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рLsochodzenie niektórych roślin uprawnych, mimo skrzę
tnych badań, nie jest dotąd stwierdzone. Osobliwie rośliny 
powszechnie i dawno znane, których użytkowanie gubi się 
w pomroce przeszłości, stanowią nieraz zagadki, do których wy
jaśnienia nie wystarczają już dociekania przyrodnicze. Trze
ba tu szukać innej całkiem drogi, trzeba, aby przyrodnik 
w znacznym stopniu przedzierzgnął się w historyka i języko
znawcę, a wtedy tam, gdzie przed botanikiem otwiera się 
szczera pustynia, dająca chyba pole do jałowych domysłów, 
badacz przeszłości oraz języka czuje się jak u siebie, .do
strzega ukryte przed okiem profana szlaki i znajduje bez
pieczne oazy.

Adolf Pictet trafnie nazwał swoje studya lingwistyczne 
nad przeszłością ludów aryjskich paleontologią językową, bo 
poznaje ona tak samo dobrze zamierzchłą kulturę narodów 
na podstawie skamieniałości językowych, jak paleontologia 
zaginiony świat istot żywych.

Wszelako zdarza się, że i na tej drodze dochodzenia są 
bardzo trudne. Do takich zagadek botanicznych należy Chmiel, 
o którym niewiadomo zkąd, kiedy i jakiemi drogami rozpowsze
chnił się po Europie. Wprawdzie większość botaników, z A l
fonsem de Candollem na czele, zalicza go do flory Europej
skiej i Amerykańskiej '); pogląd jednak taki nie może być

') Der Urspr. der Culturpflanzen v. A. de Candolle. Autorisirte Ausgabe 
v, Goetze. Leipzig 1884 str. 201. Przyp. de Candellca.
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uważanym za niewzruszony, bo nie opiera się na pewnych 
faktach, lecz tylko na braku dowodów przeciwnych, a więc 
polega na prawdopodobieństwie. Znajduje on główne popar
cie w okoliczności, że chmiel dziki napotyka się wszędzie 
w Europie, począwszy od Hiszpanii oraz Włoch, a kończąc 
na Szwecyi i równinach południowej Rossyi, że rośnie nawet 
w krajach, w których nigdy nie był uprawianym i że od
wrotnie brak go na wschodzie starego świata.

Fakt powyższy nie posiada jednak siły rozstrzygającej, 
choćby dla tego, że go niezmiernie łatwo zakwestyonować* 
Dość tylko poczytać tak zwany chmiel dziki w tym lub owym 
kraju za zdziczały, a już wtedy obecność postaci niehodowanej 
przestanie świadczyć za przypuszczeniem de Candolle’a. Przy 
rozpatrywaniu wschodnich granic rozsiedlenia chmielu widzi
my, że rośnie on w Krymie, na Kaukazie, w kraju Zakaukaz- 
kim, nad Terekiem, w stepach Kirgizkich w Kachetyi, nad 
Bajkałem, we wschodniej Syberyi 2) i w Japonii 3).

Na pytanie tedy, w jakiej części jego dzisiejszego obsza
ru leży pierwotna ojczyzna, nie mamy odpowiedzi. Pewne fa
kty, o których niżej będzie mowa, czynią wątpliwem przypu
szczenie, aby chmiel był od niepamiętnych czasów rozpo
wszechniony na całem owem terytorjum 4). Jeśli weźmiemy 
zresztą pod uwagę łatwość, z jaką granice zamieszkania ga
tunku rozszerzają się w skutek działania czynników sprzyjają
cych wędrówkom roślin, to będzie chyba usprawiedliwioną 
ostrożność, z jaką przyjmujemy pogląd de Candolle’a i chęć 
ponownego sprawdzenia kwestyi.

Wątpliwości, które się nastręczają, nie jest w stanie 
rozstrzygnąć właściwa literatura botaniczna. Ponieważ zaś 
znalazłem fakta, lekceważone dotąd, albo nieznane uczonym 
na Zachodzie, które podkopują ustaloną dziś opinię, pozwólcie 
mi czytelnicy na ponowne otworzenie akt tej sprawy, abyście 
ją mogli sami osądzić.

2) Ledebour t. III str. 635.
3) Schmalhausen Flora str. 532-
4) Niema go ani w  Indyach, ani w większej części Azyi, a za to rośnie

nawet w  Ameryce północnej.



5

W  wątpliwościach naszych zwrócimy się choćby do naj
dawniejszych pomników przeszłości i będziemy posługiwać 
się wszystkiem, co ma jakikolwiek związek z przedmiotem.

Najprzód zajrzymy do ogólnej literatury pisanej; jeśli ona 
nie da nam zadawalających objaśnień, sięgniemy do świa
dectw języka, który jest niemniej ważnym pomnikiem kultury 
od tradycyi ustnej. W  tym kierunku najprzód przypomnimy 
poglądy dotychczas wypowiedziane, a później dopiero rozpa
trzymy rzecz samodzielnie.

Tak tedy równolegle z kwestyą przyrodniczą będzie 
i przedmiot językoznawczy na porządku i być może uda się 
nam rozstrzygnąć również ciemne dotąd pytanie: w jakim z so
bą związku pozostają pospolite nazwy chmielu i zkąd biorą 
początek?

Starodawne pomniki babilońsko-assyryjslde *), semickie 6) 
i egipskie 7), a nawet greckie i łacińskie przekonywają, że po
łudniowe i południowo-wschodnie ludy starożytne nie znały 
wcale rośliny, której szyszka kwiatowa stanowić mogła przy
jemny dodatek do piwa. Pomimo że Grecy i Rzymianie zo
stawili nam opisy małowaźnych nawet ziół i szeroko rozpra
wiali o ich prawdziwych lub legendowych własnościach, nie 
wspominają oni o tak wybitnej i nieobojętnej roślinie, jaką 
jest chmiel bezwątpienia 8). Nawet młodsze średniowiecze 
Europy, które przekazało nam w uczonych traktatach, dzie
łach ogólnej treści, oraz archiwach liczne wzmianki o piwie 
i roślinnych do niego dodatkach, milczy o chmielu. Zarówno 
Horttilus Walafridttsa Strabona (wiek IX), °) jak AemiliusMaccr

s) Ilalćcy. Recherches critiąues sur l’origine dc la clvilisation babylonique. 
Paris 1876. Fr. Kaulen. Assyrien und Babylonien 1887, 1891. Hommel. Die 
Vorsemitischen Kulturen in Aegypten und Babylonien. Leipz. 1883.

•) 0 . Henne-Am Rhyn, J .  П. Dessauer i inni.

’) F . J .  Lauth, Ad. Ermann i inni.

8) Pliniusza w  tej chwili wyłączam, gdyż do niego niebawem powrócę. 
Columella jeden wspomina bryonias, ale nawet Sprengel, upatrujący w  nieh chmiel 
powątpiewa o słuszności swego domysłu.

e) Ilortulus apud Helvetios in Sancti Gaili monasterlo repertus.......  etc.
Norimbergac 15 12 . Basileac (cum Macro) 1527.
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ІІ' 860) nie wzmiankują jeszcze o tej roślinie, a nawet K api
tularz Karola Wielkiego, dokument w naszym przedmiocie 
pierwszorzędnej wagi, pomija ją zupełnie.

Milczenie to o chmielu nie uszło uwagi botaników i nie
którzy, poczynając od autorów XVI-go stulecia, wyrażają z te
go powodu zdziwienie.

Nasz Syreniusz tak pisze: „Niemasz krainy, prócz Polski, 
Czech, Slązka, Niemiec у  Morawy, gdzieby barziey skutków 
chmielu doznawali, bowiem piwa bez chmielu ani dobroci, ani 
przyjemności mieć nie mogą: nawet у  smaku. Przeto chmiel 
u nas w wielkiey zacności у do lekarstw użyteczny: у  iest się 
czemu dziwować, źe Dioskorid żadney wzmianki o nim nie 
uczynił” (str. 1469).

Mógłbym przytoczyć tu więcej tego rodzaju uwag, ale 
są one bezpotrzebne.

Pierwsze ślady chmielu w środkowej Europie zjawiają się 
dopiero około I X  wieku. I tak za panowania Pipina Małe
go w) wspominana są lmmlonariae, co D u Cange tłumaczy 
przez ogrody chmielowe “ ); ale zgodnie z Heimem, wolno je 
poczytywać za imię własne jakiejś miejscowości, nazwanej 
w dokumencie „Humlonańae cum in tc g r ita te 1'-)

Pozornie drobna to różnica w rozumieniu, ale, jak się 
później przekonamy, ważna.

W póz'niejszych dokumentach coraz częściej spotykamy 
humularia, jako też dziwnie nieustalone nazwy łacińskie: hu- 
mulus, humolo, liumele, ołtiulo l3), umlo, fum lo  lł), a nawet liop- 
pa ’ 5), przyczem mowa jest o specyalnych podatkach od chmielu.

,0) Douhlet. Histoire de 1’abbaye de S-t Denys. Paris 1625 t. I p. 699. 
Du Cange t. IV  str. 263.

1 ') „Locus ubi humlo nascitur." Du Cange IV  str. 263.
i2) lU.hn. Kulturpflanzen u. Hausthiere. 5 Aufi. 1887, str. 387.
,3) Erben N® 175.
,4) Gućrard. Poliptiąue de 1’ abbe Irminon. Paris 1844. Patrz także

Du Cange’a Glossarium.
,5) Joh. v. Liittich, ‘ biskup w  X IV  w., nakłada podatek na nową roślinę, 

która się zowie humulus lub Іюрра. (V. Mathaai Analecta veteris aevi t. 1 1 1  

str. 260.
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Zkąd się wziął nagle chmiel, czy zajęto się rośliną miej
scową, czy otrzymano go z obczyzny,—o tem milczą współ
czesne dokumenty.

Badacz, clicący stanąć na gruncie twardym, widzi się 
zmuszonym szukać klucza zagadki gdzieindziej, niż po ar
chiwach i pismach średniowiecznych.

Jedną z najłatwiejszych dróg pozostały dociekania filolo
giczne i do nich się też zwrócono.

Już na pierwszy rzut oka uderzała okoliczność, że nie
mal wszystkie europejskie nazwiska chmielu pozostają w pe
wnym, dość błizkim, związku etymologicznym.

Wobec rozpowszechnienia się zasad lingwistyki porów
nawczej nie mam potrzeby dowodzić, że mieli słuszność ci, 
co przypuszczali, że wyrazy humulus, chmiel, houblon, hop, hoppe, 
hop/en i wszystkie im pokrewne z jednego powstały źródła.

Zachodziło tylko pytanie, które nazwy są starsze, a które 
młodsze, oraz czy jest między niemi rodzic pozostałych, czyli 
też wszystkie należy uważać za młodsze formy jakiegoś zagi
nionego wyrazu. Pytanie powyższe, wobec braku innych do
wodów, nabrało pierwszorzędnej wagi, zarówno dla języko
znawstwa jak dla botaniki. Fakt, że o chmielu milczą staro
żytne pomniki pisane Wschodu, utrudnił dociekania i otworzył 
pole wszelakim dowolnościom. Rozmaicie też rozstrzygano 
kwestyę.

A . R . Perger 10) wyraz humulus, średniowieczny łaciński 
humela, uważa za zlatynizowany wyraz niemiecki. Zdanie 
swe popiera istnieniem w języku szwedzkim kumie, w duń
skim homle, w finlandzkim humala, w skandynawskich humall 
i t. p. ").

Cokolwiekby można powiedzieć o tym rodowrodzie, w je- 
dnem autor jego ma słuszność, a mianowicie, gdy wypowiada

•e) Ueber das Wort Hopfcn. Abh. I3d. V II str. 207-210. Wyprowadza 
od wyrazu Hamal =  nosić, dźwigać owoce.

n) „E s waren also die zuerst in das Auge fallenden, reichlichen Fruchte, 
welche der Pflanze diesen Namen gaber..“  b. c. str. 209.



się przeciw bardzo pospolitemu wyprowadzaniu humulus od 
łacińskiego humilis.

De Candolle w geografii botanicznej lS) zdaje się nie 
przyznawać pokrewieństwa nazw niemieckich z francuzkiemi, 
włoskiemi i słowiańskiemi, a popiera pogląd swój odrębnością 
nazwisk litewskich i łotewskiego.

Weigand, w swoim słowniku uważa dolno-niemieckie hop
pe, liopp za pierwotną formę nazwy i wyprowadza je od ła
cińskiego Im pa, zanotowanego u Du Cangc'a. Ta ostatnia 
nazwa nosi ślady pochodzenia holenderskiego l0) (angielskie 
to hop). Racya jednak, jakoby wyraz hoppe pochodził od 
hoppen, hiipfen (skakać do góry) i objaśniał się zdolnością 
chmielu do wspinania się po tyczkach, jest słabą, albowiem 
wspinanie się przy pomocy wąsów nie może być nazywanem 
skakaniem (hiipfen), skoro ma osobne właściwe sobie wyrazy: 
rankę ( =  wąs, łęt), гапкеи=т£>щ6 się, wić się, czepiać się czego

To wszakże pewna, że nazwa hoppe jest bardzo starą 
skoro spotyka się już w IX-m w. 20) i zachodzi związek ety
mologiczny między nią, a barbarzyńskiem hubalus. Ten zno
wu pozostaje w niezaprzeczonym związku z francuzkiem hou- 
blon, houbelon i hubillon ■').

We Włoszech, pod wpływem nazwy luptis, o której 
będzie niżej, uważano za krewniaka tej nazwy luppolo. Osta
tni wyraz dał początek łacińskiemu lupuhis, który przetrwał 
dotąd, jako naukowe nazwisko gatunkowe rośliny.

Zwolennicy hipotezy o niemieckiej kolebce europejskich 
nazwisk chmielu łatwo zrobili parę kroków dalej i zarówno 
łacińskie humlo, lmmclo, lmmulo, humolo, humela 2!), liumelus, 
jak fińskie Inimala, lmmmal, słowiańskie chmiel i t. d. wypro
wadzili od owego hoppe, hupa. Za pośrednie ogniwo służyć

1S) Geographle Botaniąue ralsonnće II 857.
,0) Du Cange t. IV  hupa, Flandrls hop, Ilortulus huparum in Chroń. Win-

desem. lib 1 Cap. 9. lib 2. Cap. 17.
-°) W glossach Juniusa u Nyerupa. Symbolae ad lit. teuton antiquior.
2I) Dalechamp 2. 298. Cli. Joret. Florc popul. Norm. 173 i inni.
M) Du Cangc IV  str. 262 i 263.

8
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im musiały oczywiście wyrazy ze zgłoską b w osnowie, huba- 
hts, lioublon, i t. p.

Porzućmy obecnie ten rodowód, a zajmijmy się jeszcze 
innemi. Wielu z nicli wspominać nawet nie warto. Za dowód 
posłuży naiwne wprost objaśnienie Rehlinga i Bohnhorsta 23): 
,.Der Name Hopfen ist nicht mit hHpfen verwandt... sondern 
er ist von heben abzuleiten, und so gewiihlt (!), weil sich die 
Pflanze mit ihrem windenden Stengel in die Hohe hebt;” albo 
D-ra G. С  Witłsteina 2ł): „Humulus jest zdrobniałą formą 
humus, ziemia i oznacza roślinę, która się po ziemi ściele'1 
(.,d. li. ein Gewachs, welches auf der Erde hinkriecht, also 
wesentlich gleichbedeutend mit humilis. Man hat auch wohl 
die Ableitung dahin gedeutet, dass der Hopfen nur in gutem 
liumusreichem Erdreich (!) fortkommt”).

Du Cange, a za nim inni uznali nazwę lupulus za starszą 
od humulus, a sam chmiel za roślinę znaną już Rzymianom.

Opierają się oni na fakcie, źe Pliniusz wspomina o ja
kiejś roślinie jadalnej lupus salictarius 25). Ponieważ pogląd 
ten zasadniczo zmieniałby stan rzeczy, musimy chwilkę nad 
nim się zastanowić, aby okazać jego bezzasadność. Ustęp 
Pliniusza, który przytaczam w oryginalnem brzmieniu poniżej, 
zawiera zbyt niewyraźną wzmiankę, aby mogła służyć za po
ważny argument w tej sprawie. Najprzód nieobjaśnia nas on
o tem, jak wyglądała roślina, ani których jej części używano

'-3i Unsere Pflanzc.il nach ihren dcutschen Yolksnamen, ihrer Stelle in 
der Mythologie... etc. Gotha 1889.

24) Elymologisch-botanisches Ilandwurterbuch, enthaltend die genaue Ab
leitung und Erklarung der Namen... Erlangen 1856.

2J) Ustęp ten brzmi: „Secuntur berbae sponte nascentcs quibus pleraeque 
gentium utuntur in cibis... In Italia paucisslmas novlnius, fraga, tamnuni, ruscum, 
batim marinam, batim hortensiam, quam ali<jui asparagum gailicum vocant, praeter 
has pastinacam pratensem, lupuni sallctarium, eaque verlus oblectamenta, quani 
cibos.“  21-86.

*•) Heim przytacza z zastrzeganiem pewien jakb korzeń jadalny, zwany 
lupus u Martiala (9. 26. 6.), spożywany z oliwa i stawia pytanie: czy czasem nie 
jest 0 11  tym samym wilkiem, co lupus Pliniusza (str. 390).
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na pokarm, tem zaś mniej o sposobie przyrządzania i spoży
wania jej pędów.

Co najmniej roztargnionymi byli ci, którzy ze słów Pli
niusza wnosili, że jadano ją jako szparag i na tej kruchej, 
a naciąganej analogii, utożsamiali ją  z młodemi odroślami 
chmielu, które w ten sposób są jadalne 20). Jeśli chcemy być 
ścisłymi, nie można się bawić w podobnie ciemne domysły. 
Raczej należy śmiało wyznać, że nie wiemy i wiedzieć nie 
możemy dla braku objaśnień u Pliniusza, czem był jego Lu- 
pus salictarius. Przyjmując taki pogląd, nie możemy już 
twierdzić, jakoby nazwa lupus salictarius pozostawała w rze
czowym związku z lupulus, choć to z podobieństwa brzmienia 
wydaje się prawdopodobnem.

Z pewnością niktby nie pomyślał zbliżać tej rośliny do 
chmielu, gdyby nie nazwa włoska, istotnie podobna do Pli- 
niuszowskiej formy. Chociaż wszakże między dwoma wyrazami 
zachodzi nawet blizkie podobieństwo fonetyczne, nie wynika 
przecież z tego, ażeby owe wyrazy oznaczały ten sam przed- 
dmiot, albo pokrewne sobie były. Owszem dzieje się często 
przeciwnie; widzimy to na tysiącznych codziennych doświad
czeniach i przykładach. Nieporozumienie, które zapanowało 
wskutek zbliżenia lupus do humulus, wnieśli głównie autoro- 
wie zielników z X V I w., którzy między synonimami chmielu 
wymieniają z powagą najlepiej poinformowanych i ów lupus 
salictarius. Niektórzy, np. Hieronymus Bock 27), zmieniają na
zwisko Pliniusza bez ceremonii z lupus na lupulum salictarium.

Byli i tacy, co z D ti Cangem utrzymywali, jakoby wła
śnie z lupus utworzyły się, przez opuszczenie zgłoski L , upa, 
a potem kupa, lioppe i t. p. 2«), a z nich dopiero formy 
nowsze.

Wśród poważnych nawet lingwistów brak zgody.

2J) Krauterbuch 1546 fol. str. 308. Yon Hopffen cap. ХСІІ. „A.ndere
nennen den Hopffen Lupulum und sol das Kraut sein (spricht Barbarus), welches
Plinius Lupulum Salictarium nennet lib. Х.ЧІСХѴ, auff Griechisch Bryon, ais wer
cs cin art I3ryonie.“

2S) IIchi str. 391.
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Jedni zbliżają niektóre nazwy chmielu do greckieg'o wy
razu kypto, co znaczy przykucnąć; inni, jak Grimm, spokre- 
wniają je z łacińskiem cubare, leżeć; de Candolle znów w swej 
Geografii Botanicznej zwraca uwagę na pokrewieństwo sło
wiańskich nazwisk z greckim wyrazem klenia (y.Xś;j.a) 20), który 
oznacza winną latorośl, szczep, gałązkę.

Widzimy tedy, że za ognisko, zkąd chmiel się rozszedł, 
wolno poczytywać raz teutońskie ziemie, to znów Grecyę, 
Italię i Skandynawię. We wszystkich dotychczasowych roz- 
trząsaniach zajmowano się bardzo mato i powierzchownie 
nazwiskami słowiańskiemi. Nie wchodziły one w zakres ba
dań, a jeśli były uwzględniane, to w roli młodszych, bodaj 
najmłodszych. Wszak nawet znakomity Miklosicz wyprowadza 
je od łacińskiego humulus 3°). Inni wszelako lingwiści poczy
nają sobie ostrożniej. Matzenauer 3I) i Budilowicz 32) wstrzy
mują się od wszelkiego sądu w tej mierze, u Ficka 33) nie 
znajduję wcale nazwisk chmielu objaśnionych, a Wiktor Hchn 3l)t 
najgruntowniejszy w tej kwestyi, zwraca uwagę na możliwość 
wyprowadzania z jednakową racyą form słowiańskich od środ- 
kowo-europejskich, jak i odwrotnie. Stanowczo kwestyi nie 
ośmiela się rozstrzygać.

Uwikłaliśmy się w wątpliwościach, do których rozprosze
nia brak nam danych, opartych na gruncie wiedzy Zachodu. 
Spróbujmy zatem rozpatrzeć rzecz samodzielnie. Wyjdziemy 
z następującego rozumowania: Gdy nie mamy przed IX  wie
kiem pewnych wzmianek o chmielu na Zachodzie, gdy doda
wanie jego do piwa zaczyna się nagle praktykować i rozpo
wszechnia się prędko do takich rozmiarów, że sfery rządzące 
poczytują za korzystne dła siebie nakładanie na zajmujących 
się produkowaniem i sprzedażą chmielu podatków, oraz spe-

J9) t. l i  857.
30) Fremdwórter in den SIavischen Sprachen. Wii-n 1867.
31) C izi siova ve Slovanskych re6ech. Brno. 18 70 .
зг) А. Будиловпчъ. Первобытные славяне въ і і х ъ  языкѣ, бытЪ 

п понятіяхъ по даинымъ дексикальнымъ. Кіевъ 1878.
33) A. Fick. Vergl. wórterb. d. Indogerm. Sprachen, 3 wyd. Goett,. 1874
34) 1. e. str. 390.



cyalnemi ograniczają ich prawami, wszystko to każe się do
myślać, że roślinę świeżo poznano. W  tym duchu znajdujemy 
nawet niedwuznaczne wzmianki w średniowiecznych pismach.

Biskup np. Leodyjski (Liege) Jan v. Liittich skarży się cesa
rzowi Karolowi IV-mu, że przez chmiel zostały uszczuplone jego 
dochody z podatku od słodu. Że przez dodawanie do piwa 
jakiegoś nowego ziela, które zwie się humulus, albo lioppa nie 
zużywa się już słodu tyle co dawniej. Zażalenie odniosło 
skutek i cesarz w 1З64 r. zezwolił na pobieranie od każdej 
beczki chmielonego piwa po groszu, a przywilej ten potwier
dził później biskupowi trewirskiemu Arnoldowi Trier papież 
Grzegorz. Mnie się zdaje, że gdyby tu zostały ocenione wła
sności rośliny miejscowej, powszechnie europejskiej, wtedy 
nietylko nie byłoby o niej głucho w dziełach dawniejszych pi
sarzy, ale i zastosowanie jej rozpowszechniłoby się prędzej.

Skoro ówczesne stosunki wystarczały do prowadzenia wy
wozowego handlu piwem chmielonem, to wystarczały one bez- 
wątpienia na krótko przed tem do rozniesienia szeroko wieści
o nowopoznanych cennych własnościach rośliny dziko wszędzie 
rosnącej a tymczasem dzieje przekazują fakty nader dziwne. 
Niektóre kraje, jak Holandya, dopiero w X IV  i X V  w. zaczy
nają u siebie stosować tę roślinę do piwa, do Anglii zaś i Szwe- 
cyi zostaje ona wprowadzoną zaledwie w X V I w., gdy tymcza
sem książęta czescy w X I  w. pobierają 35) już podatek od 
chmielu, a w Polsce i na Podolu liczne miejscowości, co naj
mniej od XI-go wieku, noszą już nazwiska od chmielowych 
ogrodów. Czyżby czekano w oświeceńszych krajach aż kilka 
wieków z zastosowaniem do piwa rośliny, którą posiadano pod 
ręką? Czyżby ją nazywał światły biskup XIV-go wieku„ ja- 
kiemś nowem zielem?” Stoimy tu oczywiście wobec zagadki. 
Gdy tylu badaczów nie umiało jej rozwiązać i nam wypada 
bardzo ostrożnie brać się do rzeczy.

Jeśli spróbujemy szukać ojczyzny chmielu poza granica
mi środkowej i południowej Europy, to rodzi się pytanie, jaki

33) An. 1088 decima de Omulo per totam terram, quae pertinet ad ducem. 
Erben №  175.
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kraj mógł go niemcom dostarczyć? Oczywiście mógł przybyć 
tylko ze Wschodu 3C).

Marny tedy nowy punkt wyjścia.

Zanim przystąpimy do badania na gruncie dalszego 
Wschodu, wypada nam rozpatrzyć wzajemny stosunek i sta
rożytność słowiańskich nazwisk chmielu.

Do powiązania zas tej grupy z innemi niech posłuży przy
pomnienie stosunku naszej mowy do języków zarówno roz
patrzonych, jako też i tych, o które wypadnie nam zawadzić.

Mowa nasza należy do wielkiej rodziny indo-europej- 
skiej, którą, wedle najnowszych klasyfikacyj, składają nastę
pujące grupy językowe;

1) aryjska, czyli indo-irańska
2) grecka
3) romańska
4) celtycka
5) germańska
6) litewsko-słowiańska
7) ormiańska
8) albańska

Wszystkie te grupy są współrzędne, są to, jak się wy
raża Hanusz 37), rodzone siostrzyce, które nam zachowały mniej 
lub więcej dokładnie rysy wspólnego ojca, którym był pier
wotny język indo-europejski.

Sióstr tych jednak, podobnie ja k  ojca, nie znamy; znane 
nam jest tylko liczne ich. potomstwo, w językach żywych lub 
historycznych.

Zapoznajmyż się najprzód z materyałem językowym gru
py litewsko-słowiańskiej.

36j Ani eglpcyanle do swego „wina jęczmiennego, zwanego ,,hag" i „ zyllins“ 
(Columella, Strabo), ani izraelici do piwa jęczmiennego „Chithem" i „Carin" nie 
używali chmielu. Podobnież i chińczycy oraz wiele innych narodów dalekiego 
wschodu i południa.

3:) O języku Ormian polskich R. i Spr. Filol. X I—350.
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Dotychczasowi badacze mało ją uwzględniali, tern wię
kszym przeto obowiązkiem naszym jest uważne rozpatrzenie 
się w tym najważniejszym dokumencie na gruncie słowiańskim.

Najprzód tedy uderza nas wielka jednorodność słowiań
skich nazwisk. We wszystkich panuje jeden pień, złożony ze 
spółgłosek h. m. /., przyczem m stale się utrzymuje i nie ule
ga przemianom.

Mamy tedy w polskim, rossyjskim, ruskich, bułgarskim, 
staro-słowiańskim, czeskim, serbskim chmiel lub chmil, w łu
życkim khmjel;

inne południowo-słowiańskie formy brzmią: limelji, hmel, 
Imielina, mclji, melika.

(Wałacho-mołdawski słownik (Ginkułowa z 1840 r.) ma 
ligemeju, hemeju).

Niezależnie od tego typu (h m l), spotykamy się w po
łudniowej słowiańszczyznie z innemi nazwami, pochodzącemi 
od innych tematów.

I tak w dalmackiej florze Roberta d l Visiani czytamy 
wyraz kuk, użyty do trzech roślin; dla chmielu, dla przestępu 
czarnego (Tamus communis L) i mleczu (Sonchus oleraceus L).

Kuke spotykamy u kilku autorów 38) w znaczeniu chmielu, 
choć kuka, kuke 'cnie oznacza także przestęp, zaś kuke divje,

v
przestęp (Bryonia dioica Jaqu). Sulek przytacza jeszcze dwa 
inne wyrazy Dalmackie: Kudilijce 3D) i B iust 4").

Ostatnie nazwy są nieznaczącemi nic synonimami, bo 
wspólne są różnym roślinom wijącym się i panowanie ich jest 
prawie tak jak  żadne.

Można je tedy usunąć zupełnie z pod badania.

3S) Ѵізіапі. Stlrpium dalmaticarum Specimen. Patavii 1826.
Herbario Nuovo di Castore Durantc. Venezla 1717- 
Iv. Kuzmić lekarz w  Dubrowniku (w rękop.).
Joakima Stulił Rjefioslożje. U Dubrovniku 1806.

30) Kudelja jest Cannabis sativa L  (=kądzlel).

40) Fonetycznie równy z naszym bluszczem, który na południu też zwie- 
sią D ljuii, blju&t, a inne wijące sit; rośliny, jak Bryonia, Tamus i Hedera noszą 
nazwy podobne.
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Za to zasługuje na baczną uwagę pierwsza obszerna 
grupa.

Panowanie jednego wyrazu w niewiele różniących się 
odmian!;ach w całej rodzinie słowiańskiej dowodzić może 
dwóch rzeczy: albo wielkiej starożytności wyrazu, staro
żytności sięgającej czasów, gdy słowiański szczep mówił je
dnym językiem; albo niedawnego zapożyczenia takowego z ze
wnątrz, od jakiegokolwiek innego języka.

Aby się dowiedzieć co z tego dwojga jest pewnem, wy
pada nam przedewszystkiem rozpatrzyć własne dokumenta 
językowe. Zielniki oraz słowniki nasze z XVI-go i XVII-go 
wieku posiadają ten wyraz. W  starszych znacznie rękopisach 
również go nie brakuje. Jeszcze dalej prowadzą nas w prze
szłość dokumenty pisane, przywiązane do nazwisk geograficz
nych. Wśród zawdzięczających początek omawianej rośli
nie napotykamy: Chmielno, chmielnik, chmielniki, chmielów, chmic- 
lowice, chmiclówka, chmilno, chmiel.

Do ocenienia dawności tych nazwisk topograficznych 
brak nam bezpośrednich danych historycznych; muszą jednak 
być między niemi stare, gdy np. Chmielno (po niem. Chmel- 
no  ̂ wieś na Kaszubach, jest wzmiankowaną w dokumentach 
z 1235 r. Chmielnik w Stopnickiem pamiętny jest krwawą 
bitwą z tatarami, stoczoną w 1241 r. Chmielnik nad Bohem 
ma być jednem z najstarszych miast na Podolu.

Zastanówmy się teraz co znaczy wyraz chmielnik, chmie- 
Jisko (czes. chnclnicc, łużyc. khmclnicza)? Oto poprostu ogród, 
czy pole, na którem chmiel uprawiano.

Miejscowości zatem, nazwane od naszej rośliny, mogą mieć 
dwojaki początek. Albo zawdzięczają swe miana ogrodom 
chmielowym, jakie przedtem istniały w blizkości, albo po
średnio pochodzą od nazwisk właścicieli: Chmielewskich, Chmiel
nickich, Chmielów lub tp., którzy ze swej strony niewątpliwie 
od chmielu je dostali. I w jednym i w drugim wypadku 
źródło wyrazów, sięgających początku XIII-go w., cofa się 
znacznie dalej w przeszłość. Zważywszy bowiem, iż przed 
wzmianką np. 1235 r. Chmielno musiało już istnieć co naj
mniej kilkadziesiąt lat, przekonamy się, że początek uprawy 
chmielu na tem miejscu wypada odnieść jeszcze o kilkadzie-

R o i l in a  i wyraz Chmiel.  2



siąt lat wstecz, czyli razem co najmniej o półtora wieku, t. j. 
do końca XI-go wieku.

Jest to minimum, dające się logicznie oprzeć na całkiem 
pewnych historycznych śladach.

Nie zawadzi tu wspomnieć, że Albekri, pisarz arabski X-go 
stulecia, opowiada o słowianach, że używali chmielu do wa
rzenia miodu. Wielka szkoda, że nie mamy możności po
znać interesującego tekstu tej wzmianki.

Wobec ubóstwa innych dokumentów z tak zamierzchłej 
przeszłości słowiańszczyzny, łatwo mogłoby się zdarzyć, że 
napróżno oglądalibyśmy się za najsłabszym bodaj dowodem 
jeszcze większej starożytności chmielu w słowiańszczyznie. Na 
szczęście posiadamy dziwnym trafem proste, a ważne świade
ctwo w kronice Nestora. Pod datą 986 r. znajdujemy taki ustęp:

„Bi. лѣто вучг. пде Володпмеръ на Блъгары... II сътворн 
миръ Володпмеръ съ Біъгарн п ротЬ :>.аходпш§ межю собѣ 
л рѣш§ Блъгаре: толп пе 6ąдеть межю памп мпра, оли камень 
начьнеть плавати, а хмель łl) ѵрезітти. И приде Володпмеръ 
Кыіевоу...” 42).

Malownicze zestawienie ciężkiego kamienia z lekkim 
chmielem ma dla nas niesłychaną wartość. W  uroczystej 
przysiędze pół-dziki wódz nie miałby na ustach rośliny obce), 
lub niedawno sprowadzonej, nie wspomniałby jej w dosadnym 
zwrocie retorycznym, mającym przekonać księcia o niepra
wdopodobieństwie zawieranego pokoju.

Wszystko przemawia za tem, że dla jaskrawego zazna
czenia kontrastu, obrano właśnie przedmiot, którego cechy były

41) Heim, cytując ten ustcp w niemlec. tłumaczeniu, popełnia błąd, pi
sząc: „dopóki kamień nie zacznie pływać, a liii chmielu tonąć.“  U Nestora mowa 
nie o liściu, ale o chmielu, czyli w przenośni o szyszce, co jest właśnie stosowne,

42) Bielowski. Pomniki dziejowe Polski. I, 627. Ten sam ustęp w in
nych opracowaniach brzmi jak następuje: ,.Въ лГ.то 6493 (t. j. 980) »де Володи- 
меръ Киеву... i t. d. II створи миръ Володпмеръ съ Блъгары п ротѣ захо- 
диша межю собѣ, п рѣша Блъгаре: толя не будеть меж:о нами мира, оли 
камень начнетъ плавати, а хмель почисть тонути. И цриде Володпмеръ 
Киеву...11 Лѣтопись Несторова по древнѣйшему списку. Изд. Томскаго. 
Москва 1842 г. str. 52. Patrz także: Лѣтопнсь но Лаврентьевскому списку. 
Изд. Археологической иоммпсіи. СПб. 1872 str. 82.

іб



■wonczas wszystkim dobrze znane. Jeśli kamień wyobraża ideał 
ciężkości, a woda służyła za kryteryum, to trzeba przyznać, 
że wybór chmielu na symbol lekkości był bardzo trafnym; 
wiadomo, że szyszki chmielowe, nawet zamoczone, stale wy
pływają na powierzchnię wody. Pod wyrazem chmiel oczy
wiście miano na myśli żeński kwiatostan, a nie całą roślinę, 
co nie miałoby sensu.

Mamy wszelkie prawo upatrywać w tym zwrocie mowy 
pewien rodzaj przysłowia, coś w rodzaju roty przysięgi.

W  przedhistorycznych czasach naszych przysięgano „na 
kamień w wodę,” 43) i dotąd przechował się ten zwrot mowy 
w wyrażeniu „przepadł ja k  kamień w wodę,'1' (nie zaś w wodzie).

Posiadając wiadomość, że w X-m wieku chmiel był 
wśród ludu, który niedawno przybył z nad Wołgi, nietylko 
pospolicie znaną ale i używaną rośliną, skoro szyszki jego 
nazywały się chmielem, tak jak to i dziś jest wszędzie w zwy
czaju, wolno nam znowu na mocy jedynie pisanego doku
mentu przypuścić, że ta znajomość co najmniej kilka trwała 
stuleci. Gdyby nawet zakwestyonowaną być mogła dosło
wność przemowy, zapisanej przez Nestora, to jeszcze sam fakt, 
że ten ostatni podobnego użył zwrotu dostatecznym będzie 
do stwierdzenia, iż przedmiot, którego nazwa skamieniała 
w kształcie stałego zwrotu mowy znany był współczesnym 
Nestora od długich wieków.

Gdyby tedy naonczas chmiel nie był swojską w połu
dniowej Rusi rośliną, to wprowadzenie jego należałoby cofnąć 
najmniej do jakiego VII-go lub VIII-go stulecia!

Czy będzie kto chciał utrzymywać, że właśnie wtedy, 
kiedy w środkowej Europie zaledwie może zaczęto zapozna
wać się z chmielem, stał się on odrazu własnością krainy, od
ległej od ognisk cywilizacyi średniowiecznej, krainy, która 
przez długie jeszcze wieki następne nielcorzystała z żadnych 
dobrodziejstw takowej?

Jest to całkiem nieprawdopodobne. Stokroć łatwiej uwie- . 
rzyć, iż rzecz się miała przeciwnie, że roślina przeszła ze

,3) Linde. Słownik, wyd. I t. IV. str. 1 1 2 1 .  i t. p.

ч
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Wschodu na Zachód. Zdaje mi się, że będzie tu na miejscu 
zaznaczenie drobnej trudności lingwistycznej w przyjęciu od
wrotnego przypuszczenia, o której nie wspominałem, rozbie
rając słoworody różnych uczonych Zachodu. Gdyby wyraz 
słowiański przyszedł z Zachodu, to powinienby się uformo
wać od średniowiecznych germańskich wyrazów, od hopfo, 
hupa, hop, może hlufo, ale nie na wzór łacińskich lmmulus, 
luimelo, humolo, bo przecież kupcy przynieśliby wraz z przed
miotem swój wyraz, ale nie łaciński.

Mielibyśmy wtedy nie m w brzmieniu jego, ale spółgło
ski p  lub b, czego w całej słowiańszczyźnie nie widzimy.

Otóż stanęliśmy na gruncie, z którego nie zejdziemy już 
dopóki nie obejrzymy starannie śladów, które prowadzić mo
gą do rozstrzygnięcia lcwestyi na pozór błahej, ale jako kar
tka z dziejów kultury ciekawej.

Zdobyliśmy już pewność, że słowianie nie zapożyczyli 
ani rośliny, ani jej nazwy od niemców, że ją posiadali nie za
leżnie od nich. Rodzi się teraz podejrzenie, czy nie zachodzi 
odwrotny stosunek w tym względzie.

Zaczniemy od pewnej grupy wyrazów, dających wiele 
do myślenia.

W  językach słowiańskich na określenie stanu odurzenia 
wskutek płynów upajających są w powszechnem użyciu obok 
wyrazów: upić się, pijany, пъянѣть, пьянствовать, пьяный i t. d. 
wyrazy pochodne od chmielu, używane jednak niętylko na 
określenie odurzenia się chmielem, ale mające podobnie sze
rokie znaczenie jak poprzednie.

Podchmielii sobie, podchmielony, znaczy nie tylko upić się 
chmielonem piwem, ale jakimkolwiek napojem. Podchmielony 
znaczy to co pijany. To samo po czesku: chmeliłi, nachmeliti, 
oclimeliti se, znaczy upić się; ochmcla=pijak. W  russkim języ
ku podobne znaczenie mają wyrażenia: Лодъ хмѣлкомъ, хмѣ- 
лѣть, хмѣлскъ, starosłowiańskie охме.ііе znaczy stan upicia się. 
Mamy inne zwroty i wyrażenia.

Chmielić narobić= poplątać co, pomieszać.
Chmielowa robota =  swawola po pijanemu.
Chmiel (w dawnej przenośni)=pijana swawola, wesołość, 

np. „Chmiel im hetmani.”
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Wprawdzie nie wiadomo, jak dawno zjawiły się powyższe 
wyrazy, że atoli nie są młode, dowodzi tego obecność ich 
w różnych słowiańskich językach. Musiał być w słowiańszczy- 
znie chmiel bardzo daw'no znanym, aby zdołały się urobić od 
niego wyrazy, określające specyficzne jego działanie; aby na
stępnie, zdążyły rozszerzyć znaczenie i przejść nietylko na 
ogół pojęć, nie tylko bezpośrednio z nim nie związanych, ale 
posiadających już inne, równoznaczne określniki. W  germań
skich językach, choć chmiel jest przynajmniej od IX-go wie
ku na wielką skalę używanym, nie spotykamy dotąd w poto
cznej mowie podobnych pochodnych.

Komu znane są prawa języka, ten rozumie, iż wyraże
nia, panujące u kilku narodów, na obszarze, ciągnącym się 
od Łaby aż daleko za Wołgę, nie mogły powstać przed kilku 
wiekami, ale pewno sięgają przedhistorycznej dla narodów 
słowiańskich epoki.

Dawności tych zwrotów mowy niepodobna bezpośrednie- 
mi poprzeć argumentami, pośrednie jednak dowody znajdą 
się może, skoro się w dociekaniach na Wschód posuniemy. 
Tymczasem dla rozpatrzenia pomników własnej ziemi, trze
ba nam przerzucić się na inny grunt, mianowicie na pole 
etnografii.

Powszechnie wiadomo, że pieśni i obrzędy ludowe są 
paleontologicznemi niejako szczątkami dawnej kultur}'.

Najstarsze sięgają aryjskiej kolebki, młodsze prasławiań- 
skiej epoki, pozornie najświeższe mogą być przedhistoryczne- 
mi u słowian. Prastare warunki życia i dawny świat myśli 
odźwierciadlają się w nich z taką przedziwną siłą i świeżo
ścią, że nie chce się prawie wierzyć, aby to były siłą przy
zwyczajenia przechowane mumie, z których duch uleciał już 
od lat tysiąca.

Zwierzęta i rośliny, poznane w ostatnich czasach, nie od
grywają żadnej roli w pieśniach, a tem mniej w obrzędach 
ludu. Co najwyżej bywają niekiedy przygodnie podstawione, 
jako obca naleciałość, w najświeższych waryantach starych 
utworów.

O kartoflu długo będzie głucho w piosnkach pomimo 
że jest bardzo ważną rośliną, a tymczasem liczne ziółka bez



praktycznej wartości (odróżniane zaledwie przez znachorki) 
zajmują do dziś naczelne miejsce w wyobraźni ludowej, jeśli 
były związane w ten lub ów sposób z obrzędami pierwotnych 
słowian, albo nawet przodków całego szczepu indo-europej- 
skiego.

Snadź chmiel należy u nas do ich kategoryi, skoro bez 
pieśni o tem zielu nie obejdzie się dotąd żadne wesele u lu
du. Rozlegała się ona niewątpliwie u kolebki naszego naro
du. Ale nietylko u nas, u wszystkich chyba słowian chmiel 
jest odwiecznym symbolem szczęścia, uciechy, wesela, sprzy
mierzeńcem miłości, sprawcą małżeństw.

Na obszarach naszego kraju rozbrzmiewa sto kilkadzie
siąt waryantów paru lub kilku typowych pieśni o chmielu. 
Stałość motywów, oraz głównych części składowych cechuje 
owe utwory. Zapoznajmy się z pierwszym lepszym waryan- 
tem pieśni, śpiewanej przy oczepinach. Zaczyna się ona taki

Oj chmielu, chmielu! ty bujne ziele.
Bez cię nie będzie żadne wesele.

O chmielu! o nieboże!
To na dół, to po górze,
Chmielu nieboże!

Żebyś ty chmielu na tyczki nie łazi.
Nie robiłbyś ty z panienek niewiast;
Ale ty chmielu na tyczki włazisz,
Nie jedną pannę wianeczka zbawisz M). Kb. Rad. I. 202.

Charakter pieśni jest uderzająco stary. Okazuje się to 
na strofach, uporczywie trzymających się we wszystkich od-

**) Oj chmielu, chmielu, ty bujne ziele.
Oj chmielu, oj nieboże,
Co na dól, to po górze 
Chmielu nieboże! Ab. Sani. I. 37 .

Chmielu! chmielu, ty rozbójniku
Rozbiłeś dziewcynę (dziewkę) na pastewniku,
Chmielu, chmielu, syrokie liście,
Nielada dziewcynę zaeepiliście... Zh. [V. do A. Kr. VI. 201.

...Ło chmielu! ło niebłoze,
Niech ci Pan Bóg dopomoże

Chmielu niebłoze. Zb. ІГ. do Л. Kr. VI. 262.
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miankach; te części stanowią niejako dawny szczątek, oble
piony późniejszemi naleciałościami. Pierwszy wiersz jest we
zwaniem chmielu; stale mu towarzyszy epitet: ty bujne ziele! 
mający cechy starości.

Bujny oznacza w językach słowiańskich szalony, gwał
towny, nieukrócony, nieumiarlcowany wogóle, albo częściej 
w ujemnym sensie 43). Nowsze znaczenie tego wyrazu jest 
łagodniejsze i bardziej dodatnie.

W  dalszych zwrotkach albo innych odmiankach pieśni 
epitet ów zastępuje się innemi: „ty rozbójniku,” „ty rozpustni
ku,” „szerokie liście,” „drobnego kwiatu,” „drobnego ziarnka,” 
„drobne ziółko,” „juźeś nas zdradził,” „chmielu nieboźe.” 
Z nich pierwsze dwa przemawiają najlepiej za dawnym chara
kterem wyrazu „bujny.” Są niby dalszem jego rozwinięciem.

Rozbierzmy teraz stały w pieśni wiersz „bez cię nie bę
dzie żadne wesele.” W  powtarzaniu zmienia się on na inne 
podobne, np. „prosimy ciebie, prosim na wesele,” „nie będzie 
bez cię chrzcin ni wesela,” i t. d.

Jeśli zważymy, że w całej Polsce przy oczepinach śpie
wają pieśni o chmielu, jeśli przypomnimy, że chmiel w we
selnych obrzędach wszystkich niemal słowian posiada symbo

21

Żebyś ty chmielu po tyckach nie laz 
Nie robiłbyś ty z dziweczek niewiast.
To po dole, chmielu, to po górze,
Oj nieboźe chmielu, oj nieboźe! Kb. Lub. 1. 216. Л? 378.

• *

Ej chmilu, chmilu, na tobie ości,
Naprowadziłeś do domu gości.

E j, chmilu, ty nieboźe,
'l'o na dól, to ku górze
Chmilu niebożę. Kb. Lub. I. ISO, 2 -ІЗ.

Chodziły trzy dziewki po zielonej lace,
I zbierały chmiel sobie na piwo wrzące.
Oj chmielu! oj niebożę.
Niech ci Pan Bóg dopomoże!... Kb. Kie!. I. 49.

45) Znaczenie to widnieje między innemi w wyraz! ■ bujak.



liczne znaczenie; jeśli przypomnimy, że podobny rodzaj oczepin 
zapisały stare kroniki ruskie, to przekonamy się, że jest on 
prasławiańską chyba rośliną.

Gdy Helena, córka Iwana III Wasilewicza, wydaną zo
stała za W. X . Aleksandra w Wilnie, towarzyszki rozplotły 
jej warkocze w cerkwi przed ołtarzem M. Boskiej, a zało
żywszy na głowę ozdobę w kształcie sroki 40), popruszyły 
włosy chmielem.

U nas posypywanie włosów chmielem znikło, częściej 
praktykuje się ziarnem, zapewne jednak przed wiekami było 
także praktylcowanem, skoro dotąd przechował się na Pole
siu, Przemyskiem i innych okolicach obyczaj obsypywania 
państwa młodych chmielem. Na Polesiu wołyńskiem matka 
wychodzi z chlebem i solą, obsypuje państwa młodych chmie
lem i tyłem i wprowadza do chaty 4J), w Przemyskiem, gdy 
młodzi mają iść do ślubu, starsi goście rzucają chmiel, owies 
i gąski t8) z ciasta między ludzi i dzieci 4Э).

Garść chmielu rozrzucają też po izbie. Na litwie ję
czmieniem posypywano głowy nowożeńcom (Staugaiłis).

„To na dół, to po górze.”

Ustęp ten jest dziś niezrozumiały, a jednak stanowi sta
łą cząstkę większości warjantów i to za starością pieśni znów 
przemawia.

Znajdujemy go w następujących postaciach:

a) Oj chmielu, o nieboże,
to na dół, to po górze
chmielu nieboże. (Kb. Radom. 143.202.228 . M azow.4.183).

b) Co na dół, to po górze (Kb. Sandom. I 67. 37. 84  ̂ Kb.^Poznań.

O tej sroce, zwanej w  tym razie „kilca,1' co właściwie jest pica, pi- 
cus, możnaby nowe studym napisać. Grala ona wybitną rolę w  obrzędach we
selnych, pieśniach i mitologii różnych narodów.

4;) Brykczyński. Zapiski Etnograficzne z Polesia wolyń. Zb. W. do 
Antr. Kr. X II, str. 87.

4ł) Dawniej pieczono wraz z korowajem kukułki (kukiełki?) z weselnego ciasta.

49) Przemyskie Kolberga 69.
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c) Со na dół, tO ku górze (Kb. Mazow. 1 226. 291. 4. 165. Sławków).
(Kb. ІліЬ. 1 208. 224. 189. 233. Kb. Po

znań. 1 195).
(Kb. Krak. II 53. Kb. Pozn. 3. 180. 2.96).

d) t oć  n a  d ó ł, to ć  p o  g ó rz e  (Kb. Maz. IV 183).
e) to  p o  d o le  c h m ie lu , (Kb. Lub. 1 240).

f) lei na dół, leź po górze, (Kb. Lub. 1 242).

g) to na dół, to na górę, (Kb. Kieł. 1 70).

h) co na dole, to ku górze, (Kb. Kieł. I 93. 12 1).

i) ja  po dole, ty po górze, (Ар. 6 103).
k) to  n a  d ó ł, to  n a  g ó rz e , (Kb. Mazow. i v  193).
1) ej na dół, ej po górze, (Kb. Mazow. III 14Г),. 

ł) Oj chmielu! już ci na dół,
Oj chmielu! już po górze, (Kb. Mazow. III 135). 

m) to po dole, to po górze, (Kb. Mazow. I I I 125), 
n) Oj w górę, oj i na dół,

oj W górę, oj i na dół, (Kb. Pozn. II 289).

o) Oj na dół, to na górze, (Kb. Kuj. 1 275).

Taka mnogość odmianek wskazuje, że śpiewacy nie 
rozumieją już właściwie znaczenia słów. W  powtarzaniu od 
dziada, pradziada, zmieniali stopniowo, może przekręcili, albo 
zgubili jaki wyraz i dziś panują w tej formułce dwa wyrazy: 
dół i góra. Sporadycznie odrzucają już te wyrazy, zastępu
jąc innemi, np. Jo  w izbie, to w komorze.”

Wytrawny znawca ludu, Z. Gloger, upatruje w tej strofce 
wielce dwuznaczną aluzyę; ja jednak nie ośmielając przeciwić 
stanowczo jego zdaniu, przypuszczam, że z równą niemal 
racyą wyrazy odnosić się mogą do dwóch innych pojęć. 
Pierwsze, to wspinanie się łodyg chmielowych w górę i spusz
czanie się ich na dół (co przebija w waryancie /). Drugie, 
to przypomnienie gonitw i pląsów świątecznych, przeskakiwań 
przez ognie i wodę, odbywających się na wzgórzach, w uro
czystych dniach kupały i innych.

Co bądź z tego wybierzemy, pieśń jednako pozostaje 
stara, a o wykazanie jedynie tego na teraz nam chodzi.

Podobnie mało zrozumiałym jest nieodłączny epitet 
chmielowy „nieboże”. Psotnik, zwany rozbójnikiem, rozpu
stnikiem, nie może przecież być jednocześnie „niebożątkiem.” 
Jest tu widoczne przerobienie stopniowe wyrazu, niegdyś wa



żnego i zrozumiałego, a później coraz mniej odpowiedniego 
na inny. Zbyteczny logicznie, potrzebnym byl dla utrzyma
nia rytmu i charakteru pieśni, więc został w formie zapewne 
do gruntu zmienionej, jako „nieboże.”

Ze na podobne zmiany wyrazów i treści składają się 
wieki, o tem wie dobrze każdy etnolog, bo przykładów kon
serwatyzmu ludowego etnologia dostarcza setki.

Nie będę analizował pomników naszej poezyi, bo mam 
jeszcze innych dotknąć szczegółów. Wszak zajmowaliśmy się 
dotąd tylko polską pieśnią, nie brak jej jednak u rusinów, 
czechów, oraz innych słowian. Niebrak także u litwinów.

W  rusińskich nasza roślina jest także „bujnem zielem,” 
„bujną byliną;” ruskie głoszą, że bez chmielu niema wesela, 
w czeskich, jakkolwiek mało się ich przechowało, panuje ten 
sam element. Godne jest zastanowienia, że o takich pie
śniach oraz obrzędach niesłychać u narodów germańskich, ani 
romańskich. Nie twierdzę tego stanowczo, dla braku do
statecznie drobiazgowych dzieł w tym kierunku, ale o ile 
z dostępnej mi literatury wnoszę mogą ich być tylko sła
be ślady.

Przejdźmy teraz do litewszczyzny. Roślina nasza nie 
posiada tutaj nazwy od wspólnego pnia, posiada inną apinis, 
afty i lis lub apvynis.

Лрѵупіой znaczy okręcić się, obwinąć się, więc wyraz 
litewski, podobnie jak nazwa ѵіпиш, miis, powój, oznacza po- 
prostu wijącą się, roślinę,. (Nie od rzeczy będzie wspomnieć, 
że coś podobnego spotykamy i u niektórych południowych 
słowian, którzy chmiel nazywają bluszczcm (bljust).

Mimo odmienności nazwy, znaczenie obrzędowe chmielu 
u litwinów jest z naszem identyczne, a ich poezya równie bo
gatą w pieśni weselne chmielowe. I w tych pieśniach ude
rzają mię szczegóły, które wartoby poddać krytyce etnolo
gów, gdyż mogą świadczyć o wielkiej dawności utworów, ale 
nie będę temi szczegółami zaprzątał obecnie uwagi. Zazna
czę tylko, że wiele piosnek, jakkolwiek zupełnie odmiennych 
nastrojem, zaczyna się podobnie jak słowiańskie.
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O tu арѵупёіі! ) Oj, ty chmieleczku!. A J  > co znaczy J J
Zalias puroneli! ) Zielony puroneli!

albo:

Арѵупёіі puroneli; ) Chmieleczku puroneli!
Арѵупёіі żaliusis! ; Ł° /'njŁ/'> Chmieleczku zielony!

Stały epitet chmielu puroneli, użyty jako rzeczownik, 
jest ciekawym z tego względu, że nie da się dokładnie prze
tłumaczyć, a podobno stosowanym bywa w pieśni tylko do 
chmielu i do maku. (Obiedwie rośliny odurzają).

Do wyrazu tego powrócimy niebawem, przy rozpatry
waniu staroindyjskiego wyrazu раѵатапа. Wówczas spostrze
żemy, że może nie jest on w pieśni obojętnym, ani przypadko
wym, podobnie jak w polskiej wyraz „nieboże.”

Dość już o pieśni!
Rozejrzyjmy się teraz w widnokręgu, który nam dotych

czasowe dociekania otworzyły. Wszystko mówi, że mamy 
do czynienia z zabytkiem mitologicznym, ze śladem, czy ułam
kiem, a może choćby cząstką składową jakiegoś obrzędu re
ligijnego, kultu, który się przechował głównie w rodzinie litew- 
sko-słowiańskiej. Jeśli domysł sprawdzi się, gdy dopatrzymy 
związku chmielu z jakimś kultem, to być może, iż tem samem 
odkryjemy ojczyznę rośliny. Narzuca się tu wyobraźni gre
cki kult Bachusa, kult wina, szału, uczt i pijanej wesołości. 
Jego akcesorjami są wino i bluszcz, obie wijące się i sym
boliczne rośliny.

Kult ten, którego historycznym punktem wyjścia w Euro
pie jest starożytna Tracja, rozwinął się, jak wiadomo, na grun
cie Grecyi w tysiączne szczegóły, jakich pierwiastkowo nie 
posiadał i właśnie najdawniejsza jego forma zgadza się naj
lepiej z dzisiejszą symboliką naszego chmielu.

Jeśli przypomnimy sobie, że niektórzy uważają Traków 
za lud słowiański, że Tracja, jako pogranicze niegdyś szcze
pu litewsko-słowiańskiego, jest owym zagadkowym węzłem, 
w którym schodzą się momenty historyczne różnych narodów 
aryjskich, to podejrzenie pewnej wspólności mitologicznej między 
chmielem a winem stanie się silniejszem. Podejrzenie to opie
ram nawet na pokrewieństwie nazwiska naszej rośliny z gre-



ckiemi nazwiskami różnych wijących się roślin, jak np. Pha- 
seolus vulg, Sm ilax as je ra , Comiolvulus sepinm, a nawet Qucrcus, 
które u Teofrasta i Dioskorydesa nazywają się smilax.

Oto rodowód Dyoniza. Semele, córka Kadmosa, uwie
dziona przez Zeusa, zostaje na własne żądanie i prośby spa
lona przez tego boga. Zeus Avydobywa z jej łona dziecię 
i zaszywa w swe udo. Po upływie odpowiedniego czasu, wy
dobyto je z uda i tak powstał Bachus. Chroniąc go przed 
zemstą Hery, Zeus ukrył go w górach Nisy, gdzie nimfy 
stały się jego karmicielkami. Semele tedy jest matką Bachusa.

Źródło kultu Bachusa dobrze jest dziś znane. Bóg wina 
mitologicznie spokrewniony jest ze staroindyjskiem wybitnem 
bóstwem Sonia. Soma także wszedł, uredług tradycyi R ig- 
Vedy, w lędźwie Indry, a w głównych zarysach mocno przy
pomina pierwotny, niespaczony charakter Bachusa.

Właśnie gdym się biedził nad odszukaniem słoworodu 
chmielu, czcigodny dr. J. Karłowicz zwrócił moją uwagę 
na ważność roli, jaką Soma odgrywa w tradycyi starożyt
nych Indów, i ze względu na blizkie pokrewieństwo kultu 
indyjskiego z greckim, radził dobrze się rozpatrzeć w pier- 
■wowzorze. Stosując się do tej rady, zdaje mi się, że tra
fiłem w istocie na wspólne źródło nie jednego, ale dwu 
kultów: znanego dobrze greckiego i niepodejrzywanego nawet 
litewsko-słowiańskiego, którego słabe ślady widzę w mitolo
gii chmielu.

A by je ocenić, wypada przypomnieć sobie treść kul
tu aryjskiego. Soma, 5u) jest jednocześnie napojem, rośli
ną i bóstwem. Jako bóstwo mieszka nie tylko w niebie, 
ale i na ziemi. Jest bogiem rozkoszy, często zmysłowo poj
mowanych; przydomkiem jego w Rig-Vedzie jest раѵашапа, 
płomienisty, oczyszczony 5I). Udziela on ludziom i bogom 
siły, rozkoszy i nieśmiertelności przez napój somę. Soma jest 
bogiem dodatnim, stwarzającym, opiekuje się tymi, którzy mu

50) Zcnd. haoma (m.) p. Fick t. l. Yergl. Worterb. d. Indogcrmanischen 
Sprachen str. 450.

51) Paunna, od pu, co znaczy ogień (neutrum), jednoznaczne jest niemal 
z pur/na—płomienisty, о к torem było wyżej.
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cześć oddają i zwalcza wrogów. Jako napój, uzdrawia lepiej, 
niż wszystkie leki (zawierająca woda) 52), dodaje odwagi i pe
wności siebie 53), oświeca, ożywia ducha, uszczęśliwia, rozko
sznie upaja 51) i t. d.

Jest to wyraźnie jakiś płyn słodki 53), odurzający, w gu
ście piwa lub miodu, gdyż nadużyty szkodzi i sprowadza wy
próżnienia obustronne 50). Poza grobem, sprawiedliwi piją go 
i uszczęśliwiają się wraz z bogami 5:). Jak  widzimy, napój 
ten boski jest spokrewniony mitologicznie z amritą Mahabha- 
raty oraz z ambrozją Greków'.

Indra jest niepoślednim zwolennikiem somy przed wiel- 
kiemi swemi czynami musi być pokrzepiony i podniecony 
przez ten napój, ofiarowywany mu przez ludzi. Dopiero 
wtedy staje się potężnym. Czciciele tedy Indry wzywają 
go uroczyście, aby pił somę pełnemi łykami, „niby spra
gniony jeleń, albo wół” 58). Indra się upaja, uczuwa ro
snącą w sobie potęgę pod wpływem somy i uroczyście
o tem głosi. Śpiew podnieconego Indry zawiera Rig-Veda 
w księdze X-ej. Po każdej strofce powtarza on słowa: „pi
łem somę.”

Dziewiąta księga Rig-Vedy prawie cala poświęcona jest 
hymnom, skierowanym do somy.

Napotykamy w niej obfitość szczegółów, odnoszących 
się do przyrządzania napoju, ofiarowywanego bogom.

Jest tam wiele przenośni mitycznych, które nie wystar
czają na wyrobienie sobie wyraźnego pojęcia o naturze płynu. 
Przyrządzanie go ze świętej rośliny ze szczególnemi związane 
było ceremoniami. Istniało kilka odmiennych sposobów jego 
przyrządzania; był on koloru złoto-żółtego. Dodawano do

s2) Rig-Veda I 23, 20; R-V. 8, 72, 17-
“ ) R. V. 8. 48. 6.
»») R. V. 1. 72. 5; R. V. 8. 48. 3-6. 1 1  i t. d.
53) Słodkim być musiał, bo często spotykamy porównania: „słodki jak

oma“  (somała).
*•) V. S. 19- 10.
5‘) P. Wurm. Geschiechte der Indischen Rcłigioncn str. 53.
**) R. V. V 36. I; V I 47. 6: V II 4. X.
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niego albo mleko krowie albo serwatkę, miód, często zaś 
mieszany był z przefer me litowanym jęczmiennym lub z innego 
zboża otrzymanym wywarem 50).

B ył on tedy raz piwem, innym razem typowym miodem 
naszym. Dodawano do niego nawet kaszę, zboże przypieka
ne, ziarno pszenne i t. p. Te ostatnie jednak przedmioty do
dawano tylko do somy, sporządzanego na użytek obrzędowy; 
w skład zwykłego napoju, poddawanego fermentacyi, nie wcho
dziły one. Co to była za roślina ów soma, do tej pory nie 
wiadomo. Nazywano ją  „królem ziół” 00), rosła w górach ol), 
gdzie ją z trudem znajdowano i zbierano °2). O tem, że Ьз’- 
ła wijącą się, świadczy jej nazwa somalati. Lata jest ogól- 
nem określeniem wijącej się rośliny. Nie ulega już wątpli
wości, że w różnych czasach i miejscach różne rośliny były 
używane jako soma.

Dzisiejsi Indowie poczytują za somę (somalata) roślinę 
Sarcostcmma mminale R . Brown (okręta kwaśna), należącą do 
rodziny Asklepiowatych. Jest to krzew wijący się, obfitujący 
w sok mleczny o łagodnym, kwaskowatym smaku, według 
jednych, o nieprzyjemnym zaś według innych. Dzisiejsza je
dnak Somalata M) nie jest rośliną ani pierwotnych Aryów, 
ani Indów, ale jakąś jeszcze inną, na którą przeszedł stary 
kult, dla braku pierwotnie używanej rośliny.

Nie będziemy się dłużej zastanawiali nad drugorzędnemi 
szczegółami kultu, ważność bowiem jego leży w ogólnym cha
rakterze, a także w okoliczności, że powtarza się on w za
bytkach irańskich.

W  Aveście soma, odpowiednio do natury języka, brzmi 
haoma. Kult ten sam, roślina jednak znowu inna i nieznana 
uczonym, dla braku dokładnego opisu. Była ona wijącą się,

55; Porów. Rig.-Yeda Obersezt. v. Grassmann II. 184. Także Altindi- 
sches Leben v. H. Zimmer, str. 272-279 (Soma-yavaęir). R . V. 6. 29. 4 i wiele 
innych.

co) Rig-Yeda 9. 1 14.  2.—Avesta 1 1 .  6. 15 .
ci) R. V. T . 85. 2.
el) R. V . I. 10. 2.
•*) Burnouf. Diet. class. 730-
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nakształt wina, z liśćmi zbliżonemi do jaśminu. Według 
Avesty, rośnie ona na górach, wierzchołkach gór, a także 
w parowach. K ult Somy i Haomy uważać można za naj
główniejszy dowód pierwotnej jedności Indów i Irańczylców.

U obu ludów Soma i Haoma jest jednocześnie bóstwem, 
odurzającym napojem i rośliną. U obu, jako napój, daje si
łę, wiedzę, nieśmiertelność, wesołość lub zdrowie. Bardzo 
zbliżony sposób przyrządzania obu płynów, oraz liczne inne 
szczegóły wskazują, że jest to jeden dawny kult, przeniesiony 
ze wspólnej ojczyzny obu narodów 0ł). Czem był Soma oraz 
Haoma w pierwotnej swej ojczyźnie, o tem dziś nie wiado
mo. Dla nas zresztą kwestya ta nie ma znaczenia, śledzimy 
bowiem wędrówkę obrzędu religijnego, idei przeto, ale nie 
rzeczy.

Wielką jest siła tradycyi; potężnym i głęboko musiał 
być wkorzenionym kult pra-aryjski, jeśli w tylu zapanował 
krainach i przechował się w wielkiej czystości, względnie do 
tła i czasu.

Widzimy go wkraczającym wraz z ludem aryjskim, przez 
Kaukaz północny, szlakiem Czarnomorskim, przez dzisiej
sze kraje Bałkańskie, do Grecyi. W braku właściwej aryj
skiej rośliny, kult przenosi się tu na wino. Wijący się krzew 
tracki daje napój, który wzmacnia, leczy, odurza, pobudza, 
wprowadza w szał wesołości, w boski stan błogości. Wszystko 
to sprawiał niegdyś Soma, lub Irański Haoma °3). Ten sam 
kult przybył z aryjczykami i do krajów środkowej Europy. 
Nie napotkał zapewne na swej drodze wina, to też nie wypa
czył się i nie przyczepił do niego, jak w Grecyi.

W  skład obrzędowego płynu i napoju dawnych aryów, 
jak to widzieliśmy, wchodził przefermentowany wywar zbo
żowy, lub miód. Płyn ten posiadał więc zasadnicze składniki 
miodu pitnego i piwa. W braku świętej rośliny, niezbędnej

M) Zachodzi tu ciekawe pytanie: który grunt, Indye, czy też Iran jest 
bliższym jego kolebki? Większość uczonych rozstrzyga je na korzyść Indyi, ale 
co d<> tego niema pewności.

r,*j Soma, haoma i chmiel s<i gramatycznie rodzaju męzkiego.



do obrzędu, trzeba było obrać nową, podobnie jak się to sta
ło w Indyach i Iranie. Zwróciła tedy na siebie uwagę spo
tkana na pograniczu Europy z Azyą roślina wijąca się, wy
dająca pierwiastek, który odurza. Ponieważ posiadała ona 
zapewne wymagane zewnętrzne przymioty obrzędowe, więc 
przeszedł na nią kult i nazwa haomy.

W  krainie wina widzimy, że typowy napój aryjski ustą
pił przed doskonalszym sokiem z jagód winnych, tutaj zaś, 
pozostał bliższym pierwotnemu ideałowi kapłanów, nie zmie
nił się prawie, bo we wszystkich odmianach piwa, miodu 
i krupniku przetrwał u słowian.

Odtąd szczep litewsko-słowiański, posuwając się na Za
chód, niósł, wraz z kultem chmielu znajomość, używanie i na
zwę rośliny naszej. Nie posunę się za daleko w sferę domysłów, 
przypuszczając, że w owej odległej dobie chmiel mógł posia
dać ów pierwotny, potrójny charakter. Mógł być pierwiastko- 
wo pewnego rodzaju bóstwem, napojem i rośliną, podobnie, 
jak to miało miejsce u plemion indo-irańskich. Później bóstwo 
to rozpadło się na pewną liczbę odmiennie nazywanych bo
gów, a nazwa pozostała tylko przy obrzędowym płynie oraz 
roślinie. Nie mamy podstawy przypuszczać, aby słowianie, 
dodając rośliny chmielu do piwa, przeznaczonego na ofiarę 
dla bogów, mieli go skąpić dla siebie. Owszem sądzę, że 
zasmakowano w tej przymieszce i stale ją potem stosowano.

Wobec powyższego ośmielam się przypuścić, że po sło- 
wiańsku dzisiejsze piwo nazywało się chmielem. Wyraz piwo 
może być niezależnym, nawet dawniejszym wyrazem, ale 
mógł ogólnie oznaczać wszelki płyn, dający się pić, podobnie 
jak jadło  oznacza wszystko, co służy do jedzenia.

Niezmiernie ważne światło rzuca na ten nieco ryzyko
wny domysł, język ormiański, zarówno klasyczny, jak i no
wożytny. A by dowód dał się ocenić, musimy przypomnieć 
stosunek mowy ormiańskiej do słowiańskiej.

Jest ona najbliższą siostrą zróżnicowanego obecnie języ
ka pra-słowiańskiego z jednej strony, oraz indo-irańskiego 
z drugiej. Innemi słowy, jest ona ogniwem pośredniem pomię
dzy grupą litewsko-słowiańską a grupą indo-irańską, do któ
rej należą sanskryt, oraz staroperska mowa. Jtzyk ormiań
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ski jednoczy w sobie niektóre właściwości i wspólne rysy obu
tych grup.

Jeśli tedy kult somy czyli haomy równoległym jest 
z kultem chmielu u litewsko-słowiańskich plemion, to śla
dy jego powinnyby się znaleźć i w języku ormiańskim. Do 
tego, aby wolno było z naukowem prawdopodobieństwem 
utożsamiać staro-perski wyraz liaoma ze słowiańskim chmiel, 
potrzeba, aby się znalazł w owem pośredniem ogniwie ormiań- 
skiem odpowiedni wyraz, a także, aby brzmiał on pośrednio.

Jakże zdumieć się można, odnajdując wistocie w różnych 
dialektach ormiańskich wyrazy Ныпеіи, Imnol, hbmidz 00) i t. d. 
Cóż one oznaczają? Ішпеіи znaczy pić, Imnol, hbmadz, pijak, 
pijany. Osetyński znowu język, bardzo zbliżony do staro
perskiego i ormiańskiego, ma dla chmielu (narzecze iroń- 
skie) 0I) wyraz hmallak; w nowo-perskim spotykamy hymcl, 
liimel Gs)

Grecki kronikarz XI-go wieku Zonaras mówi o obcym 
napoju liumeli, który odurza i upaja, jakkolwiek wcale nie 
jest winem. Napój ten niewątpliwie w blizkiem zostaje po
krewieństwie ze słowiańskiemi miodami i piwem, których moc 
i smakowitość bywała przedmiotem podziwu klasycznych pi
sarzy starożytnych.

Czas teraz przypomnieć sobie słowiańskie wyrazy i zwro
ty mowy, które braliśmy poprzednio za pochodne od chmie
lu. Po odkryciu zbliżonych znaczeniem wyrazów w ormiań
skim języku, możemy już chyba stanowczo utrzymywać, że 
chmielić, podchmielić nie pochodzą bynajmniej od rośliny, jak 
to się na razie wydawać mogło, ale raczej od napoju; że tedy

CB) Xómelu, ХЪтоІ Х Ъ т Ы г  w  pisowni Ilanusza 1. c. 42. Xinel jest i w  kla
sycznym języku ormiańskiem, którego literatura sięga Y-go w. po Chr. Patkanów 
sadzi, że język ten był używany na jakie 150 lat przed Chr. (Hanusz 1. c. str. 
356). Pjala x-bmeluje=szklanka do picia, do piwa, u Ormian polsk. (1. c. 452).

c‘) Osetyński język jest jedną z pięciu gałęzi nowo-irańskiej grupy i roz
pada się na trzy dyalekty: wschodni, irański; zachodni, digorski; południowy, tual- 
ski. Iroński panuje.

e9) Turecki chymel uważa Muchlińskl, wytrawny znawca języków wscho
dnich, za wzięty wraz z rzeczą od słowian.

R o ślin a  i w y raz  C hm iel. 3



chmiel roślina i chmiel napój, musiały współcześnie wejść ze 
słowianami do Europy, otoczone aureolą czci religijnej i uży
wane na obiaty dla bóstw różnych.

Teraz staje się zrozumialszą treść pieśni o chmielu, za
czynającej się od wezwania: O! chmielu! chmielu! podobnie, 
jak liczne hymny wedyjskie: O! Soma! soma! a zarazem
i symboliczne znaczenie, równoznaczne niemal z charakte
rem Somy.

Dlaczego o kulcie chmielu nic prawie nie wiemy? z ja
kiej racyi miał przechować się on tylko u słowian z pomi
nięciem narodów zachodnio-aryjskich? na to znajdzie się może 
odpowiedź.

Szczep aryjski przyniósł go do środkowej Europy 
w zamierzchłej epoce, na wiele wieków przed Chrystusem. 
Wszystko na świecie przeżywa się. I kult Somy w nowej 
szacie chmielu powoli zaczął słabnąć, zróżnicował się zapewne
i zatarł tak samo, jak osłabł i znikł bliźnięcy kult wina 
w Grecyi. Gdy jeszcze trwał, szczep litewsko-słowiański nie 
posiadał literatury, któraby go mogła na podobieństwo gre
ckiego ocalić od zapomnienia. Naród słowiański żył zanadto 
w odosobnieniu od cywilizacyi południowej, aby o nim pozo
stały dokładniejsze opisy. Wszak zamierzchła nasza prze
szłość minęła nieobserwowana z zewnątrz. Nic tedy dziwnego, 
że dotąd mrokiem tajemnic jest spowita.

W  badanym więc przedmiocie przechowało się jedynie 
to, co ocaliła tradycya ludu naszego. Pieśni i obrzędy, na któ
re niedawno zwróciłem uwagę, taniec chmiel ze swoją mono
tonną i oryginalną melodyą, są jedynemi może szczątkami 
obrzędów religijnych, związanych niegdyś z bóstwem chmielu.

Na drugie pytanie odpowiem, źe o kulcie chmielowym 
głucho u ludów Europy południowej (grupa grecko-romań- 
ska), dla tej prostej przyczyny, źe tam wino przyjęło na swe 
barki kult Somy (może nawet pośrednio, ale o tem powiem 
słówko gdzieindziej). Na Zachodzie znowu inne mogły być 
tego przyczyny. Szczep teutoński skierował się w swej wę
drówce od razu bardziej na północ, a do środkowej Europy 
zawitał drogą północną i bardzo uciążliwą, przez Skandyna
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wię °°). Długotrwały pobyt na dalszej północy, następnie 
wędrówka, wymagająca dużo awanturniczości charakteru 70), 
nie sprzyjały przechowaniu się prastarej tradycyi religijnej. 
Jeśli się ona tedy nie od razu zatarła, to musiała zmienić do 
niepoznania.

Zapewne, na wzór Indów, Irańczyków i Słowian, Teuto- 
ni przyczepiali ją  raz do jakiejś rośliny północy, drugi raz, 
jeśli kultu nie zatracili, do innej na kontynencie. Że ani 
pierwszą, ani drugą rośliną nie był chmiel, mamy na to do
wód w blizkiem pokrewieństwie teutońskich i słowiańskich 
nazwisk chmielu, przy braku śladów kultu z jednej strony, 
obok obfitości z drugiej. Pozorne nieprawdopodobieństwo 
zatracenia bogatej tradycyi chmielu wyjaśnia się łatwo przy
puszczeniem, że szczep Teutoński nie spotkał chmielu za przy
byciem na kontynent.

Zrozumiałem stanie się wtedy, dla czego u Celtów, Teu- 
tonów i innych ludów północy, które przyrządzały piwo z ję
czmienia, oraz innych ziarn zbożowych, były w użyciu prze
różne dodatki roślinne, jak kora różnych drzew, bagno (Ledum 
palustre), jagody wrześni (Myrica gale) (Volz. Beitr. zur Cul- 
turgeschischte, str. 149). Liście tej ostatniej do dziś używają 
się w Szwecyi zamiast chmielu (Annienków). Zrozumiałem bę
dzie, dla czego u nich do jakiegoś VII-go lub VIII-go wieku 
zgoła głucho było o chmielu, a dopiero zjawiają się o nim 
wiadomości wtedy, gdy drogą zaborów i powolnej, ale nie
ustającej asymilacyi, wojowniczy ten szczep począł wdzierać 
się coraz głębiej w ziemie, zamieszkałe od wieków przez 
słowian !1).

,i9) Patrz Wilhelm Bogusławski. Dzieje Słowiańszczyzny. I. 176.
™) 1. c. 179.
7') Ubocznie warto tu wspomnieć, że sporo znijduje się u słowian na

zwisk ziół pochodnych od chmielu. I to stanowi poważny dowód dawnej znajo
mości i używania chmielu. Przytoczę tu niektóre: Atragtne alpina, powój motyli, 
nosi w  głębokiej Rossyi nazwy: лѣсной х.ш ль  (wołogodzka gub.), хмѣль боро- 
еыіі (archangielska gub.), дикііі х.иіъль (wiacka), бѣлын хмгьль (krasnoufimsk.). 
С0Т1Ѵ/jlvulus sepium, powój motyli, дикііі хмгьль (włodzimirska gub.). Też sa
me nazwy noszą: Inula Iritannica w  samarsk. gub. MeHiotus officinalis, pruneUo 
lihiaanthus crista Gall!, Tri/olium agrarium i t. d. Nadto prunella xmlg. i arandiflora
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Właśnie pomiędzy VII а IX  wiekiem żywioł germański 
objął pierwszy raz w posiadanie durzyńskie (turyngieńskie)-
i połabskie krainy. Wraz z ziemią i grodami otrzymał on 
w łupie i nasz chmiel, przyniesiony niegdyś przez Litwo- 
słowian z dalekiego Wschodu i zapewne dziko w obfitości 
w ich ziemiach rosnący.

Roślinę tedy, którą słowianie z nad Łaby i Solawy do
dawali do swego piwa, przyswoił sobie, otoczył staraniem
i zaczął używać. Dawnego jej kultu nie przyjął dla dwóch 
powodów. Naprzód dlatego, że on już w owe czasy nie ude
rzał. Zbladł zapewne bardzo w pamięci samych słowian, a co 
ważniejsza, zdążył zróżnicować się i przyjąć zgoła nowe po
stacie. Powtóre, że wojowniczy i dumny ten szczep narzucał 
podbitym swe zwyczaje, ale nie kwapił się od barbarzyńców
i pogan przyjmować co innego nad realne bogactwa.

Nie jestem historykiem, nie umiem tedy wyzyskać ma- 
teryałów, które ostatniemi czasy nagromadzili badacze pier
wotnych dziejów słowiańszczyzny; zresztą pole to wymaga roz
ległych studyów. Ośmielam się jednakże zwrócić uwagę hi
storyków i etnologów na mój przedmiot. Jestem prawie 
pewny, że poszukawszy dobrze, znajdą dowody, popierające
i uzupełniające przypuszczenia moje. Mnie osobiście uderza 
kilka faktów, godnych bliższego rozbioru. Pomówienie jednak
o nich odkładam do innego czasu, a może i miejsca, gdyż są 
natury czysto lingwistycznej. Wspomnę tylko o jednym z tej 
kategoryi szczególe.

Poszukując na ziemiach, które niegdyś należały do sło
wian, nazw geograficznych, pochodnych od chmielu, wpa-

noszą też inne nazwy przerobione z chmielu: ХМѢЛОКЪ, ц.чіълинникъ a nawet 
щемялина. Rhinhanthus crista gaili ma też: ХМіЪЛОвКa i ХМГЬЛОКЪ. Trifolium agrar: 
хмѣлюкъ, хмѣлокъ, хміъль бо\ овыіі, днкііі, заячііі, желтый. Polygonum сопѵоі- 
vulus ma: х.чѣльникъ, хмѣлевка, хмѣлевая. Niektóre z tych nazwisk mogą po
chodzić od chmielu rośliny, ale ośmielam się rzucić tu zapytanie, czy czasem które 
z nich nie pochodzi stąd, że było używane jako dodatek do obrzędowego płynu 
chmielu? Byłoby to wtedy nowym dowodem istnienia kultu chmielu w  słowian- 
szczyźnie.
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dłem zdaje się na ślady, wyjaśniające genezę łacińsko- 
barbarzyńskich, a właściwie niemiecko-łaoińskich 72) imion 
chmielu.

W  dokumencie z r. 716-go znajdujemy jeszcze w Saalgau, 
w dzisiejszej Turyngii, gród czyli „castrum Hamulo vel Но
ток.” Zamek ten w 777 г., a więc po sześćdziesięciu zale
dwie latach, przemianowali niemcy na Hamalumburg 13). Są
dzę, źe jest to dawny jakiś słowiański gród, nazwany od 
chmielu. Niehistoryk mógłby zarzucić, że nie mamy żadne
go dowodu, aby gród był słowiański, źe nazwa tedy może 
być czysto niemiecką.

Na to odpowiem z Wilhelmem Bogusławskim, że do 
XII-go wieku niemcy ani grodów na wzór słowiański, ani 
miast na wzór rzymski nie mieli. Dopóki więc w Germanii 
spotykamy grody przed XII-m  wiekiem, dopóty sięgały sie
dziby słowian.

Niemcy, zdobywszy już w VI-m wieku mnóstwo grodów, 
powoli swoje zaprowadzali w nich porządki, a czas i wypadki 
starły z nich rychło ślady słowiańskiego pochodzenia 7ł).

O innych, mniej wyraźnych śladach chmielu polskiego, 
które znalazłem, nie będę tu mówił, gdyż czas już zakończyć 
przydługie nieco badanie.

Gdyby dowody, oparte na zamierzchłych dziejach naro
dów Europy, wydały się niewystarczającemi, spróbuję poprzeć 
je inną kategoryą nazwisk naszej rośliny.

Ze chmiel nie był rośliną europejską, że przeniósł go 
dopiero szczep litewsko-słowiański z południowego Wschodu 
do Europy środkowej, tego zdają się dostatecznie dowodzić 
nawet fińskie nazwy chmielu. Wprzód nim fale aryjskiej

7'2) Bo je przeważnie w  niemieckich dokumentach napotykamy.

:з) Wilhelm Boguslawsb’. Dzieje słowiańszczyzny. II, 241. DronJce. Co- 
dex diplomaticus Fuldensis, №  57.

74) Choć nazwy czysto słowiańskie przeistoczono rozmyślcie lub mimowoli 
do niepoznania, pozostało jednak dość śladów słowiańskiego pochodzenia, nawet 
w  nazwach dzisiejszych miast niemieckich.
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emigracyi dotknęły brzegów Europy, kontynent ten I3) zalu
dniały szczepy turańskie: Finnowie (Lapończycy?), Baskowie
i dzisiejsi Turańczycy.

Gdyby tedy roślina istniała w Europie, choćby przynaj
mniej w dzisiejszej Rossyi południowej (nie mówię już o dal
szym Zachodzie), tedy musiałaby mieć u ludów pochodzenia 
turańskiego nazwę swojską, turańską, nie mającą nic wspól
nego z pierwiastkiem aryjskim, a takowej nie znamy. Wszyst
kie zdają się być pochodzenia aryjskiego i mają niejaką 
wspólność w temacie. Nie mówiąc już o węgierskim kumló, 
w innych językach fińskich chmiel brzmi podobnie: Estoń
skie liummcl, ummal, hummaled, finlandzkie humala, czuwa- 
skie humU, mordwińskie komld, ezrańskie komold, czeremi- 
slcie umula, tatarskie kumulok, kumlok, kirgiskie (Tarbagaty
i Astrachań) kinmdak, knlmak, a wszystkie oznaczają chmiel. 
Niepodobna przecież przypuszczać, aby nazwy słowiańskie od 
nich właśnie pochodziły, bo wtedy potrzebaby uwierzyć, że 
indyjski oraz irański soma i haoma z turańskiego wypłynąłby 
źródła. Takie przypuszczenie zachwiałoby całą dotychczaso
wą wiedzę w dziedzinie etnologii i językoznawstwa.

Jeśli turańczycy własnej nazwy dla chmielu nie mieli
i przyjęli litewsko-słowiańską, to widać, że nie znali rośliny przed 
przyjściem Aryów. Tembardziej mieć jej też nie mógł na
ród teutoński przed zetknięciem się ze słowianami. Gdyby 
posiadał bowiem odrębny własny wyraz, byłby on znowu nie
podobny do słowiańskiego, a przedewszystkiem przechowałby 
się dotąd.

Nic takiego nie widzimy. Owszem, najznakomitsi języ
koznawcy spokrewniają turańskie, słowiańskie, germańskie
i romańskie nazwy chmielu, dowodząc, że jedne od drugich 
pochodzą.

Nieznajomość kolebki przedmiotu i nazwy, poparte mi
łością własną, skłoniły niemców do poczytywania swego wy-

“5) Naturalnie z wyjątkami południowej Europy, której przypuszczalni 
nie aryjscy mieszkańcy noszą w  dziejach nazwy llerów, Retów, Lignrów i t. d.



razu za pierwotny; ale widzieliśmy, że mimo całej erudycyi 
dowodzili słabo, skoro ostatniemi czasy sami odrzucili nacią
gnięty rodowód i przyznali się otwarcie do niewiadomości.

Mam nadzieję, że późniejsi badacze, śledząc pozostałe 
szczątki tradycyi ludowej, oraz ogniwa pośrednie, dorzucą 
wiele do tej garstki faktów, które podaję.

Ponieważ przedmiot moich dociekań dalekim jest jeszcze 
od wyczerpania, kończę wywody oświadczeniem, że nie uwa
żam ich bynajmniej za ostatnie słowo w tym względzie. Być 
może, że tu i owdzie mylę się; niech mię usprawiedliwi brak 
wielu danych, niezbędnych do gruntownego sprawdzenia i uza
sadnienia przypuszczeń. Byłbym zadowolonym nawet, gdyby 
przypuszczenia moje pobudziły kogoś do obalenia ich, bo 
chodzi mi jedynie o prawdę, tem więcej przeto cieszyć się 
będę, jeśli ujrzę je podtrzymane za pomocą nowych, bardziej 
przekonywających argumentów.

Obecnie, streszczając com powiedział, ośmielam się wnio
skować:

1) Że chmiel nie jest rdzennie europejską rośliną;
2) że kolebką jego mogły być mniej lab więcej odległe 

okolice morza Kaspijskiego;
3) że epoką rozpowszechnienia w południowo-zachodniej 

Europie była epoka wędrówki szczepu aryjskiego ku za
chodowi;

4) że do środkowej Europy przybył ze słowianami co 
najmniej na kilka wieków przed Chrystusem, a od nich do
stali chmiel niemcy, wraz z ziemiami, około ѴП-go lub VIH-go 
wieku po Chrystusie;

5) że następnie dopiero chmiel rozniesiony został po 
reszcie krajów Europy i niektórych częściach Azyi, oraz po 
Ameryce;

6) że chmiel nasz nosi nazwę płynu obrzędowego, od
grywającego ważną rolę w religijnym, zaginionym kulcie te
goż prawdopodobnie nazwiska;

7) że kult ów mógł być nieco podobnym do indyjskie
go kultu somy, staro-perskiego liaomy i staro-greckiego wina;

8) że pra-ojczyzną tych pokrewnych kultów jest nie
znany kraj, zamieszkiwany przez aryów pierwotnych;

3 ;



9) że słowiańskie nazwiska rośliny chmielu z brzmie
niem hm są w Europie najstarsze i pochodzą od aryjskiego 
pierwiastku su i mogą być uważane za równoległe ze staro
perskim wyrazem liaoma\

10) że od słowiańskich nazwisk pochodzą germańskie, 
turańskie i najmłodsze romańskie nazwy, lingwistycznie z nie
mi spokrewnione. _____
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