
PRZYSŁOWIA

LUDU WIELKOPOLSKIEGO,
ZAWIERAJĄCE

SPOSTRZEŻENIA NA RÓŻNE DNI, MIESIĄCE I PORY ROKU.

Z UST LUDU ZEBRAŁ

Tworzymir.

Lud wyraża podział czasu nie podług dni, miesięcy, ale
Podług świętych Pańskich i uroczystości kościelnych,
Przypadających w te dnie lub wtenczas, który ma być
bliżej określony. Spostrzeżenia co do różnych zmian
czasu ujął lud wszatę przysłów. Zamiast powiedzieć np.:
Około dnia 24 lutego zima albo się poprawia, alboginie
Zupełnie, to wieśniak wyraża się małowniczo: „Swięty
Macićj zimę straci, albo ją zbogaci”. Używanie imion
Świętych zamiast dni, w które przypadają, było zresztą
dawniej w Polsce powszechnóm, co jeszcze i dziś nieraz
SIę przytrafia. Przysłowia, które takim sposobem po-
wstał. Znołonitio naraya z Ee DS Er kalendarz: wskazówkivaly, ZOSLĘpDpUJĄ BOLO 1UUUvwWwi naici , YRI
w tychże zawarte bywają ściśle przestrzegane. (hoć war-
tość ich jest mniejszą od innych przysłów, przecież jako
Obraz twórczości ludu w rozmaitych kierunkach, tudzież
z powodu dowcipnych, trafnych a dobitnych nieraz spo-
Strzeżeń, oraz dla szczególniejszych nieraz wyobrażeń,i te
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pomniki języka zasługują na bliższą uwagę i poszano-
wanie. Oto zbiór przysłów należących do tego działu,
a które dotąd w Wielkopolsce zebrałem. Podaję je podług
następstwa miesięcy.

Nasamprzód przecież przytaczam kilkanaście przy:
słów tworzących pewną całość, które też lud często w ca-
łości przytacza; dlatego umieszczam je razem, mimo, Że

zawierają spostrzeżenia na wszystkie miesiące.
Styczeń dobrze mrozi,
Gospodarz drzewo rąbie i drwa z lasu. wozi.

Jeźli ci jeszcze nie dokuczył luty,
To pal dobrze w kominie i miej kożuch suty.
Każdy gospodarz zasiewa groch na iarca,
Aby próżnego nie iniał na ognisku garca.
We wiliją Zwiastowania gospodynie w radę,
Żeby sadzić głąby i zasiać rozsadę.

Gdy kwiecień nastąpi, to się zaśpiewa:
Chłopek-ci Ja chłopek,
W polu sobie orzę,
Wszystko mi się dobrze dzieje:
Chwała Tobie Boże!

Święty Krzyż, owce strzyż; Zofia konopie,
A Urban jęczmieńi owies każe kończyć, chłopie.
Wczerwcu: gospodarze resztę zboża sieją ,
Jeżeli upały słoneczne grzeją.
Dlatego kobiety mało w domu siedzą,
Bo pelą Iny, marchwy, prosa i mało co jedzą.
Udy święty Jan nastąpi, to i trawy koszą,
Jedni furami wożą, drudzy płachtami na górę wnoszą.
Gdy sierpień nastąpi, z sierpem albo kosą,
Idą w pole; tną żyto i przepiórki płoszą.
Gdy wrzesień nastąpi, to i zboża młócą,
Jedni trą na żarnach, drudzy na targ włóczą.
W październiku gospodarze siewy swoje kończą,
Kiermasze odprawiają, w karczmie sporo tańczą (tończą).
W listopadzie kobiety zaczynają prząść kądziele,
Parobeki dziewka idą do karczmy w niedzielę.
W grudniu, kto się zaleca w adwenta,
Tenbędziemiał żonę na święta.
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W dziełku: „Praktyka gospodarska o poznawaniu
własności roku, urodzajów, odmian powietrza, przez do-
świadczenia zebrana”, są podane na wzór tychże przy-słowia zawierające własności miesięcy. W tćmże dziełku
umieszczony Jest: Ordynans roboty, którego pojedyncze
części 1 lud przytacza; dlatego go też tu zamieszczamy:

Święty Grzegórz, gdy już mrózz ziemie ustępuje,
Po grzędach w skok rozsadę sprawnych rozsypuje!
Benedykt w pole z grochem, Wojciech z owsem Jedzie,
Marek ze Inem,a Filip tatarkę wywiedzie.
Święty krzyż owce strzyże, a Jan trawę kosi,
Jakób bierze krogulca 1 przepiórki płoszy,
Bartłomiej a Mateusz chmiel z tyczek odziera,
A Michał od pszczół słodki plastr miodu wybiera.
Siewna Matka już każe siać żyto zimowe,
Jadwiga rzepę kopa, a Tomasz domowe
Kole tłuste kwiczoły, Macićj do budynku
Rąbie drzewo: miejże od-nas w upominku.

Miesiąc styczeń.

Styczeń, do pieca się przyczyń.
1 stycznia.

Na Nowy Rok Na Nowy Rok
Przybywa dnia na zajęczy skok. Trzeźwy każdy'chłop.

a. Zapewne ztąd powstało to przysłowie, że w wielu
miejscach rozpoczyna się służba od Nowego Roku.
Nowy Rok nastaje, Rok Nowy pogodny,
Każdemu ochoty dodaje. Zbiór będzie dorodny.

t' stycznia.
Na Trzy Króle.

Przybywa dnia na kura zapianie.
„Kur” zamiast kogut, kokot, kurak, używasię dotąd

W wielu miejscach, mianowicie. w Prusach zachodnich.
Qd Trzech Króli Około Trzech Króli
będą mrozy do Geiruli. Każdy się w kożuch tuli. Alb;

Każdy się wchacie tuli,
Ponieważ na Trzy Króle zwykle wielkie mrozy panują,

18 stycznia.
Jak przyjdzie święta Pryska
To przebije lody pliszka.
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21 stycznia.
Kiedy przyjdzie Agniszka,
Skowronek zagrzewa kamyszka.

tata Armiiieszka Śrkuiś ie "NE Add laUwiĘęva AHSNnIĆ uno owięta Agnieszka
Wypuściła ptaszka z mieszka. Zagrzewa kamyszka.

Od świętej Agnieszki zaczyna już być trochę cieplej.
Skowronek podług wyobrażenia ludowego zasypia na
zimę pod kamieniem, w świętą Agnieszkę zaś albo się
budzi (zagrzewa kamyszka), albo się kładzie na drugi bok.

25 stycznia:

Pawła Nawrócenie
Ptaszki do Polski, koszula do skóry.
Polska oznacza tutaj w ogóle kraj ciepły. WNa-

wrócenie świętego Pawła mróz się powiększa (jak lud
twierdzi), więc ptaszki uciekają. do ciepłych krajów, a ko-
szulę i w ogóle odzież trzeba przycisnąć bliżej do ciała,
bo zimno.

Miesiąc luty.

Czasem luty
Ostro kuty.

Luty, napije się wół pluty. Albo:

Czasem luty
Same pluty.

Pluta tyle co błoto.
Luty Spyta luty

Obuj chłopie dobre buty. .4lbo: Masz-li dobre buty.

Dlatego, że w lutym albo wielkie błoto, albo wielkie
mrozy.

Luty
Wygania czasem kowalówzhuty.

Luty mówi do stycznia:
Gdybym miał taką moc, jakty,
Tobym zamreaził dziecko w kolćbce.

2 lutego.
Na Matkę Boską Gromniczną lepićj że wilk wpadnie do

owczarni, niż słońce przez drągi zaświeci.
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Taką przypowieść powtarzają owczarze, bo jeżeli
wilk wpadnie do owczarni, to tylko kilka owiec zadusi,
a Jeżeli słońce przez drągi zaświeci, t. J. gdy nie ma paszy,wówczas cała trzoda może zniszczeć. Starzy gospodarze
powiadają, że Jeżeli w Matkę iloską Gromniczną po dro-
gach wkolejach: znajduje się woda, to len się dobrze
obrodzi.

J lutego.
Święty Błażej
Gardła zagrzej.

ó lutego.
Sól świętćj Agaty
Broni od ognia chaty.

W dzień świętćj Agaty bywa po niektórych kościo.
łach sól święcona, którą, Jeżeli powstanie pożar uderze-
niem piorunu wzniecony, rzucają wieśniacy w ogień, ma-
Jąc tę mocną wiarę, że sól ta przyczynia się do gaszenia
ognia. Panuje między ludem wiara, że ognia, który po-
wstał przez uderzenie piorunu, nie można zwykłą wodą
ugasić.

U lutego,
Po świętćj Dorocie
Wyschną chusty na płocie.

14 lutego.
Na Święty Walek Święty Walek tych powali,
Nie ma pod lodem balek. Co patronem go nie znali.

Święty Walenty patron od wielkiej choroby, zwanćj
także chorobą świętego Walentego.

23 lutego.
Jeżeli w św. Piotra w lutym ciepło służy,
Do Wielkićjnocy zima czasy swe przedłuży.

24 lutego.
Gdy święty Maciej lodu nie stopi,

,
Długo będą w zimne ręce chuchali chłopi.

Święty Maciej, zimę straci,
Albo ją zbogaci.

Jeźli w święty Maciej zimno, A Jak ciepło,
To dawaj wołowi pilno. To się będzie długo wlekło.
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Bo jeżeli jest wielkie zimno, to wkrótce zima się
skończy, a więc będzie można orać w polu, a jeżeli w św.
Macieja jest ciepło, to długo Jeszcze trzeba czekać (tak
lud twierdzi), zanim uprawazk się rozpocznie.

W lutym przypadają zwykle zapusty i mięsopusty,
o których następujące przysłowia:

Jak tłuste zapusty,
To don może być pusty.

Dlatego, że w skutek niewstrzemięźliwości nie jeden od-
dający się w zapusty hulatyce, w poście umrzeć może.

Na inięsopusty
Wielkie rozpusty.

Do miast mianowicie przysłowie to można zasto3o-
wać, choć i po wsiach dzieją się nieraz wielkie zgor-
szenia.
Na zapusty W mięsopusty
Będzie kurak tłusty. Żaden brzuch nie bywa pusty.

Fa sra Aa atatyv RYN EAicuy paua w ostatni wtorek,
To ze Inem uciekaj na dołek.

Jest upowszechniona między ludem wiara, że kiedy
pada w ostatni zapustny wtorek, wówczas będzie rok
suchy, a zatćm trzeba siać len po nizinach.

Przeciąg czasu od Nowego Roku aż do zapust zowie
się u ludu: przedzapuściem.

Miesiąc marzec.

O marcu opowiada lud następującą powiastkę. Za.
prosił raz marzec kwietnia na obiad; wybrał się kwiecień
wozem, aż tu śnieg ogromny się zwalił, tak, że trudno
było wozem dojechać: więc saniami, ale oto wodai błoto
ogromne powstało. Nie wiedział na to biedny kwiecień
rady, aż maj mu na to poradził, aby wziął wóz, sanie
i czółno razem. Uczynił tak kwiecień iw końcu to wozem,
to saniami, to czółnem Jadąc, dojechał do marca. Ten
sądząc, że nikt doń dojechać nie potrafi, rozgniewał się
wielce za podaną rade na maja 1 tak nań zawołał:

Poczekaj ty panie maju,
Otrząsę ja ciliście w gaju.
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I dlatego tóż marzec wszelkie liście i kwiecie, które sięw kwietniu lub tóż w marcu, a nawet w początkach maja
zawiąże, niszczy. Jestto malowniczy obraz zmian po-
Wietrza w marcu.

Co marzec wywabi, to kwiecień wytnie.
Marzec

,Zadrze brody nie jeden starzec.
Cieszył się starzec, Nie baj baju
Że przeżył marzec: Umrzesz w maju.
W marcu najwięcej podobno umiera starych ludzi.

Dlatego mówisię o niejednym starcu, żesię cieszy, skoro
przeżyje marzec. Ale na to odpowiedź, że i w maju
można umrzeć.

Marzec
Nie da sobie wcale narzec.

Ponieważ nieraz znaczne przymrozki jeszcze dokuczają.
Kto sieje groch w marcu Suchy marzec, mokry maj,

ędzie go gotowałw garcu, Będzie żytko, jako gaj.
A kto w maju, Suchy marzec, maj zaś chłodny
Tenwjaju. Kwiecień mokry, rok nic głodny.

Marzec mówido lutego:
Gdybymja był wtakićj, jak ty mierze,
Wynroziłbym dziecko z macierze.

Prędzej tak mógłby mówić luty do stycznia.
Zmienny jak marcowa pogoda.
Obietnica, jak marcowe słońce.

Bo słońce w marcui ogóle pogoda, bardzo zmienne.
Marcowy kawaler.

Używane o kawalerach nie pierwszej młodości, którym
Już różne dolegliwości dokuczają.

5 marca.
Na świętego Kazimierza
Czajka przybieża.

Na święty Kazimierz Na święty Kazimierz
Dzień z nocą zmierz. Już nie zmarzniesz.

Tom III. Wrzesień 1861 19
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10 marca.
Czterdziestu męczenników jakich,
Czterdzieści dni takich.

1a -LŻ marca.
Na świętego Grzegorza : Na świętego Grzegorza
Idą rzeki do morza. Nie stoi już świnia o gospodarza.
Na świętego Grzegorza Na święty Grzegórz
Idzie zima do morza. winię przez płot przełóż.
Ponieważ już jest wtenczas ciepło. O świni w dzień świę-
tego Grzegorza Jest jeszcze następujący czterowiersz:
Prosiła świnia gospodarza A po świętym Grzegorzu
By ją zachował do Grzegorza; Cpij mnie za płot gospodarzu.

Na świętego Grzegorza
Szuka kawka łoża.

19 marca.
Na świętego Józwa
Przez pole brózda.

*zyna się uprawa

"Na święty Józef chłop wołami pochęka,
A żóraw sobie pokrzęka.

To znaczy, że chłop z wołami już się szykuje do orki
1 że Już żórawie przylatują.

Na święty Józef
Czasem śniegu wózek.

21 marca.
Benedykt w pole z grochem, Wojciech z owsem jedzie,
Stanisław ze Inem, a Filip tatarkę wywiedzie.

Na święty Benedykt
Kaczka Jaje myk.

25 marca.
Na Zwiastowanie Panny Maryi
Już się próżne bydlę w polu używi.

W marcu przypada zwykle Popielec, czyli Wstępna
środa.
Kto tam puka? W Wstępną środę
Wstępna środa żurowi uprząta. Zapuść brodę.
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A żurek
Staw na murek.

Zur, zwykła postna potrawa ludu.

ź Miesiąc kwiecień.

Kwiecień, plecień, bo plecie,
Niby zimą, niby latem,
A przeplata wszystko kwiatem.

Primaprilis,— nie patrz, bo się omylisz.

Dnia 1 kwietnia, jak wiadomo, panuje powszechny zwy-
cza) wzajemnego zwodzenia, czyli święto Zwodzijasza.
Przyjdzie kwiecień, Przyjdzie kwiecień,
Ostatki z stodoły wymieciem. Z lada czego wianek spleciem.

2 kwielnia.
Na świętego Franciszka
Przylatuje pliszka.

ó kwietnia.

Na święty Wincenty Na święty Wincenty
Obejrzyj się wpięty. Szczypie mróz w pięty.
Ile dni przed świętym Wojciechem kukułka się ode-

zwie, albo żaba zaskrzeczy, tyle dni po świętym Woj.
Ciechu będzie zimno.

23 kwietnia.
Jeżeli pada w świętego Wojciecha, to trzecia kupa siana

na polu ginie.
Kiedy grzmi wświętego Wojciecha,
Rośnie rolnikom pociecha.

Kto sieje jarkę po świętym Wojciechu,
To lepićj, żeby ja trzymał w miechu.

Licha pociecha
Koło świętego Wojciecha.

Mawiają rolnicy,jeżeli na święty Wojciech jeszcze w polu
paść nie można.Zana zanim

Na świętego Wojciecha
Rośnie w polu pociecha.

Bo od tego czasu zaczyna zboże źdźbła puszczać.
Na święty Wojciech
Kobyli pociech.



628 PRZYSŁOWIA
"ę

Na święty Wojciech, wronyz żyta nie widać.
Najadł się, jak wół trawy na święty Wojciech.

Po świętym Wojciechu,
Trzeba wszystko trzymać jak w miechu.

Gdyż wtenczas tak pola, Jak i ogrody są uprawione, bydło
więc i drobiazg trzeba zamykać, aby szkody nie czyniło.

24 kwietnia.
Na święty Jerzy Na święty Jerzy
Trawasię pierzy. Każdy chłopsię jeży.

25 kwietnia.
Na świętego Marka
Późny siew owsa, a wczesna tatarka.

Pojechał Marek Obaczyć żytko,
Na folwarek Czy Już weszło wszytko.

Święty Marek
Otwiera folwarek. (Także ziemię).

Do kwietnia odnoszą się jeszcze następujące przy-
słowia:

Jak we Wielki piątek pada, to będzie pragnący rok.
Kiedy we Wielki piątek inróz,
To gospodarzu proso na górę włóż.

Kiedy we Wielki piątek rosa,
To nasiej gospodarzu dużo prosa.

We Wielki piątek We Wielki piątek
Boleści Maryi początek. Dobry zasiewu początek.

Nie doczekał się święconego jajka.
Mówi się o takim, który umarł przed Wielkanocą.
Jak pala we Wielkanoc, to trzeci kłos na polu ginie, ale

jak pada na Zielone Świątki, to naprawi.
Jak bocian przyleci,
Możecie wyjść na dwórdzieci.

Jak przylecą żórawie, Jak przylecą żórawie,
Można bydło paść na trawie. Można ryby łapać w stawie.

Jedna jaskółka nie uczyni wiosny (albo lata).
Kiedy kukułka kuka, a chłop w stodole puka, to dobrze,

To znaczy, że dobrze jest, jeżeli jeszcze jest co młócić.
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Kiedy grzmi na goły las,
Rośnie ną rolnikówciężki czas. Albo ie2:
Kiedy grzmi na goły las, będzie złodziei dość.

Miesiąc maj.

Jak w maju zimno,
To w stodole ciemno.

To znaczy, że jeżeli maj jest chłodny, to tak wiele
będzie zboża, aż będzie ciemno wstodole. ;

Maj, bydłu daj, w piecu pal.
Maj, bydło w pole pchaj, albo w domu daj, lub za ogon dźwigaj.

3 maja.
Na święty Krzyż, owce strzyż.

7 maja.
Jak się zasieje len w świętego Stanisława,
To tak urośnie jako ława.

8 maja.
Do świętego Stanisława,
Z pastuchami sprawa.

Bo odtąd już nie wolno paść na łąkach.
Stanisławów owieseck, Marcinkowe żytko,
Djabła warto wszytko.

15 maja.
Święta Zofija,
Kłosy wywija.

Zbożet. j. głównie żyto, zaczyna od tego czasu do-
stawać kłosów, czyli żyto „wygrawa” albo „wymiata się”
Jak lud mówi.

26 maja.
Urbanów owies, Pawłowe żytko,
Kata warto wszytko.

Jak Do Bożem Narodzeniu wyjdzie niedziel dwadzieścia 1 dwie,AFU LI WIZ LIANA al ai i ay 1
bo się ciepło rwie.

,
W maju przypada zwykle Wniebowstąpienie i Zielo-

ne Świątki:
Boże Wstąpienie,
Żytka wymiccenie.
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Na Wniebowstąpienie Pan Bóg w niebo, robak w mięso,
kwas w piwo, a dyabeł w babę.

Przysłowie to tćm się tłumaczy, że na Wniebowstą-
pienie coraz cieplej, a więc piwo kwaśnieje, robactwosię
mnoży, a baby nie"wiedząc sobie rady przed pchłami, la-
tają Jakby je dyabeł opętał.

Do Świętego Ducha, A po Świętym Duchu,
Nie zdejmuj kożucha; Chodź jeszcze w kożuchu.

Do Zielonych Świątek,
Najlepszy od krów wziątek.

Wiadomo, że w maju najlepićj krowy doją i najlepsze
wtedy mleko.

Na Zielone Świątki, Jak przyleci kraska,
Będą dłuższe piątki. To Boża łaska.

Kraska najpóźniej ze wszystkich przylatuje ptaków,
zwykle w końcu maja. A że już wtedy wszystkosię ziele-
ni 1 kwitnie, więc łaska Boża widoczna.

Miesiąc CZ6Izerwi
Czerwiec temusię zieleni (lub csapkasa
Kto do pracy się nie leni.

8 czerwca.
Jeśli pada w świętego Medarda,
To cztórdzieści dni szarga.

12 czerwca.
Kto sieje tatarkę w wiliją świętego Antoniego i świętego Wita,
To się udaitaita.

15 czerwca.
Cyt, ptaszku,cyt, Na święty Wit,
Bo już święty Wit. Połowa ptastwacyt.
Do świętego Wita, Na święty Wit,
Nie chodź do żyta, Słowik cyt.

Umilkł jak słowik n a święty Wita AZ na

Od świętego Wita ptaki przestają śpiewać, a to dla
następującej przyczyny: Pan Jezus pytał się świętego
Wita:

„Święty Wicie,
Duże ziarnko w życie.”
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„Nie słyszę Panie,
Niech połowa ptastwa śpiewać przestanie.”
(Albo): „Niech się ptastwo uciszy,

A Wicio usłyszy.
I wtedy ptaki przestały śpiówać.
Na świętego Wita, Na świętego Wita,
Chłopi jęczmienia nie sijta. Nie ma w stodole żyta.

19 czerwca.

Na świętego Gerwazego,
Jest w ogrodzie coś pięknego.

Bo kwiaty zakwitają. Mianowicie ogrodnicy używają
tego przysłowia.

Na święty Protazy,
Każdy się poparzy.

Gdyż zaczyna być coraz goręcej.
21 czerwca.

Kto latem pracuje, Kto latem próżnuje,
Zimą głodu nie poczuje. Zimą głód poczaje.

Latem zbićra baba grzyby,
A chłop w niedzielę idzie z wędą na ryby.
W lecie z lada się czego jedzę splecie,
Ale w zimienie z lada czego ją wywinie.

24 czerwca.
Chrzest Jana w deszczowej wodzie,
Trzyma zbiory na przeszkodzie.
Gdy w święty Jan deszcze pluszczą,
Orzechy się nie wyłuszczą.
Jak przyjdzie święty Jan,

"s Przyniesie jagód pełen dzban.( Albo):
Dwięty Jan, Święty Jan,

Fzyniesie mlóka pełen dzban.  Przyniesie oleju pełen dzban.

_ Gdyż na święty Jan dojrzćwają jagody, krowy do-
"ze doją, a z rzepiku już można miććolej.

Święty Jan żołądź sadzi,
A święty Wawrzyniec gładzi.

Święty Jan żołądź zawiązał, a święty Michał pospychał.
Jak się święty Jan rozczuli,
To go dopiero Najświętsza Panna utuli.

b]r.LU
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To znaczy, że jak zacznie padać w dzień św. Jana,
to dopiero w Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny 2 li-
pca ustanie.

Na święty Jan, każdy sobie pan.
Przysłowie używane od ludzi dworskich, służących i t.d.

Nie zawsze świętego Jana.
T. j. nie zawsze się wszystko udaje.

Przed świętym Janem o deszcz prosić trzeba, a po świętym Ja-
nie, to i nie proszony pada.

Pusty jak chłopska stodoła na święty Jan.
Święty Jan ochrzcił wodę.

To znaczy, że już od świętego Jana możnasię kąpać.
W wilią świętego Jana, jak' wiadomo, kwitnie podo-

bno paproć.
29 czerwca.

Na święty Piotr Paweł,
Uschnie żyta Kawał.

Zwykle w czerwcu przypada Boże Ciało.
Jaki dzień jest w Boże Ciało, Boże Ciało,
Takich potóm jest nie mało. Żytko zakrzciało.

Krzcieć, znaczy tyle co kwitnąć.
Po Bożćm Ciele,
Można pszenicę zaorać śmiele.

Jeżeli jest bardzo licha; to Ją można zaorać, boi takz nićj
nie nie będzie.

Na przedeżniwku, pustki w stodole.
Marchwiana nać,
Trzeba rychlćj wstać.

To znaczy, że kiedy marchew dostaje naci, to dnie coraz
dłuższe.

Jak kwitnie bób, A jak mak,
To największy głód, To nie tak.

Miesiąc lipiec.

Lipiec, Lipiec,
Ostatek mąki wypiecz. Starego chlćba z nowym przypiecz.
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13 lipca.
Święta Małgorzata
Pićrwsza żnarka.

Deszcz w święta Małgorzatę szkodliwy orzechom.
Znarka, żniwo. Często już w tym czasie pićrwsze

żniwa się rozpoczynają.
25 lipca.

Na święty Jakób,
Chleba sobie nakup.

Uzęsto bowiem jeszcze na święty Jakób nie można żniwo-
wać, a więc nie ima chleba nowego.

Na święty Jakób,
Chleba sobie nie kup. '

Jeźli jest już noweżyto.
Pożywaj ze świętym Jakubem,
A bierz łyżkę z czubem.

Używane mianowicie, jeźli kta komu życzy podczas je-dzenia zamiast 7wyl-łaco 1: ln Przeżesnał Pan Bócr”
P

aa Z leka OU WY nRiv o u luuu, 951 agdm s z asa z +

Zapewne ztąd powstało, że po świętym Jakóbie, niepo-
trzeba się już obywać, bo jest chleb, jarzynai t. d., a więc
można brać łyżkę z czubem.

U niego zawsze przed świętym Jakóbem.
Przed świętym Jakóbem zwykle największa bićda, otóż
u kogo zawsze bićda, u tego zawsze przed świętym
Jakóbem.

26 hzca.
Od świętej Hanki,
Zimne poranki.

Panuje takie między ludem przekonanie, że jeżeli
W świętą Annę deszcz pada, to będą robaczywe orzechy,

Kiedy chłop łąkę kosi, Kto we żniwa patrzy chłodu,
L.ada haha Jaczeż unyrosi Naciern: sie zimagłodu,AW: VAVUA UUSŁUŁL WJ OWIE ATOUivi pa biy zo .

Miesiąc sierpień.

1 sierpnia.
Do świętego Palikopy,
Nie twoje w polu chłopie snopy.

Tow TI. Wrzesień 1861.
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Pioruny wyrządzają podobno szkody tylko do świętego
Piotra w Okowach, zwanego Palikopą, bo do tego czasu
nieraz pioruny uderzają w kopy zboża na polu.

10 sierpnia.
Na świętego Wawrzyńca,
Szukają kobićty we Inie promieńca.

Promieniec, tyle co włókno.
Na święty Wawrzyniec, A od Tadeusza,
Dostaje kapusta wieniec, Dostaje kapelusza.

Na święty Wawrzyniec,
Prowadź przez pole gościniec.

Ponieważ już większa część zboża sprzątniona.
Na święty Wawrzyniec,
Źnarka zapsiniec.

Zapsiniec, że już Jest za nic, bo zwykle żyto i pszenica
o ten czas sprzątnione.

44 KK» w o,as € ei £
Na święty Roch,
W stodole groch.

21 sierpnia.
Na święty Jacek,
Będzie nowy placek.

Nie wiem zkąd powstało wyrażenie: O święty Jacku
z pirogami.

24 sierpnia.
Święty Bartłomićj, Święty Bartłomićj,
Muchy potłumi. Podwieczorek potłumi.

Święty Bartłomićj,
Śniadanie potłumi.

Od świetego Bartłomieja w wielu mierscach czeladźO ZS 4a rbnie dostaje podwieczorku, a nieraz tak się trzeba spieszyć
ze sprzętem, że i śniadania zjeść nie ma czasu.

Święty Bartłomićj,
Wszystko z pola utłumi.

Po świętym Bartłomieju z kwarty deszczu miara błota.
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Latem jak deszcz pada to wkrótce wyschnie, ale około
świętego Bartłomieja nie jest już tak gorąco; więc więcejdaleko z deszczu powstaje błota, niż latem. Miara znaczyOkoło 14 kwart.

Od świętego Bartłomieja rozpoczynasię u ludu jesień;
zaś zima od świętego Marcina, wiosna od świętego Józe-
fa, a lato od świętego Jana.

Groch do stodoły,
Podwieczorek do komory.

.
Wielu gospodarzy trzymają się tćj reguły, że zaczy-

nają dawać podwieczorek, gdy bocian przyleci, a przestają
dawać, gdy groch jest w stodole.

Grochowy wiecheć,
Na, wieczór trochę posiedź.

To znaczy, że gdy z grochowin można zrobić wiecheć,
to Już dzień coraz krótszy.

Jak czajka uciecze, Mędel w polustoi,
Chłop zbożanie siecze. Kukawka już nie kuka.

Miesiąc wrzesień.

/ września.
Na jarmark święty Idzi,Biegną szewcy, biegną żydzi.

Gdyż na zimę zaopatruje się każdy wieśniak w buty
| przyodziówek, więc szewcy na jarmarki około świętego
dziego z butami, a żydzi z rozmaitego rodzaju odzieżą się

udają.
Święty Idzi,
Do szkoły pędzi.

Dawnićj rozpoczynano od tego dnia nauki w szkołach.
Święty Idzi,
Gruszka na drzewie (albo na górze) widzi.NALE EE 4a -

Święty Idzi,
Śniadania nie widzi.

Bo jeszcze jest ciemno, kiedy trzeba iść na robotę.
Święty Idzi,
W polunie nie widzi.
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Gdyż prawie wszystko sprzątnione.
Święty Idzi, Święty Idzi,
Pszczoła w polu nie widzi. Żyto w stodole widzi.

Wielka dla zboża i siewki wygoda,
Gdy w święty Idzi przyświeca pogoda.

- 8 września.
Na Matkę Boską Siewną, zła to gospodyni,
Która lnuz wody nie wyczyni.

21 września.

Po świętym Mateuszu, Idzie Jesień,
Kiep ten, kto chodzi w kapeluszu. A tu próżna kieszeń.

Jesień, schowaj rękę wkieszeń.
_

29 września.

Kiepski ten gospodarz, który na święty Michał
Dopiero kopy z pola spychał.

Święty Michał,
Będzie ludki do kopy spychał. ,Na jesień kojarzy się po wsiach najwięcćj małżeństw.
Święty Michał,
Będzie ludzi w kominek wpychał.

Gdyż coraz zimnićj, więc każdy powoli zbliża się docie-
płego kominka.

Święty Michał, Święty Michał,
Będzie z ludzi ogorzeliznę spychał. Płoty porozpychał.

Święty Michał,
Wiechy pospychał.

Na znak, gdzie nie wolno chodzić lub paść, zatykają
się wiechy. Po świętym Michale nie są już potrzebne.

Po świętym Michale,
Wolno paśći na kale.

Miesiąc październik.

4 października.
Po świętym Franciszku, Na święty Frencisz,
Pasą na owsisku. Czego się chłopie po polu kręcisz.
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18 października.
Na święty Łuka, Święty Łukasz,
Schowaj pług i włóka. Czego po polu szukasz?

Ną to odpowiada niby święty Łukasz: ,„Tachuję zagony,
który nie zasiany,

* albo: „Rzepy. ” Wtedy wieśniak odpo-
wiada: „Alboś jej w sklepie ślepy.”

21 października.
Święta Urszula,
Perły rozsuła.

Dlatego, że odtąd rosa zaczyna marznąć, więc przybiera
kształt pereł. Używa się też jako zagadka z następują-
cym dodatkiem:

Księżyc wiedział: Słońce wstało:
Nie powiedział; Pozbićrało.

25 października.
Wświętego Kryspijana,
Każda szewczyna pijana.

Święty Kryspijan, patron szewców.

28 października.
Na Szymona Judę,
Czas obgacić budę.

Obgacić znaczy tyle, co zaopatrzyć.
Na Szymona Judy,
Spodzićwaj się śniegu albo grudy.

s
W październiku zwykle przypada babskie lato, o któ-

śm przysłowie:
Kiedy lato babie,
Nie jeżdżaj między drzewami na szkapie.

Miesiąc listopad.

1 listopada.

ózyscy Święci przyniosą albo kobiałkę ciepła, albo ko-
© zimna.
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To znaczy, że jeżeli będzie ciepło, to krótkie i mało
znaczące, kiedy się w kobiałkę zmieści; tak samo i zimno
nie będzie jeszcze zbyt wielkie.

Na świętego Teodora,
Ściągaj krupy do chałupy.

11 listopada.
Na świętego Marcina, Święto Marcina,
Najlepsza gęsina. Dużo gęsi zarzyna.
Mianowicie dawnićj, kiedy nawet u wieśniaków gęś

była na stole.

|
Święty Marcin jedzie na białym koniu.

Świętego Marcina malują zwykle jako rycerza na ko-
niu, rozrzynającego płaszcz na poły dla ubogiego. Ztąd
w przenośni zowie lud koniem świętego Marcina śnieg,
który często w tym czasie już pada.
Święty Marcin po lodzie, Do świętym Marcinie.
Boże Narodzenie no wodzie; Najlepiej mióć w domu świnie,w zśśwana SASZ
Święty Marcin po wodzie, »

Boże Narodzenie po lodzie. Po świętym Marcinie,
Wolno paść w każdej dziedzinie.

25 listopada.
Święta Katarzyna, Święta Katarzyna śmiechem,
Adwent zaczyna. Święty Andrzćj grzechem.

Gdyż świętego Andrzeja przypada zwykle w adwent,
kiedy grzechem byłoby zbytecznie się weselić.

30 listopada.
Na święty Jędrzej,
Szukają baby przędzy.

Gdyż rozpoczyna się w tę porę czas przędzenia kądzieli,
podczas długich wieczorów zimowych.

Święty Jędrzej.Erze nryAdwent przytwierIGZi.

Miesiąc grudzień.

4 grudnia.
Kiedy w świętą Barbarę mróz, Kiedy w świętą Barbarę mróz,
To chłopie sanie na górę włóż. To szykuj chłopie dobry wóz.



LUDU WIELKOPOLSKIEGO. 639

Jest między ludem przekonanie, że jeżeli w święto
arbary mróz panuje, to wkrótce odwilż nastąpi.

Gdy w świętą Barbarę gęś chodzi po lodzie,
To Boże Narodzenie będzie po wodzie.

Święto Barbary po wodzie, W święto Barburki
Boże Narodzenie po lodzie. Zdejm sanki z górki.
Gdyż czas na sannę się zbliża.

13 grudnia.
Święta Łuca
Dnia przyrzuca.

Jest tóż używanem:
Przybyło dnia na kurzą stopę.

| 21 grudnia.
Dla świętego Tomka, Na święty Toma
Zostanie się kromka. Będą wieprze doma.

, | Dawnićj pasano po lasach wieprze żołędzia, a około
Świętego Tomasza przypędzano je do domu.

Na święty Toma
Gody doma.

24 grudnia.
Na Adama, Ewy, Wewiliją
Czas przyszyć cholewy. Dzieci biją.
Jak wszędzie w Polsce, tak i w Wielkopolsce wilija

Bożego Narodzenia obchodzi się po dawnemu.
20 grudnia.

Kiej gody jasne, to stodoły ciemne;
Kiej gody ciemne, to stodoły jasne.

To znaczy, że kiedy podczas Bożego Narodzenia
Przyświeca księżyc, ma być przyszły rok urodzajny, a więc
W Stodołach będzie ciemno od mnogości zbioru. Lecz
Jeźli nie świeci księżyc podczas Bożego Narodzenia, wów-
"2a8 ma być rok nieurodzajny, a więc będzie widno
w sfodołach.

Na Boże Narodzenie
Weseli się wszystko stworzenie.

Żw © Narodzenie po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie,
elkanoc po lodzie. Wielkanoc po wodzie.
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Boże Narodzenie białe, Wielkanoc zielona;
Boże Narodzenie zielone, Wielkanoc biała.

A zatćm podług wyobrażeń ludowych, już na dniu świę-
tego Marcina wiedzieć można, jaki będzie dzień świętej
Barbary, Boże Narodzenie i Wielkanoc.

Narodził się Syn Boży,
Co rok to gorzćj.

26 grudnia.
Na świętego Szczepana
Bywa błoto po kolana.

Na święty Szczepan Na święty Szczepan
Każdy sobie pan. Każdy sługa większy niż pan.
W dzień świetego Szczepana zwykle zmienia czeladź

wiejska służbę, zkąd powyższe dwa przysłowia.
Podług kalendarza, w grudniu dopiero rozpoczyna

się zima, do której następujące przysłowia się odnoszą:
Idzie zima,
A tu chleba nićma.

Albo tóż butów, Jak inni wyrzekają podług tego,
komu czego niedostaje.

„Mój Ty Panie z nieba
Daj namchleba”.

Kończą zafrasowani, polecając się Bożej opiece.
Zimą to człek siedzi doma,
Albo pije gdzie u kuma.

Tylko gospodarze tak mogą mówić, bo komornicy i zimą
ciężko muszą pracować.

W końcu przytaczam twierdzenie ludu wielkopol-
skiego, że Jakie są dni po Bożćm Narodzeniu, począwszy
od świętego Szczepana dnia 26 grudnia, aż do Trzech
T rol; tali”1a tóż beda miasinna 1 Ya ln mastannyvym T +alAxXLULLIĘ UG©v UvUuUG UIICBIĘCO w iUARU GSpy li. A LCL

np.: podług dnia 26 grudnia 1860 r. wnioskować można,
jaki będzie styczeń wr. 1861, dzień zaś 6 stycznia 1861 r.
wskazuje jaki będzie miesiąc grudzień na rok 1861.

Zamieszczam Jeszcze kilka przysłów mających z wy-
żej podanemi pewne powinowactwo.
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Poniedziałek pierwszy dzień,
Nic nie trzeba robić weń.

W każdy piatek, zły początek.
Kto się śmieje wpiątek, ten płacze w niedzielę.

Używane, jeźli kto w niestosownym do zabaw czasie
oddaje się zbytnićj wesołości.
Kto w sobotę pierze, Przy sobocie

pTensię w niedzielę nie ubierze. Jest każdy w robocie.
Sobotnim sztychem, na niedzielny targ.

W sobotę seiSkończym robotę. Cielę, 13 niedzielę.

,.Istnicje tóż. następujący żartobliwy ucinck o wszyst-kich dniach tygodnia:
W poniedziałek, zrób wałek; we wtorek, uszyj worek;

w środę, zgól brodę; w czwartek, chodź bez portek; wpiątek,
Wpędź dzieci w kątek; w sobotę, skończ robotę, a w niedzielę,
Zabij cielę.

Co na Świątki, Jakie Świątki,
To na Piątki. Takie Piątki.

b Oddam ci na święty nigdy; na cztery króle; na święty
Yc, Jak będą owce strzydz.

Ustroił się, jak wół na Zielone Świątki.

Brzał blizko gód,
Słodki kiejby miód.

..
Brzał znaczy tyle co owoc. Mianowicie ten wyraz

Używany jest w Prusach zachodnich.
Kiedy rodzą doły, A jak rodzą górki,
To pełne stodoły; .

To próżne komórki.
Znaczy, że jak panują wielkie deszcze, to bywanieurodzaj.

Kiedy wżycie kostrzewa,Ajak mietła,
Będzie chleba, ile trzeba; Tylko do świętego Pietra.

LaiTa!- al-anmernn óćwiarzyniiUL 5VUliJak skowronek zaśw
Myślą chłopi o roli.

Skowronek zaczyna śpiewać na początku wiosny,
Wtedy tóż czas uprawiać rolę.

Kiedy ziemia bogata, to woda uboga.
A kiedy woda bogata, to ziemia uboga.

Tom 111 Wrzesień 18GI. 81
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Kiedy księżyc na nowiu ma rogi na dół, to cały miesiąc
bywa pogoda, a kiedy do góry, to deszcz.

Tego roku kiedy jutrzenka świeci na niebie, to bywa rok
urodzajny, a kiedy nie świeci, to głodny.

Jutrzenka podług wyobrażenia ludu, jestto Najświęt-
sza Panna Marya, która świecąc daje urodzaj ziemi.
Świeci zaś jutrzenka w tym kraju, w którym najrychlej
zaśpiewają w Boże Narodzenie.

Nowy śnieg — nowy mróz.

Prędzćj słońce bochenek chleba wyświeci, niż deszcz
wypada.

Lepiej dmuchać, niż chuchać.
Tojest, lepiej latem niż zimą.
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