








B Y D Ł О
(Pecus, Bos, Vacca, Vitulns)

W MOWIE,  P OJ Ę C I AC H I P R A K T Y K A C H  

LUDU POLSKIEGO.

UŁOŻYLI

E. M ajew ski i W ł. Jarecki.

W A R S Z A W A .
Skład główny w księgam i Gebethnera i Wolffa.

1903.



Дозволено Цензурою. 
Варшава, 10 Іюня 1903 г.

DRUK. RUB IESZEW SK I I W RO TNO W SKI N O W Y - i W IAT M  34 ?



CZĘŚĆ I. JĘZYKOWA.

$ 1. Nazwiska.

a) Bydło wogóle.
Para—bydlę nie posiadające duszy. {Kolb. „Chełm.“ II , 241).
Żywina, żywinka—bydło, bydełko, najczęściej o krowach. 

{Okolice Łomży, Wizny, Augustowskie; Kolb. V, 55, Ab. sp. wyr. nB.
W.,u 1860, I I ,  760).

Junc—byk. {Ziemia Dobrzyńska).
Miełuk—cielak.
Mendak—byczek. {Podlasie—na szlachcie).
Niełuk—młody cielak, jeszcze do orki nieułożony 2)._

{Wsie Porządzie, Ochudne i Pniewo; Kolb. „Maz.“ IV , 95).

§  2. Imiona i  przezwiska.

Gomolate—(bydło) bez rogów.
{Okol. Łomży, Wizny; Ab. sp. wyr. „B. W.“ 1860, II , 750).

') Z wyciągów z literatury, zebranych przez S. Jastrzębowskiego, L. Ma
jewską i d-ra J. Saneckiego. Podział materjału i układ według §§ przyjąłem tutaj 
taki. jaki zastosowałem po raz pierwszy do tego rodzaju materjału w monografji 
o Wężu (w „Wiśle,“ t. VI, r. 1892, str. 87—140 i 318—371), a później w Rodzi
nie Kruków (p. Wista, t XIV r. 1900. Str. 29—40 i 162—179). Jest on objaśniony 
w przedmowie do „Węża“ (p. także odbitkę tegoż: Warsz. 1893 r. str. 1 — 6).

3) Nazwiska pomijamy, jako łatwe do odszukania w Słowniku jęz. pol
skiego. Podaliśmy tylko kilka dla okazania, co tu należy.
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Przekobiałe — gdy ma wpoprzek tułowia biały pas, a całe jest 
gniadej, karej lub płowej maści. (КЪ. „Maz.u V, 55).

Rabe—szaro-pstre. {Okol. Augustowa, Suwałk, КЪ. rMaz.u V, 56).
a) Kroić a.

Bezchwosta. BieJka.
(Komarowicze „ Wisła“ V, 303). Biełonożka.
Białocha. (Ropcz. 27). Biełucha.
Biedrawa. {Ropcz. 27). (.Komarowicze „ Wisłau T, 303).
Biedruła. Bocasta.

{Krynice, Lubel. „ Wisła“ IV , 81). {Ropcz. 27).
Bocula—mająca białe płaty po bokach.
{Kieleckie, Siark. „Zb. wiad.do antr. kraj.“ II , 245; Ropcz. 27). 
Bielawa. Brzezula.
Borkowianka. {Ropcz. 27). Burocha.
Biała.
Białula.
Bura.
Béstra V. béstrula.

Kb. Pozn. IX /104.
Brzezawa.
Czarnocha. {Ziemia Dobrzyńska, Aleks.Petrów, „Zb.wiad.'do antr.

kraj.“ II, 7; Krynice, Lubel. „Wisła“ IV , 81).

Cielicha.
Cisa.
Cisula.
Carnula.
Cyrwona. {Ropcz. 27).

Czerwona. Czarno-béstra.
{Kb. Pozn. IX , 104).

Dorka.
Czerwono-graniata.
Czarno-graniata.

{Kb. „Kuj.“ I I I ,  59). Gniada.
Czarna v. czarnula. Gniadula.
Czerwona. Gołda.
Czerwono-béstra. {Ropcz. 27).
Gomola. {Ziemia Sieradzka „Wisła“ I I I ,  515).
Gonicha.
Graniata (w cętki). {Kb. „Kuj.“ I I I ,  59).
Kalemba—krowa licha. (Ślązk, Łepk. „B. W.,“ 1849, I I I ,  348). 
Kalina. (Ropcz. 27; Krynice, Lubel., „ Wisla“ IV , 81).
Kanora. Kantor.
Kawula. Kastor {Ropcz. 27).
Kobiała—biała maść z czarną przepaską.
Kobielata—popielata „
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Klempa. (Kb. „Kuj." 59).
Kobielasta, kobielata — w środku biała, a z dwu końców ciemnej 

barwy.
(Okol. Łomży, Wizny, „Ab. sp. wyr.,“ „B.W.“ 1860, II , 753). 
Kopicha. (Ropcz. 27; Ziemia Sieradzka, „ Wisła“ I I I ,  515). 
Kozula.
Krasa. (Ropcz. 27).
Krasula. (Ropcz. 27. Krynice, Label. „ Wisła" IV , 81).
Kraśna.
Kry worożka. (Komarowicze „ Wisła11 V, 303).
Krzywyróg. (Radzymin, Stanisławów, Kolb. „Maz." I I I ,  46). 
Kwiata.
Kwiatula.
Kują. (Ropcz. 27).
Kumak. (Ziemia Sieradzka „ Wisła“ III , 515).
Łyska, łysocha—mająca białą łatkę na czole.

(Ziemia Dobrzyń. Al. Petrów, „Zb. wiad. do antr. kr.u I I ,  8) 
Łysula. (Ropcz. 27).
Łysa. (Kb. „Kuj.“ I I I ,  59, Pozn. IX , 104).
Małanka. (Komarow. „ Wisła“ V, 303).
Marcycha. (Ziem. Sier. „Wisła" I I I ,  515).
Miedziocha.
Mrozula. (Ropcz. 27).
Muszka. (Ziem. Sieradz. 1. c.)
Myzia, myziuchna. (Ziemia Dob. A.Petr. „Zb. Wiad.“ II , 8;

w języku dziecięcym, Malborskie „Wis.“ I I I , 739).
Mrozowa.
Nakrâpianâ. (Ropcz. 27).
Paraska. (Komarow. „ Wis." V, 303).
Pudlora. (Ziemia Sieradz. „ Wis.“ III , 513).
Piątocha.
Putyniâ. (Ropcz. 27).
Rogula. (Radzymin, Stanisławów, Kb. „Maz." I I I ,  46. „Pozn."

IX , 104).
Różana. (Ropcz. 27).
Saroka. (Komarow. „Wis." V,303).
Starucha—stara krowa. (Ziem. Dob. A. Pet. „Zb. Wiad.,1' I I ,  10). 
Szadocha. (Krynice, Label. „ Wis." IV , 81).
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Sadâ V. sadula.
Siwà y. siwula.
Smolawa.
Śniadawa.
Sobocha.
Środocha.
Śrokata v. srokula. (Ropcz. 27). 
Srokata.
Staro-maciora.

(КЪ. „PoznP IX, 104). 
Twardocha— dająca mało mleka. 

(Radzymin, Stanisławów. 
Kolb. „М а г I I I \  46). 

Zakola. (Krynice, Label.

Taro cha.
Tyrana v. tyranka. (Ropcz. 27). 
Warka.
Warona.

(Komarow. „Wisi.“ F, 305). 
Wieńcula.
Winocha.
Wtorocha v. wtorucha.

(Ropcz. 27).
Zbityróg. (Radzymin, Stani
sławówKolb. „Ma z A I I I ,  46). 

Żółta v. żółtula. (Kolb. „Pozn.u
IX , 104).

Wis.“ IV , 81).

c) Wół.
Biedroń.
Burek. (Ropcz. 27).
Bamber—gruby i duży, a nieruchawy. (Kb. nPozn.,u IX, 104). 
Boczyj v. boczasty—mający brzuch, lub środek biały.
Bahryj—żółtawy, ceglasty. (Kb. Przem. 11).
Béstry.
Czarny.
Czerwony. (Kb. „ Pozn.u IX , 104).
Gniady. (Ropcz. 27).
Góral.
Gaciak.
Kruk.
Kozak.
Kłych.
Kozioł. (Kb. „Pozn.u IX , 104). 
Krasoń.
Kwiatoń. (Ropcz. 27).
Krasyj. (Kb. „Przem.“ 11). 
Jajak.
Nygus.
Niemiec.
Marszałek.

Łysy. (Kb. „Pozn.“ IX , 104) 
Proboszcz.
Pamper—gruby i mały. 
Piernikarz.(X&. ,,Pozn.“IX104). 
Smoleń—maści czarnej. (Sądec
kie, Tarnowskie, Żeg. Pies. 210). 
Siwy.
Sroka.
Szwab.
Szwaja.
Suryjan.
Ulmiec. (Kb. „Pozn.u IX, 104). 
Uyjsoń. (Ropcz. 27).
Żuk—czarny. (Kb. Przem. 11).

§  3. Nazwy gieograficzne.
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§  4. Nazwy rodowe.
Pomijamy.

§  5. Nazwy roślin i zwierzął.
Pochodzące od nazwisk bydła, byka, wołu, krowy, cielęcia — 

pomijamy. Łatwo je odszukać w „Słowu, nazw zool. i botan.“ Ma
jewskiego.

§  6. Synonimy.
Bydło — inwentarz; zgraja ludzi, czerń; stworzenie, zwierzę; 

przebywanie, byt, stan, posiadanie, dobytek.
Krowa (karwa, krowica, korwa, krewa, grówa)—fajka.
Cielę, cielak — głupi człowiek, gapa, człowiek bez energji; tor

nister.
Byk (bugaj, bógaj, buhaj, bujak, byjór, bujał, buczak, buła, 

bul) — ogromny chłopiec, dryblas; kuksaniec, szczutek, prztyk; ba- 
ran, taran do rozbijania murów, słup, zabezpieczający most od kry; 
błąd, omyłka (szczeg. w pisaniu); hak o dwu rogach do kopania 
ziemniaków, duży pług do robienia przegonów, brózd; beleczka po
przeczna u przodu sań, zabawa dziecinna. Byki—jaja malowane na 
jedną barwę, nie pisanki; duży hebel.

§  7. Terminologja.
Pomijamy, jako wymagające osobnego studjum i opracowania.

§  8. Naśladowanie i  tłumaczenie głosów.
Niema tutaj zastosowania.

§  9. Przywoływanie, nawoływanie, odpędzanie.
1. Przywoływanie.
2. Odpędzanie.
3. Pędzenie.
4. Przy orce:

a) ruszając z miejsca,
b) poganiając,

aa) prosto, 
bb) na prawo, 
cc) na lewo,

c) zatrzymując.
d) cofając.

5. Klątwy.
1. Przywoływanie.

a) Krów.
Biego, biego lola, biegałochna. (Przasnyskie, Wis. I I I , 893).
Cicia (celusia)! (Bestwinka, pow. Bial. Galie.)
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Cioka, cioka, biegaj! {Bieńkowice, pow. Wielicki).
Cisia, cielisia, ciś! ciś! ciś! (Krzeezów, pow. Myślenicki).
Ciuka pódź, ciuka nę! (Mikluszowice, pow. Bocheński).
Hego, hego, lola. (Humięcin, w Ciechan.)
Jałoś, jałoś! (Chmielnik, p. Lubelski).
Jałoś na, na, na! (Gałęzów).
Jałoś! {Burużn p. Bialski; Zamojskie).
Jałoś-toś-łoś-jałosia! {Czerskie).
Jałosia, na na na! (Zbijewo p. Włodaw., Wis. IV , 209). 
Karwute, karwute, karwute. {Litwa, Wis. I I I , 892).
Łoś, łoś, łoś, V. łochna, łochna! {Łomżyńskie, Wis. 1 V, 204, 205). 
Lola, lola, lola.
Łochna, łochna. (Przasnyskie, Wis. 111,893.
Myzia, myzia, myzia!
Myź, myź, myź. (Malborskie, Wis. I I I ,  739).
Myń, myń. {Gub. północno-zachodnie, 11¾. 111, 739).
Nana, nyny, kwiatulu, nanu, nyny {Sokołów pod Rzeszowem.

Wis. IV , 210).
Na, na, V. ne, ne (z przydaniem imienia). {Kołomyja, IFïs. III ,

663).
Na, na, na! {Kb. Chełm. I, 96).
Ochna,loleczka, v. biegaj, biegaj, lola. ( Wróblewo, W is.III, 665). 
Pódź bgój!. pódź bgój! {Czarnuchowice, pow. Wielicki).
Pruk, pruk, pruk; pruka, pruka. {Litwa, Wis. I I I , 892).
Ptrruś, ptrruś. {Gub. pół. zachód., Wis. I I I ,  891).
Sioch, sioch, siohoho. {Gub. pół. zachód., Wis. I I I ,  891). 
Siwula nę! siwula nę! kś! kś! kś! {Brzeziny p. Ropcz., Wis. I I I ,

219).
b) Krów i cieląt.

A wuś, a wuś! {Komarowicze, Wis. V, 303).
Biego, biego. ( Wis. IV , 211; Kb. Kuj. 111).
Dgo! dgo! {Kb. Kuj. I I I ,  59).
Jałoś, jałoś! {Żeliszew, p. Radzyńśki, Wis. IV , 690).
Jałoś, jałosia. (Lubelskie, Zamojskie, Wis. IV , 449).
Ksi, nę ksi ksi, sto, sto, chodzić sto. {Koło Tarnowa, Wis. IV ,

450).
Lojście! {Augustowsk., Kb. Maz. V, 55).
Łojsia, łojsia, łojsia! {p. Bielski g. Grodz.).
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Myziu, myziu! ( Wis. IV , 211, M.Petr. Zb. W. II , 9 {Ziem. Doh.). 
Nę nę nę nę kwiatula, nę nę nę ksi ksi ksi, nę ksi ksi, sto, sto, 

chodzić sto. (Kolo Tarnowa, Wisła IV , 450).
c) . Cieląt.

Becia, becia. ( Wis. IV , 211).
Byciu byciu byciu nę nę nę. {Kolo Tarnowa, Wis. IV , 450). 
Byciu nę! kś! kś! kś! {Krzeczów,pow. Myślenicki, Wis. I I I ,  219). 
Bysiu, bysiu, byś, byś, byś. {Pow. Liclzki, Wis. II I , 378). 
Cieluś, cieluś. (Chmielnik, p. Lubelski, Wis. IV , 205).
Cieliś, nana, nyny. {Sokołów pod Rzeszowem, Wis. IV , 210). 
Cieliś, cieliś, cieliś, nę nę nę. {Krzeczów, pow. Myślenic., Wis.

I I I ,  219.—Kolo Tarnowa. Wis., IV , 450). 
Ciołuś, ciołuś, ciuś. {Kieleckie, Wis. IV , 449).
Ciołuś, ciołuś, V. ciuś, ciuś. (p. Stopnicki, Wis. IV , 205).
Jatoś, jałosice. {Gałęzów, pow. Lubel., Wis. IV , 205).
Łosia, łosia, łosia. {Zeliszew, p. Budzyński, Wis. IV, 690). 
Mécia, mécia! (p. Kaliski, Wis. IV, 205).
Na, na, V. ne, ne. (Kołomyja, Wis. I I I ,  663).
Naa lola naa! ( Wróblewo w Mlawsk.)
Na ptrrrusia na! {Skorczyce w Płoc., Wis. I I I ,  665).
Pruk, pruk, pruk; pruka, pruka, pruka; prokute, prokute.

{Litwa, Wis. I I I ,  892). 
Téla, téla! {Baricin, p. Bialski, Wis. IV , 205).
Waśka, waśka. {Komarowicze, pow. Mozyrski, Wis. V, 303).

d) . Wołów.
Bysiu, bysiu, bysiu. {p. Bielski, g . Grodz., Wis. IV , 450). 
Buczki, buczki. {Litwa, Wis. I I I ,  892).
Bylu bylu, bysiu bysiu. {Przasnyskie, Wis. I I I ,  893).
He! sasa! he! sasa! (Krzeczów, pow. Myślenicki, Wis. I I I ,  219). 
Ho sa, ho sa sa. {Koło Tarnowa, Wis. IV , 450).
Łończa (przy nawoływaniu, by się w gromadę łączyły). {Kb.

Kuk I I I ,  I I I ,  59).
Myń, myń {Gub. pół. zack., Wis. I I I ,  891).
Na byciu na. {Chełmskie, Wis. IV , 449).
Ptrruś, ptrruś. {Gub. półn. zach., Wis. I I I ,  891).
Sioh, sioh, siohoho. {Gub. półn. zach., Wis. I I I  891).
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2. Odpędzanie.

a). Bydła (od szkody).
A dzie-ha. (Kb. Kuj. I I I ,  5.9).
A gdzie, a gdzie! (Kb. Maz. I I I ,  47).
Oha! ucha! (Kb. Pozn. IX , 101).
Szukaj bydła, niedaj-ta! na-tu-na, sa, sa, sa, a gryź! (przy szczu

ciu). (Kb. Pozn. IX , 101).
b) . Krów.

Ahe! (Brzeziny, Mikluszowice, Wis. I I I ,  220).
Ha no! (pow. Lidzki, Wis. I I I ,  379).
A de, a idy. (Kołomyja, Wis. I I I ,  663).
A do bydła a! ( Wis. I I I ,  665).
No, nu, aptrü, kudÿ. (Gub. Północ. Zachód. Wis. I I I ,  891).
A lo do bydła. (Przasnyskie, Wis. I I I ,  893).
Pruksz łauku, pruksz ginti. (Litwa, Wis. I I I ,  892).
A idzie! a keń! (Czerskie).
A nu! (Zbijewo, p. Włocł., Wis. IV , 209; p. Bielski, Wis. IV ,

450).
Ache,cho,na drogę (do bydła), a ciu (do cieląt). (Koło Tarnowa,

TFïs. IV , 450).
Wypędzając ze szkody. 

â dzie! (Gałęzów, Chmielnik, p. Lubelski). 
â kâj! (Jasicę, p. Opatowski). 
â kiâ! (Kanderszczyzna, p. Opatowski).
Biego! (p. Częstochowski).
Ahe! (Kieleckie, Wis. IV , 205).
Ha, ohe, ahe, idziesz do bydła, (albo) za bydłem, a tuś wlazła.

(Sokołów pod Rzeszowem, Wis. IV , 219).
c) . Wołów.

A hej. (Krynice, Lubel., Wis. IV , 92.
A hé. (Lubelskie, Wis. IV , 449).
A nu. (p. Bielski, gub. Grodz., Wis. IV , 450).

Cieląt odpędzanie.
Kieca! (Kb. K ij. I I I ,  59).

3. Pędzenie, 
a). Krów.

A ke-e! hela-a! (Wierzchowski, Puszcza Sand. 158).
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4. Przy orce.
a). Ruszając z miejsca.

Ujta! ujta! (Fed. Żarki, 358).
b). Poganiając, 

aa), by szły prosto.
Ahé, ahé. ( Około Słomnik, Wis. IV, 449).
Anu. (Kb. Maz. IV , 95).
Byś, byś! być, być! (Kb. Chełm. I, 96).
Bysioo, bysiu (by szły prędzej). (Seroczyn, p. Sokołowski, Wis.

IV , 211).
Eć (poganiając lewego, ećnego wołu). (Ab. sp.wyr. B. W. 1860.

I I ,  751).
He, he! (рогѵ. Jędrzejowski).
He, a he! (Gałęzów, p. Lubel.)
Hej, byś. (Chmielnik, p. Lubel.).
Hej, a hej! (Kurów, p. Puławski).
Hej!... (Wiśniewo, p. Siedlecki, p. Iłżecki, Wis. IV , 204).
He! (Czerskie).
Hej, hej, hej! (Zbijewo, p. Wlocł., Wis. IV , 209).
Heć, heć. (Seroczyn, y. Sokołow., Ж/s. IV , 211).
Hej, hej, a no! (Żeliszew, p. Radzyński, Wis. IV , 690).
Hehé, héj. (Radomskie, Ж/s. IV , 449).
Hecia! hecia! hec! hec! hec! (Fed. Żarki, 358).
Kse (zachęcając prawego, ksebnego wołu). (Okol. Łomży, Wiz- 

ny, Ab. sp. wyr. B. W. 1860, I I ,  751).
Na wołu sobnego woła się, zawracając przy orce lub popędza

jąc: tptrrrnu! na wołu hećnego woła się: chęć! (Kb. Chełms., I, 96). 
bb). Poganiając na prawo.

Ać. (Humięcin, Kb. Maz. I I I ,  46).
Aci, wracaj! (jeżeli woły mają zawrócić na prawo). (Wis. I I I ,

665).
Ać, ać, wrac. (Przasnyskie, Wis. I I I ,  893).
Eć. ( Wróblewo, Wis. I I I ,  665; Kb. Maz. I I I ,  46).
Eć, eć... ( Wiśniew, p. Siedlecki, Wis. IV , 204).
Ecz V. se (w bok). (Malborskie, Wis. I I I ,  739).
Heć. (Skorczyce, Krynice Lubel., Wis. I I I ,  655, IV , 92).
Heć, heć. (Kb. Maz. IV , 95; Wierzch, p. Sand. 158).
Heć, a heć! (Gałęzóiu, p. Lubelski).
Heć, byś! (Chmielnik, p. Lubelski).
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Hećl (Kurów, p. Puławski, Wis. IV , 204).
Hec, tpru! (przy zawracaniu z miejsca na pr.). (Kurów, p. Pul., 

Wis. IV , 204).
Hetta lub Ćwisa. (Kb. Kalis. I, 46).
Kso! (Komarowicze, Wis. V, 303).
Kseb-ocib. (Kb. Kuj. I I I ,  69).
Ocip. (Ziemia Sieradzka, Wis. I I I ,  497).
Odzie. (Kieleckie, Wis. IV , 204).
Odsie. (Czerskie).
Ocia, ocib. (Zbijewo, p. Włod., Wis. IV , 209).

cc). Poganiając na lewo:
Ćwisa. (Kb. Kalis. I, 46).
Kse. (Kb. Maz. I I I ,  46; V, 55 (Augustowskie, Czerskie, Wis.IV, 

209; Wiśniew, p. Siedl., p. Bielski, gub. Grodz., Wis. IV , 450). 
Kseb, kseb. (Kujawy).
Kso! (Gałęzów, p. Lubelski).
Kso, ksob! (Chmielnik, p. Lubels., Kirów, p. Puławski, Wierz. 

Pusz. Sand. 158).
Kse, kse! (Wiśniew, p. Siedlecki, Wis. IV , 204, Kb. Maz. IV ,

95).
Ksebie, kse. (Zbijewo p. W łod, Wis. IV , 209).
Ksobie. (Kieleckie, Radomskie, Wis. IV , 450).
Ksopsa. (Z. Sieradzka, Wis. II I , 497).
Ksób. (Kb. Pozn. IX , 100).
Ocib-kseb. (Kb. Kuj. I I I ,  59).
Odse! (Komarouicze, Wis. V, 303).
Przeście. (Słomniki, Wis. IV , 449).
Sse. (Humięcin w Ciechan., Wróblewo w Mławsk.)
Sse wracaj, ksob. (Skorczyce, Wis. I I I , 665).
Sese, wrac. (Przasnyskie, Wis. I I I ,  893).
Sok. (Krynice Lubel., Wis. IV , 92).

wołają:
Byś, bysiu — łagodne przemawianie. (Augustowskie, Kb. Maz. 

V, 55).
Poganiając na prawo lub na lewo.

Hec. (p. Biel. g. Grodz., Wis. IV , 450).
Kse, hec. (Żeliszew, p. Budzyński, Wis. IV, 690).
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Ocip. (Kujawy).
Eć. ( Wiśniew, p. Siedl.)
Odsie, hacio. (koło Słomnik, Wis. IV , 449).

Kierowanie wołami przy orce:
Orka odbywa się trzema parami wołów, a rataj, powodujący 

takim zaprzęgiem, nawołuje: la! la! la! hen! hen! hen! przyczyni każ
dy z tych wyrazów wymawia się odmiennym tonem, co zwierzęta 
doskonale rozumieją i kierują się wedle woli rataja. (Proszowskie, 
Kb. Kiel. X V III, 42).

o). Zatrzymując:
Byciu. (Augustowskie, Kb. Maz. V, 55).
Byś, byś. (Gałęzów, p. Lubel.)
Byysiu, byyysiu! (Chmielnik, p. Lubel.)
Byyciu, być! (Kurów, p. Puławski).
Beccio, byś! ( Wiśniew, p. Siedl.)
Byś, byś. (Zamojskie, Wis. IV, 204).
Byś, byś, byyś. (Żeliszew, p. Radzyń., Wis. IV, 690).
Becio, V. byś. ( Wiśniew, p. Siedl., Wis. IV , 449).
Byciuuu. (p. B iel, g. Grodz., Wis. IV , 450).
Hooola. ( Wróble wo, w Mławsk.)
Prrr (v. cmokanie). (Płużyce w Ciechan., Wis. II I , 665).
Prr, stój (oraz cmokanie). {Przasnyskie, Wis. I I I ,  893).
Pruks. (Krynice, Lubel, Wis. IV , 92).
Tprru! (Zbijewo, p. Włocł., Wis. IV , 209).
Sta, sta! (Kieleckie, Wis. IV , 204).
Sta. (Kieleckie, Radomskie, Wis. IV , 449).
Stoha! ksi! ksi! ksi! (Fed. Żar. 358).

d). Cofając:
Nastąp się. (Kb. Maz. I I I ,  46).

§  10. Wy krzyki, klątwy, przezwiska, przymiotniki, zwroty mowy.

Na krowę w gniewie.
Łamaka, kostruba, pałuba. (Kb. Chełm, I, 92).

Na wołu w gniewie.
Belija. (Kb. Pozn., IX , 50).
A to pryncypał! (nazywają, klnąc, wołu lub buhaja, który roz

bija wszystko bydło, lub trze się często o coś). (Kb. Chełm, I, 96). 
Ty kaznodzieja! (na leniwego wołu lub konia). (Kb.Kuj. 111,59).
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CZĘŚC II. ETNOGRAFICZNA.
ODDZIAŁ 1-szy.

Rola bydła w wierzeniach i wyobraźni indu.
§  11. Przysłowia, przypowieści, porównania.

Dział ten, jako zebrany w Księdze przysłów Adalberga, pomi
jamy.

§  12. Zagadki, łamigłówki, żarły.
Dział ten, jako małoważny dla folkloru bydła, pomijamy.

§  13. Pieśni, utwory poetyckie.
Charakterystycznych dla folkloru bydła utworów nie spotka

liśmy. Te zaś, gdzie bydło jest tylko wspomniane, dla zwięzłości po
mijamy.

§  14. Wierzenia, poglądy, przepowiednie, wróżby.
1. Gdy pasterz nie zmówi zrana pacierza, krowa na niego beczy.

Żarnówka, Gust., 116.
2. Krowa bywa dobra na mleko, gdy ma ogon aż po kostki.

Wierzchows. Puszcza Sandom., 206.
3. .. . gdy skórę ma cienką, grube żyły  pod brzuchem, duże rogi

i kości w ogonie, sięgające do kolan. Hecznarowice. Gust.
4. Jeżeli w dzień Matki Boskiej Gromnicznej ze strzechy kapie —

krowy będą dojne. Sidzina. Janota, Zw. Św. 58.
5. Ta krowa ze stada daje dużo ml e k a ,  która postępuje na- 

sam  p r z ó d  przed stadem, powracając z paszy, gdyż, jak mówią, 
wszystkie doi; krowa idąca na samym ostatku ma najmniej mleka.

Szczepanów, Gust., 119.
0. Krowa, która ma wymię opięciu dojlcach, nigdy mleka nie straci.

Wierzchows., Puszcza Sandom., 205.
7. Przypinanie dzwonków krowom sprawia, iż tracą mleko.

Łapsze, Gust., 119.
8. Krowa, która przechodzi przez wodę, ma zawsze rzadkie mleko.

Wierzchows., Puszcza Sandom., 206, Gust. 119.
. . .  a nawet traci zupełnie mleko. Kb., Cliełms., II, 169.
9. Jeżeli krowa przejdzie kiedy przez wielkie osty, to będzie miała

dużo kości. - Ropcz., X, 98.
10. Jeżeli ciele (lub źrebię) biega o zachodzie słońca, ma być od

wilka zjedzone. Tyszk., Pow. Borys., 410.
11. Po rezurekcji, kto wracając z kościoła, n a j p i e r w  d o b i e g -  

n i e do domu, temu się będzie wieść bydło.
Kraszew, Rusztów. Kb., Maz., I I I ,  77.
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12. Jeżeli w dzień Bożego Narodzenia wieje w i a t r  ws c hodn i ,
jest to zapowiedź pomoru na bydło. St. M. („Kai. Echau).

13. Bydło się p o p ś n i, gdy pastuch często gubi c h a b i n ę
(rózgę do popędzania) lub bat. Myślenice, Gust. 116.

14. Jeżeli w zimie krowy ryczą po nocach, to na przyszły rok nie
będzie trawy w polach. Ropcz., X, 99.

15. Gdy krowy podczas pojenia w Boże Narodzenie ryczą, wróżą
śmierć swemu gospodarzowi. ( G. Jelna). Udziela, 249.

. . .  wróżą śmierć w domu swego gospodarza. Gust., 117.
16. Ile razy krowa zaryczy po wilji, tyle cieliczek spodziewa się

ucieszona gospodyni. Radziszów. Janota, Zw. Św. 34.
17. Krowa cielna, mająca mieć byczka, jest żwawszą i weselszą,

niż gdy ma mieć cieliczkę. Dzianisz. Gust., 117.
18. Krowa cielna będzie miała byczka, gdy do ocielenia kładzie

się na lewy bok. Ł., Ropcz., X. 97.
19. . . .  gdy ma lewy bok większy.

Wierzchows., Puszcza Sundom. 205.
20. . . .  gdy tego roku, w wilję Bożego Narodzenia, kichnie pier

wej mężczyzna. Ropcz., X, 87.
21. Krowa cielna będzie miała cieliczkę, gdy do ocielenia się kła

dzie się na prawy bok. Ł., Ropcz., X, 97.
22. . . .  gdy ma prawy bok większy.

Wierzchows., Puszcza Sandow., 205.
23. . . . gdy tego roku w wilję Bożego Narodzenia kichnie pierwej

kobieta. Ropcz., X, 87.
24. Gdy pasterz krowie cielnej powiesi na szyję sierak, pędząc ją

z paszy do domu, powiadają, że krowa mieć będzie cieliczkę, która 
jeść będzie łachy i szmaty. Szczepanów. Gust., 118.

25. Krowa ocielona w poniedziałek, miewa mało mleka.
Ł., Ropcz., 97.

26. . . lub w piątek, mało mleka daje.
Wierzchows , Puszcza Sandom , 205.

2. Meteorologiczne.
27. Bydło zapowiada zmianę pogody. Ryb., Zw., 33.
28. Deszcz w lecie, a w zimie odwilż — gdy bydło żłób liże, albo

sobie pyzę oblizuje. Ryb., Zw. 33; Gust., 115.
29. Deszcz lub burza — gdy się bydło gzi. Hocznia, Strzeszyn. 

Gust. 115. Ryb., Zw. 33. Ropcz. 129. Wierzb., Met. 188.
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30. Nazajutrz deszcz — gdy w lecie bydło bardzo skrzętnie trawę
skubie. Ryb. Zw., 33. Gust., 115.

31. . . .  gdy się to dzieje w jesieni, śnieg wkrótce spadnie.
Strzeszyn. Gust., 115.

32. Slota — gdy bydło leniwie z pastwiska wraca, co chwilę po
stawa i pasie się. Zł., Wierzb., Met., 188.

33. . . .  gdy wprost z pastwiska do stajni wraca.
Czarny Dunajec. Gust., 115.

34. Gdy bydło, w polu rycząc, biegnie ku oborze,
To grad gwałtowny plony zniszczyć może.

Ttr. Wierzb., Met., 188; Wierzb., Meteor., 52.
35. Pogoda nazajutrz — gdy bydło wesoło i z rykiem z pastwiska

do stajni śpieszy. Wierzb., Met., 188.
36. . . .  jeżeli, wracając z pastwiska, staje na oborze.

Czarny Dunajec. Gust., 115.
37. Ile tygodni przed Bożym Narodzeniem zamarzną kałuże,

Tyle tygodni po Bożym Narodzeniu bydło zimuje w oborze.
Wierzb, Meteor., 48.

3. Wiara w czarownice, w złe duchy.
38. Według mniemania ludu, czarownica przemienia się w roz

maite zwierzęta. Gust., 122.
39. Pod postacią krowy widują czasem djabła.

Wyszatyce. Kb., Przem., 232.
40. Czarownicy chodzi tylko o mleko, więc nad krowami ma moc 

wielką: potrafi im mleko zepsuć, ddebrać i sprowadzić na nie chorobę 
i śmierć. Do posługi używa w tym często ropuchy. Ropcz., X, 110.

41. Za czarownika lub czarownicę uważają osobę, któraby w dzień 
św. Jana (24 czerwca) przed wschodem słońca wypędzała bydło.

Żarnówka. Gust., 122.
42. Szkodliwa jest czarownica krowom, bo im mleko odbiera, lub

przemienia w krew albo wodę. Kolberg, Ser. I I I ,  Kujawy.
43 Czarownica potrafi krowę zaczarować, że się będzie krwią doić. 

Robi to w ten sposób: wykręci się na pięcie przed progiem stajni, 
a jeżeli krowa przejdzie przez ten dołek, to będzie się krwią doić, 
a czasem nawet mleko traci. Ropcz., X, 98.

44. Gdyby tylko czarownica mleka skosztowała, jużby krowa mle
ka nie miała: odebrałaby jej czarownica. R. Ropcz., X, 98.

45. Przed św. Wojciechem czarownice zbierają zioła i węgle, któ
rych pasterze przy bydle napalili. Janota, Zw. Sw., 82.
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46. Gdyby z kobiet, zbierających zioła w przeddzień Matki Boskiej 
Zielnej, jedna drugiej porwała jakie ziele, lub gdyby to uczyniła 
w kościele, kiedy je trzymają do święcenia, mniemają, że tym sposo
bem mleko krowie odebrałaby i za czarownicę w podejrzeniu ją. mają.

Sidzina. Gast., 122.
47. W dniu Zielonych Świątek, do dnia, zbierają czarownice po 

łąkach rosę, która potym w mleko im się zamienia.
Kb., Pozn , XV, 112.

48. Gdy krowa rozchoruje się i nie daje mleka przez dwa lub trzy
dni, lub gdy takowe krwią podchodzi, lub gdy krowa w czasie doje
nia kopie, lub też gdy mleko się zetnie (z u r d z i się), mówią, że 
jest zaczarowana. Gust., 120.

49. Na Boże Ciało czarownice nie idą do kościoła, lecz chodzą po
łąkach i zbierają ziele i łajna krowie tam, gdzie bydło się pasie, i ka
dzą tym swoje własne krowy, które im odtąd dużo mleka dają; ale 
inne krowy przestają się doić. Ropcz., X, 90.

50. Czarownica, gdy chce krowy zepsuć, okadza je sawiną (Juni- 
perus sabina); krowy wówczas porzucają, lub krwawo doją.

Kb., Kr., VII, 126.
51. Gdy czarownica okadzi krowę „przestępem“ i puści ją z dru- 

giemi krowami w pole do stada gromadzkiego, wtedy wszystko mle
ko ściągnie krowa jej do siebie. Ziemia Kaliska, Wis., I II , 757.

52. Baby czarownice i owczarze chodzą do lokalnego djabła pod 
krzak róhitowy w każdy nowy czwartek (na nowiu księżyca). Tam 
bowiem podaje djabeł czarownicom sposoby prędkiego pomnożenia 
dobytku i nabiału ze szkodą innych. Za dwa doręczone djabłu jaja. 
dostaje ona od niego serek, który powinna jeść sama i dać z niego 
część krowom, przytym okadzać wszystkie bydlęta przestępem, a z 9 
c h y z ó w (chat) przyjdzie do niej mleko. (Mleko to nietylko będzie 
pochodziło od krów, ale nadto i od kobył, królików, myszy, kotów, 
nareszcie i od kobiet, karmiących dzieci. Tylko od świń i psów nie 
ściągnie czarownica mleka, a to przez uszanowanie dla djabła, który 
lubi się przemieniać w psa czarnego albo świnię.)

Kb., Kr., ѴП, 78, 89.
53. Pastuchy nie powinni kruszyć sera po polu, bo gdy czarowni

ca odrobinę tego sera znajdzie, odbierze krowie mleko.
Wierzchowe., Puszcza Sandom., 205.

54. Gdy ser upadnie na polu, tańcuje po nim czarownica.
R., Ropcz., X, 98.
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55. Przed wschodem słońca na Boże Ciało biegają czarownice po
miedzach polnych, trzepią saganami, t. j. szmatami do cedzenia mle
ka wydojonego, i mówią: „Biorę pożytek, ale nie wszystek.“ W taki 
sposób odbierają mleko krowom, pasącym się po tych miedzach, zo
stawiając im tylko cokolwiek, aby nie pozdychały. (Jednego razu je
chał chłop przed wschodem słońca w dzień Bożego Narodzenia i zo
baczył jakąś babę, uwijającą się po polu. Nie wiedząc, co ona robi, 
aby się z niej naśmiać, zatrzymał konie przy drodze, wziął użdzieni- 
cę i potrząsając nią, biegał za babą. Czarownica mówiła: „Biorę po
żytek, ale nie wszystek;“ a on, śmiejąc się z niej, powtarzał: „A ja, 
niestatek, biere "ostatek.“ Skoro przyjechał do domu, zobaczył, że 
z tej uzdy mleko kapało, jak tylko ją zawiesił na ścianie. W taki spo
sób odebrał resztę mleka krowom, które się pasły po owych mie
dzach, i krowy o mało nie pozdychały). Ropcz., X, 90.

56. W Zielone Świątki widziano, jak czarownica bierze płachtę, 
której rogi rozpuszcza tak, aby jeden róg wlókł się po ziemi, chodzi 
po pastwisku, gdzie są krowy, i zgarnia niby, zbiera coś po rosie tą 
płachtą, mówiąc do siebie: „Bierę pożytek, ale nie wszytek.“ Szedł 
za nią chłopak i uzdeczkami zagarniając po rosie, mówił: „A ja, nie
statek, bierę ostatek.“ Dostrzeżono potym, że z tej uzdeczki, zawie
szonej w chałupie na kołku, zaczęło 'wyciekać mleko.

Kh., Kuj., I I I ,  99.
57. Gdy czarownica chce odebrać krowie mleko, chodzi po past

wisku przed wschodem słońca, a po trawie, po rosie miota powąz- 
ką, przez którą mleko cedzić się zwykło, i mówi: „Biorę pożytek, ale 
nie wszystek; biorę pożytek, ale nie wszystek.“

Okol. Zamościa i Hrubiesz. Arch. Dom. Gluz. 461.
58. Czarownice mają zwyczaj do dnia (o świtaniu) wychodzić na 

łąki ze szkopcem i powązką. Tą powązką szastając po mokrej tra
wie, zbierają rosę i z powązki wykręcają ją do szkopca, mówiąc bez
ustannie: „Biorę pożytek, ale nie wszystek.“ Przyniesioną rosą myje 
ona krowom wymiona, co pomaga do większej ich mleczności. Pe
wien parobek, pasący konie na łące, podpatrzył i podsłuchał cza
rownicę, i z żartu, idąc za nią, szastał uzdami po trawie, mówiąc: 
„A ja, niestatek, biorę ostatek.“ Gdy przyszedł do chałupy, to nie- 
tylko z cycków kobyły, lecz i z uździenic lało się mleko, i to tak 
obficie, że mu rady dać i zatamować go nie mógł. Pobiegszy dopiero 
do księdza, czymprędzej odbył spowiedź, a kobyła natychmiast po
tym przysuszyła. (Obacz Lud, ser. I I I ,  słr. 100). Kh., K r , VII, 92.
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59. Kiedy żeną ( =  pędzą) bydło na paszę, wówczas czarownica, 
chcąca krowie odebrać mleko, wyrzuca przed to bydło starą miotłę, 
albo też wylewa wodę, w której prano powązkę (=  płótno do cedze
nia mleka). Ko., Kr., I I I ,  89.

GO. Czarownica, gdy chce odebrać mleko krowie, bierze starą bro
nę z kołkami drewnianemi, stawia przy swej oborze, od wschodu 
siada przy niej jak przy krowie, a założywszy sobie, iż który z koł
ków jest wymieniem krowy sąsiada, doi z niego mleko do skopka.

Okol. Zamościa i Hrubiesz. Arch. Dom. Gluz., 461.
61. Mleko odebrawszy cudzym krowom, dodaje czarownica swoim; 

jeżeli zaś krowy własnej nie ma, to potrafi i z powroza udoić mleka.
Ropcz., X, 110.

62. Odkąd nastała spowiedź, czarownic już niema (po co f ały 
się). Dawniej zbierały one trawę, wyplutą od krów na pastwisku 
jako złą, lub z ziemią wyrytą, i tym b a b r a ł y  (psuły) mleko.

Zakopane, Czorsztyn. Gust., 122.
63. Pod Wieleniem opowiadają: Kobieta miała obfitość mleka ze 

swej krowy, inne zaś kobiety, zazdroszcząc tego, zadały jej, że mle
ko to zrobiło się rzadkie, jak woda. Robiła ona wprawdzie z te
go mleka masło, ale było ono rzadkie i szkodliwe dla zdrowia. Ko
bieta, chcąc się od złego bronić, poszła do „mądrej,“ która zdjęła urok.

Kb., Pozn., XV, 113.
64. Czarownice, dla sprowadzenia mleczności u swych krów, do 

rogów tychże zawiercają pewne zioła, sobie tylko wiadome.
Kb., Kr., VII, 90.

65. Na świętego Jura (to jest Jerzego), na Zielone Świątki, na św. 
Jan—chodzą w nocy nagie czarownice około wrót, drzwi, odźwierza, 
usirugując z nich po trzasce, które wrzucają w szkopiec, aby przy- 
mnożyć sobie mleka. Rosę zbierają zrana przy drodze, którędy bydło 
chodzi, i tam zakopują czaru dla odebrania krowom mleka.

Woje. Z., I I I ,  162.
66. W każdy Wielki Piątek o świtaniu, upatrując, żeby tego nikt

nie widział, idzie czarownica do stawu, myje wszystko naczynie 
i bierze konewkę wody do domu; tu myje krowom wymiona i cycki, 
odmawiając przytym swoje pacierze i formuły, a następnie kadzi by
dlęta przestępem; wtedy doić ona będzie obficie nietylko krowy, ale 
i roczne jałowice, wcale jeszcze nie pobierane. Z tego mleka na gwałt 
robi ona masło, żeby miała poczęstować djabła, przychodzącego do 
niej w odwiedziny. Kb,, Kr., V II, 98.
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67. Czarownice tak umiały robić, że im się masło napoły w maśl-
niczce z mlekiem dzieliło. Zakopane. Gust., 122.

68. Gdy pastuchy przez łakomstwo doją krowy ukradkiem w polu, 
to się czarownica raduje. Wierzchowe., Puszcza Sandom., 205.

69. „Wid’my“ na Iwana Kupałę, pędząc krowy do trzody, jadą
na nich aż do kołowrotka. Nowosiels. Ukr., I I , 85.

70. Mleka od czarnej krowy żąda czasem płanetnik. КЪ , Kr. ,111,50.
4) Tłumaczenia snów.

71. Bydło tłuste—szczęście wielkie.
Wierzchowe., Puszcza Sandom., 216.

-72. Byk—wesele. Wierzch., Puszcza Sand., 216.
73. Jeżeli się mężczyźnie przyśni, że się krowa cieli lub kobyła źre

bi, jest to wróżba potomstwa. Federowski, Żarki, 290.
5) Wiara we własności nadprzyrodzone.

74. Gdy bydlę, położywszy się, sapać poczyna i wydaje odgłosy
jakoby westchnienia, lud tłumaczy to, że odmawia ono modlitwę, że 
nie mając ani mowy, ani duszy, tylko parą, choć westchnięciem Pana 
Boga chwali. КЪ., Chełm., I, 92.

6) Mowa bydła.
75. Wierzą, że w wigiliję Boż. Narodź, o północy bydło rozmawia 

ze sobą mową ludzką. Ropczyckie, 39; A. Petrow, Zb. W., II, 20.
76. Toż samo w zastosowaniu do cieląt. Cisz., Olhusk., 213.
77. Toż samo z dodatkiem, że bydlęta wiedzą, jaki to jest dzień, 

i opowiadają sobie o narodzeniu Chrystusa Pana.
Krakowskie. Wis., I I ,  102.

78. Niewolno bydląt, gadających o północy w noc wigilijną, pod- 
słuchywać, gdyż może się stać nieszczęście (utrata życia. Gust. 117), 
jak się to przytrafiło pewnemu „gaździe.“ Miał on parę wołów si
wych i zakradszysię do obory, postanowił się przekonać, czy one na
prawdę będą co z sobą gadały. Jakoż rzeczywiście o północy usły
szał, jak jeden wół mówił do drugiego: „Wstań, bracie, a ugryź bar
łogu, Bo powieziemy gazdę do grobul“ I umarł nazajutrz, i odwiozły 
go te woły na cmętarz. Krakowskie. Wis., II, 102; Cisz., Olkusk., 213.

79. To samo z dodatkiem, że mogą też przyszłość gospodarzowi 
przepowiedzieć. Raz pewien gospodarz nakarmił woły resztkami 
z wieczerzy i położył się w żłobie dla podsłuchania rozmowy. Wtym 
wół się odezwał: „Leż, gospodarzu, w żłobie, a wkrótce będzie po to
bie.“ Jakoż gospodarz ten niezadługo życie zakończył.

Okolica Zamościa i Hrubiesz. Arch. Dom. Gluz., 442.
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80. Podobnież na Ukrainie, ale w noc Nowego Roku.
Nowosiels., Lud ukr., II, 135.

81. Powszechny jest przesąd, że w wilję Bożego Narodzenia by
dło, zjadszy coś z wieczerzy, z sobą rozmawia. Glist. 117.

Jeszcze jedna odmianka.
83. Było raz dwuch gospodarzy: jeden z nich, uczciwy i dobry, 

dał resztki „postniku“ chudobie; drugi, skąpy, nie dał wcale. Obory 
sąsiadowały ze sobą, więc woły mogły z sobą rozmawiać; korzy
stając z tego, pokrzywdzone skarżyły się sąsiadom, mówiąc: „On nam 
dziś nie dał postniku, a my go jutro za to na cmętarz powieziemy.“ 
Parobek śpiący w oborze usłyszał to i na drugi dzień powtórzył go
spodarzowi; nie chciano mu wierzyć, ale wkrótce przekonano się, że 
to prawda, bo gospodarz w kiika godzin umarł.

Krynice, Lubels., Wis. IV , 107.
84. Podczas mszy pasterskiej, podczas śpiewania w kościele Ewan-

gielji, lub też podczas Podniesienia, bydło z sobą rozmawia, skarżąc 
się na doznane krzywdy (Klecza). Ale podsłuchiwanie bydląt spro
wadza śmierć. Tylko człowiek bardzo sprawiedliwy może słyszeć ich 
rozmowy. Łętownia, Podwilk. Janota, Zw. Św., 39.

Łaska.
85. Każde bydlę ma swoją laskę (=  łasicę), niby anioła stróża;

gdyby ją zabito, bydlę wnet ginie. Iwonicz. Gust-., 120.
86. Jeżeli w domu jest łaska, to się bydło darzy. Gdyby ją zabiło,

krowy krwiąby się doiły. Kasinka. Gust., 120.
87. (O stosunku krowy do węża ob. Wąż.) Gust., 117.
88. Bywa, że i krowa za wężami tęskni i ryczy. Kb., Kr., I I I ,  113.
89. Krowy są tłuste, gdy pod stajnią gnieżdżą się krety.

Wierzchows., Puszcza Sandom., 205.
§  15. Podania.

90. Przed piekłem na zielonym błoniu, pasie się chude bydło: to 
są lichwiarze; a na litym piasku piękne bydlęta—to lud ubogi. Djabli 
koło nich się kręcą: kogo mogą, tego łapią. Kb. Kr., T II, 27.

Cielę djabel.
91. Pewien chłop wracał przez pola do chałupy. Patrzy — a tu 

błąka się śliczne cielątko bielutkie. Myśli sobie chłop: Kto wie czyje 
ono, złapię je i wezmę do chałupy. Cielątko dało się złapać; wziął je 
chłop na plecy i niesie. Wtym zbłąkał się, choć zwykłą, jak mu się 
zdawało, szedł drogą; tymczasem cielę coraz to cięższe, w końcu jak
by dźwigał wołu—przygniata go do ziemi. Po długich mozołach, sta
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nął przed swoją chatą i cielątko z siebie składa; a tu z cielęcia robi 
się czarny pies i zaszczekał, a z psa wyskakuje zaraz niziutki, kusiut- 
ki, i ha! ha! ha!—śmieje się okropnie i znika.

Modlnica. КЪ., Kr., VII, 43.
Cielę djabeł.

92. „Sed chop na jarmak. Przysed na jedno paswisko, napotkał 
cielątko małe, co ono becało, bo go pasterze odegnali. On się tego 
cielęcia uzałował: Takie maluśkie—peda—i cierpi zimno. Ozciognoł 
płachtę i na płachtę go włożył, wzion na plecy i niesie. Przysed nad 
wodę; to ciele mu okrutnie ścięzało, chciał przejść, a woda głęboka. 
Ciele jak zacęno beceć w płachcie i skakać i dokazywać, — wrzuciło 
go do wody i stapiało. Zanim chop wyłaz z wody, to juz gwizdało 
na wirzchu i uciekało. Bo z cielęcia zrobiuł się gwizdek, djabeł.“

Tomaszowice, КЪ., Kr., V II, 43.
93. Salve Regina. Po napadzie Tatarów na Sandomierz r. 1260 

i wymordowaniu kks. Dominikanów, wół klasztorny, wyrwawszy się 
z obory, pognał za oddalającemi się pohańcami, by ich choć rogiem 
ubość, a nie mogąc ich dopędzić, zatrzymał się na wzgórku nad brze
giem Wisły, jęknął boleśnie i, grzebiąc nogami, usypał kopiec (o ćwierć 
mili od miasta leżący), a na nim rogiem wypisał: Salve Regina. Na
pis ten, do dziś dnia tam widny, nie zarasta trawą. КЪ., Sand.,1 ,255.

94. Macocha wyprawia pasierbicę w pole paść bydło, przytym roz
kazuje jej sprząść kilkanaście garści lnu, zrobić płótno i wybielić je. 
Gdy biedna sierota płacze nad swoją dolą, zbliża się do niej byczek 
i pyta o przyczynę łez; dowiedziawszy się, wziął bicz w zęby, i gdy 
bydło szło w szkodę, on je odganiał, tak, że sierota miała czas robo
tę skończyć. Macocha wyśledziła, że byczek był jej pomocą, posta
nowiła więc go zabić. Sierota, zalana łzami, opowiedziała o tym za
miarze byczkowi, ale ten, uspokajając ją, powiedział: „Nic nie szko
dzi, że mnie zabiją; ale tobie dadzą kiszki szlamować, a w jednej bę
dzie złote jabłko: weź je, bo ono ci przyniesie szczęście. Gdyby ci 
chcieli odebrać, to rzuć prosto w okno.“ Tak się też stało: jabłko, 
wyrzucone za okno, zmieniło się w jabłoń złotą. Dowiedział się o niej 
królewicz, a gdy przybył, aby urwać kilka jabłek, poznał sierotę 
i z nią się ożenił. Podlasie rus. Klech. Milk. B. W. 1858,1, 488.

95. W Uhninie, wsi blizko Parczewa, jest jezioro, w którym ma 
być zapadła cerkiew, pełna ludzi. A są tam także zapadłe do
mostwa z mieszkańcami, którzy żyją w głębi, daleko poza wodami. 
Raz widziano siwego buhaja, jak wypłynął na wierzch wody, ( =  po-



bujał, poryczat trochę i znów zanurzywszy się w jezioro, wrócił 
w głąb, do swoich. КЪ., Clielms., 1, 8.

Kola bydła w praktykach ludowych.
§  16. Obrzędy, zwyczaje.

a) Re7igijne.
96. W czasie obchodu święta żniwa na cześć Światowida, przy

prowadzano bydło i oblewano je święconym piwem, dla otrzymania 
błogosławieństwa na te zwierzęta, przy których pomocy człowiek 
otrzymuje chleb i napoje. КЪ., Pozn., XV, 187.

97. Po powrocie z kościoła w dzień M. Boskiej Gromnicznej gos
podyni zapala gromnicę i oświeca nią naprzód bydło, odmawiając 
Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Mar ja . Hecznarowice. Janota, Zw. św., 58

98. W dzień Zielonych Świątek zrana pastuchowie splatają z zie
lonych gałązek wianki lub bukiety i sami się w nie przystroiwszy, 
stroją niemi także rogi wołów i krów. КЪ., Chełms., I, 145.

99. W Wielką Niedzielę, po mszy rannej, gospodarz trąca krowy
w bok, niby je budząc. Hyszów, Janota, Zw. św., 73.

b). Gospodarskie.
100. W Boże Narodzenie i w święto Trzech Królów, nim ludzie

powrócą z cerkwi, wprowadzają do chałupy, zamiast podlaźnika 
(=  gościa), krowę najzdrowszą i najpiękniejszą, uprzedzając tym 
przyjście kogoś obcego, chorowitego. Tej krowie dają po trosze z każ
dej strawy, nawet osucha, zwanego „placak,“ siana, głąbi i t. p., aby 
się bydło dobrze chowało i żeby wszyscy w tym domu byli tak zdro
wi, jak ta krowa. Dorożów. Janota, Zw. św., 13.

101. W y p ę d z a j ą c  bydło p i e r w s z y  r a z  na paszę na wios
nę, należy to uczynić w po n i e d z i a ł e k ,  nie w żaden inny dzień, 
nigdy zaś w piątek, albowiem bydlę, pierwszy raz wypędzone, po
winno się paść przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli; ina
czej może mu się stać coś złego. Ropczyckie, 129.

102. Bydło pokrapiają wodą  ś wi ę c o n ą  przy pierwszym wypę
dzaniu na pastwisko. (Maków, Osieczany, Kasinka, Hecznarowice, 
Cliyszów, Żywiec, Iwonicz, Korczyna. Gust., 112; A. Petr., Zb. W.,

II , 22; КЪ., Kr., VII, 137; Janota, Zw. św., 57).
103. . .  . święconą w dzień Trzech Królów.

Komarowicze, Wisla, V, 514.
104. W wielu wsiach, przy wypędzaniu po raz pierwszy bydła na 

paszę w dzień Św. Rocha, proboszcze błogosławią inwentarz.
K b , Maz., I, 187. Z  kalendarza warsz. Strąbskiego, 1854 r.
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105. Idem uderzają krowę po trzykroć święconą palmą, bo gdyby
ją poganiali ldjem, uschłaby. Ropczyckie, 67.

106. Idem wszyscy domownicy wychodzą z prętami, do których 
przywiązane jest ziele święcone (Rychwała). Są to ki je proste, la s
kowe;  służą one pasterzom zamiast biczów. Na końcu kija przywią
zują z ziół, święconych na Matkę Boską Zielną, kłosek zboża i ga
łązkę bożego drzewka (Starawieś), a wogóle święcone ziele.

Hecznarowice. Gust., 114.
107. Idem naprzód bydło czyszczą (Hecznarowice); następnie każ

da gospodyni okadza  czyli okurza (Iwonicz) każdą sztukę bydła 
zosobna zielem, poświęconym w dzień Wniebowzięcia Matki Boskiej 
(1.5 sierpnia) lub w Boże Ciało (Iwonicz). Gdzieindziej okurza się ci
sem (Pcim. Janota, Zw. św. 57), aby bydło nie spotkało psa wście
kłego (Zakopane). Gust., 112.

108. Pod próg stajni, przez który czeladź przeprowadza bydło po 
jednemu na postronku (Korczyna), gospodyni kładzie łańcuch, aby 
bydło trzymało się razem (Pcim); następnie kładzie maglownicę, 
watki i noże (Pcim), lub bagnięta (Ledum palustre L ), siekierę i ta
sak (Korczyna), lub tylko siekierę, aby bydło miało zdrowe nogi.

Maków, Sucha, Grzechynia.
109 W Jaworniku kładą przez środek stajni łańcuch, aby bydło 

spokojnie z pola i do pola chodziło. Gust. 112, 18. Ropcz. X, 98.
110. Wypędzając bydło pierwszy raz z obory, trzeba zamknąć

kłódkę kluczem, klucz wyjąć i dobrze schować, a zamkniętą kłódkę 
położyć na progu obory, ażeby bydło przez nią przechodziło. Tym 
sposobem uchroni się je od upadku tego lata, bo złemu wejście zam
knięto. Kb., Chełm., I I ,  170.

111. . . .  ze stajni prowadzą bydło do ogrodu, a stąd dopiero wy
ganiają je w pole. Korczyna. Gust., 114.

112. D. 23 kwietnia, w dzień św. Jerzego, poganiają bydło palma
mi, okadzają wiankami, robionemi na Boże Ciało.

Ziemia Dobrzyńska. A. Petr., Zb. W., II ,  22.
113. . . .  robią nad nim krzyż Święty. Nowy Targ. Gust., 112.
114. W dzień św. Jerzego (23 kwietnia), przed wschodem słońca, 

wypędzają bydło na pole, zasiane żytem, i spasają je. Nazywa się to 
„wyhnać na rosu,“ a ma chronić bydło od wszelkiej szkodliwej tra
wy lub od zgniłej i niezdrowej wody. Komarowicze. Wis., V, 516.

115. Na św. Jerzy pierwszy raz wypuszcza się bydło na pastwi
sko. We wrotach kładą zamek zawarty i jaja: jeżeli bydlę, przecho-
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dząc przez wrota, rozbije jedno jajo, wróżą stąd niechybną jego zgu
bę. Pow. Borys.—Tyszk., 393.

J 16. ...gospodarz wypędza bydło święconą wierzbą. W bramie 
leży kłódka zamknięta i jajko surowe, przez które bydło przejść po
winno. Komarowicze. Wis., V, 514.

117. Gdy b. ma wyjść w pole, gospodyni daje pasterzowi jaje do 
kieszeni, które przez cały dzień ma nosić przy sobie, ażeby bydło po
wracało z pola tak okrągłe (t. j. napasione), jak to jajko {Pcim).

Glist., 113.
118. Albo też daje się ki l ka  j a j ,  aby je dał spotkanemu ubogie

mu, na uproszenie Boga, żeby się bydło darzyło {Olszyny). Wogóle 
daje się jedno (Hecznarowice) lub dwa ugotowane jaja ('Chocenia).

Gust., 113.
119. . . .  przybywszy na pastwisko, pasterz lub pasterka kula

(=tacza) jaje wokoło krów, potym zjada białko, a żółtkiem smaruje 
sobie nogi, aby nie obierały. Gust., 114.

120. . . .  w Chyszowie pasterz, trzymając w ręku chleb i jaje, któ
re mu gospodyni dała, a które potym dziadkowi (=  żebrakowi) dać 
winien, obchodzi na pastwisku bydło dokoła. Gust. 113.

121. Po wyjściu krów na pole, dzielą się wszyscy jajami.
Starawieś. Gust., 115.

122. Skibkę ( = kromkę, kawałek) chleba z masłem {Pcim, Hecz
narowice), albo placek {Bieńkówka) pasterz lub pasterka zjada, aby 
bydło zawsze było napasione i tak okrągłe, jak jaje {Harbutowice).

Gust., 113.
123. Gdy bydło już jest w polu, ma pasterz czymprędzej usiąść na 

świeżym łajnie krowim i śpiesznie zjeść chleb lub placek, który mu 
gospodyni dała, aby i bydło zaraz paść się zaczęło i prędko się na
pasło {Pcim), aby bydło było pasterne (=paslewne) {Bieńkówka), 
albo też aby się nie gziło przez lato {Maków, Sucha, Grzechynia).

Gust., 115.
124. W Jaworniku pasterz otrzymuje rózgę brzozową, do której

przywiązuje się dzwonki {Hypericum perforatum L.), święcone d. 15 
sierpnia, tudzież chleba, sera twardego, grochu, gruszek suszonych, 
wogóle coś twardego, ażeby nieustannie jadł, a bydło, zapatrując się 
na niego, to samo czyniło. Gust., 115.

125. Gdy pasterz pasie pierwszy raz na wiosnę, powinien mieć 
buty na nogach, aby bydło racic nie zbijało. Hocznia. Gust., 115.
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126. W dnia tym nie wolno pasterzowi siadać, aby bydło nie le
gało Jawornik. Gust., 115.

127. Nie wolno mu też stać długo na jednym miejscu. Gust., 115.
128. Powinien każde bydlę raz prętem uderzyć, aby, bojąc się bi

cia, nie robiło szkody. Jawornik. Gust., 115.
129. Gospodyni, nim pasterz wyruszy, zalewa mu oczy wodą, aby 

przy bydle nie spał. Bieńkówka, Jordanów, Jawornik. Gust., 113.
130. Dziewki, pasterze i parobcy oblewają się nawzajem, aby pod

czas roboty i paszenia nie spali. Ryćhwałd. Tamże.
131. To samo po powrocie bydła z pola (co trwa czasem dłużej

niż godzinę). Korczyna. Tamże.
132. . . .  pasterzowi zalewają oczy. R. Ropcz., X, 98.
133. ... Dziewka oblewa go, aby nie spał przy bydle; pasterz, od

dając wet za wet, kropi dziewki batem, aby nie zasypiały przy doje
niu. Chyszów. Gust., 113.

134. Nim bydło wypędzą, oblewają siebie nawzajem, tudzież kro
wy, aby miały wiele mleka, iżby je prawie rozlewać było można.

Jordanów, Iwonicz. Gust., 113.
135. ...Gospodyni, stojąc w progu, oblewa wodą każdą krowę,

aby była czysta i bąki jej nie cięły. {Podwilk).
136. Aby się bydło nie rozchodziło, t. j. razem się pasło, pasterz

obchodzi je w polu trzy razy dokoła. Hecznarowice.
137. ... lub, obchodząc bydło, obsypuje je miałką ziemią, najczę

ściej kręto winą. Jawornik. G ust, 115.
138. Bat a,  którym baynięć (wiązka roślin) w Niedzielę Palmową, 

była związana, używają pasterze, szczególnie przy pierwszym wypę
dzaniu bydła w pole. Bieńkówka, Łużna, Olszyny. Janota, Zw. św.,

64. Olszyny, Osieczany. Gust., 114.
139. Udając się pierwszy raz na orkę, okadzają każdą parę bydła 

roboczego zielem święconym {15 sierpnia) trzy razy naokoło i trzy 
razy znak krzyża świętego nad nim robią. (Łętownia). Gust., 116.

140. . .  . pokrapiają trzy razy wodą święconą. Kasinka. Gust.,116.
141. W niektórych wsiach, w dniu św. Marka ,  przynajmniej do 

południa, bydłem rogatym n ie  o r zą ,  aby mu na przyszłość szyje 
od jarzma się nie psuły. Sieradzkie. Wojew. Sieradz: B. W. I I I .  178.

Wis. I I I ,  500.
142. Pędząc bydło na paszę lub gdziebądź, nie należy, idąc za 

nim jeść, bo gdyby między tym bydłem była klacz źrebna lub krowa 
cielna, wtedy wylęgłe źrebię lub cielę jadłoby bieliznę.

Dorożów. Gust., 116.
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143. W dzień św. Tomasza (21 grudnia) nie dają bydłu, jak zwy
kle, paszy zaraz zrana, lecz natluką soli i zmieszawszy ją z czosn
kiem i cebulą, nacierają tym każdemu bydlęciu zęby, a dopiero po- 
tym zakładają paszę (Pcim). Janota, Zw. św., 9.

144. W braku paszy dla bydła ścinają na karm gałązki zielone
jemioły (Viscum album). Kb., Chełms., I I ,  188.

145. Gdy bydło przepędzają z jednego miejsca na drugie, kadzą
je  jałowcem, bożym drzewkiem, koprem i czyśćcem (Gnaphalium 
süvaticum L.). Gust., 112.

146. Nowonabyte bydlę pokrapiają wodą, święconą w wilję Trzech
Królów. Chocznia. Janota, Zw. św., 57.

147. Gdy nowe bydło spędzi się do obory, w której już stoi daw
ne, miejscowe, to może ono wyzdychaó, bo „krew na krew naszła

Kb., Chełm., I I ,  166.
148. Jest to jedyny rodzaj zwierząt, któremu godzi się dawać świę

cone ze stołu wielkanocnego i artos, chleb poświęcany w cerkwi 
i rozdawany wiernym po kawałku. Nowosiels., L. Ukr., II, 134.

149. Po spożyciu święconego tak w niedzielę, jak w poniedziałek
wielkanocny, rozdawają bydłu, koniom, krowom i cielętom po ka
wałku chrzanu i chlebu. Jawornik. Janota, Zw. św., 73.

150. Bydlęta dostają resztki z wieczerzy wigilijnej i kawałek opłat
ka. Krakowskie. Wis., I I ,  102.

151. . . .  bo się nie godzi o chudobie zapominać. Krynice Lubels.,
1Vis., IV , 107. Radłów Galie. Wis., II, 815.

152. Po spożyciu wigilji gospodarz zbiera resztki potraw, zlewa na
jedną miskę lub donicę, drobi do tego chleb i sypie sól, niesie do obo
ry i każde bydle tym obdziela, dlatego, ażeby Bóg błogosławił do
bytkowi. Okol. Zamościa i Hrubiesz. Arch. Dom., 441.

153. ... do resztek wigilijnych dodają kawałki opłatka.
Cisz., Olkusz., 214.

154. Przy wieczerzy w w i l j ę  В o ż. Nar .  z każdej potrawy bio
rą po 3 pełne łyżki i odkładają to dla bydła, głównie dla krów.

Kb., Pozn., IX , 116.
155. Miejscami w czasie wieczerzy wigilijnej biorą dziewki dla 

krów po kawałku kukiełki i ryby mleczaka, aby wiele mleka dawały.
Osieczany, Łużna. Janota, Zw. św., 30.

156. O p ł ó c z y n y  czyli pomyje w i l i j n e  zanoszą bydłu (Sko
mielna Czarna), dodawszy opłatka z rutą (Sidzina, Osieczany) i mą
ki (Raba Niżnia). Janota, Zw. św., 31.
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157. Krowom nie dają opłatka, bo byłaby cienka śmietana; ryby 
zaś dają krowom dlatego, żeby były raźne. Cisz., Olkusz. 214.

158. Po wieczerzy wigilijnej dają bydłu i koniom kolędę, złożoną 
ze zboża i siana, którym był zasłany stół przy wieczerzy. Prócz tego 
dają koniom i krowom po kawałku opłatka z miodem (kolo Jorda
nowa). Ma to chronić konie od zołz. Miejscami każda sztuka bydła 
(prócz koni) dostaje po opłatku (Iwonicz). Do opłatków, przeznaczo
nych dla bydła, zapiekają po kilka listeczków ruty (Brzezinka, Ra- 
dziszów, Bieńkówka).

159. Gdzieniegdzie dają krowom żółte opłatki, ażeby masło było 
żółte (Wadowice). Dają także krowom i koniom z opłatkiem po ka
wałku chleba, a krowom także po trosze ziół święconych, które skła
dają na stole obiadowym obok chleba (Jordanów).

160. W wielu miejscach otrzymuje bydło resztki obiadu (Raba
Wyżnia), które gospodyni zlewa do osobnego cebrzyka, dodając je
szcze pokruszonego chleba i opłatka z rutką (Siedzina, Łętownia, 
Kasinka). Janota, Zw. św., 30.

161. Po wieczerzy wigilijnej s i a n o  ze s t o ł u  kładą do kobiałki, 
gdzie leży przez trzy dni świąteczne, a potym dają bydłu1).

Komarowicze. Wis., V, 509.
162. Gospodarz, przeznaczając w wilję rozsute po stole ziarna 

pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa dla drobiu, a gospodyni wynosząc 
pozostałe od stołu potrawy bydłu, mówią: „Niech się cieszy drób, 
niech się cieszy i bydło z Narodzenia Bożego.“

Stary Sącz. Janota, Zw. św., 31.
163. W wilję gospodyni z dziewką obdzielają bydło; do tej czyn

ności kobiety p rze  b i eraj  ą s i ę (Więcierza, Tokarnia): służąca bie
rze rękawice, kapelusz, kożuch, przepasuje się powrósłem i tak idzie 
do stajni (Kasinka), a gospodyni ubiera się w kożuch, wywracając 
go szerścią na wierzch. Od tego bydło ma się darzyć i być tłustym.

Klęczany. Janota, Zw. św., 31.
164. Większa troskliwość o bydło w wieczór wigilijny ma ten cel,

a ż e b y  podczas mszy pasterskiej n ie  s k a r ż y ł o  s i ę  na go
spodarzy. Zator. Janota, Zw. św., 31.

165. Podczas wieczerzy wigilijnej zabraniają wykałać zęby słomą, 
gdyż i bydło kłułoby tylko zęby słomą, a nie jadłoby jej.

Sidzina, Janota, Zw. św., 95; Gust., Rosi., 212.
166. Aby się bydło dobrze chowało, głaszczą je  po powrocie z su

my w dzień Bożego Narodzenia. Cisz., Olkus., 215.
') Część dają kurom, bo od tego dobrze się niosą.
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167. . . . w wilję przed południem dziewczęta zaprzędują wrze
ciona. Pisarzowice. Janota, Zw. św., 14.

168. . . .  w wilję Boż. Nar. prowadzą je do wody.
Kasinka, Wielka Poręba. Janota, Zw. św., 11.

169. . . .  okadzają je  ziolmi, także woskiem z paschału (Krzeszo
wice), łub w dniu Boż. Nar. poją wczesnego rana.

Tymbark. Gust., 116, 117.
170. Ażeby się bydło w lecie nie gziło, przy wieczerzy wigilijnej 

biorą naprzód dla bydła z każdej potrawy, prócz grochu.
Chocznia, Lanckorona. Janota, Zw. św., 30.

17]. Po wilji pasterz kręci małe p o w r ó s e ł k a  ze słomy i zwią
zuje niemi wszystkie łyżki. Korczyna. Janota, Zw. św., 37.

172. . . .  w Kwietnią Niedzielę o w i j a j ą  p a l m y  batogami,
a również owijają w dzień Matki Boskiej Zielnej batami ziele, które 
niosą do święcenia. Jurków, pow. Brzeski. Wis., IV, 862.

173. . . .  W Chyszowie, Żabnie i Woli Batorskiej pastuchy używa
ją do wypędzania i poganiania bydła pa l my z K w i e t n i e j  Nie
d z i e l i ,  trzymając ją na dół. Gust., 114.

174. . . .  W tym samym celu kijów (zob. № —) do poganiania nie 
należy dźwigać do góry, tylko nieść nizko.

Korczyna, Hecznarowice. Tamże.
175. W ostatki nie przędą, bo krowy gziłyby się w lecie.

Jawornik, Osieczany. Janota, Zw. św., 59.
176. Gdyby kto postawił stajnię ukośną, będzie w niej bydło rwa

ło się i bodło. Olz. Ropcz, 98, X.
177. Gdy w kuchni jest dym,  nie należy nic motać, ani też dymu 

ręką kłócić, gdyż bodłoby się bydło. Maków, Iwonicz. Gust., 116.
178. Gdyby pasterz nieumyty pasł bydło, będzie się ono bodło.

Zarnówka. Gust., 116.
179. Aby się bydło nie bodło, wieśniacy, po powrocie z kościoła 

w Niedzielę Palmową, obwiązują bydlętom szyję tym samym sznu
rem, którym związana była różdżka palmowa. Sowliny. Gust., 116.

180. . . .  pasterze wystrzegają się grzebać w ogniu łyżką drewnia
ną (Harbutowice, Bieńkówka), lub bić bydło patykiem opalonym 
(Harbutowice). Gust., 116.

181. Jeżeli krowa lutuje się w wilję, do byka jej nie prowadzą, 
lecz sprzedają, mniemając, że nie będzie miała cieląt.

Chyszów. Janota, Zw. św., 13.
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182. Jeżeli krowę latującą się mają prowadzić do byka, to dają 
jej zjeść chleba z zielem święconym i kropią wodą święconą trzy razy.

Kasinka. Gust., 117.
183. Gdy krowa lub jałówka kilka razy się p o p ę d z a  (pogania,

latuje), należy ją zaprowadzić do byka na granicę wsi sąsiedniej, 
a zostanie cielną. Korczyna. Gust., 117.

184. Krowom dają ś w i ę c o n e j  k i e ł b a s y ,  aby się nie lato- 
wały długo i wnet o d s t a ł y .  Hyszów. Janota, Zw. św. 73.

185. Aby się jałówki biegały, biorą od żebraka soli i mąki i dają
to jałówkom z karmią. Gust., 117.

186 . . .  należy jałówkę sprzedawać i potargować do trzeciego ra
zu, a będzie się biegała. Zakopane. Gust., 117.

187. W Niedzielę Palmową gospodarz idzie do stajni z palmą 
i krowy nią uderza, a b y  s i ę  p o g a n i a ł y .

Jeleśnia, Zarnówka. Janota, Zw. św., 64.
188. W tym samym celu w wilję przed południem dziewczęta za-

przędują wrzeciona. Osieczany. Janota, Zw. św., 14.
189. Gdy krowę, która nie jest cielną, oprowadzi się kilka razy

naokoło stajni przed wschodem słońca i rano zaprowadzi do byka, 
będzie natychmiast zapłodniona. Maków. Gust., 117.

190. Po dopędzeniu do byka nie doi się krowy, aż nazajutrz.
Wierzchows., Puszcza Sandom., 205.

191. Nie doganiają krowy do wołu po zachodzie słońca, boby się
jeszcze raz „płochała.“ Ropcz., X, 97.

192. Nie należy stawiać miotły odwrotnie, t. j. miotliskiem do gó
ry, gdy krowa ma się ocielić, boby ciężki poród miała.

Ropcz., X, 97. Wierzchows., Puszcza Sandom., 205.
193. Aby krowa była cielną i we dnie cielę porodziła, lepiej jest 

puszczać do niej buhaja w dzień, a mianowicie zrana, niż w nocy, 
a pewnym być można, że i ocielenie jej nastąpi za dnia.

Kolb , Krak , VII, 91.
194. Ktoby chciał, aby krowa miała cieliczkę, nie zaś ciołka, ten

winien do odwaru z rzeżuchy i śmietanki włożyć przęślicę, i nią do
brze na wszystkie strony w garnku wymieszawszy, odwar ten dać 
krowie wypić, a liczyć na to może, że w roku przyszłym .mieć będzie 
cieliczkę. Kolb., Krak., VII, 91.

195. Gdy się krowa ocieli, nie wolno nic z domu komukolwiek wy
pożyczać, choćby najmniejszej drobnostki, bo krowa mogłaby zm ar
nieć.  Ropcz., X, 98.
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196. Tego dnia, w którym krowa ocieliła się, nic nikomu nie dają, 
ani nie sprzedają z domu, gdyż s t r a c i ł a b y  ml eko.

Stanisław Ciszewski, „Lud z okolic Sławkowa.“
197. . . .  albo z d e c h ł a b y .  Wierzch, Puszcz. Sand., 205.
198 Jeżeli u kogo wylęgnie się cielę lub źrebię, albo gąsięta wy

kluwają się, to przez cały tydzień w tym domu ubogiemu nie dają 
jałmużny i nikomu nie pożyczą niczego, aby młode potomstwo trzy
mało się matek. Dorożów. Gust., 118.

199. W Szczepanowie przestrzegają powyższego prawidła nie da
wania jałmużny i nie wypożyczania tylko w tym wypadku, gdy kro
wa ocieli się w dniu Narodzenia N. P. Marji (8 września). Sądzą 
bowiem, że biorącemu będzie się szczęściło, a dającemu nie darzyło; 
mleko by się psuło, a bydło p o p ś n i ł o  i nie wiodło.

Szczepanów. Gust., 118.
200. Nie można z domu wydawać ognia, gdy się krowa ocieliła,

aby ta mleka nie straciła, albo żeby z nią nie wydarzyło się nieszczę
ście. Okol. Zamościa i Hruhiesz. Arch. Dom. Gluz., 504.

201. W dniu, kiedy krowa się ocieli, nie należy nic z domu poży
czać, bo myszy wielkie szkody zrządzać będą.

(„Kal. Ung.“ na 1859 r.)
202. ... bo krowa utraciłaby mleko, a myszy zrządzałyby wielkie

szkody. Kb., Pozn., XV, 125.
203. W Izdebniku wierzą, że przez trzy dni po ocieleniu się kro

wy nie trzeba nic z domu wydawać, bo inaczej nieszczęście spotka 
dom. Gust-., 118.

204. Przy ocieleniu się okadzają krowę kawałkami drzewa, naj
częściej c i s o w e g o .  (Pcim). Janota, Zw. św., 57.

205. Po ocieleniu się krowy, chcąc mieć obfitość mleka, zabijają 
kreta i ususzone jego wnętrzności dają krowie jeść z chlebem.

Kb , Kuj., I I I ,  99.
206. Aby po ocieleniu się krowy dawały mleko gęste i żółte, dają 

im mak i krwinek (dzianisz), lub dziewięćziół(Carlina acaidis) z solą.
Zakopane. Gust., 119.

207. Aby mleko się nie psuło, dają krowom, gdy pierwszy raz 
w pole wyruszają, tudzież zaraz po ocieleniu, kocie łapki, święcone 
w oktawę Bożego Ciała, z czosnkiem w cieście. Zakopane. Gust., 119.

208. Żeby krowa po ocieleniu się nie straciła mleka, należy obsy
pać ją makiem. (Kieleckie). Zbiór triadom, do antropol. kraj.u, I I I .
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209. Cielę powinno być odłączone od krowy w niedzielę, gdy la
dzie wychodzą z kościoła. Wówczas lo owiązują mu szyję obrusem 
i na tym zaimprowizowanym powrózku prowadzą je do żłobu. Nie 
dopełniwszy tej ceremonji, można się obawiać o zdrowie i życie cie
lęcia. W czasie odprowadzania go do żłobu mówią:

Chodź, jedz, co w żłobie leży,
A zapomnij na zawsze o macierzy. (St. M., „Kai. Echa“).

210. Odłączając cielę, wyrywa się mu kilka tułosków, które się da
je krowie zjeść z chlebem, aby za cielęciem nie ryczała z tęsknoty.

Ropcz., X , 99.
211. Ażeby krowa n ie  r y c z a ł a  po odstawionym lub sprze

danym cielęciu, wyrywają temu ostatniemu trochę sze>‘ści, a oble
piwszy chlebom, zadają krowie. Sposób ten jest bardzo rozpowszech
niony, a gospodynie są przekonane, że krowa od tego robi się weso
ła i na mleczności nic nie traci. Fedorowski. Żarlci, 277.

212. Ażeby krowa za cielęciem n ie  t ę s k n i ł a ,  dają jej z niego 
zjeść kilka włosków w chlebie. Wierzchowe. Puszcza Sanclom., 206.

213. Zabijając cielę, sprawują się jak najciszej, potym obmywają
cielęciu gębę i nogi, a wodą od tego zalewają krowie oczy, aby nie 
ryczała za cielęciem. Więcierza. Gust., 118.

214. Bydło, aby ręką poszło, wprowadzają tyłem do chlewa.
Kb., Pozn., XV, 125.

215. Aby bydło było tłuste, należy kupić od hycla kawałek sznura
i krowie powiesić na szyi. Kołomyja. Gust, 116.

216. Czasem znachodzą się dwa kłosy razem z r o ś n i ę t e  na jed
nym źdźble. Te dwa kłosy należy dać jednemu z koni lub jednej 
z krów, ażeby tego konia lub tej krowy inne k. lub kr. tak się trzy
mały, jak te dwa kłosy razem. Dorożów. Gust., 116.

217. Po sumie w Boże Nar. idą do stajni i głaszczą krowy gołą 
ręką, ażeby były tak gładkie, jak dłoń. Rewel Wielka. Janota, Zw. 
św., 42.

218. Aby krowy rogów sobie nie zbijały, nie wolno w zimie z da
chu lub z okien ubijać sopli. Osieczany. Gust., 116.

219. Na Litwie w noc kupalną (wig. św. Jana) nad wrotami obór 
zawieszają gromnice, aby krowy dawały obficie przez cały rok mleka.

Czyt. niedz., 1857 r., 194.
220. Jeżeli człowiek w polu uroni coś z nabiału, np. okruszynę 

sera lub trochę mleka, powinien to zaraz zatrzeć nogą, bo gdyby te
go nie uczynił, przyskoczy ropucha i zje, a krowa straci mleko.

B. Ropcz., X, 98.
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221. Nie należy mléka wlewać do suchego garnczka, bo krowy 
przysuszają, to jest dają mniej mléka. Aby mieć wiele mléka, trzeba 
garnczek dobrze w wodzie umoczyć. Plaza, Żabno. Gust., 119.

222. Aby krowy miały wiele mleka, w Olszynach gospodyni po
powrocie bydła z pola oblewa po kilka razy wodą pastucha, w Kor
czynie zaś—każdą krowę zosobna, a parobek, zaczaiwszy się, oblewa 
pasterza. Gust., 113.

223. Aby krowy dużo dawały mleka po przygnaniu ich z pola
dziewka oblewa je wodą. Chocznia. Gust., 113.

224. W poniedziałek wielkanocny parobcy rano chodzą po domach 
i oblewają dziewki, szczególnie przy dojeniu krów, ażeby te dawały 
się dobrze doić i miało się od nich wiele mleka.

Jawornik, Więcierza. Janota, Zw. św., 74.
225. ... Oblewają także krowy. Jeleśnia. Janota, Zw. św, 76.
226. Przed dojeniem rannym maczają powązki po trzy razy w ro

sie i niemi myją wymiona krowom, w nadziei nadojenia pod pianę 
pełnych skopków mleka. Poronin (Galicja). Bieroński, 30.

227. Aby krowy więcej mleka dawały, podkadzają je czarcim łaj
nem, kupionym w aptece. Ma to ten skutek, że podkadzona krowa, 
przesiąkszy przykrym zapachem, odstrasza inne bydło i więcej ko
rzysta z paszy. Kb , Kuj., IIP, 99.

228. Odwarem г rzepiku pospolit., jako też 2 przywrotnika i prze
stępu, kropią siurlcę, aby krowa wiele mleka dawała.

Gust., Вой., 217.
229. Bławatami, mirą i jałowcem kadzą krowy w każdy pierwszy 

piątek po nowiu, aby dawały więcej mléka.
Szczepanów. Gust., Rośl, 241.

230. Aby krowy więcej mleka dawały, należy w każdy pierwszy
piątek po nowiu kadzić je  przestępem (Bryonia alba L.), albo woskiem 
z paschału, lub białym zielem czyli czosnkiem (Płaza), albo bławata
mi, mirą i jałowcem (Szczepanów), lub wreszcie kopytnikiem ( Wola 
Batorska). Gust., 118.

231. Kto począł okadzać krowy, musi to ustawicznie powtarzać, 
bo bez tego krowy nie chcą stać spokojnie, lecz ryczą i skaczą na 
ścianę i t. p. Mleko od takich krów nie jest smaczne.

Płaza. Galtst., 118.■
232. Jeżeli u kogo są krowy kadzone przestępem, a inni, poczciwi 

gospodarze tego nie czynią, to powinni, wyganiając swe krowy na 
pastwisko, pilnować, aby nieokadzone krowy, postępując za okadzo-
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nemi, nie stąpały w ich ślady, bo okadzone odbiorą całą mleczność 
nieokadzonym. КЪ., Krale., V il, 89.

233. Korzenie rzepiku posp. (Agrimonia eupatoria L.) dają gryźć 
krowom, aby na mleku dużo było śmietany. W tym samym celu oka
dzają krowy święconym zielem.

Wola Batorska, Sadów. Gust., Rost., 217.
234. Korzeń cebulkowy lilji złotogłowie (v. zawojek, Liliutn Mar- 

tagon), po miejscowemu czasnyk '), dają krowom dojnym, aby więcej 
mleka dawały i aby zeń dużo było śmietany. КЪ., Chełm., I I ,  189.

235. ... w tym celu dają również ziółko, zwane „Bożeje kresło.“
Pow. Borys., Tyszlc., 406.

236. . . .d a ją  gryźć korzenie ś m i e t a n n i k a  (Agrimonia Eu
patoria L.), a liśćmi jego kadzą. Wola Batorska. Gust., 120.

237. . . . n a ć  p i e t r u s z k i .  Tamże.
238. Żeby się tworzyła śmietana, dawać kr. ś m i e t a n n i k  (Aoliil-

lea Millefolium). Częstochowa. Wis. I I ,  606.
239. Aby z ml. zebrać dużo śmietany, należy dać mleko na z grze b-

ną  m i s k ę  (Chyszów). Gust., 120.
240. Jeżeli się mleko p r z y k r y j e ,  to mało otrzymuje się śmie

tany (Chyszów). Tamże.
241. Skopiec i garnki naparzają k o p y t  n i k i e m ,  aby śm. była

dobra i dużo (Dorożów). Tamże.
242. W tym celu używają też naparzania p o k r z y w ą  i że-

g a w к ą (Dorożów). Gust., 120.
243. ... wrzucają też jeszcze do tak naparz, naczyń kamyk rozpa

lony (Dorożów). Tamże.
244. Pod progiem stajni, gdzie są krowy, zakopuje się przestąp, 

aby mleko i śmietanka nie warzyły stę. КЪ., Krak., VII, 119.
245. Po zachodzie lub o zachodzie słońca nie dają i nie sprzedają 

mleka ani śm., bo psułoby się (Jawornik).
246. . . .  bo krowa straciłaby ml. (Krzeszowice, Krościenko i t. d.)

Gust., 119,
247. . . .  lub krowaby się p o p ś n i ł a (Kasinka). Gust., 119.

,Ys № 245—7—także Kolb., Pozn. XV, 125; Kai. Ung. r. 1854;
Ropcz., X, 99.
248. Jeżeli krowom, mającym zbyt długie ogony, przystrzyc je

trzeba, należy uciętą szerść włożyć za drabinę przy żłobie. Gdyby się 
ją wyrzuciło, kr. utracą ml. Ropczyckie, 129.

) W Kujawach—ziele, zwane śmietannik.
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249. Dijąc mleko, trzeba dodać odrobinę soli, inaczej ml. zepsuje
się. Wierzchów. Paszcza Sand. 205—Ropcz. X. 99.

250. Aby ml. nie cuchnęło, wymiona kr. należy obmywać w pierw
szy piątek po nowiu wodą kapuścianą. Kh., Kral:., V II, 119.

251. Aby mleko zaraz po wydojeniu nie k l a g a ł o ,  daje się bydłu 
pokruszoną m a r u n  kę z mąką i solą. Zakopane. Gust., 119.

252. Jeżeli kto obcy wchodzi do domu, gdzie robią ma s ł o ,  po
winien zaraz u s i ą ś ć  na  z i emi ,  aby masło prędko się zrobiło.

Jurków. Gast., 122.
253. Ażeby masło robiło się prędzej i obficiej, powinna wziąć gos

podyni wody z tego miejsca, gdzie rzeki się zbiegają, i w tej wodzie 
robić masło. Ropcz , X, 99.

254. Nie należy rąbać drzewa na progu stajni, bo sery będą się 
rozpadały. Wierzchows., Puszcza Sandom., 206. Ropcz., X , 99.

255. Jeżeli kupią kr., a w domu mają drugą, to podojów z obu 
krów nie zlewają do jednego garnka, aż dopiero po upływie pewne
go czasu, gdy się obiedwie oswoją i przyzwyczają do siebie, gdyż 
mleko u jednej lub drugiej krowy zupełnieby znikło.

Szczepanów. Gust., 111.
256. Ml. od jednej kr., nie należy doić do skopka po mleku od in

nej, nie wypłókawszy go wprzód wodą, jeżeli każda z tych krów na
leży do innego właściciela. W przeciwnym razie jedna z tych krów 
straciłaby m., albowiem jedno mleko sprzeciwia się drugiemu.

Kl)., Chelms., II, 168.
257. Dawać (bydło) na p l e m i ę  darmo nie godzi się, bo dający 

straci ten dobytek; trzeba choć g r o s z  zapłacić.
Pow. Borys., Tysz., 408.

258. Gdy się prowadzi na powrozie krowę, świnię lub inne zwie
rzę domowe, nie wolno wtedy przez powróz po:zełazić, boby bydlę 
nie rosło. Ropczyckie, 129.

259. Jeżeli się komu wydarzy przypadkiem, że powróz przekroczy, 
to musi napowrót tą samą drogą, t. j. przez powróz, wrócić się, 
a wtedy poprzednie przejście nie sprowadzi złych skutków.

Ropczyckie, 129.
260. Cielę przestąpić lub nad nie nogi podnieść nie wolno, boby

już nie rosło. Dziewiętniki. Gust., 118.
261. Gdy się bydlę z b ł ą k a ,  nabijaią siekierę nade drzwiami,

rozumiejąc, że ocaleje, skoro niczyje oko nie zajrzy zbłąkanego by
dlęcia. Pow. Borys., Tysz., 407.

3
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262. Aby wilk bydlęcia w lesie nie porwał, chłop ukraiński trzy
ma zawsze kawał żelaza w piecu. Jeżeli się bydlę zabłąka w lesie, 
choćby kilka nocy w nim przenocowało, wilk mu szkodzić nie będzie 
dla tego właśnie żelaza. Nowosieh., L. Ulcr., I I ,  163.

263. W czasie z a ć m i e n i a  słońca lub księżyca, lud z a k r y 
w a  s t u d n i e  i nie wygania bydła, żeby się od z a r a z y  uchronić.

КЪ., Pozn., XV, 125. K ai Ung., 1859, 53.
264. Największe urodzaje w polu będzie miał ten gospodarz, któ

ry, wychowawszy dwa wołki bliźnięta, niemi pole swe oborze; a w tych 
granicach, które one okrążą, już grady nigdy pola nie pobiją.
Ziemia Sieradzka. Wis., III, 507; Woj. Sier., B. W., 1851, IV, 179.

265. Wolmi bliźniętami oborać granicę majątku (opędzić skibę)— 
chroni od gradobicia. Bogusławice, Kb., Kuj., III, 93\ Kb., Pozn., 
XV, 128.

266. Oborywanie pól byczkami bliźniakami chroni od zarazy.
Kb., Pozn., XV, 12.

Prawne, kupno i sprzedaż.
267. Przed sprzedażą nie doją krów na kilka podojów.

Łętownia. Gust.
268. Przy wyprowadzaniu na sprzed, kropią bydło w o d ą  ś wi ę 

coną. Jawornik. Gust.
269. ... albo ktoś z domowników rzuca na nie g a rść  śmieci ,  

mówiąc: Żebyś tyle reńskich wziął za nie. (Chyszów, Osieczany). Gust.
270. ... trzeba wyrzucać za nim z i emi ę  z obory i sznur ,  a to 

dlatego, żeby dobrze było sprzedane.
Ziemia Sieradzka. Wis., I II ,  494.

271. . . .  gospodyni p l u j e  na bydlę t r zy r a z y  i ociera lewą stro
ną koszuli, aby go kto nie urzekł, a służący rzuca garść śmieci byd
lęciu pod nogi, aby dobrze zostało sprzedane. Hecznarowice. Gust.

272. Sprzedając krowę, nie należy jej ża ł ować,  boby bardzo ry
czała i mleko straciła. Wierzchows., Paszcza Sandom., 206.

273. ... straciłaby mleko, a nawet „uschłaby
Ropcz., X, 99—Kb. Chelms.j II, 170.

274. ... bo nabywcy nie wiodłoby się. Zakopane. Gust., 112.
275. Gdy bydlę sprzedają, z płaczem żegnają się z nim, błogosła

wią je, przemawiają do niego i pocieszają, gdy ryczy.
Iwonicz. Gust., 112.

276. Gdy się sprzedało bydlę, nie odprowadza się go za obejście, 
uważając to za niedobre—jak gdyby się cały statek wygnało.

Zakopane. Gust., 112.
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277. Z bydlęcia, które się ma sprzedać, urywa się trochę szerści
i przykrywają na rogu pieca chlebowego, a potym okadza nią po
zostałe bydło, aby się nie „popśniło.“ Jawornik. Gust.

278. ...  wtyka się trochę szerści w szparę od podłogi, aby przy
chówek się trzymał. Poronin. Bieroński, 43.

279. Przy sprzedaży cielęcia należy takowe tylnemi nogami ze 
stajni wycofać, aby krowa nie ryczała. Poronin (Galicja). Bieroński, 
42; Kb., Chełms., II , 170.

280. Gdy cielę sprzedają, to do skopca, napełnionego wodą, rzu
cają Irochę szerści i dają krowie pić, aby pe ł ny  skopi ec  ml eka  
dawała. Izdébnïk. Gust., 112.

281. Jeżeli cielę wyprowadzają na targ, na sprzedaż, oddają je
kupcowi razem z postronkiem. St. M. (Kai. Echa).

282. Nikt nie wiedzie bydlęcia na tym samym powrozie na sprze
daż, na którym stało uwiązane w stajni, lecz na innym,  albo przy
najmniej po sprzedaży nie dają go kupującemu, lecz inny mu kupu
ją, aby nie wydać z domu szczęścia do krów, lub aby się bydło nie 
popśniło. Tego bardzo przestrzegają.

Hecznarowice, Osieczany, Więcierza. Gust.
283. Sprzedawca, oddający kupione bydło kupcowi, oddaje po

wróz przez odzienie, przez połę sukni, przez cuchę (Zakopane), a zmie
rzywszy wierzchnią suknię kupującego na długość, odcina kawał po
wroza, równy połowie tej długości i daje go kupującemu (Maków) 
na to, aby bydło dobrze się chowało. Gust.

284. Sprzedane bydlę zawsze oddawać należy kupującemu z p o- 
s t ronki em,  na którym na jarmark było przyprowadzone.

Okolice Zamościa i Hrubieszowa. Arch. Dom. Gluz., 487.
285. Sprzedający konia, wołu lub krowę, daje kupującemu razem 

ze sprzedanym zwierzęciem uzdę lub powróz. Kieleckie. Wis., 11,779.
286. Sprzedając krowę, przepędza się ją przez tok w stodole, aby

mleko jej w domu zostało. Kb., Chełms, II, 169.
287. Przeprowadza się bydlę sprzedane raz naokoło nabywcy od

lewej strony ku prawej (Zakopane, Żółkiew), albo też obraca się 
z bydlęciem trzy razy na prawo. Hecznarowice. Gust., 110.

288. Sprzedający podaje powróz przez głowę bydlęcia po trzy
krotnym oprowadzeniu go wkoło, mówiąc: „Żeby w&m Bóg dół, Mat
ka Jego Najświętsza.“ Wtedy kupujący spluwa trzy razy i wyrzuca 
monetę kilkocentową na szczęście, przyczyni uważa, ażeby orzeł nie
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był na wierzchu. W tym wypadku rzucanie powtarza się dopóty, do
póki moneta nie padnie napisem do góry. Iwonicz. Gust., 111.

289. Podczas l i t kupu kupujący i sprzedający dają 2 lub 3 centy
do czapki lub kapelusza i wyrzucają je trzy razy na stół, uważając, 
aby przynajmniej raz orłem padły do góry. Potym dają te pieniądze 
na szczęście ubogiemu. Hecznarowice. Gust.

290. Po oddaniu bydła, rzuca nabywca dwa centy sprzedającemu
do kapelusza, ten zaś odwracając go, rzuca centy na ziemię i równo
cześnie nim przykrywa. Jeżeli oba centy padną orzełkiem do góry, jest 
to znak szczęścia. Te dwa centy dają żebrakowi, nie mieszając ich 
z innemi pieniędzmi. Zakopane. Gust. 111.

291. Po ubitej ugodzie sprzedający wyrzuca z kapelusza szczęście, 
t. j. 2 do 4 cent., które sprzedający, i kupujący biorą do połowy; 
sprzedający daje to ubogiemu, a kupujący chowa je sobie, aby mu 
się bydło dobrze chowało. Osieczany. Gust., 111.

292. ... Potym kupujący bierze te pieniądze, kupuje za nie bulkę 
lub coś innego do jedzenia i je to chciwie, aby kupione bydło dobrze 
jadło. Następnie sprawiają „litkup,“ t. j. sprzedający winien często
wać kupującego (Chyszów, Łętownia). Jednakże sprzedający wyma
wia sobie najczęściej, że nie będzie płacił litkupu (Łętownia). Gust.

293. Gdy oba centy—dwa bowiem wyrzucają—jednakowo padną, 
np. oba orłami do góry, kupiec zabiera oba; w przeciwnym przy
padku biorą obaj, t. j. sprzedający i kupujący, po cencie.

Poręba Wielka. Gust., 111.
294. Gdy kupujący woły, krowę, konie—odkryje w nich jaką wa

dę, może je po trzech dniach zwrócić sprzedającemu, a należytość 
natychmiast mu się zwraca bez żadnej pretensji (Kieleckie).

Wis., II, 778.
295. Na litkupie wręcza kupiec pieniądze i wymawia sobie zwyk

le, że gdyby w przeciągu jednego tygodnia lub dwu, czasami mie
siąca, kupione bydlę zachorowało, nie chciało się paść, lub zgoła 
jakąkolwiek ukrytą wadę miało, o której przy sprzedaży nie było 
mowy, zwróci bydlę za cenę kupna (Łętownia, Chyszów). Gust.

296. Gdy rzeźnik kupuje bydlę, a nie daje tyle, co warto, bydlę
schudnie. Gołęb., Lud, 154.

297. Przy sprzedawaniu oszukują, jak mogą. W lecie dają bydłu 
najeść się świeżej koniczyny, aby miało wielki brzuch.

Jawornik. Gust.
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298. Gdy przechodzą z bydlęciem przez pierwszą płynącą wodę, 
zakrapiają mu oczy, aby zabezpieczyć od uroku. Jawornik. Gust.

299. Gdy bydlę pierwszy raz wprowadzają do domu, wszyscy 
domownicy powinni się na bok usunąć, aby bydlę weszło pierwsze.

Ropczyckie, 129.
300. ...trzeba czymprędzej począć coś jeść, aby i b. brało się

chciwie do jedzenia w tym nowym domu. Ropcz. 129.
301. Przyprowadziwszy kupione bydlę do domu, zaraz oblewają 

je wodą, aby się dobrze chowało ( IVierzchoslawice, Zdżary); prze
ważnie oblewają głowę. Gdy się o t r z ę s i e i wodę strzępię, znak 
to dobry, że się będzie darzyło. Chyszów, Hecznarowice. Gust., 111.

302. Nadto uważają, aby przy wprowadzaniu do obejścia lub staj
ni, bydlę weszło p r a w ą  nogą przez próg w obejście lub do stajni.

Hecznarowice. Gust., 111.
303. Przed stajnią lub oborą służący o b l e w a  zwierzęciu do

trzech razy głowę, a gospodarz spluwa 3 razy, mówiąc: „na psa uro
ki!“ Poczym wprowadzając osobiście b. sam gospodarz daje b. pierw
szą strawę. Iwonicz. Gust,, 111.

304. Kupioną krowę przy wprowadzaniu do stajni (domu) żegnają
i wodą ze skopca oblewają. Krzeszowice. Gust., 111.

305. ... wprowadzają t y ł e m  do domu, aby się „nadało.“
Krzeszowice. Gust., 111.

306. Kupione bydlę, a zwłaszcza ssące jeszcze cielę, trzeba tyłem
wyprowadzić z obory i tyłem wieźć do samego domu, aby się wio
dło i za karmiącą krową nie tęskniło. W takim razie ani krowa ani 
ciele nie rykną nawet po sobie. Kb., Cliehn., I I ,  170.

307. ... po przyprowadzeniu kropią wodą święconą, zwłaszcza 
gdy dużo ludzi szło i patrzało, aby nie padł na nie urok.

Zakopane. Gust., 111.
308. Cielę, kupione na przychówek, zlewają wodą.

Dow. Borys. Tyse., 407.
309. Aby bydło kupione nie bodło się z dawnym, wprowadzając 

je do stajni, rzucają za nim trzy razy gliną z kretowiny.
Osieczany. Gust., 111.

310. Są ludzie, mający rękę niezręczną, t. j. po których dotknięciu
bydło nędznieje i schnie, szerść na nim jeży się. Takiego się „waru
ją  • “ Zakopane. Gust., 112.
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Różne.
311. Jeżeli kr. ocieli się w tym czasie, kiedy ją właściciel dał na

wyżywienie do innego gospodarza, to cielę należy nie do właściciela 
kr., lecz do jej żywiciela. Kieleckie. Wis.} II, 777, 779.

312. Jeżeli kto weźmie na wychowek cielę obce, np. na rok lub 
dwa, to gdy cielę wyrośnie na krowę, zatrzymuje ją u siebie przez 
laki sam czas, przez jaki udzielił jej wychówku. Kieleckie. Wie,, I I , 777.

313. U Wiślan, ludu Cieszyńskiego, gdy parobczak przychodzi 
z gazdami do domu rodziców dziewczyny, o którą się stara, zapyta
ni; „A cobyście radzi?“ odpowiadają: „Przyszliśmy kupić jałówkę.“ 
Rodzice im na to; „Mamy ci jedną na sprzedaż.“ To znaczy, że zga
dzają się na swaty. Eoff., L. Ciesz., 47. (Powszechne w kraju).

314. W Tykocińskim, na Podlasiu, rajko pyta się: „Cy nie macie
do sprzedania casem jałosecki, bo chcielibyśmy kupić,“ lub: „Słyse- 
liśmy, ze macie jałoskę do sprzedania,“ albo: „...ze macic jałoske w za
jęciu (ze szkody), chcielibyśmy ją wykupić.“ Mówią to, przychodząc 
ze swatami. Prus. Olch., 74.

315. W Sandomierskim, koło Ostrowca, Kurowa, gdy swatka przy
chodzi od parobka z wódką do chałupy tej dziewczyny, z którą on 
się chce pobrać, zapytuje: „Cy tu niema zajętej jałówki (albo kózki)?“

Kh., Radoms., XX, 1, 135.
316. W czasie wesela mówi p. młody: „Mam (tyle) talarów, jużek

kupił p. młodą.“ Starosta, zachwalając, mówi: „To dobre bydlę, bo 
nie kuleje, pracowite, równo chodzi, zdrowe zęby wszystkie mâ.“ 
Pannę młodą uważają jakby za jałówkę. Również gdy przed wese
lem przychodzą swatowie, zapytują: „Nie macie tyż tu jałóweczki na 
przed aż?“ Cisz., Olkusz, 240, 227.

317. Przy obiorze starostów weselnych po uczcie, odbywa się n a 
k r y wa n i e  płachtą uwieńczonego wolu i zabawa zgadywania, do 
czyjej obory tenże należy; nakoniec trjumfalne wprowadzanie bydlę
cia do wsi. КЪ., Kuj., ILI, 244.

318. Zwł ok ludzkich nie należy wywozić na cmęlarz krowami 
lub klaczami, gdyż takie, któreby choć raz do przewożenia zmarłego 
były użyte, już nigdy cieląt i źrebiąt mieć nie będą.

КЪ., Chelms., II , 169.
319. Woły do przewiezienia ciała zmarłego użyle, za powrotem 

oblewają wodą, którą potym i sami też się myją.
(Od Włodawy i Opalina). КЪ., Chelms., / ,  184.
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320. Na Ukrainie, przy zakładaniu osady lub wsi nowej, naprzód 
oborywano miejsce obrane. Starano się przytym, aby do pługa były 
wprzężone byk i cielica z jednej matki; pługiem kierował brat, a wo
ły popędzała siostra. Robiło się to dla pomyślności osady.

Nowos., Ukr., I, 155.
321. Kiedy zakładano miasto (Warszawę) i okrążano pługiem je 

go przyszły obwód, mający stanowić granicę, usilnie starano się, aże
by do pługa było można zaprząc byka i jałówkę, b l i ź n i ę t a ,  i że
by tym pługiem kierować mogły bliźnięta ludzkie: chłopiec i dziew
czyna. Tegoż środka używano, żeby karę niebios i srogość zarazy 
przerwać. (Z. Gołębiowski, „Opisanie Warszawy,“ 4). Kb., Маг., 
I, 302.

§  17. Lecznictwo.

a) N a zw y  chorób.
322. Gdy bydło sucho ła j ni, podobnie jak koza, wtedy dostało

dziulia. Przyczyną tej choroby jest nagłe jedzenie i sucha pasza przy 
braku wody do picia. Gust., 124.

323. Kurdziel jest to wrzód na języku lub w krtani, albo też mię
dzy racicami. W Galicji Wschodniej zowią wrzód ten Icordiuk.

Gust., 123.
324. Choroba zwierząt (bydła), zwana kolki, zowie się też żaba.

Federowski, Żarki, 270.
325. Pakośnik—choroba oczów. Cisz., Olkusk., 214.
326. Krzyżowatka — choroba, w której cielę wywraca się i tarza

po ziemi. B. Ropcz., X, 98.
327. Owsiak (w gębie), t. j. krosty podobne do owsa.

Osieczany. Gust., 123.
328. Paskudnik jest zawloką na oku i wzdymaniem ciała.

Gust., 124.
329. Mysz—nabrzmiałość w pachwinach i około gardła.

Juc., Lit., 338.
330. Skulą albo skulką zowią okulenie bydła wskutek usadowienia

się w kopycie jakiegoś robaczka. Jeżeli w kopycie jest róg miękki, to 
się tworzy wrzód. Gust., 124.

331. Gdy u krowy po ocieleniu twardnieje wymię, nazywa się to
płóz. Kb., Рогп., XV, 125.

332. Ból wymienia u krowy zowią żułem.  Gust., Rosi., 242.
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b) Przyczyny chorób.
333. Nie trzeba bić krowy miotłą, ścierką, lub zapaską, boby 

uschł a .  Wierzchows., Paszcza Sandom., 205.—Poronin. Bieroński, 
42.—Kęt. Mat.

334. B. chudnie i brzydnie, gdy je zaganiają s u c h y m  patykiem
lub gałęzią. (Szczepanów). 0?<s£., 116.

331. ... dlatego, że takim patykiem mógł ktoś zabić ż a b ę  lub 
zagrzebać ko ł t una .  Wola Batorska. Gvst„ 116.

335. W środę Suchą (w 4-m tyg. po Wielkiejnocy) wystrzegają się 
używać bydło do jakiejkolwiek roboty, gdyż w razie skaleczenia lub 
zadraśnięcia, choćby jak najmniejszego, niewątpliwieby uschło.

Kb., Chełms., I, 143 i 144.
336. Bydlęta dostają odęc i a  po połknięciu z i e l one go  paj ąka.

Juc., Lit., 338.
337. Bydlę, które zje w paszy ćmę, już się nigdy potym nie naje

i zawsze będzie głodne i chude. Kb., Chełms., II, 171.
338. Bydło dostanie proch czyli kataraktę, jeżeli kto igłę zatknie

za listewkę od okna. Kęt., Maz., 25.
339. ...  jeżeli ostrzy nóż na progu lub na rogu pieca. Tamże.
340. Wieczorem nie należy pożyczać  soli ,  gdyż bydło chorowa

łoby na o c z y, a nawet mogłoby oślepnąć. Ropcz., X, 98.
341. Paskudnik bydlęcy, to samo znaczy według zabobonu wło

ścian, co „?troku u ludzi, i wnoszą, że złe oczy sąsiada sprowadzają 
to nieszczęście. (Okol. Zamościa i Hrubiesz.) Arch. Dom. Ghiz., 462.

342. Od Wielkiego Czwartku aż do Wielkiejnocy wieśniaczki nie
p r z ę d ą ,  gdyż mniemają, iż wołom roboczym c i ą g n ę ł a b y  s i ę  
ś l i n a .  Juc., Lit., 180.

343. Jeżeli kr. lubi się paść tylko po moczarach i trzęsawiskach, 
to pewnie ma chorobę m o t y li c o w ą.

Wierzchows., Puszcza Sand., 206.
344. Jeżeli kr. zje czworolist pospolity (Paris quadrifolia), ginie.

Gust. Rosi., 277.
345. Krowa j a s n e j  maści często choruje.

Wierzch., Puszcza Sand., 205.



.346. Jeżeli w miejscu, gdzie pozostał niewykopany pień drzewa 
śliwowego lub wiśniowego, postawią chlewy lub stajnię, „gadzina“ 
(=bydło) niszczeje, czyli „tera się.“ Jurków. Gust., Rośl., 283.

347. Krowy, dojące się krwią, czyli dające czerwone mleko, są za
czarowane. Płaza. Gust.,\2,t).

348. Po zachodzie słońca żadna wieśniaczka za nic mleka nie 
sprzeda, boby kr. dostała „zaciągów“ na oezach.

Wierzch., Puszcza Sand., 205.
349. Nie godzi się doić kr. po zachodzie słońca, ani przenosić 

mleka za r zekę  (Jurków, Płaza, Żabno), ani k o n a j ą c e m u  da
wać, bo krowa się pogniewa i mleko straci (Jurków). Gust., 119.

350. Dobre gospodynie pilnują, aby kr. po ocieleniu się nie zja
dały „miejsca“ swego, dlatego odbierają je i chowają pod gnojem. 
Za przyczynę tego kładą, że jeśliby kr. zjadła miejsce, to po odłą
czeniu lub zarżnięciu cielęcia mleka nie da, i takie ml. będzie miało 
bardzo mało śmietany. Juc., Lit., 337.

351. Jeżeli mleko gotujące się skipi i rozleje się na trzon, to roz
lane trzeba posypać szczyptą soli, boby krowom wymiona pękały.

КЪ., Chełms., II, 168. Gust., 119.
352. . . .  powstałyby k r os t y  na wymionach. Gust., 119.
353. . . .  wymiona pa r s z ywi e j ą .  (Bieńkówka.) Gust., 119.
354. . . .  bo kr. straciłaby mleko i dostałaby bólu wymion. (Łapsze.)

Gust., 119.
4
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355. Gdy kr. cielna przejdzie przez łyka, na których konie przywią
zują, nieszczęśliwy będzie jej poród. (Myślenice.) Gust., 117.

356. Gdy kr. przestąpi p t a s i e  gni azdo,  będzie chorowała.
Gust., 123. Ropcz., X, 98.

357. Wskutek zabicia gacka  kr. dają mleko z krwią zmieszane.
(Nowy Tary.— Gust., 151).

358. Kr. doi się krwią, jeżeli przejdzie przez gniazdo ptasie, albo
jeżeli j a s kół к a p od n ią  przel eci .  . Ropcz., X, 98.

359. Jeżeli kr. przestąpi gniazdo jaskółcze, dawać będzie krwawe
mleko. (Jurków, pow. Brzeski.) Wis., IV , 862.

360. Gdy kto gniazdo jaskółcze wybierze lub zepsuje i jaskółka 
przeleci koło wymienia krowiego, wówczas krowa „krwią doi.“

( Mąko szyn—Kolb. Kujawy, serja III.)
361. Jaskółkom nie należy gniazd zrzucać, bo w takim razie kro

wy czerwone mleko dają. Kai. Ung., 1859, str. 53.
362. Nie można bić krowy „ wą z g i e m“ (połą od surduta), boby

zdechła. Ropcz., X, 98.
363. Nie należy bić kr. kijem, którym się żabę uderzyło, ani mio

tłą lub opalonym kijem, boby uschła. Ropcz., X, 98.
364. Gdy kto pliszkę (pasterkę) lub jaskółkę zabije, lub ich jajka 

z gniazda wybierze, tego kr. doją się krwią (Sidzina). Gust.., 120.

Zapobieganie chorobom i leczenie ich.

365. Krowom, jak również wołom i cielętom, a ż e by  zd r owe
były,  smarują rogi, nogi i pyski mas ł em,  p o ś wi ę c o n y m w dzień 
św. Wawrzyńca. Wierzchows., Puszcza Sand., 205.

366. W wilję Boż. Nar., o północy, dziewczyna, doglądająca krów, 
biegnie ze szkopkiem do studni po wodę, która o tym czasie posiada 
własność zapobiegania chorobom. Z tą wodą idzie najpierw do obo
ry i kropi nią bydlęta, a potym w izbie kropi całą rodzinę.

* Wis., II, 99.
367. W Czechowskim, w wilję z rana, z owocu polnej róży (gło

gu) i mąki owsianej przyrządzają dla bydła „słodki placek,“ dając 
z niego kr-m codziennie po kawałku aż do Nowego Roku, ażeby du
żo ml. dawały i nie chorowały. Janota, Zw. św., 31.

368. W okolicach Siewierza dają bydłu w Wielki Czwartek chleb,
zmieszany z „bobk a m i,“ w mniemaniu, że przez to zabezpieczają 
je od wszelkich chorób. Kb., Kiel., X IX , 188.
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369. W Wielki Piątek, przed wschodem storica, robią ze święco
nego drzewa kilkadziesiąt krzyżyków i wprawiają je w żłoby i slupy 
stajen. Potym, do nikogo słówka nie mówiąc, biegną do potoku, aby 
uzbierać kilka kolorowych kamyków, jeśli nie mają ich w zapasie od 
zeszłego roku. Wróciwszy do domu, maczają te kamyki w święconej 
wodzie i razem z ziołami, w tym celu trzykrotnie święconemi, wdlu- 
bują je do rogów krów i owiec, a nawet do końskich kopyt, podkła
dając pod podkowy. Robią to, aby chudobę od wszelkich chorób za
bezpieczyć. (Galicja.) Bieroński, 25.

370. Gdy bydlę zachoruje, pierwszym jest staraniem zanieść tro
chę s ze r ś c i  zaczarowanego bydlęcia do mądrego, który z obejrze
nia tej cząstki rozpoznaje chorobę i jej przyczynę. Bierze lekarstwo 
z apteki, dodając do niego ziół z własnego zasobu, i zaleca najdzi
waczniejsze ceremonje. Tak np. zaszywa kamień, skorupkę lub ka
wałek próchna w płótno i odmawia nad tym tajemnicze słowa; po
tym każe to zawiązać choremu bydlęciu kolo rogów, zapewniając, że 
od tego nieszczęście minie. Przy dłuższej jednak chorobie sprowa
dzają mądrego na miejsce, a ten, dla ugruntowania wiary w swą 
sztukę, zakopuje miotłę pod próg, lub wywierca dziurę w progu, 
a szerść, wyrwaną choremu bydlęciu, zabija tam lipowym kołkiem. 
W słupy i próg wrót zabija też w wywierconych dziurach tajemnicze 
kamyczki. Wreszcie zawiesza płuca od zniszczalego już zwierzęcia 
na żelaznym trójgraniastym gwoździu w kominie, dodając, że równo 
z temi płucami czarownica zniszczeć musi.

Tgg. B., IV , 160. КЪ , Pozn-, XV, 163.
371. Chorobę bydlęcia można zażegnywać przed wschodem słoń

ca, kiedy jeszcze nie pobudziły się ptaki. Ropczgckie, 129.
372. Choroby bydła odganiają lub leczą niekiedy obrazy świętych.

КЪ., Pozn., XV, 163.
373. Gdy byd. zachoruje, wtedy baba, znająca się na lecz., żegna 

bydlę nożem do siekania kapusty, modli się nad nim i kadzi je.
Ropez , X, 98.

374. Dla b. pieką na Boże Narodzenie osobno opłatki z rutą (Ruta 
graveol.), jako ogólne lekarstwo. (Jurków,potu. Brzeski.) Wis. IV . 866.

(Brzezinka, Radziszów, Bieńkówka.) Janota, Zw. św., 30.
375. . . .  i dają z resztkami wigilijnej wieczerzy.

Gust., Rosi., 287.
Gust., 123. 
Gust., 123.

376. Bydło chore okadzają. (Iwonicz.)
377. . . .  maliniakiem. (Zakopane.)
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378. . . .  warkoczykami Najświętszej Panienki (Verbascum Thap- 
sus) lub koszyczkami Najśw. Panny (Verbena officinalis).

KI)., Krak., V II, 128.
379. Święconego w dzień Trzech Króli kadzidła, t. j. jałowcu 

i miry (żywicy), używają do okadzania chor. kr.
Borzęcin. Janota, Zw. św., 57.

380. Chorej kr. dają pić odwar z niebospaclu, t. j. jaskółczego ziela 
(Clielidonium majus L  ). (Wola Batorska.) Gust., 123. Gust.Rosi., 242.

381. . . . odwar z ziół, poświęconych na Matkę Boską Zielną.
Kb., Pozn., IX, 145. Janota, Zw. św., 87.

382. ...szczególnie wtedy, gdy zachoruje zaraz po ocieleniu się, 
ażeby nikt nie zaczarował mleka. (Chocznia, Olszyny, Jordanów.)

Janota, Zw. św., 87.
383 Gdy bydło jest chore, należy ustrugać d r e wn a  z mar,  na 

których leżała niewiasta, i trzaski te dać byd. chor. zjeść z inną kar
mią, a wyzdrowieje. (Maków, Sucha, Grzechynia.) Gust., 123.

384. Dając bydłu kolędę, uderzają je warzęchą lekko po zębach,  
ażeby się mu nie psuły i nie chwiały. (Łużna.) Janota, Zw. św., 31.

385. „ W y g a n i a n i e  k r w i “ u bydła należy do kobiet, które 
wszelkie możliwe choroby bydląt sumują w określeniu: „na krew.“ 
Wprowadzają one rękę do kiszki odchodowej, a macając, natrafiają 
na nerki i wyczuwszy je, posądzają, że się tam „krew zebrała i ski
piała,“ na dowód czego, wyjąwszy rękę okazują ją zakrwawioną, co 
jest naturalne, gdyż manipulując we wnętrznościach, poraniły zwie
rzę Wskutek tego części te ulegają zapaleniu i gangrenie, a gdy zwie
rze zdechnie, baby utrzymują, że ratunek był „za późny.“

Kb., Pozn., XV, 283.
386. Jeżeli bydlę, po pracy lub w upał, zbyt łapczywie pije wodę,

to, ażeby mu nie zaszkodziło, należy po trzykroć odrywać je od pi
cia, pociągając zlekka za róg. Kb., Chelms., II, 171.

Leki poszczególne.
387. Biegunkę u cieląt leczy ży wokos t  (Symphytum officinale).

Kolb., Krak., VII, 131.
388. W Wielki Piątek, przed wschodem słońca, okadzają bydło 

święconym zielem i dają jeść czarnego ziela (Anemone Pulsatilla), 
aby nie dostawało cza r ne j  choroby.  (Hecznarowice.)

Janota, Zw. św., 67.
389. Na czarną chorobę u kr. używają czarnego ziela (Anemone 

Pulsatilla L.), a mianowicie liści z łodygi, rzadziej korzenia, gotują 
to w mleku lub wodzie i dają pić bydłu. (Hecznarowice.) Gust., 123.
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390. Ch o r o b a  gar d ł a .  Gdy bydlęciu gardło spuchnie od wrzo
du lub z innej przyczyny, potrzeba poszukać takiej lipy, z której 
dziewczęta rwały listki n a  wi anec zk i  do poświęcenia na Boże 
Ciało,  i udarszy z niej ł yka,  obwiązać nim bydlęciu gardło.

КЪ., Chełms., II , 213.
391. „ Dz i uka“ leczą w następujący sposób: posmarowawszy so

bie ręce oliwą, wkładają je bydlęciu w odbyt i zgarniają dziuka.
Gust., 124.

392. Odwar z wątrobnika dają bydłu od kaszlu.  (Sułów.)
Gust., Rosi., 313.

393. Weronika (Veronica officinalis) jest pożyteczna dla kr. i o-
wiec na p ł uca  owrzodzi a ł e .  Kolb, Krak., VII, 129.

394. W chorobie cieląt, zwanej „krzyżo wa t k ą , “ gryzą ją przez 
koszulę i ł a m i ą  kij l a s kowy przez krzyże,  a cielę ozdrowieje.

Ropcz., X, 98.
395. Gdy panuje ks ięgosusz,  trzeba nazbierać latorośli i olszy

ny i jakichkolwiek ziół i roślin, niespalonych w lasach przez zapu
szczony na wiosnę pożar, i wygotowawszy je, dać ten odwar pić by
dłu. КЪ., Chełms., II, 212.

396. „ K u r d z i e l “ leczą zażegnywaniem, następnie zaś pocierają
srebrnym pieniądzem. Gust., 123.

397. „Kordi uk“ (wrzód) smarują szpikiem ze szczęki świniej, cza
sem zaś przepalają „siny kamień,“ mieszają go ze słoniną i smarują 
tym kordiuk. (Kołomyjskie.) Gust., 123.

398. Gdzieindziej smażą razem kurze łajno („kuriczka“), proch
strzelniczy i czosnek na słoninie i otrzymaną w ten sposób maścią 
smarują „kordiuk.“ (Dziewiętniki.) Gust., 123.

399. Albo też nacierają miejsce zbolałe główką ostu kurdzielowe-
go. (Zakopane.) Gust., 123.

400. Gdy bydło laksuje („ma l a k s e r k ę “), dają mu z paszą
Dryjakiew. (Dzianisz.) Gust., 124.

401. Li s z a j e .  Za lekarstwo na 1. u b. i koni służy Oman (Inula
Helenium). КЪ., Krak., VII, 129.

402. „Mar  m o r  a“. Na tę chorobę tłuką ślimaka, zwanego „mar-
mornyk“ (Cerithium), rozmącają w wodzie i zalewają (?) bydlę. (Ko
łomyjskie.) Gust., 123.

403. Odwar krwawnika daje się bydłu, gdy c z e r w o n o  mo 
krzy.  (Mstyczów, pow. Jędrzejowski.) Wis., IV, 879.



46 E. MAJEWSKI i WŁ. JARECKI.

404. Mysz.  Dla wyleczenia należy, namacawszy nabrzmiałość, 
ukłuć ją delikatnie szydłem, a potym ganiać bydlę do zmordowania.

Juc., Lit., 338.
405. Odę c i e .  W dzień św. Wojciecha, przed wschodem słońca, 

okadzają b., dając mu przytym placek z koniczyny, uzbieranej przed 
św. Wojciechem i zmieszanej z mąką, w celu zabezpieczenia krów, 
pasących się na koniczynie, przeciw odęciu. (Hecznarowice.)

Janota, Zw. św., 82.
406. Gdy kr. o d mi e ,  pędzą ją prędko kawał drogi w pole, gnio

tą po bokach i dają pić drożdży, rozpuszczonych w wodzie lub pi
wie, albo też dają wody, stojącej na wapnie w dole. (Hecznarowice.)

* Gust., 123.
407. Gdy b. zje „dziugę“ (robaka, przebywającego w miejscach

mokrych), od czego rozdyma się a czasem ginie, dają, jako środek 
leczniczy, siarkę lub saletrę, albo też przepędzają bydlę. (Dziewiętni- 
ki.) Gust., 124.

408. O dymka .  U bydła często się zdarza wzdęcie żołądka, czyli
odymka. Wskutek tego następuje utrudnienie oddechu, bydlę wy
trzeszcza oczy, wzrok nabiera wyrazu dzikiego, co „ pa s kudn i 
k i e m“ nazywają. Leczą tego paskudnika, nawlekając na igłę „bło
nę ptasią,“ czyli trzecią powiekę, wysuwającą się z wewnętrznego 
kąta oka, i zrzynając ją. КЪ., Pozn., XV, 283.

409. Gdy bydłem jńere rzuca po ziemi, dają mu „babkę“ [Plan
tacjo major, lub media, bo tych gatunków lud nie rozróżnia) z ma
słem lub ciastem. (Zakopane.) Gust., 124.

410. „Pak  oś ni  k.“ W wilję Bożego Narodzenia pocierają bydłu 
oczy miodem, żeby „pakośnika nie zarywało.“ Cisz., Olkusk., 214.

411. W wilję smarują miodem krowom koło oczów, aby nie dosta
wały „pakośnika“ (bolenia w krzyżach). Smarują im też papy, aby 
ich nie „bolewały“. (Hecznarowice.) Janota, Zw. św., 31.

412. Na „pakośnik,“ t. j. odcięcie (?) z białą lub czarną krostą na 
boku, którą szpilką lub igłą zdejmują, trą krowie papę marunką i so
lą, potym dają jej to zjeść i zapić wodą z wapna. (Hecznarowice.)

Gust., 123.
413. „Pakośnik“ leczy się („odpływa“) krzyżownikiem (Orchis la-

tifolia). Wisła, I I ,  606.
414. „Paskudni k. “ Błonkę tę na oku przekała się igłą, przewle

ka nitkę i, podniósszy ją trochę do góry, przecina brzytwą i ściera
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solą z czosnkiem. Bydlę ma tym sposobem odzyskiwać wzrok. Zre
sztą ma to być choroba śmiertelna. (Chyszów.) Gust., 124.

415. - Gdy bydle dostanie „paskudnika,“ zdzierają mu igłą z oczu 
grzebyczek w kącie oka, nacierają solą, którą nadto wdmuchują 
w nozdrza, a po bokach wałkują, i to koniecznie osikowym biczy
skiem, kozicą lub kołkiem. (Okol. Zamoś. i Hrubiesz.)

Arch. Dom. Gluz, 462.
416. Na przeczyszczenie dla bydła służy Kruszyna (Rhamnus

frangula). Kb., Kr., VII, 131.
417. Gdy bydlę jest chore, lub gdy mu rana zgoić się nie może, 

potrzeba za idącym tymże bydlęciem zbierać ziemię z wyciśniętych 
jego śladów i nią trzy razy je obrzucić wtedy, gdy idzie.

Kb., Chebms., I I ,  213.
418. Od r a n  na j ę z y k a c h  u b. mieszają razem miód, czosnek 

i gęsie łajno, i tym chory język nacierają. (Koinarowicze.)
Wis., V, 508.

■ 418&is. Zalęgnięte w r ana c h  u bydła r o b a k i  niszczą sokiem 
z jaskółczego ziela. (Mstyczów, po w. Jędrzejowski). Wisła, IV , 880.

419. . . .  sproszkowanym korzeniem ciemierzycy białej i czarnej
( Veratrum). Kb., Chełms., I I ,  185.

420. Na robaki u bydła. Idzie się przed wschodem słońca na dwór, 
szuka dziewanny, odłamuje jej czubek, potym go miętoli w ręku, 
mówiąc trzy razy: „Jak tego srokatego ( b i a ł ne go ,  czarnego i t. p.) 
bydlaka robak męczy, tak ja ciebie męczę.“ Potym rzuca się to na 
ziemię i kamieniem przygniata. (Ruszków.) Kb., K ij., I I I ,  97.

421. Gdy u bydlęcia zalęgną się gdzie robaki, owczarze uciekają
się do zamawiania. W tym celu prowadzą bydlę do krzaku ostu, 
przyginają wierzchołek ziela kulką drewnianą do ziemi i mówią trzy 
razy: „ Oście, oście! dotąd cię nie puszczę, póki z tego zwierzęcia nie 
wylecą goście.“ Ma to być tak skuteczne, że przed zachodem słońca 
robaki muszą wyjść koniecznie i nigdy więcej się nie pojawią. Trze
ba jednak pamiętać, aby gałązkę ostu wypuścić na wolność, albo
wiem w przeciwnym razie robaki jeszcze bardziej rozmnożyć się mo
gą. (Okol. Zamoś. i Hrubiesz.) Arch. Dom. Gluz., 554.

422. „ S k u ł a . “ Skulę leczą w następujący sposób. Stłuczony siny 
kamień wrzucają do roztopionej starej słoniny i maścią tą, gdy wy
stygnie, smarują kopyto. Gdy zaś noga spuchnie, warzą słomę jęcz
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mienną z liśćmi czarnej olszy (pospolitej, Alnus glutinosa); w odwa
rze tym maczają szmatę i obwijają nogę bydlęciu. (Chyszów.)

Gust., 124.
423. Toż. W zimie zeskrobują, jako lek, korę z olszy, używając

przytym zażegnywania. W tym celu trzeba mieć podkowę o s i e d 
m i u  d z i u r a c h  (z których siódmą kowal wybił przez omyłkę) 
i krzesiwo z „gangnesem“ (magnesem?). Podkowę tę ujmuje się 
w środku, przeżegnywa się ją trzy razy i uderza o nią krzesiwem 
trzy razy, mówiąc za każdym uderzeniem po trzy razy: „Za wolą Pa
na Jezusa i wszystkich świętych.“ Potym się nią do koła pobrzękuje 
i nakoniec trzy razy przeżegnywa. (Chyszów). Chust., 124.

424. Aby „statek“ (=  bydło) ustrzec od w ś c i e k l i z n y ,  daje się
mu wody, do której wrzuca się trochę c i s u  uskrobanego. (Zakopa
ne.) Gust., 124.

425. Z a r a z a .  Aby uchronić bydło od zarazy, poją je odwarem 
z młodych odrośli brzozy pospolitej. КЪ. Chehns., I I ,  185.

426. . . .  olszy czarnej (Alnus glutinosa), po miejscowemu oszyną
zwanej. КЪ., Chełms., I I ,  192.

427. . . .  okadzają je barwinkiem ( Vima minor).
КЪ., Krak., VII, 129.

428. . . .  zawieszają na szyi cebulę. Pow. Borys., Tysz., 247.
429. Palmą, święconą w Palmową Niedzielę, wymiatają stajnie

i chlewy i w „wydłubach“ ( =  żłobach) nią mieszają, aby zaraźliwej 
choroby w nich nie było; krowy nią omiatają, ażeby się ich z a r a z a  
nie chwytała. (Starawieś.) Janota, Zw. św., 63.

430. Gdy panuje z a r a z a  na bydło, trzeba, zacząwszy prząść
raniutko, naprząść, zwinąć, nałożyć na krosna i wyrobić płótna choć
by kawałek do północy t e g o  s a m e g o  d n i a  (t. j. do zapiania 
kura), którego się zaczęło prząść; potym, rozpostarszy je na drodze, 
p r z e p ę d z i ć  bydło przez płótno, a następnie zapaliwszy je, o k a 
d z a ć  n i m oborę i bydło dopóty, aż się płótno spali do szczętu. 
Nakoniec p o p i ó ł  z tego płótna należy z a k o p a ć  na r o z s t a j 
n y c h  d r o g a c h .  КЪ. Chełms., I I ,  213.

431. P o m ó r .  W ziemi Dobrzyńskiej podczas pomoru bydła roz
palają o g i e ń  z jałowcu, bylicy, dziewanny i macierzanki i p r z e 
p ę d z a j ą  przezeń stado. Dawniej kopano półkolisty dół i zasypy
wano wierzch, zostawiając dwa otwory. W dole kadzono ziołami, 
a przez owe otwory przepędzano bydło. A. Petr., Zb. W., I I ,  22.
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432. „Ż o ł y.“ Górale Ośmiał mniejszy (Cerinthe minor) nazywa
ją żołowym zielem. Dają je bydłu na żoły i okadzają je nim. (Pieni
ny, Czorsztyn.) Gust., Rośl., 242.

433. Jeżeli krowa nie chce „ z w i ę k o w a ć “ (gryźć zwięki), dają 
jej jeść stonogi, zwane tutaj „barankami.“ (Jurków, pow. Brzeski).

Wis., IV ,  863.
434. Ż a b a  lub p t a k .  Szperki i kiełbasy święconej dają bydłu, 

gdy jest chore na ż. lub pt. (Więcierza.) Janota, Zw. św., 73.
435. Żaba .  We wsi Jasieniu, w pow. Brzeskim, w jesieni 1869 r. 

pewnemu chłopu zachorowała kr.: nie chciała jeść ani pić. Baby le
karki orzekły, że kr. chora na żabę, a chcąc ją wyleczyć, potrzeba 
schwycić żabę i wpuścić krowie do gardła. Zrobiono tak, krowa 
niezadługo zaczęła rzucać się i kurczyć, a w końcu zdechła.

Gust., 125.
436. We wsi B. w pow. Bocheńskim, 1870 r., pasł pasterz kilka

krów w lesie. Jedna z nich zabłąkała się w krzakach, a gdy ją zna
lazł, ujrzał, że ma gębę zapuchniętą. Przygnał ją natychmiast do do
mu i zwołał baby do leczenia. Baby orzekły, że krowę ukąsiła żmija, 
albo że zjadła jaką roślinę jadowitą. Ażeby więc puchlina zeszła, 
wlały wody rzecznej do „putni,“ nałapały żab w stawie i wpuściły 
do tej wody, potym przez pół godziny gębę krowy w tej wodzie 
trzymać kazały. Tym razem puchlina zeszła. Gust., 125.

437. „ Ows i a k . “ Gdy bydlęciu zrobi się ow. w gębie (krosty po
dobne do owsa), zażegnywają je. (Osieczany.) Gust., 123.

438. N a p o g a n i a n i e  się.  Jałówkom, które długo się nie po
ganiają, dają, jako lek, przyśpieszający czas rui, kwiat biegańca ce- 
glastego czerwonego z liśćmi i łodygą. (Glińsko.) G ust, Rośl., 308.

439. . . .  maika lub śliza z chlebem, lub z czym innym (Krzeszo
wice). Śliza z wodą dają i gdzieindziej. (Chyszów.) Gust., 117.

440. . . .  rozchodnika płaskolistnego (Sedum telepliium), nakruszo-
nego z solą. (Zakopane.) Gust., Rośl., 293.

441. Krowę, przez długi czas jałową, trzeba u d e r z y ć  po tyl
nych nogach k i j e m,  znalezionym na jabłoni lub gruszy, który był 
tam zarzucony przy obijaniu o w o c ó w  w minionym roku i utkwił 
przez zimę między gałęziami. Krowa, obita takim kijem, pocznie się 
cielić. Rb., Chebns., I I , 169.

442. Toż. Ktoś pierworodny powinien uderzyć krowę po zadzie 3 
razy kijem o s i k o w y m  i tyleż razy u k ą s i ć  ją zębami w krzyżu.

Rh., Chehns., I I ,  169.
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443. Gdy krowa goni się bez skutku, trzeba ją przepędzić przez
otwarte drzwi lub wrota p o d w ó j n e ,  na których z wierzchu stoi 
dziewczyna z rozstawionemi nogami, opartemi na obu połowach 
drzwi. Kb., Chehns., I I ,  169.

444. Na toż samo: Z tyłu, naokoło ogona, obwiązać n i t k ą  wy
ciągniętą z płótna, które służyło za krzyżmo p r z y  c h r z c i e .

Kb., Chełms., I I ,  169.
445. Na to samo: Podczas gonienia się obetrzeć trzy razy po krzy

żu kr. i po zadzie święconym o b r u s e m,  t. j. obrusem z ołtarza.
Kb., Chehns., II , 169.

446. Na to samo: Podcz. gon. się kr. trzeba, aby ją uderzała po 
tylcu troczkami od swej spódnicy kobieta ciężarna.

Kb., Chełms., I I , 169.
447. Gdy się kr. cielna potłucze, lub gdy ją inne pobodą, dawają

jej jeść boże drzewko, aby się nie pomiatała. (Hecznarowice, Czor
sztyn, Dzianisz.) Gust., 123.

448. Lepszym środkiem ma być skórka z młodego zająca, której 
kawałek razem z włosem dają krowie zjeść. (Hecznarowice.)

Gust., 124.
449. Kr-in cielnym przed połówką (20 tygodni) dają marchew

z solą. (Zakopane.) Gust., 117.
450. Przed ociel, dają kr. cebulę zwyczajną z solą albo z masłem,

aby mleko było dobre. (Zakopane.) Gust., 117.
451. Po ociel, dają tak zwaną „trojankę,“ rozmaite zboża, razem

zmieszane i zaparzone. (Komarowicze.) Wis., V, 508.
452. .. .lub kwaśnicę z otrębami żytniemi. Gust., 118.
453. . . .  lub napój z lebiodki (Origanum vulgare), święconej

w wiankach. Kb., Krak., VII, 127.
454. . . .  z piołunu (Artemisia Absynthium); także dają rzeżuchę

(('ardarninę amura). Kb., Krak., VII, 128.
455. . . .  daje się rozchód pępka ( Geranium pralense).

Kb., Krak., VII, 131.
456. . . .  śmietankę (Achittea milłefoliumj. Kb., Krak., VII, 130.
457. Krowie, napojonej po ocieleniu odwarem z ziela bylicy, zmie

szanym z mąką i solą, czarownica mleka odebrać nie może. (Okol. 
Zamościa i Hrubiesz.) Arch. Dom. Głuz., 494.

459. Krowy po ocieleniu poją odwarem ze święconego ziela.
Wierzch , Puszcza Sand., 205.



BYDŁO. 51

460. . . . w dzień Matki Boskiej Zielnej. Kb., Pozn., IX, 145;
Cisz., Oft., 224; Kb., Krak., I I I ,  156.

461. . . .  15 sierpnia. (Nowy Targ, Chorowice.) Gust., 118.
462. Okadzają ziołmi. (Iwonicz.) Gust., 118.
463. . . .  święconemi 15 sierpnia. (Nowy targ, Chorowice.)

Gust., 118.
464. Jeżeli po ocieleniu się krowy wpadnie czarownica i sprawi, 

że krowie wymię „rozpręży,“ „stwardzi,“ wtedy trzeba wziąć na 
nieckę jarzącego węgla i „opołać“ czyli ruszać nią pod wymie
niem, aby je grzała, a krowie to pomoże i wymię zmięknie.

Kb., Krak., I I I ,  91.
465. O k a d z a n i e  w y m i o n .  Często po porodzie u kr. zjawia 

się zapalenie wymienia; wtedy mleko bywa żółte, z białemi nitkami 
serowemi, lub ropiaste i nieobfite. Wołają „znającej baby.“ Ta nie 
wchodzi w to, co się z wymieniem stało, lecz, skoro krowa mleka 
dawać nie chce, to „ktoś zamówił,“ albo czarownica „wysysa mle
ko.“ Po takim rozpoznaniu następuje tajemnicze „odmawianie,“ 
„odklinanle,“ nareszcie „okadzanie“ święconym zielem, które na wę
gle rzucone, dymami swemi ma odstraszyć czarownicę.

Kb., Pozn., XV, 283.
466. Szarpanie miejsca czyli łożyska u krów po porodzie. Tu wy

stępują z pomocą pasterze bydła; jedni z nich szarpią miejsce, gwał
townie je wyrzucając lub przerywając, inni do części miejsca, na- 
zewnątrz będącej, przywiązują kamienie lub drągi w mniemaniu, że 
to wyciągnie i resztę z wnętrza. Kb., Pozn., XV, 283.

467. Zdzierają kilka żabek czyli kretowin, t. j. brodawek z we
wnętrznej strony błony śluzowej w macicy krowiej, mniemając, że to 
wyciągnie i resztę z macicy. Kb., Pozn., XV, 283.

468. Po ociel. kr. okładają wymię szczotką (Dipscacus silvestris).
Kb., Krak., VII, 128.

469. Gdy kr. dostanie „żółwia,“ t. j. boleści, i napuchną żyły, pro
wadzące do wymienia, okładają wymię gliną z lochu (piwniczki, wy
grzebanej w ziemi i dachem lub darniną nakrytej), do którego nie 
dochodzi słońce. (Chyszów.) Gust., 124.

470. Aby kr. po ociel, miała dość mleka, zabijają kreta i ususzone 
z niego wnętrzności dają jej zjeść z chlebem. (Sompolna, Izbica.)

Kb., Kuj., ser. III .
471. Po ociel, się kr. pierwiastki obsypują ją makiem „wydiu- 

kiem“ (mak samosiejny), święconym razem z „paską“ (ciastem wiel
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kanocnym), mówiąc: „Wid’mo, wid’mo, wtedy moją krowę wy
doisz, gdy ten mak wyzbierasz i przeliczysz.“

Nowońels., Ukr., I I , 86.
472. Gdy kr. po ociel, nie może się prędko wyczyścić, trzeba jej 

zaraz starą miotłą wytrzeć krzyże, a potym tę miotłę rzucić na roz
stajne drogi i przykryć świńskim łajnem. КЪ., Krak., I I I ,  91.

473. Gdy kr. po ociel, się dostaje twarde wymię (nazywa się to 
płóz) ,  należy wymię wytrzeć portkami męskiemi, aby zmiękło.

КЪ , Pozn., XV, 125.
474. . . .  należy wymię obetrzeć po trzykroć brzegiem dolnym ko

szuli czyli podołkiem. 1КЪ., Chełms., II , 213.
475. Chcąc kr. ochronić od choroby wymion, należy miejsce, na 

którym mleko wykipiało, czymprędzej posypać popiołem (Bieńków- 
ka) lub solą, albo śmiećmi z pod nalepy (Więcierza). Gust., 119.

476. Gdy kr. wymię spuchnie, okadzają je święconemi wianecz- 
kami z Rozćhodnika posp. (Sedum aere). КЪ., Chełms., II, 195.

477. . ..  określają je trzy razy nożem*na płask i osełką, następnie 
smarują miodem święconym. (Łęczna, Puhaczów.)

КЪ., Chełms., I I ,  213.
478. . . .  okadzają je Osetkiem Najśw. Panny (Onoponlon Acan-

thium.) КЪ., Krak., V II, 128.
479. Wymiona kr., nazbyt zwisie, okadzają Nawrotkiem (Alche-

miUa vidgaris), aby stężały, a mleko i masło pięknego żółtego kolo
ru nabrały. КЪ., Krak., V II, 127.

480. Gdy kr. cierpi na bolączkę wymion, smarują je ezerwono- 
eeglastym sokiem Glistewnika ( Chelidonium maj.), w mniemaniu, że 
sok ten usuwa wszelki ból i puchlinę. (Szczepanów.)

Gust., Rośl., 242; Gust., 119.
481. Gdy kr-m czasem pękają i ranią się wymiona, smarują chore 

miejsca słoniną lub śmietaną. (Komarowicze.) Wis. V, 508.
482. Kreda święcona służy do „określania“ wymion chorym kro

wom. Cisz., Olkusk., 222.
483. Zamawianie. Na ból wymienia, zwany żuł em,  kreślą wymię

pierścionkiem ślubnym na krzyż, albo Niebospadem, mówiąc: „Zuł 
miał 9 zon, zuł miał 8 zon, zuł miał 7 zon“ i t. d., aż w końcu—„zuł 
miał jednąm zone, zuł nie miał nic,“ a na ostatku — „zginął sâm.“ 
(Wola Batorska.) Gust., Rośl., 242.



BYDŁO. 53

484. Gdy krowa „krwią doi,“ lekarstwem na to jest: doić na mio
tłę. (Mąkoszyn.) Kb., Kuj., ser. I I I .

485. Dobrze jest okadzać krowy Śmietanką (AchiUea mille folium), 
a będzie zaraz na mleku gruba śmietanka. Kb., Krak., VII, 130.

486. Żeby kr. ml. przywrócić i obfitość jego pomnożyć, dają jej
Lubieszczyk z solą; aby zaś dużo było śmietany, dają „Śmietannik.“ 
(Ruszków.) Kb., Kuj., ser. I I I ,  99.

487. Czarcie łajno czyli smrodzieniec (Assa foetida) służy do pod- 
kadzania krów, aby więcej mleka dawały. (Głuszyn.)

Kb., Kuj., ser. I I I .
488. Aby ml. samo nie ciekło, t. j. aby kr. mleka nie roniła, nale

ży związać końce powązki (Maków), lub koniec fartucha (Iwonicz).
Gust., 119.

489. Gdy ml. się psuje, kadzą kr. Przestępem (Bryonia alba), Tro- 
jeścią ( Vincetoxicim off.), lub dają Mlic (Euphorbia cyparys.)

Wis., I I ,  606.
490. . . .  dają pić odwar z ziół, święconych w dzień Matki Boskiej 

Zielnej; również niemi krowy okadzają. Ko., Krak., I I I ,  156.
491. Nie można dawać mleka choremu, bo gdyby umarł, ml. po

szłoby za umarłym, a kr. mogłaby zdechnąć. Ropę,z., X, 99.

Leki ze zwierzęcia.
492. Glegu czyli trawieńca cielęcego używają na lekarstwa, rów

nie jak mleka, serwatki, żółci, łoju i tłuszczu.
Wierzchows., Puszcza Sandom., 206.

493. Autor „Compend. med. auc.“ (str. 437) pisze, iż krew świe
żo zabitego byka, nacierając nią, gubi brodawki.

Kb., Krak., I I I ,  166.
494. Starzy ludzie w Tarnowie pod Sawinem pamiętają jakąś

epidemiczną gorączkę, która ustała wtedy dopiero, gdy ludzie, nią 
dotknięci, zjedli po kawałku święconego mięsa 2 czarnej krowy, 
umyślnie na ten cel zabitej. Kb., Chełms., II , 203.

495. „Wołowe łajno mężczyźnie, a białejgłowie—krowie, z octem
zmieszawszy, przez chustę wycisnąć i wypić dla zdrowia przeciw mo
rzeniu żołądka.“ Spos. dom., 41.

496. Na różę pomaga wołowe łajno z octem. Kb., Krak , I I I ,  163.
497 Ktoby był w ostatki p i j any,  temu dają trochę „śliźniny“

(cielęciny) i wody. (Starawieś.) Janota, Zw. św., 60.
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498 Aby zachować lub pozyskać d ł u g i e  wł o s y ,  należy uży
wać przetopionego szpiku z nóg bydlęcych. Kb., K ra k .,J II , 144.

499. N a k u r z ą  ś l e p o t ę :  Wątrobę z wolu lub wieprza goto
wać w garnku pod przykryciem, nad parą nachylić twarz, aby para 
osiadła na oczach, część wątroby zjeść i oczy o b e t r z e ć  p o ł ą  
sukmany. (Łagów.) Wis.. V, 645.

500. Smarowanie w o ł o w ą  żół ci ą  i cybetem około pępka usu
wa zatwardzenie. Spos. dom., 88.

Praktyki czarnoksięskie.

501. Jeżeli ktoś ma piękne i dorodne bydło, a u sąsiada zniszczyła
je zaraza, to ostatni podrzuca zaraz tamtemu tby, nogi, zęby, racice 
ze zdechłych bydląt, w tym tylko celu, by mieć zadowolenie ze stra
ty sąsiada, który, jako szczęśliwy, powinien, według jego zdania, 
stratę po sąsiedzku z nim podzielić. Kb., Krale., VII, 84.

502. Przed św. Wojciechem pasterzom przy bydle kłaść ognia nie 
dają, ażeby przeszkodzić czarownicom w zabraniu napalonych wę
gli, czym one w tym czasie zajmują się. Janota, Zw. św. 82.

503. Najlepiej czarownicę złapać w wielkie święto, a przede-
wszystkim w wigilję św. Jura. Stawia się wtedy pod wrota osikową 
bronę, aby wstrzymała czarownicę, wychodzącą z obejścia, gdzie 
„psuje“ krowę. Wtedy ma czarownica postać kobyły. Taką kobyłę 
złapał pewien gospodarz i powiódł ją do kowala, dał dobrze podkuć 
i puścił na cztery wiatry. Na drugi dzień przychodzi młoda kobieta 
do owego gospodarza z prośbą o pomoc dla swojej świekry. Domyśl
ny gospodarz idzie do czarownicy, leżącej u siebie za piecem: palce 
u rąk i nóg jej były przebite gwoździami. Baba rzecze do gospoda
rza: „Kumońkn, rybońku, póki budu żyła, poty sia wam budę dobre 
w obori westy!u Na drugi dzień kobyła znowu przychodzi na podwó
rze, a gospodarz ów natychmiast ją rozkuł i czarownica była znowu 
wolna. (Buczki.) Gust., 123.

504. W Dziewiętnikach, aby czarownicę złapać, postępuje lud 
wiejski w sposób następujący: Zastawiają, jak mówią, łapki lub si
dła. Biorą powązkę czyli cedzidło, kupują szpilek za dwa lub trzy 
centy i napychają je w powązkę we wszystkich możliwych kierun
kach. Następnie biorą nowy garnek, zwany mliczakiem i, włożywszy 
weń owe cedzidło z najeżonemi szpilkami, nalewają doń wody do 
pełna i przystawiają go do ognia w samo południe. Woda musi się 
dobrze gotować, ażeby przyszła ta czarownica, która krowie mleko
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odebrała. Czarownica, przyszedszy do kuchni, zbliża się do pieca, 
a pytając się: „Co tu się gotuje?“ — usiłuje garnek odsunąć. Wtedy 
przeszkadza się jej i nie dozwala, by garnek ruszała. Poczym czarow
nica kręci się po kuchni lub obejściu, upatrując gdziekolwiek przed
miotu, który mogłaby z sobą zabrać. Jeżeli się jej w tym przeszko
dzi, to czarownica utrącą moc szkodzenia krowie, która od tej chwili 
poczyna dawać dobre mleko. Jeżeli zaś czarownica zdoła cokolwiek 
wziąć, to cała próba na nic, a krowa nie przestaje dawać złego mleka.

Gust., 121. (Porównaj .Ys 544.)
505. Gdy kr. p r z e l ę kn i e  się przy jakiej chacie, znaczy to, że 

w tej c h a c i e  mieszka czarownica; dlatego też koło niej nigdy by
dła n ie  że n i ą ,  boby krowy mleko utraciły. (Szczepanów.)

Gust., 122.
506. Nigdy nie należy krowy wypędzać p o c i o s k i e m  (kociubą) 

z obory, bo czarownica w nocy wkradnie się do stajni.
Wierzchowe., Puszcza Sandom., 205.

507. Aby czarownicę odpędzić lub uczynić nieszkodliwą, trzeba
udać się przed wschodem słońca na dziewiątą miedzę i zbierać zioła: 
goździki polne, macierzankę, dzwonki {Hypericum per for atum L ) ,  
czarne ziele {Anemone pulsatilla L ), bylicę, boże drzewko, kopytnik 
i inne. Ususzywszy je, bierze się na miskę lub na trzopek ognia, idzie 
z tym do stajni i kurzy tęgo temi ziołami. Gust., 120.

508. Ażeby cz-ca nie zepsuła cielęcia, trzeba, odstawiając je od kr., 
trzy razy oprowadzić naokoło matki, a można być pewnym, że za
chowa się zdrowo i ryczeć nie będzie. Kh., Krale., V II, 91.

509. Podziwienie lub pochwalanie sztuki jakiej z inwentarza wró
ży niechybne nieszczęście. Dlatego nie pokazują nikomu, gdy mają 
co pięknego w oborze, lub przynajmniej przed okazaniem każą ob
cemu w e j r z e ć  na  p a z n o g i e ć ,  aby nie „p r z у r o c z y ł “ stwo
rzenia, które ma oglądać. Kb., Pozn., XV, 125.— Gust., 116.

510. Aby uchronić kr. od czarów, trzeba oborę obsiać naokoło 
p o k r z y w ą  i ma k i e m.  Nim wiedźma wejdzie do obory, musi 
mak pozbierać i o pokrzywy poparzyć sobie ręce, tymczasem kur za
pieje, i ona nie może już szkodzić. (Komarowicze.) Wis., V, 497.

511. Aby cz-ca nie miała przystępu do krów, posypywano daw
niej progi ma k i e m,  ś w i ę c o n y m  w M a t k ę  B o s k ą  Z i e l n ą .

Gust, 122.
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512. Gdy koło domu rośnie p r z e s t ę p  (Bryonia alba L.), cza
rownica nie może odebrać mleka kr., znajdującym się w tym obej
ściu. (Szczepanów.) Gust., 121.

513. Aby b. było wolne od cz., o k a d z a j ą  je g ł o w i e n k ą
(Çentaurea Jacea L.), lub posypują w wigilję św. Lucyi progi stajen 
makiem.  (Zakopane.) Gust., 121.

514. Aby b. nikt nie oczarował, o k a d z a j ą  je z i o ł a m i
(Pcim), wiankami (Olszyny, Jawornik), lub trzaskami z progu stajni 
(Żywice), także mirą (Osieczany). Gust., 112.

515. Rozchodnik i czosnek (Allium sativum) służy do o k a d z a 
n i a  krów przeciwko czarom. Kb., Krak., VII, 129.

516. Jeżeli kto przed Zwiastowaniem N. P. Marji złapie młodego 
węż a ,  spali go na proszek i o k u r z y  nim krowę, sypiąc na ogień, 
to czarownica będzie o p r y s z c z o n a  i nieszczęśliwa, i przyrzek
nie, że kr. już nic złego nie zrobi. (Janów.)

Gust.-Janota, Lud, 81. (Sanockie.)
517. Dla uchronienia od czarów p o d к a d z a się kr. w i a n 

k i e m,  uwitym z suszonych z i ół ,  jak: rozchodnik, macierzanka, 
targownik, kopytnik, rosiczka, lubieszczyk, mięta, piwonja pachnąca, 
lipina. Szczególnie podkadzać należy w nieszpory lub oktawę przed 
Z i e 1 o n e m i Ś w i ą t k a m i ,  bo wtenczas czarownice najwięcej 
szkodzą. Bierze się nadlo owe zioła (gdy świeże) i obwija w lipowe 
łyko; łykiem tym obwiązują kr. rogi, lub przytwierdzają je do ogona.

Kb., Kuj., I I I ,  99.
518. Aby b. uszło złego, należy karty, w które grają, zakopać pod 

progiem i zatknąć nóż nade drzwiami, któremi b. przechodzi. (Maków.)
Gust., 117.

519. W wigilję św. Jana łykiem z gałązek bzowych i lipowych 
obwiązują krowom rogi i wymię wkoło i na krzyż kredą święconą, 
toż robią na czole między rogami, wreszcie trzy krzyżyki piszą na 
progu obory; przyczym tak opisaną kr. żegnają. Gałązki, odarte 
z łyczka, wtykaja przed domem i w poszycie domu i obory.

Kb., Pozn:, IX , 143.
520. Gdy się b-u jeść daje, spluwa się trzy razy, aby nie uległo

urokowi. (Zebrzydowice.) Gust., 116.
521. Czarcie łajno (Assa foetida), p o ś w i ę c o n e  w T r z y  

Króle, dają jeść przeciwko oczarow., szczególnie na n o w i u .  Ro
bi się to dlatego, „zęby chciały psie pyski (t. j. czarownice) odeść.1’
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Dobrze też jest dać czarciego łajna i przed Z i e l o n e  mi Ś w i ą t 
kami ,  „bo to wtedy te cioty tak latajom.“ Wis., I l i \  285.

522. C z a r t o w e  ż e b r o ,  ziele św. Piotra, łysina (Scabiosa suc-
cisa Syr.), odgotowane i posolone, a podane do z j e d z e n i a  by
dłu, oddalało czary. КЪ., Pozn., XV, 68.

523. W XVI i XVII w., w wigilję Bożego Narodzenia, gospodarz
wiejski wysyłał po wodę  czeladź pod młyn,  ażeby na rańtuchy, 
w zębach trzymane, wody nazbierała; poczym biegli do obory i skra-  
p i a l i  bydło, chroniąc je od czarów, ażeby czarownice mleka nie 
wykradały. Woje., Z ., I I I ,  161.

524. Gdy na wiosnę wypędzają b. po raz pierwszy na pastwisko,
k r o p i ą  j e  ś w i ę c o n ą  w o d ą ,  ażeby czarownice nie miały 
przystępu do niego. Wierzchowe., Puszcza Sanclom., 205.

525. Aby cz. nie miała mocy nad bydłem, gospodarz, przy pierw
szym wypędzaniu na paszę, s m a r u j e  rogi dziegciem lub oliwą 
z czosnkiem święconym, oraz opisuje k r e d ą  ś w i ę c o n ą .  (Kor
czyna.) Gust., 112.

526. Gdy bydło zaczyna wychodzić ze stajni, wtedy pierwszej wy
chodzącej krowie gospodyni lub dziewka pluje trzy razy na głowę 
i obciera lewą stroną koszuli, aby krowy kto nie urzekł. (Hecznaro- 
wice.) Gust., 113.

527. Przy pierwszym wypędzaniu krów w pole, okadzają ją zie
lem, święconym w dzień M. B. Zielnej, a to dla zabezpieczenia ich od 
wszelkich czarów. Janota, Zw. św., 87.

528. Jeżeli komu bydło się nie szykuje, to wyjmuje (t. j. k r a d-
n i e) gałkę w o s k u  z dużej ś w i e c y  c h r z e s t n e j  w k o ś c i e -  
l e, wtyka ją w dziurę, wywierconą w s ł u p i e  w oborze, i dziurę 
zabija. Kb„ Kuj., I II , 97.

529. Gdy się bydło g z i czyli „tyrkoce,“ wtedy, chcąc powstrzy
mać je od rozbiegania się, pasterze p o w t a r z a j ą  głośno nastę
pującą f o r m u ł ę :

Siedzi żaba na “ogonie, 
a “ogon ji kurdziel łamie: 
niech połamie, pogruchoce, 
niech sie bydło nie tyrkoce!

(Jurków, pow. Brzeski.) Wïs., IV , 863.
530. Aby się b. nie gziło, biorą pasterze w e s z  i  p c h ł ę ,  owija

ją je razem sierścią i zanoszą na g r a n i c ę  do sąsiedniej wsi.
(Bieńkówka.) Gust., 116.

6
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581. . . . Lub też biorą p c h ł ę  i w e s z ,  potym jeden z pastu
chów rozbiera się do naga, bierze pchłę do jednej, wesz do drugiej 
ręki, idzie na g r a n i c ę ,  tam kładzie wesz na swoje, pchłę zaś na 
obce pole i wraca co tchu, nie oglądając się poza siebie. (Więcierza.)

Gust., 116.
532. Przeprowadzając przez wodę 1 a t u j ą c ą się krowę, p o-

k r a p i a j ą  ją trzy razy wodą święconą. To pokrapianie chroni ją 
od uroków. (Korczyna.) Gust., 117.

533. A b y  k r o w a  b y ł a  c i e l n ą .  Gdyby kr. z powodu cza
rownicy nie była cielna, trzeba wziąć mąki, zatrzeć na kluski twardo 
i, wrzucając je do garnka, umyślnie upuścić część tych klusków na 
ziemię, a nieco później to, co spadło, podnieść z ziemi i dać krowie 
z paszą, a skutek pewny. КЪ., Krak., VIT, 91.

534. Krowę ocieloną o k a d z a j ą  mirą, ażeby jej czarownica nie 
urzekła i żeby mleka nie straciła. Odbywa się to szczególnie w „no
wy piątek,“ t. j. w pierwszy piątek po nowiu księżyca.

Cisz., Ollms., 222.
535. Do dnia trzeciego po ocieleniu krowy i po chrzcinach dziec

ka, niczego z domu p o ż y c z a ć  n i e  n a l e ż y ,  ani ubogiemu da
wać jałmużny, a lo w tym celu, aby czarownice krowom mleka nie 
zabierały. Kb., Kiél., X IX , 211.

536. Po ocieleniu się krowy, ażeby śmietany nie brakło, należy
ugotować rzeżuchy polnej i śmietanki (ziela); do odwaru tego wbić 
jedno jajko kurze, dosypać nieco mąki, a wtedy śmietana będzie od 
czarów bezpieczna, dobra i gęsta. КЪ., Krak., VII, 91.

537. Cielęta zaraz po urodzeniu s k r a p i a j ą  w o d ą ,  ś w i ę 
c o n ą  w d z i e ń  T r z e c h  K r ó l i ;  powiadają, że potym „nie 
budzie uroczliwe.“ (Komarowicze.) Wis. V, 512.

538. Aby nie urzec nowonarodzonego cielęcia (także dziecka) na
leży wprzód popatrzeć na p a z n o g c i e .  (Chyszów.) Gust., 118.

539. Kobiety udawały się często same do czarownic po pomoc
i radę, gdy im krowy nie doiły. Zyskiwały czego chciały, ale za to 
dostawały się w moc czarownic. Kb., Pozn., XV, 114.

540. Bydło powinno w r ó c i ć  do swej obory p r z e d  z a c h o 
d e m  słońca, bo w przeciwmym razie czarownica mleko krowom 
całkiem odbierze, lub też krowy mniej go dawać będą. (Szczepanów.)

Gust,., 119.
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541. Jeżeli kr. nie dają ml., to widocznie kłoś je urzekł; trzeba 
więc urok odczynić. Znachorka wtedy coś gada, szepce, znaki różne 
czyni, i kr. znowu zaczynają dawać mleko. (Kom aro wieże.)

Wis., V, 497.
542. . . .  trzeba wywiercić w żłobie dziurkę i włożyć tam sierści 

bydlęcej, a krowa obficie doić się będzie. Ropczyckie, 129. (Cz.)
543. Ażeby czarownica mleka krowie nie odebrała, należy w r ó g

jej wbić i g ł ę  stalową. Kęt., Maz., 26.
544. Wieśniaczki, dla z a p o b i e ż e n i a  odbieraniu m l e k a  

krowom, używają następującego sposobu: powązkę czyli płótno, słu
żące do przecedzenia mleka, napełniają s z p i l k a m i  i tę wraz 
z mlekiem, przy wiórach, zbieranych z dziewięciu podwórzy, gotują, 
a to dla tego, że tyle kolek dręczyć będzie czarownicę, psującą mle
ko, ile szpilek znajduje się w powązce. Woje., Z., I I I ,  154.

{Porówn. № 504.)
545. Dawniej zbierano koło rzeki powyrzucane przez wodę paty

ki i gotowano przy nich powązkę z nabijanemi do niej s z p i l k a mi .  
Wtenczas miała przychodzić czarownica i prosić, aby przestano go
tować. (Więcierza, Kasinka.) Gust., 121.

546. Jeżeli kr. mleko traci, a wiedzą, która to kobieta zaszkodziła,
warzą w garnku p o d k o w ę ,  oraz p o w ą z к ę, w której naokoło 
są powbijane ślubne s z p i l k i ,  tudzież świńskie ł a j n o .  Gdy się 
to ugotuje, garnek, użyty do warzenia, tłuką o czarownicę. Ma to po
móc, że mleko krowie wróci. (Chyszów.) Gust., 121.

547. Gdy okadzanie nie pomoże, rozpalają znalezioną podkowę
do czerwoności i leją na nią mleko, lub wlewają je tam, gdzie się 
trzy płoty razem schodzą. Gust., 120.

548. Aby poznać czarownicę, która zaczarowała krowę, szukają
najpierw p o d k o w y z  wszystkiemi gwoźdźmi, zbierają patyki, któ
re rzeka przyniosła, rozniecają z nich ogień, w którym podkowę roz
palają do czerwoności i leją na nią mleko od zaczarowanej krowy. 
Wtedy czarownica sama przyjdzie (Osieczany) i żądać będzie czego 
z tego domu. (Krzeszowice.) Gust., 120, 121.

549. Aby przez czarownicę kr. mleka nie postradały, przybijają
do proga stajni p o d k o w ę ,  znalezioną na czczo za t r z e c i ą  gra
nicą (w trzeciej wsi). Tę podkowę należy podnieść p r z e z  c h u s t 
kę, nie gołą ręką. (Chyszów.) Gust., 121.
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550. Gdy się kr. ml. zepsuje, gospodyni rozpala p o d k o w ę  do 
czerwoności i leje na nią owo mleko. Wtedy przybiega cz-ca, która 
ml. zepsuła, i stara się u c h w y c i ć  cokolwiek z podwórza, choćby 
ździebełko, drzazgę lub coś podobnego; gdy się jej to uda, wówczas 
ucieka szczęśliwie. Gdyby nie przyszła wcale, okuleje.

Ropcz., X, 98.
551 a. Czarownice potrafią krowom mleko zepsuć, czyli „zguśla- 

rowaó-“ do tego celu służy im roślina, zwana przestępem (Bryonia 
alba), która, podług miejscowego wyrażenia, „rośnie zupełnie do 
chłopa podobna.“ Ziele to trzymają w wielkiej tajemnicy, gdzieś 
w kąciku, w ogrodzie, albo też w piwnicy — w garnczku. Jeżeli cza
rownica weźmie kawałek tego przestępu i, okadziwszy nim krowę 
swoją, puści ją w pole do stada gromadzkiego, to wszystko mleko 
ściągnie ku sobie, nietylko od innych krów, ale i od wszystkich zwie
rząt ssących, które się znajdują w pobliżu, więc od zajączków, je
żów, kotów, psów i t. d. Tym sposobem ma ona dużo mleka, a są
siadki mają go mało, i to bardzo niedobre, zepsute, ciągnące się.

251 h. Aby odczynić te czary, biorą należną p o d k o w ę ,  i roz
paliwszy ją do czerwoności na patyczkach, zebranych nad rzeką 
przed wschodem słońca, kładą na progu obory, trzy razy polewają 
ją tym zepsutem mlekiem i trzy razy uderzają młotem. Ma to moc 
sprowadzenia na miejsce i odkrycia owej czarownicy, gdyż rozpa
lona podkowa piecze ją okropnie. Tymczasem stoi ktoś na straży 
i pilnuje, aby czarownica, przybicgszy, nie porwała jakiego strzępu, 
trzaski, kawałka strzechy, lub „kopcia“ gnoju—a zwłaszcza, aby się 
ręką nie chwyciła za węgieł domu. Gdyby się jej to udało, cała ro
bota byłaby stracona, ale dobrze strzeżona musi odejść z niczym 
i z wypaloną na twarzy podkową. Aby tego uniknąć, udaje chorą 
i przez pewien czas nikomu się nie pokazuje, a tymczasem mleko się 
naprawia i powraca w pierwotnej swojej obfitości. (Pow. Chrzanow
ski, wieś Filipowska Wola.) Wis., I, 101 i-102.

552. . . .  zdejmują „kolca“ koła od pługa i wlewają do nich mle
ko, wkładają je na osi i ciągną w tył. Gdy i ten środek zostaje bez 
skutku, odwołują się już do Pana Boga. (Chorowice.) G ust, 120.

553. Aby kr. dużo ml. dawała, a czarownica jej nie szkodziła, na
leży wziąć siary z pierwszego podoju po ocieleniu się kr. i przymie- 
szać k r e d y  s i e d e m razy święconej, to wszystko wl a ć  w d z i u 
rę , wywierconą w r ogu,  i zatkać. (Jurków.) Gust., 118.
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554. Dla uchowania nabiału przed czarownicą należy na drzwiach 
obory zawiesić s n o p e k  siana lub słomy, znaczyć kredą ś w i ę 
c o n ą ,  wypalać krzyż g r o m n i c ą  i zawieszać ją; potym można 
znak zębów czarownicy na niej ujrzeć.. Gołąb., Lud, 164.

555. W pierwszy dzień Zielonych Świątek pasterze wypędzają
krowy z brzaskiem dnia na „paśnik“ i choć kawałek za  c u d z ą  
g r a n i c ę  przepędzić muszą, żeby czarownica bydłu mleka nie od
bierała. Kb., K uj., I I I ,  99.

556. W Chyszowie p r z e g a n i a j ą  bydło przez s i e k i e r ę
i s i e r p ,  aby czarownica nie zepsuła mleka. Gust., 112.

557. Krowy, popędzane biczyskiem j o d ł o w y m  lub w i e r z- 
b o w y m, dają więcej mleka; jeżeli zaś pasterze mają biczyska 
ś w i e r k o w e ,  j a ł o w c ó w  e—krowy tracą mleko. (Myślenice.)

Gust ,118.
558. Aby krowie mleko odebrać „na psotę,“ kobiety dają krowie 

kamforę z solą, a nie będzie doiła. (Ruszków.) Kb., Kuj., ser. III .
559. Barwinek z czosnkiem, chlebem i ś w i ę c o n ą  kredą, da

wane krowom do karmi, o d p ę d z a j ą  czarownicę, a krowa daje 
wiele i dobrego mleka. (Wola Batorska.) Gust., 120.

560. P o ś w i ę c o n y  b i e d r z e n i e c  daje się w paszy kro
wom, by przez czary nie traciły mleka. Kb., Pozn., XV, 68.

561. Daje się także l u b s z c z ,  m a j e r a n  p o l n y  i o r l i k .
Tamże, 71 i 72.

562. Jeżeli dawać czosnek dziki — żadna czarownica ml. nie od
bierze. (Dorożów.) Ghtsf., 119.

563. Zbierają w wigilję św. Wojciecha (22 kwietnia) к r w a w-
n i к (Achillea Millefolium L.), suszą go, a gdy kr. się ocieli, k a d z ą  
ją nim. (Szczepanów.) Gust., 122.

564. W tym samym celu wiją z r o s i c z к i (Drosera rotund ifo-
lia) 3 w i a n k i ;  jeden z a k o p u j ą  pod żłobem w stajni, drugi 
pod progiem, a trzecim k a d z ą  bydlęta, aby czarownica mleka 
w stajni oczarować nie mogła. Kb., Kr., VII, 127.

565. Chcąc komuś zepsuć ml., czarownica zawiesza łańcuch przez 
stragarz w izbie i z łańcucha tego ml. doi. Kb., Krak., VII, 89.

566. Aby temu zapobiec, okadzają kr. szakłakiem (Rhamnus Fran- 
gula), czosnkiem, cebulą lub pietruszką święconą.

Kb., Krak., VII, 89.
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567. Chcąc ukarać cz. za zaczarowanie, n a b i j a j ą  strzelbę mle
kiem zeps. i strzelają na skały, w przekon., że cza-cy od tego zęby 
wylecą. (Czechów, p. Brzeski.) Wis. IV , 863.

568. Czasem, gdy cz-ca kr. „zepsuje,“ mleko leje się nozdrzami, 
a w cyckach go niema. Na to jest porada: wziąć k o r y t o  świńskie, 
wlać do niego owego z nozdrzów odchodzącego mleka i trzepać je 
l a t o r o ś l ą  g ł o g u ;  od tego krowa się „naprawi.“

КЪ., Krak., V II, 89.
569. R z e p i k u  pospólit., jako też p r z y w r o t n i k a  i p r z e 

s t ę p u  używa się do o k a d z a n i a  krowy, gdy czarownica mleko 
jej odbierze. (Jaworów.) Gust., Rośl., 217.

570. Aby przywrócić ml. zaczarowane, cedzi się ml. przez pokrzy
wy ż e g a w к i i o k a d z a  wymię i garnki do mleka w i a n k a 
mi ,  ś w i ę c o n e m i  w Boże Ciało. To powtarzać trzeba w ciągu 
dni kilku. (Okol. Zamościa i Hrubiesz.) Arch. Dom. Gluz., 461.

571. Aby zapobiec odebr. ml. przez czar., należy każdą kr. oka
dzać (poczynając od święta Ofiarowania N. P. M.) trzy razy pod wie
czór przed każdym świętem, oraz podkadzić „safeciną.“ (Dorożów.)

Gust., 122.
572. Odczynia się czary przez zażegnyw. i „ p u s z c z a n i e  n a  

w o d ę“ w misce węgla i chleba dla wyśledzenia winowajcy. Jeżeli 
chleb utonie—to oczarowała ciota, jeżeli węgiel — to czar pochodzi 
z wi a t r u ,  lub go zadał ci ot  czyli p o c i ot. КЪ., Pozn., XV, 113.

573. U Mazurów, gdy czarownica psuje ml., wieśniaczka, gotując 
je, o b r a c a  g a r n e k  uchem do ognia. Woje., Z., I I I ,  155.

574. O d c z y n i a n i e .  Wbijają w kierzynkę (naczynie do robie
nia masła)—tak wysoko jak się w nią mleko wlewa—t r z у k o ł k i  
z kłokoczyny, poczym odchodzi się od kierzynki tyłem, licząc kroki 
n a w s p a k, t. j. 10, 9, 8 i t. d. aż do 1. W tym miejscu trzeba 
st rzel i ć z flinty, a jeżeli strzał trafi w kołki, to ciota, która urzekła 
krowy, dostanie ten postrzał i mleka odbierać już nie będzie mogła. 
(Kalend. Ungra, 1854, str. 53.) Kb., Pozn., XV, 114.

575. Cz a r y .  Na zmarnowanie bydła i owiec, czarownica p r z ę 
d z i e  na kądzieli w e ł n ę  wspak i mó wi :  „Jak się to wrzeciono 
kręci, niechaj się bydło i owce wykręcą z domu gospodarza.“ (Zie
mia Kaliska.) Wis., I I I ,  766.

576. O d c z y n i a n i e  m l e k a .  Gospodarz zaprzęga parę koni 
do bron i orze ziemię na w s p a k  tam, gdzie się schodzą trzy drogi 
rozstajne. Wówczas przybiegnie czarownica i prosić będzie, aby za '
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przestał, bo jej to wnętrzności tak bronami targa, przytym obiecuje, 
że już krów czarować nie będzie. Od tego czasu mleko się poprawi. 
(Naź.) Ropcz., X, 99.

577. . . .  albo też należy w piecu piekarskim zapalić, jak na chleb,
i wydojone złe mleko wlać w ogień. Cz-ca przybiegnie i będzie bła
gać, aby tego zaprzestać. (Naź.) Ropcz., X, 99.

578. Chcąc odebrać ml., cz-ca l e z i e  do g ó r y  n o g a m i  na
к r z y ż, a wtedy wieśniacy, aby zapobiec czarom, gdy to spostrzegą, 
zwykli uderzać wpodłuż biczem. Woje, Z., I I I , 155.

579. Mleko, ciągnące się klejowato, jest zepsute przez czarownicę;
naprawia je kobieta, nalawszy cząstkę na r o z p a l o n ą  pokrywę 
lub k o c i o ł e k .  Wierzchows. Paszcza Sandom., 205.

580. Mleko zsiadające się żegnają trzy razy końcem rozpalonego
w ogniu sierpa. Kb., Pozn., XV, 113.

581. Ma s ł o .  Gdy m. nie chce się dobrze wyrobić, wrzucają
w śmietanę węgiel z wodą, ażeby odczynić „przyrok.“ Na to trzeba 
flaszkę mleka przetargować, t. j. pójść z nim do miasta, a gdy je kto 
chce kupić, targować się z nim, lecz mleka nie sprzedawać i przy
nieść do domu. Kb., Pozn., XV, 113.

582. Gdy niedobrze idzie robota rn a s ł a, idą z kierzonką na
g r a n i c ę  wsi, i tam je baba robi, lub też wrzuca wodę z węglem 
od „przyroku.“ Kb , Pozn., XV, 113.

583. Jeżeli masła nie można prędko zrobić, znaczy to, że prze
szkadza temu czarownica. W tym wypadku okładają (biją) maślnicz- 
kę (Borzęcin), lub też krążacz albo długi prosty nóż wbijają za obręcz 
maślniczki. (Chorowice.) Gust., 122.

584. . . .  albo też należy wyjść na drogi rozstajne, wziąć stamtąd 
łajna kr. lub końskiego i na nim postawić maślniczkę. (Borzęcin.)

Gust., 122.

Z e b r a n i e .

Kropienie b. wodą święconą 102—104, 140, 146, 182, 268, 307, 
524, 537—oblewanie wodą 301, 308, 319, 366, 523 — polewanie b! 
piwem święconym 96 — udzielanie błogosławieństwa 104, 113, 139, 
519—odmawianie pacierzy 97, 373—zapalanie gromnicy na intencję 
bydła 97, 219.



64 E. M AJEW SKI i WŁ. JARECKI.

Okadzanie b. 107, 231, 373, 376, 405, 431, 462, 507, 514—zieleni 
święconym 169, 233, 463, 490, 527 — wiankami 112, 514, 570 — 
ośmiałem 432—trojeścią 489—głowienką 513- cisem 107—czarcim 
łajnem 227—czyśćcem 145—bożym drzewkiem 145—czosnkiem 229, 
230, 515, 566—bławatami, mirą i kopytnikiem 229, 230—jałowcem 
145, 230—koprem 145—kadzidłem święconym 379—korą z drzewa 
cisowego 204—kopytnikiem 517—krwawnikiem- 563—krowiemi łaj
nami 49—lipiną i lubieszczykiem 517 — macierzanką 517 —malinia
kiem 377—mirą 534—miętą 517 — rosiczką 517, 564 — rozchodni- 
kiem 515—rzepikiem i prz-ywrotnikiem 569—przestępem 51, 22, 66, 
230, 489, 569—płótnem 430 — pietruszką święconą i cebulą 566 — 
safeciną 571 — sawiną 50—śmietannikiem 486—smrodzieńcem 487— 
szakłakiem 566—targownikiem i piwonją 517—trzaskami 514—war
koczykami lub koszyczkami N. Panny 378 — wężem 516- woskiem 
z paschału 169, 230.

Poganianie b. kijem z przywiązanym doń zielem św. 106—palmą 
św. 105, 112, 116, 173.

Dawanie bydłu opłatka święconego i jadła ze stołu 100, 148, 149, 
162, 170.

Zakopywanie pod progiem obory: przestępu 244 — kart 518 — 
miotły 370—wianków 564.

Umieszczanie pod progiem obory: kłódki 110 — bagniąt, maglow- 
nicy, noży, siekiery, łańcucha, tasaka, wałków 108 — jaj, zamka 
115, 116.

Podrzucanie kości bydląt 501.
Strojenie b. w wianki i bukiety 98, 317.
Budzenie b. 99.
Bydło wróży: zmianę pogody 27 — niepogodę: gdy żłób liże, pyzę 

oblizuje 28—gdy się gzi 29—gdy trawę skubie 30, 31 — gdy leniwie 
z pastwiska wraca 32 — gdy wprost do stajni wraca 33 — to samo 
z rykiem 34 —gdy w'esoło z rykiem do stajni wraca 35 —gdy staje na 
oborze 36-gdy w zimie ryczy po nocach 14; pomnożenie dobytku: 
gdy krowa ryczy w wilję 16; śmierć w domu: gdy kr. podczas poje
nia w Boże Nar. ryczy 15 — gdy kto podsłucha mowę b. w wilję 78, 
79, 83, 84 lub w N. Rok 80.

Tłumaczenie snów: b. tłuste — szczęście 71, byk—wesele 72, kr. 
cielna—potomstwo 73.

B. modli się, sapiąc i wydając jakby westchnienia 74.
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W noc wigilijną lub podczas mszy pasterskiej: b. rozmawia 
ze sobą 75—77, 81, 83, 84 — oraz przepowiada gospodarzowi przy
szłość 79, 80, 83 — ale podsłuchiwać tej mowy niewolno 78, 79, 84 
—to samo w N. Rok 80.

Zwłok nie należy wywozić na cmętarz krowami 318—woły do tej 
czynności użyte oblewają wodą 319.

Miejsce, obrane na założenie wsi, osady lub miasta oborywa się 
pługiem, zaprzężonym w byka i cielicę z jednej matki 320—w byka 
i jałówkę bliźnięta 321.

W czasie swatów lub wesela pannę młodą uważają za jałówkę 
313—316.

Po uczcie weselnej nakrywają płachtą wołu uwieńczonego i zga
dują, czyj jftst 317.

Chude b., pasące się na przedpieklu, oznacza lichwiarzy, piękne 
zaś—lub ubogi (w podaniu) 90.

Wół klasztorny wypisuje rogiem na piasku Salve Regina (w po
daniu) 93.

Byczek pomaga sierocie, dając jej złote jabłko (w pod.) 94.
Siwy buhaj, żyjący w głębi jeziora (w pod.) 95.
Wiedźmy pędzą kr. w dzień Iwana Kupały 69.
Płanetnik żąda mleka od czarnej kr. 70.
Stosunek b. do łasicy 85, 86—st. kr. do węża 87, 88—do kreta 89.
Djabeł przemienia się w kr. 39- w  cielę 91, 92. Stosunek czarow

nicy do djabła 52, 66.
Za czarownicę uważają: kobietę, która w dzień św. Jana przed 

wschodem słońca wypędzała bydło 41 — która porwała drugiej ko
biecie zioła, zbierane w przeddzień Matki Boskiej Zielnej 46.

Cz-ęa mieszka w chacie, koło której postrachała się idąca kr. 505.
Aby schwytać czarownicę: stawiają pod wrota osikową bronę 503, 

gotują w wodzie cedzidło, napchane szpilkami 504, 545 —leją mleko 
na rozpaloną podkowę 548, 551.

Czarownica przemienia się w zwierzęta 38—w kobyłę 503; zbie
ra zioła 45, 49 — węgle 45, 502 — rosę 47, 65 — krowie łajna 49; 
zakrada się do stajni, gdy bydło wypędzają pocioskiem 506; sprowa
dza swojej krowie obfitość mleka: kadząc ją zielem i krowieńcem, 
zebranemi na łące w Boże Ciało 49 — kadząc ją przestępem 51, 52, 
66—zbierając wczesnym rankiem rosę na łąkach powązką 58 — za- 
wiercając krowie w rogi pewne zioła 64.
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Czar. niszczy bydło, przędąc wełnę na wspak 574; odbiera krowom 
mleko 40, 42, 44, 48, 61, i dlatego trzepie saganami po miedzach 55, 
zbiera płachtą rosę na pastwisku 56, miota powązką po trawie przed 
wsch. słońca 57, wyrzuca przed kr. starą miotłę, lub wylewa wodę, 
w której prano powązkę 59, doi starą bronę 60, zbiera w polu odro
biny pokruszonego sera 53, do posługi używa ropuchy 40; okadza 
swoją kr. przestępem i wpuszcza ją potym do bydła 51, okadza zie
lem i krowieńcem (przez co inne kr. tracą mleko) 49, doi łańcuch 
565, staje do góry nogami 578, gdy kr. wracają do obory po zacho
dzie 540.

Czar. i bez własnej kr. ma mleko: zamieniając w nie rosę, zebraną 
na łące 47, 55, 56, 57, dojąc je ze starej brony 60, 61, z powroza 
61, z łańcucha 565.

Czar. przemienia mleko w krew 42, 48, i dlatego wykręca się na 
pięcie przed progiem obory 43, okadza kr. sawiną 50; ...w  wodę 42.

Czar. robi masło na poczęstunek dla djabla z mleka odebranego 
innym krowom 66, przyczym masło dzieli się jej w maślniczce napo- 
ły z mlekiem 67.

Czar. cieszy się z łakomstwa pastuchów 68, tańcuje, gdy ser w po
lu upadnie 54

Krowa jest zaczarowana, gdy nie daje mleka 48, gdy takowe krwią 
podchodzi 48, gdy „zetnie się“ 48 lub gdy kr. kopie 48.

Aby uchronić krowy, a szczególnie mleko od czarów: okadzają 
oborę ziołami 507—odstawione cielę oprowadzają trzy razy dookoła 
matki 508—obwiązują rogi i wymiona łykiem, opisują wymię kredą 
św., żegnają kr. 519—kropią wodą św. 524, 532, 537—żegnają mle
ko 580—pokazując je (krowy) obcemu, żądają od niego, aby spojrzał 
na paznogcie 509, 538—sieją dookoła obory pokrzywę i mak 510 — 
posypują próg obory makiem 511, 513 — sadzą koło domu przestęp 
512, okadzają je 513, 514,515,516, 517,527, 534,563,564,566, 
569, 570, 571 — zakopują karty pod progiem, a nad drzwiami zaty
kają nóż 518 — zakopują pod żłobem i progiem wianki z rósiczki 
564 — spluwają trzy razy 520 — kropią wodą z pod młyna zebraną 
w rańtuchy 523—plują trzy razy kr. na głowę 526—dają jeść: czar
cie łajno 521 — czartowe żebro, ziele ś. Piotra 522 — smarują rogi 
dziegciem i opisują kredą św. 525 — do dnia trzeciego po ocieleniu 
krowy niczego pożyczać nie należy 535 — wbijają kr. w róg igłę sta
lową 543—nabijają strzelbę mlekiem i strzelają na skały 567—gotu
ją w mleku cedzidło napchane szpilkami 544, 545 — oraz podkowę
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i świńskie łajno 546 — wieszają snopek na drzwiach obory, znaczą je 
kredą św., zawieszają gromnicę 554—wypędzają kr. za cudzą granicę 
555—przeganiają kr. przez siekierę i sierp 556 — dają kr. barwinek 
z czosnkiem, chiebem i kredą św. 559 — biedrzeniec poświęcony 560 
—lubszcz, majeran polny i orlik 561—leją mleko na rozpaloną pod
kowę 547, 550, 551—przybijają do progu stajni znalezioną podkowę 
549—wlewają mleko do „kolca“ koła od pługa, wkładają je na oś 
i ciągną w tył 552—odwołują się do Pana Boga 552 — puszczają na 
wodę węgiel i chleb 572—obracają garnek z mlekiem uchem do og
nia 573—wbijają w kierzynkę trzy kołki z kłokoczyny, a potym strze
lają do nich z flinty 575—orzą ziemię na imzstajach na wspak 576— 
złe mleko leją w ogień 577 — nalewają trochę zepsutego mleka na 
rozpaloną pokrywę lub kociołek 579.

Czarownic już niema od czasu nastania spowiedzi 62.
Przy wypędzaniu bydła pierwszy raz na paszę: błogosławią je 104, 

113—kropią wodą święconą 102, 103, 524 — okadzają 107, 112 — 
uderzają palmą święconą 105, 112, 116 — święconym zielem 106 — 
smarują rogi dziegciem i opisują kredą św. 525—pod próg kładą łań
cuch 108, kłódkę 110, 116, jajko 115, 116, zamek 115—przez środek 
stajni przeciągają łańcuch Ю9 — prowadzą je do ogrodu 111—dają 
pasterzowi jaja 117, 119 —rozdają biednym jaja 118, 120—dzielą się 
wszyscy jajami 121 — pasterz zjada jaja 119 — . . .  chleb lub placek 
122, 123 — . ..  wogóle coś twardego 124—nie wolno mu siadać 126 
—ani stać w miejscu 127—musi mieć buty na nogach 125 — używa 
bata, którym były związane rośliny w Niedz. Palmową 138— powi
nien każde bydlę uderzyć 128 — obchodzi je trzy razy dokoła 136, 
137—wszyscy oblewają się wodą 129—134, oblewają kr. wodą 135 
plują na kr. 526.

Przed pierwszą orką okadzają bydło zielem św. i robią znak krzy
ża 139 —kropią wodą św. 140 — w dzień św. Marka nie orzą, aby b. 
szyje się nie psuły 141.

Przy kupnie i sprzedaży: nie doją krów 267 — kropią wodą św, 
268 — rzucają garść śmieci 269 — . . .  ziemię z obory i sznur 270— 
plują na bydlę 3 razy 271 — nie żałują kr. 272, 273, 274 — żegnają 
z płaczem i błogosławią 275—nie odprowadzają 276 —urywają tro
chę szerści i okadzają tym pozostałe bydło 277 — wtykają trochę 
szerści w szparę od podłogi 278—przepędzają krowę przez tok w sto
dole 286 — przeprowadzają kr. naokoło nabywcy lub obracają ją 3 
razy 287 — cielę wyprowadzają tyłem 279 — oddają je wraz z po
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stronkiem 281, 284, 285, 288 — ale nie-z tym, na którym cielę było 
uwiązane w stajni 282 — przyczym oddają postronek przez odzienie 
283—rzucają monetę na szczęście 288, 289, 290, 291, 293 — częstują 
się 289, 292—przyczym oszukują się jak mogą 297 — kupione bydlę 
można zwrócić w ciągu trzech dni 294 — w ciągu tygodnia lub dwu 
295—prowadząc je do domu, pokrapiają oczy pierwszą płynącą wo
dą 298—przy wprowadzaniu do obory wszyscy usuwają się na bok 
299 i zaczynają coś jeść 300 — kropią wodą św. 307 — oblewają je 
wodą 301, 303, 304, 308 — żegnają 304—wprowadzają tyłem 305, 
306—rzucają nań glinę 309.

Aby się bydło nie bodło: nie należy stawiać stajni ukośnie 176— 
nie należy nic motać, gdy w kuchni jest dym 177 — nie należy grze
bać w ogniu łyżką drewnianą lub bić bydło patykiem opalonym 180 
—należy obwiązać bydlęciu szyję tym sznurkiem, którym była zwią
zana różdżka palmowa 179—nie należy pastuchowi nieumytemu pa
sać było 178.

Aby bydło się nie gziło: dają bydłu resztki wieczerzy wigilijnej, 
prócz grochu 170—w ostatki nie przędą 175 — zamawiają je 529— 
wynoszą za granicę wsi wesz i pchłę 530, 531.

Aby się kr. poganiała: uderzają gospodarz palmą w Niedz. Pal
mową 187—dziewczęta w wilję przed południem zaprzędują wrzecio
na 188—rano prowadzi się do byka 189, 193—lecz nie po zachodzie 
191 — i doi się aż następnego dnia 190 — dają jej kwiat biegańca 
czerwonego 438 — maika lub śliza 439 — rozchodnika z solą 440— 
kluski 533.

Latująca się w wilję krowa nie będzie miała cieląt 181—aby temu 
zapobiec, dają jej chleba z zielem św. i kropią wodą święć. 182—lub 
dają kiełbasy święć. 184—soli z mąką 185—albo prowadzą do byka 
na granicę wsi 183—sprzedają jałówkę i targują do trzech razy 186.

Krowa cielna będzie miała byczka: gdy jest żwawszą 17—gdy kła
dzie się na lewy bok 18 — gdy ma lewy bok większy 19 — gdy tego 
roku w wilję kichnie pierwej mężczyzna 20—będzie miała cieliczkę: 
gdy kładzie się na prawy bok 21—gdy ma prawy bok większy 22— 
gdy tego roku w wilję kichnie pierwej kobieta 23 — gdy wypije od
war z rzeżuchy i śmietanki, wymieszany prześlicą 194—będzie miała 
cieliczkę, zjadającą łachy i szmaty, gdy pasterz powiesi kr. na szyję 
sierak 24.

Aby się kr. ocieliła, uderzają japo tylnych nogach kijem 441 -  osi
kowym i gryzą ją zębami w grzbiet 442—przepędzają ją przez wro
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ta, na których z wierzchu stoi dziewczyna z rozstawionemi nogami 
443 — obwiązują jej ogon nitką, wyciągniętą z płótna, które służyło 
za krzyżmo przy chrzcie 444—uderzają ją podczas gonienia po krzy
żu i zadzie święconym obrusem 445—troczkami od spódnicy kobiety 
ciężarnej 446.

Kr. ma ciężki poród, gdy stawia się miotłę miolliskiem do góry 
192—gdy przejdzie przez łyko, w które konie pętano 355.

Krowie po ocieleniu dają trojankę, zboża 451 — kwaśnicę 452—le
biodkę 453—piołun, rzeżuchę 454—rozchód pępka 455—śmietankę 
456—odwar z bylicy z mąką i solą 457, 458—odwar z ziela św. 459, 
460, 461 — okadzają ziołami 462, 463 — szarpią kr. gwałtownie ło
żysko lub przywiązują do błony kamienie i drągi 466 — zdzierają 
brodawki z wewnętrznej strony błony 467 — wycierają kr. krzyże 
miotłą 472—dają kr. zjeść ususzone wnętrzności kreta 470—obsypu
ją kr. makiem z „paską“ 471.

Gdy się krowa ocieli, nie wolno tego dnia: nic nikomu wypoży
czać 195, 198, 199, 200, 201, 534—ani sprzedać 196 — ani dać jał
mużny 198, 199—boby krowa mogła zmarnieć 195, 197, 199—my
szy wyrządziłyby wielkie szkody 201, 202—dom spotkałoby nieszczę
ście 203.

Aby kr. miała dużo dobrego mleka po ocieleniu: okadzają ją śmie
tankę 485—cisem 204—obsypują ją mlekiem 208—dają jej jeść usu
szone wnętrzności kreta 205, 470 — mak, barwinek lub dziewięćziół 
206 —kocie łapki święcone 207—odwar z rzeżuchy, śmietanki i mą
ki z jajkiem 536.

Przy odłączaniu od krowy cielęcia owiązują mu szyję obrusem, 
a czynią to w niedzielę 209 — wyrywają mu kilka włosków, które 
dają zjeść krowie 210.

Aby krowa nie tęskniła za odstawionym lub sprzedanym cielę
ciem: dają jej zjeść trochę szerści z tego ostatniego 210, 211, 212, 
280; ...za zabitym: zalewają kr. oczy wodą, którą obmyto gębę i nogi 
cielęcia 213.

Krowa beczy, gdy pasterz nie zmówi pacierza 1.
Bydło wiedzie się: temu, kto po rezurekcji najpierw dobiegnie do 

domu 11—gdy kupione bydlę, oblane wodą, strzepuje ją z siebie 301 
— gdy wchodzi prawą nogą 302 — gdy pasterz donosi przez cały 
dzień w całości jajko w kieszeni przy pierwszym wypędzeniu bydła 

-w pole 117.
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Aby bydło się wiodło: pokazując je obcemu, żądają od niego, aby 
spojrzał na paznogcie 509, 538 — wtykają w wywierconą w oborze 
dziurę gałkę wosku skradzionego w kościele 528 — wprowadzają go 
tyłem do chlewa 214 — wieszają na szyi kawałek sznura 215—dają 
jednej z krów zrośnięte dwa kłosy na jednym źdźble 216 — głaszczą 
kr. ręką po sumie w Boże N. 166, 217—nie dają ani sprzedają mle
ka po zachodzie sł. 245—nie oddają go darmo na plemię 257—w wi- 
lję gospodyni obdziela bydło w przebraniu 163 —wprowadzają w B. 
Narodzenie i w św. Trzech Królów najzdrowszą krowę do chałupy 
100—nie wolno przełazić przez powróz, na którym się go prowadzi 
258—a gdyby to się zdarzyło, trzeba napowrót tą samą drogą wró
cić 259— nie należy przez cielę przestąpić lub nogi nad nie podnieść 
260 — odstawione cielę oprowadzają trzy razy dookoła matki 508— 
wyganiają po raz pierwszy na paszę przed wschodem słońca 114 — 
w poniedziałek 101—„warują się“ ludzi z ręką niezręczną 310.

Bydło nie wiedzie się: człowiekowi, mającemu rękę niezręczną 310 
—gdy je kto pochwali lub wyrazi podziw 509—gdy cielę biega o za
chodzie 10—gdy w Boże Nar. wieje wiatr wschodni 12 — gdy przej
dzie przez wielkie osty 9 — gdy je uderzają kijem przy wypędzaniu 
pierwszy raz na paszę 105 — gdy pastuch gubi chabinę lub bat 13— 
jeżeli kto pod oborę podrzuci kości bydła padłego na zarazę 501.

Aby kr. nie psuły sobie rogów, nie należy z dachu lub z okien 
ubijać sopli 218.

Aby bydło nie chorowało: smarują rogi, nogi i pyski masłem po
święconym 365—nie dają mleka choremu 491 — pokrapiają kr. wo
dą, zaczerpniętą ze studni o północy w wilję 366 — podają w wilję 
opłatek z miodem 158 —okadzają 405—zielem św. 388 — należy to 
miejsce, na którem mleko wykipiało posypać popiołem, solą lub 
śmiećmi 475 — dając mu kolędę, uderzają lekko warzęgą po zębach 
384 — zawieszają na szyi cebulę 428 — pocierają oczy miodem 410, 
411 — nacierają bydlęciu zęby solą z czosnkiem i cebulą 143 — nie 
pozwalają mu pić zbyt łapczywie wody po pracy lub w upał 386 — 
wrzucają mu do wody trochę cisu 424 — poją b. odwarem z odrośli 
brzozy 425—olszy czarnej 426 — dają kr. jeść „słodki placek,“ przy
rządzony z owocu polnej róży i mąki owsianej 367—...placek z koni
czyny z mąką 405 — chleb z „bobkami“ 368 — czarne ziele 388 — 
wprawiają w żłoby i słupy stajen krzyżyki ze święconego drzewa, 
następnie wwiercają w rogi krów razem ze święconemi ziołami kolo
rowe kamyki również święcone 369 — święconą palmą wymiatają
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stajnie i chlewy, mieszają nią w żłobach i omiatają nią kr. 429 — 
trzeba je przepędzić przez płótno, utkane w ciągu jednego dnia, na
stępnie płótno zapalić i okadzić nim oborę 430 — przez zapalony ja 
łowiec, bylicęi macierzankę lub przez dół, w którym palono zioła 431.

Gdy bydlę zachoruje: można chorobę zażegnać rano przed wscho
dem słońca 371 —leczą je wizerunkami świętych 372—zanoszą szerść 
do „mądrego,“ który daje rozmaite zioła, odmawia tajemnicze słowa, 
zaszywa skorupkę, kawałek próchna w płótno i wiesza bydlęciu do 
rogów, lub zakopuje miotłę pod próg, a w róg wwierca trochę szerści 
i zabija lipowym kołkiem, w słupy i próg wrót wbija jakieś kamy
ki 370 — „mądra“ bierze nóż do siekania kapusty, żegna nim bydlę 
modli się i okadza 373 — dają mu jeść opłatki z rutą 374 — wraz 
z resztkami wigilijnej wieczerzy 375 — okadzają je 373, 376 — 379, 
427, 430, 432 — puszczają krew 3 8 5 - dają kr. pić odwar jaskółcze
go ziela 381 — odwar ziół poświęcanych 381, 382 — dają mu zjeść 
trzaski ustrugane z mar, na których leżała niewiasta 383.

Krowa bywa dobra na mleko: gdy ma długi ogon 2—gdy ma cien
ką skórę, grube żyły pod brzuchem, duże rogi, kości w ogonie 3 — 
gdy ma wymię o pięciu dójkach 6—gdy postępuje przed stadem 5— 
skutkiem czarów 49, 51, 58, 61, 63—66.

Kr. będą dojne, jeżeli w dzień M. B. Gromnicznej ze strzechy ka
pie 4.

Aby krowy dawały dużo dobrego mleka; zawieszają nad wrotami 
obór gromnicę w noc kupalną 219 — nie wlewają mleka do suchego 
garnka 221—oblewają pastuchów wodą 222 — dójki 224—w ponie
działek wielkanocny... krowy 223, 225 — myją wymiona powązkami 
maczanemi w rosie 226—okadzają 227, 229, 230, 231, 233, 485, 487 
—kropią siurkę odwarem 228 — wylewają mleko na miskę zgrzebną 
239—dają gryźć korzenie rzepiku 233—korzenie lilji, zlotogłowu 234 
—kórz. śmietannika 236, 238, 486 — ziółko „Bożeje kresło“ 235 — 
nać pietruszki 237 — skopiec i garnki naparzają kopytnikiem 241 — 
lub pokrzywą i żegawką 242—wrzucają do naparzonych naczyń ka
myk rozpalony 243 — podają kr. w wodzie trochę szerści z jej cielę
cia, idącego na sprzedaż 280 — dają kr. „słodki placek“ 367 — usu
szone wnętrzności kreta 470—dziki czosnek 562—wlewają w dziurę, 
wywierconą w rogu, siarę z kredą św. 553 — wkładają trochę szerści 
do dziury, wywierconej w żłobie 542 — popędzają je biczyskiem jo
dłowym lub wierzbowym 557—udają się po poradę do cz-c 539, 541.
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Kr. daje mało mleka, rzadkie mleko, lub traci zupełnie: gdy postę
puje na samym końcu stada 5 — gdy jej przypinają dzwonki 7—gdy 
się ocieli w poniedziałek 25—lub w piątek 26—gdy przechodzi przez 
wodę 8 —gdy pasterz pogania ją biczyskiem świerkowym lub jałow
cowym 557—gdy się zabije domową łasicę 86—gdy jej zadają kam
forę z solą 558 -skutkiem czarów 40,42 -  44,46, 48—53,55,59 — 63.

Aby kr. nie potraciły mleka: zacierają nogą ser łub mleko uronio
ne w polu 220 — uważają, żeby krowy nieokadzone nie szły za oka- 
dzonemi 232 — nie dają ani sprzedają ml. po zachodzie sl. 246, 348 
—nie dają po zachodzie słoń. 349—nie należy wyrzucać szerści ucię
tej z ogona, lecz trzeba włożyć za drabinę w żłobie 248 —nie zlewa
ją do jednego garnka podojów z krów obcych sobie 255 — nie doją 
mleka od jednej do skopka po mleku od innej, jeśli kr. są różnych 
właścicieli 256 — nie należy kr. żałować przy sprzedaży 272, 273— 
nie pozwalają krowie po ocieleniu zjadać swego „miejsca“ 350—nie 
należy je wypędzać z obory pocioskiem 506 — ani rozlewać po trzo
nie gotującego się ml. 354—nie żenią kr. koło chaty cz-cy 505—na
leży uczynić cz-eę nieszkodliwą 504.

Aby mleko się nie zwarzylo i wogóle nie psuło: zakopują pod pro
giem przestęp 244 — nie dają, ani sprzedają ml. po zachodzie słońca 
245—dodają do ml. soli 249 —obmywają wymiona wodą kapuścianą 
250 — dają bydłu marunkę z mąką i solą 251 — okadzają trojeścią, 
przestępem 489—lub zielem św. 490—dają „mlic“ 489 — lub odwar 
z ziół św. 490.

Aby się masło dobrze wyrobiło: wrzucają w śmietanę węgiel z wo
dą 581, 582—trzeba mleko przetargować 581 — robią je na granicy 
wsi—obcy wchodzący do domu powinien usiąść na ziemi 252 —trze
ba je zlać wodą, wziętą z tego miejsca, gdzie się rzeki zbiegają 253— 
stawiają maślniczkę na łajnie kr. zebranym na drogach rozstajnych 
583 — okadzają maślniczkę lub wbijają za obręcz maślniczki długi 
prosty nóż 584.

Aby sery się nie rozpadały: nie należy rąbać drzewa na progu 
stajni 254.

Aby zbłąkane bydlę ocalało: nabijają siekierę nade drzwiami 261 
—kładą kawał żelaza do pieca 262.

Aby się ustrzec zarazy: oborują pola byczkami bliźniętami 266 — 
(także od gradobicia 264, 265) — zakrywają studnie i nie wyganiają 
bydła w czasie zaćmienia słońca lub księżyca 263 — poją bydło od
warem z brzozy 425—lub olszy czarnej 426 — okadzają barwinkiem
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427—-zawieszają na szyi cebulę 428 — omiatają kr. palmą św. 429— 
przepędzają b. przez płótno, a potym tym płótnem okadzają oborę 
430—przepędzają b. przez ogień 431.

Bydło, krowy chorują: jeśli je kto uderza miotłą, ścierką, zapaska 
333—wązgiem 362—kijem, którym się żabę uderzyło, miotłą, opalo
nym kijem 363 — jeśli je zaganiają suchym patykiem 334 — jeśli je 
zaganiają do pracy w środę Suchą 335 — jeśli kto zatknie igłę za li
stewką od okna 338 — jeśli kto ostrzy nóż na progu lub rogu pieca 
339—jeżeli kto wieczorem pożycza sól 340—jeśli kto rzuci urok 341 
— jeśli wieśniaczki przędą od W. czwartku do Wielkiejnocy 342 — 
jeśli połknie zielonego pająka 336— zje ćmę 337—czworolist pospo
lity 344—jeśli jest maści jasnej 345 — jeżeli kr. się pasie po mocza
rach i trzęsawiskach 343—jeśli chlewy lub stajnie postawią w miej
scu, gdzie pozostał niewykopany pień z drzewa śliwowego lub wi
śniowego 346 — gdy gospodyni sprzedaje mleko po zachodzie słońca 
348—gdy doi kr. po zachodzie sł., przenosi mleko za rzekę, lub daje 
je konającemu 349—jeśli kr. po ociel, zje swoje „miejsce“ 350—gdy 
kr. przejdzie przez łyka. w które konie pętają 355—jeśli gotujące się 
ml. skipi i rozleje się na trzon 351—354 — gdy kr. przestąpi ptasie 
gniazdo 356, 358—jaskółcze gniazdo 359—lub gdy jaskółka popod 
nią przeleci 358, 360 — gdy kto wybierze lub zepsuje gn. jaskółcze 
360,361 — gdy kto zabija jaskółkę, pliszkę lub wybierze im jajka 
364—gdy zabiją gacka 357.

Kr. doi się krwią: gdy ją zaczarują 347 — gdy zabiją gacka 357— 
gdy przejdzie przez gniazdo ptasie 358 lub jaskółcze 359 — gdy jas
kółka popod nią przeleci 358, 360 — gdy kto wybierze lub zepsuje 
gn. jaskółcze 360, 361 —gdy kto zabije jaskółkę, pliszkę, lub wybie
rze im jajka 364.

Nazwy niektórych chorób: dziuk 322, 391 — krzyżowatka 326 — 
kurdziel 323—kardiuk 397, 398—marmora 402 — mysz 329, 403— 
owsiak 327 — pakośnik 325, 410—413 — paskudnik 328, 408, 414, 
415—płóz 331—proch 338—skuła 330, 422, 423—zaciągi na oczach 
348—zuł 332—żaba 324.

Leczenie chorób: biegunkę leczą żywokostem 387—dziuka zgarnia
ją rękami, posmarowanemi oliwą 391 — czarną chorobę—czarnem 
zielem 389—kaszel—odwarem z wątrobnika 392—na księgosusz da
ją pić odwar z olszyny i innych ziół, niespalonych przez zapuszczony 
na wiosnę w lasach pożar 395—krzyżowatkę leczą, gryząc cielę przez 
koszulę, oraz łamiąc kij laskowy na krzyżu cielęcia 394 — płuca

6
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owrzodziałe leczą weroniką 393 — kurdziel zażegnywają i pocierają 
srebrnym pieniądzem 396 — smarują szpikiem, wyjętym ze szczęki 
świni lub słoniną, zmięszaną z przepalonym sinym kamieniem 397— 
lub kurzym łajnem z czosnkiem, słoniną i prochem 398 — nacierają 
ostem 399—na liszaje dają oman 401 — na lakserkę dają dryjakiew 
400—„marmora“ leczą zalewaniem wodą, w której rozmącili roztłu- 
czonego ślimaka 402 — gdy b. krwawo mokrzy, dają odwar krwaw
nika 403 — mysz leczą ukłuciem bydlęcia szydłem, oraz ganianiem 
404—w razie odęcia pędzą kr. 406, 407—dają jej pić drożdże w wo
dzie lub piwie, albo wodę przyniesioną z dołu od wapna 406 — dają 
jej siarki lub saletry 407—nawlekają na igłę trzecią powiekę, wysu
wającą się z kąta oka, i zrzynają ją 408, 414, 415—a następnie sma
rują oko solą 414, 415 — którą wdmuchują w nozdrza, a po bokach 
wałkują osikowym biczyskiem 415—gdy bydłem rzuca po ziemi, za
dają mu „babkę“ 409 — opuchlinę leczą, mocząc pysk kr. w wodzie 
z żabami 436 — owsiak zażegnywaniem 437 — na pakośnik dają kr. 
zjeść marunkę i sól, którą wytarli jej „papę,“ i zapić to wodą z wap
na 412—dają krzyżownik 413 — przeczyszczenie leczą kruszyną 416 — 
rany na języku nacierają miodem, czosnkiem i gęsim łajnem 418 — 
robaki zalęgnięte w ranach u bydła niszczą sokiem z jaskółczego 
ziela lub sproszkowanym korzeniem ciemierzycy 419 — zamawia
niem 420, 421 — skulę leczą, smarując chore kopyto starą słoniną, 
w którą wpierw wrzucają potłuczony siny kamień, lub obwijając 
chorą nogę szmatą, maczaną w odwarze ze słomy jęczmiennej i liści 
czarnej olszy 422 — lub korą z olszy, przyczym używają zażegnywa- 
nia 423—wrzód na gardle obwiązują łykiem z lipy, z której dziewki 
rwały listki na wianek na B. Ciało 390—zołzy leczą ośmiałem mniej
szym 432—jeśli kr. nie „zwiękuje,“ dają jej stonogi 433—na „żabę“ 
dają kr. szperkę lub kiełbasę św. 434 — albo wpuszczają kr. żabę 
do gardła 435 — na choroby wymion ogrzewają je jarzącemi wę
glami 464—okadzają je zielem św. 465—okładają wymię „szczotką“ 
468 — w razie „żółwia“ okładają wymię gliną 469 — w razie „pło
zu“ wycierają wymię portkami 473 — lub brzegiem koszuli 474 — 
okadzają je wianeczkiem święconym z rozchodniku 476 —-oselkiem 
178 — nawrotkiem 479 — określają je kredą św. 482 — pierścion
kiem ślubnym 483 — nożem trzy razy i smarują miodem św. 477 — 
smarują sokiem glistewnika 480 — słoniną lub śmietaną 481 — 
gdy się krowa cielna potłucze, dają jej jeść boże drzewko 447 — 
ub kawałek skórki z młodego zająca 448 — przed ocieleniem dają
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krowom marchew z solą 449 — cebulę z solą lub masłem 450 — 
gdy kr. krwawo doi, doją na miotłę 484 — na przywrócenie kr. 
mleka dają jej „lubieszczyk“ z solą 486 — aby kr. mleka nie roniła, 
związują końce powązki lub fartucha 488 — gdy kr. nozdrzami się 
mleko leje, wylewają je do koryta i trzepią głogiem 568 — chorobę 
bydlęcia można oddalić, obrzuciwszy je trzy razy ziemią, zebraną 
z jego śladów 417.

Jako lekarstwa ogólne używają: gleg, mleko, serwatkę, żółć, 
łój, tłuszcz 492—na brodawki skuteczne jest nacieranie krwią świe
żo zabitego byka 493 — na gorączkę należy zjeść kawałek św. mięsa 
z czarnej kr. 494 — na morzenie żołądka dobre jest łajno z octem 
zmieszane 495—toż samo na różę 496—pijanemu dają cielęcinę z wo
dą 497 — włosy porastają od szpiku z nóg cielęcych 498 — na kurzą 
ślepotę pomocną jest wątroba z wołu 499 — na zatwardzenie sma
rują zibetem, żółcią wołową 500.

Niektóre święta oraz dnie w roku, odgrywające pewną rolę w prak
tykach ludowych: Nowy Rok 80, 367 — Trzech Króli 100, 103, 146, 
379, 521—M. B. Gromniczna 4, 97—ostatki 175 — Zwiastowanie N. 
M. P. 516—Wielki Czwartek 342. 368 — Wielki Piątek 66, 369, 388 
—Wielkanoc 99, 149, 224, 225, 342—Niedziela Palmowa (Kwietnia) 
172, 173, 179, 187, 429—św. Wojciecha 45, 405, 502, 563—św. Je
rzego (23 к w.) 65, 112—116, 503 — Środa Sucha (czwarta po Wiel- 
kiejnocy) 335—św. .Marka 141—Zielone Świątki 47, 56, 65, 98, 517, 
521, 555—św. Lucji 513 — Boże Ciało 49, 55, 107, 207, 390. 570— 
św. Jana (Iwana Kupały) 41, 65, 69, 219, 519 — święto żniwa (po
gańskie) 69 — Wniebowzięcie N. M. P.- 107, 139, 461, 463 — N. M. 
P. Zielnej 46, 106, 172, 381, 382, 460, 490, 511, 527 — św. Wa
wrzyńca 365—św. Rocha 104—Narodzenie N. M. P. 199—św. Toma
sza 143—Ofiarowanie N .  M. P. 571—wilja B. N. 16, 20, 23, 75—81, 
150—165, 167—171, 181, 188, 366, 367, 375, 523 — Boże Narodze
nie 12, 15, 37, 55, 84, 100, 166, 217, 374, 375—poniedziałki 25, 101 
— czwartki 52—piątki 26, 534.

Wykaz skróceń.

Ab. sp. wyr., B. IF.=Abeca- 
dłowy spis wyrazów ludowego 
języka w okolicach Łomży, Wi- 
zny i przyległych. (Bez podpisu

autora.) „Bibi. Warsz.“ 1860 r., 
t. II, str. 748—760.

A. Petr., Zb. ІГ.=Aleks. Pe- 
trow, Lud ziemi Dobrzyńskiej
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(„Zbiór wiadomości do antropo- 
logji krajowej,“ t. II, 1878 r.)

Arch. dom. Gluz.— Arcliivum 
domowe do dziejów i literatury 
krajowej... zebrał i wydał Kaz. 
Wł. Wójcicki. Włościanie polscy 
(it.d.)... przez Józefa Gluzińskie- 
go. Warszawa, 1856.

Bieroński —Wincenty Bieroń- 
ski, Czary i zabobony... Kołomy
ja, 1885.

Cisz., Olkusk.—Stanisław Ci
szewski, Lud rolniczo-górniczy 
z okolic Sławkowa w pow. Ol
kuskim. („Zbiór wiad. do antr. 
kraj .“ t. X.)

Czyt. niedz. =  Czytelnia nie
dzielna (Bocian, Л1 10; Bielany, 
№  22) .

Fed., Żar.—Michał Fedorow
ski, Lud okolic Żarek, Siewierza 
i Pilicy... (Bibl. Wisły,“ 1.1,1888.)

Otist., Rośl. =  Bronisław Gu- 
stawicz, Podania, przesądy, gad
ki i nazwy ludowe... Część II, 
Rośliny. (Zb. W. A. К., VI.)

Janota, Zw. Jo. =  Prof. E. Ja
nota, Lud i jego zwyczaje. I. Zwy
czaje świąteczne. Lwów, 1878.

Juc., Lit. =  Ludwik z Pokie- 
wia Jucewicz, Litwa pod wzglę
dem starożytnychzabytków, oby
czajów i zwyczajów. Wilno, 1846.

Kai. Uny.—ЪэАюЪопу i prze
sądy ludu w Wielkopolsce i na 
Ślązku. „KalendarzUngra.“ War
szawa, 1854.)

KI)., Chełm., Kai., Krak., Kuj., 
Mas., Pozn., Przem., Rad., — . 

Oskar Kolberg, Lud, jego zwy
czaje (i t. d.)... (Patrz odpowied
nie tomy.)

Kęt.,M az.=Dr. Wojciech Kę
trzyński, O Mazurach. Poznań, 
1872.

Klech., Milk., В. И'. =  Stani
sław Milkowski, Klechdy z Pod
laskiego. („Bibl. Warsz.,“ 1858 
r., t. I,' sir. 468-479.)

Nowosiels., Ukr. — Ant. Nowo
sielski, Lud ukraiński. 2 t-y. Wil
no, 1857.

Prus.. Obch.= Pruski, Obcho
dy weselne. Kraków, 1869.

Ropcz, X =  Seweryn Udziela, 
Materjały etnograficzne, zebrane 
z miasta Ropczyc i okolicy. (Z. 
W. А. К., XIV, '1890.)

Ropczyckie=Tenże, Lud pol
ski w powiecie Ropczyckim. (Z. 
W. А. К , XIV, 1890.)

Ryb., Zw. =  Mikołaj Rybow- 
ski, Zwiastuny zmian powietrza. 
Spostrzeżenia nad objawami ży
cia niektórych zwierząt. Lwów, 
1880.

S])os. dom.—Sposoby domowe 
leczenia tak ludzi, jak bydła. Ka
lisz, 1784.

Udziela—Dr. Marcin Udziela, 
Medycyna i przesądy lecznicze 
ludu polskiego. Warszawa, 1891.

Wierzb., Met.—Dr D. Wierz
bicki, Meteorologja ludowa. (Z. 
W. А. К., VI.)

Wierzch., Puszcz. Sand. =  
Zygm. Wierzchowski, Materjały 
etnograficzne z pow. Tarnobrze
skiego i Niskiego. (Z. W. A. K., 
XIV, 1890)

11¾. => „Wisła“ (czasopismo), 
t. I -V .

Wójc.Z. =  K. W. Wójcicki, Za
rysy domowe, Warszawa, 1842.










