soli. Preparacja wody. [Na] tym du’anie skoń-

czone. Lekarka rzuca sól [do] ognia i [z miejsca], gdzie sól [rozpryskuje]
się w ogniu, weźmie odrobinę popiołu, rzuci w miskę z nienapoczętą wodą
i obmyje stołki i próg.
Zbieranie wody po stołkach. Obmywania stołków i progu dokonuje

się w następujący sposób. Lekarka weźmie drewnianą łyżkę, zbliży się do
stołka, schyli, i zaczerpnąwszy łyżką wody, wyleje ją ostrożnie [na] śro-
dek […] stołka. Chwilę poczeka, po czym skieruje łyżką wodę do brzegu
[stołka] i ponownie zbierze ją w miskę. W ten sposób obmyje trzy lub pięć
stołków [oraz] próg.
Badnickie ciasto. Następnie wrzuci do wody odrobinę badnickiego ciasta.



582 WALKA O ŻYCIE. [ZDROWIE, CHOROBA I ŚMIERĆ W SYSTEMIE MAGII I RELIGII]

Wołcze. Du’anie od oczi. Dmuchanie od uroku. Zbieranie wody po stołkach

Wołcze. Du’anie od oczi. Dmuchanie od uroku. Pojenie pacjentki zebraną wodą
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Wołcze. Du’anie od oczi. Dmuchanie od uroku.
Obmywanie głowy pacjentki

Pojenie i mycie chorego.
Teraz idzie do chorego. Za-
czerpnie wodę łyżką i napoi
nią chorego. Resztą wody ob-
myje jego twarz i głowę —
wszystko lewą ręką.
Wylanie wody na [rozsta-

je]. To, co zostanie, wyleje na
rozstajne drogi.
Umycie rąk, zapłata.

Komentarze do praktyki
Tekst deskrypcyjny (Stef-

kojca):

Cie mu du’asz ponapred,
pa posle woda cie mu zbi-
rasz. So raka, so sołcata, cie
mu du’asz. Du’anie od oczi
— to’a ne wistina da mu du-
asz ti, tołku du’anie so raka
take. Wake so raka cie mu
czinisz. So lewata raka, szto
ne znajet krst. Nikako to’a ne
se zojit. A pak i mu du’asz.
Cie mu dunesz, cie dufnujesz po neki pat. I cie mu crcnesz po neki pat. Cie mu
crckasz. I cie go iskrstisz: ot lewata noga na desnoto rame, od desnata noga
na lewoto rame, w krst i w krst. Sołcata — cie ja turisz w ogoń. Kajszto cie
sprskotit sołcata w ogoń, cie zemisz i cie ja turisz w czanacze, wo wojcata. Pa
cie izmijesz stołojite — ja tri, ja pet — so łajca troa ji opłaknesz. Pa cie opłak-
nesz pragot, sindżirot i od ona, badniczko, cie grebnesz troa: ot krstot, szto
go maczkat, cie mu turisz troa. Pa cie napojisz bolesnikot od pepełca, pa cie
go izmijesz so lewata raka. Pa drugo niszto. Sweki pat cie faciat to’a. Nedeła
i petok ne, a drugi denoji se faciat.

Najpierw dmuchasz, a potem zbierasz wodę. Dmuchasz ręką i solą. Dmu-
chanie od urocznych oczu — to nie tak, że ty mu dmuchasz, tylko dmuchanie
[robi się], o, tak, ręką. W taki sposób ręką mu zrobisz. Lewą ręką, co nie zna
krzyża. To nijak się nie nazywa. Ale i tak mu dmuchasz. Dmuchniesz mu,
chuchniesz po kilka razy. I cmokasz. I skrzyżujesz [przeżegnasz] go: od lewej
nogi do prawego ramienia, od prawej nogi do lewego ramienia, na krzyż i na
krzyż. A sól rzucisz w ogień. Kiedy sól pryska w ogniu, weźmiesz ją i wrzucisz
do drewnianej miseczki, do wody. I umyjesz stołki — albo trzy, albo pięć —
i łyżką trochę opłuczesz. Potem opłuczesz próg, łańcuch i z tego [ciasta] badnic-
kiego troszkę zeskrobiesz: z tego krzyża, co go smarują⁴⁵, troszkę wrzucisz. I na-
poisz chorego [wodą z] popiołem, a potem obmyjesz go lewą ręką. I tyle. Robią
to za każdym razem. [Tylko] w niedzielę i w piątek nie, ale w inne dni się robi.

⁴⁵Chodzi o krzyż smarowany ciastem na drzwiach i oknach w Mał Badnik, por. wyżej
w rozdz. „Bożić — Wodici”.
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Tekst komentarzowy (Stefkojca):

Po stołojite zaszto woda zbirame? Boże! Od oczi — da mu se pominet na
deteto; kaj szto sedeli łudi! Osz, znajesz, ja sum sedeła, te go sfatili oczi od
mene. Ma cie go izmijesz stołot, cie go napojisz deteto. Pragot go mijat, szto
go prekoraczaat łudi.

Dlaczego zbieramy wodę po stołkach? Boże! Od urocznych oczu — żeby
przeszło dziecku; tam, gdzie ludzie siedzieli! Wiesz, ja siedziałam i urok je
złapał ode mnie. Ale umyjesz stołek i [tą wodą] napoisz dziecko. I próg myją,
co go przekraczają ludzie.

Zamawianie (Stefkojca). Gdy się poi dziecko badnikiem [tj. wodą z cia-
stem badnickim], wówczas szepcze się zamówienie:

Kako Badnik, szto doszoł, projszło,
Tako owo na detewo da projdet.

Jak Badnik co przyszedł i przeszedł,
Tak i to niech dziecku przejdzie.

Du’anie od oczi [Dmuchanie od uroku] (Cwetkojca)

„Sefte cie duam od oczi (so soł duam od oczi), posle cie mijem stołojite,
posle cie gasim jaglenieto”. — „Najpierw podmucham od oczu (od oczu
dmucham solą), później umyję stołki, później będę gasić węgle”.
1. Podczas duania ruchy lewą ręką i zamawianie. Od czasu do czasu

dmuchnięcie:

Al’ od oczi?
Al’ od podrek?
Al’ od nawrat?
Al’ od turczin?
Al’ od kauri?
Wetor neka te wejet,
Łoszotija neka gubit,
Łoszotija neka odignet
I znajni i neznajni — sweta łoszotija!
Kako soł i woda szto se toczit,
Take łoszotija od Tometa da se toczit.

Czy ze spojrzenia?
Czy z urzeczenia?
Czy od nawrotu?
Czy od turka?
Czy od giaura?
Niech wiatr cię owieje,
Niech cię opuści łoszotija,
Niech się [stąd] ruszy łoszotija
I znana i nieznana — cała łoszotija!
Jak sól i woda, co płynie,
Tak niech łoszotija odpłynie od Tomego.

2. Rzucenie soli w ogień. [Zamówienie]:

Kako sołwa, szto se rasturat,
Szto ne stojit w ogoń,
Take łoszotija na detewo da ne stojit.

Oczite da im puknat,
Wedzite da im padnat!

Jak sól, co się rozpuszcza,
Co nie zostaje w ogniu,
Tak niech łoszotija nie zostanie przy

dziecku.
Niech im pękną oczy,
Niech im wypadną rzęsy!

3. Zbieranie wody po stołkach. Z każdego stołka osobną łyżką. [Zamó-
wienie]:
Gdy woda [polewana]:

Kako wodawa szto je na stoł,
Tako łoszotijata da ne stojit.

Jak ta woda, co jest na stołku,
Tak niech łoszotija nie zostaje.
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Wołcze. Du’anie od oczi. Dmuchanie od uroku

Wołcze. Du’anie od oczi. Dmuchanie od uroku
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Kako na stołow szto ne stojit wodawa,
Take łoszotija da ne stojit na Daniła.

Tak, jak woda nie zostaje na stołku,
Tak niech łoszotija nie zostanie przy

Danile.

Gdy zbierana:

Kako wodawa szto ja ulisu’am,
Take łoszotija cie uliszet.

Jak ta woda, co ją zbieram,
Tak niech będzie zebrana łoszotija.

4. Gaszenie węgli. Na miskę chustka, tak że woda na chustce. Tu rzuca
[węgielek] po [węgielku]. („Cie go wkretujesz so żar żiw pa cie go pikniesz
w woda”. — „Kładziesz żywy żar i potem go wrzucasz do wody”). I pyta:

Odoszto je?
Al’ od majka? Al’ od tatka?
Al’ od strika? Al’ od deda?
Al’ od baba? Al’ od strina?
(Po mnie — swi cie gaczkam).
Owde te wikam, owde te kanam,
Na żar da dojdesz.
Kako żaron, szto je zapalen, ugasna,
Take sweta łoszotija da ugasnet.
Ako si od majka — po majka ti!
Ako si od tatka — po tatka ti!
Itd.
Ako si od Damjana — po Damjana ti!
Itd.
Ajde, oczi doszła — oczi da odat!

Skądeś [przyszedł]?
Czy od matki? Czy od ojca?
Czy od stryja? Czy od dziadka?
Czy od babki? Czy od stryjny?
(Aż do mnie. Wszystkich zamawiam)⁴⁶.
Tu cię wołam, tu cię zapraszam,
Przyjdź do żaru.
Jak żar, co płonie, zgaśnie,
Tak niech zgaśnie cała łoszotija.
Jeśliś od matki — idź do matki!
Jeśliś od ojca — idź do ojca!

Jeśliś od Damjana — idź do Damjana!

Hajda, urok przyszedł — niech urok
odejdzie!

Komentarz. Gaszenie węgli. „Kogaj cie go izwadisz jaglenion — żiwi
włakna, kako wołna w ogoń pletena! Od koj czoek je oczi — ot toj włakna
cie izłagaat. Ako je beł czo’ek — beli włakna; ako je crn — crni włakna
cie izłagaat. Kauri mije sme. Mije — od nasza wera łudi. Wlegoł owaj,
wlegoł owaj pa owaj, pa go fatili oczi”. — „Kiedy wyciągniesz węgielek,
[widać] żywe włókna, jak wełna w ogniu dziana! Od którego człowieka
pochodzi urok — takie włókna wychodzą. Jeśli człowiek jest blondynem
— białe włókna; jeśli jest ciemny—wychodzą czarne włókna. My jesteśmy
giaurami, my— ludzie naszej wiary⁴⁷. Ten wchodził, wchodził ten i tamten
— i rzucił urok”.
5. [Przyżeganie] żarem w chustce. [Zamówienie]:

Żiw żar kłaam, żiwa łoszotija ja
wadziam

Od żili, od raki, od kolena, ot prsti,
Od nokti, od ramena, od srce, [od]

perczik,

Żywy żar kładę, żywą łoszotiję
wyciągam

Z żył, z rąk, z kolan, z palców,
Z paznokci, z ramion, z serca,

z warkocza,

⁴⁶Tu Cwetkojca objaśnia, że jako potencjalnych sprawców uroku wymienia wszystkie oso-
by z otoczenia chorego, z sobą samą włącznie.

⁴⁷Obrębski przetłumaczył to zdanie: „My jesteśmy chrzczeni”. Więcej na temat chrztu jako
warunku stosowania magii leczniczej niżej w podrozdz. „Basnarica [i jej praktyki]”.
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Od kocki, od nogi, od głata,
Sweta łoszotija ja wadziam od Daniła.
Ja so woda mija, sweta łoszotija cie

izmija.
Gospod da raskrsti, Gospod da

razdwoja.

Z kości, z nóg, z głowy,
Całą łoszotiję wyciągam z Daniła.
Wodą myję, całą łoszotiję wymyję.

Pan rozkrzyżuje, Pan oddzieli.

6. Pojenie z łyżek (3–5):

Kako owo szto je uliszeno, otpraznieno,
Take łoszotija da si delit,
Da si dwojit od Daniła.

Jak to, co jest zebrane, opróżnione,
Tak łoszotija niech się oddzieli,
Niech się odczepi od Daniła.

7. Przerzucanie łyżek nad głową. Lewą ręką w prawą stronę (lekar-
ki). Łyżka winna paść zwrócona [wypukłą stroną] na ziemię. „Niczkum ne
sakat da bidet. Da je na liczno”. — „«Twarzą» w dół nie powinna upaść.
Lepiej na wprost”.
Przy przerzucaniu łyżek [zamówienie] brzmi:

Kako łajcawa szto ja frłam,
Take łoszotija da ja frłam,
Da ja nemat od Josifa.

Jak łyżka, co ją odrzucam,
Tak i łoszotiję odrzucam,
By jej nie było przy Josifie.

Cie preturisz pod stre’a [Przerzucasz pod okapem]:

Kako stre’a szto kapet,
Take swe łoszotija da ne kapet,
Da se dwojit, da se delit.

Jak okap, co [z niego] kapie,
Tak cała łoszotija niech nie kapie,
Niech się odczepi, niech się oddzieli.

Du’anie od oczi (Miłoszica)

Sednało detewo na drumoji, na raskrsnici. Sednało, se skriwiło, se razpła-
kało. Eto je Słonczogledo’a Majka. Go praszujet: „Szto si sednało tu i szto si
se skriwiło?”. — „Ne me praszuj — welit — ja sum bołno, poboleno. Oczi me
fatili, ali od żeni, ali od mażi”. — „Ne boj se, dete, eto ja, Trenda so błaga
duszica, so lesna raczica! Cie w’ispratim po płanini, po ładnini. Segaj niz gora
zelena da pominete. Wrf płanina da izlezete. Cwecie da si berete, kitki da si
kitite. Na kapa da si redite i na siłaf da si merite. Detewo od cwecie ne beret,
ne we redit. At dojde, na srmo sedło cie sedite, na zengi cie si stojite. Uzda
w raka strebrena cie drżite. Toj cie wi raznosujet po płanini, po ładnini. De-
teto ni at imat, ni sedło imat — ne możet da te [nadpisane: wi] nosit. Szuma,
gora se razweseliła. Szuma se razszumiła, sziroki senki naprajiła. Pod senka cie
si sedite. Detewo ni szuma szumit, ni senka wi prawit. Zemna se razweseliła,
cwecie, trewa narasła. Cwecie cie si berete, tamo cie si redite. Detewo ne wi
beret, ne wi redit”.

Dmuchanie od uroku (Miłoszica)

Usiadło dziecko na drogach, na rozdrożach. Usiadło, skuliło się, zapłakało.
Podchodzi do niego Słonecznikowa Matka i pyta: „Dlaczego tu siedzisz i cze-
mu płaczesz?”. — „Nie pytaj mnie — mówi ono — jestem chore i cierpię. Urok
mnie chwycił, albo od kobiety, albo od mężczyzny”. — „Nie bój się, dziecko,
jam Trenda z dobrą duszyczką, z lekką rączką! Zaprowadzę was, [uroki], w gó-
ry cieniste. Przez las zielony przejdziecie. Na szczyt góry wejdziecie. Kwiaty
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będziecie zbierać, wianki splatać. Na czapce je przyczepicie, za pas włożycie.
Dziecko kwiatów nie zbiera, nie przystroi was. Koń przybył, na srebrnym sio-
dle siądziecie, w strzemionach staniecie. Srebrną uzdę w ręce weźmiecie. On
poniesie was przez góry, przez cieniste. Dziecko nie ma ni konia, ni siodła,
nie może was nosić. Lasy, góry się rozweseliły. Las się rozszumiał, rozłożyste
cienie zrodził. W cieniu usiądziecie. Dziecko ni lasu nie rozweseli, ni cienia
wam nie sprowadzi. Rozweseliła się ziemia, kwieciem i trawą porosła. Kwia-
tów nazbieracie, [kwiatami] się przystroicie. Dziecko was nie zbiera, ani was
nie stroi”.

Pawlejca [od] Kosowo mu du’a na dete [Pawlejca z Kosowa dmu-
cha dziecku]:

Cwilit, płaczet Tomisław kako łuta
zmija,

Strecie mu je majka Bogorojca, go
praszujet:

Szto ti je, Tomisławe, szto mi ti je,
Odoszto si bolen?
Od oczi ali od uroci?
Ali od nadworeszen, ali od domaszen?
Ako si od domaszen, da mu puknat

oczite!
Ako si od nadworeszen, da mu puknet

srceto!
(Namnisuj go itp.:)

Ako si Dosta, dosta sto’a!
Ako si Krajnia, dosta krajina drża!
Ako si Cweta, izlezi na płanina,
Cwecie beri, kitki kiti, na drugaczki

da’aj!
(Odrwcianie:)

Aj, da si odisz, sedenie nemasz owdeka!
Kumot te kanili.
Na beł koń cie jaszesz,
Preko modro more cie te nosit,
Woda cie gazit, cie te ne nakwasit.

Carot imat tri radosti:
Sina żenit, wnucze briczit, nowa kucia

prajit.
Seło pozojił, tri tułbeni imat poweseni.
Tebe te czekat, da te darujet.

Płacze, łka Tomisław jak żmija
rozjuszona,

Spotyka go Matka Boża i pyta:

Co ci jest, Tomisławie, co ci to,
Od czegoś chory?
Czy od oczu, czy od uroków?
Czy od przybysza, czy domownika?
Jeśli od domownika, niech mu pękną

oczy!
Jeśli od przybysza, niech mu pęknie

serce!
(Nazywanie itp.:)

Jeśliś Dosta, dość tu stałaś!
Јеśliś Krajna, dość tym krajemwładałaś!
Jeśliś Kwietna, uciekaj w góry,
Kwiaty zbieraj, wianki splataj,

przyjaciółkom wręczaj!
(Wypędzanie:)

Idź precz, nie ma tu miejsca dla ciebie!
W kumy cię prosili.
Białego konia dosiądziesz,
Przez błękitne morze cię poniesie,
Po wodzie będzie brodził, ciebie nie

zamoczy.
Ma car trzy radości:
Syna żeni, wnuka chrzci⁴⁸, nowy dom

buduje.
Wieś zaprosił, trzy chusty rozwiesił.
Czeka na ciebie, by cię obdarować.

Od oczi [Od uroku]
Jaglinia ne gasit, samo so zborenie. (Ne rabotam ja taki, ne zboram

ja taki). [Nie gasi się węgla, tylko się mówi. (Ja tak nie robię, nie mówię
tak)].

⁴⁸W oryg. briczit — dosł. strzyże (por. wyżej podrozdz. „Chrzciny” w rozdz. „[Organizacja
społeczna i rodzinna wsi poreckiej]”).
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Pisztit, cwilit Tomisław kako łuta zmija.

Strecie mu je majka Bogorojca.
Go praszujet: Szto ti je, Tomisławe,
Szto ti je, sinko?
Odoszto si bołno, od oczi ali od uroci?

Ne me praszuj, majko Bogorojco,
I ja ne znam odoszto sum bolen.
Ako si Dosta, dosta sto’a, stani, ojsi!

Ako si Cweta, dosta cwecie brała,
Izlezi po płanina!
Cwecie beri, kitki kiti.
Ajde, carot kuma te kanił da bidisz.

Sin żenit, wnucze briczit,
Nowa kucia prajit, seło pozojił.
Obesił tri tułbeni na kuciata,
Swe tebi cie te darujet.

(3 pati).

Płacze, łka Tomisław jak żmija
rozjuszona,

Spotyka go Matka Boża
I pyta: Co ci jest, Tomisławie,
Co ci jest, synku?
Od czegoś chory, od oczu czy od

uroków?
Nie pytaj mnie, Matko Boża,
Nie wiem ci ja, od czego choruję.
Jeśliś Dosta, dość tu stałaś, wstawaj, idź

precz!
Jeśliś Kwietna, dość kwiatów zbierałaś,
Uciekaj w góry!
Kwiaty zbieraj, bukieciki składaj.
Hajda, car cię zaprosił, byś jego kumą

była.
Syna żeni, wnuka chrzci,
Nowy dom buduje, całą wieś zaprosił.
Trzy chusty na domu rozwiesił,
Wszystkie trzy tobie daruje.

(3 razy).

[Zamówienie od uroku:]

Urok sedit na prag, uroczica pod prag.

Urok oburocził, uroczica odroczujet.
Kaj urok dewet bracia:
Od dewet — osum,
Od osum — sedum,
Od sedum — szest,
Od szest — pet,
Od pet — czetiri,
Od czetiri — tri,
Od tri — dwa,
Od dwa — jeden,
Od jeden nemasz ni jeden.
Ojsi, urocze, w gora, w płanina*,
Wo złaboka reka,
Kade peteł ne pejet,
Kade kokoszka ne krkat,
Kade pes ne łajet,
Kade maczka ne maukat,
Kaj se dziawołi zbira’at,
A ottuje andzieli begaat.

Urok siedzi na progu, uroczyca pod
progiem.

Urok zuroczył, uroczyca oduracza.
Miał urok dziewięciu braci:
Z dziewięciu — ośmiu,
Z ośmiu — siedmiu,
Z siedmiu — sześciu,
Z sześciu — pięciu,
Z pięciu — czterech,
Z czterech — trzech,
Z trzech — dwóch,
Z dwóch — jeden,
Z jednego nie masz żadnego.
Idź precz, uroku, na lasy, na góry,
W rzekę głęboką,
Gdzie kogut nie pieje,
Gdzie kura nie gdacze,
Gdzie pies nie szczeka,
Gdzie kot nie miauczy,
Gdzie diabli się zbierają,
Skąd anioły uciekają.

Woda warenie

Zbieranie
Grne:

*[Wariant tekstu:] u golema płanina [na wielką górę].
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1. Błaga łoza: da bidet błago na duszawa, łoszotija da nemat.
2. Bosilek: kako szto je bosilekow czist, dobar — dobro, arno da mu bidet

Tometu.
3. Srecia, sreciawa: da bidet srećno.
4. Wratikawa: da ja wratit łoszotijawa.
5. Niszan: niszanow go kłaam, go wadziam, łoszotijata da izwa’am.
6. Paricze mu kła’am, kako strebro na dusza [da] bidet, zdrawje da dobi-

jet.
7. Wodawa ja zbiram, sweta łoszotija da ja soberem, da ja izwa’am od

Tomisława.
Ledzienczeto:
1. Pomet: kako pometow szto metet, take sweta łoszotija cie ja smeta.
2. Strużkawa cie struża, łoszotijata cie ja wadzia.
3. Metława cie meta, sweta łoszotija cie ja smeta.
4. Czeszałkawa cie czeszłat, sweta łoszotija cie ja oczeszła.
5. Czeszałow cie czeszłat, sweta łoszotija cie ja sczesłat.
6. 7. 8. Kako łajciwe szto crpat, take sweta łoszotija cie ja iscrpam.
9. Grneno i wodata.
(Tołku se: li’o).

Gotowanie wody ⁴⁹

Zbieranie
Garnek:
1. Słodkie winogrona: żeby było słodko w duszy, żeby zła nie było.
2. Bazylia: tak, jak bazylia jest czysta i dobra, tak żeby było dobrze To-

memu.
3. Szczęstka [kosaciec]: żeby było szczęście.
4. Wrotycz: żeby zło zawróciło [tam, skąd przyszło].
5. Niszan: wkładam ten niszan [i] wyjmuję go, żeby wyciągnąć zło.
6. Wkładammu pieniążek, żeby był jak srebro dla duszy i żeby był zdrowy.
7. Wodę zbieram, żeby zebrać całe zło i wyciągnąć z Tomisława.
Miseczka:
1. Pomiotło: jak to pomiotło zamiata, tak całe zło powymiatam.
2. Strużyny strugam, zło wyciągam*.
3. Miotła będzie zamiatać, całe zło powymiatam.
4. Grabie będą grabić, całe zło wygrabię.
5. Grzebień będzie czesał, całe zło wyczeszę.
6. 7. 8. Jak te łyżki czerpią, całe zło wyczerpię.
9. Garnek i woda.
(Tyle jest — nie do pary).

Zamawianie (Cwetkojca): „Babini gaczki, J[osif]!”. — „Babskie zama-
wianie, J[osifie]!”.

(Namnisu’anie:)
Odoszto si?
Ali od podrek, ali od nawrat,
Ali od wetra, ali od oczi?

(Nazywanie:)
Od czegoś chory?
Czy z urzeczenia, czy od nawrotu?
Czy od wiatru, czy od złych oczu?

*[W notatkach:] sruszka (szto sruszeme kowczeg) [strużyny (zestrugane ze skrzyni)].

⁴⁹W materiałach Obrębskiego brak opisu aktu gotowania wody; zachowała się tylko do-
kumentacja fotograficzna i te fragmentaryczne notatki.
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Wołcze. Woda warenie. Gotowanie wody (lekarka: Cwetkojca, pacjent: Tome)

Wołcze. Woda warenie. Gotowanie wody
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Wołcze. Woda warenie. Gotowanie wody

Koja teżina? Koja wrelina?
Na owija sat,
Na owija minut, łoszotijo,
Cie te izwadzia,
Cie te oddeła,
Cie te odkornia,
Cie te odwoja.
Ot kocki, ot nokti, ot żili,
Ot kolena, ot ramena,
Sweta łoszotija cie ja izwadzia.

(Odwrcianie, odwracianie:)
Ako si od nawrat, odwrti se,
Ako si od podrek, odwoji se,
Ako si od wetor, oddeli se,
Ako si od oczi, po oczi nifni da si odisz,
Ako si od sencziszte — dosta sede,
Dosta pije, dosta jade,
Aj ja cie t’odeła, da si odisz!
Sweta teżina, sweta wrelina,
Sweta łoszotija, izłagaj si!
Ajde, wrti koło naokoło,
Odwrti go, otsuni go,
Sweta łoszotija oddeli ja, odwoji ja,
Ot kocki, ot nokti, od żili,
Ot kolena, ot ramena.
Ajde po zwezdici, po wetor, po sołnce,

Ile to waży i mierzy?
W tej godzinie,
W tej minucie, łoszotijo,
Wyciągnę cię,
Oddzielę cię,
Z korzeniem wyrwę,
Odczepię cię.
Z kości, z paznokci, z żył,
Z kolan, z ramion,
Całe zło wyciągnę.

(Wypędzanie:)
Jeśliś od nawrotu, odwróć się,
Jeśliś z urzeczenia, odczep się,
Jeśliś od wiatru, odłącz się,
Jeśliś od oczu, wracaj do ich oczu,
Jeśliś z przywidzenia — dość tu byłaś,
Dosyć piłaś, dosyć jadłaś,
Wypędzam cię, idź precz!
Całą wagą, całą miarą,
Cała łoszotijo— wyłaź!
Hajda, kręć się koło naokoło,
Odkręcaj ją, odsuwaj ją,
Całą łoszotiję oddzielaj, odczepiaj,
Od kości, paznokci, żył,
Od kolan, od ramion.
Hajda do gwiazd, na wiatr, do słońca,
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Wołcze. Woda warenie. Gotowanie wody

Pacierz przed myciem Mycie

Po gora, po szuma,
Ajde, łoszotijo, ojsi!

Na góry, na lasy,
Hajda, łoszotijo, idź precz!

Gdy się myje — ponowna modlitwa:

Ajde, ojsi!
Kako nebo i zemna szto se odeleni,
Take łoszotija Tomisławo’a
Da se odelisz, da se odwojisz.

Hajda, idź sobie!
Jak niebo i ziemia, co są oddzielone,
Tak łoszotijo od Tomisława
Oddziel się, odczep się.

Przestrach i cięcie przestrachu — Upłaf. Czaczkanie od upłaf

Upłaf (Kolo, Stefkojca, Welᴶanica)
Objawy: Chory z trudem trzyma się na nogach, nie dosłyszy. Również

się trzęsie: „cie go streset”. „Żołt cie bidet, nogite cie mu se seczat, cie
pożołciejet na lice. Da se upłaszit, cie go treset — treska”. — „Zżółknie,
nogi odmówią mu posłuszeństwa, pożółknie na twarzy. Jak się wystraszy,
będzie go trząść— trzęsionka”. Człowiek jest ogłuszony, nie dosłyszy. Chód
ciężki, z trudem idzie, podpiera się. Bożinica traktowała to jako żart, że od
upłafu nie możemy spać nocą. Bezsenność nie jest znamieniem upłafu.
Przyczyny: „Cie s’upłaszit czo’ek. Ja puszka cie puknat, ja nekoj cie go

brkat. Nekoj cie ufnet. Ja wołk cie go brkat. Ja guszter cie mu se smotkat
wo nogite. Cie mu se storit”. — „Przestraszy się człowiek. Czy strzelba
wystrzeli, czy ktoś go goni. Ktoś krzyknie uf! [co jest wyrazem przestrachu,
upłafu]. Wilk go pogoni. Jaszczurka zwinie mu się w nogach. I zrobi mu
się [przestrach].



594 WALKA O ŻYCIE. [ZDROWIE, CHOROBA I ŚMIERĆ W SYSTEMIE MAGII I RELIGII]

Socjologia: Najbardziej eksponowane na upłaf [jest] dziecko. Wystar-
czy znienacka krzyknąć. Przestraszy się, poblednie i upłaf gotów.
Terapia: czaczkanie*.
Zaraźliwość: Nie.
Prof[ilaktyka]: Nic⁵⁰.

Czaczkanie od upłaf [Cięcie przestrachu] (Desojca)

Czaczkanie stosuje się, gdy chory cierpi od upłaf [od przestrachu].
Chory siądzie na stołku, z gołą głową, poza tym zwyczajnie — w ubra-

niu. Babica zwróci się ku słońcu, trzykrotnie się przeżegna i [trzy razy]
wyszepcze słowa modlitwy (zapewne: „Gospode pomozi! Ja so recz, Go-
spud so błausuf. So lewa raczica, so błaga duszica” — „Boże dopomagaj!
Ja ze słowem, Bóg z błogosławieństwem. Z lewą rączką, z dobrą duszycz-
ką”**). Po czym przystąpi do chorego. Na głowie umieści mu złożone na
krzyż nici (urezniczki [dosł. „odcięte”]). Są to te nici, które pozostały z osno-
wy wpuszczonej w bardo tkackie, nici nadmiarowe. Nici te umieści również
na kolanach [chorego]. Następnie weźmie w rękę nóż, siekierę lub sierp
i „naciąwszy” krzyż na głowie chorego, pocznie tym ostrym instrumentem

Wołcze. Czaczkanie od upłaf . Cięcie przestrachu

Akt wstępny. Skrzyżowane nici na głowie
i kolanach chorej

Uderzanie chorej w takt zamówienia

*[Na marginesie:] synonimy: seczet = czaczkat.

**[Wariant:] „Pomozi Bog, ja so recz, Bog so bła’usuf”. [„Boże dopomagaj, ja ze słowem,
Bóg z błogosławieństwem”].

⁵⁰W notatkach terenowych jest informacja, że upłaf należy leczyć w środę i sobotę.
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Wołcze. Czaczkanie od upłaf . Cięcie przestrachu

„Niech się Złe rozkrzyżuje” „Wszystko ci odetnę, wszystko
ci odrąbię”

Akt wypędzania:
„Idź sobie na góry, na pagórki”

uderzać po jego ciele, przesuwając z góry na dół w odstępach [po] 10–
–20 cm. Równocześnie szepcze [zamówienie]:

Strasziliszte, płasziliszte,
Pritrusało se, [pritresło se],
Ajde, stani, si odi!
Szto si se pritrusało? Szto si se pritresło?
Ajde, owde rabota nemasz,
Owde pijenie nemasz, owde jadenie

nemasz,
Owde trniak nemasz, owde koreń

nemasz.
Stani, odi si!
Ja cie t’isprata, ja cie t’isecza.
Cie isczista, cie izmeta,
Cie istrupa, cie isprata:
Po żili, po nokti, po kocki,
Po kolena, po raki, po ramena.
Niszto łoszotija ne osta’a.

Straszydło, płoszydło,
Przylazło, przytrzęsło się,
Hajda, wstawaj, idź sobie!
Po coś przylazło? Po coś się przytrzęsło?
Hajda, nie masz tu czego szukać,
Tu picia nie masz, tu jedzenia nie masz,

Tu ciernistych krzaków nie masz, tu
korzenia nie masz.

Wstawaj, idź sobie!
Ja cię odeślę, ja cię odetnę,
Wyczyszczę, wymiotę,
Odrąbię, odeślę:
Z żył, z paznokci, z kości,
Z kolan, z rąk, z ramion.
Nic z łoszotiji nie zostanie.

Gdy dojdzie do nóg, wówczas na ziemi natnie nożem krzyż: „Łoszotija
da se raskrstit” — „Niech się Złe rozkrzyżuje”. [I wypowie zamówienie]:

Da se raskrsnit bolesnica po patoji,

Po drumoji, po płaninia
— cie odwrciam!

Niech się choroba rozkrzyżuje po
drogach,

Po gościńcach, po górach
— wypędzę ją!

Po czym powtórzy trzykrotnie zabieg i [zamówienie].
Następnie, posypując jęczmieniem chorego i wokół niego, [wypowie]

zaklęcie, zazwyczaj powtarzane przy tym zabiegu:
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Jaczmenon da jaczit,
Miłosz da ne jaczit.

Niech jęczmień jęczy,
Miłosz niech nie jęczy*.

Następnie weźmie nóż, siekierę lub sierp i tnąc na kawałki urezniczki,
ponownie wypowie:

Swe cie t’isecza, swe cie t’istrupa,

Swe cie t’isczista, swe cie t’izmeta.

Ajde stani, odi si!

Wszystko ci odetnę, wszystko ci
odrąbię,

Wszystko ci wyczyszczę, wszystko ci
wymiotę.

Hajda, wstawaj, idź sobie!**

Po czym, podnosząc ponownie nóż lub inne ostre narzędzie na wy-
sokość głowy i tnąc urezniczki w strzępy (najpierw te, co były na głowie,
potem te, co były na kolanach), ponownie wypowie:

Swe cie t’isecza, swe cie t’istrupa,

Swe cie t’isczista, swe cie t’izmeta.

Po żili, po nokti, po kocki,
Po kolena, po raki, po ramena.
Niszto łoszotija ne osta’a.
Ajde, stani, odi si!
Ako si od kucze, na kucze,
Ako si od macze, na macze,
Ako si od czoek, na czoek,
Ako si od diwedija, na diwedija.
Ojsi, po płanini, po ridojite,
Kaj szto je czisto, kaj szto je uba’o,
Kaj szto imat trewa zelena,
Kaj szto ima czeszma szarena.
Tamo da si odisz, tamo da si igrasz!

Wszystko ci odetnę, wszystko ci
odrąbię,

Wszystko ci wyczyszczę, wszystko ci
wymiotę.

Z żył, z paznokci, z kości,
Z kolan, z rąk, z ramion.
Nic z łoszotiji nie zostanie.
Hajda, wstawaj, idź sobie!
Jeśliś od psa, [idź] na psa,
Jeśliś od kota, [idź] na kota,
Jeśliś od człowieka, [idź] na człowieka,
Jeśliś z dzikości, [idź] do dzikości.
Idź sobie na góry, na pagórki,
Tam, gdzie czysto, tam, gdzie pięknie,
Tam, gdzie trawa zielona,
Tam, gdzie zdrój kolorowy.
Tam sobie idź, tam się zabawiaj!

Ten ostatni ustęp (a właściwie dwa) wypowiada stojąc, [po] zakończe-
niu cięcia.
Następnie bierze do ręki miotłę (lub wiecheć z niej) i zmiatając z cho-

rego strzępy nici i omiatając go po ramionach, plecach, rękach, kolanach
i nogach ponowi:

Swe cie ti’izmeta, swe cie ti isczista,

Po żili, po nokti, po kocki,
Po kolena, po raki, po ramena.
Ajde stani, odi si!
Ako si od kucze itd.

Wszystko ci wymiotę, wszystko ci
wyczyszczę,

Z żył, z paznokci, z kości,
Z kolan, z rąk, z ramion.
Hajda, wstawaj, idź sobie!
Jeśliś od psa itd.

*[Przy tej formule adnotacja na marginesie:] Nie, to przy potkopuanie! Według Cira to
stosuje się po [pocięciu] urezniczek (nitek).

**[W rękopisie ten fragment — od „Następnie weźmie…” — jest przekreślony; obok dopi-
sek:] Nie! Ten materiał i ten opis ponownie wydusić i zwymyślać Desojcę! i Stefkojcę!
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Ten ostatni ustęp zowie się odwracianie [odwrcianie]⁵¹ (cie mu odwra-
ciam)⁵². Na tym kończy się leczenie.
Przy czaczkaniumoże być użyta również druga formuła magiczna, typu

legendowego:

Sedeła Sołncze’a Majka⁵³ medziu dwa pata, medziu dwa druma. Otade
idet bolesnik. „Ofka!” — tażit do Boga. Go praszujet Soncze’a Majka: „Aj, Sto-
jane, szto ti je, szto pisztisz? Odoszto si bolen? Od ognica al’ od bujica? Al’ od
sipanica? Al’ od wetra?”. — „Ne znam ja, Sonca Majko, odoszto sum bolen. Tri
godini sum bolen. Lek za mene nemat”. — „Nemaj gajle — mu welit — ja sum
Soncze’a Majka, ja cie promina so lewa raczica, so prawa duszica”.

Siedziała Słoneczna Matka między dwiema drogami, między dwoma go-
ścińcami. I zbliża się chory. „Ojoj!” — żali się Bogu. Pyta go Słoneczna Matka:
„Ej, Stojanie, co ci jest, czemu płaczesz? Na co chorujesz? Czy na ognicę [go-
rączkę], czy na pchlicę [wszawicę]? Czy na sypanicę [ospę]? Czy od wiatru?”.
— „Nie wiem, Słoneczna Matko, na co choruję. Trzy lata choruję. Nie ma dla
mnie lekarstwa”. — „Nie martw się — mówi do niego — ja jestem Słoneczną
Matką, ja cię wyleczę rączką lewą, duszyczką prawą”.

Po czym następuje jak w pierwszym tekście:

Swe cie t’isczista, swe cie t’izmeta,

Swe cie t’istrupa, swe cie t’isecza.

Po raki, po ramena, po kocki, po kolena.
Niszto łoszotija ne ostawa.
Ajde, stani, odi si! itd. (tri pati).

Wszystko ci wyczyszczę, wszystko ci
wymiotę,

Wszystko ci odrąbię, wszystko ci
odetnę.

Z rąk, z ramion, z kości, z kolan,
Nic z łoszotiji nie zostanie.
Hajda, wstawaj, idź sobie! itd.

(trzy razy).

Czaczkanie jak poprzednio. Wszystkie praktyki i kolejność jak poprzed-
nio.

Sołncze’a Majka

Pytania: Kto to? Co to znaczy? itp.
Odpowiedzi:
Desojca: 1. Pa take mu je gaczkata.
2. […] Biła se babczija, pa ime mu biło Sołncze’a Majka. Taja mu dawała

lek na bolesnikot. Toj si legnał na raskrsnici, na drum. I taja go streła bole-
snikot i go praszu’ała: „Odoszto si bolen? Al’ od ognica, al’ od bujica, al’ od
sipanica?”*. Taja biła ka doktur. Taja imała lekoji da mu da’at.

*[Wariant:] Take płakała, cwileła, imała maka. I praszuała go: „Odoszto si bolen?”. Bo-
lesnikot go praszu’ała. Słoncze’a majka go praszu’ała: „Odoszto si bolen, od ognica, al’ od
bujica?”. (Bujica = tifuzot). [Tak płakała, łkała, cierpiała. I pytała go: „Na co chorujesz?”.
Chorego pytała. Słoneczna Matka pytała go: „Na co chorujesz, na ognicę, czy na pchlicę?”.
(Pchlica = tyfus)].

⁵¹W notatkach występują naprzemiennie obie formy.

⁵²Odwracianie/odwrcianie (mac.) — odwracanie. Chodzi tu o zawracanie zła tam, skąd
przyszło, odsyłanie go na przynależne mu miejsce, wypędzanie go z ludzkiej ekumeny.

⁵³ Imię Słonecznej Matki Obrębski zapisuje (tak więc musiało być wymawiane) w wielu
wariantach: Sołncze’a, Soncze’a, Sonca, Słoncze’a, Sołneja Majka; także Słonczogledo’a Majka
(Słonecznikowa Matka).
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Preko wekow gaczka biła taja. Sum czuła basnarici ja gaczkat.
3. Sołncze’a Majka lekot mu je. Streciata niegowa, od bolesnikot. Cie se

prestrefit neszto, cie se stretet neszto, [cie odi] so nekoja biłka szto cie mu dajet.
4. Słoncze’a majka lekot mu je. Swetecot od niego mu bił. E, swetec szto

si imał, andzieł. More, swetecot se na drum. Streciata niegowa, od bolesnikot.
Cwetkojca: Sołncze’a Majka? Take si je na łafot: Sołncze’a Majka. Taja je

od crwenica.
Bożinica: Sołncze’a Majka — ne znam to’a ja. Ne sum czuła. Nesme swite

po toj sat rodeni.

Słoneczna Matka

Pytania: Kto to? Co to znaczy? itp.
Odpowiedzi:
(Desojca): 1. Takie jest na to zamówienie.
2. Była sobie babina, na imię miała Słoneczna Matka. Dawała lek chore-

mu. On leżał na gościńcu, na rozstajach. I ona go tu spotkała, chorego, i pyta
go: „Na coś chory? Czy na ognicę, czy na pchlicę, czy na sypanicę?”. Była jak
lekarz. Miała leki, które mogła dać.

To zamówienie było od pradawna. Słyszałam, jak znachorki zamawiały.
3. Słoneczna Matka jest dla niego lekarstwem. [Jest] szczęściem chorego.

Gdy coś [mu] się przytrafi, gdy coś [go] napotka, [idzie do niego] z jakimś
zielem, które mu daje.

4. Słoneczna Matka jest dla niego lekarstwem. [I] jego święty jest mu po-
mocny. Ot, ten święty, to o anioła chodzi. Święty, co spotykał go na drodze.
Miał szczęście ten chory.

Cwetkojca: Słoneczna Matka? Tak mówią: Słoneczna Matka. Ona jest od
wysypki (różyczki).

Bożinica: Słoneczna Matka — tego nie wiem. Nie słyszałam o tym. To nie
każdemu pomaga.

*

Czaczkanie od upłaf . Obserwacje
Miłoszica [czaczka] Stefkojcy, która od dawna cierpi na upłaf . Czacz-

kano ją, ale wciąż: „Uszi mi cziniat: dżiu, dżiu, dżiu” — „Moje uszy robią:
dżiu, dżiu, dżiu”*.
[Terminologia:] da ti seczem od upłaf, cie ti proseczem od upłaf, upłaf

da mi seczesz [ciąć przestrach, potnę ci przestrach, potnij mi przestrach].
Lekarka bierze nici urezniczki i garść jęczmienia. Chora zajmuje pozy-

cję siedzącą. Miejsce: „wisze crkwa, u bawcze” [nad cerkwią, w ogrodzie].
Nici, pocięte na sześć równych pasem, kładzie na krzyż na głowie i kola-
nach („cie mu wkretit na głata i na kolena”). Potem wziąwszy nóż w rękę,
przyłoży go do głowy chorej. [Zamówienie] tu brzmi:

Cziłasznicziszte, pritrusnicziszte!
Szto si se pritrusało ti?
Szto si se zastojało ti?

Włóczęgo, przybłędo!
Czemuś tu przylazło?
Czemuś tu się zatrzymało?

*[W notatkach:] Dżidżane — mi dżidżat w uszite, ali od upłaf, ali… [Gwizdanie — gwiż-
dże mi w uszach, albo z przestrachu, albo…].
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Po czym rozpoczyna [cięcie]. Ostrzem noża uderza w głowę na krzyż:

Cie t’isecza, cie t’istrupa, cie t’isprata,
Da si odisz po patiszta, po drumiszta,

ajde!
Od srcewo cie t’istrupa, cie t’isecza,
Od kożi cie t’istrupa, cie t’isecza,
Od kocki cie t’istrupa, cie t’isecza,
Od żili cie t’istrupa, cie t’isecza,
Od ramena cie t’istrupa, cie t’isecza,
Od kolena cie t’istrupa, cie t’isecza,
od nokti cie t’istrupa, cie t’isecza,
Cie t’isprata — ajde da si odisz!
Ajde, at dojde.
Na srmo sedło cie sedisz,
Na srebreni zenczi cie stojisz
I złatna uzda w raka cie drżisz.
Toj cie te raznosujet po płanini, po

ramnini,
Po patoji, po drumoji, po raskrenici.

Niz gora zelena da pominet, na wrf
płanina,

Tamo imat kofił do kolena,
Tamo je czisto, tamo je uba’o.

Odetnę cię, odrąbię cię, odeślę cię,
Chodź sobie po drogach, po gościńcach,

hajda!
Z brzucha cię wyrąbię, wytnę,
Ze skóry cię wyrąbię, wytnę,
Z kości cię wyrąbię, wytnę,
Z żył cię wyrąbię, wytnę,
Z ramion cię wyrąbię, wytnę,
Z kolan cię wyrąbię, wytnę,
Z paznokci cię wyrąbię, wytnę,
Odeślę cię — hajda, idź sobie!
Hajda, koń przyszedł.
Na srebrnym siodle siądziesz,
Na srebrnych strzemionach staniesz
I złotą uzdę w ręce weźmiesz.
On cię poniesie po górach, po

równinach,
Po drogach, po gościńcach, po

rozstajach.
Przez górę zieloną przejdzie, na sam

wierzchołek,
Tam dzika trawa rośnie do kolan,
Tam jest czysto, tam jest pięknie.

Po kilkukrotnym powtórzeniu czaczkania i zamawiania (ilość nie jest
ustalona: „Ne brojasze, kako cie ti dojdesz” — „Nie liczy się, [robisz] jak
ci wyjdzie”) następuje [cięcie] i zmiatanie nici. Lekarka [tnie] nożem ni-
ci najpierw nad głową chorej, potem nad jednym i drugim kolanem, tak
że pocięte kawałki spadają z powrotem na głowę i kolana. Przy tym za-
mawia:

Cie t’isecza, cie t’istrupa
Ot srcewo, ot głata, ot żili, ot nokti,

Ot kocki, ot ramena, ot kolena.

Odetnę cię, odrąbię cię
Od brzucha, od głowy, od żył, od

paznokci,
Od kości, od ramion, od kolan.

Po czym, wziąwszy w rękę miotłę (wiecheć trawy itp.), zmiata nimi
nici z chorej: z głowy na piersi, z piersi na kolana, z kolan po nogach na
ziemię.
[Zamówienie] brzmi:

Cie t’isecza cie t’istrupa, cie t’izmeta
Ot żili, ot nokti itp.

Odetnę cię, odrąbię cię, wymiotę cię
Z żył, z paznokci itp.

Po czym trzykrotnie obsypuje chorą naokoło [jęczmieniem], zamawia-
jąc przy tym:

Jaczmenow da jaczit,
Meglena da ne jaczit.

Niech jęczmień jęczy,
Meglena niech nie jęczy.
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Po czym uderza nożemw ziemię na krzyż: z prawej strony chorej, przed
jej nogami, po czym z lewej strony. Przy tym zamawia:

Cie t’preprata, da se ne wraciasz wecie.
Da se ne wraciasz nazad kaj Meglena.

Odeślę cię, nie wracaj więcej.
Nie wracaj już do Megleny.

Cała praktyka wykonywana lewą ręką: nóż trzymany w lewej ręce,
miotła w lewej. Jęczmień sypany lewą ręką.

*

Od upłaf (Cwetkojca)
Zamawianie i [cięcie]. [Cięcie] jak zwykle. [Zamówienie]:

Upłafcziszte, łoszotiszte!
Szto si se zasto’ało?
Szto si se zawrteło?
Szto si se zasedeło?
Ajde! Dosta sto’a! Dosta wrti!
Dosta sedi! Dosta jade! Dosta pije!

Stani, ojsi!
Stani, Stano! Stani, Stojno!
Stani, Kato! Stani, Katerino!
Stani, Sewdo! Stani, Sewderino!
Da si stanesz! Da si krenesz!
Sweta łoszotija da si ja nosisz! Da si odi!

Ja cie te wadzia, ja cie te guba, ja cie
t’isprata!

Cie mi te secza, cie mi te trupa, cie mi
te wadzia!

Da si odisz! Da si dwojisz! Da si delisz!
Ot żili, ot nokti,
Ot gława, ot srce,
Ot raki, ot ramena,
Ot kocki, ot kolena.
Sweta łoszotija, cie t’izwadzia,
Cie t’istrupa, da si odisz!
Cie ti dojdet Sołncze’a Majka,
Tebe cie ti mi wadziat!
Tebe cie ti mi delit!
Tebe cie ti mi gubit!
Tebe cie ti mi dwojit!
Cie ti pusztam kwaczka so dwanajest

piłci,
Sweta łoszotija pod kriła cie mi te nosit,

Przestraszyszcze, łoszociszcze!
Cóżeś się zatrzymało?
Cóżeś się zakręciło?
Cóżeś się zasiedziało?
Hajda! Dośćżeś stało! Dość się kręciło!
Dośćżeś siedziało! Dosyć jadło! Dosyć

piło!
Wstawaj, idź sobie!
Wstawaj, Stano! Wstawaj, Stojno!
Wstawaj, Kato! Wstawaj, Katerino!
Wstawaj, Sewdo! Wstawaj, Sewderino!
Wstawaj! Rusz się!
Całe zło ze sobą zabierz! Niech idzie

precz!
Wyciągnę cię, odprawię cię, odeślę cię!

Potnę cię, porąbię cię, wyciągnę cię!

Idź sobie! Odczep się! Oddziel się!
Od żył, od paznokci,
Od głowy, od brzucha,
Od rąk, od ramion,
Od kości, od kolan.
Wyciągnę cię, całe zło,
Wyrąbię cię, żebyś sobie poszło!
Przyjdzie do ciebie Słoneczna Matka,
Wyciągnie ciebie!
Oddzieli ciebie!
Zgubi ciebie!
Odczepi ciebie!
Wypędzę kwokę z dwunastoma

kurczętami*,
Całe zło pod skrzydłami poniesie.

*[W notatkach komentarz Cwetkojcy:] „Kwaczka na crwenicata je”. [„Kwoka jest na wy-
sypkę”].
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Lepo, dobro cie mi te nosit, cie mi
t’izwadit.

Ako si od nawrat, odwrti se!
Ako si od podrek, odeli se!
Ako si od oczi, odwoji se!
Ako si od sencziszte, otkorni se!
Razdełba, razdofka od Sofrema!
Sweta łoszotijo, da si delisz, da si

dwojisz!
Ot żili, ot nokti,
Ot głata, ot srce,
Ot raki, ot ramena,
Ot kocki, ot kolena.
Wetor cie te wejet,
Sołnce cie te grejet,
Rosa cie te rosit,
Słana cie te parit.
Sweta łoszotijo, ja cie t’odignem,
Ja cie t’odwojim, ja cie t’odeła!
Ja cie t’isprata po płanini, po ridnini,
Na wetor, na sołnce, na słana,
U szuma, po ridojite!

Pięknie, ładnie poniesie, wyjmie cię.

Jeśliś od nawrotu, odwróć się!
Jeśliś z urzeczenia, oddziel się!
Jeśliś od oczu, odczep się!
Jeśliś z przywidzenia, giń do korzenia!
Oddziel się, odejdź od Sofra!
Całe zło, oddziel się, odczep się!

Od żył, od paznokci,
Od głowy, od brzucha,
Od rąk, od ramion,
Od kości, od kolan.
Wiatr cię owieje,
Słońce cię ogrzeje,
Rosa cię orosi,
[A] szron niech cię przymrozi.
Całe zło, ja cię oderwę,
Odłączę cię, oddzielę cię!
Odeślę cię na góry, na pagórki,
Na wiatr, na słońce, na szron,
Na lasy, na góry!

Komentarz do poszczególnych ustępów Cwetkojczynych formuł: Wetor
cie te wejet… [Wiatr cię owieje]: „Koj si znajet zanat, błaze mu! Ni wetor
mu wejet, ni sołnce go grejet, ni rosa go rosit, ni se tulit waki…”. — „Kto
wie jak, temu łatwo! Ani wiatr mu nie wieje, ani słońce nie grzeje, ani rosa
go nie rosi, ani nie marznie taki…”.

Od upłaf (Cwetkojca):

Upłafcziszte, łoszotiszte!
Ajde, da si odisz!
Ajde, da si delisz!
Ajde, da s’odwojisz!
Kako nebo i zemna,
Szto se deleni, odwojeni,
Take łoszotija da s’odelit, da s’odwojit!

Stani, Stano! Stani, Stojno!
Stani, Kato! Stani, Katerino!
Stani, Sewdo! Stani, Sewderino!
Da si stanesz, da si odisz,
Sweta łoszotija da si nosisz!
Sołnce cie te grejet,
Sweta łoszotija cie odwejet, da cie

odignet.
Słana cie te parit,
Sweta łoszotija cie si odignesz, cie

s’odwojisz!
Ajde, da si odisz!

Przestraszyszcze, łoszociszcze!
Hajda, idź sobie!
Hajda, oddziel się!
Hajda, odłącz się!
Jak niebo i ziemia,
Co są oddzielnie, co są osobno,
Tak i zło niech się oddzieli, niech się

odczepi!
Wstawaj, Stano! Wstawaj, Stojno!
Wstawaj, Kato! Wstawaj, Katerino!
Wstawaj, Sewdo! Wstawaj, Sewderino!
Wstawaj, idź sobie,
Całe zło sobie zabierz!
Słońce cię ogrzeje,
Całe zło zwieje, oderwie.

Szron cię przymrozi,
Całe zło ruszaj stąd, odczep się!

Hajda, idź sobie!



602 WALKA O ŻYCIE. [ZDROWIE, CHOROBA I ŚMIERĆ W SYSTEMIE MAGII I RELIGII]

Upłafcziszte, łoszotiszte!
Kako nebo i zemna,
Szto se deleni, odwojeni,
Take upłaf da s’odelit i da s’odwojit.

Ot kocki sweta łoszotija da s’odelisz,
Da s’odwojisz!
Ot nokti sweta łoszotija da s’odelisz,
Da s’odwojisz!
Ot żili sweta łoszotija da s’odelisz,
Da s’odwojisz!
Ot damari sweta łoszotija da s’odelisz,
Da s’odwojisz!

Przestraszyszcze, łoszociszcze!
Jak niebo i ziemia,
Co są oddzielnie, co są osobno,
Tak niech się przestrach oddzieli, niech

się odczepi.
Od kości, całe zło, oddziel się,
Odczep się!
Od paznokci, całe zło, oddziel się,
Odczep się!
Od żył, całe zło, oddziel się,
Odczep się!
Od tętnic, całe zło, oddziel się,
Odczep się!

[Komentarz:]
Naszawa mrsza: szto je swe. [Nasze ciało: to wszystko].
Żili — ścięgna.
Damari: szto kołkat pod kożinka = modri żili. [Tętnice: karmione (tęt-

niące) pod skórą = niebieskie żyły].

Dziecinne:

Straf cie ti seczam, drwa cie ti beram,
Konczinie cie weże, od cie ti pusztam.
Kako drwawa szto si gorat,
Kako koncziniana szto si gorat,
Kako sekire szto seczet,
Tako dete da proodit

[nadpisane: si odit].
Kako ognie szto gorit,
Tako detewo da si odit.

Strach ci odetnę, drwa ci pozbieram,
Nici zawiążę, chód ci otworzę.
Tak, jak to drewno płonie,
Tak, jak te nici płoną,
Tak, jak siekiera tnie,
Tak dziecko niech zacznie chodzić.

Tak, jak ten ogień płonie,
Tak niech to dziecko chodzi.

Ssanie przez wampira. Gaszenie wody — Ispijeno od japer. Woda mu gasisz

Jeśli dziecko lub osoba dorosła cierpi na torsje (ból brzucha, wymioty)
i jeśli ma to miejsce w krótkim czasie po śmierci [kogoś] we wsi, wów-
czas istnieje podejrzenie, że [chorego] ssie wampir, że dziecko [zostało]
wyssane przez wampira („ispijeno od japer”)*.
Leczenie polega na doniesieniu ziemi ze świeżego grobu [i] zgaszeniu

tą ziemią nienapoczętej wody […], która w ten sposób uzyskuje własno-
ści lecznicze; [następnie wodę należy wypić]. Preparacja leku i leczenie

*[Zapiski w notatkach:] O szkodliwej działalności wampira mówią: „japerot go pijet”
[„wampir go ssie”]. „Japerot pijet. I stoka pijet toj. S kamenion cie frłat toj, cie pukotit”.
[Wampir ssie. I bydło też wysysa. Kamieniem za nim rzucą, strzelać będą”]. „Japerot da pijet,
srce da bolit, da mu dajet od wodata— uba’o je to’a”. [„Kiedy wampir ssie, boli brzuch, trzeba
dać (choremu) wody — tak jest dobrze”]. „Ispijeno od japer — woda da mu gasisz”. [„(Jeśli
dziecko jest) wyssane przez wampira — wodę mu zgasisz”]. „Możet da ne ispił; nije ispijena”.
[„Może i nie wyssał; nie została wyssana”].
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[są] poddane określonym regułom, które gwarantują skuteczność [tych za-
biegów].
Lekarka posyła dziewczynkę lub […] kobietę, [która nie jest rodna],

po świeżą wodę. Wody przynosi się tyle, ile potrzeba na lek — ni mniej, ni
więcej: jedno dżezwe⁵⁴. Następnie [sama] udaje się po ziemię. Na ustach
zawiązuje chustkę, co z jednej strony jest symbolem żałoby, z drugiej zaś
oznaką, że […] [wypełnia] nakaz milczenia: ciutit [milczy]. Milczenie win-
no być zachowane od momentu, gdy lekarka wyrusza po ziemię, aż do
chwili, gdy woda [zostanie] ugaszona*. To jest podstawowa zasada tego
leczenia: „Take dżajs mu je” — „Taki jest dżajs [warunek]”. Milczenie
zachowuje się z dwóch powodów. Pierwszy, generalny: dzięki milczeniu
chorobę łatwiej się leczy („poarno se razminujet” [łatwiej przechodzi]).
W szczególności zaś milczy się, by wampir nie [zauważył] zabiegu: „Ciu-
tejki da zemisz, da ne begat japerot, da te ne setit”, „Poarno ciutejki: da se
ne upłaszit mrto’ecot” — „Milcząc weźmiesz, żeby wampir nie uciekł, żeby
nie zauważył”, „Lepiej milcząc, żeby się umrzyk nie wystraszył”.
Milcząc, lekarka wkracza na cmentarz. Tu winna wziąć ziemię z kilku

grobów. Groby winne być jak najświeższe: „popresni groboji” [najnowsze
groby]. […] Może [ich być] 3, lub 5, lub 7, lub 9. Jakkolwiek jest, ich
liczba winna być nieparzysta: „tokmu ne czinit” [parzysta nie działa].
Przy każdym grobie lekarka zatrzymuje się [i] klęka przy krzyżu w ten

sposób, że plecami opiera się o krzyż, stopami zaś […] dotyka ściany grobu.
Następnie wyciągniętymi w tył rękami z dłońmi zwróconymi na zewnątrz
wygrzebuje po odrobinie ziemi spomiędzy kamieni grobowych. […] W tej
pozycji pozostaje, milcząc, 1–2 minuty. Po czym idzie do [kolejnego] gro-
bu. Wizytowane groby szereguje według wieku: zaczyna od najstarszego,
kończy na najświeższym.
[Z cmentarza], z garściami pełnymi ziemi, założonymi w tył i zwróco-

nymi na zewnątrz, [wraca] do domu — wciąż milcząc.
Na rogu domu czeka na nią dziewczynka z wodą i pacjent. Tu lekarka

obraca się do niej tyłem i [przystępuje do] aktu gaszenia wody. Milcząc
i nie oglądając się [za siebie], zsypuje ziemię w dżezwe i czeka, by wo-
da „ugasła”. To następuje z chwilą, gdy na powierzchni wody pojawią
się pęcherzyki powietrza (komburcze, komburczinia), [co] lekarka pozna po
specyficznym syczeniu. Z tą chwilą woda jest ugaszona.
Wówczas lekarka odwraca się, bierze naczynie z rąk pomocnicy, przy-

wołuje pacjenta i daje mu się napić wody. Następnie tą wodą [naciera]
w krzyż czoło, pierś i dłonie pacjenta. Na tym zabieg się kończy.
Następuje wymycie zwykłą wodą naczyń użytych przy leczeniu i umy-

cie rąk przez lekarkę.

*[Na marginesie:] „Dur ne ugasnesz wodata, ne zborisz”. [„Dopóki nie ugasisz wody, nie
odzywasz się”].

⁵⁴Dżezwe (mac.), od tur. cezve — niewielkie naczynie z długim uchwytem, przeznaczone
do gotowania kawy; dżezwa.
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Wołcze. Gaszenie wody

Podbieranie ziemi z wampirzego grobu. Zabieg w wykonaniu Stefkojcy

Gaszenie wody. Ból brzucha, wymioty
Rumena⁵⁵ cierpi na ból brzucha. Ogólna niedyspozycja, zbiera jej się

na wymioty. Wreszcie wymioty miały miejsce. By zapobiec dalszej niedy-
spozycji, w szczególności wymiotowaniu, Stefkojca uciekła się do następu-
jącej praktyki.
Jaglika, dziewczynka 8–10 lat, została posłana po świeżą wodę (zdję-

cie!)⁵⁶.
Stefkojca odeszła na cmentarz. Po drodze — milczenie. Nie mówi, nie

odpowiada, rękami dając znaki, że milczy.
Na cmentarzu bierze ziemię z pięciu grobów. Ostatni grób — grób

świeży (Milenka)*. Przy każdym grobie klęka, plecami oparta o krzyż. Tu
rękami wygrzebuje ziemię spomiędzy kamieni i jakiś czas klęczy z ziemią
zaciśniętą w pięściach. Pozycja — ręce w dół, poza plecami. Zamawianie?
Od jednego grobu idzie do następnego. Tu ponownie w ten sam sposób

wygrzebuje ziemię, nie wyrzucając pierwotnie wziętej. Po czym idzie do

*[W notatkach uwaga rozmówcy:] „Milenko ne se pojaperił. Zaszto wojca gasesze za
Rum[ena]?”. [„Milenko się nie zwampirzył. Dlaczego gasiła wodę Rumenie?”]. Por. wypo-
wiedź o zwampirzeniu się Milenka wyżej w rozdz. „Pogańskie prawosławie. [Zapisy tereno-
we]”.

⁵⁵Rumena to córka Kola, wnuczka Stefkojcy.

⁵⁶Takiego zdjęcia nie ma w dokumentacji fotograficznej Obrębskiego. Jaglika to córka
Draginy, wnuczka Welᴶanicy.
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Wołcze. Gaszenie wody

Powrót z cmentarza Akt gaszenia wody (Stefkojca i Jaglika)

Akt centralny. Pojenie martwą
wodą (Stefkojca i Rumena)

Znaki krzyża na ciele
pacjentki

Mycie naczyń po zabiegu

następnego z założonymi w tył rękami, w których zaciska ziemię (3 zdję-
cia)⁵⁷.
Następnie idzie do domu. Ręce z ziemią założone w tył. Na rogu domu

zatrzymuje się. Tu dziewczynka przynosi wodę, zachodzi Stefkojcę od tyłu

⁵⁷Por. fotografie w par. wcześniejszym. Niniejsza adnotacja wskazywałaby, że zdjęć zro-
bionych na cmentarzu było więcej.
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i tu Stefkojca, nie odwracając się, sypie ziemię do garnuszka z wodą. Do
tej pory: nakaz milczenia i nieodwracania się. Następnie bierze lek w ten
sposób spreparowany, [nalewa go do] fiłdżancze [filiżanki] i daje pić Ru-
menie, przywołanej. Następnie naciera jej głowę (czoło, policzki) i dłonie
w krzyż. Leczenie skończone.
WołaWidimkę, by doniosła zwykłej wody i skrupulatnie myje naczynia

użyte przy leczeniu.

Wetor . Wiatr. Noszenie wody do cerkwi. Przeciw samowiłom

[Od wiatru]

Nie wiadomo mi, jak to leczenie się nazywa. Być może również kusza-
nie⁵⁸. Stosuje się je, gdy jest podejrzenie, że pacjent choruje od wetra [od

Wołcze. Od wiatru

wiatru]. W wilię piątku lub
niedzieli idzie się do cerkwi.
Zanosi się miskę, płótno i bo-
silek. Tu w miskę naleje się
wody, przykryje płótnem, na
wierzch rzuci bosilek. Po czym
mówi się pacierze i gaczka się
[tj. zamawia]. Miskę pozosta-
wi się na ołtarzu [na] całą
noc*.
Na drugi dzień przychodzi

się […] o świcie („na zora, ko-
gaj se delit denot i nocia” —
„o zorzy, kiedy dzień oddzie-
la się od nocy”) [i] rozpozna-
je się, czy rzeczywiście chory
cierpiał od wetra. O ile w wo-
dzie znajdzie się jakiś owad
(mu’a, crwcze [mucha, roba-
czek]) lub o ile stwierdzi się,
że płótno, które przykrywało
miskę, jest pomoczone, wów-
czas znaczy [to], że faktycz-
nie [choroba] jest od wiatru
(„Płatno cie s’okapat ako je od
wetra”. — „Płótno namoknie,
jeśli to od wiatru”).

*[W notatkach:] Wojca da nosisz w crkwata. Wojca w crkwa sme ostaali. [Wodę zaniesiesz
do cerkwi. Wodę w cerkwi zostawialiśmy].

⁵⁸To raczej niemożliwe, ponieważ z dalszego ciągu opisu wynika, że w tej procedurze nie
ma zamawiania.
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Wówczas należy wziąć wodę i razem z pacjentem pójść między drzewa,
najlepiej „pod dren”, „na czisto mesto” [pod dereń, na czyste miejsce]. Tu
pacjent winien obmyć się tą wodą, napuścić [jej] w uszy itd. Czy się przy
tym zamawia? Nie. To, co się znalazło w wodzie, winno się zetrzeć i chory
winien to zjeść. [I trochę] powinien się napić.

[Od wetra]

Da padnet czo’ek bolesen, togaj to znajet kade da sekoł, da prostisz, da se
pomoczał. Pa cie zemisz togaj taruncze meso i cie kłajisz tri łajci, i cie kłajisz
ołko waka lebec, i cie kłajisz tuje tri szecierczinia. I wo jeden findżał cie kła’esz
med. I jedno czanacze cie kła’esz mleko. Wo mlekoto smił, a bosiłok wo medon
cie turisz. I cie kła’esz jedno cigaro tutuń i cie odisz, cie go odnesesz kaj szto
je szip — jedno korencze da imat szip. Da nemat szip, cie najdesz isto jedno
korencze da imat owojcze. Cie otidesz, cie go kłaasz tuje i cie se molisz:

Wołcze. Od wiatru

Kato, Katerino, Jano, samowiło,
Deset weri wetornici,
Od koja wera si zawejano?
Ali od arapeczki, ali od turski?
Ali od wera kaurska?
Ali od wera turska?
Ali od wera czifucka?
Damu prostite (na ime cie go namni-
sujet).

[Na marginesie:] Woda da osa-
taat baba odrodna ili dejczence.
Wije ste lepi, mije sme slepi,
Ewe ti wino trigodiszno,
Ewe ti pogacza dewedes pszenica,
Ewe ti cigara, tutun da pijesz,
Ewe ti szecier da jadesz.

Cie go ostajisz nociu, pa sabajle
cie idesz. Na pat od woda cie wikasz:
Samowili, mili majczici,
Istajte se od tuje!
Wiste lepi, ja sam slepa.

Pa cie pridesz, cie zemisz mle-
koto i medon, cie go donesisz nad-
zod, pa cie go pomaczkasz bolesni-
kot. Pa kogaj cie se stemnit, swite
kogaj cie zaspijat, i cie sztrkasz so
smiłot i bosiłok. Po wrata, po stre-
jite najwecie sztrkasz. I wisze głata
turat, i na stre’a turat.

Samowili, wili — dejki se. Ne se widuat tije! Wetor, bre.

[Od wiatru]

Kiedy człowiek zachoruje, wie, gdzie ciął, gdzie, za przeproszeniem, si-
kał. Wtedy weźmiesz taruncze [deskę do wałkowania ciasta] — i położysz na
niej trzy łyżki, położysz tyle, o tak, chleba i położysz trzy cukierki. I do jed-
nej filiżanki nalejesz miodu. A do miseczki nalejesz mleka. Do mleka wrzucisz
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Wołcze. Od wiatru. Modlitwa do samowił
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kocankę, a do miodu bazylię. Obok położysz jeszcze papieros i pójdziesz, za-
niesiesz to tam, gdzie jest głóg — musi być chociaż jeden korzeń głogu. Jeśli
nie ma [nigdzie] głogu, poszukasz korzenia jakiegoś drzewa owocowego. Pój-
dziesz, położysz to tam i będziesz się modlić:
Kato, Katerino, Jano, samowiło,
Wiry powietrzne od dziesięciu wiar,
Która wiara cię przywiała?
Czy arabska, czy turecka?
Czy wiara giaurska?
Czy wiara żydowska?
Wybaczcie mu (tu wymieni imię chorego).

[Na marginesie:] Wodę zostawi jakaś odrodna baba albo dziewczynka.
Wyście piękne, myśmy ślepi,
Macie tu wino trzyletnie,
Macie tu pogaczę z dziewięćdziesięciu pszenic,
Macie tu papierosa, pokurzcie sobie tytoń.
Macie tu cukier, pojedzcie sobie.

Zostawisz to w nocy, a potem rano tam pójdziesz. I w drodze po wodę
powiesz:
Samowiły, mateczki miłe,
Odejdźcie stąd!
Wyście piękne, a ja ślepa.

Potem przyjdziesz, weźmiesz mleko i miód, zaniesiesz z powrotem do
domu i natrzesz nimi chorego. Kiedy się ściemni, kiedy już wszyscy zasną, bę-
dziesz nimi pryskać za pomocą kocanki i bazylii. Szczególnie opryskasz drzwi
i dach. I za framugę pryskasz i dach pryskasz. I za głowę się pryska, i na dach
się pryska.

Samowiły, wiły — to dziewczynki. Są niewidoczne. To wiatr!

Przeciw samowiłom. Od wiatru

Sofra cie kłaasz, wisze gła’a [Zastawiasz sofrę dla wielu osób]. Chleb,
dziewięć łyżek, filiżanka miodu, filiżanka mleka. Jeśli są samowiły, zmie-
szają łyżki, zmącą mleko, zbrukają miód. Wówczas się zamawia (Biłbilica
od Zdunie [ze Zdunia]):

Wili, wili, samowili, koj swe?
Ako si Cweta, odi cwecie da si beresz,
Ako si [Ruża], odi rużi da si beresz.

Wiły, wiły, samowiły, kim jesteście?
Jeśliś Kwietna, idź, zbieraj kwiaty,
Jeśliś [Róża], idź, zbieraj róże.

Wrtokosnica od wetra e. Od to’a damu kłaasz, od koszuta kocka. [Wier-
cikostnicy dostajesz od wiatru. Na to dajesz (choremu) kawałeczek kości
łani].

Modlitwa do samowił

Wili, samowili, mili majczici,
Oprostete mi szto sme pogreszili.
Mije slepi, a wije opuleni,
Nesme wideli mije kaj sme greszili,
Kaj sme stapili,
Pa wije oprostete mi.

Wiły, samowiły, mateczki miłe,
Wybaczcie, że zgrzeszyliśmy.
Myśmy ślepi, wy wszystko widzicie,
Nie widzieliśmy, gdzie grzeszymy,
Gdzie stanęliśmy,
Dlatego wybaczcie nam.
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Od was pa zdrawje sakame.
Ne sme wideli mije, ali na sofra sme

stapili,
Ali sme se pomoczali, ali sme płuknali.

Wili, samowili, mili majczici!
Wije lepi, mije slepi,
Ne znajeme kaj odime,
Ne znajme kaj gazime.
Cie mu prostite na Pauna!

(Cie sztrkasz med:)
Ako ste posni, posno cie wi da’am.

(Cie sztrkasz mleko:)
Ako ste mrsni, mrsno cie wi da’am.

Samowili, mili majki,
Owde da pijete, da jadete!
Sum wi donesła beła pogacza,
Sum wi donesła szecier, swe.

(Tutuń sme kła’ali:)
Sum wi donesła tutuń.
Da ruczujete, da weczerujete!
Szto sme mu zeli Pauni, da mu ostajite,
Owde da dojdet.
Wi osta’am mleko,
Wi osta’am med,
Wi osta’am beła pogacza.

Was tylko o zdrowie prosimy.
Nie zauważyliśmy, czy stanęliśmy wam

na stole,
Czy może coś zasikaliśmy albo

opluliśmy.
Wiły, samowiły, mateczki miłe!
Wyście piękne, myśmy ślepi,
Nie wiemy, po czym idziemy,
Nie widzimy, gdzie depczemy.
Wybaczcie Pawłowi!

(Popryskasz miodem:)
Jeśli pościcie, dam wam postnego.

(Popryskasz mlekiem:)
Jeśli nie pościcie, dam wam

niepostnego.
Samowiły, mateczki miłe,
Tu pijcie, tu jedzcie!
Przyniosłam wam białą pogaczę,
Przyniosłam wam cukier, wszystko.

(Też tytoń kładliśmy:)
Przyniosłam wam tytoń.
Obiadujcie, wieczerzajcie!
Co wzięliśmy dla Pawła, jemu dajcie,
Niech [on] tu przyjdzie.
Zostawiam wam mleko,
Zostawiam wam miód,
Zostawiam wam białą pogaczę.

Od wetra (Welejca)

Nedeła pred Mitrowden swe sum bołna biła. Swe snaga me boli. A nedeła
po Mitrowden, me poczne noga da bolit. S’otwori nogawa.

Sefte mi zagine jedno tele. Projdof wake: projdof kaj crkwawa, kaj szto
perat tamo niz dołu, pod seło waki u seło se wratif, u lewo. Posle me fati
— weczerta ne dojde teleto — me fati jedna rosa. Posle ponadziraf po teleto
noćwa, so swetnik. I u sabaf, izjucze wtornik besze, me fati groznica: treska.
Jedna nedeła me trese wake groznicata. Posle od nedełata poczni nogata da
me bijet, da me bolit.

Tamo kaj szto ima neszto od żeniwe, kaj szto bucali preonadeno, owa kako
tudzi nawrt, żeni szto odwrcia’at. I sefte me zaboli, da me prostisz, owde, wo
kołczkata. I segaj ceła zima wake menujet: a tamo, a tamo nogawa. Sega od
petok swe w prsti odit, po kocka. Żilite se faciat. Sega takwa je bolesztinata!

To’a togaj imasze jedna basnarica wo Suszica. Odił jeden odowde, od seło,
mu płatifme — besze mu dała taja tamo mało woda. I besze mu rekła da zemit
od petoczna woda. Da iznesete na raskrsno mesto, da [se] izmijete tuje i ako da
ja zatecze żiła, da se ne bunite i ako cie umret! Mi iznesli tuje i me izmili tuje
na raskrsnica. I sum umreła. I me wratili w raka gore. Do ruczek me czuwali
umrena take, prekratena. Kogaj sum se swrteła i sum setiła za arno da doszło.
[Od] toj zaman szto me mili, drugi toj den se pusztiła nogata. Togaj ozdrawef
od to’a. Od poczetka kogaj se obolef od wetra, kaj kowczegon me udri — mi
otecze nogawa togaj.
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A segaj nemam otek. Me po kocka wrtit. I sega od petok wamo żilite me
s’onadat. Żilite me bołat.

Tija trefki, [wetrogan], dejcze szto mi dade, i to’a smił szto go wikat,
wetorniczaw smił, pa go najde małko med, i so med go warif. I bif, go meszaf.
Go maczkaf zgora; od wetra medof se maczkat.

Segaj ci’odam po wodzie da se mija. Uszte je połna meseczinata; kogaj
cie pocznet da ginet, togaj ci’odam. Na weczer druga nedeła. Stoka kogaj je
wterana. Da nemat ajwani, da go ne zgazat, da go ne razepnat.

Wojca: i pod szip osta’at, i na steżer, kaj szto wrszat osta’at. To’a ne sum
prajiła. I to od wetra. Zaszto wetriszteto na gumno idet, tuje sofra si imat.
Zaszto czo’ek, da prostisz, ne se pomoczujet na gumno. Pod szip cie ostajit, cie
zapalit swecia na szipot. Cie pokrijet jedno czanacze so woda czista so beła
krpa, czisto cie onadit. Ako si od wetor, cie si kwasit krpata, cie dojdet wnatre
ja crwcze, ja bubacze — ako si od wetra. Pa togaj cie go trijesz bubaczeto i cie
go pijesz bubaczeto; ako ti je gnas, bołni czo’ek cie go pijet. I cie se mijesz so
woda. Izucze streda za na szip. Na steżer: wo streda. Wo crkwa: wo nedeła, wo
petok. Weczerta cie go ostawisz, sabajleto cie pojdesz, pred sołnce rano dur
nema niszto mrdano.

Ne sum wideła ajir na sabajle da odat. Na weczer, kogaj meseczina ginet,
togaj ajir imat. Posztu sołncewo i meseczina zaodziat.

[Na marginesie:] Teżka wetra, i tije radziat, ta ima tretiło. Tuje si imat
kolebka, tuje je najteszko da stanisz na samowiłata. Koszuła na steżer cie kłaasz
i swecia cie palisz, i wojca.

Od wiatru (Welejca)

Cały tydzień przedMitrowdenem chorowałam. Bolało mnie całe ciało. A ty-
dzień po Mitrowdenie zaczęła mnie boleć noga. Noga mi się otworzyła.

Najpierw zgubiło mi się cielę. Szukałam go wszędzie: na początku chodzi-
łam koło cerkwi, potem tam, gdzie piorą, w tym dołku, [potem] tam, za wsią,
i wróciłam do wsi. Do wieczora cielę nie przyszło i wtedy zmoczyła mnie rosa.
Potem w nocy szukałam go ze świecą. I rano, przed wtorkiem, dostałam go-
rączki — trzęsionki. Przez tydzień trzęsła mnie gorączka. Po tygodniu zaczęło
mnie rąbać w nodze, noga zaczęła boleć.

[To się stało] tam, gdzie pozostało coś od tych kobiet, gdzie wciśnięto
odwrócone; coś, jak cudzy nawrót⁵⁹, od tych kobiet co odwracają [choroby].
Najpierw zabolało mnie, za przeproszeniem, tu w biodrze. I teraz przez całą
zimę ten ból wędruje po nodze, to tu, to tam. Teraz od piątku dochodzi aż do
palców, po kościach. Żyły też łapie. Taka to jest choroba!

Wtedy była jedna basnarica [znachorka] w Suszicy. Poszedł do niej je-
den mężczyzna stąd, ze wsi, zapłaciliśmy mu — i ona dała mu trochę wody.
I powiedziała mu, żeby nabrał piątkowej wody i żebyśmy zanieśli ją na jakieś
rozdroże, żebyśmy się tam umyli i żebyśmy się nie dziwili, jeśli spuchnie mi
żyła i umrę. Zanieśli mi tę wodę na rozdroże i umyli mnie tam. I umarłam*. Na
rękach zanieśli mnie z powrotem na górę. Do obiadu trzymali mnie taką mar-
twą, złamaną. I kiedy się przewróciłam, poczułam, że jest mi lepiej. Na drugi

*[W notatkach:] Woda — umren da bidesz, srce mu se rassipujesze. Kufet — jak, pojak
da se storisz. [Woda — gdy umierasz, brzuch ci popuszcza. Do balii (z wodą) — żebyś się stał
mocniejszy].

⁵⁹Na temat nawrotu por. dalej podrozdz. „Nawrót i odwracanie nawrotu — Nawrt. Nawr-
cianie, odwrcianie”.
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dzień od tego czasu, kiedy mnie myli, noga odpuściła. I wtedy wyzdrowia-
łam z tej choroby. Od początku, kiedy zachorowałam od wiatru, kiedy uderzył
mnie koło skrzyni — [to] wtedy noga mi spuchła.

Teraz nie mam opuchlizny. W kościach mnie wierci. I teraz od piątku żyły
mi coś wyrabiają. Żyły mnie bolą.

To ziele, [wetrogan], które dała mi dziewczyna, i te kocanki [smił], jak je
nazywają, wetorniczaw smił [kocanka wiatrowa] — to znalazłam trochę miodu
i z miodem je gotowałam. Ubijałam i mieszałam. I smarowałam tym nogę. Od
wiatru miodem się smaruje.

Teraz pójdę do wody znowu się umyć. Jeszcze jest pełnia, a kiedy [księ-
życ] zacznie się zmniejszać, wtedy pójdę. Wieczorem za tydzień. Kiedy bydło
już będzie zamknięte. Kiedy nie będzie zwierząt, żeby nie podeptały [wody],
żeby jej nie zepsuły.

Woda. Zostawiają ją pod głogiem, i tak samo na ścięzorze na gumnie. Tego
jeszcze nie robiłam. To też od wiatru. Dlatego, że wietrzysko idzie na gumno,
tam ma sofrę. Dlatego człowiek, za przeproszeniem, nie sika na gumnie*. Pod
głogiem się zostawia [wodę], zapala się tam świeczkę. Weźmie się miseczkę
z czystą wodą i przykryje białą chustą. Jeśli zachorowałeś od wiatru, to chustka
namoknie i jakiś robak czy jakiś owad wejdzie do środka. Jeśli to od wiatru.
I wtedy zetrzesz tego owada i wypijesz wodę z tym owadem. Nieważne, że
to jest obrzydliwe; chory wypije. I umyjesz się tą wodą. W środę rano pod
głogiem. I na ścięzorze gumna w środę. W cerkwi w niedzielę albo w piątek.
Wieczorem zostawisz, a rano przed wschodem słońca pójdziesz, rano, póki
jeszcze nic się nie rusza.

Nie przynosi pożytku, jeśli się idzie rano. Wieczorem przy ginącym księ-
życu, wtedy jest pożytek. Bo i słońce i księżyc zachodzą.

[Na marginesie:] Wiatry w ciąży, i one rodzą, tu mają swoje tarło. Tu mają
swoje kolebki, jeśli tu nastąpisz na samowiłę, to najgorzej. Będziesz musiał
położyć koszulę na ścięzorze, świecę zapalić i wodę [postawić].

Nawie i przeprowadzanie przez wodę — Nawi. Preko woda cie go prowodasz

Od nawi (Desojca i Stefkojca)

Tą nazwą jest określany jeden ze stanów gorączki połogowej. Gdy po
porodzie rodząca wpadnie w stan bezprzytomności, wówczas cierpi od na-
wi („cie padniet wo neswest od nawi” [straci przytomność przez nawie]).
Nawie są [to] dziewczęta („nawite se dejki”) lub młode kobiety, niewiastki.
Piękne.
By chorą [uleczyć], należy przeprowadzić ją przez wodę („Da mu

proczinisz cie go prowadasz preko woda” — „Żeby jej odczynić, przepro-
wadzisz ją przez wodę”). Bez tej praktyki chora nie przebudziłaby się ze
stanu bezprzytomności i niechybnie by umarła.
Leczenie [ma] największą skuteczność, gdy aranżuje się je w środę lub

sobotę („Wo sreda, wo sabota najarno od nawi se razminujesz” — „W śro-
dę i sobotę najlepiej leczyć od nawi”). Leczenie [wykonuje] kobieta, która
odpowiada wszelkim basnarskim warunkom.

*[W notatkach:] Szip [głóg], gumno — tabu plucia i moczenia się.
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Lekarka stawia na ziemi [miskę z wodą] (woda winna być świeżo do-
niesiona z czeszmy). Z jednej strony, na odległość kroku, kładzie siekierę,
z drugiej kaciję [szufelkę] z żarem. Następnie przeprowadza chorą przez
ogień, wodę i siekierę. Tego dokonuje się w następujący sposób.
Po zmówieniu lekarskiej modlitwy lekarka stanie przy chorej, weźmie

ją za rękę i chuchnąwszy (cie zenit) przed siebie, podprowadzi chorą do
kaciji z ogniem. Tu zapyta chorą: „Unesz nawi da te faciat, al’ ogon da te
gorit?”. — „Wolisz, żeby złapały cię nawie, czy żeby palił cię ogień?”. Cho-
ra, odpowiedziawszy: „Unem ogon da me gorit, nawi da me ne faciat!”.
— „Wolę, żeby palił mnie ogień niż żeby złapały mnie nawie!”, przekroczy
prawą nogą kaciję z żarem. Wówczas lekarka zapyta ją: „Unesz nawi da te
faciat, al’ woda da te nosit?”. — „Wolisz, żeby złapały cię nawie, czy żeby
nosiła cię woda?”. Chora, przekroczywszy lewą nogą miskę z wodą, odpo-
wie: „Unemwoda dame nosit, nawi dame ne faciat!”.— „Wolę, żeby nosiła
mnie woda niż żeby złapały mnie nawie!”. W podobny sposób dokonane zo-
stanie [przestąpienie] przez siekierę, przy czym ponownie [wypowie się]
stereotypowe zwroty: „Unesz nawi da te faciat, al’ sekira da te seczet?”.
— „Wolisz, żeby złapały cię nawie, czy żeby cięła cię siekiera?”. — „Unem
sekira da me seczet, nawi da me ne faciat!”. — „Wolę, żeby mnie cięła
siekiera niż żeby złapały mnie nawie!”.
Po czym, zawróciwszy na lewo, lekarka ponownie powiedzie chorą do

„ognia” i przeprowadzanie zostanie powtórzone jeszcze dwa razy (razem
trzy).

Wołcze. Od nawi. Przeprowadzanie chorej przez żelazo
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Po trzykrotnym przeprowadzeniu przez ogień, wodę i żelazo następuje
akt odwrciania [wypędzania]*. Chora jest uleczona, teraz zabezpiecza się ją
przed [nawrotem] choroby. Tego dokonuje się za pomocą [zamówienia],
szeptanego przez lekarkę:

Odiła Wida nawi na woda
So sedumdeset i sedum drugaczki.

Swite rasturiła, swite izgubiła

(Tu następuje „odwrcianie po rido-
ji” [I take mu odwraciam po ridojite]):
Po płanini, po ridoji, po padini.
Sama doma doszła,
Kaj nija ni jedna ne ostajiła.
Sama ostanała. Sama doma doszła,
Taja neciet drugaczki,
Sama mesit, sama razmesujet,
Sama peczet, sama ruczek dawat,
Sama mijet czanaci, sama mijet trpeza,
Drugaczka kaj nija neciet.

Chodziła Wida do nawi po wodę
Z siedemdziesięcioma siedmioma

przyjaciółkami.
Wszystkie rozpędziła, wszystkie

pogubiła
(Tu następuje „wypędzanie na wzgó-

rza” [I tak wypędzam na wzgórza]):
Po górach, po wzgórzach, po dolinach.
Sama przyszła do domu,
Żadna z nią nie została.
Sama została. Sama przyszła do domu.
Ona nie chce przyjaciółek,
Sama miesi, sama wyrabia,
Sama piecze, sama obiad podaje,
Sama myje miski i sama stół myje,
Nie chce przy sobie przyjaciółki.

Tym leczenie skończone. Lekarka zsypuje żar do miski z wodą i wynosi
na rozstajne drogi, gdzie wylewa wodę.

Komentarze i uzupełnienia
1. „Nawite se dejki. Tija na ime mu namnisu’ali”. — „Nawie to dziew-

czyny. Przyzywały ją po imieniu”.
2. Na fotografii (nieudanej) [widać] następującą kolejność przekracza-

nych przedmiotów: żar, siekiera, woda.
3. Objawy choroby: „Cie ti se temnit w’oczite — to’a od nawi. Cie pad-

nesz, ne możesz da stanesz — i to’a od nawi. Cie ti se zawrtit umot. I maż,
i dejka od nawi cie go faciat. Najwecie żenite, na kolebka, kogaj se. Kogaj
cie rodit, pa cie mu se wrtit umot. Cie mu se presenu’at dejki, dejki, dejki!
Cwecie si berat. Na żenata, na bołnata — cie mu se presenu’at”. — „Po-
ciemnieje ci w oczach — to przez nawie. Upadniesz, nie dasz rady wstać —
i to przez nawie. W głowie ci się zakręci. Nawie łapią i mężczyzn, i dziew-
częta, [ale] najbardziej kobiety, gdy są u kołyski [w połogu]. Kiedy urodzi,
rozum jej się zmąci. Uroją jej się dziewczyny, dziewczyny, dziewczyny,
[co] kwiaty sobie zbierają! Kobiecie, chorej — uroją jej się”.
4. Mylnie zanotowane, że zamawianie: „Odiła Wida nawi na woda…”

jest aktem [odczyniania] [w] systemie leczenia od nawi. Faktycznie to za-
mawianie stanowi odrębny sposób leczenia od nawi. W tym leczeniu nie
stosuje się przeprowadzania przez wodę i stąd zabieg nosi nazwę suji nawi
[suche nawie].

*[W tym miejscu adnotacja kredką na maszynopisie:] Nie! Suji nawi! [Suche nawie].
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Suji nawi [Suche nawie]. Ponowna informacja
Lekarka położy na głowie chorej nitki, złożone w krzyż, po czym sto-

suje [cięcie] („Cie mu wkrstit konczinia na głata, pa cie mu czaczkat” —
„Skrzyżuje jej nitki na głowie i potem je tnie”). Przyłożywszy nóż do głowy,
wypowie zamówienie introdukcyjne, stanowiące główny tekst leczenia od
nawi:

Odiła Wida nawi na woda
So sedumdeset i sedum drugaczki.

Swite rasturiła, swite izgubiła

Po płanini, po ridoji, po padini.
Kaj nija ni jedna ne ostawiła.
Sama ostanała. Sama doma doszła.
Taja neciet drugaczki,
Sama mesit, sama razmesujet,
Sama pleskat, sama go ispekła,
Sama stawiła, sama krenała,
Sama łajcite izmiła.
[Taja] neciet drugaczki. Drugaczki taja

neciet.

Chodziła Wida do nawi po wodę
Z siedemdziesięcioma siedmioma

przyjaciółkami.
Wszystkie rozpędziła, wszystkie

pogubiła
Po górach, po wzgórzach, po dolinach.
Żadna z nią nie została.
Sama została. Sama przyszła do domu.
Ona nie chce przyjaciółek,
Sama miesi, sama wyrabia,
Sama oklepuje, sama upiekła,
Sama podała, sama podnosiła,
Sama łyżki pozmywała.
Ona nie chce przyjaciółek. Przyjaciółek

ona nie chce.

Po czym następuje [cięcie] (czaczkanie):

Swe cie t’istrupa,
Swe cie t’isecza,
Swe cie t’isprata
Ot żili, ot nokti,
Ot srce, ot głata,
Ot raki, ot ramena,
Ot kocki, ot kolena.

Wszystko ci odrąbię,
Wszystko ci odetnę,
Wszystko ci wygonię
Z żył, z paznokci,
Z serca, z głowy,
Z rąk, z ramion,
Z kości, z kolan.

Następnie lekarka, podniósłszy nóż w górę, rozpoczyna akt [wypędza-
nia]:

Ako si Stana, stani, ojsi!
Ako si Grozda, dosta grożdzie brała!
Ako si Sewda, dosta sewda imasz!
Ako si Cweta, dosta cwecie brała!
Dosta sede! Dosta jade! Dosta pije!
Stani, krenaj plᴶaczki, ojsi!

Ajde, ojsi! Na wisoka płanina! Na
sziroka padina!

Kaj szto je lepo! Kaj szto je uba’o!

Aj, izlezi na płanini! Cwecie beri,
Kitki kiti, na drugaczki dawaj.

Jeśliś Wstana, wstawaj, idź sobie!
Jeśliś Winogrona, dosyć gron zebrałaś!
Jeśliś Zmysła, dość twej zmysłowości!
Jeśliś Kwietna, dość kwiecia nabrałaś!
Dość tu byłaś! Dosyć jadłaś! Dosyć piłaś!
Wstawaj, zabieraj, coś przywłaszczyła,

idź sobie!
Hajda, idź precz! Na górę wysoką!

W dolinę szeroką!
Tam, gdzie jest ładnie! Tam, gdzie jest

pięknie!
Ejże, uciekaj w góry! Kwiaty zbieraj,
Wianki splataj, przyjaciółkom dawaj.

Po czym lekarka wraca ponownie do wersetu wstępnego:
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Odiła Wida nawi na woda
So sedumdeset i sedum drugaczki.

Swe ispratiła, swe rasturiła

Po ridoji, po płanini.
Sama tuje ostanała.
Sama doma doszła.
Taja neciet drugaczki.
Sama bubać kupiła,
Sama go switkała, sama go sno’ała,
Sama go nawiła, sama go wuweła,
Sama go tkała, sama go izbeliła,
Sama go krajiła, sama go sosziła,
Sama decata ji promeniła.
Drugaczki taja neciet.

Chodziła Wida do nawi po wodę
Z siedemdziesięcioma siedmioma

przyjaciółkami.
Wszystkie wygoniła, wszystkie

rozpędziła
Po wzgórzach, po górach.
Sama tu została.
Sama do domu przyszła.
Ona nie chce przyjaciółek.
Sama bawełnę⁶⁰ kupiła,
Sama ją zwijała, sama snuła,
Sama nawijała, sama wyszywała,
Sama ją tkała, sama bieliła,
Sama skroiła, sama uszyła,
Sama dzieci w nią przebrała.
Przyjaciółek ona nie chce.

Po czym, jak poprzednio. Głównym tematem jest ustęp „Odiła Wida”.
Ten ustęp może być, o ile lekarce dopisuje fantazja, multiplikowany przez
wprowadzenie w tekst zamówienia [także] innych zajęć kobiecych. Ten
tekst stanowi o odrębności zamówienia. W łączności z nim pozostaje [wy-
pędzanie]: „Ako si Stana” [„Jeśliś Wstana”] itd. oraz „Aj izleze po płanini”
[„Ejże, uciekaj w góry”], itd.
Ustęp „Swe cie t’istrupa” [„Wszystko ci odrąbię”] itd. jest charaktery-

styczny dla czaczkania od upłaf [cięcia od przestrachu] i tu stanowi element
pomocniczy: werbalne usprawiedliwienie dla praktyki motorycznej (czacz-
kanie!). Ten ustęp może rozpocząć leczenie i może powracać zależnie od
natchnienia lekarki („Cie reczesz po nekoj pat” — „Powtarzasz kilka razy”)
(Desojca).

Komentarz (Desojca): „Nawite se dejki. Kogaj cie dojdat, cie te zgajro-
sat, cie te stroszat. Cie padnet. Tija na son cie ti se jawu’at”. — „Nawie to
dziewczyny. Kiedy przyjdą, pogorszy ci się. Zadręczą cię. Upadniesz. One
pojawiają się we śnie”.
Zamawianie: „Chodziła Wida” itd. W związku z okolicznością, że nawie

pojawiają się zawsze jako dziewczęta, całą grupą — [to] drugaczki. By je
odpędzić, zamawia się, zostawiając chorą samą („Taja neciet drugaczki”
— „Ona nie chce przyjaciółek”) lub też redukując nawie do jednej nawi —
a taka nie istnieje. Nie ma nawet singularis dla nawi! „Odiła Wida nawi (!)
na woda” itd.
Komentarz do suji nawi [suchych nawi]: Nawi tylko pluralis. Singularis

nie ma. […] „Odiła Wida nawi…” — kuriozum gramatyczne!
Koncepcja: […] Kim jest Wida? […] „Bolesnicata Wida se prajit! Bo-

lesnicata, szto cie ja zdrawujesz, szto cie ja spasujesz — taja!”. — „Chora
staje się Widą. Chora, ta, którą uzdrawiasz, którą ratujesz — to ona!”.

⁶⁰Mowa tu o surowym włóknie bawełny.
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Koncepcja: Redukowanie przyjaciółek. „Nawite se dejki. Drugaczki
odat. Cie ji malisz ti. Sama da ostana, da ja ne troszat, da ja ne gniawat”. —
„Nawie to dziewczyny. Chodzą w grupie, przyjaciółki. Musisz pomniejszyć
ich liczbę. Żeby została sama, żeby jej nie dręczyły, żeby jej nie męczyły”.

Od nawi (Stefkojca)
Lekarka związuje chorej ręce i nogi czerwoną przędzą (crwiło). Za-

wiesza [jej] również czerwoną przędzę na szyi. Następnie przeprowadza
[chorą] ze związanymi nogami przez siekierę, ogień i wodę. Przy prze-
prowadzaniu przez każdy z tych przedmiotów wypowiada następujące
zamówienie:

Sekira da te seczet,
Nemosznica da se dwojit.
Ogoń da te gorit,
Nemoginica da se dwojit.
Woda da te nosit,
Nemoginica da se dwojit.

Siekiera niech cię tnie,
Choroba niech się odczepi.
Ogień niech cię pali,
Choroba niech się odczepi.
Woda niech cię niesie,
Choroba niech się odczepi.

To przeprowadzanie powtórzy trzykrotnie.
Po czym przetnie siekierą więzy na rękach, nogach i szyi, [za każdym

razem mówiąc]:

Secziwo da te seczit,
Nawi da te ne faciat.

Ostrze niech cię tnie,
Nawie niech cię nie łapią.

Następnie wrzuci crwiło i żar [do] wody i wyleje [ją] na rozstajne drogi*.
[Dodatek:]

Kako szto gasna’a żarcziniana,
Tako da ugasna nawite od tebe.

Jak ten żar gaśnie,
Tak niech zgasną nawie przy tobie.

Pije wodę z łokcia (po łakot).

Dodatki
1. Przy rozpoczynaniu leczenia od nawi lekarka wypowiada:

Ja cie ti wrza crwiło,
Ja cie ti kłada beliło,
A crniło cie wadziam od tebe.

Nałożę ci róż,
Położę ci bielidło⁶¹,
A czernidło⁶² z ciebie wyciągnę.

Praktyka — ?!
2. Według nowej informacji, po przeprowadzeniu przez wodę (to jest

i ogień, i siekierę) następuje akt [wypędzania]:

Łoszotijo, cie t’odigna! Ajde, da si odisz!
Cie t’isprata da si odisz
Po płanini, po ridnini,

Łoszotijo, rusz się! Hajda, idź sobie!
Wyganiam cię, uciekaj
W góry, na pagórki,

*[Dopisek na marginesie:] Sprawdzić!

⁶¹Bielidło, mac. beliło, — kosmetyk do bielenia twarzy; puder.

⁶²Czernidło, mac. crniło— przen. nieszczęście.
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po patoji, po drumoji,
Kaj szto je lepo, uba’o!
Dosta nawi owde sedefte!
Dosta jadafte! Dosta pifte!
Dosta wrtefte!
Ajde, da si korniete, da se dwojite!
Ja cie wi isprata po płanini, po ridnini!
Ja cie ti kładem crwiło,
Ja cie ti kładem beliło,
Razdełba, razdofka wecie!⁶³

na drogi, na gościńce,
tam, gdzie jest ładnie, pięknie!
Dosyć już, nawie, tutaj byłyście!
Dość jadłyście! Dość piłyście!
Dosyć się [tu] kręciłyście!
Hajda, wykorzeńcie się, odczepcie się!
Wysyłam was na góry, na pagórki!
Nakładam ci róż,
Nakładam ci bielidło,
Oddziel się, odejdź — już!

[Fragmentaryczne notatki]⁶⁴
[Lekarka:] Wida odi na woda [Wida idzie po wodę]
[Pacjentka:] Odif i dojdof [Poszłam i doszłam]
[Lekarka:] So 77 drugaczki [Z 77 przyjaciółkami]

Susznite po su’o nabrkali,
Wodnite po woda.
Sama woda donesła,
Sama se sziła, sama se miła,
Na drugaczki ne dawa.
Ni Jerini, ni Katerini,
Ni Jani Samowiła,
Ni Stojna Stogodiszna.

(Tije nawi se — samowilite).
So braszno:
Ali kutnica cie bidesz,
[Ali nawi da te faciat?]
M. Kutnica cie bidam,
Nawi da me ne faciat.
Na czeło, na łakotot,
Na rakata, na łajiczkata.
Ali cie peczesz, ali cie mesesz,

[Ali nawi da te faciat?]
Cie peczem, cie mesim,
Nawi dame ne faciat, drugaczki necium.

Sama owcite pasła, sama krmiła,
Sama ji strigła, sama wołna rabotiła,

Sama preła, sama tkała, sama sziła,
Drugaczki neciet.

(Samowilite se drugaczki).
So niszanite:

Suche wygonili tam, gdzie sucho,
Wodne, tam, gdzie woda.
Sama wodę przyniosła,
Sama sobie szyła, sama sobie prała,
Przyjaciółkom nie pozwala.
Ani Jerinie, ani Katerinie,
Ani Janie Samowile,
Ani Stojnie Stuletniej.

(To są nawie— samowiły).
Z mąką:
[L.⁶⁵] Czy będziesz kutnicą,
[Czy nawie mają cię złapać?]
[P.⁶⁶] Będę kutnicą,
Niech nawie mnie nie łapią.
[L.] Na czole, na łokciu,
Na ręce, w dołku.
Czy będziesz piekła, będziesz

wałkowała,
[Czy nawie mają cię złapać?]
[P.] Będę piekła, będę wałkowała,
Niech nawie mnie nie łapią, nie chcę

przyjaciółek.
Sama owce pasła, sama je karmiła,
Sama je strzygła, sama wełnę

przerabiała,
Sama przędła, sama tkała, sama szyła,
Nie chce przyjaciółek.

(Te przyjaciółki to samowiły).
Z niszanami:

⁶³W rękopisie ostatnie 4 wersy wzięte w klamrę z adnotacją: ??!

⁶⁴Zapis trudno czytelny; brak komentarza dotyczącego przebiegu leczenia i informacji
o rekwizytach.

⁶⁵L. — Lekarka.

⁶⁶P. — Pacjentka.
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Wołcze. Od suji nawi. Od suchych nawi. Lekarka z niszanem— nicielnicami

Sama sno’ała,
Sama nawijała,
Sama naredu’ała,
Sama tkała,
Sama kroiła,
Sama sziła,
Sama nosiła,
Drugaczki necieła.

(Al samowili, al’ nawi — swe
owo je).

Sama snuła,
Sama nawijała,
Sama zakładała,
Sama tkała,
Sama kroiła,
Sama szyła,
Sama nosiła,
Przyjaciółek nie chciała.

(Czy samowiły, czy nawie — to
samo).

Od sekajca. Leczenie bólu głowy

Sekajca (siekawica) (Cwetkojca)
Objawy: Ból głowy.
Leczenie: Zamawianie i praktyki od sekajca.
Przyczyny: Od merak [Ze zgryzoty]*.

*[W notatkach:] Sekajca — i ta od merak, bre Josif. [Sekajca— i ta ze zgryzoty, Josifie].
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Leczenie: „Tija szto se seczat pod jazik i wo głata — ne je taja sekajca.
Taja je pałajca se wikat to’a — szto se seczat”. — „To, jak się przecina pod
językiem i na głowie — to nie od sekajcy. To jest pałajca, tak się to nazywa,
jak się tnie”.
System: „Od sekajca da mu fatisz” — „Od bólu głowy odczynisz”.
Zaraźliwość: Nie.
Profilaktyka: „Od ona sekajca szto ja kuszat babine” — „Od tej «sieka-

wicy», co ją zamawiają babki”.

Od sekajca [Od bólu głowy]

Cie te bolit głata, toa sekajca mije wikam. Od merak je taja, od merak
taja, bre. Imasz merak, pa cie te fatit sekajca. Cie te wrtit, cie suczet wo głata.
Ja cie s’upłaszisz, cie te fatit głata, pa cie te bolit. Ot gładost i toa bidujet.
Cie gładujesz, cie gładujesz, pa cie te bolit głata. Pa ponajwecie od merak, od
merak je taja. Togaj cie wikasz basnarica: „Da me fatisz od sekajca” — cie mu
każesz. Pa cie ti kuszat taja ot sekajca.

Kiedy boli głowa, nazywamy to „siekawicą” [sekajca]. To ze zgryzoty boli,
z tęsknoty, wiesz. Gryziesz się czymś i łapie cię sekajca. I będzie ci wierciła,
stukała w głowie. Tak samo, jeśli się przestraszysz, złapie cię sekajca, głowa cię
rozboli. I z głodu też się przydarza. Głodujesz, głodujesz, aż rozboli cię głowa.
Ale najwięcej ze zgryzoty; ona łapie ze zgryzoty. Wtedy zawołasz znachorkę:
„Odczyń mi od bólu głowy” — powiesz jej. I będzie ci zamawiała od sekajcy.

Ta krótka charakterystyka sekajcy autorstwa jednej z moich informa-
torek dostatecznie wyjaśnia i przyczynę, i objawy tej choroby. Zbyteczne
może byłoby rozwodzić się nad tym, że oczywiście nie każdy ból głowy,
[nie wszystkie jego] objawy [ani] sposoby leczenia [obejmowane są poję-
ciem] sekajcy. „[Odczynianie] od sekajcy” stosowane jest jedynie wówczas,
gdy uporczywemu bólowi głowy, [który] trwale przeszkadza w pracy, nie
towarzyszą żadne inne objawy czy okoliczności, pozwalające przypuszczać
[odmienną] chorobę.
„[Odczynianie] od sekajcy” należy do tych sposobów magii leczniczej,

w których ubóstwo [zamówień] znajduje swoją rekompensatę w widoku
oryginalnych czynności znachorki.
Miejsce wykonania tej praktyki jest obojętne; może nim być zarówno

izba w domu mieszkalnym, jak i podwórze. Również co do czasu nie ma
żadnych ograniczeń: „Kogaj cie dobolit i togaj cie faciasz” — „Kiedy ból
dokucza, wtedy odczyniasz”⁶⁷.
Znachorska zgodzia [tj. zestaw], potrzebna do wykonania tej praktyki,

składa się z następujących przedmiotów: zwyczajnej kobiecej chustki na
głowę (może to być— o ile pacjentem jest kobieta — jej własna chustka⁶⁸),
następnie świdra, wrzeciona, sukałki i filiżanki do kawy wypełnionej po
brzegi świeżą, nienapoczętą wodą.
Gdy wszystkie te przedmioty zostaną już zebrane, znachorka przystę-

puje do leczenia. Owiązuje choremu czy chorej chustkę dookoła głowy

⁶⁷W notatkach terenowych jest informacja, że sekajcę najlepiej leczyć w środę i sobotę.

⁶⁸ [W notatkach:] Chustka, którą owija się dookoła głowę pacjenta.
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w taki sposób, w jaki owiązują sobie głowę ludzie cierpiący na ból gło-
wy. Chustka musi być owiązana mocno, aby przy dalszych manipulacjach
znachorki nie zsunęła się z głowy pacjenta.
Następnie znachorka sadza chorego czy chorą na stołku i odmawia

w przepisany sposób modlitwę znachorską, stanąwszy obok siedzącego pa-
cjenta i złożywszy ręce do modlitwy:

Boże pomozi mi!
Do owija wreme, do owija sat
Sekajca si sekła, si trupała, si jała, si piła.
Sega na owija minut, na owija sat
Cie ja dwoja, cie ja deła ja!
Ja so recz, Bog so błaosof.

Boże dopomagaj!
Do tego czasu, do tej godziny
Sekajca sobie siekła, rąbała, jadła i piła.
Teraz, w tej minucie, w tej godzinie
Ja ją zdejmę, ja ją oddzielę!
Ja ze słowem, Bóg z błogosławieństwem.

Skończywszy modlitwę, znachorka przy akompaniamencie zamówień:
„Sekajcziszte, łoszotiszte, dosta secze, dosta trupa, dosta jade, dosta pije —
„Sekajczyszcze, łoszociszcze, dosyć siekłaś, dość rąbałaś, dosyć jadłaś, do-
syć piłaś”, bierze do rąk świder i naśladując ruch świdrowania, wkręca go
chorej za chustkę owiązaną dookoła głowy w taki sposób, że świder utrzy-
muje się nad głową chorej w pozycji pionowej. Czynności tej towarzyszy
zamówienie: „Swrdełot cie wrtit, sekajca da ne wrtit” — „Świder niech się
wierci, by sekajca się nie wierciła”.
Po świdrze przychodzi kolej na sukałkę, którą znachorka, podobnie jak

świder, wkręca za chustkę owiązującą głowę chorej vis à vis świdra. Wypo-
wiedziawszy przy tym zamówienie podobne do poprzedniego: „Sukałkawa
cie suczet, sekajca da ne suczet”. — „Sukałka niech się kręci, by sekajca
się nie kręciła”, znachorka zapytuje chorą: „Lᴶubo, cie sukasz?”. — „Lu-
bo, będziesz kręcić?”, i na jej odpowiedź: „Cie sucza”. — „Będę kręcić”⁶⁹,
konkluduje: „Ti da suczesz, sekajca neka ne suczet, neka ne drobit” — „Ty
kręć, [a] sekajca niech nie kręci, niech nie drobi”.
Analogiczna czynność powtórzona zostaje i z wrzecionem, przy czym

seria odnoszących się do tego momentu formuł brzmi podobnie jak po-
przednio: „Wretenewo cie predet, cie sukat, sekajca na Lᴶuba da ne predet”.
— „Wrzeciono niech przędzie, niech się kręci, by sekajca nie przędła Lu-
by”. „Lᴶuba, cie predesz?”. — „Cie preda”. — „Ti da predesz, sekajca da ne
predet na tebe”. — „Lubo, będziesz przędła?”. — „Będę”. — „Ty przędź,
[a] sekajca niech ciebie nie przędzie”.
Przez cały czas trwania tych czynności chora siedzi nieruchomo, ukoro-

nowana wystającymi wysoko ponad nią, [zatkniętymi] pionowo za chustkę
owiązującą jej głowę narzędziami, [które] symbolizują w równym stopniu
zwykłe zajęcia gospodarskie, jak i dolegliwości choroby.
Teraz między trzema [szpicami] tej korony umieszcza znachorka

ostrożnie na głowie chorej filiżankę z nienapoczętą wodą.

⁶⁹Mowa o kręceniu sukadłem (mac. sukało, sukałka) — przyrządem do nawijania na cewki
uprzędzionej nitki.
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Wołcze. Leczenie bólu głowy (od sekajca). Zabieg w wykonaniu Cwetkojcy. Na głowie chorej:
świder, sukałka, wrzeciono, filiżanka z nienapoczętą wodą
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Kako wodawa, szto je ceła, szto se
dwojit,

Take łoszotija da se delit,
Da se dwojit ceła od Lᴶuba.

Jak woda, co jest cała i co się dzieli,

Tak łoszotija niech się oddzieli,
Niech się cała odczepi od Luby.

Teraz znachorka przechodzi do głównego aktu tej magii⁷⁰, polega-
jącego na typowym [odczynianiu], syntetyzującym wszystkie jej dotych-
czasowe czynności. Wypowiedziawszy więc krótką formułę [odczyniania],
przypominającą zresztą inwokację wstępną:

Sweta łoszotija, szto je teżina, wrelina,
Od Lᴶuba cie ja odignem, cie ja odwojim.
Do owija wreme, do owija sat, łoszotijo,
Ti si wrteła, ti si sukała*.
Sega, na owija wreme, na owija sat,
cie ja odignem, cie ja odwojim

Całą łoszotiję, wszelkiej wagi i miary,
Od Luby oderwę, odczepię.
Do tego czasu, do tej godziny, łoszotijo,
Tyś wierciła, tyś kręciła.
Teraz, w tym czasie, w tej godzinie,
Ja cię oderwę, ja cię odczepię

— […] znachorka zbliża się do chorej i ująwszy lewą ręką filiżankę z wodą,
rozlewa ją [na] krzyż po [jej] głowie […], szepcząc przy tym formułę: „Ja
od wodawa, ja presip, ja rassip, łoszotija neka te ne sipet” — „Czy od wody,
czy od przelewu, czy od rozlewu, niech się łoszotija w ciebie nie wlewa”**.
Odstawiwszy filiżankę gdzieś na bok, sięga lewą ręką po świder i wy-

ciągnąwszy go zza chustki, rzuca w bok na ziemię, zamawiając: „Ajde,
sweta łoszotija neka s’odwojit! Ajde, swrdełon tamo neka si wrtit, na Lᴶu-
ba neka ne wrtit” — „Hajda, niech się cała łoszotija odczepi! Hajda, niech
świder tam sobie wierci, niech nie wierci Luby”.
Podobnie, rzuciwszy sukałkę […] na ziemię w drugą stronę, a wrze-

ciono przed chorą⁷¹, znachorka zaopatruje te czynności w analogiczne
zamówienia: „Ajde, wretenewo onamo neka si predet, na Lᴶuba neka ne
predet” — „Hajda, niech wrzeciono tam sobie przędzie, niech nie przędzie
Luby”, „Ajde, sukałka onamo neka si sukat, na Lᴶuba neka ne sukat” —
„Hajda, niech sukałka tam się kręci, niech nie kręci Luby”.
Praktyka jest już na ukończeniu. Zamykają ją wielokrotnie powtórzone

główne wątki tej magii:

Swrdełow cie wrtit,
Sekajca neka ne wrtit.
Wretenewo cie predet,
Sekajca neka ne predet.

Świder będzie wiercił,
Sekajca niech nie wierci.
Wrzeciono będzie przędło,
Sekajca niech nie przędzie.

*[Wariant w notatkach, zapisany od Cwetkojcy:] Sekajcziszte, łoszotiszte, do owija wre-
me, do owija sat si sekła, si trupała. [Sekajczyszcze, łoszociszcze, do tego czasu, do tej godziny
tyś siekła, tyś rąbała].

**[Wariant w notatkach, zapisany od Cwetkojcy:] Kako wodawa, szto se tura, szto se dwoji,
take łoszotija da se deli, da se dwoji ceła od Lᴶuba. […] Sega woda cie ja mijet, wetor cie ja
wejet. [Jak woda, co się przelewa, co się dzieli, tak łoszotija niech się oddzieli, niech się cała
odczepi od Luby. Teraz woda będzie ją myła, wiatr będzie ją owiewał].

⁷⁰ [W notatkach:] do głównego aktu oddzielania.

⁷¹W notatkach, opisowi „Wyciągając po kolei świder, wrzeciono i sukałkę, i rzucając na
stronę, zamawia”, towarzyszy rysunek, ukazujący padanie tych przedmiotów na trzy strony:
na oba boki i z przodu pacjentki.
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Sukałkawa cie suczet,
Sekajca neka ne suczet. Ajde!

Sukałka bedzie kręcić,
Sekajca niech nie kręci. Hajda!

Klinczinia ⁷². Odczynianie — Profadzianie

Objawy: Mocz wstrzymany, dokuczliwy ból — ukłucia (?)⁷³ — naj-
pierw w pachwinach, potem w okolicy pęcherza. Potem człowiek puchnie
i umiera. Najczęściej chorują na to dzieci.
Przyczyny: Od łada go fatit czo’eka. Ali od łada, ali od nedrżenie. Majka

kogaj cie nosit dete mu. — Z zimna człowiek zachoruje. Albo z zimna albo
z nieostrożności — kiedy matka nosi dziecko (i przeziębi je).
Terapia. System: [Profadzianie]. Ako mu se ne razminet od to’a, na

weczer, na nowa strede, na nojina zad wrata da ostajisz wojca. Cie ja po-
krijesz wojca so koszułcze prano. Pa cie go izmijesz sabajlina deteno pod
stre’a, pa so koszułcze cie go obleczesz. — Odczynianie. Jeśli nie przej-
dzie mu od tego [tj. od zamawiania], to w nocy, na nowiu, zostawisz wodę
za drzwiami. Przykryjesz ją wypraną koszulą. Rano umyjesz dziecko pod
okapem i założysz mu koszulę.
Zaraźl[iwość]: Nie. Sweko dete kogaj cie se zgodit, cie go faciat klin-

czinia. — Każde dziecko, jak mu się przydarzy, zachoruje na gwoździe.
Prof[ilaktyka]: Nie wiadomo.

Terapia

Od klinczinia
Jaczmen jedna raka, jedno konie-

no:
Klinczinia, dosta ste jali,
Dosta ste pili!

Pa cie zemisz swrdle, pa cie zbuc-
kasz:
Cie go wrtam, swrdełow da wrtit,

Klinoji da ne wrtat.
Cie zemisz jedno klincze:

Szto je owo zaklineto,
Ja cie go otklina,
Ja cie go izwadzia,
Ja cie go otko’a.

Tri zrncinia pa cie zemisz i cie go
zakoj’esz klinczeno na dabcze:
Owde da wrtisz, owde da pijesz,
Owde da jadesz, owde da suczesz!
Łoszotija da ne wrtet na detewo,
Da ne zaklinujet!

Sefte cie g’onadisz so zrnciniata:

Przeciw gwoździom
[Weźmiesz] jedną garść jęczmienia

z tego dla konia [i zamawiasz]:
Gwoździe, dość tu jadłyście,
Dość tu piłyście!

Potem weźmiesz świder i go wbi-
jesz:
Pokręcę świdrem, niech się świder

kręci,
Niech gwoździe nie kręcą.

Weźmiesz jeden gwóźdź:
Ten gwóźdź przygwożdżony,
Ja go odgwożdżę,
Ja go wyjmę,
Ja go wyciągnę.

Potem weźmiesz trzy ziarna jęcz-
mienia i wbijasz gwóźdź w dąb:
Tu sobie kręć, tu sobie pij,
Tu sobie jedz, tu się kręć!
Niech Złe nie kręci dziecka,
Niech gwoździe go nie męczą!

Teraz przybijasz nim ziarna:

⁷²W notatkach też wariant: klincinia.

⁷³Pytajnik Obrębskiego.
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Jaczmenow neka jaczit,
Jaczmenow neka boledujet,
Detewo neka gubit newoła!

Pa cie go woisejesz:

Jaczmenow da jaczit,
Detewo da ne jaczit.
So jaczmen go seja,
Klinowi da ne pijat, da ne jadat,
Da ne wrtat na niego.
Ako ste mi zawrteni, cie wi odwrta.

Ako ste mi zaklinete, cie wi otklina.
Ako ste… [luka w tekście],
Aj da si odite po wetor, po szuma, po

zwezdi!
Tri pati po dewet jaczmina:

Ako ste suszni, po suwo da si odite!
Ako ste wodni, po woda da si odite!

Od deteto odwrciam,
Na dabczewo zawrciaam.
Jaczmenon cie jaczit,
Detewo neka ne jaczit!

Niech jęczmień jęczy,
Niech jęczmień choruje,
Niech choroba opuści dziecko!

Potem zasiewasz [ziarna jęczmie-
nia]:
Niech jęczmień jęczy,
Dziecko niech nie jęczy.
Jęczmień sieję,
Niech gwoździe nie piją, nie jedzą,
Nie kręcą się u dziecka.
Jeśliście przygwożdżone, odgwożdżę

was,
Jeśliście skręcone, odkręcę was.
Jeśliście…
Idźcie stąd precz na wiatr, na lasy, do

gwiazd!
[Potem weźmiesz] trzy razy po

dziewięć ziaren jęczmienia:
Jeśliście suche, idźcie sobie po suchym!
Jeśliście mokre, idźcie sobie po

mokrym!
Z dziecka wykręcam,
W dąb wkręcam.
Niech jęczmień jęczy,
Dziecko niech nie jęczy.

Trefka pelin i srczoboła se warit wo zła doba (21.00–1.00), kogaj se oszta-
mini swe. Od dwa oka woda da stanet edna oka.

W „złą porę”, od 21 do 1 w nocy, kiedy wszystko pokrywa ciemność,
gotuje się piołun i srczobołę ⁷⁴ [tak długo], żeby z dwóch ok uzyskać jedną okę
płynu.

Przepalanie od wysypki — Prepału’anie od crwenica

Czerwona wysypka na skórze Tomego zdefiniowana jako crwenica.
Stefkojca wezwana, by leczyć.
Opis leczenia*.
Modlitwa: Lekarka bierze w rękę [łopatkę do żaru] i trzymając ją zwie-

szoną w dół w lewej ręce, zwraca się ku słońcu i przeżegnawszy się prawą
ręką, zmawia modlitwę.
Inhalacja: Następnie wkłada łopatkę w żar. W tym czasie dziecko wnie-

sione. Chore miejsce odkryte. Baba trzyma [dziecko].
Gdy łopatka [jest już] nagrzana do czerwoności, lekarka wyciąga

ją [z żaru] i rozpocząwszy zamówienia, zbliża do chorego miejsca na

*[Wariant (błędny opis zabiegu):] Prepału’anie od crwenica (Cwetkojca). „Przepala się”
(cie go prepału’esz) za pomocą żaru, którym (umieszczonym na kaciji) obmachuje się chorego.
Nie! Cf. tekst szczegółowy.

⁷⁴Srczoboła (mac.) — zapewne ziele przyjmowane podczas choroby srczoboła (dyzenterii).
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odległość stopy. Inhalacja trwa 2–3 minuty, po czym zabieg się przerywa,
by ponownie nagrzać łopatkę. W przerwie — rozmowa, zamówień się nie
szepcze. Wraca się do nich, gdy łopatka [jest] ponownie rozgrzana i gdy
lekarka wraca do inhalowania. Inhalacja łopatką powtórzona trzykrotnie.
Dziecko się wije.
Okadzanie parą: Po czym, w takt [zamówień], lekarka rzuca na łopatkę

trzy węgielki i zalewa je wodą. Para wzbija się w górę i dziecko trzymane
nad parą, chorym miejscem ku parze („cie kłaesz wo kacijata”, cie barisz,
barenieto, „tri żarcziki cie ji gasnesz wo wojca” [położysz je na szufelce,
będziesz gotować, gotowanie, trzy węgielki żaru ugasisz wodą]). „Kako żar-
cziniana szto ugasna’a, i bolesztinata da zagasnet”. — „Jak żar, który zgasł,
tak i choroba niech zgaśnie”.
Żeginanie [Przyżeganie]: Następnie lekarka bierze węgielek po węgiel-

ku w rękę i żegina nimi chore miejsce („Cie go bucnesz so ugasnato, da
ugasnet bolesztinata” — „Dotkniesz go wygaszonym, żeby wygasła cho-
roba”), szepcząc zamówienia: „Kako kapki na strea szto ne stoat, take
bolesztinawa da ne stojit u bolesnikot (na ime cie go spomnet)” — „Jak
krople, które nie trzymają się okapu, tak i ta choroba niech nie trzyma się
chorego (wspomina się go po imieniu)”. Następnie bierze w rękę pusty kłos
(kwaska od stre’a [kłos ze strzechy]) i pędzluje nim chorego.
Następnie następuje strużenie chorego miejsca strużką piekarską*.
Potem zmiatanie skórą owczą (pometot) („So pometot cie izmeteme”).

„Sweta łoszotijo…” — „Całe zło…” itp.
Potem zmiatanie gałązką miotły (metła) („So metłata cie izmeteme”).
Finalny akt odwracania: Po czym z wiechciem miotły w ręku lekarka

wychodzi z izby (kilka kroków) i wysyła chorobę na góry. „Miotłę” wyrzuca.
Umycie rąk.

Prepału’anie ot crwenica [Przepalanie od wysypki] (Cwetkojca)

Zamawianie

So kacija cie mu nagorujesz, pa cie
mu gaczkasz tija łafowi:

Crweniczice, potrusniczice!
Kaj si se zastoała?
Kaj si potruseła?
Kaj si se zawrteła?
Ajde, da si odisz!
Dosta jała, dosta piła,
Dosta sedeła, dosta wrteła!

Razdełba:
Razdełba, razdofka od Stojana,
Ajde, łoszotijo da si delisz, da si dwojisz!
Ako si od nawrt, odwrti se!

Będziesz go nagrzewać łopatką
i mówić te słowa:

Wysypko, przybłędo!
Gdzie się zatrzymałaś?
Gdzieżeś przylazła?
Gdzie się kręcisz?
Hajda, idź sobie!
Dosyć jadłaś, dosyć piłaś,
Dość siedziałaś, dość się kręciłaś!

Oddzielenie:
Oddziel się, odejdź od Stojana,
Hajda, łoszotijo, oddziel się, odczep się!
Jeśliś od nawrotu, odwróć się!

*[W notatkach:] Strużka (kako da gaczkame). [Strużka (tak jak zamawiamy)]. [Strużka
(mac.) — drapak, narzędzie do szorowania].
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Ako si od podrek, odwoji se!
Ako si od sencziszte, odeli se!
Ako si od oczi, otkorni se!

Otpusztanie:
Cie ti pusztam kwaczka so dwanajest

piłci,
Ajde, ti da si odisz,
Sweta łoszotija da si nosisz!

(Komentując: „Złato, srebro na kri-
ła cie nosit, sweta łoszotija cie ja nosit
pod kriła nifni”).

Jeśliś z urzeczenia, odczep się!
Jeśliś z przywidzenia, oddziel się!
Jeśliś od oczu — giń do korzenia!

Wypędzanie:
Wypędzam kwokę z dwunastoma

kurczętami,
Hajda, idź ty sobie,
Całe zło sobie zabieraj!

(Komentując: „Złoto, srebro na
skrzydłach będzie niosła, całe zło zabie-
rze pod ich skrzydłami”).

Ajde da si odisz łoszotijo, da si dwojisz!
Cie ti ja pusztam Sołncze’a Majka,
Sweta łoszotija da si odisz, da si dwojisz,
Da si delisz, od s’otkornisz!
Ajde, da si odisz po wetor, po sołnce,
Po gora, po szuma, po ridojite!
Wetor cie te wejet,
Sołnce cie te grejet,
Rosa cie te rosit,
Słana cie te parit,
Ajde, da si odisz!

Hajda, idź sobie, łoszotijo, odczep się!
Wypędzam Słoneczną Matkę,
Całe zło, idź sobie, odczep się,
Oddziel się, zgiń do korzenia!
Hajda, idź sobie na wiatr, do słońca,
Na góry, na lasy, na wzgórza!
Niech ci wiatr wieje,
Niech cię słońce grzeje,
Rosa niech cię rosi,
Szron niech cię przymrozi,
Hajda, idź sobie!

Deczisznik . Przyżeganie i okłady — Żeginanie i kła’anie

Meot poduen — od merak je to’a. Ewe, wake, kako mene: cie ti se podujet
srceto, cie te zajadet na łaiczkata kako żiwo. Od decana, da se od oczi, cie se
podujet. Deczisznik cie se postrefit. Od oczi szto go fatat stoka szto je — i to’a
cie se podujet. Cie se psojsat, ako mu ne dunesz.

Toa cie pustit daga: od grdite mesta do papok. Ako dojdet do papok, cie
mu postrefisz so trefkite. Da mu izlezet wisze papok, cie go kurtulisz. Pod rebra
da mu wlezet, to’a nema derman wecie. Cie umret.

Daga od bolesztina cie se naprajit. Cie mu pusztit dagicze. Taja daga jed-
nite poznaat: to’a deczisznik. Kako jagorec zdoła je na srceto, kako striłcze
cie se prużit. Cie se wgorit, cie se wgorit od bolesztina, cie se naprajit to’a
mozołcze.

To’a da pusztisz mu wnatra niszadorcze i crni biber, i da żegnesz zgora,
i da mu kłaasz kokoszanci, i trefkite, i cie mu zaminet. Cie se rassipet taa.
Niszador cie go brkat. Neprijateł je niemu.

Da je na mreża bolenieto — deczisznikot na mreża je — od kławanie cie
se kurtulit. A da je odideno w srce, podłaboko, to’a od pijenie cie se spasit.
Daga ne se widujet. Na dwor cie se dopret, woda cie se dopret i segaj cie se
poduat czoekot. Cie mu se frlit neszto jabołcze, ja na dżiger, ja na crewa.

Wzdęty brzuch — to się robi ze zgryzoty. Ot, tak jak u mnie: wezdmie ci
się brzuch i gryzie cię w dołku jakby coś żywego. U dzieci wzdyma się, jeśli
są urzeczone. Przytrafia się dziecinnik. Złe oczy chwytają też bydło — i ono
może się wzdąć. Jeśli mu nie podmuchasz, zepsuje się.
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Robi się pręga: od wstydliwych miejsc po pępek. Jeśli dojdzie do pępka,
może utrafisz z ziołami. Jeśli wejdzie powyżej pępka, [jeszcze] da się uratować.
Ale jeśli wejdzie pod żebra, to już nie ma ratunku. Umrze.

Pręga robi się z choroby. Wypuści się prężka. Niektórzy tę pręgę rozpo-
znają: to dziecinnik. Gdzie węzły chłonne są w dole brzucha, tam pręży się jak
strzałka. I weżre się, weżre się i zrobią się od tej choroby bąble.

Jeżeli wlejesz choremu do ust niszador ⁷⁵ i czarny pieprz, a z zewnątrz
będziesz go przyżegał i zrobisz mu okład (z kurzego łajna i ziół) — przejdzie
mu. Odpuści ta [choroba]. Niszador ją przepędzi. On jest jej wrogiem.

Jak ból jest na ciele — jak deczisznik jest na ciele — to przejdzie od okła-
dów. A jeśli wszedł głębiej, do brzucha, to wyleczy z niego picie. Pręgi nie
widać. [Chorego] prze na dwór; woda się [w nim] zaprze i człowiek się wezd-
mie. Wyrzuci mu się coś, jakby jabłko, czy to na wątrobę, czy to na trzewia*.

Deczisznik
Żeginanie [Przyżeganie]**
1. Żar w szczypcach.
2. Todora swecia [świeca ze św. Todora].
3. Sznur konopny.
4. Wratika (wrotycz).
5. Lepeszka gowedzia [ekskrementy bydlęce].
[Punkty 1–5 objęte klamrą:] Cie go bucnet po trbuszkata so: „Ja cie

te żegna, drugo niszto da te ne żegna”. — Dotyka go po brzuchu, mówiąc:
„Ja cię przyżegam, niech nic innego cię nie przyżega”.
Również muskania ręką i uderzanie o ziemię pod nogami. Potem

kła’anie [okłady]. To […] system leczniczy od deczisznika — żeginanie
i kła’anie⁷⁶.
Uwaga. Preparacja kompresu. Temjan i zioła: ułożone i tłuczone na

dwóch stołkach, odwróconych nogami do góry. Dlaczego tak?

Żeginanie [Przyżeganie] (Cwetkojca)
Gaczkanie nemat. [Nie zamawia się].
Żar: „Ogoń cie ti kława, łoszotija cie ja gora” — „Ogień ci przykładam,

niech wypali łoszotiję”.

*[W notatkach:] Od deczisznikot: ilᴶaczot cie go uzdrajit. [Od deczisznika: lek (nalewka)
go uzdrowi].

**[W notatkach terminologia:] Żeginanie. Go żegina. Da go żegnam, da go żeginam. [Przy-
żeganie. Przyżega go. Przyżegam go, będę go przyżegać].

⁷⁵Niszador (z perskiego przez tur. nışadır) — chlorek amonu; salmiak. Remedium po-
chodzące z medycyny osmańskiej, stosowane do leczenia różnych schorzeń, m.in. chorej
śledziony (dałak). Nazwa pochodzi najprawdopodobniej z jednego z jęz. irańskich: anosh
adur (wieczny ogień). Pozyskiwany z naturalnych źródeł kopalnych oraz odchodów zwierząt
domowych (wielbłądów i bydła), znany medycynie greko-arabskiej; w Europie opisywa-
ny w literaturze alchemicznej (w XVII i XVIII w.), następnie medycznej i weterynaryjnej
(XIX/XX w.).

⁷⁶Fotograficzna dokumentacja żeginania i kła’ania przedstawia pacjentkę — córkę Jowan-
cza (zob. dalej) i lekarkę — Stefkojcę.
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Wołcze. Przyżeganie

Wołcze. Kompres na żołądek
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1 2
5
4 3

[Cyfry oznaczają kolejność i kierunek dotykania punktów na ciele pa-
cjenta].

Żeginanie [Przyżeganie] (Bożinica)
Rog — odwrcianie [Róg — odczynianie]⁷⁷
1. Drenow trat [Pręt dereniowy].
2. Noga żabia: „To’a ne znam, szto je. Druga mi predała owo, od Koso-

wo, od Jowejca sum zeła owo” — „Nie wiem, co to jest. Przekazała mi to
taka jedna, od Jowejcy z Kosowa to przejęłam”.
3. Zwęglony kawałek drzewa: „So oni swe bucam, a ne znam szto se”

— „Tym wszystko dźgam, ale nie wiem, co to jest”.
4. Pestka moreli.
5. Kamik kako rofjosani [skamielina ugodzona piorunem, tj. strzałka

piorunowa; fulguryt].
6. Kamik kako rofjosani (mniejszy) [mniejsza strzałka piorunowa].

„To’a je pejano. Popot mi pejał to’a”. — „To jest ośpiewane. Pop mi to
ośpiewał”.
7. Pariciniata [Pieniążki].
8. Węgielek.
9. [Zwęglony kawałek drzewa] mniejszy jak? [pkt. 9 połączony strzał-

ką z pkt. 3]⁷⁸.
1 2
5
4 3

[Cyfry oznaczają kolejność i kierunek dotykania punktów na ciele pa-
cjenta]*.

Nawrót i odwracanie nawrotu — Nawrt⁷⁹. Nawrcianie, odwrcianie

1. Definicja (Welᴶanica). „Kogaj cie mu duwasz od oczi, cie go seczesz
i togaj cie go nawrtisz tamo. Ne znajesz da ispratisz podaleko i tuje cie go
nawrtisz blizo. Kaj kmetot, kaj kmetica — tako cie mu nareczesz. Cie mu
nagaczkasz. Kaj cie go ispratisz, tamo cie se kurdisat”. — „Kiedy dmuchasz
od uroku i kiedy tniesz, wtedy ją [tj. chorobę] nawrócisz [w inne miejsce].
Nie wiesz, jak ją odesłać dalej i nawrócisz ją tutaj blisko. Do sołtysa, do

*[Na marginesie zapisek:] Rusa — ne, nema taka bolest. [Glistnik jaskółcze ziele; nie, nie
ma takiej choroby].

⁷⁷Por. informację o znachorskich akcesoriach Bożinicy niżej w podrozdz. „Basnarica [i jej
praktyki]”.

⁷⁸Należy wnioskować, że w procedurze używano dwóch zwęglonych kawałków drewna,
większego i mniejszego (podobnie jak dwóch strzałek piorunowych).

⁷⁹W notatkach występuje też wariant nawrat.
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sołtysowej — tak jej nakażesz. Tak jej zamówisz. Tam, dokąd ją wyślesz,
tam się usadowi”.
2. Definicja (Stefkojca). „Eno se detewo szto je bołno, Krstana pa sega

nagaczkat neszto, da mu odwrciat drugo mu. Da nawrtit. Pa komu paset
dusza, nawrciat”. — „Ot, dziecko, co jest chore — Krstana teraz mu jakoś
zamówi, żeby od niego odwrócić do kogoś innego. Żeby nawrócić. Jak ktoś
ma dobrą duszę, to nawróci”.

— „Nawrt da imasz w kucia, kako cie odwrciasz?”.
— „Stanaf, Josif, ja — mi besze Wana mecka, w kolebka mi besze. I na

dwor ja terasze. Krw dejczewo. Posle stanaf ja so jedno borincze, mu pominaf
okułu kolebkata, go frlif borinczeto na zadgazon zapaleno. Kogaj nociew legna
da spija, dojdo’a dwe żeni pred wrata owde, na son. Dojdo’a dwe żeni, ja je
wika doma —mi besze bratuczeda żenata. «Ajde — mu weła — doma da pose-
dime, sestro, ajde». — «Ne — welit taja — do owde dojdof. Do kaj Bożinowci
sum pratena». Pa tija leżea, Josif, od srczanicata, Bożinowci. I tołku. Pa dejcze
mi ozdrawi. Tija leżea. Bili mi nawrtili” (Cwetkojca, Stefkojca i Kolo).

— „Kiedy masz w domu nawrót, to jak go odwracasz?”.
— „Wstałam, Josifie, moja Wana była malutka, w kolebce. I parło ją na

dwór. Z krwią, dziewczynkę. Później wzięłam łuczywo, okrążyłam z nim ko-
lebkę, a potem rzuciłam płonące za siebie przez plecy. Kiedy w nocy położyłam
się spać, przyszły dwie kobiety tu przed drzwi, we śnie. Przyszły dwie kobiety,
zapraszam je do domu, jedna z nich była żoną mego kuzyna. «Wejdź — mó-
wię — do domu, posiedzimy, siostro, wejdź». — «Nie — ona mówi — [tylko]
do tego miejsca mam dojść. Mnie wysłano do Bożinowców». I potem, Josifie,
Bożinowcy leżeli na srczanicę. I tyle. Potem moja dziewczynka wyzdrowiała.
A tamci leżeli; to oni do mnie nawrócili” (Cwetkojca, Stefkojca i Kolo).

Na lewo cie odisz w kucia, so borincze w raka i wojca w gezwe. Noże
w raka otworena. — Chodzisz po domu w lewo [przeciw słońcu], z łuczy-
wem w ręce i wodą w dżezwie. Z nożem w otwartej ręce. [I mówisz]:

Koj te pratił,
Pa te wikat.
Ja cie t’izgora,
Wodawa cie t’odneset,
Ognow cie t’izgoret!

I ogon, kaj szto cie widisz:
Ene te czekat,
Onamo swetit,
Te ispratili,
Pa se popiszmanili,
Pa da si odisz!
Tija te nawrteli,
Ja cie t’odwrtam,
Pa kaj nimi cie te nawrtam,
Te wikat, te kanat.

Cie s’obleczet goła:
Sama majka rodiła,
sama łoszotija ispratiła.
Łoszotiszte, nawrtiszte,

Kto cię wygonił,
Ten cię wzywa.
Ja cię spalę,
Woda cię zabierze,
Ogień cię spali!

I tam, gdzie zobaczysz ogień:
Oni ciebie czekają,
Tam się świeci,
Oni cię wygonili,
Potem pożałowali,
Idź sobie do nich!
Oni cię nawrócili,
A ja cię odwracam,
Znowu do nich cię nawracam,
Oni cię wzywają, ciebie zapraszają.

Rozbierze się do naga:
Sama matka rodziła,
Sama Złe wygoniła.
Łoszociszcze, nawróciszcze,
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Koj te pratił owde, koj te nawrteł?
Ja cie t’izgoram,
Wodawa cie t’odneset,
Nożow cie t’isseczet.
Tija te nawrteli,
Ja cie te odwrtam!
Koj te pratił,
Pa te czekat.
Te wikaat, te kanaat,
Tamo ima da pijesz, da jadesz.
Tuje wrti, tuje kopaj,
Od owde begaj!
Ja cie t’izgoram,
Wo wodawa cie t’udawam,
So nożow cie t’isseczam.
Ajde, ojsi, ne sedi owde!
Koj t’ispratił, te czekat.

Kto cię tu przysłał, kto cię nawrócił?
Ja cię spalę,
Woda cię zabierze,
Nóż cię przetnie.
Oni cię nawrócili,
Ja cię odwracam!
Kto cię przysłał,
Niech cię czeka.
Wołają cię, zapraszają cię,
Tam masz jedzenie i picie,
Tam się kręć, tam kop,
A stąd uciekaj!
Ja cię spalę,
W wodzie utopię,
Nożem cię przetnę.
Hajda, idź precz, nie siedź tu!
Kto cię wygonił, ten ciebie czeka.

I tri pati cie pominesz w kucia okułu naokułu i cie go frlisz na dwor nazad-
gazon. Ne s’obzirasz nazod i cie si dojesz doma. Pa utre kogaj cie se razdenit,
cie odisz, cie go ponadzresz. Ako je zawrtena gornata strana w kucia — ne je
odwrteno. Pa drugata weczer pa cie odwrciaasz (po weczera, zła doba).

I zrobisz trzy okrążenia w domu i wyrzucisz [łuczywo] na dwór, do tyłu
za siebie. I nie oglądając się, wrócisz do domu. A kiedy rano się rozwidni,
pójdziesz w to miejsce i sprawdzisz. Jeśli wierzchołek [łuczywa] jest ułożony
w kierunku domu, to nie zostało odwrócone. I wtedy następnego wieczoru
znowu odwracasz (po wieczerzy, w złą porę).

Dałak i ufat . Zamawianie i oklepywanie — Kuszanie i pleskanie

Dałak

Dałak — toj od upłaf, od merak. Toj za kuszanie je. Imat dałak ufat, toj za
pijenie je. Dewet dałaci imat. Imat w usta se frłat, imat w oko se frłat, imat w nos
se frłat, pod jazik, w usze. Ima błag dałak; cie te redit swe po snagawa. Jedno
mesto cie udrit, cie zaginet, pa udri. Tri godini cie si odit, ne se seciat. Toj za
kuszanie je. Neszto da pijesz, neszto da kłaasz. Ima łosz dałak. Od tri dni powecie
toj na dajet da żiwit. Cie se frlit, za tri dni ajde w zemja. Cie go prejadet czoekot.

Dałak powstaje z przestrachu [i] ze zgryzoty. Sposób na niego: kuszanie
[zamawianie]. Jest i dałak-ufat. Na niego stosują picie [ziół]. Dałaków jest dzie-
więć. Jest taki, co się rzuca w usta, taki, co się rzuca w oko, taki, co się rzuca
w nos, pod język, w uszy. Jest i łagodny dałak. Ten będzie cię łamał w ciele.
Uderzy w jednym miejscu, przepadnie, a potem znów uderzy. Trzy lata tak
sobie chodzi [i] nie zauważają go. Sposobem na niego jest kuszanie. [I] coś
trzeba pić, czymś okładać. Jest też zły dałak. Ten nie da ci żyć więcej niż trzy
dni. Jak uderzy — za trzy dni idziesz w ziemię. Przeżera człowieka*.

*[W notatkach:] Go udrił dałakot pod noga. I se zgodił Krste so brawi. Se s’obuł, s’istrłał.
Se presecze? Ne. Je utepan? Ne. [Dałak trafił go w nogę, kiedy Krste był z owcami. Zdjął buty,
natarł się. Czy był skaleczony? Nie. Został zabity? Nie].
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Dałak (Stefkojca, Kolo, Igne)

Objawy: Boli brzuch z lewej strony [śledziona].
Przyczyny: Faciat od upłaf, od leb nepeczen, od żeżko, od woda (cie

se prepijet — tuje cie nasednet wodata). I od zort (= od upłaf) faciat. —
Łapie cię z przestrachu, od niedopieczonego chleba, od gorąca, od wody
(człowiek się przepije i nazbiera się w nim woda). I ze strachu łapie.
Lokalizacja: Sedet pod rebra dałakot, wo sami rebra. Tuje ka crep cie

sedet. Od lewa strana. — Wchodzi pod żebra, w same żebra. I wczepi się
tam jak kawał gliny. Z lewej strony.
Terapia: Go pleskat so med, mu kuszat i go kiniat powecie. Da mu

ne udrisz po trag, dołgo cie trajet. — Oklepują go miodem, zamawiają
i jeszcze mocniej tarmoszą. Jak nie utrafisz w miejsce, gdzie siedzi dałak
[dosł. w jego ślad], będzie długo trzymał.
Objawy wtórne: Cie go streset, treska cie imat. — Będzie miał dreszcze,

będzie go trzęsło.
Leczenie polega na następującym. Babica idzie do lasu i wybiera tu

jedno drzewo. […] Najlepiej, by był [to] oref (orzech), jeła (olcha) [albo]
wrba (wierzba). Tam, przeżegnawszy się i zmówiwszy pacierz, przystawi
prawą nogę do drzewa w ten sposób, [że unosi ją i opiera o drzewo na
wysokości mniej więcej połowy łydki nogi lewej]; czynność ta lub cała
praktyka nazywa się „odmierzaniem” („cie mu odmerit”). Jeśli drzewo ma
korzenie wystające na powierzchnię, jeszcze lepiej jest przystawić stopę
do korzenia. Przytknąwszy stopę, [babica] nacina [drzewo] dookoła [niej
nożem], […] wypowiadając następujące [zamówienie]:

Kako owo szto je preseczeno,
Tako łoszotija da se preseczet.

Jak to, co jest przecięte,
Tak niech się przetnie łoszotija.

Po [czym] wycina nożem całe to miejsce, które było pod stopą. Ten
kawałek drzewa zowie się korbutka (również iwerka). Cała czynność: „cie go
izwadit, cie go otkornit, cie go otseczet korbutkata” [wyciągnie, wykorzeni,
wytnie korbutkę]. Gdy odcina korbutkę od drzewa, wówczas zamawia:

Kako owo szto je odwojeno,
Tako łoszotija da se odwoji.

Jak to, co jest odłączone,
Tak niech się odłączy łoszotija.

Później przynosi korbutkę do domu i umieszcza na brzuchu chorego:
„cie mu zalepit korbutkata” [przylepi mu korbutkę]. Wykonując tę czyn-
ność, szepcze [zamówienia]: „cie mu gaczkat, cie mu kuszat” [będzie mu
zamawiać]. Korbutka winna być przylepiona z lewej strony, gdyż z tej stro-
ny boli, gdy ma miejsce dałak. [Tę] korbutkę chory winien nosić [całą]
dobę („od wakat do wakat”). Po czym odlepiwszy ją, winien rzucić na bel-
ki w pobliżu ogniska, by [tam] schła („cie ja zakaczit da se suszit” [powiesi
ją, by schła]). Gdy […] po zastosowaniu „kompresu” rzuca się go na belki
(„na gredi cie ja frlisz”), wówczas formuła brzmi:

Kako owo szto cie s’issuszit,
Tako od Risteta łoszotijata cie s’izgubit.

Jak to, co się wysuszy,
Tak niech od Ristego przepadnie

łoszotija ⁸⁰.
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Dałak będzie schnąć w taki sposób, w jaki schnie korbutka („Ne go frłat
na zemnata” — „Nie rzucają go na ziemię”).
Kuszanie [zamawianie] można praktykować w wigilię poniedziałku,

środy, soboty. Inny rodzaj również w wigilię piątku i niedzieli*.
Tu [tj. wWołczu] nie ma kobiety, która „znajet da kuszat” [umie zama-

wiać]. Podobno jest w Topołnicy czy Mogilcu. A jednak Welejca mówiła,
że noga ją boli niewątpliwie stąd, że przekroczyła miejsce, gdzie kobiety
kuszaat („Sum pregaziła mesto żenite kaj kuszaat”). „Kuszanie to je teżko
to’a”. — „Kuszanie to poważna sprawa”.

[Kuszanie] od dałaku

Dałacziszte, potrusniszte,
Kaj si se zastoało?
Kaj si se zasukało?
Ja cie te wadzia,
Ja cie te deła,
Ja cie te pleska, cie te wadzia,
Jedno, dwe, tri…,
Osum, dewet, jedno i nijedno.

Cie go izwadisz na borina su’a. Cie
ja kaczisz na gredi:
Kako borinawa, szto cie se suszi,
Take łoszotijawa cie se suszi, cie se

gubit.
Dałakcziszte, łoszotijo,
Cie te kaczam da se suszisz.

„Da ne jadet, da ne paset na czo-
ekot”. Posle so swecia cie żeginasz:
Ja cie te żegna,
Drugo niszto da ne żeginat.

Dałaczyszcze, przybłędo,
Gdzie się zasiedziałeś?
Gdzie się zwinąłeś?
Ja cię wyciągnę,
Ja cię podzielę,
Ja cię wyklepię, wyciągnę cię,
Jeden, dwa, trzy…,
Osiem, dziewięć, jeszcze raz i już nic.

Ściągniesz [korbutkę] na suche łu-
czywo i powiesisz na belkach:
Jak to łuczywo się suszy,
Tak niech się suszy łoszotija, niech

przepada.
Dałaczyszcze, łoszociszcze,
Zostawiam cię tutaj, żebyś wysychał.

„Niech nie je, niech się nie pasie na
człowieku”. Potem przyżegasz świecą:
Ja cię przyżegam,
Niech nie przyżega cię nic innego.

Cie mu turisz jedna kniga da mu meknet, da mu słabejet. Rakija cie se
napijet, da brkat łoszotijata, da czistit. Medot cie go mamit dałakot, a ra-
kijata cie go brkat. Nemat da se odwrciat. — Potem przyłożysz choremu
[kompres] na papierze, żeby zmiękczał [dałak], żeby go osłabiał. I napi-
je się rakiji, żeby wygonić zło, żeby się wyczyścić. Miód przywabi dałak,
a rakija go wygoni. I nie będzie wracał.

Dałakow ja cie go gaza,
Toj da ne gazit, da ne troszit.
Kako na pragow szto ne stojit niszto,
Take dałakow da ne stojit na czoekow.
Ako si po zwezdi, po zwezdici [da si

odisz],

Podepczę dałak,
Niech on nie depcze, niech nie dręczy.
Jak na tym progu nic nie stoi,
Tak niech i dałak nie stoi w człowieku.
Jeśliś od gwiazd, odejdź do gwiazd,

*[Na marginesie:] Cwetkojca: „Od dałak w streda i w sabota se pleskat. Mesec kogaj
cie zastaret”. [„Od dałaku oklepują w środę i sobotę. Przy starzejącym się księżycu” (tj. gdy
księżyca ubywa)].

⁸⁰Formuły podanych tu zamówień pochodzą od Cwetkojcy.
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Ako si po wetor, po wetor [da si odisz],
Ako si po sołnce, po sołnce da si odisz.
Ajde, wecie da si dwojisz,
Sweta łoszotija da si odelisz, da si

odwojisz!

Jeśliś od wiatru, odejdź do wiatru,
Jeśliś od słońca, odejdź do słońca.
Hajda, odczep się już,
Całe zło niech się oddzieli, odczepi!

Dodatkowe informacje o zabiegu: Korbutkawinna być olchowa („jeło’a
je korbutkata”). Według Stefkojcy winna być bądź z dębu, bądź z orzecha,
bądź z olchy. Odmierzanie (na nodze lub nogą?), by Złe odeszło („cie ja od-
merujesz, da si odit” [odmierzysz, żeby sobie poszło]). Sposób [odcinania
korbutki]. Kładzenie na nogi. Puszczanie na wodę („po woda cie pusztam
korbutkata” [puszczę korbutkę na wodę]). Przy rzucaniu korbutki na wodę,
apel do proweniencji choroby:

Ajde!
Ako ste suszni, po su’o da si odite!
Ako ste wodni, po woda da si odite!
Ajde, da si odite!

Hajda!
Jeśliście suche, idźcie precz po suchym!
Jeśliście wodne, idźcie precz po wodzie!
Hajda, idźcie precz!

Komentarz o kuszaniu i pleskaniu: „Mu imat łoszotija na srce, tuje cie
izłazit” — „Ma łoszotiję w brzuchu, stąd będzie wychodzić”.
Sposób zarzucania na belki: „Na borincze cie go kła’asz i na gredi cie

go frlisz” — „Kładziesz ją na sosnowym łuczywie i rzucasz na belki”.

Oprócz bólu brzucha z lewej strony, istnieje ból brzucha z prawej. Z le-
wej: od dałak; z prawej: od ufat. W pierwszym wypadku: „cie mu kuszasz”
[zamawiasz mu], w drugim: „cie go pleskasz” [oklepujesz go]* („Na desna
strana so med cie go pleskasz i togaj mu gaczkasz” — „Z prawej strony
oklepujesz go miodem i wtedy mu zamawiasz”). Uwaga: W Rasteszu Bożi-
nica pleska w wypadku dałaku z lewej strony! Na ufat daje się również leki,
zioła (ufatno bilje [ziele od ufatu]).

Ufat ⁸¹

Objawy: Według Welᴶanicy ból brzucha z prawej strony. Ta sama in-
formatorka: Gdy brzuch boli, [gdy są] wymioty, gdy chwytają dreszcze
(„kogaj cie te streset”)**.
Przyczyny:
1. „Prosti me, Josif. Ufat ne znam, odoszto facia”. — „Wybacz, Josifie,

nie wiem, dlaczego łapie ufat” (Welᴶanica).

*[W notatkach:] Na desnata strana cie pleskat, na lewata strana cie kuszat. Od ufat se
pleskat. Streda i sabota. [Z prawej strony oklepują, z lewej zamawiają. Od ufatu oklepują
w środę i w sobotę].

**[W notatkach:] „Toj imało nekoj damar. Nekoj damar od woda prepojen. Damar = żiła.
Nekoja żiła mu biła prepojena so woda. Togaj se raskrsła. Pod rebra, wo słabinata. To’a ufat
je”. [„On miał jakieś żyły. Żyły nasiąkniete wodą. Damar = żyła [dosł. tętnica]. Któraś żyła
była nasiąknięta wodą. I wtedy pękła. Pod żebrami, w słabiźnie. To jest ufat”].

⁸¹Ufat — dosł. uchwyt: nagły silny ból „w dołku”, pod żebrami, choroba znana też jako
twrd stomak— twardy brzuch.
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2. „Ufat cie te faciat, da jadesz neszto ja nepeczeno, ja newareno; ufat
cie faciat. Cie go fatit ja od leb, ja od woda prepijen, ja upłaszen — to’a
ufat je”. — „Ufat cię złapie, jak zjesz coś czy to niedopieczonego, czy to
niedogotowanego; od tego złapie ufat. Złapie czy to od chleba, czy to od
przepicia się wodą, czy z przestrachu; to jest ufat.
System: Kuszanie. Korbutka. „Mu kuszat od dałak. I od ufat możet da

mu kuszat”. — Zamawianie. Korbutka. „Zamawiają od dałaku. I od ufatu
można zamawiać”. Wówczas się kusza i przykłada się korbutkę na brzuch.
Leczenie: Gdy zwykły ból brzucha, „to’a ne je za kuszanie” — „to nie

jest do zamawiania”. Tak oświadczyła mi Welᴶanica, gdy przyszła do mnie
po lek dla Stojmirki⁸², którą bolał brzuch i wymiotowała. To na moją pro-
pozycję, by ją poddać kuszaniu.
Zaraźliwość: Nie.
Prof[ilaktyka]: Nic.

(Kolo:) Jest kobieta w Bitowie, która sieje ufatna trewa [ziele od ufa-
tu]. Zażywa się trzy, pięć [lub] siedem ziaren tej trawy, zależnie od wieku
pacjenta i siły choroby. Gdy przy zażyciu patrzy się w górę — wówczas
[nadejdą] wymioty. Gdy […] w dół — wówczas rozwolnienie i szybkie
przeczyszczenie. Po zażyciu człowiek [jest] chory około godziny. Potem
skutek i zdrów.

Pleskanie [Oklepywanie od ufatu] (Cwetkojca)

Zamawianie: „Jedno, dwe, tri, czeturi, pet, szest, sedum, osum, dewet,
jedno i pa nijedno” — „Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,
dziewięć, jeszcze raz i już”.
Komentarz: „Da si manit jedno, dwe, tri, czeturi, pet, szest, sedum,

osum, dewet, jedno pa nijedno. Da ginet łoszotijata” — „Uderza się raz,
dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jeszcze raz i już.
Żeby zło przepadło”.
„Cie go wkrstujet”. — [Lekarka] robi [na pacjencie] znak krzyża [X].
Następnie, by zgubić Złe („za da s’izgubit łoszotijata”), zbiera się miód

na borina [łuczywo sosnowe] i rzuca się [je] na belki lub t[emu] p[odobne],
[zamawiając]: „Kako owo szto s’izginet, tako ufat da s’izginet” — „Tak jak
przepada to [łuczywo], tak niech przepadnie i ufat”.

Rozwinięty pępek — Papokot razwitkan

Razwitkan papokot: cie mu se rasturit srceto, cie mu se rassipet. Leb ne
mu se jadet, woda mu se pijet, umot mu se wrtit.

Papokot razwitkan to’a ne je wistina papokot razwitkan, i srce to ne se
rasturat wistina; damarite. Cie krenesz neszto — cie s’osłabat. Cie s’opojesz
wodata — cie otidet swe wo damari: nabijeni, potaknati cie bidat. I togaj ti se
błujet, leb ne ti se jadet.

⁸²Welᴶanica jest stryjną Stojmirki, córki Rafajla.



SYSTEMY LECZNICZE 637

Ete segaj jedna rakija napij se: swe po żili cie ti pojet. I woda take. Cie
pijesz, cie se rasturit po żilite. Od usta po grkłan w trbuf. Kaj dżigeron, od
dżigeron w trbuszka, od trbuszka po żili — duri w koleno; koleno cie mu se
preseczet. Kako se delit w trbuszkata, wodnik baszka, pa na dwor baszka. Mo-
czenie baszka, serenie baszka.

Se pokwraeni żili, cie otidet woda wo żili, cie zemit nefes.

Rozwinięty pępek: brzuch popuszcza, nadrywa się⁸³. [Chory] nie chce jeść
chleba, pije [tylko] wodę, kręci mu się w głowie.

Pępek rozwinięty to nie jest naprawdę rozwinięty pępek i brzuch nie
popuszcza naprawdę; to żyły. Dźwigniesz coś i osłabną ci. Opijesz się wody
i pójdzie ci w żyły: będą nabite, nacieczone. Wtedy zbiera ci się na wymioty
i nie chce ci się jeść chleba.

Ot, napij się teraz rakiji: wszystko ci pójdzie w żyły. I woda tak samo.
Napijesz się, rozejdzie się po żyłach. Od ust przełykiem do żołądka. [Dalej] do
wątroby, od wątroby do brzucha [wnętrzności], z brzucha po żyłach — i aż
do kolana; w kolanie się skończy. Tak się dzieli we wnętrznościach, [że] mocz
osobno, a na dwór osobno. Sikanie osobno, sranie osobno.

Kiedy żyły są popsute, woda pójdzie w żyły, weźmie w siebie [całą] duszę
[dech].

„Razwitkan papokot — si rasturił srce”. — „Rozwinięty pępek —
brzuch ci się naderwał”. Według Kola leczenie bez zamawiania. To, gdy
człowiek się przeciągnie, przeważy, podźwignie, wysili przy krzyku, naj-
częściej we śnie. To dlatego, że brzuch jest nawinięty na pępek; [teraz]
popuścił i trzeba go [przywrócić na miejsce].

Papokot razwitkan — rastureno srce [Rozwinięty pępek — naderwa-
ny brzuch] (Kolo i Igne)

Przyczyny: „Neszto teżko cie krenesz, ali drwo, ali kamen, ali żito, cie ti
se razwitkat papokot. Siłno da trczisz, da padnesz u jedna rupa i tu cie se ra-
sturit srce”. — „Jeśli dźwigniesz coś ciężkiego, czy to drzewo, czy kamień,
czy zboże — rozwinie ci się pępek. Jeśli szybko biegniesz i wpadniesz do
jakiejś dziury, wtedy brzuch ci się naderwie”. Pępek może się również roz-
winąć we śnie, gdy delikwent się przeciągnie lub krzyknie [przez sen] itp.
Terapia polega na tym, że rozwinięty pępek trzeba zwinąć. („Igne ra-

sturił srce, papokot da mu zawitkasz”. — „Igne naderwał brzuch, trzeba
mu zwinąć pępek”). Zabiegu dokonuje się, gdy pacjent jest [na czczo] („na
gładno srce”). Chory winien obnażyć się do połowy, odkrywając pępek
i położyć się na łóżku lub słomiance, tak by […] był doń wolny przy-
stęp [z każdej strony]. Następnie lekarka […] wsadzi mu palec w pępek
(lub jeśli ma ostre i nierówne paznokcie, posłuży się spreparowanym ad
hoc drewnianym drążkiem) i mocno przyciskając, trzykrotnie okrąży cho-
rego. Skóra wokół pępka [przyczepi się do] palca i okręci wokół niego.
Następnie lekarka wyciągnie palec, weźmie chustkę lub ręcznik i zwinie
w podłużny cienki wałek. Ten wałek skręci następnie w spiralę i położy na

⁸³Chodzi o naderwanie przyczepu mięśnia brzucha.
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pępku chorego. Po czym chory opasze się, mocno przyciskając bandaż do
ciała. Po dwóch-trzech godzinach ból przejdzie.
Koncepcja anatomiczna: Srce (brzuch, żołądek) jest nawinięte na pę-

pek. Od wysiłku itp. popuściło i trzeba je umieścić z powrotem na właści-
wym miejscu.
[…]
Zaraźliwość: Nie.
Profilaktyka: Nic. „Cie se nauczit i cie se rasturat. Damari cie se rastu-

rat, toj ne se rasturat wistina. Cie sedit mesto”. — „[Człowiek] się namęczy
i [brzuch mu] się naderwie. Żyły się popsują; on [pępek] nie psuje się tak
naprawdę. Siedzi na miejscu”*.
Masaż: Lekarka naciera lewą ręką. Położy prawą rękę na lewej i opusz-

kami palców lewej ręki pocznie nacierać ciało, silnie przyciskając. „Ona
trijet wake: raka na raka turit i so prsti trijet”. — „Ona naciera w ten spo-
sób, że kładzie jedną dłoń na drugiej i naciera palcami”.
Masaż rozpoczyna się od pleców: najpierw masowane są lędźwie. Na-

stępnie plecy, specjalnie zaś krzyż (kręgosłup). Następnie naciera się szyję.
Potem ręce, od przegubów do ramion. („Me trijesze prwo pleci, i raki,
i wrat, i swe: ceła ledzia”. — „Najpierw nacierała mi plecy i ręce, i szyję,
i wszystko: całe plecy”). Specjalnie nacierane są żyły (to znaczy ścięgna)
na szyi pod uszami. „Owija żili szto se ispod uszi, tija na gore, za kaj wrat
cie trijet”. — „Żyły te, co znajdują się pod uszami, naciera od dołu ku szyi”.
Gdy masaż pleców skończony, wówczas następuje „naciąganie skóry”.

„Swe plecia kogaj cie istrijet, taja cie pokrijet so jedna majrama plecite:
kożinkata ja tegnet u gore”. — „Jak skończy z nacieraniem pleców, przy-
krywa je chustką i naciąga skórę ku górze”. Chwyta skórę dwoma palcami
i pociągnąwszy ku górze, puszcza. Cel nacierania pleców: „Ponapred tamo
za da se odpusztat żilite, da dojdet pouba’o za meot” — „Najpierw tam,
żeby rozluźnić żyły, żeby brzuch poczuł się lepiej”.
Następnie […] naciera przód, zaczynając masaż od dołu. „Prwo pod ła-

jiczka cie te trijet, od obete strani”. — „Najpierw naciera w dołku, z dwóch
stron”. Cel: „Za papokot da ti go zawijat. Poszto ti je razwitkan papokot,
da se soberet” — „Żeby zwinąć pępek. Bo masz pępek rozwinięty — żeby
go zebrać”.
Gdy masaż brzucha skończony, następuje zbieranie pępka. Pępek i ser-

ce — synonimy. Razwitkan papokot — razsipano srce [Rozwinięty pępek
— naderwany brzuch]. Właściwie masaż pępka jest zbieraniem pępka. Ale
najbardziej intensywne zbieranie polega na zbieraniu pępka w garnek. Sto-
suje się je nie w każdym wypadku; tylko wówczas, gdy pępek się rozwinął
zbyt katastrofalnie.
Zbieranie pępka w garnek ma przebieg następujący.
Lekarka weźmie filiżankę z popiołem [i] poleje popiół naftą. Włoży gar-

nek do uprzednio nagrzanej wody. Gdy […] nagrzeje się [on] dostatecznie,

*[W notatkach też wariant:] Papokot — toj wistina je razwitkan. [Pępek naprawdę jest
rozwinięty].
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Wołcze. Zbieranie pępka w garnek

zapali popiół, postawi filiżankę na pępku i [przez] jakiś czas będzie trzy-
mała garnek nad płomieniem. Następnie szybkim ruchem [usunie płomień
i mocno przyciśnie] garnek do brzucha w miejscu centralnym: na pępku.
„A i grne donesujet srce na mesto”. — „I garnek doprowadzi brzuch na
właściwe miejsce”.
Garnek pocznie wciągać brzuch do środka. Według Kostadina, gdy się

go przyłoży kobiecie, jej brzuch może wypełnić cały garnek. U mężczyzny
wypełnia […] do połowy, ale również silnie ciągnie.
W ten sposób chory przeczeka jakiś czas. Po czym lekarka „wadziat

grne” [ściąga garnek]. Często tak silnie uchwyci on brzuch, że ciągnąc dwo-
ma rękami, […] nie może [uwolnić z niego] brzucha pacjenta. Wówczas
silnie uciska brzuch [wokół] krawędzi garnka, […] [aż] oswobodzi się [on]
z sykiem lub hukiem.
Komentarze do zabiegu: „Bolesztina cie puknet take” — „Choroba pęk-

nie w ten sposób”. Gdy brzuch się wciąga: „Kogaj fati da tegnet — swe
izłagat, małarija” — „Jak zacznie ciągnąć — wszystko wychodzi, malaria
[też]”.
Po czym [następuje] ostatni akt zabiegu. Lekarka weźmie w rękę su-

kałkę […], włoży w pępek i przytrzymując między palcami, wskazuje
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choremu, jak [sukałka] miarowo, w takt pulsu, podnosi się i opada: „Cie
s’onadija srce i poczne da bijet siłno, ako je na mesto” — „To wpływa na
serce, które zaczyna bić mocniej, tam, na swoim miejscu”. Po czym owią-
zuje pacjenta (chustką, skręconą w spiralę) i odsyła do domu. Ten masaż
[jest] powtarzany dwa, trzy, cztery razy, o ile „srce moszne razsipano”
[brzuch mocno naderwany].

Masaż (Kostadin z Rastesza). Opis masażu z własnego doświadcze-
nia. Ten masaż stosuje się, „kogaj imasz razwitkan papokot, kogaj te bołat
plecite, i srce kogaj cie te bolit, kogaj imasz podu’en meot, łajiczkata ko-
gaj ti e poteczena (pod rebra kogaj cie te bolit, rebra poteczeni da imasz)”
[kiedy masz rozwinięty pępek, kiedy bolą cię plecy, też kiedy cię boli żo-
łądek/brzuch, kiedy masz spuchnięty brzuch, opuchliznę w dołku (jak boli
cię pod żebrami, masz spuchnięte żebra)]. W ogóle: „ceła snaga da te bo-
lit” [kiedy boli cię całe ciało]. Objawy analogiczne: brak apetytu („kogaj
ne możesz da jadesz” [kiedy nie możesz jeść]). (Tekst: „Boleła me ceła sna-
ga — i pleci, i meot, swe. Rebra mi bili poteczeni, łajiczkata poteczena
biła”. — „Bolało mnie całe ciało i plecy i brzuch, wszystko. Miałem opuch-
nięte żebra i w dołku”). Przyczyny bólu winny tkwić nie w chorobie, ale
w przesileniu się: „od tegoba, kogaj nemat bolest” [z przeciążenia, to jesz-
cze nie choroba]. Tylko [wtedy] leczenie [jest] skuteczne („imat derman”
[jest ratunek]).

Masaż — anatomia lekarska
1. Imat nasednata krwta — od teżina, od rabota. Pa cie go bołat

czo’ekot kockite. Krw nasedna po pleciata. Od tegoba — cie ti nalegnet
krw i cie te bolit. — Ma zgęstniałą krew — od przeciążenia, od pracy. I po-
tem bolą człowieka kości. Krew gęstnieje w plecach. Od ciężkości — krew
ci się nazbiera i będzie cię bolało.
2. Masaż na plecach stosuje się [najpierw], „da se opusztat żilite, da

dojdet pouba’o za me’ot” [żeby rozluźnić żyły, żeby brzuch poczuł się le-
piej].
3. „Srce bef imał rassipano. Mi je razwitkan papokot”. — „Miałem na-

derwany brzuch. Mam rozwinięty pępek”.
4. Zbirat papokot i cie dojdet żiła, szto bijet na papokot, na mesto. Cie

s’onadija srce i poczne da bijet siłno, ako je na mesto. S’onadiła srceto na
mesto. — Zbiera się pępek i dochodzi do żyły, która bije w pępku, w tym
miejscu. To wpływa na serce, które zaczyna mocniej bić, tam, na swoim
miejscu. Wpływa na serce na jego miejscu.
5. „Mu naszoł srce pod miszka oterano. Neka żiła — damaron”. —

„Znalazła mu serce wyrzucone pod pachę. Jakaś żyła — tętnica”.
6. Według Kostadina cała teoria żył w związku z tym, że od pępka ku

sercu anatomicznemu idzie żyła pod wątrobą [lub] płucami (dżigerici).
7. O obrzęku po garnku: „I kogaj cie fatit da izłagat od tamo na gore!

To’a krw imat, truła krw!”. — „I jak zacznie wychodzić stamtąd do góry!
To jest krew, zepsuta krew!”.
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8. O masażu = poszukiwaniu zaginionego serca: „Trijet, trijet. So owi-
ja prsti taja trijet! I tija morat da go najdat!”. — „Naciera, naciera. Tymi
palcami ona naciera! Aż je znajdzie!”.

Ból gardła. Przelewanie wody przez krtanie — Grło da bolit.
Da mu turisz woda niz grkłani

Najczęstszym i najprostszym środkiem jest niszador. Rozpuszcza się go
w wodzie i ten kwas się pije. Tu kontekstu socjologicznego nie ma — kon-
tekst lokalny.
Ale również istnieje bardziej skomplikowana praktyka, którą [wyko-

nuje] się w specjalnym kontekście socjologicznym.
Aparatura: [krtań] kruka, [krtań] wilka. („Gawranot crn i wołkot da

go utepali, cie mu izwadziat grkłanot od gawranot i od wołkot”. — „Je-
śli uda się upolować czarnego kruka i wilka, wyjmują im krtań, krukowi
i wilkowi”). Również szyjka od stomna — [dzbana], który sam się rozbił
lub rozprysł w ręku przy noszeniu lub przy piciu, ale tak, że szyjka zo-
stała w ręku — nie upadła na ziemię. Te trzy rury winno się wnieść do
domu, który [został] postawiony na ziemi ([…] nie ma piwnicy). Należy
przywołać brata i siostrę. Ci przyniosą wodę z czeszmy (nepoczinata wo-
da [nienapoczętą wodę]) i następnie przeleją ją przez [te] trzy [gardziele]
(„cie proturat wodata niz grkłanite i dule”). Porządek: [gardziel] wilcza,
dule od stomny [szyjka dzbana], [gardziel krucza], wsadzone jedna w dru-
gą. Siostra będzie trzymała ten aparat destylacyjny, brat będzie lał wodę
(„Sestra cie drżit, brat cie turit”). Wodę przelaną w ten sposób należy dać
temu, kto cierpi na ból gardła.
Zamawianie?

Guzy i zamawianie od guzów — Bapki. Prokuszanie

Bapki (Stefkojca)

Od oczi bapkosu’at, wełat. Drużtwo ne wikat. Bapki szto je? Ti odat oczite
po kocki, pa bapkosuat, żołteat; swe cie ożołtesz. Bapki, krupki — e, toa swe
jedno. Bapkite bapkosuat, krupkosuat.

[Guzy], powiadają, uderzają od uroku. Nie wzywa się towarzystwa [tj.
pomocy]. Co to są bapki [guzy]? Urok idzie po kościach i uderzają, [potem]
żółkną; cały pożółkniesz. Guzy, krupy — oj, to jedno i to samo. Guzy uderzają
i krupnieją.

Od bapki [Od guzów] (Cwetkojca)

Objawy choroby: Srce kogaj se podi’at, cie ti żołciejet liceto, cie że-
żesz — bapki to’a je. Srce cie te zabolit, cie t’oteczet me’ot, i togaj cie mu
gaczkasz od bapki. — Kiedy brzuch się wezdmie, twarz zżółknie, palić cię
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Wołcze. Leczenie guzów (od bapki)

będzie — to są bapki. Kiedy rozboli cię brzuch, spuchnie ci brzuch, wtedy
zamawia się od bapki*.
Zabieg i zamawianie: Lekarka rozsypie szerokim pasmem po ziemi

popiół z ogniska. Filiżanką odciśnie [na nim] dziewięć odcisków [w rzę-
dzie, jeden za drugim]. Po czym każdy odcisk po kolei zbierze w filiżankę.
Następnie [wypełnioną] popiołem filiżankę przykryje chustką [i ściągnie
ją pod denkiem]. Ściskając chustką […] filiżankę [z popiołem], przyżega
[nią] chorego (go żegina). Przy tym [zamawia]:

Bapki bapciosana! Krupcze
krupciosano!

Ajde, da si delisz, da si dwojisz od
Josifa!

Od nokti,

Guzie guzowaty! Krupo krupowata!

Hajda, oddziel się, odczep się od Josifa!

Od paznokci,

[Tu dotyka filiżanką prawej, następnie lewej nogi chorego]:

Od żili, od nogi, od kolena, Od żył, od nóg, od kolan,

[Tu dotyka po kolei kolan chorego].

Od srce, Od brzucha,

*[Wariant:] Mu se krenuło meszeto, bapki czinime. [(Kiedy) przemieści się żołądek, od-
czyniamy guzy].
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[Dotyka chorego na krzyż⁸⁴].

Od raki, od ramena, Od rąk, od ramion,

[Dotyka po kolei rąk chorego].

Od damari, od lice, od obraz, Od tętnic, od twarzy, od policzków,

(Tu dotyka filiżanką policzków chorego. Wznosi filiżankę w górę i od-
wraca [ją] — „oddwaja”!):

Od gła’ata. Od głowy.

[Dotyka głowy chorego].

Od prsti po perczik, łoszotijo, da
izłagasz!

Sweka teżina, sweka wrelina, łoszotijo,
Da si delisz, da si dwojisz!
Razdełba, razdofka od Josifa!
Kako nebo i zemna,
Szto se deleni, odwojeni,
Take bapki bapciosani, krupki

krupciosani,
Dwoj se łoszotijo, deli se!

Od palców po warkocz — wyłaź,
łoszotijo!

Całą wagą, całą miarą, łoszotijo,
Oddziel się, odczep się!
Oddziel się, odejdź od Josifa!
Jak niebo i ziemia,
Co są oddzielnie, co są osobno,
Tak ty, guzie guzowaty, krupo

krupowata,
Odczep się, łoszotijo, oddziel się!

Powtórzy zabieg kilkakrotnie, wymawiając zamówienie. Po czym wy-
dobędzie filiżankę z chustki i pokaże, że popiołu jest mniej — bapkiwyszły.
Następnie weźmie łyżkę, naleje wody [i] napoi [nią] chorego, szepcząc:

Kako owo uliszeno, odwojeno,
Kako owo otpraznieno,
Take, łoszotijo,
Da si delisz, da si dwojisz od Josifa.

Jak to, co jest zebrane, odczepione,
Jak to, co jest opróżnione,
Tak ty, łoszotijo,
Oddziel się, odczep się od Josifa.

Następnie przerzuci łyżkę przez głowę:

Łajcawa, szto se delit od Josifa,
Take i łoszotija da se delit, da se dwojit.

Jak ta łyżka, co się oddziela od Josifa,
Tak i łoszotija niech się oddzieli, niech

się odczepi.

Pałajca [Krosty] (WelJanica)

Objawy: Mozołki sitni. Jedni wo głata cie mu se okuczat, jedni wo snaga,
po pleszki, na zad uszite. „Wo wratot me gorit ka so srp, ne znam” (Welᴶanica).
Cie te jadet, cie ti bidet łoszo, cie ti bidet żołto w oczite. Pałajca, bre, Josif,
taja pod jazik. Se seczat nekoj da mu se temnit w oczite.

Przyczyny: Od gajle, od forim taja je. Da żalisz za majka ti, da żalisz za
sestra ti, da żalisz za neszto. Da imasz nekoj merak, da te jurit nekoj, da te
karat.

System: Seczenieto i gorenieto — toa mu je derman. Jedni owde se seczat,
pod jezik. Żołto meso ako cie mu bidet, pa cie mu preseczet. Mu zasecze i se

⁸⁴W notatkach rysunek pięciu kółeczek tworzących kształt „X”.
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łuczat, pod jezik. Jedni wo gła’ata se seczat. Pa jedni se gorat so igłacze i so
soł jaczina mu turi. Po kożinka se gorat so igła. Take cie se gorat zad wratot.

Zaraźl[iwość]: Nie.
Prof[ilaktyka]: Nic. Owo praat da se seczat, da se gorat, drugo niszto.

Objawy: Drobne krosty. Jedne wyskoczą na głowie, inne na ciele, na ple-
cach, za uszami. „Na szyi pali mnie jak sierpem, że aż nie wiem”. Będzie cię
zjadało, będzie ci źle, będzie ci żółto w oczach. Pałajca, Josifie, to ta pod języ-
kiem. Niektórzy je wycinają, aż im się ćmi w oczach.

Przyczyny: Ze zmartwienia, ze smutku to [się pojawia]. Kiedy lamentujesz
za matką, kiedy lamentujesz za siostrą, kiedy za czymś lamentujesz. Kiedy się
czymś gryziesz, kiedy ktoś ci wymyśla, kiedy cię ganią.

System: Sposób na [pałajcę] to cięcie i wypalanie. Jedni tną tu, pod ję-
zykiem. Jeśli będzie żółte mięso, to je właśnie przetną. Tnie się pod językiem
i [to] wycieka. Jedni tną na głowie, inni wypalają [to] igłą i wraz z solą wlewa
się [w nich] siła. Na skórze wypalają igłą. Tak samo wypalają na karku.

Zaraźl[iwość]: Nie.
Prof[ilaktyka]: Nic. To robią: tną, wypalają — i to wszystko.

Medziada. Wypalanie — Gorenie (Stefkojca, WelJanica)

Objawy: Medziada* zowie się, gdy pod paznokciem pojawi się dokucz-
liwy ból, a równocześnie nie ma żadnych zewnętrznych znaków uderzenia,
skaleczenia lub ropienia. „Cie go zabolit prst szto je medziada pod nokot.
Ja ne znam odoszto je”. — „Jak poczuje ból w palcu pod paznokciem, to
jest medziada. Nie wiem, skąd się bierze”.
Przyczyny: Niewiadome. „Pod prst bolit. Ne znam odoszto je”. — „Boli

pod palcem. Nie wiem, skąd się to bierze”.
Leczenie: Leczy się w następujący sposób. Chory położy rękę na stole,

wyciągając palec. Lekarka weźmie szczypcami dwa żarzące [się] węgielki
i położy jeden z jednej strony, drugi z drugiej obolałego palca („medziu dwa
żara brata jaglenia” [między dwoma braćmi, żarzącymi się węgielkami]).
Następnie weźmie szczypcami jeden węgielek i dotknąwszy nim paznokcia,
wyszepcze:

Izgoref sestra Medziada
Medziu dwa żara jaglenia.

Spaliłam siostrę Medziadę
Między dwoma węglami żaru.

To ponowi trzy razy. Następnie to samo z drugim węgielkiem. Po czym
weźmie wody, skupi węgielki przed palcem, poleje je wodą i ponownie na-
trze nimi paznokieć. To podobno bez zamawiania. Leczenie tym skończone.
Obserwacja: Sestra [Siostra] — wyrażenie na miłost [obłaskawiające

(chorobę)].
System: „Jaglenczina dwe cie mu ugasit”. — „Dwa węgielki ugaszą

chorobę”.

*[Na marginesie notatka:] Spica, se naspici [drzazga, wbić sobie drzazgę; dosł. „zadrzaż-
dżyć się”].
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Zaraźl[iwość]: Nie. „Ne znam. Możet da se prenesujet. Da se prefaciat”.
— „Nie wiem. Być może, że się przenosi. Że jest zaraźliwa”.
Prof[ilaktyka]: Nic.

Bodeżi [Kolki]

Objawy: Kolki w klatce piersiowej (najbardziej boli w żebrach i w ple-
cach). Pojawiają się po silnym zaziębieniu i kaszlu. Proczaczkanie [kłucie,
przeszywający kłujący ból].
Przyczyny: „Od nastin to’a je. Nastin cie te fatit i cie udrat bodeżi”. —

„To z przeziębienia się bierze. Złapie cię ziąb i dostaniesz kolek”.
Terapia: Należy schwytać siedem lub dziewięć żywych szerszeni. Rzu-

cić je w wodę, potrzymać jakiś czas i później tę wodę pić. Schwytanie
szerszeni nie jest bynajmniej rzeczą łatwą. Kilka ukąszeń — i śmiertelne
zatrucie. Najlepiej schwytać je zimą, gdy śpią.
[…]
Bodeżi leczy się w następujący sposób. Chory siądzie z jednej strony

ogniska na stołku, lekarka vis-à-vis z drugiej, zwrócona twarzą ku wschodo-
wi (ku słońcu). Następnie weźmie [wycior] od strzelby („pratec ot puszka,
cie go kładet na sindżir” [wycior od strzelby, zawiesi go na łańcuchu]), [po-
smaruje] jego koniec miodem („cie mu kładet med”) [i] przewłóczy przez
dolne ogniwo łańcucha zwieszającego się nad ogniskiem. Po czym chory
(zawczasu obnażony do połowy) zostanie zapytany: „Ali unesz puszka da te
dupit ili bodeż da te dupit?”. — „Chcesz żeby strzelba cię przebodła, czy też
kolkama cię przebóść?”. Odpowiedzieć winien: „Unem puszka dame dupit,
bodeż da me ne dupit” — „Lepiej strzelba niech przebodzie, a kolka niech
mnie nie dziurawi”. To pytanie i odpowiedź zostaną powtórzone trzy razy.
Po czym chory winien polizać odrobinę miodu z pręta i końcem pręta

dotknie się go w bolące miejsce („Cie kasnet od pratecot, cie liżnet mało
i tuje cie go namaczkat kaj szto bolit”. — „Ukąsi wycior, trochę poliże i do-
tknie się go tu, gdzie boli”). To się powtórzy z każdym bolącym (kłującym)
miejscem na jego klatce piersiowej.
Obserwacja!

[Choroby a łoszotija]

Ufat to’a ne je łoszotija. Cie te bolit ufatot. To’a cie se pokwarit. Cie go
bolit wo łaiczkata. Cie pijet ufatno bilje, pa cie bołujet. Bog da czuat, łoszotija
da te natroszit nocie. A to’a ufat je. Da je od dałak; dałak — bolest.

Upłaf — i to’a łoszotija ne je. Upłaf je — upłaszen.
Deczisznik — i to’a take. Cie reczesz: deczisznik je. Ama deczisznik so

łoszotijata cie se frłat, kogaj cie go natroszit łoszotijata. Deczisznik cie go udrit
na oczite, deczisznik. Cie imat ka modro na meot. Deczisznik — łoszotijata.

Kogaj je ispijeno od japer, od łoszotija je to’a.

Ufat to nie łoszotija. Będzie boleć od ufatu. Coś się popsuje [w człowie-
ku]. Będzie boleć w dołku. [Człowiek] napije się ufatnego ziela i pochoruje się.
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Niech Bóg cię strzeże od łoszotiji, co dręczy nocą. Ale to jest ufat. Więc to jest
od dałaku; dałak to choroba.

Przestrach — i to nie jest łoszotija. To jest przestrach, [człowiek jest] prze-
straszony.

Dziecinnik — i to tak samo. Powiesz: [to] jest dziecinnik. Ale dziecin-
nik uderza z łoszotiją, kiedy łoszotija dręczy. Dziecinnik przyplątuje się, kiedy
[dziecko choruje] od uroku; dziecinnik. Będzie miało jakby niebiesko na brzu-
chu. Dziecinnik to łoszotija.

Kiedy [ktoś] jest wyssany przez wampira, to też jest od łoszotiji.

Dynamika lecznicza

Obserwacja zmian chorobowych

Kako se poznajet da je neki bołni? — Po czym się poznaje, że ktoś
jest chory? Że ktoś chory, poznaje się w pierwszym rzędzie po wyglądzie
zewnętrznym. Chory „cie se merit wo czewreto”⁸⁵ [dosł. „mierzy się tym,
co w chustce”, to znaczy: poznaje się chorobę po wyglądzie twarzy]. „Pod-
goret w ustata, cie mu po grubat oczite, cie mu potonat. Widił Stefkojca,
kako je zelena wo oczite”. — „Ma sucho w ustach, oczy mu spuchną i znik-
ną. Widziałem Stefojcę, jest tak blada, że aż zielona”.
Drugim znamieniem, i to znamieniem ciężkiej choroby (moszno bolen

[ciężko chory]), jest gdy pacjent nie może się utrzymać na nogach („ne
możet da stanet” [nie może stać]).
Również brak apetytu jest znamieniem choroby. Pacjent „leb ne jadet,

woda ne pijet” [chleba nie je, wody nie pije].
Czwartym znamieniem jest gorączka (zapalenie). Pyta się: „Imat za-

palenie?”. — „Ma gorączkę?”. — Odpowiedź: „Imat”. — „Ma”. Mierzy
się ją, przykładając rękę do czoła, rąk, ciała. Obwieszcza się o chorym,
z niepokojem i obawą: „Izgore, izgore”. — „Płonie, płonie”. Zapalenie jest
znamieniem poważnej choroby.
Piątym znamieniem, i to znamieniem ciężkiego stanu, jest gdy pacjent

bredzi — baniorit. [Można też] określić to synonimicznie: „cie zborit wo
neswest” [mówi nieprzytomnie]. Baniorit oznacza również mówienie przez
sen*, lecz wówczas jest tylko przedmiotem śmiechu i wesołości.
Szóstym znamieniem bardzo ciężkiego stanu jest, gdy chory leży w go-

rączce bez przytomności, jak kłoda („cie padnet wo neswest”, „cie se
zdrwit” [straci przytomność, zdrętwieje]). O takim stanie, który [nastę-
puje] zazwyczaj w nocy, mówi się na drugi dzień: „weć otide, otide” [już
odszedł, odszedł], [lub] synonimicznie […]: „mu biło bołno moszno” [był
ciężko chory], „cie umret” [umrze], „cie s’otkinet duszata” [dusza go opu-
ści], „cie mu skoczit duszata” [dusza z niego wyskoczy]. „Cie s’otkinet

*[Tu adnotacja na marginesie:] „Swa noć baniorit”. [Całą noc bredzi, majaczy].

⁸⁵Czewre (z tur. çevre) — chustka na głowę zdobiona srebrną nitką.
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duszata — na to’aj se welit: otide”. — „Dusza go opuści — o tym się mówi:
odszedł/odeszła”.
Siódmym znamieniem jest senność (śpiączka). To szczególnie w wy-

padku dzieci. Wielką troską Desojcy, Mickojcy, Miłosijcy i Zafirejcy było
to, że dziecku „mu se spijet” [chce się spać]. To samo Dragolᴶub, Rume-
na⁸⁶. Senność uważa się za stan anormalny. Gdy dziecko chore śpi, budzą
je. Gdy zmęczone kiwa się, zdrzemnąwszy się przy ogniu, obserwują [je]
z niepokojem: „mu se spijet”. Również i w wypadku starszych osób senność
uważana jest za stan chorobowy.Welᴶanica przyszła domnie, prosząc o jaki
lek dla córki (około 19–20 lat)⁸⁷. Skarżyła się, że zasypia, a gdy ją przebu-
dzą, przez chwilę nie wie, gdzie jest: coś ją mami, zwodzi we śnie i potem
nie może [momentalnie] powrócić do stanu normalnego. Poradziłem jej
jedną praktykę magiczną z Szumadiji⁸⁸.
Stanem chorobowym jest również chudnięcie, gdy pacjent „se suszit”,

„ginet i se suszit”, „ginet wo snagawa i se topit” [wysycha, ginie i wysy-
cha, marnieje i topnieje]. To nie jest zwykła choroba, to rezultat magii
(wyp[owiedź] Ristejcy — cały rok po ślubie chudła i chudła)⁸⁹. Może to
też być rezultat fałszywej przysięgi (np. w wypadku przysięgi na ziemię
sinurską)⁹⁰.

Chory i otoczenie

Historia choroby (astma)

(Welᴶanica). Dusza mi se dopirat. Da seda — ne; a da oda — cie mi sfatit
duszata. A odoszto je, kako je, ja ne go znam.

Sefte żili mi wama, zaduszi, bili fateni. Me udri w uszi. Wrte w uszi. Wrte,
wrte, wrte. Posle żili wake mi se fati’a. Ne możef wake da se zawrtif, ni wake.
Se zdrwi swe.

Posle Marica — na trło besze to’a — so neft jeden pat me istrła ledzia swe.
Posle mi dojde wamo (wskazuje na dolną część klatki piersiowej). Letoto nigde
ne setif. Zimata setif. Kogaj me fati nastinow, go setif. Pa posle mi dojde wo
gradite. Szto je — ne znam. Nastin je, upłaf je, sakałma je; szto je, ne moża…

⁸⁶Dragolᴶub i Rumena to dzieci Kola z zadrugi Krajczewców, w której mieszkał Obrębski.
Były one obiektem troski Kolojcy (matki) i Stefkojcy (babki).

⁸⁷Chodzi o Inackę z zadrugi Stojkowców.

⁸⁸Szumadija — region w Serbii. Obrębski musiał się posługiwać opracowaniem Jeremii
M. Pawłowicia Żiwot i obiczaji narodni u kragujewaczkoj Jasenici u Szumadiji, „Srpski etnogra-
fski zbornik” 1921, t. 22, seria Żiwot i obiczaji narodni, t. 12, Srpska Kralewska Akademija,
Beograd. Zamówienia z tego zbioru, które mógł polecić Welᴶanicy, to: „Od wijawice u gławi,
oczima i uszima” [„Od zamętu w głowie, oczach i uszach”], „Od buba u gławi” [Od robaków
(tj. szaleństwa) w głowie] lub też jedno z zamówień ogólnych, stosowanych na każdą chorobę
(s. 144–146).

⁸⁹Więcej na temat Ristejcy i jej kłopotów zob. par. „Bezpłodność. [Zapisy terenowe]”
w podrozdz. „Niedopasowanie pary małżeńskiej” w: Czarownictwo Porecza Macedońskiego
w części 2.

⁹⁰Na temat przysięgi na ziemię zob. więcej w rozdz. „Małżeństwo matrylokalne albo fikcja
w historii. Mit osadniczy” w części 2.
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Mene mi wełat segaj: zemi bałsam, szto je łut moszne, pij si — cie ti se
pusztit.

Dech mi zapiera [dosł. dusza mnie uciska]. Gdy siedzę, to nie, ale kiedy
idę — tracę oddech [dosł. chwyta mnie za duszę]. A czemu tak jest, jak jest,
to nie wiem.

Najpierw zajęło mi żyły, tu za uszami. Uderzyło mnie w uszy. Kręci
w uszach. Kręci, kręci, kręci. Potem żyły tutaj mi złapało. Nie mogłam się ani
tak odwrócić, ani tak. Tak się wszystko usztywniło.

Potem Marica, to na trle [tj. podczas letniego wypasu owiec] było, jeden
raz mi natarła naftą całe plecy. Potem mi przeszło tu (wskazuje na dolną część
klatki piersiowej). Latem nic nie czułam. Zimą poczułam. Kiedy się przezię-
biłam, poczułam. A potem mi przeszło w piersi. Co to takiego — nie wiem.
Przeziębienie, przestrach, zmartwienie — co to, nie mogę… [wytłumaczyć].

Teraz mi mówią: weź balsam, on jest bardzo mocny i pij go, [a choroba]
odpuści.

Lekarka i pacjent
Decyzja zwrócenia się do lekarki o pomoc: „Utre cie ja wikame, neka

me pleskat. Pusta pleskała!” — „Jutro ją zawołamy, żeby mnie oklepała.
Ot, oklepywanie po próżnicy!” (Stefkojca). Wyrażenie „pusta pleskała” po-
siada znaczenie rezygnacji*, decyzji poddania się zabiegowi z odcieniem
niewiary w jego skuteczność.
Kontekst lingwistyczny: „Ja pusta sirota!” — „Och, ja nieszczęsna sie-

rota!” — Ignejca, rozpaczając, że zapomniała donieść chleba. „Pusti Josif!
Pusta majka!” — „Olaboga, Josifie! Olaboga, matko!” — gdy ktoś żartuje
lub czyni coś, co wydaje się śmieszne i niepotrzebne.

Wołcze. Józef Obrębski ze zwichniętą ręką. „Upadłem w czasie gonitwy z aparatem, ciężko się
potłukłem, zwichnąłem rękę i uczyniłem się kaleką na przeszło dwa tygodnie”

*[Por. na marginesie:] Szto mi se wrtit pusti um! Umot mi wrtit. [Ależ mi się kręci w tej
biednej głowie! Kręci mi się w głowie].
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Decyzja niezwracania się do lekarki: „A, cie ja wikame” — „Pusta wi-
kała!” — „Zawołamy ją” — „I tak nie pomoże!” (Stefkojca).
Kontekst lingwistyczny jak wyżej.
Decyzja nieudania się do pacjenta: „Nastojca pripadna. Me wikali. Szto

da prajim ja?” — „Nastojca zemdlała. Wołali mnie. Ale co ja poradzę?”
(Stefkojca).
Reakcja otoczenia na chorobę. Zeznania Welᴶanicy po moim zwichnię-

ciu⁹¹: „Ja s’upłaszif, me grabna na łajiczkana owde”— „Przestraszyłam się,
chwyciło mnie tutaj w dołku”.

Pielgrzymka lekarska
Obiekt: Stefkojca.
Skarży się: „Umot mi se wrtit. Me bolit owde (dałak). Ne możam da

jadem icz. Imam ka pregradeno owde (żebra/brzuch)” — „Kręci mi się
w głowie [dosł. w rozumie]. Tu mnie boli (dałak). Nie mogę nic jeść. Jak-
bym miała tu przegrodę — między żebrami a brzuchem”.
Rsojca przybyła do Wołcza. Jej orzeczenie: „Imasz dałak. Da se tegnesz

waki i so med da te pleskat” — „Masz dałak. Powinnaś się tak rozciągać
i wklepywać miód”.
Krstana przybyła do Wołcza. Jej orzeczenie: „Stomnicze kła’aj połno so

woda. Kołku po sat i poł da go drżisz tujeka. Dal’ ne si piła woda, dal’ ne je
wodziosano tuje? Wodata cie go iskinet. Po wecie pati da kła’asz” — „Weź
dzban pełen wody i trzymaj [tu na bolącym miejscu] jakieś półtorej godzi-
ny. Może nie piłaś wody, może przyczyną jest brak wody? Woda rozerwie
chorobę. Kilka razy go tak trzymaj”.
Stefkojca sama pragnęła, by ją „chwycono” od nawi i by jej witkano

[zwinięto] pępek.

Łańcuchy lecznicze

Łańcuch leczniczy. Córka Jowancza
Zachorowała na Wodici: ból brzucha, wymioty, zaparty stolec.
1. Wołano Widimkę, by jej gasiła wodę.
2. Wczoraj mu witkano [zwijano jej] pępek. Nie! Leczenie domowe!
3. Dziś żeginanie i kła’anie [przyżeganie i okłady]. Zdjęcia!⁹² (Miłoszica).
4. Na drugi dzień z rana wołano Welejcę, „da mu witkat papokot” [że-

by jej zwinęła pępek]. Jej orzeczenie: „Srce rastureno”— „Brzuch naderwa-
ny”. Praktyka: „muwitkat papokot” [zwijanie pępka]. Zdjęcia. Obserwacje.

⁹¹O tym wypadku Obrębski pisał do Kazimierza Moszyńskiego: „W dzień otrzymania karty
Pana Profesora upadłem w czasie gonitwy z aparatem, ciężko się potłukłem, zwichnąłem rękę
i uczyniłem się kaleką na przeszło dwa tygodnie. Rezultatem tego było zmarnowanie dwuch
tygodni czasu, a w konsekwencji konieczność redukcji pracy do tematów najważniejszych,
i gorączkowa i nerwowa praca dla czem szybszego zakończenia terenówki” [list z 4 kwietnia
1933 w archiwum IEiAK UJ].

⁹²Zdjęcia dokumentujące te zabiegi zob. wyżej, w par. „Deczisznik. Przyżeganie i okłady
— żeginanie i kła’anie”.
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Wołcze. Zwijanie pępka

Łańcuch leczniczy. Tome
Zachorował w nocy. Dają mu pić wodę z prochem strzelniczym.
Leczenie drugiego wieczoru:
1. Kadzono go temjanem, wratiką i świńskim łajnem. Okadzania na po-

dwórzu, Mickojca trzyma, a Desojca podsuwa żar pod nos, następnie macha
z jednej i drugiej strony. Cała praktyka pół minuty, nie więcej. Zamawiania
nie ma.
2. Stefkojca wodzi leczenie. Wieczorem kompres: [niebieski] papier,

crepa [gliniana dachówka lub inny gliniany przedmiot] — kawał spory,
odłupany, starty, przesiany przez sito („da go iztłoczesz” [pokruszysz ją]);
następnie miał zmieszany z miodem. Ingrediencje użyte oprócz tego: rakij-
ca („tro’a da mu turasz” [dolewa się trochę rakijki]), biber [pieprz], temjan
[kadzidło], wratika [wrotycz]. Med [miód] — 1, crep — 2, rakijata — 3,
temjan— 4, biberot — 5, wraticze— 6, strecia [szczęstka — kosaciec żółty]
— 7. W ten sposób się liczy, sporządzając kompres.
[Kompres] kładła Stefkojca. Nimweszła, położyła [go] na progu i z pra-

wą nogą nad kompresem [wypowiedziała]: „Kako pod noga swe szto se
gazit, take łoszotijata u Tometa da se stapit” — „Tak jak się depcze wszyst-
ko, co pod nogą, tak niech z Tomego spadnie całe zło”.
„Cie go nagazisz, da se stapit łoszotijata. I cie mu go kła’asz so lewata

raka, krst szto ne znajet. Poarno so lewata raka”. — „Nadepniesz na kom-
pres, żeby zdeptać Złe. I przykładasz go [choremu] lewą ręką, tą co nie zna
krzyża. Lewą ręką jest najlepiej”.
[3.] Ja mu daję rycynus.
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[4.] Dragina wodzi leczenie. Desojca sama przykłada kompres:
1) braszno [mąka], 2) trewa dałaklija [ziele dałaklija, dosł. śledzionka],
3) borincze [drzazga sosnowa], 4) temjan [kadzidło], 5) biber [pieprz],
6) pajaczina [pajęczyna], 7) strecia [szczęstka], 8) wraticze [wrotycz],
9) metła koprowa [pęczek koperku], 10) niszador [chlorek amonu], 11) bła-
ga łoza [słodkie winogrona], 12) pelin [piołun], 13)woda warena [gotowana
woda], 14) newen [nagietek].
[Zioła] były gotowane. Trzeba, by było [albo] 9, [albo] 11, [albo] 15,

[albo] 13, [albo] 17, [albo] 3, [albo] 5, [albo] 7, [albo] 9 (nie wie!) („19 da
bidat, ali 18— to’a ne znaja”— „Trzeba, by było 19 lub 18, tego nie wiem”).
— „Tokmu da ne bidat”. — „Nie powinno być do pary”.
— „Zaszto? Ne mu se razminujet?”. — „Dlaczego? Nie przejdzie mu?”.
— „Lio’ da bidet, poarno da mu se razminet”. — „Powinno być nie do

pary, choroba łatwiej przejdzie”.
Ustrelen kamen [diabelski kamień, z dziurą] — zbierają go.
— „Zaszto?”. — „Po co?”.
— „Mu kławat, Josif, mu kławat. I to’a da mu sedi na me’ot”. — „Kładą

go, Josifie, kładą. Żeby leżał choremu na brzuchu”.
Nocą popłoch: dają mu pić [zioła], dają mu proch, by pił z wodą itp.
[5.] Wizyta u Bożinicy. Bożinica wodzi leczenie i wszystko robi sama.
Ta go „żeginała so drenow trat” [przyżegała prętem dereniowym], póź-

niej mu kładła „lepeszka gowedzina so szecier (gowedska lepeszka ot crno
goweda)” [odchody bydła z cukrem (odchody czarnego bydła)]. „Go żegi-
nała. So trat drenow. I mu duwała. I go żeginała”. — „Przyżegała go prętem
dereniowym. Dmuchała mu. Przyżegała go”.
[6.] Nocą po wizycie u Desojcy: krzyże na rękach [i] policzkach [nie-

bieską] farbą. To rezultat orzeczenia Bożinicy: „Od oczi, od domasznite”
— „Od uroku, od kogoś z domu”.
[7.] Daję mu thiocol z mlekiem.
[8.] Przywołana Miłoszica. „Duwanie od oczi i zbiranie woda”. [Dmu-

chanie od uroku i zbieranie wody].
[9.] Kompres: miód itp.
[10.] Od czasu do czasu: żeginanie konopnym sznurem nad kaciją z ża-

rem, na którym płonie wratika i świńskie łajno.
[11.] Rezygnacja: „Spasi mi go, Gospodi! Gospodi, spasi-mi-go!”. —

„Uratuj go, Panie! Panie, u-ra-tuj-go!” (Desojca, żegnając się).
[12.] Polepszenie: Jeszcze pomalowanie [niebieską] farbą. Powoli wy-

noszą na dwór.

Tome ponownie chory. Ne czinit [Nie pomaga]
Według Desojcy: „Isto mu besze. Kogaj go powifme, igra, arno besze.

Nocias se zapali kako ogoń. Upalenie imasze. I segaj isto taka” — „Przy-
darzyło mu się to samo. Kiedy go spowijaliśmy, ruszał się, było dobrze.
A w nocy rozpalił się jak ogień. Miał zapalenie. Teraz też ma”. Objawy po-
dobne jak przy pierwszej chorobie: „meot podu’en” — wzdęty brzuch itp.
Łańcuch leczniczy w następującym porządku:
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1. Pierwsza noc: „Aj da udrime kła’anie: wratika, braszno, błaga łoza,
newen, strecia, rakija, med” — „Zrobimy okład: wrotycz, mąka, słodkie
winogrona, nagietek, szczęstka, rakija, miód”.
2. W dzień również kompres: temjan, wratika [kadzidło, wrotycz] i sub-

stancje jak poprzednio: strecia, rakija, med [szczęstka, rakija, miód].
„Niszto derman nemasze!”. — „Nie ma żadnego ratunku!”. [Komentarz

w notatkach: „Ne czineme, ne mame derman” — „Nie odczyniamy, nie
mamy sposobu”]*.
3. Następnie „prepału’anie so barut w krst” [przepalenie na krzyż pro-

chem strzelniczym].
Przybywa Krstana. Bierze leczenie w swoje ręce.
4. Nocą Tome mazany po czole, dłoniach, ustach, piersiach, brzuchu,

nogach [niebieską] farbą.
Również nocą podyktowany plan na drugi dzień.
5. Rankiem Miłoszica „mu du’a od oczi”, „mu zbira woda po stołoji-

te” [dmucha mu od uroku, zbiera wodę po stołkach]. Następnie kompres:
„kokoszanci i kiselina” [kurze łajno z octem] (Krstana).
Na wieczór „go prepału’afme na dwor so barut (w krst na czetiri

mesta)” — „przepaliliśmy go na dworze prochem (na krzyż, w czterech
miejscach)”.
6. Nocą „kokoszanci i kiselina” [kurze łajno z octem].
7. Rankiem „Krstana go prewre pod szip” — „Krstana przeciągnęła go

pod głogiem”. Polepszenie.
8. Nocą: „Kokoszanci i kiselina na modra artija cie mu turisz, pa cie mu

kłaasz na srczence” — „Kładziesz kurze łajno i ocet na niebieski papier, po
czym to wszystko kładziesz mu na brzuchu”. [Komentarz w notatkach: „Ja
go maczkaf — kogaj mi teknesze, togaj go maczkaf” — „Smarowałam go,
jak mi się przypomniało, to go tym smarowałam”].
9. Rankiem zauważona wysypka na plecach i lędźwiach dziecka. Sma-

rowanie sokiem cytrynowym (doradzane przez Kola). Baba narzeka: „Na
pusti gazot uszte ne padnała maka” — „Kłopoty jeszcze przed nami” [dosł.
na pusty tyłek jeszcze kłopoty nie spadły].
Następnie w południe dziecko przewleczone niz wołkon [przez wilczą

paszczę]. To od łoszotiji, od oczi. [Przewleczone] z dołu do góry: od nóg ku
głowie.
W południe „prepałuanie od crwenica” [przepalanie od wysypki] (Stef-

kojca). Równocześnie pytania (matka): „Al’ cie bidet czo’ek od Tometa?”
— „Czy z Tomego będzie [jeszcze] człowiek?”. Stefkojca nazywa go „Ło-
szo! Gomno!” — „Złe! Gówno!”. Matka: „Łoszko, słabuszko, grefcze — toj
ne je czo’ek” — „Chorutki, słabiutki, biedniutki — nie człowiek z niego”.

*[Wariant:] „Upalenie imasze golemo. Niszto mije ne znaeme, niszto derman nemasze.
I od to’a szto ti dade, 2 łajczinia — projde na dwor”. Olej rycynowy. „«Da zemete błaga łoza
i newen». Ta mi każe za trefki: isto, isto kao owde szto sme zborali”. [„Miał straszne zapalenie.
Nie wiedzieliśmy (jak leczyć), nie było dermanu. I po tym, co ty dałeś, po dwóch łyżeczkach,
poszedł na dwór”. Olej rycynowy. „«Weźmiecie słodkie winogrona i nagietek». Powiedziała
mi o zielu: takie samo, jak to tutaj, o którym mówiliśmy”].
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Wołcze. Przewlekanie przez wilczą paszczę
(Stefkojca, Desojca i Tome)

Ogólny nastrój: rezygnacja, po-
godzenie się z myślą, że Tome
nie wytrzyma.
Na wieczór nic. Co do wy-

sypki — hipotezy: „Al’ od oczi,
al’ od siła, al’ pelenczinia imat
od wetre zawejano?” — „Czy
od uroku, czy od (złej) siły, czy
wiatr pieluszki zawiał?”. Dragi-
na krytykuje suszenie pieluszek
na dworze. Upewniają ją, że za-
wsze je suszą w kuci [domu].
Stefkojca poleca okłady zim-
ną wodą. („Łaticze czisto da
zemisz, da okwasisz so stude-
na woda. Da mu kła’asz. Da
meniasz”. — „Bierzesz czystą
ściereczkę, moczysz ją w zimnej
wodzie i przykładasz [po całym
ciele]. Potem zmieniasz”).
10. Rankiem na drugi dzień

pogorszenie. Wysypka pokryła
całą skórę. Desojca szuka we-
tro’a trewa i smił [ziela od wiatru
i kocanki]. Narzeka, że w do-
mu nie ma z [powodu] nierób-
stwa Welᴶanicy. Stefkojca sekunduje, choć sama swoich ziół znaleźć nie
może.
Narzekania: „Tome nemat derman!” — „Nie ma ratunku dla Tomego!”.
Czy jakieś zabiegi z wetro’a trewa i smiłem były robione — nie wiem.
Po południu, przed wieczorem wezwana Miłoszica, „da go trłat so

strojnieno i so wenczanija” [żeby go nacierać kozią wełną i ubraniem we-
selnym].
Strojnieno = kozina. Jakikolwiek szmat koziej wełny, tkany: czerga,

wrecia [dywanik, torba], itp.
Wenczanija— jakiekolwiek bądź aliszta [ubranie], które kobieta nosiła

w dzień ślubu czy podczas wesela. Użyte „babina wenczanija” [weselne
ubranie babki].
To robione pod okapem, na dworze (pod strefa).
Również wieczorem druga praktyka: miska wody, sito, dwa kwiaty czu-

brika [cząbru] (powinna być maszka [tj. męski kwiat]). To pod wieczór
zaniesione do kurnika (kokoszarnik). Tam miska postawiona pod grzędy,
na ziemi. Przykryta sitem. Na sito kwiaty. Tak winno zostać całą noc. Ran-
kiem, gdy kokoszki zlezą z grzęd („kogaj cie izlezat kokoszkite”), wezwana
baba (basnarica) lub newenczano dejcze [niezamężna dziewczyna], by do-
konać zabiegu.
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Sito zdjęte, miska wyciągnięta. Wszystkie obiekty: kwiaty, miska z wo-
dą, sito — wręczone lekarce. Lekarka, wziąwszy kwiaty w lewą rękę,
zanurza je w wodzie i spryskuje nią dziecko po głowie, plecach itd., [po
czym smaruje] chore miejsce. Zamówienia: „Kako lewata raka szto ne zna-
jet krst, tako i bolest detewo da ne znajet” — „Tak jak lewa ręka nie wie, co
to krzyż, tak niech dziecko nie wie, co to choroba”. Po czym rzuca kwia-
ty do wody i dźwignąwszy sito w górę, robi prysznic. Leje wodę na sito
(zasrane), tak że woda spływa przez sito na dziecko. Tym skończone.
Dziecko wniesione do izby i koszula mu zmieniona.
Choroba: kokoszi natresok [kurzy natrząs; rodzaj wysypki]. Przyczyny:

gdy pieluszki się suszą, kura może „da mu natreset” [natrząść mu], otrzą-
snąwszy się na pieluszkę.
Uwaga. Oprócz wymienionych zabiegów [z] poprzednich dni: „Krstana

mu du’a od oczi. Welᴶanica mu du’a od oczi (tołku ne mu se razminu-
jet)! Welᴶanica mu kuszat [i kładet mu] med (gdy się kładło kompresy)” —
„Krstana dmuchała mu od uroku. Welᴶanica dmuchała mu od uroku, tyl-
ko że to nie pomaga! Welᴶanica mu zamawia i okłada go miodem (gdy się
kładło kompresy)”.
Uwaga. Leczenie Tomego wahało się między dwoma zabiegami.
1. „So Krstana swe smemu redili, meot da je podu’en: newen, błaga łoza,

ustrelen kamen, strecia, wratika, braszno (czisto, pszeniczno). Na artija da go
turisz, cie go nabrskasz so rakija i szecier cie mu turisz zgora”. — „Z Krsta-
ną zrobiłyśmy kompres na wzdęty brzuch: z nagietka, słodkich winogron,
diabelskiego kamienia, szczęstki, wrotycza, mąki (oczyszczonej, pszennej).
Bierze się to wszystko na papier, kropi rakiją i na końcu posypuje cukrem”.
2. (Desojca). „Ako widisz da ne czinit — med i rakija. Od medot mu

stawało moszne poarno. Med cie mu kła’asz na pragon, cie mu zgazisz so
nogata lewa, pa cie mu gaczkasz: «Ja cie gaza, ja cie trosza, drugo niszto da
te ne troszit»”. — „Jeśli zobaczysz, że nie działa, spróbuj miodem i rakiją.
Dzięki miodowi może się poczuć znacznie lepiej. Miód kładziesz na progu,
nadepniesz na niego lewą nogą, po czym zamówisz: «Ja cię depczę, ja cię
dręczę, niech nic więcej cię nie dręczy»”.
3. Potem przyszły zabiegi od wetra i od kokoszi natresok [od wiatru i ku-

rzego natrząsu].

Socjologia systemu leczniczego

Basnarica [i jej praktyki]

[Terminologia uczynku leczniczego]
Istnieją trzy zasadnicze systemy leczenia: duwanie [dmuchanie], czacz-

kanie [cięcie] i kuszanie [zamawianie, szeptanie]. Duwanie stosuje się od
uroku („cie mu duam od oczi”). Czaczkanie stosuje się, gdy kto chory na
upłaf [przestrach] („cie mu czaczkam od upłaf”). Kuszanie stosuje się, gdy
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kto chory na dałak („cie mu kuszam od dałak”). „Kuszanie — owo kusza-
nie, szto je wikat dałak. To’a kuszanie go wikat. Od upłaf baszka, od oczi
baszka”. — „Kuszanie (stosuje się), jak masz to, co nazywają dałak. To się
nazywa kuszanie. Od przestrachu co innego (się stosuje), od uroku jeszcze
co innego”. „Aman, od oczi duni mi, ali od upłaf fati mi. Da si od dałak: od
dałak fati mi”. — „Błagam cię, zdmuchnij mi urok albo złap mi przestrach”.
Jeśli masz dałak — „od dałak fati mi” [złap mi dałak]. We wszystkie trzy
sposoby wchodzi zamawianie: gaczkanie („cie mu gaczkat”). Według De-
sojcy: „Uf, szto gaczki silni imame!” — „Ależ mamy silne zamówienia!”.
Osoba lecząca. Tylko przekwitła kobieta może stosować te sposoby le-

czenia. Również może niezamężna dziewczyna. Kobieta, która rodzi (lub
ma stosunki płciowe) nie może leczyć w ten sposób. „Da duat — ne, da ku-
szat — ne. Basnite da prait ne możet”. — „Dmuchać nie może, zamawiać
nie może. Zamówień mówić nie może”. Przekwitła kobieta: odrodna żena.
Niezamężna dziewczyna: newenczano dejcze. O kobiecie, która może leczyć:
„Kogaj cie s’odrodit, cie se storit prawa; ne je, da prostisz, gadna”. „Ne mu
se razminujet taja, szto radziat” — „Jeśli stanie się odrodna, przestanie ro-
dzić, będzie jak trzeba; jeśli nie, jest, z przeproszeniem, nieczysta”. „Ta, co
rodzi, nie pomaga”.
Kobieta praktykująca leczenie zowie się babica [babka]. „Babicite go

praat”. — „Babki to robią”.
Ta, co zawodowo się tym zajmuje: basnarica [znachorka]*. „Basnarica

— koja du’at od oczi. Basnar — tija take im prewikuat; jedni basnar, jedni
gatał. Basnar — da je maż, basnarica — da je żena. Basnar, basnarica: tija
znaat da bajat”. — „Znachorka — ta, co dmucha od uroku. Znachor — tak
ich nazywają; jedni znachor, inni wróżbiarz. Znachor — (mówi się), gdy
mężczyzna, znachorka — gdy kobieta. Znachor i znachorka to ci, którzy
umieją zamawiać”. „Dete da naterasz da izmijet stołojite, pa posle cie mu se
smejete: ajde, basnarica cie te uczime”. — „Jak każesz dziecku, żeby umyło
stołki, to potem śmieją się z niego: ejże, wyuczymy cię na znachorkę”.
„Basna— szto znaat”. — „Zamówienia— to, co (oni) znają”. [W innym

miejscu:] „Basna ne; bajenie” — „(Nie mówi się) basna, ale bajenie”.

Bajenie: kogaj cie mu du’at od oczi, da mijet neszto, neszto woda da mu
zbirat — to’a bajenie. […] Ka Stefkojca szto prowirat pod szip, szto duat —
take. Ete, ka odżana, koj gledat na woda — to’a bajenie je. I go wide sam kako
gaczkasze: „szampara, pumpara, pumpara, szampara”. Basnarica w Suszica —
taja znajesze da bajet! Denie nocie ode’a po nieja. Ne bajet, koj gledat na kobi-
lica. Toj niszan gledat. Bajenie — każuanie wo łafojite. Ete ti szto pisujesz, cie
reczesz: mi baje, kako babi pred smrt. Szto tuku bajesz, kako baba pred smrt?
Si bajeme, si baniorime.

Zamawianie: kiedy się dmucha od uroku, kiedy się coś umyje, wodę się
komuś zbierze — to jest zamawianie. Jak Stefkojca, co przeciąga pod gło-
giem, co dmucha — o, coś takiego. Jak odża, który patrzy na wodę — to

*[Na marginesie:] Basnarica, gatalica [dosł.: znachorka, wróżbiarka]; pl. basnaricini. Rsoj-
ca, Bożinica, Janejca.
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jest zamawianie. Sam widziałem, jak zamawiał: „szampara, pumpara, pum-
para, szampara”⁹³. Basnarica w Suszicy — ta to umie zamawiać! Dniem i nocą
do niej chodzili. Ten, kto patrzy na kurzy mostek, nie zamawia. On wypa-
truje znaku⁹⁴. Zamawianie to mówienie słowami. I ty [też], ty który piszesz,
powiesz: zamawia mi, jak babie przed śmiercią. Co tyle zamawiasz, jak baba
przed śmiercią? Zamawiamy, przewidujemy.

„Ali mu stazafte neszto na meot?”. — „Czy kładliście mu/jej coś na
brzuchu?”.
„Ali go tegna? Ali go izgorefte so neszto? Ali go prestretofte?”. — „Czy

go/ją ciągnie? Czy mu/jej coś wypalaliście? Czy się udało?”.
„Ali ste ostajili wojca pod szip?W crkwa? Pod stre’a?Wisze wozgła’a?”.

— „Czy zostawiliście wodę pod krzakiem? W cerkwi? Pod okapem? Przy
wezgłowiu?”.
„Ali go prepalifte (od crwenica)?”. — „Czyście mu/jej przepalili (od

wysypki)?”.
„Ali mu proczinifte neszto (od klinczinia?)”. — „Czy odczyniliście

mu/jej (od gwoździ — zapalenia pęcherza)?”.
„Ali mu prostorifte neszto (od nawi)? Prostorete mu”. — Czy odczyni-

liście jej (od nawi)? Odczyńcie jej”.
„Proczini mu neszto (od bołki)”. — „Odczyń mu/jej jakoś (od bólu)”.
„Sekajca: proczini mu neszto, go boli głaata”. — „Ból głowy: odczyń

mu/jej jakoś, boli go/ją głowa”.
„Od dałak — da mu kuszasz”. — „Od dałaku— zamówisz”.
„Od ufat — da go pleskasz ufatot”. — „Od ufatu— ufat oklepiesz”.
„Ali go prekopafte? Ali go prowlekofte?”.— „Czy go/ją przekopaliście?

Czy przewlekliście?”.
„Ali mu probaje neszto? (sigurno). Ali mu proszandori neszto? (nesi-

gurno)”. — „Czy będzie mu/jej zamawiać? ([jeśli] na pewno). [Ale] czy
mu/jej [skutecznie] zamówi?” ([gdy] to niepewne).
„Ali mu proczini (od bodeżi?) Ali mu fati od bodeżi? Dajte mu neszto

da se napijet. Prostorete mu”. — „Czy mu/jej odczyniła (od kolek)? Czy
złapała mu/jej kolki? Dajcie mu/jej coś do wypicia. Odczyńcie mu/jej”.
„Cie t’izgora (od medziada)”. — „Od medziady — wypala się”.
„Ali go zakrmi? (ból gardła — zakrmuaczka)”. — „Czy go/ją nakarmi?

([na] ból gardła — karmienie)”.
„Od madziji: go presipaf. Możet da s’otczinit madziji”. — „Przeciw cza-

rom: przelałam mu/jej. Magię można odczynić”.

Basnarica [mówi]:
1. „Komu sum go faciała, komu sum g’onadiła”. — „Jednemu łapałam,

drugiemu uczyniłam” (Cwetkojca).

⁹³Na temat lokalnego odży, wróżbiarza i odczyniacza czarów, por. wyżej w podrozdz.
„[System poreckiej przeciwmagii]” oraz „Dzisiejsi wróże Porecza” w: Czarownictwo Porecza
Macedońskiego w części 2.

⁹⁴O wróżeniu z kobilicy (mostka kury) zob. w podrozdz. „Wróżenie z kości” w: Czarownic-
two Porecza Macedońskiego w części 2.
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2. „Ti cie dobijesz czarot, ja cie dobijem czarowmoj”.— „Ty dostaniesz
[swój] czar, ja dostanę mój czar” (Cwetkojca).
3. „E, taja ne leczit, ne odit taja. Sedit ka gospodziarka”. — „E, ona nie

leczy, nie chodzi. Siedzi [sobie] jak pani” (Cwetkojca o Welᴶanicy).

[Basnarice w Wołczu]:
Miłoszica: da duat, upłaf seczit, crwenica duat, od nawi. — Miłoszica:

dmucha (od uroku), tnie od przestrachu, dmucha od wysypki, odczynia od
nawi.
Stefkojca: da prowirat pod szip; da gaczkat, ne znajet. — Stefkojca:

przeciąga pod głogiem; zamawiać nie umie.
Dziordzijca: od crwenica, upłaf, oczi, pod szip [odczynia od wysypki,

od przestrachu, od uroku, przeciąga pod głogiem] (ta nie umie zamawiać).
Cwetkojca: woda warit, upłaf, prekopujet, kuszat, od ufat znajet, od

sekajca, od nawi, od bapki, od crwenica, od klinczinia. „Od oczi neszto
da dunat, ka Cwetkojca — drugo? Icz — ne znaat”. — Cwetkojca: wodę
gotuje, tnie od przestrachu, przekopuje [pod korzeniem], zamawia, umie
odczyniać ufat, ból głowy, nawie, guzy, wysypkę, klinczinia. „Od uroku [od-
powiednio] dmuchać, jak Cwetkojca — [czy] inne [umieją]? Mowy nie ma
— nie potrafią”.
Welejca: da trłat, papokot da go zawitkat. — Welejca: naciera, zwija

pępek.
Todorica ka Welejca: papok da zawitkat, drugo ne znajet. — Todorica

jak Welejca: zwija pępek, nic innego nie umie.

[Basnarice w Rasteszu]:
Bożinica — ka Cwetkojca. — Bożinica — jak Cwetkojca.
Janejca: powecie od Bożinica; koj ja znajet, Janejca. — Janejca: więcej

niż Bożinica; kto ją tam wie, Janejcę.

W Zduniu — nic nadzwyczajnego.
W Breście: Dziurdziojca.
W Kosowie: Pawlejca (duat itp.) [dmucha itp.]
W Trebowlu — nie wiedzą.

Interview z babą Bożinicą
Bożinica przyszła wezwana przez popa, który podał jej alarmujące wie-

ści o mojej chorobie⁹⁵. Chorobą była influenza [grypa], ale informacje
popa są mi nieznane. Bożinica obiecała wziąć wszystkie swoje instrumenty
i przybyć, aby mnie leczyć.

⁹⁵W okresie, gdy leczyła go Bożinica, Obrębski mieszkał u popa w Trebowlu. Językiem
ich komunikacji musiał być obok macedońskiego rosyjski, o czym świadczy fragment nota-
tek (por. dalej). W notatkach znajduje się też krótka zapiska w jęz. rosyjsko-macedońskim
sporządzona inną ręką — najprawdopodobniej popa — będąca swoistym komentarzem do
zabiegu.
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Rastesz. Baba Bożinica — prawdziwa znachorka (prawa basnarica).
W ręku trzyma jeleni róg, swoje najważniejsze akcesorium
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Po przybyciu Bożinica wręczyła mi dwa jabłka — dar dla pacjenta.
Podobnie dla popa, a gruszki i kasztany dla popadii.
[1.] Indagacja. Eliminacja zwykłej medycyny⁹⁶
Następnie rozpoczęła indagować pacjenta. Uzyskała odpowiedzi: go-

rączka, kaszel, brak apetytu, bezsenność; leki moje i popa — bez skutku.
Wstępna diagnoza
[Pierwsza] diagnoza bez oględzin: „dałak ot zorłama*, bołka na srce,

na duszata. Zorłama = sekiracija” [bolączka „z przechodzenia”, ból brzu-
cha, duszy. Zorłama= strapienie].
[2.] Oględziny
Następnie zażądała, aby się pacjent położył, by mogła go obejrzeć. Pa-

cjent winien leżeć na plecach, nogi zgięte w kolanach.
[3.] Pełna diagnoza
Wówczas Bożinica rozpoczęła oględziny. Poczęła macać ręką okolice

żołądka, od czasu do czasu wykrzykując: „O, jakie twarde! Ty od dawna już
się tak męczysz!”. I orzekając: dałak. Gdym jej rzekł, że boli mnie również
i w piersiach, w gardle i że mam kaszel, rzekła, iż dałak rozchodzi się po
żyłach (modrych) [tj. tętnicach] i stąd ból idzie w piersi (u grudi). Tym
diagnoza zakończona.
[4.] Terapia
Teraz Baba przystąpiła do leczenia. Zapytała pacjenta o imię. I zmó-

wiła modlitwę, zwracając się na wschód. W modlitwie wspominane imię
pacjenta.
5. Pleskanie so med (tri prijomy) [Oklepywanie miodem, na trzy spo-

soby] (20 minut) + gaczkanie [zamawianie] — koliczestwo [ilość] […]
(9–0)⁹⁷. Mied na ziemli, sacharnyj mied — na pałoczku. [Miód na ziemi,
twardy miód — na patyczek].
6. Instrumenty: trat, bełutrak (kwarc), (kristalnyj kwarc), abrikosa ku-

sok (kostoczka), beła para turska, hubka [pręt, kwarc, kwarc krzyształowy,
kawałek moreli (pesteczka), biała moneta turecka, hubka]⁹⁸.
Żar: bockanie i peczenie. [Dotykanie i przypiekanie żarem].
Gaczkanie — szip?⁹⁹ [Zamawianie — głóg?] (9–0).
6a. [Bruszatka] miedom mazana. [Kamień smarowany miodem].
7. Rog — kriesty na żiwotie. [(Za pomocą) rogu — krzyże na brzuchu

(tj. wykonywanie znaków krzyża basnarskim rogiem)].

*[W notatkach:] Zorłama: faciat od odenie, od od — togaj woda se prepiujet. [Zorłama:
łapie się, jak się dużo chodzi, od chodzenia — wtedy pije się dużo wody].

⁹⁶Kolejne sekwencje zabiegu Obrębski zanotował w punktach w czasie akcji leczniczej (lub
tuż po niej). Podstawowym językiem tego konspektu jest rosyjski. Cztery początkowe punk-
ty rozwinął, po polsku, w niniejszym opisie. W konspekcie mają one postać: 1. Eliminacija
obicznoj mediciny; 2. Osmatriwanije; 3. Diagnoza (dałak ot zorłama; opis dałaku, modri żili);
4. Molitwa — upominanije imieni bolnogo.

⁹⁷Por. teksty zamówień od dałaku wyżej w podrozdz. „Dałak i ufat. Zamawianie i oklepy-
wanie — Kuszanie i pleskanie” z odliczaniem „osiem, dziewięć, jeszcze raz i już nic”.

⁹⁸W rękopisie instrumenty są wyliczone w kolumnie objętej klamrą, przy której adnotacja:
✝ w crkwa [krzyż w cerkwi].

⁹⁹Znak zapytania pochodzi od Obrębskiego.
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Gaczkanie. [Zamawianie].
8. Rog — izgnanije bolezni iz doma w les. [(Za pomocą) rogu — wy-

pędzanie choroby z domu do lasu].
Gaczkanie. [Zamawianie].
9. Dieriewo i ostalnyj mied wosbrosz[ennyje]. [Patyczek i pozostały

miód wyrzucone].
10. Buszatka na porog. Gaczkanie nad busz[atkoj], pieriestupi[t’] (tol-

ko noga podniata). [Kompres na progu. Zamawianie nad kompresem, prze-
stąpić [go] (tylko uniesiona noga)].
11. Wodka — błagosłow[ienije] wodki — wodka w usta — wypluta

na busz[atku] z miedom. [Wódka (tu: rakija) — błogosławienie wódki —
wódka w usta — wypluta na kompres z miodem].
12. Kompres.
13. Ja płatił. [Zapłaciłem].
14. Kriest i gaczk[anie] (błagosł[owienije]) monietoj po żiwotu. [Znak

krzyża monetą po brzuchu¹⁰⁰ i zamawianie (błogosławienie)].

[Zapiska autorstwa popa]¹⁰¹

Dałak — bolezń ot katorog Wy bolejetie.
Zorłama — nieszto ot pirtiełacz trudam, kakaja to bolezń.
Pleskanie so med na żełudok.
Smrdiełka da pijetie.
Moliłas’, duła na Was i priżimała k żiwotu namazanuju ruku miedom.

Dałak— choroba, na którą Pan choruje.
Zorłama— coś od trudów chodzenia, jakaś choroba.
Oklepywanie miodem [okolicy] żołądka.
Proszę pić „śmierdziołkę”.
Modliła się [chodzi o Bożinicę], dmuchała na Pana i przyciskała do brzu-

cha rękę posmarowaną miodem¹⁰².

Socjologia zamawiania. Summum obserwacji i informacji
1. Po leczeniu mnie przez Bożinicę w Trebowlu wizytę składa mi unuk

(siostrzeniec czy brataniec) Trpa. Rozmowa na temat leczenia dałaku [i] za-
mawiania. Mówi, że w Zdunie są kobiety, które znają dobre gaczki [zamó-
wienia]. On sam również kilkakrotnie leczył dzieci, mówiąc gaczki, które
znał. Orientuję się, że nie zna całego systemu, tylko ułamki — i szepcze
[je], gdy trzeba*. Czy są pomocne? Tak! Jest pełen uznania dla leczenia

*[Na marginesie:] Kuszanie. [Zamawianie (od dałaku)]. Może je praktykować i mężczy-
zna (kuszat i maż — i mężczyźni zamawiają). [W innym miejscu notatka:] „Cie doweda cie
s’odmena” [Przyjdą w zastępstwie].

¹⁰⁰W notatkach „ja płatił” i „monietoj” są połączone strzałką, z czego należy wnioskować,
że ostatni akt leczenia został wykonany monetą, którą pacjent zapłacił za leczenie.

¹⁰¹Zob. przyp. 95.

¹⁰²Za konsultację rusycystyczną opisu leczenia przez babę Bożinicę dziękujemy Dorocie
Pazio-Wlazłowskiej.
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tym sposobem. Daje mi kilka informacji: dałak [śledziona] wygląda jak cre-
pa [gliniana skorupa]. Twardy. Masaż go zmiękcza. Gdzie można gaczkać?
Najlepiej w domu. Ale można i w lesie. Gdzie przebywa choroba? W lesie,
[w] górach. Tam się ją wypędza gaczkaniem.
2. Próbuję eksperymentu ze Stawrem. Przychodzi do mnie wywiedzieć

się na temat Bożinicy. Śmieje się i klnie, że zarabia dużo pieniędzy. Biorę
[zamówienia] serbskie; czytammu [zamówienie] od czerwonego wiatru¹⁰³
[crwenicy—wysypki (różyczki)]. Śmieje się, ale śmiech jego pełen podziwu
i zazdrości. Wreszcie wybucha z uniesieniem: „Tak, to tak, jak nasze stare
babiczki, wszystko mową (so gowor) leczyły!”.
3. Stefkojca przychodzi do mnie i pyta, czy nie znam jakiej magii mi-

łosnej. Ona wie coś niecoś, ale niepewna. Sekuła stara się o względy jednej
z córek Welᴶanicy. Dotychczas bez rezultatu. Próbował magii. Powiedzia-
no mu, żeby wziąć ziemię z opanka dziewczyny. Ale nie wie, co potem
z tym zrobić. I nie wie, jakie zamówienie wypowiedzieć. „Gaczka kogaj ne
znajesz” [Skoro nie wiem, jak], nic nie warte wszystko.
4. Domagając się magii miłosnej dla Cira, [Stefkojca] pyta [mnie]

o [zamówienie]. Zamawianie jest najważniejszym elementem magii. Po-
nad wszystko pragnie się dowiedzieć jego tekstu. Gdy podaję jakikolwiek
sposób, upewnia się, czy nie trzeba zamawiać, a o ile trzeba, to jak? Jeśli
nie wiem, wzdycha: „Gaczka da znajesz!”. — „Żeby tak znać zamówienie!”.
5. Wszystkie moje próby wniknięcia w system magii leczniczej rozbi-

jają się w pierwszym rzędzie o [zamówienia]. Welᴶanica zaklina się, że nie
zna ani jednego, że nic nie wie, nic się nie nauczyła. Podaje dokładny opis
praktyk, od [zamówień] się wykręca. Zaklina się: „Żiw mi deca, żiw mi
oczi, żiw mi nedeła” itd. — „Przysięgam na życie moich dzieci, na swoje
oczy, na niedzielę” itd. Dotychczas jej nie wierzę. Stefkojca to samo. Śmieje
się i mówi, że nie wie. Zaklina się, że głupia, czemu można uwierzyć.
Desojca okłamuje mnie: w czaczkaniu całą praktykę odwróciła do góry

nogami i podała [zamówienia] w zniekształconej formie. Kolo i Ciro in-
formują mnie, że boi się, [że] gdy przyjdzie na nią czas, nie będzie mogła
odnosić sukcesów przy zamawianiu, gdyż będzie się nimi posługiwać ktoś
inny. Równocześnie Desojca oświadcza, że wszystko mi powie, gdyż kiedy
się przejmuje na kniga [z książki], wówczas nie ma tego skutku, co ustata
[ustnie]. Ale okłamuje mnie.
Stefkojca, gdy ją teraz pytam o coś, mówi: „Wszystko tak powie-

działam, jakeś ty powiedział”. W gruncie rzeczy przychodzi do mnie, by
dowiedzieć się, czy moje teksty pokrywają się z jej [zamówieniami] i czy
znajdzie się jakiś pożądany dodatek.

¹⁰³Zamówienia od czerwonego wiatru, które czytał Stawrowi Obrębski, były wówczas do-
stępne w przywołanej wcześniej pracy Pawłowicia, Żiwot i obiczaji narodni… (por. przyp. 88).
Mógł też korzystać z opracowań: Sawatije M. Grbić, Srpski narodni obiczaji iz sreza bolewacz-
kog, „Srpski etnografski zbornik” 1909, nr 14 i Stanoje M. Mijatowić, Narodna medicina Srba
selaka u Lewczu i Temniciu, „Srpski etnografski zbornik” 1909, t. 13, seria Żiwot i obiczaji
narodni, t. 7, Srpska Kralewska Akademija, Beograd.
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6. Moja popularność u bab — dzięki znajomości formuł magicznych.
Przychodzą do mnie nie tyle po praktyki, ile po formuły. Wymiana z próbą
oszustwa. Spróbuję zaszantażować je formułą. Typiczne: Welᴶanica obiecu-
je mi czorapi [skarpety] za formułę od czerwonego wiatru. Tylko formuła
i nic więcej.
7. Gdy pytałem o formuły Stefkojcę i Desojcę, wykręcały się. Desoj-

ca zaklinała się, że powie mi wszystko, co zna, Stefkojca zaklinała się,
że nic nie wie. Faktycznie, formuły przeplata (wątek z wątkiem), kale-
czy, zatrzymuje się. Pytałem o inne kobiety we wsi. Rezultat: ta zna od
tego, ta od tego. Tak Desojca zna czaczkanie od upłaf [cięcie przestrachu],
Stefkojca „da prewret pod szip” [przeciąganie pod głogiem] itp. Każda ko-
bieta posiada swoją specjalność. Welᴶanica nie zdradza się ze swoją, ale
od czerwonego wiatru nie zna. O Cwetkojcy nie mówią mi, co zna. Rsojca
w Rasteszu — specjalistka od klincy (zapalenia pęcherza zapewne)¹⁰⁴. Gdy
rozmowa zeszła na Bożinicę, Desojca wykrzyknęła: „Taja je prawa basnari-
ca! Taja znajet i od oczi, i od upłaf, i od dałak da gaczkat. Od swe znajet!”.
— „Ta jest prawdziwą znachorką! Umie zamawiać i od oczu, i od przestra-
chu, i od dałaku. Ona wszystko umie!”.

[Formuła od czerwonego wiatru]¹⁰⁵

Protiw crwenica (crwen wetor)

Pojde crwen junak so crweni aliszta,

So crwena kapa, so crwen stap,

Na crwen koń, so crweno sedło.

Crweno more pregaził,
Wo crwena zemna otiszoł,
Crwen wetor odnesoł.
Pojde beł junak so beli aliszta,
So beła kapa, so beł stap,
Na beł koń, so beło sedło.
Beło more pregaził,
Wo beła zemna otiszoł,
Beł wetor donesoł.
Beł wetor oterał crwen wetor.
Tako, tako beli nas, pa oweseli nas!
Otstupi nazad,
Owde mesto za tebe nemat!
Odi wo Lelek-Gora, u Newrat-Pole,

Przeciwko wysypce (czerwone-
mu wiatrowi)
Pojechał czerwony junak w czerwonym

ubraniu,
W czerwonej czapce, z czerwonym

kijem,
Na czerwonym koniu, w czerwonym

siodle.
Czerwone morze przejechał,
Do czerwonej ziemi dojechał,
Czerwony wiatr wyprowadził.
Pojechał biały junak w białym ubraniu,
W białej czapce, z białym kijem,
Na białym koniu, w białym siodle.
Białe morze przejechał,
Do białej ziemi dojechał,
Biały wiatr wyprowadził.
Biały wiatr przegonił czerwony wiatr.
Tak, tak, wybiel nas i rozwesel nas!
Odejdź stąd,
Tu dla ciebie miejsca nie ma!
Idź na Lelek-Górę, na Niepowrót-Pole,

¹⁰⁴Por. wcześniej par. „Klinczinia. Odczynianie — Profadzianie”.

¹⁰⁵Tekst zapisany na luźnej kartce, nienależącej do grupy rękopisów oznaczonych przez
Obrębskiego adnotacją „Lecznictwo”, bez podania źródła. Jest to macedońskie tłumaczenie
zamówienia zamieszczonego w przywołanej wcześniej pracyMijatowicia,Narodna medicina…
(por. przyp. 103). Przekład Obrębskiego zawiera drobne zmiany w stosunku do oryginału
(dwa razy zamieniona kolejność wersów oraz brak trzech powtórzonych).
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Kade peteł ne pejet,
Kade goweda ne rikat,
Kade pes ne łajet,
Kade maczka ne maukat,
Kade owci ne blekat,
Kade crkwa nemat,
Kade kambana se ne słuszat.
Te wraciaf, te wraciaf i te wratif,

Da se krenesz kako crna zemna.
Rumena rumenice, crwena crwenice,

Razżarena żarenice,
Odrumeni se, otcrweni se, odżari se!

Ti izgoref decata, ti izgoref baba ti,

Ti izgoref tatka ti, ti izgoref majka ti,

Ti izgoref strika ti, ti izgoref strina ti,

Ti izgoref tetina ti, ti izgoref tetka ti,

Ti izgoref wujka ti, ti izgoref wujna ti,

Ti izgoref kumat, ti izgoref kumata,

Ti izgoref brata ti, ti izgoref sestra ti,

Ti izgoref zeta ti, ti izgoref snaa ti.

Te izgoref, te izgoref,
Ti izgoref swa twoj rod.
Za tebe nemat koren,
Trag ti se ne wideł,
Seme ti se s’otreło
Do weka i uwek.
Pomożi mi Gospode,
Sine Bożji, Dusza Sweti
I pomoże mi Majka Bogorojce.

Tam, gdzie kogut nie pieje,
Tam, gdzie bydło nie ryczy,
Tam, gdzie pies nie szczeka,
Tam, gdzie kot nie miauczy,
Tam, gdzie owce nie beczą,
Tam, gdzie cerkwi nie ma,
Gdzie dzwonów nie słychać.
Okręcałam cię, zawracałam

i zawróciłam,
Żebyś się podniósł jak czarna ziemia.
Rumiana rumienico, czerwona

czerwienico,
Rozżażona żarzyco,
Odrumień się, odczerwień się, odżarz

się!
Spaliłam twoje dzieci, spaliłam twoją

babkę,
Spaliłam twego ojca, spaliłam twoją

matkę,
Spaliłam twego stryja, spaliłam twoją

stryjnę,
Spaliłam twego pociota, spaliłam twoją

ciotkę,
Spaliłam twego wuja, spaliłam twoją

wujnę,
Spaliłam twego kuma, spaliłam twoją

kumę,
Spaliłam twego brata, spaliłam twoją

siostrę,
Spaliłam twego szwagra, spaliłam twą

bratową.
Spaliłam ciebie, spaliłam ciebie,
Spaliłam cały twój ród.
Niech nie będzie twego korzenia,
Niech się zatrze twój ślad,
Niech skostnieje twoje nasienie
Na zawsze i na wieki.
Dopomóż mi Panie Boże,
Synu Boży, Duchu Święty
I dopomóż mi, Matko Bogurodzico.

Basnarica i turska wera [Znachorka i turecka wiara]
Basnarica nie może leczyć nikogo, kto jest „ot turska wera” [wiary tu-

reckiej]. Jeśli znęcona nagrodą lub zapłatą będzie komuś zamawiała lub go
leczyła, jej moc lekarska [przestanie działać]: „ne mu se razminujet wecie”
[już więcej nie będzie pomagać].
Taki był wypadek z Dziordzijcą. Przechodzili raz przez wieś podróżni

[pazardżiji; dosł. kupcy]. Jednego [złapał] dałak. Wrócił i błagał Dziordzij-
cę, by go leczyła. Obiecał jej przywieźć okę cukru. Dziordzijca leczyła go
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i wyleczyła. Ale od tej pory mało kto do niej idzie: „ne mu se razminujet”
— „ona już nie pomaga”.
Podobnie było z dwoma basnaricami w Bitowie. Leczyły turków. Ale

potem bitowczanie poczęli [chodzić] do rasteskich basnaric. W moc swoich
nie wierzą (Cwetkojca).
Tu w Wołczu był wypadek, że jeden turek, którego [złapała] crweni-

ca, zwrócił się do Stojkojcy, by go leczyła. Ta bała się mu odmówić. Ale
zamiast odwracać chorobę, zamawiała wprost przeciwnie: „Crweniczisz-
te, potrusnicziszte! Tuje kopaj, tuje wrti!”. — „Wysypko, przybłędo! Tutaj
kop, tutaj wierć!” itp. w tym stylu. Potem turkowi wypadły wszystkie zęby.
Wypadek stał się anegdotyczny. Desojca mi go [opowiada], gdy się pod-
śmiewa z miejscowych formuł, jakże miernych w porównaniu z moimi!

*

Od druga wera da faciat, ne mu se razminujet na basnaricata. Take wełat
na turczin. Zaszto ne je krsten. Na nekrsteno dete ne mu duat. Od wojca mu
daat, kaj szto turat krsteno bosiłcze. Da mu duat — ne mu se razminujet.

Gdy [choroba] złapie kogoś innej wiary, basnarica mu nie pomoże. Tak
mówią o turku. Bo niechrzczony. I niechrzczonemu dziecku nie dmuchają od
uroku. Dadzą mu wody, do której wrzucili święconą bazylię. A jeśliby mu dmu-
chali — nie pomoże.

Również położnica [przez] sześć tygodni nie [jest] poddawana lecze-
niu. Jeśli [zachoruje] — wszystko [pozostawia się] wyrokom opatrzności.
„Od nawi cie mu faciame, tuku ne mu se razminujet — szto je leunka”. —
„Będziemy ją leczyć od nawi, tylko że jej [to] nie pomoże, bo jest w połogu”.

Filiacja kunsztu basnarskiego
Filiacja (Igne i Kolo). Ta, co zna [zamówienia], nigdy nikomu ich nie

powie usta w usta [z ust do ust] z obawy, by nie straciła magicznej siły („ne
mu se razminujet wecie” [żeby nie przestało pomagać]). Dopiero przed
śmiercią, gdy widzi, że śmierć się zbliża, że zapomina tekstów— […] prze-
każe je córce lub synowej, jak się zdarzy. Sama później nie praktykuje. Jeśli
umrze nieoczekiwanie, poniesie ze sobą [zamówienia] do grobu i filiacja
się przerwie. Wieś może zyskać od takiej kobiety. Jeśli ją straci, straci i [za-
mówienia]. To było z matką Zafiricy. Znała masę, ale po owdowieniu wy-
szła powtórnie za mąż do Bitowa i tak Wołcze straciło ją i jej [zamówienia].
Również nieznajomość [zamówień] u Stefkojcy [wynika z] podobnej

[przyczyny]. Została ona wydana za mąż, gdy miała piętnaście lat. Od swo-
jej matki nie nauczyła się niczego, a jej świekra, według jej zeznań, niczego
nie znała. To, co zna, jest częściowo rezultatem filiacji, częściowo zlepkami
podpatrzonych i przechwyconych praktyk i [zamówień].
Ten system filiacji stosuje się wyłącznie do formuł. Tylko formuły są

tajne: są one z zasady szeptane niewyraźnie, cicho, tak by nie można ich
było usłyszeć i zapamiętać. Znachorka [ukrywa] swoją wiedzę. Natomiast
rytuał jest jawny. Nie [ukrywa] się go i każdy łatwo może się go nauczyć.
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Wystarczy jedno- czy dwukrotne poddanie się zabiegom lub obecność przy
nich. O ile wierzyć Stefkojcy, tą drogą nauczyła się ona przekopywania¹⁰⁶.
Również i z substancji magicznych nie robi się sekretu. Bożinica nie kryła
bynajmniej swych akcesoriów: jeleniego rogu, kamyczków itp. Tylko [za-
mówienia] taiła.
„Wełat ne se razminujet so usta da każujet. So pismo niszto ne je. So

usta da prekażujet. Da słuszasz, da ti gaczkat — niszto ne je”. — „Mówią,
że pomaga, jeśli (zamówienie) się mówi. Jeśli (przekazywać) przez pismo
— to nic nie da. Przekazuje się ustnie. Ale jeśli tylko słuchasz, kiedy ci
zamawiają — to nic nie da”.
W wypadku przekazania całkowitej wiedzy basnarskiej basnarica prze-

stanie leczyć. „Sama posle ne pleskam wecie: ne mi se razminujet” —
„Sama potem nie będę już oklepywać: nie będzie już pomagać” (Bożini-
ca, Welᴶanica).

Filiacja i pokrewieństwo (Cwetkojca). Na pytanie, skąd czerpie swo-
ją wiedzę, Cwetkojca zapewnia, że nie przejęła nic od obcego człowieka.
Wszystkiego, co wie i co umie, nauczyła ją matka i do niej się zwraca w ra-
zie potrzeby. Z emfazą: „Po Bożi zakon, od moja wera, od moja krw!”. —
„Zgodnie z prawem bożym, z mojej wiary, z mojej krwi!”.

Pozycja filiacyjna (Miłutin). Zapraszając mnie, bym go odwiedził
w Botuszu, opowiada, w jaki sposób przekazuje się formuły magiczne. Suk-
cesorka stanie lub siądzie blisko basnaricy i chwyci ją za warkocz. Obydwie
chwycą się za warkocze i w tej pozycji basnarica będzie recytowała formu-
ły. Tą drogą najlepiej się je zapamięta i przejmie w najczystszej formie.
Stefkojca. Nie trzeba koniecznie chwytać testatorki za warkocz. Wy-

starczy chwycić palcami za jej odzież (aliszta). To również i bez jej wiedzy
lub wbrew jej woli: gdy przyzwana basnarica odprawia swoje praktyki.
Bożinica. „Arno da słuszasz i da zapametisz” — „Słuchaj uważnie i za-

pamiętuj”. Tu pozycja filiacyjna.

*

Stefkojca uskarża się, że nie zna [zamówień]. Rzadko która basnarica
zgodzi się [przekazać] je innej. Cwetkojca? — „Od Cwetkojca ne me gre-
jet sołnce. Desojca me ucziła. Stojkojca onadujesze. Od Stojkojca — tuku
i taja ne znajesze. Wojca da gasisz: sum wideła ja da nosat. Otcziniuanie:
basnaricata w Suszica szto je (dwa brata krw: da se izmijet)”. — „Od Cwet-
kojcy słońce mnie nie ogrzewa. Desojca mnie uczyła. Stojkojca nauczyła.
Od Stojkojcy [przejęłam] — ale i ta nie umiała. Gaszenie wody: widziałam,
jak ją noszą. Odczynianie: od basnaricy, co mieszka w Suszicy (krew dwóch
braci: należy ją zmyć)”.
Desojca. „Od nawi żenite rasteszki mu faciat, taja słuszała. Od upłaf,

od nawi, od oczi; od swe”. — „Od nawi rasteskie kobiety odczyniają, ona
słuchała. Od przestrachu, od nawi, od uroku; od wszystkiego”.

¹⁰⁶Por. wcześniej par. „Przeciąganie pod głogiem — Pod szip prewrijenie”.
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Bożinica [przejęła] od Pawlejcy w Kosowie.
Welejca. „Weleta go trłasze. Sama se naucziła. Ni majka mu, ni swekr-

wa mu. I ti: trłaj, trłaj. Koj znajet, cie reczat: Josif znajet”. — „Nacierała
Welego. Sama się nauczyła. Ani matka, ani świekra jej nie uczyły. I ty [też]:
nacieraj, nacieraj. Kto wie, będą mówić: Josif umie”.
Miłoszica. „Nekoj drugi mu wkrstit na neja, na taja take. Biło neasołno.

Nekoje mu fatiło od upłaf, od nawi — pa od toa se naucziło”. — „Ktoś
inny jej przekazał. Nieporządnie. Jedne zadziałały od przestrachu, (inne)
od nawi— i tak się nauczyła”.
Mitanica. „Bog go naduł. Ja niego sum ne wideła, koj niego czoek da

pojet. O maczeczki neszto. Słuszała po skazki”. — „Bóg ją natchnął. Nie
widziałam, by do niej ktokolwiek chodził. Chyba że w bardzo wielkiej po-
trzebie. Ale to z opowieści [tylko] wiem”.
Kolojca. Od majka mu. — [(Przejęła) od matki].
Basnarica w Suszicy. „Taja bołna dewet godini leżała. Pa besze fateno

— take skukaleno. Pa tija od wetra mu nosit: trfczinia, kamczinia, drfczinia.
Od Boga take — mu każali niszani — szto cie bidet. Wo wojca cie gledat”.
— „Ona dziewięć lat leżała chora. Zadano jej czar — przez to wyschła.
I nosili jej od wiatru: trawki, kamyki, drewienka. I pokazywały się znaki
od Boga, co będzie”.
Aleksandrejca. „Taja niszto ne znajesze” — „Ona nic nie wiedziała”.
Tofilica. „Taja tamo łażesze. Zede od basnarica trwczinia, kamczinia,

pa mijesze”. — „Ona kłamała. Brała od basnaricy trawki i kamyki, potem
je myła”.

Leczenie bez zamawiania
Gdy dziecko dostanie gorączki i boli je brzuch („pod papczeto cie go

bolit” [boli je pod pępuszkiem]), wówczas matka czy babka, nawet wte-
dy, gdy są [rodne], poczynają je leczyć. Faktycznie każdy może leczyć,
ale nie każdy może leczyć zamawianiem. Na przykład Desojca, która jesz-
cze nie jest odrodna, nie praktykuje leczenia zamawianiem, choć zna […]
całą masę [formuł]. Natomiast zwykłe leczenie może stosować. Jednym
z elementów leczenia od dałak lub od ufat jest kompres, który robi się nastę-
pująco: weźmie się [niebieski] papier [modra kniga], posmaruje miodem,
na to pryśnie się [rakiję i] posypie startym na miał kawałkiem [miski do
chleba] (crepa). Po czym przyłoży się na bolące miejsce. (Bożinica, lecząc
mnie, nie posypywała crepem). Wszystko to robi się po uprzednim masażu
i [przy] akompaniamencie [zamówień].
Tomisław chory. Być może od oczi. Desojca przychodzi do mnie po

[niebieski] papier. Indaguję, kto może tak leczyć dziecko i czy się zama-
wia. Odpowiedź o matce dziecka: „Taja sama cie mu kła’at, ne mu gaczkat
niszto za od oczi to’a mu kła’at” — „Sama mu (kompres) przyłoży, nie bę-
dą mu zamawiać od uroku, przyłożą mu tylko”. O ile by do dziecka była
przyzwana babica, wówczas całość leczenia: crep, med, rakija, modra kniga,
babini gaczki [skorupa, miód, rakija, niebieski papier, zamówienia znachor-
skie]. Ale tu nie ma baby, która by z miejsca umiała leczyć. Z konieczności
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niesie się pierwszą pomoc, i to jest pomoc stanowiąca ułamek całego syste-
mu leczenia; ułamek pozbawiony [zamówień]. „Srce koga go bolit, cie mu
żeżet” — „Gdy kogoś boli brzuch, gdy go pali”, stosuje się ten kompres,
aby [go] ochłodzić („cie mu ładno” [będzie mu chłodniej]).
To samo było i z Andziełkiem, nocą po leczeniu Stefkojczynym. Wów-

czas matka i ojciec całą noc stosowali mu kompres wódczano-miodowy.
Uwaga. Desojca skryła przede mną fakt leczenia Tomisława przez

Cwetkojcę. To, co przypadkiem podsłuchałem i skąd zrekonstruowałem
fakt: „Na raskrsnici. I da frlit u żito” — „Na rozstajach. I rzucić w żyto”.

Basnarskie tabu i dżajs

Dżajsaji

[Czaczkanie od upłaf]. Na starina cie zaseczesz. Da je upłaszen mnogu, od
nedeła do nedeła cie mu seczesz. W streda cie zaseczesz, pa do druga streda
cie mu seczesz, ako je upłaszen mnogu.

Na starina cie zapleskasz* [dałak] — poarno se razminujet. Ufat — i toj
na starina pleskat.

Prekopuanie — i toj na starina.
Duanie od oczi — to’a ne se gledat. Mesec da nemat. E, segaj dete ne-

mat zaduano, pri mesec kako zaduame. Duanie — cie si zajdet mesecot, cie si
zaminet preko płanina. Da imat — pak cie se wratat oczi.

Woda warit na starina.
Od klinczinia — i to’a swe. Ako mu faciali, ne gledat, ako nemat faciano,

i to’a gledat — pri mesec. Na starina — gledat. Na nowina: ako prwo sefte mu
faciat na starina.

Od sekajca — ne gledat na starina. Kogaj cie dobolit, i togaj cie faciat.
Wojca da gasisz — ne gledat. Zar cie czekat starinata? Kogaj cie mu dojet

satot, kogaj cie mu se zbłujet.
Od nawi — ne gledat na starina.
Wetor — ne gledat.
Deczisznik — ne gledat. To’a oczi cie go faciat, pa to’a deczisznik (cie go

wikat).
Od crwenica — ne gledat. Kogaj cie mu dojdet, togaj.
Grło bolit — na starina to’a je.
Od bodeżi — ne gledat. Kogaj cie zdabolit, togaj.
Od medziada — ne gledat.
Od bapki — na starina, na mesecot szto ginet.
W petok — greota je. „Cie te fata, tuku em greota, em ne se razminujet.

Cie reczesz: streda, sabota”.
Ponedełnik, streda i sabota: da prajisz i da prekopujesz. I na starina. Wecie

sweka rabota kogaj ginet mesecon.W czetwrtok, wtornik— greota ne je. Petok,
nedeła, praznik — to’a je greota. I toj szto cie mu duat, i na toj ne mu se
pominujet na bolesnikot.

„Na gładno srce?” — „Ne gledat toa”.

*[W innym miejscu:] Na starina se pleskat. Nowina je al’ starina. [Przy starym księżycu
się oklepuje. Na nowiu albo przy starym].
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Dżajsy [Warunki, reguły]

Cięcie przestrachu. Tniesz przy starym księżycu. Jeśli [pacjent] jest mocno
przestraszony, powtarza się co tydzień. W środę przetniesz, w następną środę
znów przetniesz — jeśli mocno przestraszony.

Przy starym księżycu oklepujesz [dałak], wtedy łatwiej przejdzie. I ufat
też przy starym księżycu oklepują.

Przekopywanie [tj. przeciąganie pod korzeniem] — i to przy starym księ-
życu.

Dmuchanie od uroku — na to się nie patrzy. Księżyca ma nie być. Nie
zdmuchnie się uroku, jeśli dmuchamy przy księżycu. Dmuchamy, kiedy księżyc
zajdzie, kiedy się schowa za górą. Jeśli będzie [księżyc], [złe oczy] powrócą.

Wodę gotuje się przy starym księżycu.
Od gwoździ [zapalenia pęcherza] — tak samo. Jeśli [bóle] złapały, nie

baczą na księżyc, jeśli [jeszcze] nie złapały, zważają, [by leczyć] przy księżycu.
Jeśli księżyc jest stary, [leczą przy nim]. Gdy jest nów, o ile [leczą] pierwszy
raz, czekają na stary księżyc.

Nów, którego się nie widzi

Od bólu głowy — nie baczą,
czy księżyc stary. Odczyniają, kie-
dy zacznie boleć.

Gaszenie wody — nie baczą.
Czy mają czekać na stary księżyc?
[Wodę gaszą], kiedy trzeba, kiedy
[chory] wymiotuje.

Od nawi — nie zwracają uwa-
gi, czy księżyc [jest] stary.

Wiatr — nie zwracają uwagi.
Deczisznik — nie baczą. Jak

[dziecko] złapie urok, to potem
[pojawi się] deczisznik (tak go na-
zywają).

Od crwenicy — nie zwracają
uwagi. Kiedy kogoś złapie — wte-
dy [odczyniają].

Ból gardła — [leczy się] przy
starym księżycu.

Od kolki — nie baczą. Kiedy
zaboli, wtedy [leczą].

Od medziady — nie baczą.
Od guzów— przy starym księ-

życu, kiedy księżyc ginie.
W piątek [leczyć] — grzech.

„Złapie cię [choroba], a tu i grzech,
i nie pomoże. Powiesz: [lepiej]
w środę, w sobotę”.

Poniedziałek, środa, sobota:
wtedy i leczysz, i przekopujesz.

I przy starym księżycu. Każde odczynianie — przy malejącym księżycu.
W czwartek i wtorek — nie ma grzechu. W piątek, niedzielę i święto — grzech.
[Wtedy] grzeszy i ten, kto dmucha, i ten chory, któremu nie przejdzie.

„Czy [pacjent jest] na czczo?”. — „Nie zwracają na to uwagi”.
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Uczynek lekarski i grzech (Stefkojca, 10 grudnia 1932)

Prekopu’anie i woda warenie moszna je greota na toj wek. Ne cie te pusz-
tat na toj wek. Stojkojca moszno waresze. Na umiraczka taja kołneła żenite:
„Nemojte żeni, prokleti da bidete, ama woda da ne warite”. Woda warenie gre-
ota je, wełat. Na toj wek cie te maczat. Pod szip prowiranie — i to’a je greota.
I za to’a maczat.

Owo, wełat, ne je greota — od oczi duanie. Sebap je.
Od dałak ne je greota.
Wojca da ostajisz negde — na kucia, pod szip — i to’a ne je greota.
Kuszanie — i kuszanie ne je greota.
Oboru’anie — ne je greota to’a.
Da otczinujesz — je sebap, czoek oskuden.
Od sekajca — ne znam. To’a sebap se prajit. Cie mu płatisz eden dinar,

sto pari i na toj wek cie reczesz: „Mi płatił”.
Wełat: cie te sudat. Al’ od upłaf da fatisz, ja od oczi, ja prekopuasz — da

mi ne dajesz neszto, togaj greota je. So płacia: „Taja mi płati” — cie welisz.
Brak synchronizacji z greotą w wypadku ubijstwa: Gref toj cie zamit. Toj

cie s’otkupit, szto dade parite.
Kławanie — za toa ne zemat pari. Greota je. Upłaf, od oczi — cie zemisz.

A to’a ne. Ama w seło drugaczici.
Papokot da witkasz cie ti dajet neszto. Bez beli; cie dajet. Kako cie ti ne

dajet za papokot witkanie? Da trłat, grne da stajit, cie mu dajesz. Welejca po
banka zemat. Banka, ruczek!

Przekopywanie i gotowanie wody jest ciężkim grzechem na tamtym świe-
cie; nie wpuszczą cię na tamten świat. Stojkojca często gotowała. Kiedy
umierała, zaklinała kobiety: „Nie ważcie się [tego robić], kobiety, niech was
przeklinają, ale wody żebyście nie gotowały”. Gotowanie wody jest grzechem,
mówią. Będą cię [za to] męczyć na tamtym świecie¹⁰⁷. Przeciąganie pod gło-
giem — i to jest grzechem. I za to męczą*.

Dmuchanie od uroku, mówią, nie jest grzechem. To sebap [dobry uczy-
nek].

I [leczenie] dałaku nie grzech.
Jeśli wodę gdzieś wystawisz — [za] dom, pod głóg — i to nie grzech.
Zamawianie [od dałaku]. I zamawianie [od dałaku] nie jest grzechem.
Oborywanie¹⁰⁸— i ono nie jest grzechem.
Jeśli odczyniasz, to sebap: człowiek jest w potrzebie.
Od sekajcy— nie wiem. Tu się czyni sebap. Zapłacą ci dinar, sto groszy —

i na tamtym świecie powiesz: „Płacili mi”.
Mówią: będą cię sądzić. Czy od przestrachu odczynisz, czy od uroku, czy

przekopiesz — jeśli nic nie weźmiesz, wtedy masz grzech. A z zapłatą: „Ona
mi zapłaciła” — powiesz.

*[W notatkach:] Da gazit, da faciat owo szto prekopu’at — to’a je łoszo. Woda szto ja
wariła, da pijesz, da s’izmijesz — i to’a je łoszo. [Nadepnąć, dotknąć to, co było przekopane
— niedobrze. Jeśli wypijesz wodę, która była gotowana, albo się nią umyjesz — to też nie
jest dobrze]. Przenoszenie choroby.

¹⁰⁷Mowa o praktyce gotowania wody (woda warenie), której szczegółowego opisu brak
w spuściźnie Obrębskiego. Zob. fragmentaryczny materiał w podrozdz. „Urok i dmuchanie
od uroku. Gotowanie wody — Oczi. Podrek. Du’anie od oczi. Woda warenie”.

¹⁰⁸Zob. niżej rozdz. „Magiczne oborywanie wsi”.
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Brak synchronizacji z greotąwwypadku ubijstwa [zabójstwa]: On przejmie
grzech. Ten się odkupi, kto dał pieniądze.

Okłady — za to nie biorą pieniędzy. Grzech. Za przestrach, urok — weź-
miesz. A za to nie. Ale we wsi różnie robią.

Kiedy zwijasz pępek, dadzą ci coś. Bez żartów; dadzą. Jakżeby mogli nie
dać za zwinięcie pępka? Jeśli się naciera, garnek stawia — bierzesz. Welejca
po dysze bierze. Dychę, obiad!

Uczynek lekarski i posty

W posti greota je da seczesz upłaf. Da duasz od oczi — to’a ne je greota.
Woda da warisz, da prekopujesz — to’a je greota i na mrsnici, i ne mu se
razminujet. Da kuszasz — to’a ne je greota. Polesna rabota to’a. I od crwenica
— to’a ne je greota. Ti cie mu seczesz upłaf, tuku se ne razminujet. A crwenica
se razminujet.

Od sekajca — i to’a ne je greota. I toa da mu płatisz dinar, dwa. Faciat
w posti, ama ne se razminujet.

Wrzułci w posti ne praat. Prajili kako drugowo szto je i to’a greota. Tuku
praat.

W posti se pleskat. Se prewlekujet, se du’at. Samo nedeła i petok cie se
prewlekujet, a drugite denoji se [du’at].

Samo woda se ne warit w posti. Teżki se postite, ne se pominujet. Ne mu
se razminujet, woda da mu warasz.

Woda warenie i prewlekuanie greota je. E je gre’ota, ne se pominujet.
W posti Welikoji je greotno. W mrsnici ne! Cie si bucasz. A w posti — ne!
Denojite [za woda warat]: streda i sabota.

Od Bożić do Wodici woda ne czinit. Ne ja warat — ne se razminujet. Woda
da warat wecie kaj Dziurdzioen. Sweki pat warat — prolecie kaj Dziurdzioen
mu je wreme. A da gasisz woda od grobiszta — kogaj da sakasz, sweki den. Da
zbirasz po stołojite — sweki pat. I toa sweki pat.

Jeśli tniesz przestrach [upłaf ] w poście, to grzech. Ale jeśli dmuchasz od
uroku — nie grzech. Jeśli gotujesz wodę, przekopujesz — to jest grzechem nie
tylko w poście. I nie pomaga. Jeśli zamawiasz [od dałaku] — to nie grzech. To
łatwiejsza robota. I od wysypki — nie grzech. Gdy tniesz przestrach w poście
— wtedy nie pomaga. A od wysypki [gdy przepalasz] — pomoże.

Od bólu głowy — i to nie grzech. Za to płacisz dinar, dwa. Odczyniają
w poście, ale nie pomaga.

Supłów (wrzułci) w poście się nie robi. Próbowali, tak jak i inne rzeczy,
które też są grzechem. Tutaj robią [podczas postu].

W czasie postu oklepują. Przeciągają [pod głogiem, korzeniami], dmuchają
[od uroku]. Przeciągają tylko w niedzielę i w piątek, a w inne dni [dmuchają].

Tylko wody się nie gotuje w czasie postu. Posty są ciężkie, [choroba] nie
przechodzi. Nie przejdzie, jeśli gotujesz [choremu] wodę [w poście].

Gotowanie wody i przeciąganie to grzech. Grzech, [choroba] nie przej-
dzie. W czasie Wielkiego Postu — grzech. Ale w dni niepostne — nie! [Wtedy]
będziesz nakłuwać. A w czasie postu — nie! Dni na gotowanie wody to środa
i sobota.

Od Bożyca do Wodzic woda nic niewarta. Nie gotują jej — nie będzie
pomagać. Wodę gotują bardziej koło Dziurdzioena. Za każdym razem [gdy
trzeba], gotują, ale wiosną około Dziurdzioena jest na to [właściwy] czas.
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A gaszenie wody z grobów — kiedy zechcesz, każdego dnia. I zbieranie po
stołkach — za każdym razem. I to za każdym razem.

Filantropia lecznicza i płaca za leczenie

Para srebro daat. Zdrawje otkupujet. Zapłata.
„Kogaj cie powikasz basnarica, da ne mu płaciasz, cie se razminujet”. —

„E, ne! Da mu dajesz pomału neszto, wełat, poarno se razminujet”.
Miłoszica: ja dinar, ja sto parcze — szto cie mu se zgodit. Sołca, braszence

cie mu pridajet.
Dziordzijca: po nekoj dinar, dwa dinara; i taja ne je skapdżija.
Cwetkojca: i taja dinar, dwa dinara, i taja ne je skapdżija.
Stefkojca: koj dinar, koj neszto, koj niszto — a greota, wełat.
[Na marginesie klamra obejmująca powyższe cztery przypadki:] Owde

w seło cie mu dajesz leb.
Bożinica, Janejca: ta skapo. Skutnici zemat, saji. Taja poskapdżija.
Welejca zemat. Wołna mu daat, pari po jedna banka. Za poronienie: ja

pari, ja saja, ja koszuła.
Welᴶanica: zab — dinar. Bez dinar ta’a ne wadziat. „Greota, welit, krw se

pusztat. Na toj wek cie me sudziat”.
Milenko: krw puszta pod jazik; i toj zemasze.

Dają srebrne monety, żeby odkupić zdrowie. Zapłata.
„Kiedy wzywasz basnaricę, nie płać jej, bo nie zadziała. Wtedy [chory]

szybciej wyzdrowieje”. — „Oj, nie! [Właśnie] jeśli dasz jej coś drobnego, wte-
dy, powiadają, szybciej przejdzie”.

Miłoszica [bierze] albo dinar, albo sto groszy — co jej się trafi. Dają jej
też trochę soli czy mąki.

Dziordzijca: parę dinarów, dwa dinary; ona też nie jest droga.
Cwetkojca: ona też dinar albo dwa, i ona nie jest droga.
Stefkojca: ktoś da jej dinar, inny coś tam, trzeci nic — a to grzech, mówią.
[Na marginesie klamra obejmująca powyższe cztery przypadki:] Tutaj we

wsi dasz jej chleb.
Bożinica i Janejca: one są drogie. Biorą fartuch, saję. One są droższe.
Welejca bierze. Dają jej wełnę, dają banknoty dziesięciodinarowe. Za po-

ronienie [tj. za aborcję]: albo pieniądze, albo saję, albo koszulę.
Welᴶanica za ząb [bierze] dinar. Bez dinara nie wyrywa. „To grzech —

mówi — będzie krwotok. Na tamtym świecie mnie osądzą”.
Milenko puszczał krew pod językiem; on też brał.

Uwaga. Welᴶanica nie rwie zębów bez zapłaty. Choćby jeden dinar;
każdy musi jej coś zapłacić. Motywacja: gdy na tamtym świecie będą jej
czynili wymówki, dlaczego przysparzała ludziom cierpienia, powie, że ro-
biła to za pieniądze. W ten sposób będzie rozgrzeszona i nie poczyta się jej
tego za grzech.
Kolo rwie zęby bez zapłaty. Dla czystej przyjemności.

[Opłata za] leki

Za trefkite ne mu daame niszto. I taja cie posakat neszto i togaj cie mu
daame.
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Melemcze. Ako imam, cie mu dajem. Pari ne sakame.
Szecier: cie mu dajem, cie mi wratit. Toa druga razlika.
Oczi od wołka. Ne! Ne mu daam. Da ti je swojina neszto, cie mu dajesz

bez pari. Da ne je swojina, cie mu posakasz deset banki. Koj szto imat maka,
cie dajet.

Żili od wołka: cie mu dajesz. Pari cie posakasz. So pari taja cie reczet, cie
mu posakasz. Kako da je — dwe banki, tri banki.

[Na marginesie klamra przy obu powyższych pozycjach:] Toa pogolema
maka. Je popłaczliwo to’a.

Nokti: po dinar. Dinar za nokte od wołk. Za nosenie od oczi, od łoszotija.

Za zioła nic nie dajemy. Ale jeśli ona coś zechce, wtedy jej damy.
Melemcze [Plastry]. Jeśli coś mam, to dam. Pieniędzy nie chcemy [dawać].
Cukier: dam, ona mi [potem] odda. To inne rozliczenie.
Wilcze oczy. Nie! Nie daję! Jeśli [pacjentem] jest ktoś z twojej rodziny,

swój, dasz za darmo. Jeśli nie swój, zażądasz 10 banknotów dziesięciodinaro-
wych. Kto jest w kłopotach, zapłaci.

Wilcze żyły: dajesz. Zażądasz pieniędzy. Ona za pieniądze mówi [tj. roz-
dyma żyły wilcze], [więc] zażądasz pieniędzy. Różnie bywa — dwa banknoty,
trzy banknoty.

[Na marginesie klamra przy obu powyższych pozycjach:] To większy kło-
pot. Za to płaci się więcej.

Pazury: dinar. Za wilcze pazury dinar. Do noszenia od uroku, od Złego.

Sebap [Dobry uczynek, zasługa]

Szto je sebap? Ewo si mi dał neszto, cie kasnam, cie ti se piszet sebap na
toj wek. Sum piła. Ete segaj ti! Gref bera, da ti reczem. Mirczejca mi każuała.
Ti si dał neszto, ja weła: „Ne daaj, ne daaj” — gref bera. To’a je greota. A tuje
si dał neszto: „Błaze si!” — ti weła.

Da dajesz trefkite na bołnijot — sebap je, dusza se spasujet. Da mu dajesz,
metli je. Tuku ne mu dadof: „Gospodi, prosti mi greota”. Da imasz, da ne mu
dajesz, greota je.

Sebap: kogaj da se osłużit czoek, a nemat (użyczenie worków, konia, pługa
itp).

Wake da mu dajesz jedno nokte, je sebap. A mnogu da mu dajesz, je greota
pred Boga. Tołku Bog mu dał, tołku da imat. Ete ti si zaradił. I toj radit, tuku
tołku mu dał Gospod. Swe so strecia bidujet.

Szczodrość rozrzutna: greota je. Jedno jagne, jedno jare — e tołku sebap,
toj pitacz je.

Patot wodenicata: wojca da izwa’at, da se napijet nekoj — to’a sebap je.
Snemała, da mu ne dajesz, da imasz braszno — na Bog cie se srdit. To’a

sebap je, da mu dajesz.
Da imasz, da mu ne dajesz — je greota. Mnogu da mu dajesz — pa greota.

Od małutu mału.

Co to jest sebap? Na przykład, dałeś mi coś, zjadłam, zapiszą ci to jako
sebap na tamtym świecie. Napiłam się [tj. nie jestem głodna i spragniona].
Słuchaj teraz! [Ale możesz też] popełnić grzech, mówię ci. Mirczejca mi [to]
mówiła. Ty mi coś dałeś, gdy ja mówiłam: „Nie dawaj, nie dawaj” — i [tak]
popełniłeś grzech [tj. zgrzeszyłeś, bo dałeś, gdy lekarka wziąć nie chciała; ty ją
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zmusiłeś]. To jest grzech. A w tym wypadku coś dałeś: „Bądź błogosławiony”
— powiem ci.

Kiedy dajesz choremu zioła, to jest sebap; ratujesz człowieka. Kiedy mu
dajesz, zapomnij już o nich. A jeśli nie dałam: „Boże, wybacz mi grzeszność”.
Jeśli masz i nie dasz — to grzech.

Sepab: kiedy pożycza się coś człowiekowi, który nie ma (użyczenie wor-
ków, konia, pługa itp).

Jeśli dasz komuś jeden pazur, to jest sebap. Ale jeśli dasz za dużo, to też jest
grzech przed Bogiem. Ile Bóg dał, tyle [człowiek] ma mieć. Ty zapracowałeś.
I on pracuje, i Bóg mu dał tyle, [nie więcej]. Wszystko to dola [człowieka].

Rozrzutna szczodrość jest grzechem. Jedno jagnię, jedno koźlę — tyle się
daje żebrakowi jako sebap.

[Kiedy] w drodze, przy młynie wyciągniesz wodę i dasz się komuś napić
— to jest sebap.

Gdy komuś zabrakło mąki, a ty masz, ale mu nie dasz — Bóg się na ciebie
rozgniewa. A jeśli dasz — to jest sebap.

Jeśli masz, a nie dasz — to grzech. Jeśli dasz za dużo, to też grzech. Masz
mało, dawaj mało.

Prikazka starska
Pitaczi ja pejali, sum zapametuała

(Desojca)
Kinisał mi sweti Petor,
Kinisał mi w raj da odit,
Is po niego stara majka,
Stara majka, greszna dusza.
Sweti Petor mu zboresze,
Mu zboresze na majka mu:
Wrati mi se, stara majko,
Stara majko, greszna duszo,
Ti so mene da ne idesz.
Dali dumasz, dal’ pametisz,
Koaj besze meandżika?
Koaj idea bogatite,
Safi wino im dawasze,
Safi wino im dawasze,
Mału cena im zemasze.
Koaj idea siromasi,
Połu woda, połu wino
Nim dawasze.
Dali dumasz, dal’ pametisz,
Kogaj besze skapijata?
Szinik żito im dawasze,
Szinik pari im zemasze.
Si otide sweti Petor,
Si otide kaj Gospoda.
Słuszaj wamo, liczen Gospud,
Moja majka da go spasisz!
Togaj Gospod mu welesze:
Da go zemisz terezija,
Da go merisz greot i sebapot.

Opowiastka żebracza
Śpiewali ją żebracy i zapamiętałam

(Desojca)
Wyruszył święty Piotr,
Wyruszył, by iść do raju,
Zaraz za nim stara matka,
Stara matka, grzeszna dusza.
Święty Piotr mówi do niej,
Mówi do swej starej matki:
Wracajże mi, stara matko,
Stara matko, grzeszna duszo,
Żebyś za mną nie chodziła.
Czy pomyślisz, czy pamiętasz,
Kiedyżeś karczmarką była?
Gdy bogaci przychodzili,
Czyste wino im dawałaś,
Czyste wino im dawałaś,
Małą cenę od nich brałaś.
Kiedy biedni przychodzili,
Na pół wodę, na pół wino
Im dawałaś.
Czy pomyślisz, czy pamiętasz,
Kiedy przyszły czasy głodu?
Miarkę żyta im dawałaś,
Miarkę groszy od nich brałaś.
Poszedł sobie święty Piotr,
Poszedł sobie do Boga.
Słuchajże mnie, dobry Boże,
Moją matkę byś mi zbawił!
Wtedy Pan Bóg mu powiedział:
Weźmiesz wagę,
Aby ważyć grzechy i zasługi.
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Mi merija greot i sebapot:
Niszto taja si ne dała.
Jedno pojasme konop si dała.
Pa go zede sweti Petor
Pa go puszti kaj majka mu,
Ne doftasa pojasmeto.
Go ostriże niegow perczik,
Se fatiło majka mu,
Go trgnało da go wadziat.
Se fati’a greszni duszi,
Greszni duszi do majka mu.
Stara majka im zboresze:
Istajte se greszni duszi!
Jedna majka sina go gledała,
Sede i ja da izleza.
Se nałuti sweti Petor,
Go otpuszti majka mu.

I ważyli grzechy i zasługi:
Nic nikomu ta nie dała,
Jedno włókno konopi dała.
I wziął święty Piotr włókno
I spuścił je swojej matce,
Nie starczyło tego włókna.
I ostrzygł święty Piotr warkocz,
Chwyciła go matka jego,
I szarpie, żeby ją ciągnąć.
Chwyciły się grzeszne dusze,
Grzeszne dusze grzesznej matki.
I mówi im stara matka:
Odczepcie się, grzeszne dusze!
Jedna matka syna doglądała,
Niech tylko ja [jedna] wyjdę.
Rozgniewał się święty Piotr
I porzucił swoją matkę.

To opowiedziane w związku z żądaniem Stefkojcy, abym za leczenie
brał pieniądze lub żądał darów w naturze. Desojca protestowała i mówiła,
że jest arno [dobrze], gdy czynię sebap. (Konflikt Stefkojca–Desojca).

Magiczne oborywanie wsi

Magiczna bruzda. I

O ile każda z powszednich na Poreczu chorób ma swoje magiczne an-
tidotum w znanych nam już sposobach magii znachorskiej, w stosunku do
czary (zarazy) jest Poreczanin w gruncie rzeczy zupełnie bezradny. Żadna
kombinacja praktyk i środków leczniczych ze sposobami magicznymi nie
chroni go przed tym złem. Nie znaczy to jednak, że bezradność […] wo-
bec epidemii prowadzi do zupełnego poddania się i kornej bezczynności.
Zaraza też ma swoją magię, jakkolwiek różni się ona od zwykłej magii
znachorskiej, ufundowanej na kombinacji doświadczenia i wiedzy lecz-
niczej z ujmującym go w karby systemu rytuałem magicznym, całkowitą
nieobecnością elementów świeckiego racjonalnego leczenia. W walce z za-
razą magia osiąga swój szczyt. Kapryśnej grozie epidemii przeciwstawia
Poreczanin nie mieszaninę magii i doświadczenia leczniczego, ale czysty,
nieskażony żadnymi świeckimi wtrętami rytuał magiczny.
Rytuał ten nie jest zresztą jakąś oryginalną własnością Porecza. Zna-

ny jest on w szerokim zasięgu europejskim i azjatyckim, wśród najróż-
niejszych ludów rolniczo-pasterskich kontynentu eurazjatyckiego. Jak to
powszechnie jest czy było praktykowane w [ich] kulturach, rytuał ten
polega na rytualnym oboraniu wsi, [by] zamknąć dostęp […] zarazie.
Reguły tej magii wykazują wszędzie wielkie podobieństwo i na Poreczu
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nie odbiegają od licznych znanych [z] literatury etnograficznej pozaporec-
kich czy nawet pozabałkańskich analogii. Jak wszędzie, [tak] i na Poreczu
wymagane jest, by oborania dokonano przy pomocy wołów bliźniaków,
prowadzonych przez braci bliźniaków. Dalsze szczegóły rytualne magicz-
nego oborania wsi przed zarazą nie odbiegają [tu] od znanych nam już
zasad magii: obrzęd powinno się wykonać po zachodzie słońca, na izgin-
cziszte, to znaczy kiedy księżyc ginie. Magiczną procesję prowadzić ma
stara, goła kobieta. Oborywać wieś należy „na prawo”, to znaczy tak, by
prawa ręka biorących udział w procesji zwrócona była na zewnątrz, lewa
zaś ku wsi.
Oborywanie wsi przed zarazą nie jest bynajmniej na Poreczu trady-

cją przebrzmiałą, dającą znać o swej przeszłości ledwie w opowieściach
i wspomnieniach starców. Jak wiemy, swój mityczny rodowód większość
[tutejszych] wsi wywodzi z pustoszącej ongiś Porecze czumy [dżumy]¹⁰⁹.
Ale wspomnienia zarazy są po wsiach poreckich nierównie bliższe i żywsze.
Ostatni raz fala zarazy przeszła przez Porecze w końcu wojny światowej, na
przełomie roku 1918 i 1919, i wmiarę jej postępu wsie oborywały się przed
zarazą jedna po drugiej. Pamięć tej klęski i wspomnienia obrzędu były we
wsi jeszcze żywe. Z tym właśnie oboraniem wsi przed zarazą tyfusu, która
zdziesiątkowała wówczas Wołcze, wiązało się zaaranżowanie tego obrzędu
w cokolwiek zmienionej postaci w czasie mojej bytności na Poreczu¹¹⁰.

Magia przepędzania zarazy, którą miałem sposobność oglądać w czasie mojego
pobytu na Poreczu, odbiegała znacznie od znanego powszechnie w literaturze
etnograficznej wzoru. W gruncie rzeczy była jego kompletnym zaprzeczeniem.
Obrzęd ten nie polegał bowiem na oboraniu wsi celem niedopuszczenia do niej
zarazy, ale przeciwnie — na odoraniu wsi dla umożliwienia zarazie swobod-
nego opuszczenia wsi i pójścia własną drogą. Ta szczególna forma obrzędu nie
wynikała bynajmniej z oryginalności poreckiej odmiany egzorcyzmowania za-
razy. Oborywanie wsi znane jest i było praktykowane na Poreczu do ostatnich
czasów. Ostatni raz miało miejsce na przełomie roku 1918 i 1919, gdy przez
Porecze przeszła epidemia tyfusu, zbierając po wsiach tego kraju nie mniejsze
niż w innych regionach Półwyspu Bałkańskiego ofiary. Z tym właśnie ostat-
nim oboraniem wsi wiązało się, za mojej bytności, odprawienie tego obrzędu
w odwróconej postaci.
W związku z nadaniem projektowanemu obrzędowi innego znaczenia ani-
żeli to, które zawiera się w jego tradycyjnym wzorze, odprawienie obrzędu
wymagało ustalenia tej odbiegającej od tradycyjnego wzoru procedury i wła-
ściwego rozdzielenia ról […]. Narady trwały cały dzień, tocząc się — z racji

¹⁰⁹Por. mit o powstaniu Wołcza wyżej w podrozdz. „[Wieś i jej tradycja mitologiczna]”
oraz mity o powstaniu innych wsi w rozdz. „Małżeństwo matrylokalne albo fikcja w historii.
Mit osadniczy” w części 2.

¹¹⁰Dokumentacja fotograficzna odorywania Wołcza ogranicza się do kilku ciemnych i nie-
wyraźnych zdjęć. O tym fakcie Obrębski pisał do Kazimierza Moszyńskiego: „Nieszczęściem
zawiodła mnie francuska magnezja i zdjęcia się nie udały. Był to jeden z największych za-
wodów w trakcie pracy, tembardziej że zdjęciami temi chciałem zrobić niespodziankę Panu
Profesorowi. Do ostatnich dni swego pobytu prowadziłem całą akcję, wiodącą do powtórzenia
obrzędu, ale niestety nic nie wskórałem. Jeszcze dotychczas nie mogę tego przeboleć” [list
z 4 kwietnia 1933 w archiwum IEiAK UJ].
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wyraźnego rozdziału czynności przypadających mężczyznom i kobietom —
oddzielnie między mężczyznami i […] kobietami. Wreszcie [wszystkie] szcze-
góły zostały ustalone. Najpierw zapadła decyzja co do tego, jaki charakter ma
mieć obrzęd: oborania czy odorania. Bez zastrzeżeń […] przyjęto pogląd ko-
biecy […]: „Pat mu pusztame. Sega cie mu pusztame pat, da si odit. Do sega
biło obkoleno, zagradeno. Sega ć’odorame, ć’odgradime, cie ja ispratime, da si
odit”. — „Otworzymy jej drogę. Teraz otworzymy jej drogę, żeby sobie poszła.
Dotąd było okrążone, zagrodzone. Teraz odorzemy, odgrodzimy, odprawimy
ją — niech sobie idzie”. […]

Ze wszystkich wsi poreckich tylko Zweczan wykonał wówczas tę ma-
gię zgodnie ze jej podstawowymi regułami. Tylko w tej wsi trafili się
bowiem i woły, i bracia bliźniacy. W Wołczu, w braku bliźniąt [zarów-
no] ludzkich, [jak] i bydlęcych, ukontentowano się oboraniem wsi przez
woły-braci [oraz] braci Stamenka i Jowcza, którzy byli zresztą wówczas
inicjatorami obrzędu. Była to [skądinąd] najzupełniej dopuszczalna licen-
cja rytualna, ale sam jej fakt [oraz] okoliczność, że oboranie nie uchroniło
wsi od zarazy, pozwoliło na [późniejsze] kwestionowanie prawidłowości
obrzędu. Wprawdzie paru mężczyzn, [przebywających] wówczas w koli-
bach, widziało w [niejaki] czas po oboraniu wsi jakąś gołogłową kobietę
przyodzianą w czarną kobiecą gunię, [która] załamując ręce i klękając na
ziemi, zawodziła wzorem [lamentujących] płaczek, że nie ma ani domu,
ani wsi i nie wie, [dokąd] iść — aż wreszcie poszła w górę, do lasu. Jak
przypuszczano, mogła to być zaraza. Ale fakt, że mimo oborania wsi sporo
ludzi zachorowało i umarło od zarazy, tłumaczono sobie [tym], że obrzędu
dokonano w ogóle za późno — gdy zaraza była już we wsi. W ten sposób
oboranie, które miało zamknąć jej dostęp do wsi, mogło ją po prostu […]
uwięzić […] w obrębie magicznej bruzdy okalającej wieś.
Sprawę tę deliberowano we wsi wielokrotnie i [wraz] z nadejściem

sezonu jesiennego, który […] przynosi ze sobą serię zwykłych chorób
starczych i dziecięcych, nieustannie powracały przypuszczenia, że wieś
zawdzięcza [je] […] zarazie, oboranej i uwięzionej we wsi. Gdy jeszcze
kilku kobietom z górnego przysiółka zaczęły śnić się sny, w których za-
raza żaliła się przed nimi, że zamknięto jej drogę ze wsi i dlatego nie
może jej opuścić, i prosiła, by ją wypuścić, przypuszczenie o nieodpowied-
nim, gdyż spóźnionym, oboraniu wsi przed zarazą przed kilkunastu laty
zamieniło się w pewność. Od kilku też lat ówcześni wykonawcy obrzę-
du, pod wpływem snów i namów kobiecych, agitowali za ponowieniem
[go] w [taki] sposób, by wreszcie uwięzioną we wsi zarazę uwolnić i wy-
puścić. W roku poprzedzającym mój pobyt na Poreczu urzeczywistnienie
tego projektu uniemożliwił brak zgody wszystkich [mieszkańców]. Ale gdy
sny kobiet [powtórzyły] się*, a równocześnie dzieci zaczęły zapadać na

*[Por. fragment w notatkach:] Sny chorobowe. Gdy się śni, że spłonęła wieś lub że pożar
wybuchł w jednym domu lub objął kilka — ne czinit. To na chorobę (na bolest). Gdy Kolowi
i bodajże Damjanowi przyśniły się takie sny, niepokój ogarnął kobiety. Był to moment najwła-
ściwszy, [by] podsunąć projekt ponownego oborania wsi. Desojca przyjęła projekt z aplauzem,
zwłaszcza gdy jej opowiedziałem mój sen.
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jesienne choroby, sprawa dojrzała ponownie. Z martwego punktu ruszył ją
Stamenko, obchodzący wieś w Martinoji praznici dla zebrania ofiar na cer-
kiew; w każdym domu przedstawiał plan odorania wsi. Tym razem projekt
Stamenka nie wywołał sprzeciwów i zaraz na drugi dzień zdecydowano,
by obrzęd urządzić wieczorem dnia następnego.
Ówcześni wykonawcy obrzędu, Stamenko i Jowcze z Awramowskiego

[maała, wyszli] i tym razem z inicjatywą [jego] odprawienia […]. Obeszli
wszystkie domy, [po czym] uzyskawszy zgodę i poparcie innych, ustalili
czas i procedurę […] obrzędu. Przyszło im to o tyle łatwo, że obowiązujący
w Martinoji praznici zakaz pracy uwalniał i mężczyzn, i kobiety od bieżą-
cych zajęć i obowiązków, a rozpoczynający się sezon jesiennych chorób
stwarzał atmosferę [przychylną] liczeniu się z wszelkimi prognostykami
grożącej epidemii, nawet z babskimi snami. Nawet zawsze trzeźwy i [oby-
ty] w świecie Widoja, który spędził szereg lat poza wsią na zarobkach, nie
wykluczał, że być może w snach starych bab coś jest — jakieś ziarno praw-
dy. Dostarczenie wołów i prowadzenie radła wzięli na siebie inicjatorzy
obrzędu. Prowadzenia procesji podjęła się najbardziej otrzaskana w rze-
czach lecznictwa i magii kulawa Cwetkojca.
Zgodnie z ustalonym planem, pod wieczór na placu Awramowskiego

maała zaczęli gromadzić się mężczyźni. Tu miano dostarczyć potrzebne do
obrzędu akcesoria i stąd miał wyruszyć pochód. Gdy przybyłem na miejsce,
zastałem tam już […] około tuzina mężczyzn, prowadzących ożywioną, ale
chaotyczną dyskusję, przerywaną krzykami i śmiechami. Powód dyskusji
był zresztą bardzo istotny. Okazało się, że istnieją wątpliwości co do tego,
w jaki sposób ostatnim razem oborano wieś i jak należy ją zatem odorać.
Większość utrzymywała, że wieś oborano […] „w górę”, czyli „na prawo”.
Kilku upartych zaklinało się jednak, że było odwrotnie i sporo czasu upły-
nęło, zanim zdecydowano ostatecznie i nieodwołalnie, że tym razem należy
orać „na lewo”. Jeszcze nie przebrzmiała ta kłótnia, gdy wyłonił się już dru-
gi spór. Inicjator obrzędu, Stamenko, nie chciał zgodzić się na woły, które
przyprowadzono mu z jednego z gospodarstw, gdyż — jak twierdził — są
wątpliwości, czy woły te są aby na pewno rodzonymi braćmi. Ostatecznie
przeforsował swoje, co do których pokrewieństwa nie było wątpliwości.
Potem jeszcze powstał spór o radło. Jak twierdziły Cwetkojca i Zafirica,
uznane autorytety w rzeczach magii, ostatnim razem orano drewnianym
radłem i takiego samego drewnianego radła domagały się i teraz. Tymcza-
sem w całej wsi drewniane radła wyszły już z użycia i ostatecznie trzeba
było się kontentować żelazną płużycą o drewnianej grządzieli. Ostatecznie
spór rozstrzygnęło przybycie Cwetkojcy, która niechętnie zgodziła się i na
to ustępstwo od uświęconych reguł obrzędu.
Przybycie Cwetkojcy stało się sygnałem dla schodzenia się kobiet, które

w międzyczasie, zebrane u [niej], ustalały [sposób] swojego udziału w ob-
rzędzie. Szczególnie umawiały się co do formuł i [zamówień], które miały
być w [jego] trakcie recytowane […]. Ustalono między innymi, by zarazy
nie wypędzać do innych wsi, jak się to nieraz praktykuje wmagii leczniczej,
ale by ją skierować na niezamieszkałe lasy i góry. Zadecydowano również,



678 WALKA O ŻYCIE. [ZDROWIE, CHOROBA I ŚMIERĆ W SYSTEMIE MAGII I RELIGII]

by wysyłać ją grzecznie i uprzejmie, tak jak się żegna „gościa-przyjaciela”,
nie natręta.
Z przybyciem kobiet rozpoczęło się organizowanie pochodu. Stamen-

ko i Jowcze […] zaprzęgali [już] woły do płużycy, gdy okazało się, że nie
[ma] przewidzianego w obrzędzie kotła lub starego piecyka, w który miano
[uderzać] dla przepłoszenia zarazy. Poszukiwania trwały jakiś czas i wresz-
cie walenie w stary piecyk z drugiego końca wsi dało znać, że brakujący
szczegół udało się uzupełnić.
Powoli pochód zaczął się formować. Na czele […] stanęła kulawa

Cwetkojca, która— przy szeregu innych wątpliwości i odstępstw— pozwo-
liła sobie na zlekceważenie przepisu, zalecającego nagość przodowniczki
orszaku. Obok niej zgromadziły się stare kobiety i dzieci, które zresztą roz-
siały się po całej procesji. Za babami szli młodzi mężczyźni, [którzy] nieśli
stary piecyk i walili weń, krzycząc i hukając raz po raz: „uuu-aaa!”. Za
nimi płużyca zaprzężona w woły, prowadzona przez braci Stamenka i Jow-
cza. Wreszcie pozostali mężczyźni ze strzelbami i karabinami, z których od
czasu do czasu […] [oddawali] strzały. Ponieważ ciemność już zapadła, tu
i ówdzie w pochodzie pojawiły się pochodnie: pęki słomy, skręcone na
poczekaniu w sznury, odpalane jeden od drugiego i oświecające pochód
i drogę z nagła rozbłyskającymi i […] gasnącymi płomieniami.
W ciemności, która zapadła, widać było tylko migotliwe błyski po-

chodni, w których to ukazywały się, to nikły […] oświetlone postacie
uczestników pochodu. Pochód posuwał się szybko w kierunku cerkwi, [po-
łożonej] tuż za zabudowaniami górnego przysiółka. Następnie skierował
się wzdłuż płotu […] cmentarnego, tak że cmentarz znalazł się także w ma-
gicznej bruździe, okalającej wieś. Od cmentarza zszedł w dół, zagarniając
najdalej położone domy Nikołowców, po czym przez wgłębienie, w którym
znajduje się centralne źródło wiejskie, obszedł wokół domy Awramowców
i Nikołowców, [by powrócić] do punktu wyjścia. Cały ten przemarsz nie
trwał nawet i kwadransa. Przez cały czas pochodu unosił się nad wsią je-
den chaotyczny i zmieszany krzyk, to rosnący, to malejący, głuszony przez
nieustanne walenie w piecyk [i] padające raz po raz wystrzały z karabi-
nów. Ze zmieszanych głosów i nawoływań, z nieustannego pohukiwania
wyodrębniały się od czasu do czasu poszczególne wersety formuł, podda-
wanych przez prowadzącą orszak Cwetkojcę i repetowane na swój sposób
przez towarzyszące jej kobiety. „T’ispraciame, uuu-aaa! Ajde, da si odisz!
Ojsi, tetko, ajt!”. — „Wyprawiamy cię, uuu-aaa! Hajda, idź sobie! Ruszaj,
ciotko, hajda!”.
Wersja Stefkojcy:

Besze zgagradena, sega t’ogradujeme,

Da ci odisz!
Besze zaorana, sega t’odorafme,
Besze zagradena, sega t’odgradifme,
Da si odisz!
T’ispraciame, da si odisz!

Byłaś zagrodzona, teraz cię
odgradzamy,

Idź sobie!
Byłaś zaorana, teraz cię odorzemy,
Byłaś zagrodzona, teraz cię odgrodzimy,
Idź sobie!
Wyprawiamy cię, idź sobie!
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Ajde w Sołun, po raskrsnici, po płanini!

Ako si tetka, da si odisz, ajde!
Ako si wujna, da si odisz, ajde!
Ili kuma si, da si odisz, ajde!
Ajde tetko, ajde wujno, ajde!
Dosta sede owde.
Tuje¹¹¹ nemasz sedenie, da si sedisz.

Nemasz koreń, da si korenisz. Ajde!

Tuje je gnasno, pogano — cie
t’ispoganiat.

Ajde, da si odisz!
Dosta sede w seło.
T’otpusztifme ti patojite, da si odisz

wecie!
So ubao t’ispraciame.
So ciumusz t’ispraciame.
Da si odisz so zdrawje!
So Boże da si odisz!
Dosta owde sede. Ajt!

Hajda do Salonik, po rozstajach, po
górach!

Jeśliś ciotka, idź sobie, hajda!
Jeśliś wujna, idź sobie, hajda!
Czyżeś kuma, idź sobie, hajda!
Hajda ciotko, hajda wujno, hajda!
Dosyć już tu siedziałaś.
Nie ma tu miejsca dla ciebie, żebyś sobie

siedziała.
Nie ma [tu] korzenia, żebyś się

zakorzeniała. Hajda!
Tu brudno, tu paskudnie — zapaskudzą

ciebie.
Hajda, idź sobie!
Dosyć już we wsi siedziałaś.
Otworzyliśmy ci drogi, idź sobie

wreszcie!
Pięknie cię wyprawiamy.
Z hałasem cię wyprawiamy.
Idź sobie, bądź zdrowa!
Idź sobie z Bogiem!
Dosyć już tu siedziałaś. Hajda!

[Wersja] Desojcy:

Do sega besze zagradeno,
Sega t’odgradujeme.
Do sega besze zaorano,
Sega t’odorujeme.
Ajde, stani tetko, da si odisz!
Ee, ako si Cweta, dosta cwecie brała!

Ee, ako si Krajna, dosta krajina drża!

Ee, ako si Stana — owde sedenie
nemasz*!

Ojsi preko dewet płanini,
Preko dewet konaci.
Da izlezesz na płanini,
Kaj szto je czisto i uba’o,
Kaj szto imat trewa zelena,
Kaj szto imat czeszma szarena**.
Begaj tetko, begaj!
Tuje je gnasno, tuje neczisto, nejako,

neuba’o,

Dotąd było zagrodzone,
Teraz cię odgradzamy.
Dotąd było zaorane,
Teraz cię odorujemy.
Hajda, wstawaj ciotko, idź sobie!
Ejże, jeśliś Kwietna, dość kwiatów

zbierałaś!
Ejże, jeśliś Krajna, dość tym krajem

władałaś!
Ejże, jeśliś Wstana — nie masz co tu

siedzeć!
Idź sobie przez dziewięć gór,
Przez dziewięć postojów.
Wychodź na górę,
Tam jest czysto i pięknie,
Tam jest trawa zielona,
Tam jest studnia zdobiona.
Uciekaj ciotko, uciekaj!
Tu jest brudno, nieczysto, nijako,

nieładnie,

*[W notatkach w tym miejscu dopisek:] Ako si Stojnia…, Ako si Sewda…

**[W notatkach w tym miejscu dopisek:] Również: Imat wodzie, imat trewa detelina, da
si igrasz, da si odisz!. [Jest woda, jest koniczyna, tam się baw, tam sobie idź!].

¹¹¹W zapisach tych formuł w innym miejscu notatek zaimek tuje we wszystkich pozycjach
jest zastąpiony przez owde. Oba znaczą ‘tu, tutaj’.
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Deca rikat, swini kwiczat,
Psi rwat, żeni se karat.
Da ne sedisz tuje, da se ne wrtisz!
T’izgorefme, todorafme,
Patojite ti pusztifme, płotojite ti

odgradifme.
Raskrsnici se raskrsnaa,
Płotojite se odgradija, sełoto se odora.

Dzieci płaczą, świnie kwiczą,
Psy szczekają, kobiety się kłócą.
Nie masz co tu siedzieć ani się tu kręcić!
Spaliliśmy cię, odoraliśmy cię,
Drogi ci otworzyliśmy, płoty ci

odgrodziliśmy.
Rozstaje się rozkrzyżowały,
Płoty się odgrodziły, wieś się odorała.

Podczas gdy pochód okrążał wieś, w każdej chacie przystąpio-
no do […] wykadzania zarazy z domu. Ceremonia ta nie była zbyt
skomplikowana. Polegała po prostu na okadzeniu wszystkich kątów i za-
kamarków domu śmierdzącym dymem, powstałym ze spalania świńskiej
skóry, kurzego łajna i czerwonej papryki na łopacie od żaru. Po zakoń-
czeniu okadzania pozostałą skórę palono na ogniu i lano na nią wodę.
Czynnościom tym towarzyszyły zamówienia, stanowiące kombinację recy-
towanych w pochodzie formuł ze słowną interpretacją intencji zabiegów,
wykonywanych w domu:

Ogniow cie t’izgoret, woda cie t’odneset,
Ajde, da si odisz wecie!
Patoji se ti otpuszteni wecie,
Ajde, tetko, ojsi!
Tuje je izgnaseno, ispoganeno,

Ti smrdit, ti je gnasno tuje,
Wikame, trczime,
Cie t’izgnaseme, cie ti smrdime,
Ne możesz da sedisz tuje!
Ti da beresz czisto — ojsi!
Ti odgradija patot, wratata ti otworija,
Płotot go rassipaa. Ojsi!

Ogień cię spali, woda cię poniesie,
Hajda, idź już sobie!
Drogi dla ciebie są już otwarte,
Hajda, ciotko, idź sobie!
Tu wszystko pobrudzone,

zapaskudzone,
Śmierdzi, jest obrzydliwie,
Krzyczymy, biegamy,
Pobrudzimy cię, będziemy ci śmierdzieć,
Nie możesz tu siedzieć!
Zbieraj to, co czyste, idź sobie!
Odgrodzili ci drogę, wrota ci otworzyli,
Płot rozebrali. Idź sobie!

Magia publiczna (jawna, obrzędowa)

Obserwacje i informacje. Wołcze, 24 listopada 1932. Jeszcze parę ty-
godni przed obrzędem Kolo wspomniał mi, że dawniej (mówił o czasach
niemal mitycznych) był zwyczaj, iż po epidemii oborywano całą wieś.
Informację potraktowałem jako tradycję o zwyczaju i chwilowo nie pro-
wadziłem specjalnych poszukiwań.
W czwartek Martindenski siedzieliśmy wokół ogniska — ja, Kolo, Stef-

kojca, Welᴶanica i dzieci. Przyszedł Stamenko ściągać ofiary cerkiewne.
W międzyczasie zawiązała się rozmowa między nim, Stefkojcą i Kolem
i pojawiła się propozycja oborania wsi. Summum informacji i indagacji dało
następujące wyniki.

Tradycja. Ostatnie oboranie wsi miało miejsce za czasów wojennych,
w 1918–1919 roku. Powód dała silna epidemia: niektórzy mówią, [że] czu-
ma [dżuma], niektórzy — tyfus. Wówczas oborano wieś w następujący
sposób: zaprzężono [do] radła [parę] wołów-braci i zebrawszy całą wieś,
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oborano teren domowy. Wyruszono od górnego kwartału w dół, po czym
okrążywszy wieś dołem, okrążono cerkiew i od cerkwi ruszono na miejsce
wyjścia. Przodem szła matka Stefkojcy, cała naga, okryta tylko owczą skó-
rą. Ona również [wypowiadała zamówienia], które miały wypędzić zarazę.

Reguły. Co do reguł obrzędu, […] wydobyłem następujące. Oborać
trzeba wieś wołami-braćmi. Jeszcze lepiej […], gdy woły są bliźniętami.
Radło [lub] płużycę muszą wieść dwaj bracia; jeszcze lepiej […], gdy są to
bliźniacy. Tak było w Zweczanie po wojnie. Ale trudno jest znaleźć woły
bliźnięta i braci bliźniaków— stąd redukcja reguł obrzędu do koniecznego
minimum. Obrzęd wykonuje się wieczorem, po zachodzie słońca; przy
świetle księżyca, o ile jest. O ile nie ma, świeci się łuczywem i słomą. Przo-
dem winny iść stare kobiety. Z tych co najmniej jedna — zamawiaczka —
winna [być] goła. Oborywać wieś należy „na prawo”, to znaczy tak, by
prawa ręka oracza była skierowana na zewnątrz, lewa — ku wsi. Obrzęd
można wypełnić każdego dnia; termin: gdy księżyc ginie („kogaj meseczina
ginet”, „na izginiszte”).

Powody. Ostatnie oboranie miało miejsce w 1918–1919 roku. Powód:
zaraza; śmierć między ludźmi. Obecne oboranie w związku z poprzednim.
Stamenko wyjaśniał konieczność oborania następująco: gdyśmy ostatni raz
oborali wieś, oboraliśmy „na prawo”, by zamknąć wieś i uniemożliwić za-
razie dostęp do wsi. Ale gdyśmy wypełniali obrzęd, było już we wsi kilku
chorych. W ten sposób zamknęliśmy chorobę we wsi. Od tej pory co roku
— mniej więcej w porze jesiennej — pojawia się zaraza i rokrocznie ludzie
umierają. Teraz trzeba odorać wieś, odemknąć, i w ten sposób zaraza, któ-
rą zamknięto we wsi, zostanie uwolniona i wówczas wypuści się ją i wyśle
ze wsi. Trzeba teraz oborać wieś na odwrót, „na lewo” — i to uwolni zara-
zę. Z tą motywacją zgodził się i Kolo, i Stefkojca, i Welᴶanica, i inni ludzie,
i w ten sposób decyzja [co do] obrzędu zapadła.

Inspiracja. Inspirację do spełnienia obrzędu dały sny, które miały ko-
biety. O znaczeniu i funkcjonowaniu snów por. Sny ¹¹². Kilku kobietom
w górnym i w Awramowsko maało śniła się zaraza (czy umarli?), [która]
żaliła się, że nie może opuścić wsi, że ją zamknięto [i] prosiła, by ją wy-
puścić. Sny [zostały] opowiedziane mężczyznom, którzy dali inicjatywę
obrzędu (Stamenko, jego brat Jowcze, Widoja i inni). Widoja opowiedział
mi o poprzedniej zarazie i w związku ze snami kobiet powiedział: „Kto wie,
może coś w tym jest?”. Stąd i on był za wypełnieniem obrzędu.

Tradycja jeszcze. Po spełnieniu obrzędu po raz ostatni (1918–1919)
jeden z mężczyzn, który wraz z synem […] mieszkał poza wsią w kolibie,
usłyszał nocą kukanie i krzyki (tażenie). Wyszli przed kolibę i tu ujrzeli starą
kobietę z gołą głową, w czarnej guni. Klękała na ziemi, płakała i kukała.
Treść żalów [lamentów]: nie ma [dokąd] pójść, wypędzono ją, nie wie,
gdzie iść. Nie ma domu, nie ma wsi. Potem wstała i odeszła w górę, ku
lasowi, płacząc i jęcząc. Była to niezawodnie zaraza.

¹¹²Por. podrozdz. „Tubylcza teoria snu” w: Czarownictwo Porecza Macedońskiego w części 2.
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Organizacja obrzędu. Inicjatywa […] [wyszła od] Stamenka i Jow-
cza. Oni wodzili woły i radło ostatnim razem; wówczas były [to] ich woły.
I tym razem oni, to jest Stamenko, obszedł domy, dowodząc konieczności
[wykonania] obrzędu, i uzyskawszy placet wszystkich głów domu, ustalił
wraz z innymi [jego] warunki. Pod wieczór wszyscy opuszczą domy i zgro-
madzą się na ridon [na wzgórzu]. Mężczyźni-[gospodarze dopilnują] […],
by nikt nie został w domu, gdyż tych [osób] będzie się chwytała zaraza.
Przyniesie się jakiś stary kocioł lub ciumbe¹¹³ i będzie się w niego wali-
ło, płosząc, strasząc i przepędzając zarazę. Stamenko i jego brat Jowcze
zajmą się wołami i płużycą. Woły wezmą swoje: oni [są] dwoma braćmi
i mają [parę] wołów-braci. Starą kobietą, która pójdzie przodem, będzie
stara Cwetkojca, kulawa. Ona wie, jak zamawiać (da gaczkat, da kuszat).
Co do tego, czy będzie naga, decyzja nie zapadła. Również dzięki Stamen-
kowi zdecydowano [wykonać] w każdym domu obrzęd domowy.

Ogólna synteza. Organizacja obrzędu [jest] inicjatywą prywatną. Ini-
cjator ujmuje sprawę w [swoje] ręce za ogólnym placet pozostałych do-
macinów i przy ich poparciu. Bez tego wszystko by się rozprzęgło. [Tak]
na przykład co do obecnego obrzędu: był on zamierzony jeszcze rok temu.
I wówczas Stamenko wystąpił jako inicjator. Ale […] odkładało się z dnia
na dzień — brak było współudziału — i dopiero teraz sprawa się zdecydo-
wała. To głównie dzięki […] Mar[cińskim] świętom: [wtedy] praca [jest]
tabuowana i każdy [ma] dość czasu — wszyscy siedzą w domu.

Przebieg obrzędu. Pod wieczór na wzgórzu (na ridon) zaczęli się gro-
madzić mężczyźni. Najpierw Awramowsko i górne maało, gdyż to było ich
miejsce. Poczęło iść i Stojkowsko maało. Przede mną starano się [rzecz]
ukryć. Poszedłem za Rafajlem. Na miejscu około dwunastu, piętnastu lu-
dzi. Ożywiona dyskusja, sprzeczki i śmiechy.
Powód dyskusji: oborywanie wsi. Powstały wątpliwości co do tego,

w którą stronę oborano wieś ostatnim razem, w dół czy w górę. Stąd kłótnia,
w którą stronę teraz orać. Większość zaklinała się, że pamięta, że ora-
no w górę [na desno — na prawo]. Czyli że teraz należy orać odwrotnie.
Żartowano i śmiano się. Brak jakiegokolwiek uroczystego lub mistycznego
nastroju. Druga kłótnia powstała o woły. Przyprowadzono woły z [innej]
kuci; Stamenko nie chciał ich wziąć. Przywiódł [własne] woły. Te na pewno
są braćmi. Trzecia dyskusja wywiązała się wokół płużycy. Ostatnim razem
orano drewnianym radłem; Cwetkojca i Zafirica domagały się i teraz drew-
nianego radła. W braku [we wsi takiego] zastąpiono go żelazną płużycą
z drewnianą grządzielą. Cwetkojca była gotowa zanim dyskusja się skończy-
ła. [Też] i inne kobiety poczęły się schodzić. Dziewczęta i dzieci również.
W międzyczasie poczęto troszczyć się o dopełnienie innych elementów

obrzędu. Posłano po stary kocioł lub blachę i poszukiwania [te] trwały
jeszcze, gdy na miejsce, skąd miało się zacząć odorywanie, przywiedziono
woły, gdy je zakładano w jarzmo i zaprzęgano do płużycy. [Dopiero] pod
koniec [tych czynności] dało się słyszeć walenie w żelazo i wesołe okrzyki

¹¹³Ciumbe (mac.), z tur. kümbet — piec, tu: piecyk.
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ze wsi: znaleziono stary piecyk, [w który] miano walić [podczas pochodu].
[Stopniowo] cała wieś zgromadziła się na miejscu, skąd miano wyruszyć.
Na przedzie szła stara Cwetkojca, która choć nie naga, i tak miała

spełniać doniosłą funkcję: przodować w zamawianiu. Obok niej inne stare
kobiety i dzieci, które [też] plątały się w całym orszaku. Potem szli młodzi
mężczyźni: ci nieśli piecyk i walili weń, krzycząc i hukając (pi-a!). Potem
woły i płużyca: woły wiódł Jowcze, a płużycę wodził Stamenko. Za nimi
pozostali mężczyźni ze strzelbami i karabinami, strzelając raz po raz. Tu
i ówdzie: pochodnia. Łuczywo i pęki słomy. To dla oświetlenia. (Desojca
domagała się, by poczekać, [aż] pokaże się księżyc).

Wołcze. Magiczne odorywanie. Czoło pochodu

Orszak ruszył. Walenie w piecyk, strzelanie, krzyki, hukanie. Również
śmiech. Stamenko dyrygował, Cwetkojca wiodła. […] Ruszono w górę,
w kierunku cerkwi. Płużyca z lekka nacinała bruzdę, zostawiając nikły ślad.
Tempo szybkie, choć ciemno. Po drodze jeden krzyk, każdy prześcigał się
w „zamawianiu”. Zdołałem uchwycić tylko jedno: „T’ispraciame, uuu-aaa!
Ajde, da si odisz!”. — „Wyprawiamy cię, uuu-aaa! Hajda, idź sobie!”. To
było, co najczęściej krzyczano, to umiał każdy.
W ten sposób orszak okrążył całą wieś po starej linii. Szła ona wzdłuż

domów, zamykając w środku domy, a ogrody i [pola zostawiając] na ze-
wnątrz.
Orszak przeszedł tak i doszedł [w pobliże] miejsca, [z którego] wy-

ruszył. Tu [oddano] ostatnie strzały i [pochód] rozwiązał się. Wszyscy
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Wołcze. Magiczne odorywanie. Pochód przed rozejściem się

Wołcze. Płużyca i piecyk, akcesoria magicznego odorywania wsi, jako symbol wykonania magii

rozeszli się do domów. Na miejscu zostawiono tylko płużycę i pokiereszo-
wany piecyk, by czekały następnego dnia. To jedna z reguł obrzędu.

Intencje i interpretacje. Okrzyki: ajde!, t’ispraciame!, walenie w pie-
cyk, strzały, hukanie, krzyczenie — wszystko to w związku z [na poły]
wrogim nastrojem, z pragnieniem wypędzenia zarazy ze wsi. Faktycz-
nie jak najbardziej manifestacyjne wypędzanie: „gnasno, grozno owde!”
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[„brudno tu, brzydko!”]. Ale równocześnie stosunek pseudo-sentymental-
ny lub kurtuazyjny. To w wypowiadanych formułach¹¹⁴. […]
Stefkojca i Damjan broń Boże nie chcieli zamanifestować przede mną

wrogiego nastroju wobec zarazy: „ja ispraciame bołkata” [„wyprawiamy
chorobę”]. Jak się nazywa, nie wiedzą. Chcą, by poszła: „da si odisz!” [„idź
sobie!”]. Walenie w piecyk, krzyki: „Ciumut praime, so ciumut ja ispra-
ciame, da si odisz, so Boże, so zdrawje” — „Robimy hałas, z hałasem ją
wyprawiamy, żeby poszła sobie z Bogiem, na zdrowie”. Moje poddanie, że
się ją płoszyło, straszyło, przez Damjana przyjęte ze śmiechem (potwier-
dzającym), przez Stefkojcę — kręceniem głową.

Terminologia. O pierwszym obrzędzie: opkołujeme, ć’opkołujeme [ota-
czamy, otoczymy]. Teraz: „Pat mu pusztame. Sega cie mu pusztame pat,
da si odit. Do sega biło obkoleno, zagradeno. Sega ć’odorame, ć’odgradi-
me, cie ja ispratime, da si odit” — „Otwieramy jej drogę. Otworzymy jej
teraz drogę, żeby sobie poszła. Dotąd było otoczone, zagrodzone. Teraz
odorzemy, odgrodzimy, wyprawimy ją; niech sobie idzie”.
Choroba jak się zowie? Nie wiedzą. „Bolest. Tifce. Trbuszna bolest”.

— „Czuma?”. — „Neee!”. — „Choroba. Tyfus. Choroba brzucha”. — „Dżu-
ma?”. — „Niee!”. To było dawniej. (Czy to informacja, czy obawa przed
wypowiedzeniem nazwy choroby? Wygląda na to drugie. Nie było wypad-
ku, aby w związku z obrzędem wyraz czuma wypowiedziano przede mną,
bez mojego poddania).
Przy dyskusji na ridzie [wzgórzu] również to samo. Pytam, jaka cho-

roba — „Tyfus. Ale nie tyfus, bracie”. Ja mówię: Czuma. Stamenko kręci
głową i ucieka. Riste podchwytuje wyraz i śmieje się. Stamenko mówi:
„Swe jedno” — „Wszystko jedno”.
Bruzda naokoło: brazda.
W domu: da prosmradime, da proczadime [wysmrodzimy, wykadzimy].
Obrzęd w domu. Gdy się zgromadzono, poddano myśl, by wykadzić

dom: „Da udrime czadojnowa w seło, da n’izbegat” — „Uderzymy dymem
w wieś, by [zaraza] od nas uciekła”.
Tak w każdym domu zostało parę osób, które zajęły się okadzaniem:

czadili [kadzili].
U Kola została Kolojca, Igne i Ignejca. Od świńskiej skóry odcięto

w trzech miejscach po kawałku […]. Na kaciję wzięto żar z ognia. Na żar
rzucono skórę, na to kurze łajno (kokoszanci) i czerwone piperki [paprycz-
ki]. Tym okadzono każdy kąt i zakamarek domu.
Następnie palono skórę na ogniu i lano na nią wodę przy akompania-

mencie [zamówień]:

Ogniow cie t’izgoret, woda cie t’odneset,
Ajde, da si odisz wecie!
Patoji se ti otpuszteni wecie.

Ogień cię spali, woda cię poniesie,
Hajda, idź już sobie!
Drogi dla ciebie są już otwarte¹¹⁵.

¹¹⁴W rękopisie w tym miejscu znajduje się formuła wypędzania zarazy, przytoczona wyżej
(wersja Stefkojcy).

¹¹⁵Por. pełny tekst tej formuły wyżej.
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To u Cira wykonała Kolojca. Inni pomagali. To samo w każdej innej
kuci.

Nastroje podczas obrzędu i po [nim]. Podczas [obrzędu] śmiechy
itp. Po [nim]— opowieści, co kto robił, jak się wywrócił, jak upadł w błoto.
Równocześnie użalanie się, że były domy, z których nikt nie wyszedł, wszy-
scy zostali — a było powiedziane, [że] jeśli w jakimś domu ktoś zostanie,
tam się będzie [czepiać] choroba.
Dziś Damjan przyniósł wieść, że we wsi niektórzy biadają, że zaorano

na odwrót, nie tak, jak trzeba. Tak więc ponownie zaorano chorobę we wsi
i nie otwarto jej drogi.

Interpretacje. Mówimy: wujno, tetko, sestro; „na miłost se ja wikat”
[wujno, ciotko, siostro; mówi się tak do niej, by ją obłaskawić]. „Ja ispra-
ciame so zdrawie, so Boże, so ubanie, da si odit. Kawga da nemat. Sam si
wideł”. — „Odprowadzamy ją na zdrowie, z Bogiem, pięknie, żeby sobie
poszła. Żeby nie było kłótni. Sam widziałeś”. (To [na] zapytanie, czy się ją
pędzi, czy wysyła).
Grzech wypędzać na inną wieś. Desojca na miejscu, gdzie baby ustalały

teksty formuł, mówiła babom, by tego nie czynić: „gref bi bił” [„grzech
byłby”]. Na płaninę [na górę], na Suchą Górę należy wypędzać.

Dodatkowe uwagi. Oboranie było zdecydowane zawczasu. Bicie
w piecyk — gdy się zebrali mężczyźni. Kadzenie po domach — gdy się
zeszły kobiety. To nadało całej ceremonii ten kurtuazyjny charakter: za-
smradza się dom, kadzi [się], by ciotka nie mogła wysiedzieć; otwiera się
wieś, wrota, płoty — by mogła sobie pójść; strzały, światło, bicie w piecyk
— to według kobiet oznaki kurtuazji: ciotkę się wysyła, [wyprawia] ze wsi,
by poszła [w] inne miejsce, gdzie będzie jej lepiej.
Co na to powiedzą mężczyźni?

Teksty [zamówień]. Dodatki

Odorywanie (Cwetkojca)

Ako si zaorano, cie t’odorame,
Ako si zasukano, cie t’otsuczime,
Ako si zawrzano, cie t’odwrzeme,
Ajde da si odisz!
Do sega wreme si sedeła, si piła, si jała,
Sega cie ti pusztime pat da si odisz!
Owde je gnasno,
Owde ne możesz da sedisz,
Ne możesz da żiwisz!

Jeśliś zaorana, odorzemy cię,
Jeśliś zakręcona, odkręcimy cię,
Jeśliś zawiązana, odwiążemy cię,
Hajda, idź sobie!
Do dziś tu siedziałaś, piłaś i jadłaś,
Teraz otwieramy ci drogę, idź sobie!
Tu jest paskudnie,
Nie możesz tu siedzieć,
Nie możesz tu mieszkać!

Zaoru’anie [Zaorywanie]

Ajde, segaj cie te zaorame!
Sweta łoszotija wnatra da ne włagat!
Cie te wrzeme, w seło da ne włagasz,
Ajde!

Hajda, teraz zaorzemy!
Niech łoszotija nie wchodzi do środka!
Zawiążemy cię, żebyś nie weszła do wsi,
Hajda!
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Głu’a da bidesz, ciora da bidesz,
Wideło da nemasz,
Da si odisz, owde da ne włagasz!
Mije te zaorujeme, łoszotijo,
Da ne sedisz, da ne włagasz!
Rale da orat, newoła da ne włagat,
Ajde, tetko, da si odisz!
Cie te wrzeme so crn konec,
Cie te zasuczeme — dosta jade!
Sełowo je wrzano,
Da si zaminujesz, da ne włagasz,
Newolicata, tetka, wrte!

(Da ne stojit, da si odit).

Newolice, majczice, da si odisz!
Tebe te wikat da si odisz w Trnowo,
Da si odisz w Straniane,
Da si odisz w Korita.
Cie te zagradime, owde cie zaorame,
Crn płot cie ti kłaame,
Crn konec cie kłaame,
Tebe cie te zapleteme,
Tebe cie te zasuczeme,
Newoła da ne włagasz.
Ajde, da si odisz!

Żebyś była głucha, żebyś była ślepa,
Oczu żebyś nie miała,
Idź stąd, nie wchodź tu!
Zaorujemy cię, łoszotijo,
Nie siedź tu, nie wchodź tu!
Radło orze, zło niech nie wejdzie,
Hajda, ciotko, idź sobie!
Zawiążemy cię czarną nicią,
Zakręcimy cię — dość jadłaś!
Wieś jest obwiązana,
Odejdź stąd, nie wchodź tu,
Zarazo, ciotko, ruszaj się!

(Niech [tu] nie stoi, niech sobie
idzie).
Zarazo, matko, idź stąd!
Wołają cię, żebyś szła do Trnowa,
Żebyś szła do Stranian,
Żebyś szła do Korita.
Tu ci zagrodzimy, tu ci zaorzemy,
Czarny płot ci postawimy,
Czarną nić ci przeciągniemy,
Zawiążemy cię,
Okręcimy cię,
Żebyś tu, zarazo, nie weszła.
Hajda, idź sobie!

[Na marginesie:] Crn konec od swi kuci. Płużice — żenite so crn konec
po nimi. [Czarna nić ze wszystkich domów. Płużyce — kobiety z czarnymi
nićmi za nimi].

Magiczna bruzda. II

Nie wiem, jak wielu było etnografów, którym dane było [widzieć]
obrzęd oborywania wsi przed zarazą¹¹⁶. […] Znany z różnych krajów
słowiańskich i niesłowiańskich, zanikł [on wraz] z ostanimi epidemia-
mi cholery w Europie i dziś zapewne uległ już zapomnieniu. Obrzęd ten
miałem sposobność oglądać na własne oczy, niemal uczestniczyć w nim,
podczas pobytu przeszło rok [temu] na Poreczu w Macedonii.
O tym, że ludność tutejsza zna ten obrzęd, wiedziałem, zanim jeszcze

przybyłem do tego kraju. Nie spodziewałem się jednak, że dane mi będzie
oglądać go własnymi oczami. O żadnej epidemii słychać nie było, tak że,
mimo iż pobyt [mój] miał się przeciągnąć ponad pół roku, z góry [uzna-
łem], [że go] […] nie ujrzę. Tymczasem stało się inaczej.
Rezydowałem we wsi Wołcze, małej górskiej wiosce złożonej z trzy-

dziestu chałup. Przyszły właśnie Marcińskie święta. Trwają one [dziewięć
dni], od 11 do 18 listopada […]. Przeszło tydzień nie wykonuje się żadnych

¹¹⁶Rękopis pisany ołówkiem, niedokończony.
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Wołcze. Magiczna bruzda po odoraniu wsi

robót, nie zamiata się domu, nie
tka [i] nie przędzie. Zakaz pracy
w te dni [to] zwyczaj miejsco-
wy, przekazany tradycją. Prze-
strzega się go na rzecz bezpie-
czeństwa wsi od wilków, zbój-
ców i żmij¹¹⁷. [Zbiegiem oko-
liczności] […] Wołcze […] do-
tknięte było epidemią tyfusu na
rok przed moim przybyciem. Na
trzydzieści rodzin […] było dzie-
więć zgonów. Toteż cała wieś by-
ła w żałobie: nie grano, nie tań-
czono, nie śpiewano. […]
Marcińskie święta […] roz-

poczęły się monotonnie i ponu-
ro. Nie było czym się cieszyć,
rozpamiętywano niedawne stra-
ty, […] [słychać było lamenty].
Z drżeniem myślano o tym, co
będzie w tym roku, gdyż jesienią
zaczyna się sezon bronchitów, od
których ten i ów umiera. I wtedy
właśnie zrodziła się we wsi idea
oborania wsi przed zarazą.

Inicjatywa obrzędu wyszła, jak dzieje się to zazwyczaj, od starych bab.
Sny, które śniły im się [poprzednich] nocy, nie wróżyły, zdaniem inter-
pretatorek, nic dobrego. Wszystkie były na chorobę. We wsi [panował]
niepokój. Przepowiadano, że będzie tak, jak […] zeszłego roku: przyjdzie
zaraza i znowu zabierze kilka ofiar. I wówczas wyjście z sytuacji wskazał
sen jednej z bab […]. Oto śniło jej się, że przyszła do niej zaraza. Stara
kobieta, ubrana w czarną gunię, gołogłowa. Skarżyła się, że ma już dosyć
pobytu we wsi. Chciałaby [z niej] odejść, lecz nie może. Gdyż wieś jest
zamknięta, oborana dokoła.
I faktycznie tak było. Zaraz po wojnie wieś nawiedziła jakaś zaraza,

panosząca się po kraju. Wówczas, zgodnie z miejscowym rytuałem, wieś
oborano. [Para] wołów-braci została zaprzężona do drewnianej płużycy
i dwóch ludzi-braci powiodło ten zaprzęg dookoła wsi. Nic to [jednak] nie
pomogło. Chorzy umierali, zdrowi [chorowali]. Później co parę lat wieś
[nawiedzały] choroby, którym nie [dawały rady nawet] najsilniejsze gusła
znachorskie.
Poczęto szemrać, że obrzęd nie był wykonany właściwie. Wieś zosta-

ła oborana, gdy zaraza już w [niej] była. Nie tylko więc nie [uchroniono]

¹¹⁷Dokładny opis świąt Marcińskich (Martinoji praznici) zob. wyżej w rozdz. „Tubylcza teo-
ria rytuału”.
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wsi przed przyjściem zarazy, ale zamknięto ją w obrębie magicznej bruz-
dy, okalającej wieś. Gdyż linii tej zaraza przekroczyć nie może. Jeżeli jest
poza nią, nie wejdzie do środka; jeżeli jest wewnątrz niej, nie może wydo-
stać się na zewnątrz. Stąd ciągłe choroby i ciągłe śmierci. Epidemia tyfusu,
[która] nawiedziła wieś przed rokiem, utwierdziła tylko [to] coraz bardziej
szerzące się przekonanie. I teraz, gdy przyszła jesień, gdy dzieci i starzy po-
częli zapadać na zwykły, jesienny bronchit, obawa przed zarazą ponownie
[dała się odczuć]. Lecz trzymała ją w karbach rutyna [zwykłych] zajęć,
dopóki święta Marcińskie nie uwolniły umysłów od codziennych kłopotów
i nie skierowały uwagi na problem bezpieczeństwa wsi. Charakter świąt
Marcińskich niemało się do tego przyczynił. Gdyż zakaz pracy… [tekst
urwany].
Przed wieczorem wieś poczęła gromadzić się na skrzyżowaniu dróg,

oddzielających dwa górne zaścianki wsi. Pierwsi przyszli mężczyźni. Na-
tychmiast wywiązała się ożywiona dyskusja, gdyż zdania co do kierunku
oborania [wsi] razu [poprzedniego] były podzielone. Powstała więc wątpli-
wość, jak dokonać odorania, które oczywiście winno było biec w kierunku
przeciwnym. Drugi powód do sprzeczki dały woły. Powątpiewano, czy
oferowana para [to] naprawdę bracia. Najmniej wątpliwy okazał się ro-
dowód wołów, będących w posiadaniu dwóch braci z górnego zaścianka,
i te ostatecznie zostały użyte w obrzędzie. Był jeszcze trzeci problem,
który pozostawiono do decyzji schodzących się powoli bab: czy żelazna
płużyca o drewnianej grządzieli, jaka dziś jest w [powszechnym] użyciu,
będzie równie dobra dla celów obrzędu, jak zwykłe, drewniane radło, jakim
oborano wieś poprzednim razem. Baby, w których rękach… [brak ciągu
dalszego].

Śmierć

Śmierć na Bałkanach¹¹⁸

Plus encore que la Vie
la Mort nous tient souvent par des liens subtils.

Baudelaire ¹¹⁹

1. Grupa ludzka i śmierć.
Życie i śmierć — dwa aspekty życia grupy ludzkiej. Główne po-

trzeby i główne imperatywy życia kulturalnego (konieczności życia):

¹¹⁸Oryginał konspektu w jęz. angielskim, tłum. Anna Engelking.

¹¹⁹ „Silniej niźli Życie nieraz nas subtelnymi więzy Śmierć oplata” — fragment sonetu Sem-
per Eadem (Charles Baudelaire, Kwiaty zła, w. 10–11, tłum. Bohdan Wydżga, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 1990, s. 109). (Dziękujemy Ryszardowi Engelkingowi za konsultację ro-
manistyczną).
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bezpieczeństwo, odżywianie, prokreacja*. Zakorzenione w ludzkim organi-
zmie, przez schemat kultury rozwinięte w stały typ organizacji społecznej,
życia rodzinnego, gospodarki. Wspierane przez serię potrzeb wyższego rzę-
du, wyrażanych w sztuce, wiedzy, religii.
Ich cel: egzystencja, przetrwanie, kontynuacja.
Śmierć — ich całkowite zanegowanie; rozpad, unicestwienie.
Śmierć — destrukcja, która powoduje utratę równowagi w grupie

ludzkiej. Wydarzenie najbardziej nihilistyczne, antyspołeczne i antykultu-
rowe**.
2. Śmierć w życiu.
Śmierć wszechobecna— nie tylko jako destrukcyjne i nihilistyczne me-

mento, ale jako seria zawsze obecnych wydarzeń, które nadchodzą i burzą
równowagę codziennego życia. Śmierć towarzyszy życiu, jest jego nieod-
łącznym elementem. Przykłady.
[3.] Śmierć: dobra śmierć i zła śmierć.
[4.] Walka o życie.
Bezpieczeństwo, odżywianie, prokreacja: tworzenie i kultywowanie

środowiska kulturowego (i w jego ramach systemu politycznego), orga-
nizacji społecznej, gospodarki, religii itp.
Na pierwszym miejscu w dążeniach codziennych i corocznych: gospo-

darka i prokreacja (ludzka, zwierzęca, roślinna).
Nieoczekiwane i nieprzewidywane: choroby, epidemie, wojny, wypad-

ki, zbrodnie — przepowiadają śmierć.
[5.] Śmierć i tradycja — nierozdzielne. Miejsce i biografia jednostki

definiowane przez narodziny–śmierć.

Pogrzeb bitowski

[Bitowo], 4 [września] 1932. Obserwacje
Niedziela. Przed cerkwią grupa ludzi. Głównie Trebowle. Paru — Ra-

stesz. Wybory do gminy cerkiewnej. Pop siedzi i rozprawia.
Przyszedł człowiek z Bitowa. Zmęczony. Głowa mała na długiej szyi.

Twarz zmięta. Do popa, by szedł z nim. Dziecko mu umarło. Więcej wyglą-
dał na ogłupionego faktem niż zmartwionego.
Idziemy do Bitowa razem. Pop przyjdzie po południu. Po drodze —

rozmowa. O jego stanowisku we wsi nic wysondować nie można. Jestem
wstrzemięźliwy w indagacji. Szanuję ból ojcowski.
Na miejscu. Wchodzimy w centralny plac. Tu siedzą ludzie—mężczyź-

ni z całej wsi. Rozmowa. Na ojca nikt nie zwraca uwagi. Temat: wybory
w Trebowlu. Iść czy nie iść? Przyjeżdża kmet [sołtys]. Nagania i grozi.

*[Wariant:] …bezpieczeństwo, odżywianie, prokreacja — to potrzeby egzystencji, konty-
nuacji rasy, przetrwania. Dążą do życia, zwracają się przeciw śmierci, rozpadowi, unicestwie-
niu.

**[Wariant:] Śmierć jako najbardziej destruktywny i nihilistyczny fakt w życiu grupy ludz-
kiej.
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Obecni zwracają pozwy i nie chcą iść. „Ojciec” agituje przeciw. Kmet [mu]
wymyśla: „Największy buntownik we wsi” itp.
Potem dalsza sjesta. Jeden starszy człowiek, wyglądający na lepszego

domacina, siada przy mnie. Rozmawiamy. Jeden młodszy dochodzi: „Zdra-
wo, zdrawo brate!”. — „Witaj, bracie!”. Ojciec sterczy. Dlaczego nie idzie?
Kupuje owcę na weresija¹²⁰, by zarżnąć na stypę. Uzyskuje ją z trudnością.
Potem zwraca się do mojego sąsiada. „Chodźmy, stryju”. — „Gdzie?”.

— „Do domu” — „Po co? Nie mam tam nic do roboty”. Podobnie i inni
ignorują jego wezwania. Zbywają go: „Nie mam czasu”, [„Ne ftagujem” —
„Ja nie opłakuję”] lub: „Potem”, „Jest dość czasu”. Ojciec sterczy i czeka.
Przechodzi jeden człowiek, niosąc piłę i ciosłę. To sąsiad, który robi

trumnę. Informator: Zazwyczaj robi trumnę ten, który zna to rzemiosło.
Może być i krewny, gdy umie zrobić trumnę. Jego zapłata — dar po po-
grzebie. Ale tu darów nie będzie, gdyż ojciec ubogi.
Na moją interwencję ruszamy do domu śmierci. Ojciec jeszcze się

zatrzymuje — kupuje owcę (bierze w zajem¹²¹). Idziemy: ja, człowiek, któ-
rego ojciec zowie stryjem, i jeszcze jeden.
Zatrzymujemy się przed jednym domem. Tu „stryj” zaprasza nas do

środka. Siadamy w sieni. Przygotowują kawę. Pytam, czy tu umarły. Nie,
w drugim domu. Pójdziemy, gdy wróci ojciec.
Tu garść informacji [o rodzinie].
Ojciec: Cwetko Iwanowić, jego żona Iwonija* [córka Tofila z maała

Kalimanowców].
[Ich dzieci:] Taso [syn, 11 lat], Miłan [syn, 6 lat], Miliwojka [córka],

Sergenija [córka, 2 lata].
Stryjowie żony ojca [Iwoniji:] Milenko Dziurowić, Marko Dziurowić.
Mężczyzna, który robi trumnę: Ognian Kostadinowić Dukowski.
Cwetko nie jest bitowczaninem. Jest z Botusza**. [Przyszedł] tu jako

domazet do Iwoniji. Biedny, gdyż leniuch. Nie pracuje. Nic nie umie i jest
do niczego. I jako młody niczego się nie nauczył. Chodził na gurbet. U niego
w domu była tylko stara matka i trzech młodszych braci. Bieda. Wyrzekł się
wszystkiego w Botuszu i [przyszedł] tu. Ale nim gardzą, gdyż nic nie wart.
Dawniej jego dom był tuż obok domu Milenka. Ale był stary i trzeba

go było albo naprawić, albo usunąć. On sam naprawić nie mógł. Więc we-
zwano żandarmów i sąsiadów i ci społem zburzyli mu dom, gdyż groził
runięciem. Wówczas Cwetko się rozzłościł i wybudował sobie dom poza
wsią, na gumnie.
Z początku mu pomagano. Ale on taki człowiek, że nic nie zwraca.

Zrobisz coś [dla niego], on [dla ciebie] nic. Więc teraz nic mu nie robią,
nie użyczają, nie pomagają. Teraz tylko z tego względu, że śmierć, pomogą

*[W notatkach też wariant:] Ikonija.

**[W notatkach:] Cwetko od Botusze, Sejdija. [Cwetko z Botusza, Zasiedziały].

¹²⁰Weresija (mac.), z tur. veresiye — nabywanie towaru bez pieniędzy, na słowo; też na
kredyt.

¹²¹Zajem, mac. zaem— pożyczka; rzecz/pieniądze itd. pożyczone od kogoś.
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mu coś niecoś. I pójdą do jego domu tylko z tego względu, że ja z nim
przyszedłem. Beze mnie by nie poszli.
Co do socjologii obrzędu. Grób nie jest otwarty, będzie go kopał Marko.

Flagę i krzyż nie wiadomo, kto poniesie. I pop nie wiadomo, kiedy przyj-
dzie. Dziecko myła matka i ona je ubierze. Owcę zakole Ognian lub Marko.
Cwetko leniuch. Ziemi ma dosyć, ale nie gnoi. Zimno mu spać w arga-

czu [koszarach] przy owcach. Owce trzyma na pastwisku, a sam śpi z żoną
w domu. I dom jego to też bardziej koliba niż dom. Zbudował go za 5000 di-
narów (!) z pieniędzy, które mu dali bracia. Z podziału.
(Inform[acja] popa: Cwetko nie żyje teraz z żoną, gdyż wciąż mu się

rodzą dzieci. To już piąte grzebie).
Ogólne wrażenie. Silny konflikt między wsią (Kalimanowcy) i Cwet-

kiem i bojkot. Ognian poza konfliktem. ([Inne] maała!). Cwetko tuszuje
konflikt. Milenko wyjaskrawia na niekorzyść Cwetka. Cwetko [ukrywa]
swoje domazetstwo (Cwetko tytułuje M[ilenka] i M[arka] striko [stryj],
jak jego żona).
Idziemy do domu Cwetka. Cwetko już tam poszedł.

Pogrzeb w Bitowie. Ofiarna owca przy głowie zmarłego dziecka

W domu. Ognian wykańcza trumnę. Dziecko leży ubrane, kwiaty za
pasem, na garści słomy. Obute, odziane. Twarz przykryta płachtą. Marko
kole owcę — przy głowie dziecka, pod komendą ojca i Ogniana. Matka wy-
gląda na ogłupiałą. Inf[ormacja] Milenka: Ona też nic nie umie. Ani [prać],
ani tkać. (W domu nie ma warsztatu. Jest za to dobrze pielęgnowany ogród
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warzywny). Dzieci ubrane w szmaty darowane z łaski — oberwane. Bawią
się i skaczą po gumnie. Taso ma wygląd zachudzonego idioty.
Teraz gotuje się stypa. Ja z Milenkiem wracam na jego gumno. Wie-

czerzę przygotowuje jedna starsza kobieta ze wsi. Skąd?

Pogrzeb w Bitowie. Kopanie grobu dla dziecka domazeta. Ogień. Bez ognia się nie kopie.
Woda dla gliny, którą się zlepia kamienie grobu

Oczekiwanie na popa. Marko kopie grób na cmentarzu. Inf[ormacja]:
Cwetko nie ma tutaj nawet swojego grobu. Jakby umarł, nie miałby gdzie
leżeć. I nie wie, gdzie groby żonine. Cwetko pokazał grób. Przynoszą wodę,
by go później zalepić. Pali się ogień; bez ognia się nie kopie. Taki adet.
I nie śpi się na cmentarzu. Ale są tacy, co się nie boją. Milenko opowiada,
jak w czasie wojny spał i walczył na cmentarzu. Marko opowiada mi mit
o zabijaniu starców¹²².
Kości znalezione w grobie wyjmuje się i układa obok na kupkę. Potem

zbierze się je razem i rzuci pod głowę zmarłego.
Wracamy do domu Cwetka. Cwetko broni się, nie chce iść na cmen-

tarz zakopywać dziecka. Niech idą inni. Milenko go ruga: „Głupiec! A kto
pójdzie? Trzeba, żebyś ty poszedł” itp.
Ruszamy. Cwetko pierwszy, niesie trumnę. Potem Marko, Milenko

i Ognian. Potem kobiety z garnkami i pościółkami. I dzieci.

¹²²Tekst mitu w rozdz. „Przeżytek zwyczaju albo konflikt i stłumienie. Mit o zabijaniu
starców” w części 2.
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Pogrzeb w Bitowie. Ojciec (Cwetko) i zmarła córka przed wyruszeniem konduktu

Pogrzeb w Bitowie. Ojciec domazet sam niesie trumnę
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Pogrzeb w Bitowie. Oczekiwanie na popa

Pogrzeb w Bitowie. Pop czyta modlitwy i sypie ziemię do trumny
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Pogrzeb w Bitowie. Pop okadza trumnę

Pogrzeb w Bitowie. Ojciec i dziecko w grobie
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Przystanek przy cerkwi. Cwetko stawia trumnę i trzykrotnie uderza
w klepisko. Potem kondukt rusza dalej. Przybywamy na cmentarz. Oczeki-
wanie na popa. Wreszcie pop przyjeżdża.
[Pop skraca] ceremoniał. Otwartą trumnę stawia się przy grobie noga-

mi na wschód. Obecni półokręgiem ustawiają się w pewnej odległości od
trumny — również twarzą na wschód — pop t[ak] s[amo] przy trumnie.
Zaczyna opeło¹²³. Najpierw bierze na łopatę węgle i rzuca [na nie] temjan.
Okadza zmarłego, czyniąc znaki krzyża. Po czym, w pauzach wyśpiewu-
jąc, żegnając się i wzywając obecnych do modłów, maże zmarłego olejem
— i bodajże sypie sól. (To wszystko trzeba jeszcze raz obejrzeć). Po czym
ceremoniał skończony. Trumnę się zamyka i zabija. Ojciec bierze trumnę
i układa w grobie; rzuca jedną monetę do grobu, na trumnę*. Po czym
bierze kostki wydobyte z grobu i układa przy głowie zmarłego.
Po czym sypie się ziemię i zakopuje grób. Ustawia się grób z kamieni.

Gdy skończone, przychodzą kobiety — matka itd., i ustawiają na grobie je-
dzenie. Rozścielają na ziemi obrus i zasiadają sofrę. Mężczyźni u głowy,
potem kobiety, potem dzieci. Sofrę się zasiada. My z popem odchodzi-
my. Syn Cwetka, ten najstarszy, zostaje odpędzony od sofry. Idzie rycząc
i płacząc; matka woła [do niego]: „Ty będziesz jadł w domu”. Przynosi mi
kawałki [dyni] i gotowane [kolby] kukurydzy. Po drodze karmimy konia.

Pogrzeb zduński

Zdunie, 23 [września] 1932. Pogrzeb dziecka [płci męskiej]
O pogrzebie dowiaduję sie w półtorej godziny po wyruszeniu popa.

Utaił przede mną i zwiał. Gonię go. Inf[ormacja]: Umarło dziecko płci mę-
skiej. Przychodzę na cmentarz; trumna spuszczona w dół, opeło skończone,
pop szczęśliwy — wykręca się.

Obserwacje na miejscu
Przychodzę w momencie zakopywania grobu. Kilku mężczyzn rzuca

ziemię łopatami. Naokoło zgromadzone dzieci i kobiety. Matka stoi —
zapłakana. Grób się zakopuje, kostki przy głowie. Gdy grób zrównany,
w głowy wkopuje się krzyż. Dwie kobiety klękają przy krzyżu, pochyla-
ją głowy i jedna z nich poczyna tażenie¹²⁴. To matka i świekra. Świekra
taży w zastępstwie matki, matka z bólu nie może.

Ooo, lele, sega kade mi ost[ana],
Ooo, lele, junak babin, mori,

Ooo, lele, gdzieżeś mi się teraz podział,
Ooo, lele, junaku babciny,

*[W notatkach:] Mrtoeczka para ali prsten, saat. Cie mu reczesz: „Kupuj kucia — da go
ne brkasz” (są i inni tu zakopani). Tako ostanało od starost. Od żał cie mu frlisz. Mu je żałost.
[Moneta, pierścień albo zegarek zmarłego. Mówisz mu: „Kupuj dom, żeby cię nie wygonili”
(inni są tu też zakopani). Tak jest od pradawna. Wrzucasz mu to (do grobu), z żalu. Smucisz
się].

¹²³Opeło— obrzęd cerkiewny za spokój duszy zmarłego; dosł. „ośpiewanie”.

¹²⁴Tażenie (mac.)— rytualny płacz, lament; wykonywany w sytuacji śmierci, żałoby, utraty.



698 WALKA O ŻYCIE. [ZDROWIE, CHOROBA I ŚMIERĆ W SYSTEMIE MAGII I RELIGII]

Pogrzeb w Zduniu

Matka i baba kukające (lamentujące) na grobie
syna. Baba w zastępstwie matki, która od żałości

nie jest w stanie żalić

Sofra. „Gdy się weźmie rakiję, kawę lub wino,
najpierw strząsa się jedną kroplę na ziemię

za dusza”

Pogrzeb w Zduniu. Sofra. „Przy częstowaniu mówi się: «Za dusziczka Kostadinowa»”
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Ooo, lele, dobro samo kucia,
Ooo, lele junak ti da rastesz,
Ooo, lele skriszum od tatka,
Ooo, lele skriszum od majka,
Ooo, lele, Duszana,
Lele, pile moje, dobro moje!

Ooo, lele, najlepszy w domu,
Ooo, lele, wyrośnij na junaka,
Ooo, lele, w tajemnicy przed ojcem,
Ooo, lele, w tajemnicy przed matką,
Ooo, lele, Duszanie,
Lele, moje pisklę, szczęście moje!

Równocześnie, gdy kończy tażenie (krótkie, świekrowe), daje instruk-
cje synowej, by co dzień przez trzy tygodnie przychodziła rankiem na
kukanie¹²⁵.
Po czym zaściela się sofrę. Obsługuje matka, świekra, ojciec i jeszcze

jedna dziewczyna (?)¹²⁶. Ojciec podaje kawę, [rakiję]; świekra (w zastęp-
stwie matki) — potrawy.
Sofra [nakryta] długą cedziłką [cediło]. Położenie sofry: o ile możliwe,

z zachodu na wschód. U głowy (zachód) siadają mężczyźni, po starszeń-
stwie; czasem i [chłopiec] się tu wciśnie. Potem kobiety, wreszcie dzieci
— głównie dziewczęta.
Gdy wszyscy siadają, stawia się miski: z fasolą (lub grochem — graf )

i mięsem z ryżem. Łyżki kładzie się przy każdym jak zwykle. Chleb również.
Ojciec roznosi najpierw kawę. Potem [rakiję]. Potem wino. Zaczyna od

mężczyzn. Roznosi w tym porządku:
1 3 5 7
2 4 6 8

Pogrzeb w Zduniu. Matka składa ofiarę
z pszenicy

— wszystkim po kolei. I najmniejsze dzieci
dostają swoją porcję.
Przy częstowaniu mówi się: „Za duszicz-

ka Kostadinowa” — „Dla duszyczki Kostadi-
na”; biorący odpowiada: „Neka mu je pred
Boga” — „Niech trafi do Boga”. Gdy się weź-
mie rakiję, kawę lub wino, najpierw strząsa
się jedną kroplę na ziemię „za dusza” [dla du-
szy].
Po kawie — gdy ojciec roznosi rakiję,

matka (tu świekra) roznosi słodką pszeni-
cę (zwie się pszenica; całe ziarna gotowane
z miodem lub cukrem). To jest potrawa wy-
łącznie pogrzebowa. Podaje się ją w ten spo-
sób, że roznosząca zaczerpuje łyżką pszenicy
z miski i wyciąga łyżkę pod nos częstowane-
go. Ten wyciąga rękę i pszenicę zsypuje się
mu na dłoń. Po czym je ją z dłoni.
Potem roznosi się jarzyny i owoce:

jabłka, gruszki, orzechy, kasztany, śliwki,

¹²⁵Kukanie (srb.) — serbski synonim tażenia.

¹²⁶Pytajnik sygnalizujący niepewność faktograficzną Obrębskiego.
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winogrona; gotowaną dynię, melon [tj. arbuz] surowy, w kawałkach. Każ-
dy z tych przysmaków niesie się oddzielnie i [wkłada] do rąk każdemu
[z uczestników] po kolei. [Ci] zsypują [je] przed sobą na sofrę. Wymiana
formuł. Roznosi się również biały chleb*, po czym łamie się [go] na sofrze.
[Uczestnicy żegnają się i jedzą]. W tym czasie ojciec wciąż roznosi [rakiję],
potem wino.
Po czym sofra skończona. Ci, co przyjęli owoce, dają je dzieciom lub

zsypują komuś (jakiejś kobiecie) w sito. Potem kobiety zbierają wszystko
i orszak w nieładzie wraca do domu.
Ja idę ze stryjem ojca dziecka. Gdy dochodzimy do domu, wychodzi

[…] jego żona, trzymając w ręku szczypce (maszata). W szczypcach żar.
Rzuca go pod nogi stryja i ten go przestępuje. Pytam, dlaczego. „Taki adet.
Widzisz, wracamy z cmentarza, od umarłych, tak trzeba”.
[Dodatkowe uwagi]. Jedzenie przez czas sofry (trapezy) ustawione na

jednym grobie. Stamtąd nosi się na trapezę.
Przy kukaniu najpierw zapala się świecę. Po kukaniu w trakcie trapezy

nosi się na grób po jednej porcji. Leje się kawę, [rakiję], wino, sypie psze-
nicę. Kładzie się owoce i dynie. To mimochodem spostrzeżone. Wypytać,
uporządkować i uchronologizować.
Na drodze cmentarnej ślady ogniska.
Pytałem tego inf[ormatora], czy zdarza się, że jakaś kobieta widzi we

śnie umarłych, przynosi jakieś polecenia od nich dla żywych. Inf[ormator]
odpowiada, że tak, ale kobiety głównie oszukują przy tym — tak mówią,
a nikt nie może wiedzieć, czy to prawda, czy nie.

Umiraczka [Śmierć]

Życie pozagrobowe. [Wołcze], 10 [listopada] 1932
Po martwej sobocie¹²⁷ — zgromadzenie u Stefkojcy. Siedzi Welᴶani-

ca, Widoja. Ogólne żalenie się, wspominanie zmarłych. Widoja wychwala
swego syna: jaki był wielki, silny, piękny; nie było równego mu w Wołczu.
Ubolewa, że nie ma foto swego syna — zostałoby im coś z niego, a tak nie
ma nic. Z żalu dochodzi do łez.
Welᴶanica [i] Stefkojca mówią, że tak lepiej. Lepiej zapomnieć niż cią-

gle wspominać. I tak na pogrzebie rozdają wszystkie rzeczy zmarłego, by
potem nie patrzeć na nie i ciągle nie wspominać.
Powoli rozmowa schodzi na temat życia pozagrobowego. Nic się nie

wie. Ani jak tam żyją, [ani] jaki ubiór noszą, ani czy mają co jeść i pić.

*[W notatkach:] Ofiara: [dynia], arbuz, fasola, orzechy, kukurydza, kartofel. Stare kobiety
pouczają matkę, kiedy ma chodzić z zadużbiną— [nie] w niedzielę. Siostra (klas[yfikacyjna])
mówi: „Dosyć, dosyć, siostro!”.

¹²⁷Zaduszna (dosł. martwa) sobota obchodzona w piątek przedMitroenem (21–22 paździer-
nika / 3–4 listopada).
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Pytałem Welᴶanicę i Stefkojcę. Odpowiedzi: „Ty nie wiesz? To jakże
my możemy wiedzieć? A co pisze w książkach? Czy naprawdę żyje się po
śmierci? Czy można się tego dowiedzieć? I jak?”. Jest to zagadnienie wiecz-
nie dla nich żywe i wiecznie nierozwiązane. „Gdyby się tylko wiedziało!
Byłoby lżej i [tym], co zostają żywi, i [tym], co umierają”.
Welᴶanica na dowód istnienia życia pozagrobowego opowiada sen, jaki

miała, gdy zmarła jedna dziewczynka w ich zadrudze. Dziecko pojawiło się
w drzwiach. Zrzuciło z siebie szare zabancze¹²⁸ i rzekło: „Weźcie sobie to
zabancze. Dajcie mi białe zabancze, od tatka [ojca]”. A w domu nie było
[żadnego] białego. Były tylko trzy czarne. Ale tam, na onaj wek [na tamtym
świecie], zapewne nosi się [na] biało.

W oczekiwaniu śmierci*
Ani Ciro ani Kolo nie interesują się snami ze względu na śmierć. Kolo

— łów i inne przedsięwzięcia; Ciro — sprawy małżeńskie. Każdy w obrębie
swych najintensywniejszych zainteresowań i przedsięwzięć.
Stefkojca wprost przeciwnie — najbardziej śmiercią zainteresowana:

„Ot pusta smrtta mi je straf, drugo niszto” — „Nieszczęsnej śmierci się
boję, niczego innego”**. Gdy to mówi, nikt jej nie przeczy, nie pociesza.
Śmierć przyjdzie w swoim czasie.
Ale gdy była w Reczanach z wizytą u córki, wróciła z darami. Dano jej

skarpety, ich [tj. reczańskiego] kroju i [zdobienia]. Żart: „Za umiraczka,
majko, zemi si. Małku se pogolemi, nogite może cie ti se oteczat” — „Na
śmierć (tj. do trumny), matko, weź je sobie. Są trochę za duże, ale może
nogi ci spuchną”. Stefkojca powtarza żart z melancholijną radością.

Smrt (Stefkojca)

Smrt: od Boga, od bolest. I toa Bog go pusztił. Swe Bog szto rekoł. I od
madziji, od oczi smrt; umirat. I od madziji — zaszto im rekoł Bog „Ajirlija!” —
żenite, madziji kaj szto prajili. Wstrana — swe od Boga.

Ako imat pisanija na wekot, cie mu dojdet redot, a ako ne, zabadijała.
Dumaj deneska, dumaj wczera, dumaj [utre]. Si se sobre, si se dopre duszata.

Od kaj cie izlezet duszata — niszto. Tuku srce ne trpit czoeka.

Śmierć (Stefkojca)

Śmierć [przychodzi] od Boga [albo] z choroby. [Chorobę] też Bóg dopu-
ścił. Wszystko [jest tak], jak Bóg powiedział. Śmierć [przychodzi] i od czarów,
i od uroku; umierają. I od czarów — dlatego, że Bóg powiedział „Powo-
dzenia!” kobietom, które czyniły czary¹²⁹. Gdzie nie spojrzysz, wszystko od
Boga.

*[W rękopisie dopisane kredką:] Socjologia śmierci. Śmierć starców.

**[W notatkach]: So zborenie si umreł czoek — słatko tako. [Człowiek umarł w momencie,
kiedy rozmawiał — tak słodko (chodzi o to, że umarł bez cierpienia)].

¹²⁸Zabancze — okrycie wierzchnie z wełnianego sukna, z rękawami lub bez, rodzaj guni;
tu forma zdrobniała.

¹²⁹Na temat pochodzenia czarów por. wyżej rozdz. „Pogańskie prawosławie”.
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Jeśli jest ci to pisane, to przyjdzie twoja kolej, a jeśli nie, to nic się nie
stanie. Choćbyś myślał dziś, myślał wczoraj, myślał jutro, [nic nie zmienisz].
Twoja dusza zgaśnie i wyjdzie z ciebie.

Kiedy już dusza wyjdzie, nic [się nie dzieje]. Człowieka [umarłego] serce
nie boli.

Metamorfoza [po śmierci]

Wełat: „Waki peperut mrtwine. Od mrtowcine da ne je stanata? Nekoj
czoek da ne je mrtow?”.

Kogaj umirat mrtowcine, peperut izłagat. Kogaj umre Cirejca, peperuga
żołta sme naszli. Uszte pogolema. Letasze tuje okułu nieja. Czinit da j’izgorime.
Dań je nekoja smrt? Dań je od umrenine stanata? Wełat, od mrtwine se praat
peperut.

Mówią: „Zmarły to taki motyl. Czy on nie powstał ze zmarłego? Czy nie
umarł jakiś człowiek?”.

Kiedy ludzie umierają, pojawia się motyl. Kiedy umarła Cirejca, znaleźli-
śmy żółtego motyla. Jeszcze większego. Latał tutaj, koło niej. Jest wskazane,
żeby takiego [motyla] spalić. Może to jest czyjaś śmierć? Może one powstają
z umarłych? Mówią, że motyle robią się z umarłych.

Wołcze. Nieboszczyk na marach

Dusza na toj wek

— E, da mi każesz ti mene, kaj cie odit czoekot?
— Kaj cie si odit, Josif, Boga mi! Enowo wo grobisztana, kaj cie si odit?

Kaj mi ojit duszana? Da niszto ne znaat. Ne każujet nikoj. Ene od stari kaj szto
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sme słuszali: w Boga welit toj, sweti Arandzieł ja wadziat. I naszi stari isto: da
mu dajesz neszto od partał. Błaza toj, koj go neprekarat. Cie mu se naj[d]et na
toj wek. Da doj[d]et głaen, cie mu dajesz lebec. Cie reczesz: „Da ne wraciate”.
Kogaj cie dojet głaen: „Da ne wraciate”. Je greota. Za na toj wek — za dusza.
Toa sum słuszała; każuali. Za dusza mrtwa razdawaczkite ji nosime. Da imat
pred nimi neszto tamo, na toj wek. Ja ne go znaja szto je toj wek (Desojca).

Na toj wek — a koj znajet? E — łudini kogaj umirat? A koj znajet kako je
tamo, na toj wek (Stefkojca).

Dusza na tamtym świecie

— Powiedz mi, dokąd człowiek idzie [po śmierci]?
— A dokąd pójdzie, Josifie, na Boga! O, tam, w groby, a gdzie ma iść? Do-

kąd pójdzie dusza? [Ludzie] nic nie wiedzą. Nikt nic nie mówi. Od starych, ot,
co słyszeliśmy: zaklinali się na Boga, że dusze święty Archanioł wydobywa [z
ciała]. I nasi starzy tak samo [mówią]: trzeba jej dać coś z łachmanów. I szczę-
śliwy ten, na kogo nie będzie zła. Przydadzą jej się na tamtym świecie. Jak
przyjdzie głodna, dasz jej chleba. I [potem] powiesz [duszom]: „Nie wracajcie
już”. Jak przyjdzie głodna: „Nie wracajcie”. [Nie nakarmić duszy] — grzech.
Dla tamtego świata [nosimy], dla dusz. Tak słyszałam. Tak opowiadali. Dla
duszy zmarłego nosimy rozdawaczki. Żeby [dusze] miały tam coś dla siebie,
na tamtym świecie. Ja nie wiem, co to jest „tamten świat” (Desojca).

Na tamtym świecie — kto wie, jak tam jest? [Jak jest], kiedy ludzie umie-
rają? Któż wie, jak tam jest, na tamtym świecie (Stefkojca).

[Obrzędy pogrzebowe i zaduszne]

[Pogrzeb]
Kutnica, dejka, ja żena pomłada spremi czoekot. Za dete — dejka. Da je

żenet — nekoja żena. Dar: skutnik, szamija.
Dejka, momok — na swite kałczini, ka na swatojite; cie darujet tija gro-

barite, szto cie ja nosat. Sandak cie praat — tija cie ji daruat.
Za star czoek: owen, za mład czoek: owen, za żena, za dejka: owca.

W crkwa cie se kolet; cwecie cie bidet naredeno na gusza, na gła’a. Pod dre-
non cie go kołat, tuje cie go obesat. Cie kolet wrs: postar — postar, pomład —
pomład. I za żena take.

Na owenot imat obiczaj: cie kłaat ako je żena, nekoj skutnik, ako je maż
— cie frłat ja kałczinia, ja neka szamija, pa cie go doneset w crkwa. (Skutnik:
za kutnica. Kałczini: za toj szto kolet). Pa cie go pusztat braon kogaj cie go do-
wedat, da projdet niz kucia. Okułu ogniot da zaminet. Tuje je uszte mrto’ecot.
Tamo cie ispuskat swe, tamo cie mijat; sede meso doma cie nosat. Kożinkata
cie mu ja daat na kutnicata. Głata w crkwa pred mażite cie ja kłaat, głata. Po
staro daat na kutnici po jeden leb i po jedno czanacze meso i kożinka. Darojite
na lewo rame cie frłat? Sme ne znali.

Kopaczi cie odberat, cie go nosat. Kogaj cie ponesat sweszto neszto: tokmu
ne odat; ja petina, ja sedmina. Dajcite tokmu ne nosat — ne czinit. Czanacite
tokmu ne. I lebojite tokmu ne.

Prwo sefte cie kinisat toj so lebec, so stomna, czanacite. Ponapred so umre-
nijot. Napred so bajrak. Bajrakot napred. Bajraktar wrs cie bidet. Pa tija cie
nosat. Cztworica. Posle drugi mażi. Posle żeni so jeło (cie se brojat ja pet ja
sedum) koja jeło, koja wince.
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Za dusza — sofra (cediłoto go wikali). Na grob, mu kłaat na grobot. Cie go
zastoat sefte, pa cie prużat cediłoto.

Cie zapałat swecia kutnite. Majka — sinu, żena — na maż, sestra — na
maż.

Prwo sefte pszenica i wino cie turit: „Bog da te prostit” (to samo swecia
kogaj cie zapalit). Posle leb i od sweszta. Cie mu podajesz nekomu, toj cie
reczet: „Neka mu je pred Boga”; „Za dusziczka Radiwojowa, za dusza Jefreni-
jowa”; „Za senka Radiwojowa, za senka Jefrenijowa”; „Neka mu mirisat na toj
wek cwecie, jabołki” itp.

Lebarkite prwo sefte cie tażat.
Majka prwo sefte swecia cie zapalit, posle cie tażit.
Pa kutnica cie prużit cediłoto i od grob cie nosit. Rakija cie odturit i toj

da se napije, na zemna go turaat. Cediło cie zemit i tri pati okułu grob cie
pominet, da se ne pokrewat, da se ne pojaperujet.

Jedna żena cie ostanet; doma bez icz ne osta’at. Cie pometet, cie pouredit,
cie doneset woda, cie dojat łudite. S’ostanujet wodatamrto’eczka. Mrtoec w ku-
cia imało. Cie umrat łudite. I metat zato. Doma sofra cie stajit. Nekoja cediło.

Kutnica, dziewczyna albo młodsza kobieta przygotowuje człowieka [tj.
zajmuje się zmarłym]. Dziecko — dziewczyna [tj. gdy umrze dziecko, zajmuje
się nim dziewczyna]. [Gdy umrze] żonaty, [zajmuje się nim] któraś z kobiet.
Dar [dla tych, którzy przygotowują zmarłego]: fartuch, chustka.

[Gdy umrze] dziewczyna albo chłopiec, wszyscy grabarze, którzy ich
niosą, dostają skarpety, tak jak swatowie. [Tym, którzy] robią skrzynię [tj.
trumnę], podarują za to skarpety.

Dla [zmarłego] starego człowieka [zabija się] barana, dla młodego czło-
wieka barana, dla kobiety i dziewczyny — owcę. Zwierzę zabija się przy
cerkwi, jego szyję i głowę zdobi się kwiatami. Pod dereniem zabijają i tam
je też wieszają. Zabijają jeden drugiemu: starszy dla starszego, młodszy dla
młodszego. Dla kobiet tak samo.

Z baranem wiąże się taki obyczaj: jeśli zmarła kobieta, to zakładają mu far-
tuch, jeśli mężczyzna — skarpety albo jakąś chustę i przynoszą go do cerkwi.
(Fartuch: dla kutnicy. Skarpety: dla tego, który zabija). Potem barana przypro-
wadzają [do domu] i puszczają go, by przeszedł po domu, by przeszedł wokół
ognia. Tu jeszcze jest zmarły. [Potem] tam [tj. poza domem przy cerkwi, gdzie
był zarżnięty] usuwa się wszystkie [wnętrzności barana], tam się [go] myje; do
domu zanoszą tylko mięso. Skórę [barana] dają kutnicy. Głowę kładą przed męż-
czyznami w cerkwi, głowę. Według starego zwyczaju dają kutnicy chleb, misecz-
kę mięsa i skórę. Czy dary zarzucają na lewe ramię? [My tego] nie wiedzieliśmy.

Wybierają kopaczy, którzy poniosą [zmarłego]. Liczba osób, które pójdą
za zmarłym, nie może być parzysta. Pójdzie za nim pięć albo siedem osób,
które niosą wszystko, co potrzebne. Liczba darów też nie może być parzysta
— to nie wyszłoby na dobre. Miseczki też nie mogą być w parzystej liczbie.
I chleby też nie.

Pierwszy idzie ten z chlebem, z dzbanem, z miseczką. Z przodu za umar-
łym. A przed [nim ten] z chorągwią. Chorągiew najpierw. Chorąży pójdzie
z przodu. Za nim ci, którzy niosą [umarłego]. Czterech. Potem inni mężczyźni.
Potem kobiety z jedzeniem (będzie ich albo pięć, albo siedem); jedna [niesie]
jedzenie, inna winko.

Dla duszy [zastawiają] sofrę (nazywali ją cedziłką). [Cedziłkę] kładą [zmar-
łemu] na grób. Najpierw się stoi nad grobem, a potem się rozściela cedziłkę.
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Wołcze. Kopacze w oczekiwaniu pogrzebu

Kutnice zapalają świece: matka synowi, żona mężowi, siostra bratu.
Stawia się „pierwszą pszenicę”¹³⁰ i wino: „Niech ci Bóg wybaczy” (gdy za-

palają świecę, tylko to [mówią]). Potem [rozdają] chleb i [po trochu] z każdej
[potrawy]*. Dajesz komuś i on mówi: „Niech trafi do Boga”; „Dla duszycz-
ki Radiwoja, dla duszy Jefrenija”; „Dla cienia Radiwoja, dla cienia Jefrenija”;
„Niech mu pachną na tamtym świecie kwiaty, jabłka” itp.

Lebarki rozpoczynają lament**.
Matka zapala „pierwszą świecę”, potem lamentuje.
Potem kutnica ściąga cedziłkę i zabiera ją z grobu. Odlewa [trochę] rakiji,

by i on [tj. zmarły] się napił [i] wylewa ją na ziemię***. Bierze cedziłkę i [cią-
gnąc ją po ziemi], trzy razy obchodzi grób naokoło — żeby się [zmarły] nie
ruszał, żeby się nie powampirzył¹³¹.

Jedna kobieta zostaje [w domu]; nie zostawiają domu bez nikogo. Zamie-
cie, posprząta, przyniesie wody, ludzie przyjdą. Woda [którą umyto dom] staje
się martwa. Bo w domu był zmarły. [Jeśli woda zostanie], ludzie będą umierać.
Dlatego się zamiata. W domu zastawia się sofrę. Niektórzy [kładą] cedziłkę.

*[W notatkach:] Meso so oriz — graf (ako post). Tikfi, pczenka, jabołka, lebenici. Kołacze.
[Mięso z ryżem [lub] fasola (w poście). Dynie, kukurydza, jabłka, arbuzy. Placki]. Rakija.
Wino. Pszenica. Bez pszenica ne! [Bez pszenicy nie!]. Wino: priczesna na toj wek [Wino:
komunia na tamtym świecie]. Pszenica: to samo znaczenie.

**[Na marginesie:] Lebarki. Lebari nemat. [Lebarki — kobiety, które przygotowały chleb.
Męskiej formy (*lebari) nie ma].

***[W notatkach komentarz:] Neka pijat i mrtwite. [Niech i zmarli się napiją].

¹³⁰Chodzi o rytualną pszenicę inauguracyjną, pochodzącą z pierwszej zżętej garści zboża,
por. wyżej rozdz. „Prace i obrzędy cyklu rolniczego”.

¹³¹Por. opis tego adetu wyżej w rozdz. „Pogańskie prawosławie. [Zapisy terenowe]”.
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Wołcze. Nowy grób (między pogrzebem a szestinami)

Tażenie [Opłakiwanie]

Trebowle. Matka, po tażeniu, składa na grobie
syna ofiarę z pszenicy

Kogaj cie umret czoek, cie mu zapa-
łat swecia i cie mu zatażat swite w kucia
— od kucia czoek. Wjednaż cie sednat
okułu niego i cie zatażat.

Kogaj cie umret mład, zemnata cie
se kornet. Majka, sestra, bratuczedi, od
seło cie nadojat drugaczki. Cie dojat, cie
mu zapałat swecia i cie tażat.

Mażite ne tażat. Nekoj ko je po-
żałozlija cie se raspłaczet. Swite cie se
raspłaczat.

W kabile: tażat. „Tuje cie presedi-
me” (swecia kogaj pałat).

Kogaj cie go kopat, gore na dwor—
sede familijata, cie go tażit. Swi.

Momok: majka, sestra, bratuczedi,
snaji, baba.

Maż: majka, żena itd.
Dete: majka; sede krsteno da je, cie

go tażit. Prwo da mu umret, icz ne tażat.
Taja ne odit. Doma tażit, na dwor ne. Ne
czinit — da trpat drugite deca. (To nie
dzierży się, gdy dziecko duże).

Kiedy człowiek umiera, zapalają mu
świecę i wszyscy w domu go opłakują

— [bo to] jest człowiek z domu. Od razu siadają wokół niego i opłaku-
ją go.
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Kiedy umrze młody [człowiek], ziemia pęka [z żalu]. Matka, siostra, ku-
zyni; ze wsi przychodzą koleżanki. Przyjdą, zapalą mu świecę i opłakują go.

Mężczyźni nie opłakują. Jeśli któryś jest żałośliwy, rozpłacze się. I po nim
już wszyscy się rozpłaczą.

W kabilu: opłakują. „Posiedzimy tutaj” (podczas gdy palą świecę).
Kiedy zakopują [zmarłego], na górze na dworze [tj. stojąc nad grobem]

opłakuje go cała rodzina. Wszyscy.
Chłopaka [opłakują]: matka, siostra, kuzyni, szwagierki, babka.
Mężczyznę: matka, żona itd.
Dziecko: opłakuje je matka, jeśli tylko jest ochrzczone. Jeśli dziecko umrze

nieochrzczone, nie opłakują go [publicznie] w ogóle. [Matka] nie wychodzi.
Opłakuje w domu, na dworze nie. Żeby nie poszkodziło, żeby nie ucierpiały
pozostałe dzieci. ([Nie przestrzega się tego], gdy dziecko duże).

Matka kuka po małym dziecku w piątki i niedziele. [Wtedy] zapala mu
świece. Poza tym i ekstra [nekoji pati] [ileś razy; tj. nie tylko w te dni].

Majka za sina¹³²:
Lele, o, czedo moje,
Zima cie dojdet,
Kaj ti cie zimujesz?
Lele, o, kucze, majcze,
Lele, o, soba nema,
Lele, ti soba nemasz.
Kaj cie zimujesz?
Doma, majcze, mi sturi.
A, ti, majcze moja,
Kaj si propadna?
Twoji pri[jateli]
Doszli da kanat [mene],
[Mene da kanat],
Pusta majka twoja,
Dur sum żiwa.
Kaj cie swadba prawim?
Kaj cie Wodici se prawat?

Matka po synu:
Lele, oj, dziecko moje,
Przyjdzie zima,
Gdzie ty będziesz zimował?
Lele, jak piesek, synku,
Lele, oj, co chaty nie ma,
Lele, ty chaty nie masz,
Gdzie ty będziesz zimował?
Zejdź mi do domu.
A ty, moja mamo,
Gdzieżeś przepadła?
Twoi przyjaciele
Przyszli mnie zapraszać,
Zapraszać mnie,
Biedną twoją matkę,
Pókim jeszcze żywa.
Gdzie [ci] wyprawimy wesele?
Gdzie się wyprawią Wodzice?

„Kako se tażeło, kako se rekło — sede to’a se ne znajet!”. — „Jak się
kiedyś opłakiwało, jak się mówiło — tego już nie wiemy!”.

Swekrwa za sna’a:
Lele, o snao moja,
Lele, kaj si sedeła?
Lele, kaj si odiła?
Lele, baczica si biła,
Lele, si rabotiła,
Lele, nigde te nemat!

Teściowa po synowej:
Lele, moja synowo,
Lele, gdzieżeś siedziała?
Lele, gdzieżeś chodziła?
Lele, byłaś baczycą,
Lele, pracowałaś,
Lele, nigdzie cię nie ma!

Żena do rod cie zatażat usite od daleko, na [jeden] sat od seła. Cie odit
ako ne je „na powoj”, na kopanie al’ po kopanie: cie palit swecia i cie tażit.

¹³²Obrębski notował słowa lamentów na gorąco, słuchając ich. Jego notatki są niepełne,
skrótowe i trudno czytelne (pisane niestarannie, ołówkiem).
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Sestra na drugo mesto udata — za sestra odit posłabo. Za brata — obo-
wiązkowo; od tuje izlezła.

W przypadku śmierci kogoś z jej rodu, kobieta zaczyna opłakiwać już z da-
leka, już na godzinę przed dojściem do wsi. Јeśli tylko nie karmi dziecka albo
nie ma pracy w polu, kobieta idzie [do rodzinnej wsi], pali świecę i opłakuje.

Siostra wydana w inne miejsce za mąż — siostrę [opłakiwać] rzadziej się
chodzi. Brata — obowiązkowo; stąd wyszła [tj. stąd pochodzi].

[Lamenty po bracie]

Lele, brate mojo,
Ja sum tragało
Sapun da s’izmijesz,
Dań si rdziosano.
Lele, oooo,
Lele, brate, lele,
Lele, swa noć, lele,
Lele…
Lele, brate, lele,
Kako od roda s’odżalisz?
Od roda kako se preselisz?

Lele, mój bracie,
Szukałam ja mydła,
Żebyś się umył,
Boś ubrudzony.
Lele, oooo,
Lele, bracie, lele,
Lele, całą noc, lele,
Lele…
Lele, bracie, lele,
Jakże cię od rodu odpłakać?
Jakże cię od rodu oddzielić?

*

Lele, polele,
Lele, w nigde nemam,
Brate, da izlezet, ooo!
Jadne gde ka, brate,
Lele, … moje, ooo!
Lele, … lele,
Lele, pusta brate, ooo!
Lele, domot koj [da imasz],
Jen to, brate moje, ooo!
Lele, … seme,
Ja, brate promenet,
Lele…,
Ja… ooo!
Lele, Pepto, lele,
Stani, brate moj, ooo!
Jowana nedele
Odneset pobole.
Lele, lele, Pepto,
Lele, moj brate,
Owaja nedeła,
Lele, jen… brate,
Kako te zajade, ooo!
Lele…,
Je tebe…
Brate, … jaooo!
Lele, [Pepto], lele,
Lele, w moszne, brate,

Lele, polele,
Lele, nie mam nikogo,
By [po mnie] wyszedł, bracie, ooo!
Gdzieżeś ty, biedny bracie,
Lele, … moje, ooo!
Lele, … lele,
Lele, biedny bracie, ooo!
Lele, gdzie jest twój dom,
bracie mój, ooo!
Lele, … nasienie,
Ja, bracie przebrany,
Lele…,
Ja… ooo!
Lele, Pepto, lele,
Wstań, bracie mój, ooo!
W niedzielę Janową
Nieśli chorego.
Lele, lele, Pepto,
Lele, mój bracie,
A tej niedzieli,
Lele, jedyny bracie,
Jakże cię wzięło [zjadło], ooo!
Lele…,
Ja ciebie…
Bracie, … jaooo!
Lele, Pepto, lele,
Lele, jak bardzo, bracie,
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Zar maka zaczena,
Lele, w make, brate,
To mesec nasz…
Stani, [Pepto], brate,
Jeja da ti każam,
Twojata, brate, mori.
Za nemi se teleeeeszeli,
Ja brate, ja ti…
Lele, [Pepto], lele,
Brate…
Lele… mori,
Ja, brate…
Lele, … moje, jaooo,
Jot kaj zaman?
Nemat, brate moje!

Jakiż to bólu początek,
Lele, w bólu okrutnym, bracie,
To nasz księżyc…
Wstań, Pepto, bracie,
Ja, oo, powiem ci,
Twoja, bracie, [twoja męka].
Od nas się odłączyłeś,
Ja bracie, ja ci…
Lele, Pepto, lele,
Bracie…
Lele…,
Ja, bracie…
Lele, … moje, jaooo,
Gdzie [twój] czas?
Nie ma cię, mój bracie!

*

Lele, a brate,
Lele, a kako si mi zaginał?
Lele, kako mi si ne promeneł!
Lele, kako mi si ne stanał!
Lele, kaj si?

Lele, mój bracie,
Lele, gdzieżeś mi przepadł?
Lele, czemuś się nie przebrał?
Lele, nie możesz już wstać.
Lele, gdzieżeś jest?

Za tatka, za majka — ka za brata. Sestra neudata isto cie odit.

Ojca, matkę — jak brata. Niezamężną siostrę też pójdzie [opłakiwać].

[Lament po ojcu]

Mnogo se rado…
Dal se naszoł tamo t[atko]?
…
Mnogo zaszto te…?
Ja…
Mije…
Nikoj tatko da me zapoweda,
Nikoj da me tatko oczeka.

Lele, si poczina t[atko]
I tu…
Ne doczeka t[atko] da go…
Swe leto ti
Ti na nogi stoi,
Ti na nogi stoi,
Ti za kucia gledasz nasza.
I ti
Kameni ceło leto kopasz
Za dragot…
Tuje…
Jako…
Jako … tatko.
Mene praszujesz

Bardzo się…
Czy ci tam dobrze, tatusiu?
…
Dlaczego cię [nie ma]?
Ja…
My…
Nie ma tatusia, żeby mnie zawołał,
Nie ma tatusia, żeby mnie powitał.

Lele, umarł t[atuś]
I tu…
Nie doczekał tatuś, żeby go…
Całe lato ty
Jesteś na nogach,
Jesteś na nogach,
Doglądasz naszego domu.
I ty
Całe lato kopiesz kamienie
Dla drogich…
Tutaj…
Bardzo…
Bardzo … tatusiu.
Pytasz mnie
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Jako…
Mene da me praszasz,
Koj da mene prasza
I po mene da [t]ekne…
Ni da me prasza t[atko],
Ni da me [t]ekne.
A na weczer koga… t[atko]…
Ti me ne me praszuj.
A pa sega me praszujesz.
Koga ja jedem,
Nikoj ne me zbori,
Nikoj ne me zbori.
Aj, pusti t[atko] moje,
Ti ne me welesze, t[atko],
…
Ama sega, t[atko],
Ti me ne me gledasz
Na…
Ti si swe.

Bardzo…
Jeśli mnie pytasz,
Kto by mnie zapytał
I o mnie sobie przypomniał…
Ani mnie tatuś pytał,
Ani mnie wspomniał.
A na wieczór, kiedy…, tatusiu…
Nie pytaj mnie.
A teraz mnie pytasz.
Kiedy jem,
Nikt do mnie nie mówi,
Nikt do mnie nie mówi.
Oj, mój biedny tatusiu,
Ty nie mówiłeś mi, tatusiu,
…
Ale teraz, tatusiu,
Ty mnie nie widzisz
Na…
Jesteś [mi] wszystkim.

Wołcze. Tażenie piątkowe. Matka i żona

„Taja je żałna rabota. Al’ cie znajet, szto cie reczet toj kogaj cie zata-
żit?”. — „Taka jest żałobna robota. Czy ten, kto lamentuje, będzie wiedział,
co ma powiedzieć?”.

Sestra postara samo nosit leb za sestra pomała.
Pomało cie odit, leb ne mu nosit.
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Wołcze. Świece na grobie

Majka, tatko, brat — cie odat
kaj [żena] udata na drugo seło. Ne
cie nosat leb. Majka za duszica, koł-
ku da ja spomnet, cie nosit.

Cierka na majka, tatko, brat —
nosit. Sede roditełstwo.

Sede w kucia od kaj szto se ro-
diła [żena] nosit za bratuczed. Toj
mu je brat. Tija ostanuat na tatkoj-
na; kako bracia cie mu bidat.

Starsza siostra za młodszą
tylko chleb nosi.

Młodsza siostra idzie do
starszej, ale chleba jej nie nosi.

Matka, ojciec [i] brat —
idą do kobiety wydanej do in-
nej wsi. Chleba nie noszą. Mat-
ka roznosi dla duszyczki, kiedy
ją wspomina.

Córka nosi [chleb] matce,
ojcu [i] bratu. Było nie było, są
rodziną.

Chleb się nosi w przypad-
ku śmierci.

Gdy umrze kuzyn w domu,
w którym urodziła się kobieta,
nosi [mu] chleb. Jest jej bra-
tem. [Bo] kuzyni zostają na oj-
cowiźnie; są dla niej jak bracia.

Zaduszki
Szestini — na pet nedeli, kogaj cie pribliżit na szesti, dwa dni da bidet

(= 40 dni) (wo [peta nedeła] ne prestanuesz, wo szesti dwa dni kuso da bidet).
Sedmini— na pet dena. Sedmini na pet dena od kogaj cie go zakopat, szestini
na 40 dena od kogaj cie go zakopat (Stefkojca).

Poł godina — da mu nosat. Godina — da mu nosat. Na połgodina i na
godina — najodzadi. Pa segaj do szestina go arnisa’a.

Na sedmini i szestini cie se prawit trpeza. Tija tri pati cie se nosit.

Szestini — [przypadają] po pięciu tygodniach, kiedy kończy się szósty,
bez dwóch dni (= 40 dni) (pięciu tygodni nie wystarczy, [obchodzi się], kiedy
brakuje dwóch dni do szóstego) [tj. szestini obchodzi się 40 dni po śmierci, czyli
dwa dni przed upływem szóstego tygodnia]. Sedmini— pięć dni [po śmierci].
Sedmini — piąty dzień po tym, jak zakopią [zmarłego], szestini — 40 dni po
tym, jak go zakopią (Stefkojca).

Pół roku [po śmierci] nosi się jedzenie. Rok [po śmierci] też się nosi. W pół
roku i w rok [po śmierci noszą] — i na tym koniec. A teraz po szestinach prze-
stali.

Na sedmini i szestini przygotowuje się trpezę. Trzy razy zanosi się [je-
dzenie].
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Trebowle. Zadużbina za syna (Radiwoja) w pół roku po śmierci.
Stojan (rówieśnik) przyczepia na chorągwi kwiaty i jabłko. Matka podlewa kwiaty wodą
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Trebowle. Zadużbina za syna w pół roku po śmierci. Jedzenie przyniesione na grób

Trebowle. Zadużbina za syna w pół roku po śmierci

Jedzenie na grobie. Matka klęczy i „tęskni” (tażit). Kobieta
obok mówi: „Ostaj, ostaj, dur si żiwa, dzie go wikasz?” —
„Przestań, przestań. Skoroś żywa, po co go wołasz?”.

Matka, ojciec i kutnica pełnią
swe obowiązki. Ojciec kroi kołacz,

matka szykuje porcje,
kutnica roznosi
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Trebowle. Zadużbina za syna w pół roku po śmierci. Matka rozdaje pszenicę
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Trebowle. Zadużbina za syna w pół roku po śmierci

Ojciec kroi kołacz, matka składa
ofiarę z pszenicy

Matka przy pełnieniu swych obowiązków:
nosi jedzenie od grobu do trpezy

Szestini— co się ma, co się je: jasje [jedzenie, strawa]. Obowiązkowo:
pszenica z miodem (gdy nie ma — z cukrem).

Cie nosime w crkwa za swite. To’a zakon — na swite. Cie odime w crkwa,
cie nosime za duszata.

Duowden, mrtwa sabota jesena (pred Mitroen wo petokot), Łazarica (pro-
letna)— predWelikden nosime na neja, Łazarica ja wikat. Mrtwa sabota zimna
(pred mesni pokładi, wo preskakałkata w petok).

Gospod da czuat koj imat presen grob wecie sweki sweden cie razdaat —
dur da storit godina.

Razdawaczkite: Bożić, Wodici Maszki, mrtwa sabota, pokładi mesni, po-
kładi sirni, Duowden, Łazarica, Welikden (na Dziurdzioen ne nosat), Petroji
pokładi, Bogorojczini pokładi, Golema Bogorojca (sweden), Arandzieł (swe-
den).

Nosimy do cerkwi dla wszystkich. To zakon — [nosić] dla wszystkich.
Idziemy do cerkwi, nosimy dla dusz.

[Nosimy w] Duowden, zaduszną sobotę jesienną (przed dniem św. Dymitra
w piątek), dzień św. Łazarza (wiosną)— przedWielkanocą nosimyw ten dzień,
nazywa się Łazarica. [I w] zaduszną sobotę zimową (przedmięsopustem, wtedy
kiedy przeskakujemy post w piątek)¹³³.

Jeśli ktoś ma, Boże strzeż, świeży grób, to już w każde święto rozdaje —
póki nie minie rok.

Rozdawanie [dla dusz ma miejsce w]: Boże Narodzenie, [Maszki] Wodici,
zaduszne soboty, mięsne zapusty, serowe zapusty, Duowden, Łazaricę, Wiel-
kanoc (w Dziurdzioen nie noszą), Piotrowe zapusty, zapusty Bogorodzicowe,
Wielką Bogorojcę (święto), Arandzieła (święto).

¹³³Więcej na ten temat por. wyżej w rozdz. „Tubylczy kalendarz. [Zapisy terenowe]”.
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Wołcze. Zaduszna sobota. Rozkładanie sofry

Wołcze. Zaduszna sobota. Sofra
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Wołcze. Zaduszna sobota. Sofra

Wołcze. Zaduszna sobota. Częstowanie pszenicą
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Wołcze. Zaduszna sobota. Składanie ofiar. Ojciec (Widoja) przy grobie syna

Ogólna razdawaczka (roznoszenie) (Stefkojca)

Wołcze. Świece w cerkwi

Za mrtwi duszi cie mu dajesz, cie
mu spomnisz czowekot. „Za senka.
Sencze, owa ti go dawam za senka”—
to się mówi, gdy się daje coś z ubra-
nia. „Za dusza” — za jadenieto; swe
za dusza cie welisz. „Za mrtwi duszi”
— cie welit. Swecie kogaj cie zapalisz:
„Bog da te prostit” cie reczesz i cie
go spomnisz czowekot. „Za dusza” —
również, gdy się daje kwiaty.

Ali imasz neszto na onaj wek,
szto go dawame za mrtwi duszi?
Imasz ali nemasz? Cie reczesz: „Za
duszica mrtwa”. Toj nenajeden, toj
nenapijen, cie mu nosisz.

Kiedy dajesz dla dusz zmarłych,
wspomnisz człowieka. „Dla cienia. Cieniu,
daję ci to dla cienia” — to się mówi, gdy
się daje coś z ubrania. „Dla duszy” — [gdy
dajesz] jedzenie; to dla duszy, tak się mó-
wi. „Dla dusz zmarłych”— powiesz. Kiedy
zapalasz świecę, powiesz: „Niech Bóg ci
wybaczy” i wspomnisz człowieka. „Dla
duszy” — również, gdy się daje kwiaty.
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Czy masz coś tu, na tym świecie, co się daje duszom zmarłych? Masz, czy
nie masz? Powiesz: „Dla zmarłej duszyczki”. Nienajedzonemu, nienapitemu
będziesz nosić [strawę]*.

Razdawaczka. Wołcze, 23 [sierpnia] 1932. Zanim się pocznie jeść jakiś
nowy plon (owoce, zboże, jarzyny), winno się najpierw rozdawać [go] za
duszę zmarłego. Obserwowany wypadek: Stefkojca od kilku dni żaliła się,
że jeszcze nie jadła tego roku melonów (różowych arbuzów — łubenica).
Informowała mnie, że są bardzo tanie, że pełno ich w Gostiwarze. W piątek
Kolo pojechał na targ i poleciłem mu przywieźć kilka sztuk. Gdy Stefkojca
na drugi dzień przyszła podziwiać arbuzy, ofiarowałem jej jeden, propo-
nując by go [pokroiła] i byśmy jedli. Wówczas […] wybuchnęła płaczem:
„Jeszczem w tym roku nie jadła […], nie mogę, Josif, nie mogę. Jutro będę
[roznosić] i dopiero wtedy [zjem]. Za [Radiwoja], syna. Już trzy lata, jak
umarł. I nie byłoby mi tak żal, gdyby tu umarł i tu leżał, a tak nie wiem,
ani gdzie leży, ani jak mu [tam]”. Tak arbuzy czekały do niedzieli.
W niedzielę Stefkojca pocięła jeden [arbuz] i chodząc po wsi, rozdawa-

ła. Przyszła i do mnie: „I ti da kasnesz za dusziczka Radiwojowa” — „I ty
przekąś dla duszyczki Radiwoja”. To jest zwykły zwrot, z którym ofiarowu-
je się zadużbinę [poczęstunek zaduszny]. Lub: „Za dusziczka Radiwojowa.
Neka mu budet sładko na onaj wek” — „Dla duszyczki Radiwoja. Niech jej
będzie słodko na tamtym świecie”. Odpowiedź: „Neka mu je pred Boga!”
— „Niech trafi do Boga!”.
Tego samego dnia Milenkojca roznosiła chleb i liście czosnku. Również

i mnie dała jedną porcję. Najwięcej obdarzała dzieci. Na drodze spotkała
Widimkę.Widimka [przyszła] do domu z naburmuszonąminą: „Milenkojca
mi to dała” — „Rzuć świniom” — poradziła matka (Stefkojca). Zadużbina
powędrowała do chlewa¹³⁴.

[Śmierć i adety]
Da se go mijet, e, kako da imat familija. Da go promenisz. Toa ne je adet.
Pszenica da mu kłaat — maszki, żenski. Swekoj koj cie mu dojdet cie mu

palit swecia. Da go tażat, toa srce take. Go tażat swite — koj da ne możet da
dotrpit.

Grob da mu se kopat; maszka rabota. Żeni ne możat da go kopat. Da go
nosat — maszka rabota. Owen da kołat — maszka rabotata, kurban.

Zadusza — żenska rabota. Wariwo cie mu warat, leb cie mu mesat, cie mu
kłaat kutnica. Da go tażat — żenski adet; cie sifkat swekoj, komu kako da go

*[W notatkach:] Cie te nosat na toj wek. [(Dusze, które nakarmiłeś) zaniosą cię na tamten
świat].

¹³⁴Por. interpretację zachowania matki i córki w podrozdz. „Akcja magii. [Summum ob-
serwacji i informacji]” i rozbudowany opis tej sceny w par. „[Indywidualna magia miłosna]”
w podrozdz. „Małżeństwo przez ucieczkę” w: Czarownictwo Porecza Macedońskiego w części 2.
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Trebowle. Mężczyzna niesie świecę na grób
w dzień sławy

bolit srce. Zadusza da kłaat na grobni-
ca — maszka, żenska. Cie jadat mażite,
żeni.

Żar da preczekorit, da ne se wratit
duszata po nimi: i maszki, i żenski. Take
si nawiknał narodot.

Sedmini —maszki swe; od domaci-
not cie bidet. I maszki i żenski: sedmini,
szestini.

Tażenie — żenski. Mażite tamo cie
zapalit swecia i cie ciutit. Żenata cie ta-
żit, swe cie tażit.

Zmarłego się myje —ma przecież rodzi-
nę. Zmienia mu się ubranie. To nie adet.

Dają mu pszenicy — i mężczyźni, i ko-
biety. Każdy, kto przyjdzie, zapala mu
świeczkę. Opłakują go; takie serce. Wszyscy,
którzy nie wytrzymują [z bólu], opłakują go.

[Dla zmarłego] kopią grób; to męska
robota. Kobiety nie mogą kopać. Zanieść
[zmarłego na cmentarz] — męska robota.
Barana zarżnąć —męska robota: ofiara (kur-
ban).

Ofiara za duszę zmarłego to kobieca ro-
bota: gotują strawę [wariwo], mieszą chleb,

kutnica kładzie [to na grobie]. Opłakiwanie to kobiecy adet; każdy, kogo boli
serce, podupada na siłach. Ofiarę za duszę kłaść na grobie — i męska, i kobieca
[robota]. Jedzą i mężczyźni, i kobiety.

Przestąpić żar, by dusza nie wróciła — i męski, i kobiecy [adet]. Tak naród
przywykł.

Sedmini — to wszystko męski [adet]; dokonuje [go] gospodarz. I męski,
i kobiecy to sedmini, szestini.

Lament — kobiecy [adet]. Mężczyzna zapali [na grobie] świecę i będzie
milczeć. A kobieta będzie opłakiwać, ciągle będzie opłakiwać.

Żałoba

Zeszłej zimy Wołcze przeszło epidemię tyfusu brzusznego. Było sied-
mioro umarłych¹³⁵. Nie ma domu, który nie postradałby członka lub przy-
jaciela. […] Od czasu pomoru — żałoba. Wesel się nie [urządza]. Kazomir,
który się żenił w lecie, żenił się bez swadby, skromnie. Również nie tań-
czy się oro. Czy [to] sława, czy inne święto, nikt nie tańczy. [Także] śpiew
[jest] zakazany: nikt nie śpiewa, ani dziewczęta, ani mężczyźni. I nikt nie
gra.

¹³⁵W innym miejscu Obrębski podaje: „Na trzydzieści rodzin […] było dziewięć zgonów”
(por. wyżej podrozdz. „Magiczna bruzda. II”).
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Jugosłowiańscy (serbscy) żandarmi we wsi

To są informacje, które otrzymałem po
przybyciu do wsi. Żałoba w zamiarze mia-
ła trwać cały rok. W listopadzie jednak,
a właściwie już w październiku, poczęło się
naruszanie zakazu. […]
Najpierw przełamały go domy, któ-

re nie postradały [nikogo] podczas epide-
mii. W końcu października przybyli żan-
darmi z Pekliszta, pijani. Zgromadzenie
u Miłosija. Tam muzyka i taniec. Poszliśmy
z Cirem. Najpierw zabawa ustała. Ale po-
tem, po uzyskaniu placet Cira, rozpoczęła
się z powrotem.
[Potem] rozpoczęło się gromadne ple-

cenie rogóżek. Po domach zbierały się
dziewczęta [i] młode żony. [Śpiewały] pie-
śni. Śpiewały dziewczęta z nieżalących [tj.
niebędących w żałobie] domów; inne słu-
chały.
Na sławę (Sweti Arandzieł ¹³⁶) grano

i śpiewano u Miłosija, u Gerasima, Sekuły.
Przed domem Miłosija oro w dzień. Trwało kilka godzin. Żałobnicy (Ko-
lo, Apostoł) tylko stali i patrzyli. Gdym zapytał Kola, dlaczego nie tańczy:
„A, ne!”. — „Bo nie!”.
Za parę miesięcy żałoba zapewne całkowicie minie.
Na kolenie wieprzów¹³⁷ śpiewano nawet u Cira. Śpiewał Sekuła, Risto,

Miłosija — [inni] tylko słuchali.
Niedawno Kolo poszedł na swadbę; chciał jechać jako swat, ale go ute-

pano [zmitygowano]. Czy udział w swadbie nie [jest] zakazany żałobą?

Stefkojca po śmierci Kostadina miała sen. We śnie przyszli dwaj swa-
towie, turcy, z Koryta. Przyszli, [a ona ich] pyta: „Otidofte da se priczestu-
wate?” [„Poszliście przyjąć komunię?”]. — „Ne sodesze. Tuku sme ispratili
Igneta. Ne otidofme”. [„Nie szło nam iść. Ale wysłaliśmy Igna. Nie po-
szliśmy”]. — „Arno. Arno. Tuku ne mi se raspusztajte moszno. Ne majte
moszno”. [„Dobrze, dobrze. Tylko mi się tu nie rozbisurmaniajcie za bar-
dzo. Nie za bardzo”]. I odeszli. „A szto ubawi bili swato’i!”. — „A jacy to
byli piękni swatowie!”.
Wtedy był Golem Welikden [Niedziela Wielkanocna]. Wszyscy zostali

w domu, tylko Igna wysłali „da se priczesti” [żeby przyjął komunię]. I Wi-
dimkę również. I wtedy się przyśnił ten sen (Welᴶanica, Stefkojca, Ciro).
Kto żali, „ne se priczestat” [nie przyjmuje komunii]. […] Dziewczy-

na nie nosi pieniędzy w gerdanie [naszyjniku z monetami], idzie odziana

¹³⁶8/21 listopada.

¹³⁷Świniobicia zaczynają się od Mitro’ena (26 października / 8 listopada).
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jak najskromniej. Kobieta zawiązuje chustkę pod brodą*. Kobieta w ogó-
le latem nie nosi guni, tylko zimą. (Stąd moje pierwsze wrażenie, że guni
w Wołczu wcale nie ma — wszystkie kobiety [były] w żałobie; Damjanica
pierwszy raz włożyła gunię po sześciomiesięcznej zadużbinie — jesienią,
gdy poczęło być chłodno).
Stefkojca i Widimka nie nosiły guni pełne trzy do czterech lat. Stefkojca

miała sen. Przychodzi do niej Welᴶanica i mówi: „Zaszto ti to? Daj mene
[Po co ci to? Daj mi]. Ty masz dosyć: raz — dwa — trzy, a ja nic. Daj mi”.
To było po śmierci Kostadina. I później do czwartego roku nie nosiły guni
— pod presją Stefkojcy, która w tym kierunku „karała” [tj. strofowała]
Widimkę.
Stefkojca mówi, że matka i siostra żalą do trzech lat. Jest to maksimum

żałoby. Świekra tylko rok. Nie ma [jeszcze] roku, gdy umarła jej snaa [sy-
nowa]¹³⁸, a mówi: „Trebet da se otpusztat [Trzeba odpuścić]. Już jest rok”.
(Do roku jeszcze kilka miesięcy). Również mówi, [że] kto żali, nie idzie ze
swatami [tj. nie wchodzi w skład drużyny weselnej]. Ale już się odpuszcza.
Mąż żali do roku i [krócej].

*[W notatkach:] Zmiany w ubraniu jako znak żałoby. Mężczyźni się nie golą, zapuszczają
brodę. [Przykład]: Genadija [w] Drenojcu. Kobiety zawiązują chustkę pod brodą zamiast na
karku. [Przykład]: Damjanica [w] Trebowlu (inf. Welᴶanica [i] własne informacje).

¹³⁸Mowa o Cirejcy, zmarłej żonie Cira.
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Kursywą oznaczono imiona fikcyjnych bohaterów tekstów epickich i lirycznych.

Aleksander (Trajanowcy w Trebowlu)
76

Aleksandrejca 666
Alekse (Trajanowcy w Wołczu) 70
Allah 61
Anna, św. (Ana, sw.) 291, 298
Anastos (Pejowcy) 71
Andrzej, św. (Andrej, sw.) 297; zob.
też Jandrija, sw.

Andziełko 422, 423, 430, 431
Andziełko (Igrinowcy) 80
Andziełko (Pawlewcy) 71, 72, 82, 111
Andziełko (Miłoszowcy) 72
Andziełko, s. Miłosija 569, 571, 573,
574, 667

Andziełkowcy (Andziełkowci) 110
Apostolica 140
Apostoł (Pawlewcy) 71, 72
Apostoł (Mitanowcy) 72, 721
Arandzieł → Michał Archanioł, św.
Atanasij Weliki (Aleksandrijski), sw.
→ Atanazy Wielki

Atanazy Wielki, św. 136, 300, 311
Awram, założyciel Wołcza 65, 66, 70
Awramica Kriwosokajca (Awramica
Krzywogłowa) 220, 222

Awramowcy (Awramowci) 65–67, 70,
71, 268, 360, 376, 678

Barbara, św. (Warwara, sw.) 297, 298
Barnaba, św. (Warnawa, sw.) 298
Bartłomiej, św. (Wartołomej, sw.) 298
Barutowcy (Barutowci) 73, 77, 78,
133

Basnarica z Suszicy 666
Baudelaire Charles 689
Bawcena (Befcena, c. Rafajla) 82, 358
Bazyli Wielki, św. (Wasilij Weliki, sw.)
300, 388

Befcena 132
Benedict Ruth 324
Beżo 187
Biegeleisen Henryk 24

Bielenin-Lenczowska Karolina 26, 27,
41, 42

Biljear 438
Biljka 439
Biłbilica ze Zdunia 609
Biłbił 430, 431
Bobczew Stefan Sawow 24
Bogatin 538
Bogdan Welejczyn (Petrewcy) 70, 360
Bogdanica 70, 71
Bogišić Valtazar 24
Bogorojca (Bogorodica, Bogurodzica,
Gosporojca) → Matka Boża

Bogusławska Magdalena 40, 42
Bosiłka (Petkowcy) 76
Bosiłka (Bazylia) 174, 175, 178
Bożin, domazet w Wołczu 70
Bożinica z Rastesza 25, 565, 578, 593,
598, 630, 635, 651, 655, 657–662,
665, 666, 671

Bożinowcy (Bożinowci) 631
Bożkowcy (Bożkowci) 70
Bożo 457, 458
Bożun 76
Bóg (Gospod, Gospud; Pan) 61, 86,
122, 127, 128, 131, 132, 161,
164, 168, 169, 172, 183, 185, 211,
228–232, 234–239, 241, 243, 244,
251–259, 261–266, 270, 273–275,
277, 279, 282–284, 287–290, 292,
293, 295, 300, 306, 310, 313, 319,
326, 331, 351, 384, 395, 425, 426,
457, 459, 465, 466, 468–470, 472,
473, 490, 509, 520, 527–529, 531,
532, 535, 539, 544, 555, 563, 569,
574, 587, 594, 597, 621, 645, 646,
651, 663, 666, 672, 673, 679, 683,
685, 686, 699, 701–705, 715, 718,
719

Branko (Srbinowcy w Trebowlu) 72–
–74

Branko z Wołcza 358
Bremcze 358
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Budimka 82; zob. też Cirejca
Budziszewska Wanda 38

Chałasiński Józef 94
Cirejca (Budimka) 138, 702, 722
Ciro 19, 71, 72, 80, 82, 90, 93, 96, 98,
104, 105, 110, 112, 131, 141–143,
268, 310, 343, 344, 374, 415, 419,
423, 450, 477, 479, 496, 596, 661,
686, 701, 721, 722

Ciska 76
Ciurcio, kapitan 172; zob. też Dzior-
dzie Kapetan

Cweta (siostra Kolojcy) 92, 93
Cweta 348
Cweta (Kwietna) 386, 440, 441, 588,
589, 609, 615, 679

Cwetan, s. Cwetkojcy 71
Cwetko (Trajanowcy w Trebowlu) 75,
77

Cwetko (mąż siostry Kolojcy) 92, 93
Cwetko 225, 556
Cwetko 440, 441
Cwetko Iwanowić z Bitowa 691–694,
697

Cwetkojca 25, 71, 90, 165, 471, 558,
559, 560, 564, 578, 581, 584, 586,
590, 591, 598, 600, 601, 619, 622,
623, 625, 626, 628, 631, 634, 636,
641, 656, 657, 662, 664, 665, 667,
671, 677, 678, 682, 683, 686

Cwetkowcy (Cwetkowci) 71
Cychnerska Anna 41
Cyryl św. 226
Czedomir (Matewcy) 70

Dabe, domazet w Trebowlu 73, 74
Dabejca 73
Dabewcy (Dabewci) 73
Dajlica 70, 71, 360, 424
Dajlowcy (Dajlowci, Dajłowci) 71,
360

Damjan (Pejowcy) 71
Damjan (Gudewcy) 74
Damjan (Grujowcy) 77, 78
Damjan 303, 532, 586, 676, 685,
686

Damjanica 722
Danica (Petkowcy) 76, 144
Danica (Stojkowcy) 82
Danił 81, 82, 136, 586, 587
Deso (Stojkowcy) 72, 82, 84, 88, 105,
110, 193, 430

Desojca (Nerandża) 89, 90, 117, 123,
200, 265, 266, 440, 446, 449, 471,
473, 526, 536–539, 542, 543, 545,
554, 560, 561, 576, 578, 580, 594,

596–598, 612, 616, 647, 650, 651,
653–655, 661, 662, 664–667, 673,
674, 676, 679, 683, 686, 703

Desowcy (Desowci) 105
Despot 556
Diłber 438
Diło 74
Dimitrije (Dmitrije) zWołcza 273, 422
Dimko (Pejowcy) 71
Dimko (Grujowcy) 77
Dimko (Dmitrije, Dimitrija) (Kraj-
czewcy) 80–82, 91, 450

Dimoski Zvonko 26
Dmitrije z Zagradu 423
Doce 386
Dojczin, domazet w Wołczu 70, 71,
98, 243, 255, 257–259

Dojczin (Trajanowcy w Trebowlu) 75,
76

Dojczinica 71, 556, 557
Dojczynowcy (Dojczinowci) 70, 71
Dosta 588, 589
Dragina (Stojkowcy) 82, 94, 651,
653

Dragolᴶub 72, 81, 82, 268, 358, 647
Dragouni Olimpia 42
Dragutinica 90, 91
Duko 74
Dunawka (ż. Stawra z Trebowla) 76
Durkheim Émile 323, 324
Duszan, s. Milenka 90, 91, 400
Duszan ze Zdunia 699
Dymitr 274, 423; zob. też Dimitrije,
Dmitrije

Dymitr, św. 115, 294, 295, 413, 715
Dzierasim Nikołowić 492
Dzierman → German, św.
Dzino (Barutowcy) 77
Dzino Nikolić (Nedełkowcy) 77, 78
Dziordzie Kapetan 172
Dziordzija, sw. 295, 297, 305; zob. też
Jerzy, św.

Dziordzijca 71, 360, 657, 663, 671
Dziurczinowcy (Dziurczinowci) 71,
80

Dziurdziojca 657
Dziuro 438
Dżerman → German, św.

Eleazar, św. 309
Eliasz, św. (Ilija, sw.) 230, 233, 255,
256, 308, 466–468, 470, 474

Elwiza 119, 319, 376
Engelking Anna 12, 13, 20, 27, 30,
35, 37, 40, 43, 55, 60, 63, 68, 69,
72, 73, 79, 85, 103, 152, 153, 226,
242, 244, 274, 291, 520, 689
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Engelking Ryszard 689
Evans-Pritchard Edward Evan 94

Fastyn Marcin 41
Firth Raymond 325
Focjusz I Wielki 228
Fortune Reo 34, 325, 331
Franejca 90
Frazer James George 322, 323

Gabriel, archanioł (Gawrił, arhangeł)
308

Geertz Clifford 28
Genadija z Drenojca 722
Georgij Pobedonosec → Jerzy, św.
Gerasim (Petrewcy) 70, 721
Gerasim (Gudewcy) 74, 144
Gerasimicz 144
German, św. 474
Gligur 358
Golda Barbara 94
Goody Jack 36
Gorica 81, 82
Gospod (Gospud) → Bóg
Gosporojca (Bogorojca, Bogorodica,
Bogurodzica) → Matka Boża

Grabowska Ewa 40
Grbić Sawatije M. 661
Grozda (Winogrona) 615
Grujo (Grujowcy) 77
Grujowcy (Grujowci) 77, 78
Grunwald-Hajdasz Barbara 52
Grzegorz, św. (Gligurija, Grigorije
Mołczaliw) 298

Gudewcy (Gudewci) 72, 74
Gyłybow Iwanczo 42

Halpern Joel M. 30, 36–38, 40
Handelsman Marceli 52
Hartland Edwin Sidney 322
Hubert Henri 323, 324

Ignacy, św. (Ignat Bogonosec, sw.)
299, 354

Ignat (Igne) 72, 80, 82, 268, 495, 496,
532, 633, 637, 664, 685, 721

Ignejca (Jefra) 80, 92, 136, 177, 187,
532, 648, 685

Igrinowcy (Igrinowci) 80
Ikonija → Iwonija
Ilija (Jankowcy) 71, 499
Ilija, sw. → Eliasz, św.
Ilijca 71
Inacka (Stojkowcy) 81, 82, 84, 647
Ismajle, judej (Ismaił, topielec) 463,
466

Iwo 185

Iwonija (Ikonija) 691, 692
Izdraiłka 82

Jaglika (Stojkowcy) 604, 605
Jan Chrzciciel, św. (Jowan Krstiteł,
sw.) 33, 95, 96, 300, 306, 309,
310, 314, 319, 396, 460–462

Jana 178, 179, 441, 607, 609, 618
Jandrija Trajanowić 74–76
Jandrija, sw. 297, 312; zob. też An-
drzej, św.

Jane (Pawlewcy) 72
Jane (Trajanowcy w Trebowlu) 75, 76
Janejca z Rastesza 655, 657, 671
Janek (Jan Kowalski) 35
Janina Kadana 183
Jankowcy (Jankowci) 70, 71
Jankuła, wojewoda 194
Jasiewicz Zbigniew 42
Jefra 80, 82; zob. też Ignejca
Jefrenij 704, 705
Jeftimija 80, 82, 92, 93; zob. też Ko-
lojca

Jeremiasz (Jaremija), prorok 305, 412
Jerina 463, 466, 618
Jerzy, św. 33, 117, 239, 295, 305, 345,
362, 409; zob. też Dziordzija, sw.

Jewronij 112
Jezus Chrystus (Isus Hristos, Ristos;
Syn Boży, Pan) 86, 139, 230, 231,
279, 292, 300, 301, 303–305, 316,
318, 354, 461, 500, 683

Jidira 358
Joachim, św. 291
Joanka, judejka (Joanka, topielica)
463, 466

Jordan Mitrowić 78
Josif → Obrębski Józef
Jowa (Trajanowcy w Wołczu) 70
Jowan (Michajlewcy) 70, 112, 423
Jowan (Petkowcy) 76
Jowan 407
Jowan (Juwan) Krstiteł → Jan Chrzci-
ciel, św.

Jowancze (Pejowcy) 71, 628, 649
Jowanczejca 90
Jowanejca 94
Jowanica 90, 273, 274
Jowanka, założycielka Wołcza 65, 66
Jowanka (ż. Pawla) 344
Jowanowić Petar S. 15, 16, 19, 31
Jowcze (Awramowcy) 676–678, 681–
–683

Jowcze (Barutowcy) 77
Jowe (Pejowcy) 71
Jowejca 558
Jowejca z Kosowa 630
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Kalimanowcy (Kalimanowci) 80, 691,
692

Kalina 74, 76; zob. też Sofrejca
Kaniowska Katarzyna 26
Karłowicz Jan 322
Kata 600, 601, 607, 609
Katerina 463, 466, 600, 601, 607, 609,
618

Kaze (Kazomir) (Srbinowcy) 71, 720
Kazejca 71
Kerner Aleksy 41
Kijewska-Mielczarek Anna 42
Kitan (Kite) z Zagradu 101
Kittredge Tracy B. 37
Klimaszewska Jadwiga 12
Kofile (Dajlowcy) 70
Kolo (Nikoła) 19, 72, 80–84, 92, 93,
104, 105, 123, 125, 133, 134, 136,
142–144, 241, 260, 261, 268, 273,
279, 392, 397, 422, 471, 496, 527,
528, 533, 537, 548, 550, 553, 554,
558, 593, 604, 631, 633, 636, 637,
647, 652, 661, 664, 671, 676, 680,
681, 685, 701, 719, 721

Kolojca (Jeftimija) 80, 84, 92, 93, 105,
134, 136, 138, 143, 144, 647, 666,
685, 686

Konstantyn I Wielki (Kostadin, car)
182, 183

Kostadin (Grujowcy) 77
Kostadin (Krajczewcy) 80–82, 105,
136, 721, 722

Kostadin ze Zdunia 698, 699
Kostadin z Rastesza 433, 639, 640
Kostadinica (Lᴶubka) 80, 82
Kostadinka 90, 91
Koste 566
Kostowcy (Kostowci) 70, 200
Kowerska Zofia Antonina 322
Krajcze 72, 80–82, 84, 105
Krajczewcy (Krajczewci) 19, 71, 72,
80–82, 84, 104, 105, 647

Krajnia (Krajna) 588, 679
Kramer Heinrich 348
Kroeber Alfred Louis 94
Król Marcin 323, 324
Krstana (siostra Welᴶana) 155, 631,
649, 652, 654

Krste (Bożkowcy) 70, 71, 360, 632
Krste (Michajlewcy) 74
Krstewcy (Krstewci) 73
Krzeczkowski Henryk 322
Krzywicki Ludwik 323
Kubica Grażyna 23, 29, 94
Kuczyńska Anna 37
Kuper Adam 26
Kurczewska Joanna 40

Kuzmo 205
Kwietna→ Cweta

Lamprecht Karl 52
Lange Antoni 49
Lehmann Friedrich Wilhelm Paul 322
Leś Barbara 331
Lévi-Strauss Claude 36
Lᴶuba (Pawlewcy) 72
Lᴶuba (Luba) 212, 621, 623
Lᴶube 92
Lᴶubejca 92
Lᴶubka 80, 82; zob. też Kostadinica
Lᴶubomir (Grujowcy) 77
Lowie Robert 324
Lubaś Marcin 42
Lucheska Eli 26

Łazarz, św. 304, 414, 715
Łazor (Miłoszowcy) 72
Łazor (Pawlewcy) 71, 72
Łozan 182

Mach Zdzisław 94
Machabeusze, św. (Makaweji, sw.)
309

Madziowcy (Madziowci) 70, 71, 80
Mahomet 61
Malinowski Bronisław 9, 11–14, 16,
20–23, 26–29, 31–34, 36–38, 94,
325, 331

Mara 171, 179
Mara (siostra Kolojcy) 92, 93
Mara 200
Marcin, św. 279, 295, 297, 451
Marett Robert R. 323
Marica 82, 88, 89, 545, 647, 648
Marija (Maria) 318
Marinow Dimitar 22
Marko 102
Marko 182, 492
Marko z Prilepu 188, 194, 208
Marko, królewicz (Marko, kralewicz)
31, 32, 98, 243

Marko Dziurowić 691–693
Markowcy (Markowci) 70, 71, 102
Masa 82
Mate Kostadinowić (Grujowcy) 77, 78
Mate (Matewcy) 68
Mate (Mrcewcy) 80
Mate (Trajanowcy w Trebowlu) 75, 76
Matewcy (Matewci) 68, 70
Matka Boża (Bogorojca, Bogorodi-
ca, Bogurodzica, Gosporojca) 86,
230, 231, 291–293, 298–300, 307,
309–311, 313, 314, 454, 455, 499,
500, 534, 588, 589, 663, 683, 715
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Mauss Marcel 323, 324
McLennan John Ferguson 93
Mead Margaret 38, 325
Meglena 80–82, 348, 599, 600; zob.
też Stefkojca

Mena 76, 144, 145
Merkuriusz, św. (Merkurij, Merkurija,
Markurij, Markulija, sw.) 297

Metodija Weselinowić 78
Metody, św. 226
Michajlewcy (Michajlewci, Mi’ajlew-
ci) w Trebowlu 72, 74

Michajlewcy (Michajlewci) w Wołczu
70

Michał Archanioł, św. (Arandzieł,
Randzieł) 230, 295

Micko (Stojkowcy) 72, 81, 82, 84, 88,
89, 193, 538, 578

Mickojca (Tasa) 84, 89, 93, 116, 647,
650

Mijatowić Stanoje M. 661, 662
Mikołaj, św. (Nikoła, sw.) 230, 297,
298, 305, 310, 311, 350, 413, 446,
513

Mile (Milewcy w Trebowlu) 77
Milejca Czestoprdlica (Milejca Często-
pierdzioła) 223

Milenko 104, 268, 270, 399, 400, 604,
671

Milenko Dziurowić 691–693
Milenkojca (Sołtana z Botusza) 132,
333, 719

Milenkowcy (Milenkowci) 71
Milewcy (Milewci) 77, 78, 89
Milica, królowa 77, 206
Miliwojka 691
Miłan 172
Miłan 691
Miłofka 172
Miłosije (Miłosij) 99, 573, 721
Miłosijca 339, 569, 647
Miłosz (Miłoszowcy) 71, 72
Miłosz 256, 257, 596
Miłosz, wojewoda (Miłosz, wojwoda)
98

Miłoszica (Trenda) 209, 360, 545,
578, 587, 598, 649, 651–653, 657,
666, 671

Miłoszowcy (Miłoszowci) 71, 72
Miłutin (Matewcy) 70, 71, 165, 360
Miłutin, s. Rafajla 82, 88
Miłutin z Botusza 532, 665
Mirczejca z Reczan 350, 351, 556,
561, 672

Mirko 77
Mitan 72
Mitanica 71, 209, 360, 424, 580, 666

Mitanowcy (Mitanowci) 71, 72
Morgan Lewis H. 87
Moszyński Kazimierz 9, 11, 12, 20–22,
24, 31–33, 36, 649, 675

Mrata, sw. → Marcin, św.
Mrcewcy (Mrcewci) 80
Mróz Lech 40, 41

Nadeżda (Krajczewcy) 82
Nadeżda (Trajanowcy w Trebowlu) 74
Nadeżda, dziewczynka z Trebowla
75–77, 144, 145

Najde 75, 76
Naste (Matewcy) 71, 360, 430, 431
Nastejca (Nastojca) 165, 649
Nastewcy (Nastewci) 70
Nastojca 178
Nastojca Czestoprdlica (Nastojca Czę-
stopierdzioła) 220, 222

Nazlin Kostadin 183, 184
Nedełka Bożinica 386
Nedełko 77
Nedełkowcy (Nedełkowci) 77, 78
Nerandża 82, 89, 348; zob. też Desojca
Nerandża (Petkowcy) 76
Nicolini Fausto 49
Niedziela, św. (Nedeła, sw.) 307, 316,
318, 319, 467

Nikoła, założyciel Wołcza 65, 66, 70
Nikoła (Kolo) 80; zob. też Kolo
Nikoła (Nedełkowcy) 77
Nikołcze, dziacze (Nikoła, diakon) 316
Nikoła, sw. → Mikołaj, św.
Nikołowcy (Nikołowci) 66, 70, 71,
376, 678

Nitsch Kazimierz 9, 11
Nofit, s. Milenka 104

Obrębscy 35, 37
Obrębska Maria 35
Obrębska Paula 43
Obrębska-Jabłońska Antonina 37
Obrębski Józef (Josif) 9–17, 19–43,
47, 49, 50, 52, 54, 56, 61, 63, 65,
66, 70, 72, 76, 77, 79, 81, 86, 89,
93, 94, 97, 109, 112–114, 116–
–118, 122, 127, 129, 136, 139,
143, 145, 148, 154, 161–163, 167,
168, 170, 175, 186, 191, 198, 202,
222, 226, 229, 232, 240, 242, 264,
266, 267, 273, 292, 294, 295, 298,
311, 315, 316, 319, 321–323, 325,
335, 339–341, 344–350, 353, 354,
358, 366, 371, 376, 408, 427, 431,
440, 444, 446, 449, 473, 493, 511,
530, 531, 550, 562, 564, 565, 586,
587, 590, 597, 604, 619, 624, 631,
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635, 642–644, 647–649, 651, 657,
659, 661, 662, 666, 669, 675, 699,
702, 703, 707, 719, 720

Obrębski Stefan 43
Odża (hodża) ze Strgomiszta 351–353
Ognian, ojciec Stojana 579
Ognian (Pawlewcy) 72
Ognian Kostadinowić Dukowski 691–
–693

Oliwar 76
Ozimek Jakub 40, 134, 145

Paluch Andrzej K. 331
Pantelejmon, św. 308
Paraskiewa, św. 115, 293; zob. też
Petka, sw.

Paun (Paweł) 610
Paweł, św. (Pawle, sw.) 298, 307, 455,
458

Pawle (Krajczewcy) 72, 80, 82
Pawle (Pawlewcy) 68, 72, 82
Pawlejca z Kosowa 578, 588, 657, 666
Pawlewcy (Pawlewci) 68, 70–72, 84,
111

Pawłowić Jeremija M. 647, 661
Pazio-Wlazłowska Dorota 660
Pejo Mitrowić 78
Pejowcy (Pejowci) 70, 71, 109, 112
Petar, s. Rafajla 82
Petka, sw. 115, 293, 467; zob. też Pa-
raskiewa, św.

Petka Rzymska, św. 293, 308, 309
Petko, założyciel Trebowla 72, 76
Petkowcy (Petkowci) 72, 73, 76, 77,
144

Petrewcy (Petrewci) 70
Petrowić Karadziordzie 172; zob. też
Dziordzie Kapetan

Pianka Włodzimierz 38
Piotr, św. (Petar, Petor, sw.) 136, 298,
307, 314, 455, 458, 460, 673, 674,
715

Polański Edward 9
Pop z Breznicy 530, 531
Pop z Trebowla (Genadija) 74, 77,
141–143, 246, 391–393, 532, 657,
659, 660

Popadia z Trebowla 659
Popowcy (Popowci) 74
Posern-Zieliński Aleksander 42
Preuss Konrad Theodor 322
Prokop, św. (Prokopij, sw.) 308
Prokopiuk Jerzy 324

Racko 80, 91, 105, 496; zob. też Ra-
tomir

Radcliffe-Brown Alfred Reginald 94

Radiwoj (Krajczewcy) 81, 82, 719
Radiwoj z Trebowla 532, 704, 705,
712

Radowan 172
Radowanowić Wojisław S. 17, 19
Rafajle (Stojkowcy) 72, 79–82, 84, 88,
89, 105, 110, 165, 166, 246, 339,
636, 682

Rafajle (Trajanowcy w Trebowlu) 75,
76

Rafajlewcy (Rafajlewci) 105
Rafajlica (Trajanowcy w Trebowlu)
77

Rafajlica (Trendafiłka) 82, 89, 117,
562

Randzieł → Michał Archanioł, św.
Ranke Leopold von 52
Rastemica 71
Ratomir 80, 82, 495, 496, 567; zob.
też Racko

Rattray Robert Sutherland 331
Ratzel Friedrich 48
Rękas Joanna 27, 35, 41
Riste (Risto) z Wołcza 633, 685, 721
Ristejca 339, 394, 647
Risto (Grujowcy) 77
Ristos 304, 318; por. też Jezus Chry-
stus

Rivers William H.R. 94
Riza (Stojkowcy) 82
Rsojca 649, 655, 662
Rumena 81, 82, 268, 358, 495, 496,
604–606, 647

Ruża (Petkowcy) 76, 144
Ruża, dziewczynka z Trebowla 144
Ruża (Róża) 609

Salomea, św. 309
Sarajtinka 386
Sawa 463, 466
Sawa, św. 298
Sawicki Ludomir 9, 11
Schmidt Wilhelm 324
Sekuła (Bożkowcy) 21, 26, 70, 71,
273, 360, 546, 547, 661, 721

Sergenija 691
Sewda (Zmysła) 600, 601, 615, 679
Sewderina 600, 601
Sime 74, 76
Simun, judej (Szymon, topielec) 463,
466

Sławka 21
Słobodan 76
Smiłka (Kocanka) 174, 175, 178
Sofre (Dziurczinowcy) 99, 165, 313,
314, 360, 558, 559, 601

Sofrejca (Kalina) z Trebowla 74
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Sofrejca Czestoprdlica (Sofrejca Często-
pierdzioła) 178

Sokolewicz Zofia 42
Spase (Dajlowcy) 70
Srbinowcy (Srbinowci) w Trebowlu
72, 74

Srbinowcy (Srbinowci) w Wołczu 70,
71

Srezo 73–75
Stafre (Stafro, Stawro) z Wołcza (Ma-
tewcy) 77, 423

Stafro z Trebowla 74, 76, 77; zob. też
Stawro Stojanowić z Trebowla

Stame (Michajlewcy w Wołczu) 70,
112

Stamejca (Elena) 339
Stamenko 676–678, 680–683, 685
Stana (Wstana) 600, 601, 615, 616,
679

Stawro Stojanowić z Trebowla 19, 59,
75–77, 144, 507, 661

Stefan Urosz III Deczański, kr. Serbii
295; zob. też Mrata, sw.

Stefan Weselinowić 77, 78
Stefko (Krajczewcy) 72, 80–82, 110,
343, 344

Stefko z Rastesza 423
Stefkojca (Meglena) 19, 20, 80, 81,
84, 90, 92, 105, 123, 136, 138,
174, 225, 267, 268, 273, 310, 357,
361, 430, 431, 436, 437, 450, 472,
526, 529, 532, 545, 546, 553–555,
557–559, 565, 567, 569, 573, 574,
580, 583, 584, 593, 596, 598,
604–606, 612, 617, 625, 628, 631,
633, 635, 641, 644, 646–650, 652,
653, 655, 657, 661, 662, 664, 665,
667, 669, 671, 674, 678, 680, 681,
685, 700, 701, 703, 711, 718, 719,
721, 722

Stefkowcy (Stefkowci) 19, 71, 72, 80,
105, 110–112, 339, 357, 360, 419,
496, 499, 532

Stefkowić 532
Stojan (Stojanowcy) 74, 102
Stojan, s. Ogniana 579
Stojan Trpkowić 77, 78, 130, 279,
421–423, 458, 712

Stojan 597, 626
Stojanowcy (Stojanowci) 72, 74,
102

Stojko (Stojkowcy) 71, 72, 79, 80, 82,
84, 105, 110, 423, 546, 547

Stojko (założyciel Wołcza) 65, 66, 70
Stojko (Grujowcy) 77
Stojko, s. Rafajla 72, 80–82, 84, 155,
358, 562

Stojko (Trajanowcy w Trebowlu) 75,
76, 79

Stojkojca 105, 664, 665, 669
Stojkowcy (Stojkowci) 65–67, 70–72,
80, 82, 84, 89, 104, 105, 110, 112,
200, 268, 343, 376, 392, 430, 431,
499, 538, 562, 647, 682

Stojmirka 21, 82, 165, 273, 274, 636
Stojna 600, 601
Stojna Stogodiszna (Stojna Stuletnia)
618

Stojo 75, 76
Suło (Sulejman) 188, 194
Sweta 72
Szafrański Józef 48
Szwat-Gyłybowa Grażyna 42

Talaleo de Egea, św. (Tałalej, sw.)
305, 309

Tanowić Stewan 426, 428
Tarkowska Elżbieta 323
Tasa 82, 89; zob. też Mickojca
Tase, s. Rafajla 82
Taso, s. Cwetka 691, 693
Teleżyńska Helena 42
Temełko 558
Teodor, św. (Todor, Tyron, Tyro, Ti-
ron, Tiro, Teron, sw.) 302, 628

Todora 81, 82, 89, 348; zob też Welᴶa-
nica

Todorica (matka Gerasima) 71, 360,
657

Tofile 691
Tofilica 666
Tome 268, 538, 545, 560, 561, 578,
584, 590, 591, 625, 650–654; zob.
też Tomisław

Tomicki Ryszard 331
Tomisław 72, 82, 84, 538, 588–590,
593, 666, 667; zob. też Tome

Topolińska Zuzanna 38
Trajan (Barutowcy) 77
Trajan (Grujowcy) 77
Trajan Petkowić (Trajanowcy w Tre-
bowlu) 68, 74–76

Trajanowcy (Trajanowci) w Trebowlu
72, 74, 75

Trajanowcy (Trajanowci) w Wołczu
68, 70

Trajcze 77
Trenda 72, 587; zob. też Miłoszica
Trendafiłka 82, 89, 562; zob. też Ra-
fajlica

Trpe (Trpo) 19, 73–77, 79, 80, 86,
112, 114, 118–122, 144, 243, 263,
270–272, 279, 312, 532, 576, 578,
579, 660
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Trpke 77
Tryfon, św. (Trifun, sw.) 300
Tylor Edward Burnett 322

Upalevski Ilija 41

Van Sickle John 11–13
Vico Giambattista 49
Vidoeski Božidar 38
Vrażinovski Tanas 37, 40, 41

Waligórski Andrzej 94
Wana 82, 129, 631
Wancze z Babuncza 182
Warnawa, sw. → Barnaba, św.
Wartołomej, sw. → Barłomiej, św.
Warwara, sw. → Barbara, św.
Wasilij (Wasił) Weliki, sw. → Bazyli
Wielki, św.

Wasił Ristić Kostadinowić (Wasile)
77, 78

Waszczyńska Katarzyna 518
Wele (Trajanowcy wWołczu) 70, 513,
666

Wele Kostowski 344
Welejca 70, 547, 610, 611, 634, 649,
657, 666, 669–671

Welᴶan (Stojkowcy) 71, 72, 80–82, 84,
88, 89, 92, 105, 110, 133, 155,
166, 360, 555

Welᴶan 256, 257
Welᴶanica (Todora) 59, 70, 80, 89, 90,
92, 112, 133, 140, 209, 246, 266,
268–270, 279, 435, 438, 440, 456,
471, 473, 529, 530, 532, 533, 535,
536, 541, 554–556, 558, 562, 564,

575, 578–580, 593, 630, 635, 636,
643, 644, 647, 649, 653, 654, 657,
661, 662, 665, 671, 680, 681, 700,
701, 721, 722

Welᴶanowcy (Welᴶanowci) 105
Wełomir (Stojkowcy) 82, 89, 116
Weselin 77
Wida 386, 614–616, 618
Widimka 81, 82, 84, 91, 92, 129, 130,
171, 175, 179, 187, 193, 208, 210,
241, 339, 355, 576, 606, 649, 719,
721, 722

Widoja (Michajlewcy w Wołczu) 70,
112, 360, 677, 681, 700, 718

Widojojca 339
Widojowcy (Widojowci) 108, 109,
112

Wielika 76
Wito z Zagradu 307
Wojo 96, 97
Wojnio 186, 199, 206
Wstana→ Stana
Wydżga Bohdan 689

Zadrożyńska Anna 323
Zafir (Bożkowcy) 70, 71, 132
Zafirica (Zafirejca) 132, 209, 647,
664, 677, 682

Zeczewić Słobodan 474
Złata 77
Zora 99

Żiwko (Trajanowcy w Trebowlu) 76
Żiwko 358
Życieńska Ewa 325



Indeks nazw geograficznych

Abisynia 48
Afryka 50
Albania 65
Amasea 302
Amherst 30, 38, 40, 42
Anglia 21, 34
Asłanowsko maało 64
Awramowsko maało 64–66, 69, 70,
71, 268, 360, 376, 677, 681, 682

Azja 50
Azja Mniejsza 295

Babuncze 182
Bałkany 9, 11, 13, 47, 48, 50, 113,
226, 530, 675

Barutowsko maało 73, 77, 78
Belgrad 13, 15, 21, 187
Belica 305
Belo More → Egejskie Morze
Bencze 73, 189, 190, 270, 308, 309
Besarabia 9
Białe Morze → Egejskie Morze
Bitoła 17, 477, 479
Bitowo 79, 80, 165, 171, 191, 196–
–198, 201, 202, 207, 211, 213–
–215, 224, 433, 576, 636, 664,
690, 692–696

Blacherny 307
Blizansko 507
Bogomiła 17
Bośnia 188, 199
Botusze 36, 64, 79, 153, 154, 187,
191, 203, 204, 206, 209, 216, 249,
250, 532, 665, 691

Brest 19, 63, 74, 79, 153, 154, 305,
309, 316, 317, 405, 546, 547,
657

Breznica 73, 79, 153, 530, 531, 579
Brod 292
Bułgaria 9, 11, 15, 22

Calais 20–22, 24, 32, 33, 36
Carogród (Konstantynopol) 59, 269
Chorwacja 9
Cresznewo 17, 153
Crna, rzeka 17

Crweni Bregoji (Czerwone Brzegi)
219–221

Czełoica (Czołowa), szczyt 54

Dautica, góry 54, 438
Debar 65, 66, 270
Dimir Kapija 181
Dobra Woda, góry 54
Dobrudża 9
Dolne Porecze 60, 479
Drenojec 722
Dziewdzielija 426
Dziewdzielijska Kaza 426

Egejskie Morze 271, 662
Europa 27, 38, 47, 50, 59, 227, 228,
293, 321, 322, 341, 525, 628, 687

Figlarna 175, 178
Filadelfia 30
Fojnik, góra 19, 316–320

Galicznik 16, 17, 54, 268, 269
Ganges, rzeka 50
Ghana 331
Golema Reka (Wielka Rzeka) 54, 55;
zob. też Treska

Gorni Manastirec 292
Gostiwar 19, 56, 61, 477, 479, 719
Gostiwarskie, okręg 153, 271, 548
Gostiwarskie Pole 61
Górne Porecze 9, 60, 61, 153, 479
Grecja 15
Gurgurnica 118
Gwinejska Zatoka 331

Hercegowina 188

Jakupica, góry 54
Jamajka 34
Jordan, rzeka 300, 354
Jugosławia 13, 15, 47, 321

Kalimanowsko maało 691
Kapinowo 17
Karadżica, góry 54
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Karadżica, szczyt 54
Kiczewo 17, 56, 270, 351, 421, 477,
479

Kiczewskie, okręg 351
Kiczewskie Pole 421
Kieł → Pesjak, góry
Koniusznik, góra 436
Konstantynopol 228; zob. też Caro-
gród

Korab, góra 315
Kosowo, kraj 9
Kosowo, wieś 19, 63, 79, 153, 183,
305, 316, 317, 492, 546, 547, 578,
588, 630, 657, 665

Kostowsko maało → Stojkowsko ma-
ało

Kowacz 298
Kraków 9
Krapa 260, 262
Kriwogasztani 219, 220
Krni 194
Krstec Tepe, szczyt 54
Kruszewo 17, 65, 66
Kuła, szczyt 54
Kumanowo 153, 175, 178, 195, 477,
479

Kunowo 305
Kwasenik, góra 415, 498, 499

Limunie, szczyt 55
Londyn 11, 12, 33, 37, 47
Lydda 295

Łokwa, góra 436
Łupszte 298

Macedonia 9, 11, 13–17, 19, 22, 32,
34, 35, 37, 38, 40–43, 47, 53, 55,
56, 58, 65, 66, 151, 153, 170, 188,
227, 246, 291, 294, 303, 321, 341,
351, 352, 426, 473, 474, 525, 687

Macedonia Egejska 15
Macedonia Pirińska 15
Macedonia Wardarska 15, 47, 151
Makedonski Brod → Brod
Marijowo 17, 18
Meksyk 48
Merizije, góra 450, 498, 499
Mogilec 308, 634
Mokra Góra, góry 55
Mramor, góra 393, 431, 436, 439,
485, 498, 499

Nestorowci 546, 547
Neżiłowo 17
Nikołowsko maało 66, 70, 71, 376
Nikomedia 295, 297, 298

Nil, rzeka 50
Nowy Jork 9, 47

Oberbozen 13
Ochryda 17
Ołomniani 530, 531
Osoj, góra 412
Owcze Pole 376

Palestyna 295
Papradiszte 17
Paryż 11, 47
Pekliszte 194, 721
Perczulica, szczyt 54
Pesjak (Kieł), góry 54
Petkowsko maało 72–75, 144
Pisztalewo (Pisztaleo) 219, 220
Podkarpacie 227
Polesie 30, 32–34, 38, 40, 227
Polska 9, 12, 15, 19, 33, 43, 58, 291
Połog (Kotlina Połoszka) 351
Popowo, szczyt 54
Porecze 9, 14–17, 19–22, 24, 26–28,
31–36, 39, 41, 47, 54–58, 60–62,
65, 66, 118, 119, 122, 136, 141,
150, 153, 154, 157, 214, 252, 291,
292, 295, 298, 305, 321, 330, 338,
342, 349, 351, 352, 354, 419, 426,
459, 479, 486, 521, 522, 524, 525,
533, 534, 674–676, 687

Poreczki srez 47
Prilep 17, 56, 188, 194, 208
Prilepsko Pole 17, 18, 53, 55, 477, 479
Prisoj, góra 412, 436, 441, 499

Ramne 298
Rastesz 19, 61, 63, 77, 79, 89, 99, 112,
143, 305, 386, 433, 497, 510, 511,
546, 547, 563, 635, 640, 657, 658,
662, 690

Reczane 61, 88, 129, 153, 351, 546,
547, 560, 561, 701; zob. też Żela-
zna Rzeka

Ruislip 35
Rumunia 122

Saloniki 679
Sebasta 303, 409
Sedlarewo 271
Serbia 9, 13, 15, 22, 47, 55, 87, 122,
172, 227, 295, 298, 474, 647

Skopje 15–17, 19, 22, 40, 56, 73, 421
Sofia 22
Soprabolzano 13
Stany Zjednoczone 30, 43
Stojkowsko maało 66, 70, 71, 104,
200, 682
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Straniane 571, 687

Strgomiszte 351–353

Strumica 15

Sudan 48, 94

Suszica 610, 611, 655, 656, 665,

666

Suwa Gora (Suwa Płanina, Sucha Gó-

ra), góry 54, 61

Sztip 15

Szumadia 112, 647

Tabor, góra 316
Tamaris 13

Tażewo 79, 153

Teplik 9

Teroz, góry 98

Tetowo 17, 19, 56, 61

Topołnica 634

Trebowle 19, 59, 72–79, 86, 112, 114,

118–122, 133, 142–145, 243, 248,

249, 263, 270–272, 312, 316, 317,

319, 376, 391, 392, 458, 479–482,

489, 497, 498, 504–508, 514, 515,

519, 578, 579, 657, 660, 690, 706,

712–715, 720, 722

Treska, rzeka 53–55; zob. też Golema

Reka

Trnowo 571, 687

Trobrianda Wyspy 14, 29

Turcja 9

Turczane 61, 271

Tyrol 13

Ubawa, szczyt 54

Wardar, rzeka 53–55, 351, 426
Wardarska banowina 47

Warszawa 29, 38, 40, 47

Weles 15, 17, 65, 66

Weleszki srez 16

Wołcze 14, 19, 20–23, 25, 28, 31,

32, 41, 59–61, 63, 65, 66, 69,

70, 72, 77, 79–84, 86, 95, 97,

106, 112, 133, 153, 168, 188,

192, 200, 246, 247, 250, 267,

268, 270, 278, 279, 294–296, 298,

355, 356, 358, 361–365, 367–370,

372, 374, 375, 377–382, 388–390,

392, 394–407, 415, 424, 450, 456,

471, 479, 485, 497, 509, 540, 542,

543, 545–547, 551–553, 556, 562,

569, 570, 572–577, 581–583, 585,

591–595, 604–608, 613, 619, 622,

629, 634, 639, 642, 648–650, 653,

657, 664, 675, 676, 680, 683, 684,

687, 688, 700, 702, 705, 706, 710,

711, 716–720, 722

Zagrad 61, 63, 70, 79, 80, 88, 100–
–102, 153, 195, 295, 305–307,

343, 344, 464, 474, 483–487, 490,

491, 501–503, 546, 547

Zdunie 63, 79, 153, 272, 546, 547,

609, 657. 660, 697–699

Złote Wybrzeże 331

Zweczan 73, 79, 80, 263, 295, 676,

681

Żelazna Rzeka (Reczane) 350, 351
Żółta Rzeka 50
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