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kalendarz wielokulturowy

z kalendarium gregoriańskim na rok 2014, juliańskim na lata 2013/2014  
oraz żydowskim na lata 5774/5775, wzbogacony opisem świąt, zwyczajów i obrzędów  

wg tekstów oskara kolberga w dziele „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania,  
przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.” zawartych.



Kalendarzem w najściślejszem znaczeniu nazywa się zbiór 
wiadomości, dotyczących rachuby czasu, ze szczególnem 
uwzględnieniem dat, na które przypadają dni świąteczne 
lub posty. W większej części kalendarzy, prócz owych głów-
nych wiadomości, zamieszczane bywają informacje najroz-
maitszej treści, uwzględniające różnorodne potrzeby ludzkie.

Kalendarzowa rachuba czasu opiera się na kilku okre-
sach, których podstawą są zjawiska niebieskie. – Naj-
główniejsze z tych okresów są : dzień, miesiąc, rok. dzień 
określony jest przez obrót ziemi naokoło osi, miesiąc przez 
zmiany księżyca, rok przez obieg ziemi dokoła słońca. 
Prócz tego używany powszechnie okres siedmiodniowy, 
tydzień, stoi w związku z głównemi postaciami, w jakich 
nam się przedstawia księżyc.

W rozmaitych czasach i u różnych narodów były w uży-
ciu rozmaite kalendarze. I dzisiaj nie wszystkie narody 
posiadają tę samą rachubę kalendarzową. U narodów chrze-
ścijańskich są w użyciu dwa kalendarze : stary czyli juliań-
ski i nowy czyli gregoryański.

Rok astronomiczny nie wyraża się w całkowitej liczbie 
dni, lecz w liczbie ułamkowej 365•2422 dni. Chcąc się trzy-
mać ścisłej długości roku, trzebaby każdy nowy rok roz-
poczynać o innej godzinie. Dla uniknięcia tego w rachubie 
kalendarzowej, używa się roku kalendarzowego, który skła-
da się zawsze z całkowitej liczby dni. Aby jednakże pomimo 
to znajdować się o ile możności w zgodzie ze zjawiskami 
astronomicznymi, dąży się do tego, aby przynajmniej co kil-
ka lat początek roku kalendarzowego przypadał równocze-
śnie z początkiem roku astronomicznego. Osiąga się to przez 
powiększanie co kilka lat roku kalendarzowego o 1 dzień.

Różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim a gregoryańskim 
polega na sposobie, w jaki tę zgodność pragnie się utrzymać.

Kalendarz juliański, nazwany tak od Juliusza Cezara, 
który go zaprowadził w roku 46 przed Nar. Chr., bierze za 
podstawę długość roku 365•25 dni, albo 365 dni i 6 go-
dzin. Licząc przez 4 lata z rzędu po 365 dni, t. j. biorąc każ-
dy rok o 6 godzin za krótki, po czterech latach zaszłoby 
opóźnienie o cały 1 dzień w porównaniu z przyjętą dłu-
gością 4 lat. Dla uniknięcia tego postanowiono ów jeden 
dzień dodawać do każdego 4-go roku, tj. dać mu 366 dni. 
A więc w kalendarzu juliańskim mamy w okresie czterolet-
nim 3 lata po 365 dni, czyli zwyczajne i 1 rok, mający 366 
dni, zwany przestępnym. Przestępnemi w kalendarzu ju-
liańskim są wszystkie te lata, których liczba jest podzielną 
przez 4. Jednakowoż w sposób powyższy nie osiąga się zu-
pełnej zgody ze zjawiskami niebieskiemi, albowiem przy-
jęta długość roku 365•25 dni w porównaniu z rzeczywista 
długością 365•2422 dni jest o 0•0078 dnia za wielką. Skut-
kiem tego rok juliański spóźnia się względem roku praw-
dziwego co rok o 0•0078 dnia, co czyni 1 dzień na 128 lat.

Taka niezgodność z ruchem ciał niebieskich prowadzić 
musi do wielkich zawikłań. Przypuśćmy naprzykład, że 
z biegiem czasu opóźnienie to wzrosło do 30 dni, to zima 
kalendarzowa rozpoczynałaby się o miesiąc później niż 
prawdziwa zima, a mogłoby przyjść i do tego, że Boże Na-
rodzenie obchodzonoby w lecie, a Zielone Święta w zimie.

Dla uniknięcia tych zawikłań, papież Grzegorz postano-
wił poprawić kalendarz juliański, a wynikiem tych zabiegów 
był zaprowadzony przez niego w r. 1582 kalendarz nowy 
czyli gregoryański. W tym kalendarzu za podstawę rachuby 
przyjętą została długość roku 365•2425 dni, a więc liczba-
do rzeczywistej dawno zbliżona, albowiem większa od niej 
tylko o 0•0003 dnia, a od liczby dni, przyjętej w kalenda-
rzu juliańskim mniejsza o 0•0075 dnia. Skutkiem tego ka-
lendarz juliański spóźnia się względem gregoryańskiego co 
rok o 0•0075 dnia, czyli o 1 dzień na 133•33 lat, o 3 dni na 
400 lat. Licząc od Nar. Chr. do dzisiaj, spóźnił się juliański 
kalendarz względem gregoryańskiego o dni 13, t. j. wszyst-
kie jego daty są o 13 dni późniejsze. Np. gdy według nowe-
go kalendarza mamy datę 14 jakiegoś miesiąca, to według 
starego jest dopiero pierwszy.

Kalendarz gregoryański – jak widzieliśmy – również nie 
jest jeszcze w zupełnej zgodzie ze zjawiskami niebieskiemi, 
albowiem przyjmuje długość roku o 0•0003 dni za dużą. 
Różnica ta jednakże jest tak mała, iż dopiero po upływie 
3333 lat spowoduje opóźnienie o 1 dzień.

W kalendarzu gregoryańskim również mamy lata zwy-
czajne po 365 dni, przestępne po 366 dni. Przestępnemi są 
wszystkie lata, których liczby są podzielne przez 4, z wy-
jątkiem lat, których liczby kończą się dwoma zerami, a nie 
są podzielne przez 400. Że zaś w kalendarzu juliańskim ta-
kich wypadków niema, więc co każde 400 lat kalendarz 
gregoryański prześciga juliański o 3 dni, co własnie powo-
duje wspomnianą wyżej różnicę dat obu kalendarzy, która 
obecnie wynosi dni 13.

Dzień 366-ty lat przestępnych w obu kalendarzach dodaje 
się do miesiąca lutego, który w latach zwyczajnych ma dni 
28, a wiec w przestępnych 29. 3 razy w ciągu okresu 400-let-
niego luty w kalendarzu gregoryańskim (w owych latach 
wyjątkowych) ma dni 28, gdy w juliańskim 29. W latach, 
gdy to zachodzi, różnica obu kalendarzy wzrasta o 1 dzień. 
Takim rokiem był np. r. 1900. Przed rokiem 1900 różni-
ca kalendarzy była tylko 12 dni, zaś w tym roku wzrosła 
o 1 dzień i wynosi obecnie dni 13.

[…] Zauważyć należy, ze w kalendarzu juliańskim, spóź-
nionym o 13 dni względem gregoryańskiego, wiosna kalen-
darzowa rozpoczyna się o 13 dni pierwej, aniżeli prawdziwa 
wiosna astronomiczna. Skutkiem tego i data Wielkanocy 
w tym kalendarzu w ogólności znajduje się w niezgodzie 
z podstawami jej astronomicznemi. Zgodność zachodzi tylko 
wówczas, gdy pełnia wiosenna przypada po 3-cim kwietniu 
; wtedy święta wielkanocne mogą wypadać jednocześnie, 
ale nie prędzej, jak 10 kwietnia. Różnice dat Wielkanocy 
mogą dosięgać 5 tygodni, jak to np. będzie w r. 1907, w któ-
rym Wielkanoc juliańska będzie obchodzoną dopiero 5-go 
maja według kalendarza nowego. […]

Początek okresów kalendarzowych. Za początek roku 
obecnie powszechnie w świecie chrześcijańskim przyjmu-
je się godzinę 12 w nocy z dnia 31 grudnia na1 stycznia, 
a więc dzień 1 stycznia jest pierwszym dniem roku. Przez 
długie wieki pod tym względem panowało wielkie zamie-
szanie, ponieważ jedne narody rozpoczynały rok 25 marca, 
t. j. w dzień Zwiastowania, inne 25 grudnia, tj. w dzień Na-
rodzenia Chrystusa, inne zaś używały ery żydowskiej lub 
Nabuchodonozora i zaczynały rok nowy odpowiednio do 
przyjętej chronologii. Pomimo to i dzisiaj rok nowy według 
kalendarza starego zaczyna się o 13 dni później, aniżeli po-
dług kalendarza nowego, albowiem o tyle dni później wypa-
da podług kalendarza juliańskiego 1 stycznia. Na te różnice 
baczną uwagę muszą zwracać historycy, jeżeli chcą, ażeby 
daty różnych zdarzeń historycznych ściśle były określone.

Miesiąc kalendarzowy dzisiejszy znajduje się tylko w bar-
dzo luźnym związku z miesiącem synodycznym (tj. tym 
okresem czasu, w którym powtarzają się odmiany księży-
ca), który służy mu za podstawę. Postanowiono Dzielic rok 
na 12 miesięcy, gdyż w istocie na rok przypada 12 miesięcy 
synodycznych i jeszcze blizko 11 dni. Miesiąc synodyczny 
ma 29•53 dni, miesiące zaś kalendarzowe po 30 lub 31 dni, 
a luty 28 lub 29 dni. Skutkiem tego te same fazy księżyca 
(pełnia, nów, kwadry) przypadają na różne daty, jak rów-
nież w tych samych miesiącach różnych lat, daty jednako-
wych faz księżyca są różne.

U narodów, które za podstawę rachuby czasu biorą zja-
wiska księżyca, np. u narodów muzułmańskich, miesiąc za-
czyna się w chwili, gdy na zachodniem niebie ukazuje się 
po nowiu pierwszy wązki sierp księżyca. U nas pierwszy 
dzień miesiąca nie stoi w żadnym związku z fazą księżyca.

Okres tygodniowy, obejmujący 7 dni, oparty na odmia-
nach księżyca, również musi stać z niemi w rozdźwięku, 
ponieważ główne fazy księżyca następują po sobie śred-
nio w odstępach 7 dni 5¼ godzin. To też tydzień nie rozpo-
czyna się z fazą, nie zawsze w niedzielę, którą uważa się za 
pierwszy dzień tygodnia.

Doba, obejmująca w sobie dzień i noc, w rachubie ka-
lendarzowej i życiu powszedniem zaczyna się o północy,  
t. j. w chwili, gdy słońce zajmuje pod poziomem najniższe 
położenie, i trwa do następnej północy. Doba dzieli się na 
24 równych części, zwanych godzinami, godzina na 60 mi-
nut, minuta na 60 sekund. W chwili północy zegar wskazuje 
12. U innych narodów początek doby liczy się od wschodu 
lub od zachodu słońca. Tak np. u żydów dzień kończy się 
z zachodem słońca, poczem rozpoczyna się dzień następny. 
Dlatego święta żydowskie zaczynają się zawsze po zachodzie 
słońca i trwają do następnego zachodu. Doba astronomiczna 
rozpoczyna się w południe i trwa do następnego południa.

kalendarz żydowski. Żydzi w celu obliczania daty swo-
ich świąt używają kalendarza, w którym lata liczą się od 
biblijnego stworzenia świata. Chronologia żydowska opar-
ta jest na ruchach księżyca i słońca. Miesiące są to miesią-
ce księżycowe po 29 lub 30 dni, a rok ma albo 12 miesięcy 
(rok zwyczajny) albo 13 miesięcy (rok przestępny). Tak rok 
zwyczajny jak i przestępny może być niezupełnym, prawi-
dłowym i nadliczbowym. Rok zwyczajny ma w tych razach 
353, 354 lub 355 dni, rok zaś przestępny 383, 384 lub 385. Lata 
zwyczajne i przestępne idą po sobie w takim porządku, aże-
by po 19 latach początek roku przypadł znowu na tę samą 
opokę roku słonecznego. W ten sposób utrzymywaną jest 
zgoda ze zjawiskami astronomicznemi. Początek roku żydow-
skiego przypada na różne daty roku gregoryańskiego. […]

Dzień u żydów zaczyna się zawsze po zachodzie słońca.

o kalendarzu.

kalendarz zodiakalny

koziorożec
22.12–20.01

Byk
21.04–21.05

Panna
24.08–23.09

wodnik
21.01–19.02

Bliźnięta
22.05–21.06

waga
24.09–23.10

ryby
20.02–20.03

rak
22.06–22.07

Skorpion
24.10–22.11

Baran
21.03–20.04

lew
23.07–23.08

Strzelec
23.11–21.12

wykaz użytych symboli i oznaczeń

 – nakazene święta rzymskokatolickie

 – nakazane święta greckokatolickie

 – główne święta judaistyczne

 – zmiana czasu

 - nów księżyca

 - pierwsza kwadra

 - pełnia księżyca

 - ostatnia kwadra

Prezentujemy trzecią edycję Kalendarza Wielokulturowego. Publika-
cja na 2014 rok, inspirowana przedwojennymi kalendarzami galicyjski-
mi, tradycyjnie bazuje na szacunku dla różnorodności kulturowej, a co się 
z tym wiąże – religijnej.

Kalendarz zawiera 3 kalendaria – gregoriańskie, juliańskie oraz żydowskie, 
kalendarz zodiakalny, oznaczenia właściwe dla danego obrządku lub religii 
oraz fotografie pochodzące ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Tegoroczna publikacja została uzupełniona o Kalendarz historyczny – prze-
druk z Kalendarza Astronomiczno-Gospodarskiego i Domowego na Rok 
Pański 1875. Tekst „O kalendarzu” zaczerpnięto z Kalendarza Ilustrowa-
nego Słowa Polskiego na rok zwyczajny 1903. Kalendarium wzbogaciliśmy 
o Kalendarz imion słowiańskich z r. 1827 – Imiona słowiańskie ogłoszone 
w „Przewodniku Warszawskim” za r. 1827 i 1829, II i III; autorstwa Ta-
deusz Wojewódzkiego. Na kalendarium zaznaczono również główne świę-
ta rzymskokatolickie, grekokatolickie oraz żydowskie, a także wspomnienia 
ważniejszych Świętych - w obecnym brzmieniu, stosując współczesną pisownię.

Opisy świąt oraz uroczystości celebrowanych przez Polaków i Rusinów po-
chodzą z wielotomowego dzieła Oskara Kolberga – "Lud. Jego zwyczaje [...]", 
(tomy: Kaliskie, Mazowsze, Pokucie, Krakowskie, Przemyskie, Chełmskie) 
– żyjącego w latach 1814-1890 wybitnego polskiego etnografa, pamięci któ-
rego poświęcono 2014 rok. Teksty dotyczące świąt żydowskich opracowano 
w oparciu o „Przewodnik judaistyczny obejmujący kurs literatury i religii” 
(Nussbaum Hilary, Warszawa 1893). Z kolei opisy nazw miesięcy zawdzię-
czamy publikacji „Liwoczanin. Kalendarz rolniczo-gospodarski na Rok 
Pański 1851”. Przytaczając teksty zastosowano oryginalny język publikacji.

Mamy nadzieję, że dni 2014 roku, odliczane kartami Kalendarza Wie-
lokulturowego, zainspirują Państwa do chwil refleksji nad rzeczywistością, 
której kres wyznaczył 1 września 1939 roku.

Partnerzy

Fotografia na okładce:
Odpust w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymi przy kramach przed sanktuarium. (1937) 
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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15
14 Szwat
2 Ianuarius
Domysława

« kalendarz gregoriański

« Kalendarz żydowski
« Kalendarz juliański

« Wykaz imion słowiańskich

„Dla czego święta ruskie, polskie i żydowskie 
nie w jednym przypadają czasie?” – Zapyta-
ny o to chłopek, unikając dokładnej odpo-
wiedzi, której zapewne dać nie mógł, rzekł 
żartobliwie: Naprzód święta przypadały jed-
nocześnie, a przyczyna opóźnienia jednych 
od drugich leżała w obuwiu. I tak: Żyd obuł 
się w pantofle, więc prędzej niż inni dwaj po-
biegł na modlitwę do szkoły; Mazur (Polak) 
wdziewał buty, więc poszedł później; Rusin 
zaś był ostatni, gdyż długo w postoły obu-
waje się, taj na swieta zapoznaje się. 

Matijowce nad Prutem 
O. Kolberg. Pokucie, t . I



poniedziałek
jom szeni / понеділок

wtorek
jom szliszi / вівторок

środa
jom rewi / середа

czwartek
jom chamiszi / четвер

piątek
jom sziszi / п’ятниця

sobota
szabat / субота

niedziela
jom riszon / неділя

1

30
27 Tewet
17 December
Dzierżymiła

31
28 Tewet
18 December
Borysława

1 
29 Tewet
19 December
Nowy Rok  
Św. Bożej Rodzicielki

2
1 Szwat
20 December
Mieczysława

3
2 Szwat
21 December
Włościmiły

4
3 Szwat
22 December
Bogodara

5
4 Szwat
23 December
Włościbora

2

6 
5 Szwat
24 December
Objawienie Pańskie 
Swiatyj Weczir

7 
6 Szwat
25 December
Rizdwo Chrystowe

8
7 Szwat
26 December
Sobor Preswiatoi  
Bogorodyci

9
8 Szwat
27 December
Muczenyka Stefana

10
9 Szwat
28 December
Wieczesława

11
10 Szwat
29 December
Miłomira

12
11 Szwat
30 December
Czcisławy

3

13
12 Szwat
31 December
Świętosława bł.

14 
13 Szwat
1 Ianuarius
Nowy Rik 
Obrizannia Hospoda

15
14 Szwat
2 Ianuarius
Domysława

16 
15 Szwat
3 Ianuarius
Tu bi-Szwat.  
Nowy Rok Drzew

17
16 Szwat
4 Ianuarius
Dobrosława

18
17 Szwat
5 Ianuarius
Jaropełka

19 
18 Szwat
6 Ianuarius
Chrzest Pański. 
Jordan

4

20
19 Szwat
7 Ianuarius
Władyboja

21
20 Szwat
8 Ianuarius
Jarosławy

22
21 Szwat
9 Ianuarius
Sławomira

23
22 Szwat
10 Ianuarius
Wrocisławy

24
23 Szwat
11 Ianuarius
Janusza

25
24 Szwat
12 Ianuarius
Mysława

26
25 Szwat
13 Ianuarius
Skarbimira

5

27
26 Szwat
14 Ianuarius
Przybysława

28
27 Szwat
15 Ianuarius
Blizbora

29
28 Szwat
16 Ianuarius
Zdzisława

30
29 Szwat
17 Ianuarius
Dąbrówki

31
30 Szwat
18 Ianuarius
Spitygniewa

1
1 Adar
19 Ianuarius
Kagnimira

2
2 Adar
20 Ianuarius
Miłosławy

kalendarz historyczny a kalendarz księżycowy

 1 » 1453. Tatarzy wpadają do Polski. 
 2 » 1491. Bitwa z Węgrami pod Koszycami.
 3 » 1601. Zwycięstwo nad Szwedami pod Wenden.
 4 » 1771. Pobicie Moskwy pod Częstochową.
 5 » 1638. Śmierć kanclerza Tomasza Zamojskiego.
 6 » 1446. Bolesław, X Mazowiecki, królem w Piotrkowie ogłoszony.
 7 » 1285. Synod duchowieństwa polskiego w Łęczycy.
 8 » 1634. Władysław IV. przybywa pod Smoleńsk. 
 9 » 1797. Dąbrowski formuje legiony we Włoszech.
10 » 1529. Sejm w Piotrkowie przepisuje ustawę dla sądów pruskich.
11 » 1655. Zniesienie zbuntowanych Kozaków pod Ochmatowem.
12 » 1831. Moskale wkraczają w granice Kongresówki.
13 » 1697. Konfederacya wojska w bezkrólewiu po Sobieskim.
14 » 1576. Sejm w Jędrzejowie po ucieczce Henryka Waleziusza.
15 » 1674. Sejm konwokacyjny.
16 » 1698. August II. przybywa do Krakowa. 

17 » 1664. Wojska polskie wkraczają w granice Moskwy.
18 » 1569. Zawarty pokój w Moskwie.
19 » 1831. Chłopicki złożony z dyktatury.
20 » 1831. Radziwiłł naczelnym wodzem.
21 » 1633. Hołd kurfirszta Brandenburskiego.
22 » 1600. Śmierć Jerzego Radziwiłła, biskupa krakowskiego.
23 » 1227. Założenie klasztoru Dominikanów w Gdańsku.
24 » 1496. Nadanie niektórych ziem Konradowi ks. Mazowiec. 
25 » 1668. Ostatni sejm za panowania Jana Kazimierza.
26 » 1684. Śmierć hetmana Jana Ogińskiego.
27 » 1792. Sejm w Warszawie gromi nadużycia magnatów.
28 » 1568. Wzięcie i spalenie Wielisza.
29 » 1479. Śmierć Grzegorza z Sanoka arcybisk. lwowskiego.
30 » 1706. Śmierć Maryi Kazimiery. 
31 » 1676. Sprowadzenie zwłok Jana Kazimierza do Krakowa.

2014
Styczeń 

 
Januarius. ledzień. Siczeń.  
Janiver. Jänner; liczy dni 31.

Czemu zwan u nas tak? – bo tutaj z nowym styka się jeszcze rok stary. Mawiali też i Ojcowie 
nasi: „Idzieć Styczeń, dla – życzeń!” – i w istocie, w pierwszy Styczeń – ileż uczuć, myśli, 
życzeń!... Wszystkie te u jednego zbiegają się u nas ogniska. U Rzymian, miesiąc ten od 
Janusa bożka – Januarius zwan. Bożek ten miał dwa oblicza, niby przeszłość z przyszłością 
się stykające. Obecność każda atoli, zawsze jest przyszłości drzwiami, te znów u Rzymian 
zwały się janua, ztąd bożka Janus, ztąd i miesiąca Januarius, t. j. odźwierny nazwisko. 
Wojna, drzwiami niepewnej zawsze jest przyszłości-ztąd czasu wojen, w Rzymie, stały 
otworem drzwi Janusa świątyni. Czasu pokoju, zamykano je zaraz. Francuzi, Niemcy, 
a nawet i pobratymczych nam ludów wiele przejęło od Rzymian miesiąca tegoż nazwisko, 
my zaś mamy je po Ojcach naszych-rdzenne, rodzime, w puściznie.

5774. Szwat 
ma dni 30, licząc od 2 stycznia.

nowy rok (1.01) nowy rik (14.01) 
Witano się dawniéj w owym dniu słowami: Bóg cię stykaj! Polecając się opiece, ja-
koby zetknięciu się z Wszechmocnym. Wielką wagę przykładano do życzeń nowo-
rocznych, kiedy i kapłan w kościele (po uczczeniu pamiątki Obrzezania Pańskiego), 
skończywszy tego dnia kazanie, winszował dziedzicowi i parafijanom. Po nabożeń-
stwie razem z księdzem proboszczem zjeżdżano się do dworu i tam winszowano i ży-
czono sobie wzajemnie. Wiedziano co komu życzyć należy, umysł i grzeczność siliły 
się na dowcip, koncepta, po których dzieci i żaki prawiły perory. Dzisiaj zwyczaj 
winszowania spowszedniał, ograniczając się na krótkiem uściśnieniu ręki; zastąpio-
no go także rozsełaniem biletów z powinszowaniem, i te później zarzucono. Ojco-
wie mieli na to sposób, aby powtarzane co rok życzenia nie były nudnemi: oto dbali 
o nie, jak o ważną żywota sprawę, więc płynęły one z serca i sąsiedzkiego afektu.
W nowy rok rano palą słomę zebraną z podłogi i siano ze stołu od świąt, - mię-
dzy drzewami owocowemi, aby te rodziły owoce i aby gąsienice wyginęły. Na-
zajutrz, jeżeli kto ujrzy najpierw źróbka (źrebię) to będzie zdrowiem się cieszył, 
a jeżeli gęś, to będzie chory.
W nowy rok w cerkwi obywa się nabożeństwo (boża-służba). Że dzień ten obchodzi-
ły dawniéj i wyższe stany nade uroczyście dowodzą słowa: „Dnia 1 stycznia 1672 r. 
traktował nas Chorąży koronny Sieniawski na zamku w Brzeżanach […] Przy końcu 
obiadu, około godziny czwartej nad wieczorem, przyszedł cały kler (łaciński) z miasta 
w processyi na zamek aż do Sali, z całą chmarą młodych księży w białych sukniach, 
którzy wszyscy nieśli w ręku dzwony lub dzwonki, jako i świece woskowe i naczy-
nia do kadzenia. Za nimi szło mnóstwo popów także w białych mszalnych sukniach, 
a w końcu proboszcz z fary, niosąc szkatułkę z relikwijami w kształcie słońca. Teraz 
wszyscy razem odśpiewali kilka kolekt, a potem wypalił proboszcz długą mowę do 
pana Chorążego koronnego. W tym czasie, i kiedy śpiewali, całował pan Chorąży 
wraz z całém swém otoczeniem ową szkatułkę, którą proboszcz po pocałunku każ-
demu przykładał do czoła lub do głowy. Za co znów każdy wrzucał sztukę pienię-
dzy do miski, którą mu prezentował stojący obok pop. Potem wychylił pan Chorąży 
do proboszcza kieliszek węgierskiego wina, który mu tak samo odpowiedział, po-
dając kieliszek ochmistrzowi, ten zaś drugiemu popowi, i tym sposobem krążył kie-
lich w koło. Potem wróciło duchowieństwo znów na dół w takiéj samej processyi, 
w jakiej przyszło na górę”.

Małanki (13.01)
Małanka podobnie jak łaciński Sylwester, jest to ostatni dzień roku (starego stylu). 
Jeden z parobków, młody i bez zarostu jeszcze, przebiera się za mołodycę i przybie-
ra nazwę Małanki. Na towarzysza, niby męża, obiera sobie innego, i ten ma nazwę 
Wasylko (Bazyli). Łączy się z niemi trzeci, przezwany Did, dziwacznie za dziada prze-
brany. Tak ubrani obchodzą wieś całą z muzyką i śpiewają pieśni, które wygłaszają 
stawając pod oknami chat i kolędując. Po prześpiewaniu pieśni gospodyni domu wy-
chodzi do nich z chlebem i monetą, którą rzuca w zapaskę trzymaną przez Małankę 
podniesioną, a chléb oddaje stojącemu za niemi służącemu zwanemu Michonoszem 
(worko-noszem). Odchodzą wynurzając życzenia: Winszujem was szczistiém i zdró-
wiém, nénisznem Méłaniem a zautrysznem nowym rokom Wasylem! Na co gospo-
darz odrzeka: Dziekuju wam za koledku.
Gdy zaś odmówią im datku i nie podejmą gościnnie, wtedy wpada Dziad i różne wy-
prawia psoty: skrobie glinę z pieca, smaruje kalinowemi jagodami albo sadzą ściany, 
rozlewa wodę, wywraca miski i Garki, poczém ucieka za wrota do swojich towarzy-
szy, chroniąc się, gdy jest ściganym, pod ich opiekuńcze skrzydła.

Jordan. trzy króle (19.01) 
W wiliję święta trzech królów czyli Jordanu (Ardan, Bohojawłenie) poszczą do wie-
czora i malują dziegciem krzyże na drzwiach stajen i chlewów, albo przylepiają po-
dobne krzyże (chrestyki) robione z wosku, na węgłach domu i chlewu. Wieczorem 
siadają do wieczerzy świętej, która tém się tylko różni od pierwszej wilii (Boże. Nar.), 
iż teraz kuti nie jedzą i nie rzucają w górę. Utrzymują także powszechnie, że tej nocy 
wszystkie bydło dostaje mowę, i dla tego nie godzi się dawać bydłu jadła tego dnia 
widłami, lecz rękami; a w nocy wszystka woda zamienia się na jakiś czas w wino.
Po wieczerzy parobcy i dziewki a z nimi często i mołodyce, chodzą po wsi od cha-
ty do chaty kolędować, co się nazywa szczédrówaty (szczodriwki). Pukają do okien 
i okiennic gospodarza, który po odśpiewaniu przez nich kolęd szczydrówek, wyno-
si im nieco owsa, chléb lub daje pieniędzy, a niekiedy i ugaszcza. Chléb umyślnie 
wówczas pieczony, zowie się szczedriwnyj chlib; jest okrągły, wielkości kukiełki za 
grosz (jak mała bułeczka).
W dzień Jordanu schodzą się gromadnie mężczyźni i kobiety do cerkwi zrana, kiedy 
jeszcze ciemno (o godz. 3-4) na krótkie nabożeństwo, poczem wszyscy idą nad rzekę 
i stawają po obu jej brzegach. Na poprzek rzeki kładą na bliższym jej brzegu ławkę 
czyli kładkę, na której środku staje ponad wodą lub przeręblą przybyły w ornacie 
ksiądz w asyście dijaka ze świecznikiem (t. j.) z trzema świeczkami na jednym trzo-
nie i chłopca mszalnego z konewką; a gdy modlitwę nad wodą ukończy, nachyla 
się i macza w niej trzy te świece, które tam gasną. Jak tylko świece zagasną, woda 
staje się już poświęconą. Następnie kropidłem, umaczawszy je w wodzie lub prze-
rębli (umyślnie na ten cel wybitej), kropi stojących po obu brzegach ludzi, i odcho-
dzi z asystą do cerkwi.
Oprócz bractwa cerkiewnego z chorągwiami i świecami, odprowadza go większa lub 
mniejsza gromada starszych i poważniejszych włościan i kobiet, a reszta pozostaje 
nad przeręblą. Jedni czerpią z niéj wodę poświęconą i niosą do domów dla przecho-
wania na wszelkie potrzeby; drudzy umywają się tą wodą dla zabezpieczenia się od 
rozmaitych chorób; a młodzież dla igraszki potrąca się nawzajem do wody.

Święto Jordanu w Krakowie (19.01.1933) 
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.



poniedziałek
jom szeni / понеділок

wtorek
jom szliszi / вівторок

środa
jom rewi / середа

czwartek
jom chamiszi / четвер

piątek
jom sziszi / п’ятниця

sobota
szabat / субота

niedziela
jom riszon / неділя

5 27
26 Szwat
14 Ianuarius
Przybysława

28
27 Szwat
15 Ianuarius
Blizbora

29
28 Szwat
16 Ianuarius
Zdzisława

30
29 Szwat
17 Ianuarius
Dąbrówki

31
20 Szwat
18 Ianuarius
Spitygniewa

1
1 Adar
19 Ianuarius
Kagnimira

2
2 Adar
20 Ianuarius
Ofiarowanie Pańskie. 
MB Gromnicznej

6 3
3 Adar
21 Ianuarius
Błażeja św.

4
4 Adar
22 Ianuarius
Ludosławy

5
5 Adar
23 Ianuarius
Dobrogniewy

6
6 Adar
24 Ianuarius
Wandy

7
7 Adar
25 Ianuarius
Szulisława bł.

8
8 Adar
26 Ianuarius
Gniewomira

9
9 Adar
27 Ianuarius
Gonysławy

7 10
10 Adar
28 Ianuarius
Lutony

11
11 Adar
29 Ianuarius
Świętochny

12
12 Adar
30 Ianuarius
Trioch Swiatyteliw 
Wasylia, Hryhoria, Iwana

13
13 Adar
31 Ianuarius
Ojcisława

14
14 Adar
1 Februarius
Niemira

15
15 Adar
2 Februarius
Stritennia

16
16 Adar
3 Februarius
Przesławy

8 17
17 Adar
4 Februarius
Światopełka

18
18 Adar
5 Februarius
Ziweonii

19
19 Adar
6 Februarius
Ścisława bł.

20
20 Adar
7 Februarius
Zytomira

21
21 Adar
8 Februarius
Zbisławy

22
22 Adar
9 Februarius
Wrocisława

23
23 Adar
10 Februarius
Sławenny

9 24
24 Adar
11 Februarius
Bogusza

25
25 Adar
12 Februarius
Gromisława

26
26 Adar
13 Februarius
Ludomysła

27
27 Adar
14 Februarius
Tłusty Czwartek 
Miasopusnyj Czetwer

28
28 Adar
15 Februarius
Tworzymira

1
29 Adar
16 Februarius
Budzisława

2
30 Adar
17 Februarius
Radny

 1 » 1411. Pokój z Krzyżakami w Toruniu.
 2 » 1523. Zygmunt I. ustępuje część posagu Izabeli matce Bony.
 3 » 1280. Pobicie Lwa księcia Ruskiego pod Gośliczem.
 4 » 1339. Sąd na Krzyżakach w Inowrocławiu.
 5 » 1657. Uchwała sejmowa względem powiększenia  

wojska kwarcianego.
 6 » 1831. Manifest Mikołaja z powodu detronizacyi. 
 7 » 1596. Sejm nadzwyczajny.
 8 » 1831. Sejm tworzy ustawę konstytucyjną.
 9 » 1135. Zrabowanie Wiślicy przez Rusinów.
10 » 1321. Ogłoszenie wyroku na Krzyżaków.
11 » 1792. Śmierć Andrzeja Zamojskiego.
12 » 1628. Stracona ze Szwedami bitwa pod Górznem.
13 » 1825. Ukaz zamykający obrady sejmowe przed publicznością.
14 » 1792. Zaprzysiężenie na sejmikach konstytucyi 3 Maja.

15 » 1563. Posłowie pruscy na sejmie Piotrkowskim. 
16 » 1241. Tatarzy porażeni pod Turskiem.
17 » 1387. Władysław Jagiełło przywilejami obdarza Litwę.
18 » 1577. Sejm ustanawia stałe podatki.
19 » 1594. Koronacya w Upsali Zygmunta III. na króla szwedzkiego.
20 » 1662. Protestacya przeciw obieraniu następcy tronu.
21 » 1544. Koronacya Zygmunta Augusta.
22 » 1382. Założenie Częstochowy. 
23 » 1884. Śmierć jenerała Samuela Różyckiego.
24 » 1831. Krwawa rozprawa z Moskwą pod Grochowem.
25 » 1832. Założenie w Londynie towarzystwa literackiego.
26 » 1383. Na sejmie w Sieradzu Jadwiga królową ogłoszona.
27 » 1837. Zamordowany w Wilnie Szymon Konarski.
28 » 1258. Trzęsienie ziemi w Polsce.

2014
luty 

 
Februarius. luty. Fewruar. lyi.  
kazydoroha. Fevrier. Februar;  

liczy 28 dni.

Od lodów mnóstwa zda się, że miesiąc ten przez Praojców naszych takie otrzymał 
nazwisko, co też i starodawne potwierdza przysłowie: „Nadciąga Luty – wdziewaj tęgie 
buty!”. Miesiąc ten w roku niegdyś u Rzymian ostatni, święcony bywał nieboszczyków 
pamiątce. Opłakiwano w nim rodzin i zgony mężów zasłużonych Ojczyźnie. Żale te z ła-
cińskiego nazywano Februa, a dni żałobne takie podobne były naszym dziś Zaduszkom. 
Oczyszczano w nie też lud i miasto ofiarami uroczystemi niesionemi Plutonowi i bożkom 
podziemnym, co znów zwano Februare, zkąd i miesiąca tegoż Februarius nazwisko. Dla 
nazwy tylko, przyjął je kościół nasz do obrządków swoich, zkąd i przypadające w miesiącu 
tym święto Gromniczne, zowie się Februa Festa, po niemiecku Lichtmess. Tak, gdyśmy 
nazwę zatrzymali ojczystą, inne narody, a z niemi i pobratymców nam wielu, od Rzymian 
raz chwycone dotąd zatrzymują miano – jak gdyby własnego nie miały zupełnie.

5774. adar 
ma dni 30, licząc od 1 lutego.

dzień Matki Boskiéj Gromnicznéj (2.02) Stritennia (15.02)
Dzień 2go lutego jest dniem pamiątki Ofiarowania Pańskiego czyli pamiątką Oczysz-
czenia N. M. Panny, gromniczną zwanéj, dla tego, że w dzień ten święcone bywają 
duże świece woskowe po domach utrzymywane, i strojone kwiatami i wstążkami 
przy obrazach, czyli gromnice (bo ochraniają od gromu, piorunów i innéj klęski). Ta-
kowe zapalają się w czasie wielkiej burzy i bicia piorunów, jak również podawane 
bywają do rąk ludziom konającym.
Światło tych świec wyraża p. Jezusa, który objawieniem swojém oświecił ród ludz-
ki. Pamiątka zaś oczyszczenia N. P. Maryi przypomina, iż Matka Boska dnia 40go 
po narodzeniu p. Jezusa przybyła do kościoła jerozolimskiego, dla dopełnienia pra-
wa Star. Testamentu, które nakazywało, aby pierworodni synowie byli ofiarowani P. 
Bogu, i aby ich matki po odbytym połogu stawiały się w kościele.
W niektórych okolicach Polski stawiają po domach w dzień M. B. Gromnicznej zapa-
lone świeczki woskowe z imionami całej rodziny; czyja prędzej zgaśnie, ten pierwszy 
umrze. Niektórzy zapaloną gromnicę niosą z kościoła do domu; kto płomień przed 
wiatrem ustrzeże, albo komu trzy krople wosku na ręce padną, szczęśliwą ma wróżbę. 
Z taką gromnicą gospodarz polski rozpoczynał niegdyś wszystkie ważniejsze pierw-
sze w roku prace; wypędzał bydło w pole, odkładał pierwszą skibę ziemi na wiosnę, 
rzucał w nią pierwsze ziarno zboża, otwierał i zamykał żniwo i t. d. 
Przyniesioną w ten dzień do domu gromnicę poświęconą w cerkwii czy kościele, zapa-
lają i podniósłszy do góry, kopcą nią na belkach pułapu wielki krzyż. Opalają nią sobie 
także włosy po troszku z czterech stron głowy, dla tego, by przez rok cały nie obawiać 
się grzmotów i bólu głowy. Obchodzą z nią kąty domowe, gumna i obory.
Koniec to kolędy, przeto niegdyś jasełka dnia tego, jako na zakończenie, w całej ukazy-
wały się wystawności. Wróżba ludowa mówi, że gdy w dniu tym zima dotrzymuje, to 
wiosna będzie wczesna i niedźwiedź budę swoją rozwala; - gdy zaś mróz zwalniał, to 
wiosna jeszcze daleko, i niedźwiedź budę poprawia. Ztąd przysłowie: „Na gromniczną 
Maryją, niedźwiedź budę rozwali, - lub poprawi ją”, „Gdy w Gromnice z dachów cie-
cze, zima jeszcze się przewlecze”. Dawniej w dniu tym liczono połowę zimy: „Na Grom-
nicę – masz zimy połowicę” (gdyż w Marcu siano owsy i grochy). Wróżono zarazem, 
iż: „Gospodarz woli wilka widzieć w oborze, niż słońce na Gromnicę”. Przypowieść téż 
mówi: „Owczarz w owczarni woli widzieć wilka jak słońce w dzień Gromnicy, chociaż-
by chwil kilka”. W razie bowiem okazania się w tym dniu słońca, gospodarze wróżą so-
bie nieurodzaj, a owczarze rok zimny i mokry, a ztąd i przypadłości motylic na owce. 
Z przypowieścią tą łączy się jeszcze inne porzekadło, a to z powodu, iż Zapusty nie dłu-
go już potem trwają i na żeniaczkę nie pora. Do tego téż wiejskie dziewczęta zwykły 
mówić: „W dzień Panny Gromnicznej, bywaj zdrów, mój śliczny!”.

trioch Swiatyteliw wasylia wełykoho, Hryhoria Bohosłowa,  
iwana zołotoustoho (12.02)
Święto Trzech Św. Hierarchów Kościoła obchodzone w obrządku wschodnim i pra-
wosławiu, ustanowione w Konstantynopolu w 1084 r. ku czci Jana Chryzostoma, 
Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, gorliwych obrońców dogmatu Trójcy 
Świętej, bóstwa Chrystusa, Ducha Świętego, a także nauki o łasce i Matce Bożej. 
Upamiętnienie tych Trzech Św. w jednym dniu jest nieprzypadkowe. Aby zażegnać 
spory o to, który z nich jest większy, a przez to bardziej godny czci, Kościół ustana-
wiając jeden dzień pamięci Trzech Hierarchów, wskazał na bezzasadność tych sporów. 
Każdy z Świętych ma także swoje osobne wspomnienie w ciągu roku liturgicznego.
Ojcowie Kościoła są twórcami liturgii Kościoła wsch. Św. Bazyli i św. Jan Chryzo-
stom stworzyli teksty Boskiej Liturgii (w Kościele bizantyjskim nie stosuje się terminu 
Msza św.), odprawianej w cerkwiach po dziś. Najpowszechniej odprawiana jest Eucha-
rystia św. Jana, natomiast Liturgia św. Bazylego stosowana jest 10 razy w roku: we 
wszystkie niedziele Wielkiego Postu, w Wielki Czwartek i Wielką Sobotę, w wigilie 
Bożego Narodzenia i Objawienia Pańskiego oraz w dzień św. Bazylego (14 stycznia).
Teksty liturgiczne tego dnia nazywają świętych „ziemskimi aniołami i niebiańskimi 
ludźmi”, „filarami pobożności”, którzy „ludzi nasycali boskimi naukami i wychowy-
wali dla różnorodnych cnót”. 

tłusty czwartek (27.02) Miasopusnyj czetwer (27.02)
W dzień tego Czwartku, w całéj Polsce głośniejszą i huczniejszą niż przedtém w cza-
sie karnawału wyprawiano w zamożniejszych domach zabawę. Do uczty wchodzi-
ły koniecznie pączki, na smalcu w domu smażone, lub chrust czyli faworki, ciastka 
podługowate, kruche, w niezwykłej obfitości na ten dzień smażone. Wielkiej i oso-
bliwszej ochocie oddawał się w ten dzień stan rzemieślniczy, tak w stolicy jak i po 
mniejszych miastach, a gmin i przekupki spędzały go na ulicy i w rynku, wśród krzy-
ku, skoków, pląsów i figli różnego rodzaju.
Tłusty Czwartek w Krakowie Combrem nazywany z tej przyczyny, że przed czasem 
bardzo dawnym żył w Krakowie wójt czy burmistrz nazwiskiem Comber. Był to 
człowiek złośliwy i okrutny, mający pod swoją juryzdykcją ogrodników i przekupki 
krakowskie. Dokuczał im bez litości, karał za najlżejsze przewinienie, dręczył wyci-
skając srogie opłaty; tak, iż wielu gospodarzy przyprowadził do ubóstwa, a biedne 
przekupki do ostatniej nędzy. „Pan Bóg wysoko a król daleko” mawiali nieszczęśliwi 
„któż nas zasłoni przed Combrem?”. Jednakże przekleństwa pokrzywdzonych dosię-
gły pana wójta i w sam tłusty Czwartek, zmarł nagłą śmiercią. Na tę wieść, taka ra-
dość ogarnęła cały ród przekupniów, że rzuciwszy kramy na łup gawiedzi ulicznéj, 
poczęli po całym mieście biegać i tańczyć, powtarzając bezprzestannie: Zdechł Com-
ber, zdechł! Odtąd lud krakowski zamiast wyrazu targać, ma przysłowie combrzyć 
i tłusty Czwartek zowie Combrem.

kalendarz historyczny a kalendarz księżycowy

Chochołów, woj. krakowskie. Fragmenty miejscowości. W tle widoczna kapliczka. (02.1936) 
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.



poniedziałek
jom szeni / понеділок

wtorek
jom szliszi / вівторок

środa
jom rewi / середа

czwartek
jom chamiszi / четвер

piątek
jom sziszi / п’ятниця

sobota
szabat / субота

niedziela
jom riszon / неділя

9 24
24 Adar
11 Februarius
Bogusza

25
25 Adar
12 Februarius
Gromisława

26
26 Adar
13 Februarius
Ludomysła

27
27 Adar
14 Februarius
Ziemiosława

28
28 Adar
15 Februarius
Tworzymira

1
29 Adar
16 Februarius
Budzisława

2
30 Adar
17 Februarius
Ostatki

10 3
1 Adar II
18 Februarius
Ostatki. Poczatok  
Welykogo Postu

4
2 Adar II
19 Februarius
Ostatki

5
3 Adar II
20 Februarius
Środa Popielcowa

6
4 Adar II
21 Februarius
Świętomiry

7
5 Adar II
22 Februarius
Musława

8
6 Adar II
23 Februarius
Miłogosta

9
7 Adar II
24 Februariuss
Polemiry

11 10
8 Adar II
25 Februarius
Bożesława

11
9 Adar II
26 Februarius
Nawoja

12
10 Adar II
27 Februarius
Otensława

13
11 Adar II
28 Februarius
Niecisława

14
12 Adar II
1 Martius
Borzyny

15
13 Adar II
2 Martius
Lesława

16 
14 Adar II
3 Martius
Purim.  
Święto Losów

12 17
15 Adar II
4 Martius
Grozisławy

18
16 Adar II
5 Martius
Gocława

19
17 Adar II
6 Martius
Św. Józefa

20
18 Adar II
7 Martius
Izasława

21
19 Adar II
8 Martius
Błogosława

22
20 Adar II
9 Martius
Wiesława

23
21 Adar II
10 Martius
Żyrosława

13 24
22 Adar II
11 Martius
Zbisława

25
23 Adar II
12 Martius
Zwiastowanie NMP

26
24 Adar II
13 Martius
Wieczysława

27
25 Adar II
14 Martius
Świętowoja

28
26 Adar II
15 Martius
Tworzyboja

29
27 Adar II
16 Martius
Mścisława

30 
28 Adar II
17 Martius
Tetki

14 31
29 Adar II
18 Martius
Myślenny

1
1 Nisan
19 Martius
Częstosława

2
2 Nisan
20 Martius
Dymitra

3
3 Nisan
21 Martius
Ziemiomysława

4
4 Nisan
22 Martius
Gościsława

5
5 Nisan
23 Martius
Burzywoja

6
6 Nisan
24 Martius
Gorczysława

 1 » 1456. Urodzenie Władysława Jagiellończyka, 
króla czeskiego i węgierskiego. 

 2 » 1427. Śmierć królewicza Kazimierza Jagiellończyka.
 3 » 1846. Austryjaki wchodzą do Krakowa.
 4 » 1649. Ślub Jana Kazimierza z Ludwiką.
 5 » 1102. Śmierć Władysława Hermana.
 6 » 1557. Pobicie Tatarów pod Skowrodkami.
 7 » 1548. Królewicz Zygmunt August odbiera rządy w Prusach.
 8 » 1438. Nadanie przez sejm statutu konfederacyi w Korczynie. 
 9 » 1440. Posłowie Węgierscy przed Władysławem III.
10 » 1424. Zawisza Czarny podejmuje u siebie  

królów będących w Krakowie.
11 » 1646. Śmierć hetmana Stanisława Koniecpolskiego.
12 » 1572. Wjazd Stefana Batorego do Rygi.
13 » 1600. Wcielenie Eustonii do Polski.
14 » 1585. Zerwanie sejmu przez Grudzińskiego i związek na króla.
15 » 1794. Powstanie jenerała Madalińskiego.

16 » 1331. Jan, król Czeski, ziemię Dobrzyńską nadaje Krzyżakom. 
17 » 1238. Śmierć Henryka Brodatego.
18 » 1829. Ogłoszenie wyroku sądu sejmowego.
19 » 1744. Śmierć królowej Katarzyny Leszczyńskiej.
20 » 1605. Uwolnienie Smoleńska od oblężenia Moskwy.
21 » 1416. Śmierć Anny, drugiej żony Władysława Jagiełły.
22 » 1387. Nadanie Wilnu prawa Magdeburskiego.
23 » 1831. Walny zjazd obywateli podolskich w Michałówce.
24 » 1545. Przymierze w Preszowie z Węgrami i Czechami. 
25 » 1831. Powstanie Żmudzi.
26 » 1657. Traktat zaczepny i odporny z cesarzem Austryi.
27 » 1831. Powstanie w powiecie Rosieńskiem i Kowieńskiem.
28 » 1707. Na zjeździe Lubelskim ogłoszono bezkrólewie.
29 » 1790. Przymierze króla pruskiego z Polską ku wzajemnej obronie.
30 » 1675. Sejm elekcyjny. 
31 » 1831. Zniesienie Moskwy pod Wawrem i Dębem.

2014
Marzec 

 
Martius. kazidroga. Mart. Berezezot.  

Marot. Mars. März; liczy dni 31.

Nad zimy schyłkiem, mgły gęste i wód tumany z powierzchni baltyckiego wznosiły się 
morza. Te, w liczne kłębów wijąc się rozwoje, gdziekolwiek padły–mrzyły, t. j. ćmiły oko 
zdumiałego mieszkańca, a często ze sobą ostre podnosząc wyziewy–morzyły, wiekowych 
starców i dziatwę bezsilną; tak morząc marzły i w śronu kształcie opadały na ziemię. Ztąd 
groźna Naddziadom naszym powstała Marzanna co marząc, marznąc, morząc, trapiła 
żywot ich; ztąd też miesiąca tego Marzec nazwisko, ztąd owo, często sprawdzające się 
przysłowie: „Ano marzy mraką Marzec–Nie jeden nam zamrze starzec!” – U Rzymian, 
od bożka wojny Mars, nazwano go Martius. Bożek też ten był marcem tęgim przeciw 
kraju wrogom. Nie zbywałoć na tem i Naddziadom naszym, to prawda! ale nam raczej 
o narodowe chodzi tu nazwisko, jakieśmy dotąd wiernie, i to ze źródłem wraz dochowali 
u siebie, czego u pobratymczych mało ujrzysz ludów.

5774. adar ii 
ma dni 29, licząc od 3 marca

ostatki (2–4.03) 
Ostatki, czyli jak dawniéj mawiano, kuse dni albo szalone, iż huczna przez cały za-
pust wesołość, w te dni aż do szaleństwa dochodziła. Aby odmienić i powiększyć 
zabawę, przebierano się za dziadów i baby, żydów i żydówki, cyganów i cyganki, - 
i grano komedye, przerywając je śmiesznemi intermedyami. Trwała czasem zabawa 
na trzy zbyty, to jest od Niedzieli wciąż aż do Środy, a gdy się kompanija rozhulała, 
nie pofolgowano popielcowi i Czwartkowi; dopiéro się ustatkowano w Piątek, bo ten 
dzień w wielkiém był zawsze u Polaków poszanowaniu. To były wyjątki. Zwyczajnie 
w ostatni Wtorek już około północy, jeden z towarzystwa wdziawszy na suknię ko-
szulę, a na szyję pas założywszy, udawał księdza w komży. Stawał na stołku usłanym 
kobiercem i prawił figlarne kazanie, z którego wszyscy śmieli się aż do rozpuku. O pół-
nocy wnoszono Podkurek, t. j. pierwszą postną kolacyę z mleka, jaj i śledzi złożoną.

wielki Post (5.03–19.04) welykyj Pist (3.03–19.04)
Na 46 dni przed Wielkanocą zaczyna się dziś, (gdy przed tém zaczynał się na 70 dni, 
t. j. od Niedzieli starozapustnéj) Wielki Post, a pierwszym jego dniem jest Środa po-
pielcowa, czyli Popielec, kiedy kapłan posypuje popiołem głowy wiernych, przy-
pominając, że prochem są i w proch się obrócą. To czas pokuty i rozmyślania; więc 
wstrzymują się wszyscy od zabaw i zawierania ślubów małżeńskich, oddając się ob-
rzędom poważnym, smutnym, odmawiając modlitwy i śpiewając gorzkie żale (zwłasz-
cza od Niedzieli białéj, poprzedzającej wielki tydzień).
Jeżeli ochoczo bawiono się w zapusty, to postu przestrzegano w Polsce ściśle. Poboż-
niejsi suszyli w Piątki, a w inne dni ile możności wstrzymywali się od jedzenia, po-
święcając dzień pracy i nabożeństwu. Było rzeczą zwyczajną, iż przez cały post mięso 
nie postało na stole, a nie tylko mięso, ale jaja i nabiał. Powiada jeden z dziejopisów, 
że kiedy posłowie polscy opisywali papieżowi rygor, z jakim Polacy postu pilnują: 
„A macie téż, zapytał papież, oliwę?”. Polacy, mniemając że ojciec św. pyta się o oléj 
(olej i oliwa jednako się po łacinie nazywa). „Mamy, odpowiedzieli, i to tak wiele, że 
go do smarowania kół u wozów używamy”. – „Kiedy tak, to pośćcie” rzecze papież. 

Popielec (5.03) 
W tym dniu sądzono w Polsce mięsopust, zamiast którego stawiano bałwana w kaj-
danach. Ścinali go potém, i różne zabawy z nim robili. W domach gdzie się nie wa-
żono już tańczyć, zatrzymywano gości, aby mięsopust trunkiem spłukać. Wszystkie 
baby i mężatki, w ten dzień, zwany Środą popielcową, rzadziéj wstępną, udają się już 
od rana do karczmy, gdzie zasiadają rzędem ławy i gwarzą lub bawią się pijąc i tań-
cząc. Muzykę zamawia do siebie karczmarz, ale jéj nie opłaca, jéno tancerze. Ciekaw-
sze dziewki i parobczyki przypatrują się téj zabawie z zewnątrz przez okno lub sień; 
wejść atoli do izby karczemnéj nie śmieją lub unikają; przypięto by im bowiem klo-
cek (patyki, kosteczki, kurze łapki i t. p. przyczepiane w popielec kawalerom i pan-
nom z tyłu u sukni, za karę, iż w czasie karnawału nie weszli w stan małżeński), na 
plecach uwieszono i znaglono następnie okupić się od niemiłéj téj niespodzianki czę-
stokroć częstując wódką. Gdy się to zdarzy, zmuszają także tancerze złapane dziew-
ki wraz z mężatkami do tańca, a stare dziewki zarazem i do podskoków babskich na 
wzrost konopi – co się nazywa tańcować na konopie, aby im się te rodziły.

Suche- dni
W piérwszym tygodniu postu, po wstępnéj Niedzieli – w drugiej połowie Lutego lub 
pierwszej Marca (16 Lutego-16 Marca), przypadają tak zwane dnie suche czyli ściśle 
postne, iż: suchy a postny, jedno dawniéj znaczyło, a słowa suszyć, być z suchotami, 
twardy post oznaczają. Zachowywane być zwykły cztery razy do roku, to jest: raz 
w każdym kwartale, a główne przypadały w czasie wielkiego postu. W Mazowszu 
z łacińskiego wyrazu quatuor tempora, lud suchedni nazywał Kentopory.
W dawniejszych rachunkach nie liczono na kwartały w wypłacaniu pensyi czyli rat 
rocznych, ale na Suchedni, przypadające jak powiedziano, cztery razy do roku, w od-
stępach blisko trzech-miesięcznych (w Lutym, Maju, Wrześniu, Grudniu). Że niegdyś 
w Suchedni czeladź odbierała zasługę, to mówiono: zapłacić, podwyższyć czeladzi su-
chedni. Była też sól Suchedniowa, wydawana co kwartał dla szlachty z żup skarbowych.

Purim (losy. zapusty) (16.03)
Oprócz świąt uroczystych, są w ciągu roku dni radosne, mające barwę religijno-naro-
dową. Do nich należą 14 i 15-go Adar, zwane „Purim” na pamiątkę cudownego ocale-
nia Izraelitów w Persyi, za panowania Achaszwerosza - Pierwszy dygnitarz państwa 
Haman, uniesiony dumą obrażoną, wyjednał u władcy edykt, skazujący na zagładę 
Izraelitów, w państwie persko-medyjskiem osiadłych, i to w dniu wybranym przez los 
(Pur), który przypadł na 14-ty Adar (ztąd Purim). Dzięki atoli interwencyi Estery, cie-
szącej się szczególniejszymi względami władcy, nie tylko edykt został odwołany, ale 
nad to Haman poniósł zasłużoną karę i razem ze swoimi synami został powieszony.
Obchodzą tedy do dziś dnia żydzi Purim, jako dzień radosny, w którym odczytują 
po synagogach cały dramat Estery, na rolce pergaminowej (Megula) pisany, rozdają 
biednym jałmużnę i uprzyjemniają dzień przez wymianę upominków. Wieczorem za-
leca zwyczaj sutą ucztę, a po skończonej biesiadzie muzykę, maskarady lub sceniczne 
przedstawienia epizodów z dramatu Estery, w których karykatura Hamana główną 
odgrywa rolę. Wierni tradycyi powtarzają toż samo nazajutrz 15 Adar.

zwiastowanie n. P. (25.03) Błahowiszczenia Bohorodyci (7.04)
Święto to zowią także M. B. Wiosennej. Gdy święto N. P. Maryji Zwiastowania wypada 
w czasie Wielkiego tygodnia, przekładają je na czas po przewodniej Niedzieli. Podług 
dawnych gospodarzy, w dniu tym jaskółki wracają do życia, ukazywać się poczyna-
ją i wiosnę zwiastują, lubo przysłowie ostrzega, że: „Jedna jaskółka nie czyni lata”.

kalendarz historyczny a kalendarz księżycowy

Odpust Wielkotygodniowy w Kalwarii Zebrzydowskiej. (04.1928) 
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.



poniedziałek
jom szeni / понеділок

wtorek
jom szliszi / вівторок

środa
jom rewi / середа

czwartek
jom chamiszi / четвер

piątek
jom sziszi / п’ятниця

sobota
szabat / субота

niedziela
jom riszon / неділя

14 31
29 Adar II
18 Martius
Myślenny

1
1 Nisan
19 Martius
Częstosława

2
2 Nisan
20 Martius
Dymitra

3
3 Nisan
21 Martius
Ziemiomysława

4
4 Nisan
22 Martius
Gościsława

5
5 Nisan
23 Martius
Burzywoja

6
6 Nisan
24 Martius
Gorczysława

15 7
7 Nisan
25 Martius
Błahowiszczenia 
Bohorodyci

8
8 Nisan
26 Martius
Ciasnawa

9
9 Nisan
27 Martius
Skarbimiry

10
10 Nisan
28 Martius
Horysława

11
11 Nisan
29 Martius
Jaromira

12
12 Nisan
30 Martius
Lubisława

13
13 Nisan
31 Martius
Niedziela Palmowa 
Kwitna Nedila

16 14
14 Nisan
1 Aprilis
Czcisława

15  
15 Nisan
2 Aprilis
Pesach – dzień 1. 
Święto wyjścia

16
16 Nisan
3 Aprilis
Krasława

17
17 Nisan
4 Aprilis
Wielki Czwartek 
Welykyj Czetwer

18
18 Nisan
5 Aprilis
Wielki Piątek 
Strasna Pjatnyca

19
19 Nisan
6 Aprilis
Wielka Sobota 
Welyka Subota

20   
20 Nisan
7 Aprilis
Wielkanoc 
Christos Woskres

17 21
21 Nisan
8 Aprilis
Pn. Wielkanocny 
Polywanyj Ponedilok

22
22 Nisan
9 Aprilis
Wiszesława

23
23 Nisan
10 Aprilis
Jerzego Męczennika

24
24 Nisan
11 Aprilis
Wiernisława

25
25 Nisan
12 Aprilis
Radomiła

26
26 Nisan
13 Aprilis
Spitymira

27
27 Nisan
14 Aprilis
Jarosława

18 28
28 Nisan
15 Aprilis
Chronisława

29
29 Nisan
16 Aprilis
Wiślimiry

30
30 Nisan
17 Aprilis
Chwalisławy

1
1 Ijar
18 Aprilis
Bronisława

2
2 Ijar
19 Aprilis
Częstowoja

3
3 Ijar
20 Aprilis
Wieńczysława

4
4 Ijar
21 Aprilis
Świętosława bł.

 1 » 1632. Sejm nadzwyczajny ostatni za Zygmunta III.
 2 » 1702. Śmierć hetmana Stanisława Jabłonowskiego.
 3 » 1241. Spalenie Krakowa przez Tatarów.
 4 » 1770. Manifest Konfederacyi barskiej.
 5 » 1573. Pierwszy wolny sejm elekcyjny we wsi Kamieniu.
 6 » 1361. Pierwsze założenie akademii krakowskiej.
 7 » 1578. Miasto Ryga przysięga na wierność. 
 8 » 1551. Orzechowski za heretyka osądzony.
 9 » 1241. Klęska Polaków pod Lignicą.
10 » 1585. Traktat handlowy z Danią.
11 » 1553. Śmierć Piotra Kmity.
12 » 1069. Urodzenie królewicza Mieczysława, syna Bol. Śmiał.
13 » 1603. Zdobycie Dorpatu.
14 » 1831. Dwernicki nominuje regimentarzy dla ziem ruskich.
15 » 1371. Statuty Przemysława i Ryksy  

piorunem z wieży poznańskiej zrzucone. 

16 » 1698. Otwarcie i zerwanie sejmu.
17 » 1577. Pobicie zbuntowanych gdańszczan.
18 » 1791. Ustawa dla miast.
19 » 1778. Protestacya na sejmie Tadeusza Rejtana.
20 » 1831. Bitwa pod Wiśniewem.
21 » 1798. Przywrócenie rady nieustającej.
22 » 1557. Pożar w Sandomierzu. 
23 » 1600. Zupełne zniesienie Wołochów pod Targowostem.
24 » 1831. Okólnik wzywajacy Podole do powstania.
25 » 1438. Konfederacya w Korczynie przeciw kacerzom.
26 » 1795. Trzeci rozbiór Polski.
27 » 1577. Sejm pruski ustanawia podatki.
28 » 1511. Pobicie Tatarów pod Łopuszną.
29 » 1831. Bitwa pod Kiejdanami. 
30 » 1697. Koniec konfederacyi wojskowej.

2014
kwiecień 

 
Aprilis. Łżykwiat. awrył. Ćwiteń. 
Berezeń. avril. April; liczy dni 30.

W miesiącu tym, promieniem słońca coraz to silniej ogrzewana ziemia wytchnęła już 
ziół i roślin tyle, że te mają się wkrótce ku wywiciu się swojemu w jaw, zkąd i miesiąc 
ten słusznie u nas Kwietniem zwan. Jakoż stokrótka, jaskier, fijołki, pierwszemi tegoż 
są nam zadatkami. U Rzymian miesiąc ten drugi w roku z kolei, ponieważ i u nich też 
otwierał Wiosnę, a otwierać po łacinie zwano aperire, ztąd też i mensis Aperilis lub Aprilis 
nazwany. W Grecyi poświęcano go bóstwu piękności jaką przedstawiała Wenus, ta zaś 
podłóg Mytologii podania z morskiej miała powstać piany jaką znów Grecy nazywali 
aphros, a miesiąc wiosenny ów co ją wydać miał aprilis, zkąd znowuż nazwa tażsama 
Aprilis. I nazwę tę, znowu wielu pobratymczych nam do dziś zatrzymało ludów – i to 
tych nawet co daleko lepiej z rozsądkiem się zgadzającej czasu rachuby nie przyjęli dotąd. 
U nas tylko, to – swojskie, rodzime.

5774. niSan 
ma dni 30, licząc od 1 kwietnia.

Pesach (Święto przejścia. wielkanoc) (15.04) 
Pismo Św. opowiada, że gdy Faraon nie chciał wypuścić Izraelitów z Egiptu, Pan Bóg 
zesłał nań 10 plag. Przed nadejściem ostatniej, śmierci pierworodnych, Bóg przyka-
zał, ażeby każda rodzina izraelska zarżnęła baranka, a krwią Onego skrapiała odrzwia 
i oba podwoje swoich domów, ażeby anioł śmierci mógł dom izraelski poznać i omi-
nąć. Jednocześnie przykazał Bóg, ażeby dla bezzwłocznej ucieczki z kraju przygoto-
wać się z największym pośpiechem. W tym celu mieli Izraelici baranka spożywać nie 
ugotowanego w wodzie, coby dużo czasu zajęło, lecz nieco przypieczonego na ogniu; 
również i pieczywo, by nie tracić czasu, mieli zabrać w stanie ciasta niekiszonego, 
z tem zastrzeżeniem, żeby odtąd każdego roku w tymże czasie, przez siedm dni nic 
kiszonego nie jadać, pod karą wykluczenia ze zgromadzenia Izraelowego.
We wieczór wigilijny 14-go Nissan we wszystkich siedzibach Izraela odbywa się na-
stępujący porządek ceremonijalny, zwany „Seder”. Ojciec rodziny, odziany w białą 
szatę religijną, z podniesionym szerokim kołnierzem, w haft srebrzysty ozdobnym, 
oraz takąż krymką, otoczony rodziną i domownikami, zasiada z pewną tradycyjonal-
nie obowiązującą niejako szczególną wygodą i patryjarchalną powagą na miękkiem 
siedzeniu. Na stole znajdywać się powinno: „Maca”, główny symbol pośpiesznego 
ujścia z Egiptu, „Chrzan”, godło gorzkiej, dokuczliwej doli w czasie pobytu w Egipcie, 
„Zeroa”, t. j. kawałek na wpół pieczonego mięsa, przypominający na prędce pieczo-
nego baranka; w końcu „Cheroses”, rodzaj masy z tłuczonych orzechów, migdałów, 
jabłek zaczynionych winem, barwą i gęstością podobnej do gliny, z której ongi Izra-
elici, odbywając pańszczyznę, cegłę wyrabiali.
„Seder” zaczyna się od odmówienia przez ojca rodziny błogosławieństwa nad winem 
„Kidusz”, za którym wszyscy wtórują „amen” i każdy swój kielich wychyla. Wychy-
lanie kielichów powtarza się czterokrotnie, ztąd nazwa tej ceremonii „arba koses” - 
cztery kielichy. Następnie wszyscy przykładaja ręce i podnoszą naczynie, na którem 
leżą mace, recytując nastepujący ustęp z Hagady, książki wyłącznie na ten wieczór 
zredagowanej: „Otóż to jest ów chleb nędzny, jaki spożywali przodkowie nasi na zie-
mi egipskiej. Kto głodny niech przyjdzie z nami jeść, każdy kto pragnie niech z nami 
Pesach odprawi. Obecnie jesteśmy tu, na rok przyszły na ziemi izraelskiej. Obecnie 
jesteśmy niewolnikami, na rok przyszły będziemy wyzwoleni”.
Po udzieleniu przez ojca obszernych odpowiedzi, zawartych w Hagadzie, na pytania 
najmłodszego, dotyczące niniejszego wieczoru, kończy się pierwsza część Sederu, po-
czem następuje uczta, wedle stanu możliwie wykwintna, po której odmawia się bło-
gosławieństwo poobiednie i przystępuje się do drugiej części sederu, którą wypełniają 
hymny, pienia religijne i piosenki religijno-etyczne, wesołym humorem zabarwione.

wielkanoc (20.04) christos woskres (20.04)
W Sobotę wieczorem lub w Niedzielę zrana, dzwony kościelne oznajmiają światu no-
winę wielką Zmartwychwstania Pana. Nabożeństwo zastawało kościół pełny, gdzie 
miano zwyczaj przepędzić kilka godzin ostatniéj nocy postu. Skoro kapłan odmówił 
Alleluja! – powtarzali je z cicha, jakoby niém witając się radośnie, poczém wracali do 
domów. Tam przybywał kapłan z parafii dla poświęcenia wielkanocnych zapasów; 
przezorna gospodyni baczyła pilnie, aby wszystkie szynki, kiełbasy, placki, baby i t. d. 
dostały po kropli błogosławionéj wody, ta bowiem odejmuje im wszelką szkodliwość.
U Rusinów, na Wielkanoc rano, zwykle jeszcze przed wschodem słońca, ksiądz z pro-
cessyą na jutrznię obchodząc wkoło cerkiew, śpiewa: „Wos kres Chrystos iz hro-ba 
ja-koj nam pro-ré-czyv, i nam da-ru-je ży-wot wicz-ny myr we-ły-ja myłoś”. Po tej 
wsinoczny (jutrzni) i po mszy św. rano jeszcze, ludzie się schodzą do cerkwi; kobie-
ty przynoszą z sobą paski (chleby z pszennéj mąki i kołacze do święcenia) zawiąza-
ne w obruski, także w ceberkach jaja, masło, sér, sól, mięso, kiełbasy i t. d. i obsiędą 
z tém cmentarz na około cerkwi. Ksiądz po nabożeństwie wyszedłszy z cerkwi, ob-
chodzi ją i święci wszystkie te wiktuały, pobłogosławi i przeżegna; poczém idą 
wszyscy do domu spożywać święcone, co Bóg dał. W godzinę po śniadaniu, dziewki 
i parobcy wychodzą na cerkiewny cmentarz, leżący, jak i sama cerkiew na pewném 
wynioślejszém zwykle we wsi gruncie, na zabawy, które się nazywają: Łahivki albo 
Hałahiwki (Hajiłki). Tak dziéwki jak i parobcy bawią się z osobna. Największą ucie-
chą parobków jest ustawiczne dzwonienie we wszystkie dzwony. Jeden po drugim 
na dzwonnicy dobijają się do sznurów i dzwonią do późnego wieczora, wierząc że 
przez to zboże wszelkie w polu, a hreczka szczególniéj, każdemu z nich obficiéj uro-
dzi. Tymczasem inni parobcy zabawiają się w gry rozmaite, jako to: biorą się za poły 
od świtek swojich, i biegają jeden za drugim. Ujrzawszy pana lub ekonoma przypa-
trującego się zabawie, podbiegają do niego, a stojący na przodzie parobek, pokazując 
na swych towarzyszy, mówi że ma woły do sprzedania i prosi by je pan odeń kupił. 
Na co, zagadnięty w ten sposób pan, śmiejąc się wydobywa z port-monetki pieniądz 
jaki i płaci to przywódcy, a wtedy wszystkie owe woły dziękują mu za to ryczeniem 
i do nóg mu się kłaniaja […] Te same i podobne Łahivki odbywają się również w dru-
gie święto wielkanocne, a niektóre z nich trwają do przewodnéj Niedzieli. We święto 
koło godz. 6téj lub 7méj idą do cerkwi na nieszpory, a potem wracają do domów na 
spoczynek. – W domu zaś święconego po zachodzie słońca nie jadają.
W każdém prawie mieście jest ulubiona jaka okolica, do której lud dla rozrywki zwykł 
się zgromadzać, co się zowie: iść na Emmaus, z powodu, iż w drugie święto wielka-
nocne kościół obchodzi pamiątkę, jak Chrystus z uczniami szedł z Jerozolimy do Em-
maus. U Polaków drugi dzień świąt jest dyngusem zwany. Zwyczaj dyngusu, który 
do wesołych żartów i igraszek pochop daje, jak wiadomo, niezmiernie starożytny, 
ma mieć początek od Jagiełły dopiero, kiedy król ten chrzcić kazał w ten dzień gro-
mady Litwinów, polewając je wodą. Po wsiach parobcy i dziewki dorosłe, oblewają 
się wzajem wodą, ile możności znienacka, jak to w powszechnym jest zwyczaju, pod-
czas gdy chłopcy i dziewczątka-podrostki (tamci z kogutkiem a te z gajikiem), chodzą 
od domu do domu i dyngusują, t. j. śpiewając i winszując, zbierają podarki złożone 
z jaj, séra, kukiełek, drobnych pieniędzy i t. d.
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Rezurekcja w kościele św. Floriana w Krakowie. (04.1936) 
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.



poniedziałek
jom szeni / понеділок

wtorek
jom szliszi / вівторок

środa
jom rewi / середа

czwartek
jom chamiszi / четвер

piątek
jom sziszi / п’ятниця

sobota
szabat / субота

niedziela
jom riszon / неділя

18 28
28 Nisan
15 Aprilis
Chronisława

29
29 Nisan
16 Aprilis
Wiślimiry

30
30 Nisan
17 Aprilis
Chwalisławy

1
1 Ijar
18 Aprilis
Bronisława

2
2 Ijar
19 Aprilis
Częstowoja

3
3 Ijar
20 Aprilis
Wieńczysława

4
4 Ijar
21 Aprilis
Świętosława bł.

19 5
5 Ijar
22 Aprilis
Swiatogo Jura

6
6 Ijar
23 Aprilis
Rościsławy bł.

7
7 Ijar
24 Aprilis
Dobromira

8
8 Ijar
25 Aprilis
Stanisława św.

9
9 Ijar
26 Aprilis
Ludomiły

10
10 Ijar
27 Aprilis
Cierpimira

11
11 Ijar
28 Aprilis
Dobiesława

20 12
12 Ijar
29 Aprilis
Dobrogosta bł.

13
13 Ijar
30 Aprilis
Cichosława

14
14 Ijar
1 Maius
Sucha Środa

15
15 Ijar
2 Maius
Sławobora

16
16 Ijar
3 Maius
Ubisława

17
17 Ijar
4 Maius
Chwalimira

18
18 Ijar
5 Maius
Lag ba Omer

21 19
19 Ijar
6 Maius
Iwona bł.

20
20 Ijar
7 Maius
Stronisława

21
21 Ijar
8 Maius
Wszemira

22
22 Ijar
9 Maius
Wissława

23
23 Ijar
10 Maius
Chciwosława

24
24 Ijar
11 Maius
Lubomiry

25
25 Ijar
12 Maius
Zbigniewa bł.

22 26
26 Ijar
13 Maius
Krzyżowe dni

27
27 Ijar
14 Maius
Krzyżowe dni

28
28 Ijar
15 Maius
Krzyżowe dni

29  
29 Ijar
16 Maius
Woznesinnja  
Hospodnie

30
1 Siwan
17 Maius
Boisława

31
2 Siwan
18 Maius
Nawiedzenie NMP

1
3 Siwan
19 Maius
Tworzysława

 1 » 1831. Odezwa naczelnego wodza do krajów zabranych.
 2 » 1576. Ślub Stefana Batorego z Anną.
 3 » 1660. Traktat Oliwski.
 4 » 1666. Zerwanie sejmu przez Miaskowskiego.
 5 » 1260. Trzęsienie ziemi w Polsce.
 6 » 1848. Utarczka pod Szremem.
 7 » 1787. Zjazd carycy Katarzyny z Poniatowskim w Kaniowie. 
 8 » 1698. Stronnicy Contego uznają królem Augusta II.
 9 » 1794. Wywieszanie zdrajców w Warszawie.
10 » 1480. Śmierć Długosza.
11 » 1661. Nadanie Czarnieckiemu Bialegostoku i Tykocina.
12 » 1670. Urodzenie Augusta II.
13 » 1831. Powstanie w Polesiu kijowskiem.
14 » 1737. Biron obrany z woli carycy księciem kurlandzkim. 
15 » 1736. Stanisław Leszczyński obrany królem Lotaryngii.
16 » 1426. Urodzenie Kazimierza Jagiellończyka.

17 » 1773. Wojska zaborcze wkraczają do Warszawy.
18 » 1773. Mianowana przez króla delegacya rozbiorowa.
19 » 1831. Świetne dla powstańców zwycięstwo pod Obodnem.
20 » 1831. Utarczka pod Cudnowem.
21 » 1821. Car Aleksander przyrzeka  

znieść byt polityczny Kongresówki. 
22 » 1841. Śmierć Juliana Ursyna Niemcewicza.
23 » 1454. Wjazd Kazimierza Jagiellończyka do Torunia.
24 » 1826. Obchód pogrzebowy w Warszawie cara Aleksandra.
25 » 1831. Bitwa pod Jakaciami.
26 » 1135. Traktat pokoju z niemcami w Merseburgu.
27 » 1436. Węgrzy żądają zwrotu ziemi spiskiej.
28 » 1609. Bitwa pod Torczyną. 
29 » 1792. Sejm oddaje królowi naczelne dowództwo wojska.
30 » 1448. Wręczenie w darze od Mikołaja V. papieża 

róży złotej Kazimierza Jagiellończyka.

2014
MaJ 

 
Majus. Maj. Maj. traweń. 

Maj. Mai. Maj; liczy dni 31.

Od miłego spragnionemu zieloności oku umajenia, jakiem w miesiącu tym ziemi cała 
okrywa się powierzchnia, i miesiąc ten u nas nazwany tak. Prócz młodociannej atoli 
barwy swej, wiele on jeszcze narodowi dziejowych, lubych niesie z sobą wspomnień 
i pamiątek. Ztych narodowi pamiętną Ustawa Praw z dnia 3go Maja 1791, jakiemi na 
nowo odmłodnieć, zazielenić się miała Polska nasza cała. Podług praw tych, czemu się 
nie rozwinęła?–do dziś żywotne jej niosą z sobą dzieje. Starożytni Rzymianie wysławiali 
się o nim tak: Mensis ille Majus, a majoribus sic dictum – dnia jego pierwsze bowiem ku 
Przodków swych święcili pamiątce, jakich nazywali Majores, i ztąd to u nich nazwisko to 
Majus, chociaż podług innych, że to od bogini Mai, matki niby bożka Merkurego, miano 
go nazywać tak. – W nazwisku miesiąca też tego tylko, i wiele pobratymczych zgadza się 
już ludów. – Tak więc: Boże daj! Boże daj! By nam błysnął szczesny Maj!

5774. iJar, po nim Siwan 
gdzie Ijar ma dni 29, licząc od 1 maja, 

a Siwan dni 30, licząc od maja 30.

lag-be-omer (33-ci dzień omeru) (18.05)
Z powodu odbywającego się między Pesach a Szewuos żniwa w Palestynie, przyno-
szono drugiego dnia Pesach snop zboża (Omer), jako ofiarę dla kapłana z pierwszego 
żęcia; od tego dnia liczono 7 tygodni czyli 50 dni, odmawiając co wieczór krótką for-
mułkę: dziś pierwszy omer, dziś drugi omer i t. d., aż do końca. Liczenie to nazwane 
„Sephira” w zachowawczych kołach do dziś się odbywa, chociaż cały przepis święta 
Szewuos, odnośnie do żniwa i omeru, był tylko obowiązującym w Palestynie.
Ponieważ „Sephira” przypada na wiosnę między Wielkanocą a Zielonemi Świątkami, 
a o tej porze najważniejsze prześladowania religijne żydów miewały miejsce, czy to dla 
tego, że Pesach budził zawsze podejrzenie ku Żydom o używanie krwi chrześcijańskiej 
do mac, czy, że wiosenne słońce sprzyjało rozprzężeniu złych instynktów i zaburzeniom 
politycznym; żydzi przywykli uważać czas, w którym „Sephira” przypada, za złowrogi 
i fatalny. Do modlitw sobotnich w czasie „Sephiry” dodane są pewne upoetyzowane 
modły rzewne (Joceros), opiewające niektóre smutne koleje z rozmaitych epok, a od-
noszące się po większej części do wojen krzyżowych, których wyprawy zazwyczaj na 
wiosnę się rozpoczynały. W końcu legenda Midraszowa z VIII w., osnuta na tle prze-
śladowań religijnych z czasów rzymskich, pod panowaniem Hadryjana, która znalazła 
echo w „Pajutim” i „Selichos” z XII, XIII i XIV w., wspomina o cierpieniach męczenni-
ków Rabi Akiba i jego uczniów, jakie się odbywały przez cały czas „Sephira” z wyjąt-
kiem 33 dnia (Lag-be-omar), w którym mordy zwalniały. Wszystko to spowodowało 
zakazanie w czasie „Sephira” wszelkiego radosnego nastroju, więc i wyprawianiu go-
dów weselnych, które mogą mieć miejsce wyłącznie tylko w 33-cim dniu „Sephira”, 
to jest, w Lag-be-Omer, obchodzonym jako dzień radosny. Utrzymał się do dziś dnia 
zwyczaj, że młódź żydowska w Lag-be-Omer bawi się w żołnierzy, zbroi się w szable 
drewniane i łuki ze strzałkami, na cześć uczniów R. Akiby, którzy, jak wiadomo z hi-
storyi Barkochby, byli dzielnymi wojakami i na polu bitwy z Rzymianami bezprzy-
kładnem odznaczali się męztwem, do chwili zburzenia Betaru.

dzień św. Jura (5.05)
W wiliję św. Jura (u ludu polskiego Jerzego Męczennika, którego ten czci 23 Kwiet-
nia), gospodarz posiadający choćby jedną tylko krowę, kwaczem (smołą) którym 
wozy smaruje, robi znak krzyża św. tak na wrotach jako i na drzwiach szopy lub stajni, 
gdzie się krowa znajduje, by nie miała tam przystępu czarownica dla odebrania mle-
ka. Nadto, sypią na progu mak, by czarownica ten mak zbierała (aż do zapiania kura), 
a przez to zajęcie wstrzymaną została od wejścia do stajni i odebrania krowom mleka.
W dzień Świętego przechowuje się zwyczaj chodzenia w pole dla obejrzenia zasie-
wów zimowych. Gospodarz wziąwszy pod sukmanę żytni chleb podługowaty zwany 
Piróg i butelkę wódki w kieszeń, idzie miedzą wokoło swego usiewu. Doszedłszy do 
granicy, siada i czeka na przybycie gospodyni, która wziąwszy z sobą obrus i przeką-
skę, podąża za nim i na granicy się z nim schodzi. Tak samo czyni sąsiad jego i dal-
si gospodarze, wzajem się jadłem i wódką częstując. Chleb zaś przyniesiony (piróg), 
kładą na zagonie i takie zeń czynią wnioski: jeżeli się piróg schowa w życie wtedy 
spodziewać się można urodzaju i to tém większego im bliżej piróg jest niewidzialny; 
jeżeli skryć się w życie nie zdoła, wtedy nader mała pozostaje nadzieja obfitości przy-
szłych plonów. Następnie taczają piérogiem po zbożu, tam i napowrót, a w końcu 
krają go i spożywają przy ogólnéj biesiadzie, po któréj ukończeniu wracają do domu.
Dzień ten uroczystym nie jest, obchodzą go jednak jako święto, bezrobociem; oso-
bliwie też nie robią inwentarzem żywym, albowiem św. Jerzego czczą jako wielkiego 
Patrona dobytku. Na intencyę ochrony bydła od szkody i czarów, dają pieniądze na 
odprawienie Mszy św. w miejscach licznie w czasie odpustu w ten dzień odwiedzanych.

Sucha Środa (14.05)
Środa przypadająca w czwartym tygodniu po Wielkiejnocy zowie się sucha. Wystrze-
gają się wtedy robić bydłem; skaleczone bowiem lub zadraśnięte choćby w najmniej-
széj części, niewątpliwie by uschło. Również i drzewo rosnące uschnie, jeżeli go się 
w ten dzień zatnie. Nie trzeba jednak Środy tej zwać suchą, zwłaszcza głośno, gdyż 
się ona o to gniewa i w téj chwili daje odpowiedź: bodajś sam zsoch(ł)! (lub: zsochła). 
By zatem gniewu jej uniknąć, zowią ją prypławenna albo pochwalona, że się chwali 
wszystkiém co już ma naokoło, to jest: skonczonemi posiewami w polach i ogrodach, 
zielonemi liśćmi na drzewach, trawą i t. d., ztąd nie wadzi ją także zwać błahosłowena.

krzyżowe dni (26–28.05)
Nazajutrz po piątéj Niedzieli od Zmartwychwstania zaczynają się dni krzyżowe, usta-
nowione w wieku V. dla Francyi strapionéj wielkiemi klęskami, weszły potem w uży-
wanie całego katolickiego świata. Jest ich trzy: Poniedziałek, Wtorek i Środa, przez 
które odprawiają się publicznie modlitwy, processye i śpiewa się litanija o Wszystkich 
Świętych. Dni te zowią się właściwie dniami modlitw; poczęto je nazywać krzyżowe-
mi, iż wówczas szła processya do krzyżów i figur stojących nad publicznemi drogami. 

woznesinnia Hospodnie (29.05) wniebowstąpienie Pańskie (1.06)
Nazajutrz po ostatnim dniu krzyżowym, święto Wniebowstąpienia, które wypada 
w 40 dni po zmartwychwstaniu, gdy Chrystus ukazał się i wyprowadził z miasta 
uczniów i apostołów na górę oliwną, pobłogosławił ich i w niebiosa wstąpił. (Od 
2004 r. u rzym. kat. obchodzone w VII Niedz. Wielkanocną).
Między pospólstwem panował zwyczaj, iż po nabożeństwie, lud zgromadzony djabła 
ze słomy obszytego w chusty, włócząc po ulicach nawoływali, a kijami go tłukli i w 
rzece potém topili. Może dla tego, aby nie wstąpił w babę, według znanej powiastki: 
„W piwo kwas, robak w mięso, a w babę djabeł”. Bieda wtedy dokuczać poczyna, bo 
do reszty już zwykle zboże wymłócono: „We Wniebowstąpienie z stodół wymiecenie”.
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Ślub i wesele żydowskie S. Wieselberga i panny Wohl. Ceremonia zaślubin. (1933) 
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.



poniedziałek
jom szeni / понеділок

wtorek
jom szliszi / вівторок

środa
jom rewi / середа

czwartek
jom chamiszi / четвер

piątek
jom sziszi / п’ятниця

sobota
szabat / субота

niedziela
jom riszon / неділя

22 26
26 Ijar
13 Maius
Wierzbosława

27
27 Ijar
14 Maius
Świętobóra

28
28 Ijar
15 Maius
Rustawa

29
29 Ijar
16 Maius
Bogdany

30
1 Siwan
17 Maius
Boisława

31
2 Siwan
18 Maius
Miłomiry

1 
3 Siwan
19 Maius
Wniebowstąpienie  
Pańskie

23 2
4 Siwan
20 Maius
Radysława

3
5 Siwan
21 Maius
Bratumiły

4 
6 Siwan
22 Maius
Szawuot.  
Święto Tygodni

5
7 Siwan
23 Maius
Dobromiła

6
8 Siwan
24 Maius
Rościslawa

7
9 Siwan
25 Maius
Lecha

8
10 Siwan
26 Maius
Zesłanie Ducha Św. 
Zisłannja Sw. Ducha

24 9
11 Siwan
27 Maius
Prosimira

10
12 Siwan
28 Maius
Bogumiły św.

11
13 Siwan
29 Maius
Wyszomira

12
14 Siwan
30 Maius
Olega

13
15 Siwan
31 Maius
Bogny bł.

14
16 Siwan
1 Iunius
Myślibora

15
17 Siwan
2 Iunius
Wisława

25 16
18 Siwan
3 Iunius
Cierpisława

17
19 Siwan
4 Iunius
Olkamira

18
20 Siwan
5 Iunius
Dzierżysławy

19  
21 Siwan
6 Iunius
Boże Ciało

20
22 Siwan
7 Iunius
Aleksandra

21
23 Siwan
8 Iunius
Chwalisława

22
24 Siwan
9 Iunius
Brzecisława

26 23
25 Siwan
10 Iunius
Roisławy

24
26 Siwan
11 Iunius
Narodzenie Św.  
Jana Chrzciciela

25
27 Siwan
12 Iunius
Rychwoloda św.

26
28 Siwan
13 Iunius
Ruryka

27
29 Siwan
14 Iunius
Władysława św.

28
30 Siwan
15 Iunius
Walczysława

29 
1 Tamuz
16 Iunius
Św. Apostołów 
Piotra i Pawła

27 30
2 Tamuz
17 Iunius
Radochny

1
3 Tamuz
18 Iunius
Unisława

2
4 Tamuz
19 Iunius
Bożysławy

3
5 Tamuz
20 Iunius
Miłosława

4
6 Tamuz
21 Iunius
Sandomira

5
7 Tamuz
22 Iunius
Wrocisławy

6
8 Tamuz
23 Iunius
Izasława

 1 » 1794. Poselstwa zagraniczne uznają radę najwyższą.
 2 » 1380. Przymierze Litwy z Krzyżakami.
 3 » 1652. Rzeź kozacka pod Batowem.
 4 » 1257. Śmierć księcia Przemysława.
 5 » 1694. Bohaterska obrona Hodowa. 
 6 » 1794. Bitwa pod Szczekocinami.
 7 » 1492. Śmierć Kazimierza Jagiellończyka.
 8 » 1794. Bitwa pod Chełmem.
 9 » 1831. Bitwa pod Uchaniami.
10 » 1669. Sejm elekcyjny.
11 » 1401. Zjazd węgierski w Topolanach obiera królem Jagiełłę.
12 » 1831. Pułk Wołyńców wchodzi do Zamościa.
13 » 1611. Zdobycie Smoleńska. 
14 » 1807. Polacy w bitwie pod Friedlandem.
15 » 1669. Michał Wiśniowiecki zaprzysięga pacta conventa.
16 » 1673. Sejm pacyfikacyjny w Warszawie.

17 »1399. Śmierć Jadwigi.
18 » 1434. Pogrzeb Władysława Jagiełły.
19 » 1792. Bitwa z Moskwą pod Zieleńcami.
20 » 1605. Dymitr uroczyście do Moskwy przez Polaków wprowadzony.
21 » 1791. Fryderyk W. zapewnia swą przyjaźń Polsce. 
22 » 1264. Zniesienie zupełne Jadźwingów.
23 » 1576. Stefan Batory formuje gwardyę nadworną.
24 »  972. Bitwa pod Cydynem męstwem brata 

królewskiego Cydebura zyskana.
25 » 1768. Rzeź humańska.
26 » 1660. Bitwa z Moskwą pod Lackowicą.
27 » 1453. Kazimierz Jagiellończyk   

zaprzysięga w Piotrkowie przywileje stanom.
28 » 1339. Śmierć królowej Anny Aldony. 
29 » 1831. Bitwa pod Wiłkomierzem.
30 » 1579. Wyprawa na Moskwę.

2014
czerwiec 

 
Junius. czerwień. Junyi. czerweń.  

koseń. Juin. Juni; liczy dni 30.

Jak miesiąc maj na rozzielenionem roślinności tle, porywających nadziei zachwycał nas 
kwiatem, tak chwile pierwsze czerwieniejącego się owocu niesie nam miesiąc ten, zkąd 
też od rumieńca, czerwoności tej–Czerwcem zwany też. – Jakoż w nimto rumienić się 
poczynają poziomki, zapalają borówki, a inaczej czernice – czerwienieją porzeczki, wiśnie, 
a czerwcem trwałym–Polygonum polonicum cocciferum–u korzeni, którego krajowa nasza 
czepia się tuż koszenilla, zakwita bratnia nam Czerwona Ruś, od krasnej rumianości swej, 
może zwana tak. A więc i od szczęsnych tylu nam natury zjawisk, toż od bratniego nam 
ludu i ziemi, miesiąc ten i lubo i bratnio–Czerwcem u narodu zwan. Rzymianie, święcili 
go na cześć nadziei pełnej, a w owoc dla kraju się rozwijającej młodzieży, z łacińskiego 
Juniores nazywanej, jakiej czołem i wzorem był w dziejach ich, dzielny ów Junius Brutus, 
co to – Tarkwinijuszów wypędził był z Rzymu. Święcono go i na cześć bogini Junony, 
zkąd też u nich Junius zwan. I nazwę tę znów pobratymczych wiele zatrzymało ludów, 
my tylko po Praojcach dotrzymali własną naszą – rodzimą. 

5774. taMuz 
ma dni 29, licząc od 29 czerwca.

Szewuos (Święto tygodni. zielone Świątki) (4.06)
W Palestynie dojrzewało zboże, a mianowicie wprzódy jęczmień, a potem pszeni-
ca w Kwietniu (Nissan). Drugiego dnia Pesach zaznaczało się uroczyście rozpoczęcie 
żniwa przez przyniesienie w ofierze kapłanowi pierwszego snopa (Omer) z pierw-
szego żęcia. Żniwa trwały w Palestynie dłuższy czas dla tego, że łączyły się z młóc-
ką na polu. Pismo Święte przeznacza na to siedem tygodni, a 50-ty dzień w którym 
ukończono żniwa, obchodzony był jako święto zbiorów, Święto Tygodni (Szewuos).
Ponieważ święto to mogło być tylko obchodzone przez Izraelitów w Palestynie, my 
więc ograniczamy się do wspomnienia o niem w naszych modlitwach, na ten dzień 
przepisanych. Daleko donioślejsze zaś znaczenie ma dla nas Szewuos, ze względu na 
historyczną jego wartość, w tym dniu bowiem, podług tradycyi, miał być nadany Za-
kon Boży na górze Synaj, chociaż Pismo Święte o tem nie wspomina. Przepisy o żni-
wach i uroczystościach Pismo Święte zamyka przypomnieniem sprawy biednych, 
mówiąc: „A gdy żąć będziecie zboże ziemi waszej, nie będziecie do końca pola wa-
szego dożynać i kłosów pozostałych żniwa waszego zbierać nie będziecie; ubogiemu 
i przychodniowi zostawicie je. Jam Pan, Bóg wasz”.

zesłanie ducha Świętego (8.06) zisłannja Swiatoho ducha (8.06)
Święto zwane Zielonemi świątkami, gdyż w tym czasie zieleni się wszystko co tylko 
ziemia wydaje, a równie bogaci jak ubodzy chaty swe, cerkwie i kościoły w dzień 
ten majem stroić lubili. Kościół obchodzi uroczystość tę przez 2 dni, t. j. w niedzie-
lę i poniedziałek. Przypomina nam jak Duch św. zstąpił na apostołów w postaci ję-
zyków ognistych i napełnił ich darami swojemi, i poczęli mówić różnemi językami.
Czém majówka dla dzieci, tém święta Zielone bywają dla dorosłych. Ze wszystkich 
miast polskich wyjeżdżają i wychodzą w ten dzień na wieś. Dzień upływa niepo-
strzeżenie i nikt nie słyszy jak dzwon zegarowy znaczy jedna po drugiéj godziny we-
sołości, których w życiu ludzkiém tak mało. Pod wieczór gdy zmrok padać zaczyna, 
tysiące zapala się ogni, na przestrzeni okiem nieprzejrzanéj. Ognie te po parę godzin 
goreją wieczorem, tak w pierwsze jak i drugie święto, a niekiedy i przez kilka dni 
z rzędu. Zazwyczaj garść słomy zapalonéj, zatykają parobcy na długie kije lub żer-
dzie, a biegając wywijają niemi lub je rzucają, i na tém zwykle cały kończy się obrzęd. 
Inni znów rzucają pęki słomy na ziemię i takowe zapalają przy skokach i śpiewach. 
W wielu miejscach lud przypisuje sobótkom moc odwracania zarazy i chorób od bydła

Św. Jana chrzciciela (24.06) Sw. iwana chrestytela (7.07) 
Wigilija Św. Jana noc to czarów, nadziemskich potęg, uczty czarownic i wybadywa-
nia przyszłości. Świat nadprzyrodzony schodzi się z człowiekiem i w tém sztuka, aby 
tak się ubezpieczyć, iżby nie szkodę ale pożytek z niego odnieść. Oprócz ogni ku-
palnych, które parobcy od wigiliji ś. Jana Ch. aż do śś. Piotra i Pawła (starego sty-
lu-12.07) od zmroku do północy palą po wielu miejscach (z wyjątkiem Krakowskiego 
i wielu miejsc Galicyi, gdzie ognie sobotkowemi zwane, palą się w Zielone świątki), 
lud idzie do lasu na szukanie ziół dla zdrowia, szuka téż i kwiatu paproci, bo pozostał 
u niego taki zabobon tradycyjny – „Kto jest śmiały i życia nienagannego, niech się 
uda samotnie przed północą do lasu, rozpostrze klęcząc i modląc się chustkę pod pa-
procią, a o saméj północy kwiat odpadnie na chustkę. Z nim niech śpieszy do domu, 
nie zważając na wszelkie poza nim krzyki, zjawiska biesów w różnych postaciach, 
i na łoskot obalających się sosen; kto się odwórci, łeb będzie miał ukręcony, kto zaś 
wszystko w modlitwie przetrwa, odkryje za pomocą kwiatu opadłego skarby w ziemi 
ukryte, i we wszystko przy szczęściu obfitować będzie i przeciw śmierci zabezpieczy”.
Téj nocy wieśniacy spędzają bydło z pola, zamykając je w oborze, bo by je zabrała 
czarownica jadąc na pohulankę z diabłami; stawia się téż przed drzwiami gromnicę, 
którą ciota czasem nadgryzie, ale przez nią do chaty nie przelezie. Czarownica wy-
smarowawszy się tłustością z dzieci nieochrzczonych, jedzie na Łysągórę (u Rusinów 
do Kijowa), a choćby jechać nie mogła, dość gdy weźmie pełną gębę dymu lub pary, 
a wiedzieć będzie wszystko co się na czartowskiej uczcie działo.
Młodzież wieczór obchodzi pływaniem w łódkach po rzekach ze światłem i śpie-
wem, a dziewczęta puszczając na wodę wianki przystrojone w świeczki, śledzą ich 
bieg, zgaśnięcie lub zatonienie, i różne z tego wyciągają wróżby - jeżeli wieniec krę-
ci się długo w kółko, właścicielka nie prędko pójdzie za mąż; a jeżeli wieniec pójdzie 
odrazu za wodą, jeszcze tego roku czeka ją zamęźcie (w kaliskiem dziewczęta rzucają 
wianki z ziół i kwiatów na drzewo, i któréj z nich wianek uczepi się gałęzi, ta za mąż 
pójdzie, - której spadnie na ziemię, ta w tym roku nie dostanie męża). Obrządek ten 
bywał dawniéj cicho i mniéj powszechnie obchodzony. Późnym wieczorem niewielkie 
gromadki wychodziły na brzeg rzeki, dziewczyny puszczały na wodę płonące świecz-
ką wianki, chłopcy uganiali się za niemi na łódkach ze światłem, starając się je po-
chwycić; na falach, na brzegach rzeki jaśniały gdzieniegdzie światła, a uroczystą ciszę 
przerywał rzadko śpiew. Lecz od r. 1858-60 świetniéj i głośniéj noc te spędzają, odej-
mując jéj urok tajemniczości, szpecąc publicznemi przechadzkami ciekawych, ognia-
mi sztucznemi na łodziach, huczną najętą muzyką i hałaśliwemi okrzykami tłumu.
Figury ś. J. Chrzciciela przystrajają wieczorem w kwiaty i wieńce, nucąc przy tychże 
nabożne pienia. W domach robią omajanie, t. j. podtykają pod strzechę łopian, bez, 
leczszynę, bélicę i kwiatki różne. Którakolwiek z kobiet lub dziewek tego zaniedba, 
to tę zaraz za próżniaczkę okrzykują, wytykając jej co chwila że chałupy nie omajiła.
Rusini w wiliję św. Jana zbierają zioła niektóre i święcić je dają księdzu przed cer-
kwią. Wianeczki z wielu z nich służą na leki w chorobach; pewne zaś zioła służą do 
odpędzania czarów i złego ducha - osoby zaczarowane, czyli długą chorobą znęka-
ne leczą bzem i bylicą. Napotkaną tego dnia paproć łamią i zrywają. Uścielają nią 
częstokroć izbę. W strzechę zaś jako i za obrazy świętych zatykają łopian (łopuch).

kalendarz historyczny a kalendarz księżycowy

Przyozdabianie (majenie) domów na Zielone Święta w Bronowicach. (05.1930) 
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.



poniedziałek
jom szeni / понеділок

wtorek
jom szliszi / вівторок

środa
jom rewi / середа

czwartek
jom chamiszi / четвер

piątek
jom sziszi / п’ятниця

sobota
szabat / субота

niedziela
jom riszon / неділя

27 30
2 Tamuz
17 Iunius
Radochny

1
3 Tamuz
18 Iunius
Unisława

2 
4 Tamuz
19 Iunius
MB Jagodnej

3
5 Tamuz
20 Iunius
Miłosława

4
6 Tamuz
21 Iunius
Desjata Pjatnyca

5
7 Tamuz
22 Iunius
Wrocisławy

6
8 Tamuz
23 Iunius
Izasława

28 7
9 Tamuz
24 Iunius
Rizdwo Iwana  
Chrestytela

8
10 Tamuz
25 Iunius
Radosława

9
11 Tamuz
26 Iunius
Stoigniewa

10
12 Tamuz
27 Iunius
Radomira

11
13 Tamuz
28 Iunius
Olchy bł.

12
14 Tamuz
29 Iunius
Deń Apostoliw  
Petra i Pawla

13
15 Tamuz
30 Iunius
Radomiły

29 14
16 Tamuz
1 Iulius
Dobrosława

15
17 Tamuz
2 Iulius
Stomira

16
18 Tamuz
3 Iulius
MB Szkaplerznej

17
19 Tamuz
4 Iulius
Myślisława

18
20 Tamuz
5 Iulius
Miłosta

19
21 Tamuz
6 Iulius
Rotysława

20
22 Tamuz
7 Iulius
Czesława św.
Św. Eliasza

30 21
23 Tamuz
8 Iulius
Przymiesława

22
24 Tamuz
9 Iulius
Żelisława

23
25 Tamuz
10 Iulius
Olgi św.

24
26 Tamuz
11 Iulius
Krasemira

25
27 Tamuz
12 Iulius
Św. Jakuba

26
28 Tamuz
13 Iulius
Św. Anny

27
29 Tamuz
14 Iulius
Wszebora

31 28
1 Aw
15 Iulius
Świętomira

29
2 Aw
16 Iulius
Świętochny

30
3 Aw
17 Iulius
Ludomysława

31
4 Aw
18 Iulius
Mysława bł.

1
5 Aw
19 Iulius
Rolisława

2
6 Aw
20 Iulius
Strzezisławy

3
7 Aw
21 Iulius
Mirosława

 1 » 1569. Sejm w Lublinie ku połączeniu Litwy z Koroną.
 2 » 1849. Legion polski opuszcza Włochy.
 3 » 1649. Pobicie Kozaków pod Zborowem.
 4 » 1792. Stanisław Poniatowski rozesłał wici na pospolite ruszenie.
 5 » 1433. Sejm w Korczynie ustanawia podatek od karczem. 
 6 » 1337. Ks. Giedymin ginie od broni ognistej pod Bajerburgiem.
 7 » 1578. Przywilej Jezuitom na założenie akademii w Wilnie.
 8 » 1414. W. Jagiełło staje pod Wolborzem przeciw Krzyżakom.
 9 » 1736. Koniec sejmu pacyfikacyjnego.
10 » 1631. Śmierć Konstancyi, żony Zygmunta III.
11 » 1685. Pobicie Tatarów pod Jasłowem.
12 » 1579. Manifest Batorego do Ryżan. 
13 » 1615. Śmierć Piotra Tylickiego, biskupa krakowskiego.
14 » 1508. Pobicie Moskwy pod Orszą.
15 » 1410. Zupełnie zniesiono Krzyżaków pod Grunwaldem.
16 » 1632. Konfederacya warszawska.

17 » 1659. Zniesienie Moskwy pod Konotopem.
18 » 1637. Traktat z Danią przeciw Szwecyi.
19 » 1702. Bitwy ze Szwedami pod Kliszowem i Pińczowem. 
20 » 1598. Zygmunt III. wyrusza z Gdańska do Szwecyi.
21 » 1229. Śmierć Iwana biskupa krakowskiego.
22 » 1342. Pokój z Krzyżakami.
23 » 1400. Uroczysty wjazd Władysława III. do Rudy.
24 » 1683. Jan III. Sobieski wyjeżdża z Warszawy na odsiecz Wiednia.
25 » 1418. Walny sejm w Łęczycy.
26 » 1625. Szwedzi zajmują Dorpat.
27 » 1648. Bitwa z Kozakami pod Kulczynem. 
28 » 1806. Wjazd Napoleona do Poznania.
29 » 1666. Jan Kazimierz godzi się z Lubomirskim.
30 » 1605. Śmierć Jana Zamoyskiego.
31 » 1666. Król zawiera układ z Jerzym Lubomirskim.

2014
liPiec 

 
Julius. lipień. Jułyi. Łypec.  

linec. Juillet. Juli; liczy dni 31.

Od woniejącego lip rodzinnych kwiatu, przez Praojców naszych, miesiąc ten swoje 
otrzymał nazwisko. Nazwa też ta dotąd w mowie trwa. Z tegoto lip kwiecia, zgodą bratnią 
silna, cicha a robocza rzeczpospolita pszczółek wyrabiać może tylko słodycz balsamiczną 
ową jaką my Lipcem zowiemy. Umieli użyć, i używali jej ojcowie nasi do leków tak na 
swojskie, jakoteż i nieswojskie słabości. – Szczególnie zaś przeciwko zagęszczającemu się 
za ich czasów już nawet złośliwemu ślinogorzowi, gdy ten, dławić ich chciał chwytając za 
gardło. A napastował ich zwykle od zawiania wiatrów tu od Północy. Przeciwko zmorom 
zamorskim też za Czarnieckiego czasów i duchocie flegmistej na sejmikach, skutecznym 
bywał dość. Dzisiaj, domowe to zapomniane lekarstwo. – Ku ochocie poczciwej bywał 
też i napitek z niego lipczykiem sobie zwan; a z kubka jednego pijała go i Polska i Litwa 
i Ruś, i nie źle działo im się wtedy pod owe czasy wraz. – Rzymianom, miesiąc ten, wydał 
Juliusza cezara, zkąd ku czci jego Julius od nich zwan. Tu znów ludów wiele, a z nimi 
i pobratymców naszych mnóstwo, rzymskich panów tych zatrzymały miano, nas tylko 
wieki i okoliczności nie pozbawiły własnego.

5774. aw 
ma dni 30, licząc od 28 lipca.

Matki Boskiej Jagodnej (2.07)
Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryji Panny to rówieśnik Bożego Ciała. Wprowa-
dził je w 1264 roku Zakon Franciszkanów na pamiątkę wizyty, którą Maryja Panna 
złożyła swojej krewnej Elżbiecie, aby podzielić się z nią nowiną o rychłych narodzi-
nach Zbawiciela. Lud polski połączył katolickie uroczystości z prastarymi świętami 
płodności. Tym sposobem narodziło się święto Matki Boskiej Jagodnej. Przez setki 
lat święta Nawiedzenia Najświętszej Maryji Panny i Matki Boskiej Jagodnej obcho-
dzono jednocześnie – 2 lipca, aż do 1969 roku, kiedy dzień Nawiedzenia przeniesiono 
na 31 maja, zaś Jagodna została na stałe przypisana na 2 lipca.
Wieś polska czci Matkę Boska Jagodną jako opiekunkę matek i ciężarnych, szczególnie 
tych mających trudności z donoszeniem ciąży i tych, które niedawno straciły dziec-
ko. Na Lubelszczyźnie powszechnym zwyczajem są pielgrzymki do sanktuariów oraz 
odpusty. Matki, którym ciężko odstawić od piersi dziecko, proszą tego dnia Matkę 
Boską o pomoc.
W święto Matki Boskiej Jagodnej tradycja zabrania zrywania jagód, wiśni, malin, po-
rzeczek i innych leśnych owoców. Kobiety ubiegające się o szczególną opiekę swojej 
patronki nie jedzą ich całą wiosnę, aż do 3 lipca. Zwyczaj uzasadnia legenda, w któ-
rej Maryja wiele dni szła sama, przez lasy i pustkowia do swej kuzynki Elżbiety. 
W trakcie podróży jadła tylko zebrane po drodze jagody. Była bosa, ale żmije i inne 
niebezpieczne stworzenia czyhające na jej życie, traciły wzrok, gdy tylko się zbliżyły. 
Dlatego, aby nie pozbawiać Matki Boskiej cudownego prowiantu, nie wolno 2 lip-
ca jeść leśnych owoców. Śmiałkowie, którzy zakaz łamią, narażają się na pokąsanie 
przez leśne stwory - żmije i pająki.
Przysłowie na dzień Najświętszej Panny Jagodnej mówi: „Deszcz co nas w ten dzień 
nawiedzi, czterdziestkę (40 dni) u nas posiedzi”. Inne potęgują to jeszcze: „Gdy w Na-
wiedzenie deszcz pada, czterdzieści dni ulewa nie lada”, „Gdy w Nawiedzenie deszcze, 
długa słota będzie jeszcze”. [Przysłowia przytoczone za O. Kolbergiem, tom 24, Ma-
zowsze; pochodzą z końca XIX w., kiedy to święta Nawiedzenia Najświętszej Maryji 
Panny oraz Matk Boskiej Jagodnej, były obchodzone 2 lipca jako jedno święto. Sy-
tuacja ta miała miejsce, jak wspomniano, do 1969 roku].

desjata Pjatnyca (4.07) 
Lud ruski zwykł świętować co roku dziesiąty piątek po Wielkiejnocy, acz bez cer-
kiewnego nakazu. W ten zatem dzień, żadnej on się roboty nie tknie (sobie dla sie-
bie) ani bydła do roboty użyje (o ile nie jest do tego zmuszony cudzą wolą i władzą). 
Za grzéch nawet uważa, chodzić wtedy na zbieranie jagód. Razu pewnego, powiada, 
poszła jedna niewiasta do lasu zbierać jagody i takowe jadła; w tém zagrzmiało na 
niebie i piorun spadł znagła i powalił nieszczęśliwą. Ludzie znaleźli ją nazajutrz le-
żącą bez ducha, z ostatnią, niedojedzoną jeszcze jagodą w ustach.

Świętego eliasza (20.07)
„Na świętego Eliasza, z nowego użątku kasza”. Już wtenczas szczęśliwy gospodarz, 
pożywić się może w przednówku, rznie żyto i jęczmień lubo nie dość dojrzałe; suszy 
i kruszy, miele ziarno w żarnach czyli ręcznym młynie, i głód mu już nie dokuczy, 
jak w czasie kwitnięcia bobu.

Świętego Jakóba (25.07)
Nadejście ś. Jakóba radością gospodarzy i młodzież napełniało, z których jedni powta-
rzali: „Na święty Jakób, - grochu naskub”, a drudzy po mozolnych naukach wzdycha-
li: „Święty Jakób, - ze szkół wykup”. Na co ostatnim odpowiadano: „Hodie bisones, 
- cras vacationes”, jakoż na ś. Jakób był początek wakacyj czyli feryj, trwających do 
ś. Idziego. Formalnie zaś nauki rozpoczynano ze ś. Michałem, zkąd urosły przysło-
wia: „Święty Idzi, - do szkół pędzi, święty Micha, - do szkół wpycha”. 
„Po świętym Jakóbie, każdy w swojim garnku dłubie”. To jest, że każdy już gospo-
darz ma swój chleb. Mówią także, iż święty Jakób chodzi po lesie, i maliny z gałązek 
swoją laseczką otrząsa. Ustają wtenczas jagody, które dobroczynne przyrodzenie na 
opędzenie biedy ludzkiej udzieliło, i mają już zasiłek ze zboża.
Woda wezbrana w tym czasie na Wiśle Jakóbówką się zowie, podobnie jak i gruszki 
jakóbówki, wówczas dojrzałe. Nie wiadomo dlaczego na Mazowszu lud mówi: zja-
kóbiéć zamiast zgłupieć. Gospodarz zaś przepowiada: „Jaki Jakób do południa, taka 
zima aż do Grudnia. Jaki Jakób po południu taka zima téż po Grudniu.

Świętej anny (26.07)
Dzień znamienity żarliwém nabożeństwem, ale smutny przysłowiem: „Od świętej 
Anki, chłodne wieczory, poranki”. W istocie, prawie od téj pory zaczynają noce być 
zimne; mówią jednak tylko o wieczorach i rankach dlatego, że początek nocy i koniec 
jest do czuwania, środek zaś do spania, a wtenczas się zimno mniéj czuje.
Wybiera się na dzień ś. Anny wiele pobożnych osób z Galicyi do Przyrowa pod Czę-
stochową, gdzie leży klasztor św. Anny; wieści bowiem krążą między ludem, że miał 
się tam stać jakiś wielki cud”. Pieśni odpustowe pątników w ten dzień śpiewane: 1. 
Ja sobie wybrałem za obroną babkę Chrysta Pana, świętą Annę. 2. Ja onéj oddaję du-
szę, ciało; onę chcę miłować jak przystało. 3. Niech się jak chce ze mną dzieje, w to-
bie święta Anno mam nadzieję. Pieśń o ś. Annie, jéj Córce, Wnuczku i śś. Joachimie 
i Józefie: 1. Samopiąta (=jedna z pięciu) Anno święta, z ciebie bez zmazy poczęta, Naj-
świętsza Panna Maryja, niech nas swą prośbą nie mija, 2. do Syna, a ty do Wnuka, 
aby jego święta męka, krewkości nasze zgładziła, w dzień śmierci zaszczyt sprawiła, 
3. czasu utarczki z ratunkiem przybyła, nieprzyjacioły od nas odpędziła.

kalendarz historyczny a kalendarz księżycowy

Odpust w Kalwarii Zebrzydowskiej. Chłopiec rozprowadzający łańcuszki z medalikami. (1939) 
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.



poniedziałek
jom szeni / понеділок

wtorek
jom szliszi / вівторок

środa
jom rewi / середа

czwartek
jom chamiszi / четвер

piątek
jom sziszi / п’ятниця

sobota
szabat / субота

niedziela
jom riszon / неділя

31 28
1 Aw
15 Iulius
Świętomira

29
2 Aw
16 Iulius
Świętochny

30
3 Aw
17 Iulius
Ludomysława

31
4 Aw
18 Iulius
Mysława bł.

1
5 Aw
19 Iulius
Rolisława

2
6 Aw
20 Iulius
Swiatogo Illi

3
7 Aw
21 Iulius
Mirosława

32 4
8 Aw
22 Iulius
Pantysława

5 
9 Aw
23 Iulius
Tisza be-Aw. Post  
po utracie Świątyni.

6
10 Aw
24 Iulius
Przemienienie  
Pańskie

7
11 Aw
25 Iulius
Pirogosta

8
12 Aw
26 Iulius
Niesamysława

9
13 Aw
27 Iulius
Borysa i Chleba św.

10
14 Aw
28 Iulius
Wawrzyńca św.

33 11
15 Aw
29 Iulius
Zuzanny św.

12
16 Aw
30 Iulius
Sławomiry

13
17 Aw
31 Iulius
Post Zbawienny.  
Spasiwka.

14
18 Aw
1 Augustus
Swebora

15 
19 Aw
2 Augustus
Wniebowzięcie NMP

16
20 Aw
3 Augustus
Czysłybora

17
21 Aw
4 Augustus
Mirona św. męcz.

34 18
22 Aw
5 Augustus
Bolesława bł.

19
23 Aw
6 Augustus
Pereobrażennja  
Hospodnie – Spasa

20
24 Aw
7 Augustus
Jacka św.

21
25 Aw
8 Augustus
Buńczosława

22
26 Aw
9 Augustus
Swiatogo Matwija

23
27 Aw
10 Augustus
Sędziwoja bł.

24
28 Aw
11 Augustus
Bartłomieja św.

35 25
29 Aw
12 Augustus
Ludowika

26
30 Aw
13 Augustus
Wierzchosława

27
1 Elul
14 Augustus
Stosława bł.

28 
2 Elul
15 Augustus
Uspenja Bohorodyci

29
3 Elul
16 Augustus
Ścięcie Św.  
Jana Chrzciciela

30
4 Elul
17 Augustus
Radwana

31
5 Elul
18 Augustus
Świętosława

 1 » 1431. Zdobycie Włodzimierza.
 2 » 1519. Stracona pod Sokalem bitwa przeciw Tatarom.
 3 » 1593. Zygmunt III. wyjeżdża do Szwecyi.
 4 » 1792. Stanisław Poniatowski rozesłał wici na pospolite ruszenie. 
 5 » 1419. Władysław Jagiełło rażony od pioruna.
 6 » 1506. Zniesienie Tatarów pod Kłodzkiem.
 7 » 1578. Przywilej Jezuitom na założenie akademii w Wilnie.
 8 » 1578. Stefan Batory formuje  

piechotę i przepisuje mundury dla wojska.
 9 » 1770. Konfederaci Barscy ogłaszają bezkrólewie.
10 » 1125. B. Krzywousty poleca Światopełkowi rządy Pomorza. 
11 » 1702. Karol XII. wchodzi do Krakowa.
12 » 1678. Zburzenie Czechrynia przez Turków.
13 » 1648. Pobicie Kozaków pod Zwiachłem.
14 » 1409. Krzyżacy biorą się do broni przeciw Polsce.
15 » 1292. Wjazd Wacława II. króla czeskiego do Krakowa.

16 » 1001. Pobicie Pomorzan pod Rzeką.
17 » 1492. Jan Olbracht ogłoszony królem w Krakowie. 
18 » 1594. Zygmunt III. wraca do Polski.
19 » 1574. Poselstwo polskie przed Henrykiem Walezym.
20 » 1719. Ślub Augusta III. z Maryą Józefą.
21 » 1471. Władysław Jagiellończyk koronowany w Pradze.
22 » 1157. Fryderyk rudobrody wkracza do Polski.
23 » 1776. Otwarcie sejmu.
24 » 1675. Zwycięstwo nad Nuradynem pod Lwowem.
25 » 1526. Wcielenie Mazowsza do Korony. 
26 » 1807. Śmierć poety Kniaźnina.
27 » 1596. Przeprawa przez Dniestr na Wołoszczyznę J. Zamoyskiego.
28 » 1514. Rozprawa z Moskwą nad Berezyną.
29 » 1660. Polacy oblegają Mohilew.
30 » 1621. Początek Chocimskiej potrzeby.
31 » 1299. Śmierć Leszka Czarnego.
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SierPień 

 
augustus. Stajan. awhust.  

Serpeń. aout. august; liczy 31 dni.

Gdy w równinach nadwiślańskich na Rozesłańce lub na Szkaplerzną w lipcu sierp już 
zapuszczają dobrze, to na Podgórzu we dwa tygodnie nieledwo bo na ś. Jakób lub na ś. 
Annę, a więc w dni 10 później; w górach zaś, około Sącza lub Nowegotargu na Najśw. 
P. Anielską, lub też Przemienienie Pańskie t.j. 2. Lub 6. Sierpnia zaczynają żniwa. We 
wszystkich pory tej odcieniach sierp pierwszą tu odgrywa rolę. Od powszechnego ztąd 
sierpu użycia, miesiąc ten u nas nazwan tak. Sprawdzać się też i to rzadkie już dzisiaj na 
Podgórzu przysłowie: Z sierpem w ręku witać Sierpień! – Wieleć uciech! Wiele cierpień! Za 
Rzymian czasów w kalendarzu Romulusa jeszcze, miesiąc ten bywał szóstym z porządku, 
zkąd też pod owe czasy i sextilis t. j. szóstym zwan. Na cześć Augusta cesarza, dano mu 
nazwę Augustus. Ludy, od Rzymian ujarzmione wówczas, za języka łacińskiego przewagą, 
przyjęły toż nazwisko, jakiego do dziś pozbyć się im trudno. Samodzielni i pod czasy owe 
Ojcowie nasi od pól jakich trudnili się uprawą Polakami nazwani, od użycia w miesiącu 
tym sierpu, pracą swoją szanownego rolniczego narzędzia, miesiąc ten – Sierpniem nazwali. 
Cośmy potomki ich, wiernie w Ojców dochowali puściznie.

5774. elul 
ma dni 29, licząc od 27 sierpnia.

tisza Be-aw – Post po utracie Świątyni (5.08)
9 dzień miesiąca Aw upamiętnia listę katastrof tak poważnych, że jasnym jest, że 
dzień ten został przez Boga przeklętym: Osiemset trzydzieści lat ponad Jerozolimą 
górowała Świątynia, miejsce kontaktu nieba z ziemią i człowieka z Bogiem, z której 
istnieniem wiąże się dwie trzecie micw (przykazań halachy - żydowskiego prawa re-
ligijnego). Zniszczenie jej przez Babilończyków w 586 roku p.n.e. to największa tra-
gedia, a odbudowa będzie znakiem ostatecznego zbawienia. Pięć wieków później, 70 
roku n.e., Rzymianie zburzyli Drugą Świątynię. Buntujący się przeciwko ich rządom, 
Żydzi pod przewodnictwem Szymona Bar Kochby, zostali w 135 r. n. e. pobici w fina-
łowej bitwie w Betar. Inne nieszczęścia, które tego dnia ich spotkały to wypędzenie 
z Anglii w roku 1290, a w 1492 do 9 Aw musieli opuścić także i Hiszpanię. (I wojna 
światowa rozpoczęła się wg hebrajskiego kalendarza również 9 dnia miesiąca Aw).
Tisza be-Aw to dzień pełnego postu przez wzgląd na zniszczenie Świątyń. Należy po-
wstrzymać się od jedzenia, kąpieli, ubierania skórzanego obuwia, i stosunków małżeń-
skich. Zakazane jest spożywanie mięsa i picie wina aż do południa dnia następnego, 
bo wg tradycji Świątynia płonęła całą noc 10 dnia miesiąca Aw. Do południa unika-
ją prac rozpraszających skupienie, a w wieczór rozpoczynający Tisza be-Aw w synago-
dze odczytują zwój Ejcha (Lamentacje proroka Jeremiasza), powstały po zniszczeniu 
Pierwszej Świątyni, opisujący zniszczenie Judei i destrukcję moralną, jaka po niej na-
stała. Powołując się na matki, które w oblężonej przez Babilończyków Jerozolimie, by 
przeżyć sięgały po zwłoki własnych dzieci. Podczas porannej modlitwy mężczyźni nie 
zakładają tefilin, co jest za zbyt radosną czynność uważane - zakładją je tylko na czas 
popołudniowej modlitwy Mincha, zaś studiowanie Tory ograniczają do wersetów pra-
wa żałoby o destrukcji Świątyni i podobnych. Nie siadają na krzesłach, ale jak żałob-
nicy na podłodze i niskich stołkach, i jak żałobnicy nie pozdrawiają się wzajemnie.

Przemienienie Pańskie (6.08) Pereobrażennja Hospodnie (19.08) 
Święto z powodu odpustów także Spasem (Spasitelem, Zbawicielem) zwane, a przy-
padający wówczas do Wniebowzięcia M. B. post ruski, Spasówką się nazywa. Święcą 
po cerkwiach jabłka, płody i miód, i poczynają jeść owoce, w szczególności grusz-
ki (spasówki) które wtedy dojrzewają. Jest także przysłowie: „Od swiatoho Spasa 
rukawyci (rękawice) u pasa”, ztąd powstałe, że z powodu nastającego zimna, przy 
chłodnych porankach, bierze się rękawice na rękę, i chociaż dni bywają ciepłe i ręce 
wkrótce się robotą rozgrzeją, nie trzeba rękawic chować, ale dla bezpieczeństwa, za 
pas sobie zatknąć, żeby były pod ręką na chłód wieczorny.
W Spasówkę t. j. w czasie postu przed tém świętem, nie godzi się i niéma też zwy-
czaju bić trzodę tuczną na mięso, jeść się mające po upływie postu. Dopiero po Ziel-
nej zwykł lud zabijać wieprzki na jesienne uroczystości. Pierwszy dzień mięsny po 
upływie postu nazywa się od-howyny, równie jak i pierwsze mięsne jadło. Rusini 
nad Bugiem nie zrywają ani jedzą owoców z drzewa przed dniem 18 Sierpnia (sta-
rego stylu), w którym to dniu obchodząc święto Przemienienia Pańskiego (swiatyj 
Spas), mają zwyczaj nieść do cerkwi zerwane owoce do uroczystego poświęcénia i po-
tém dopiero jeść je zaczynają. Zwyczaj ten zapobiega wielu chorobom wynikającym 
z pożywania zbyt zielonych owoców. Jednak tylko w bliskości Bugu jest przestrzega-
nym, w okolicach zaś na parę mil odeń oddalonych, nie wszędzie go już zachowują.

wniebowzięcie nMP (15.08) uspenja Bohorodyci (28.08) 
W święto zwane u Polaków M. B. Zielnej - od zwyczaju święcenia ziół, gospodyni 
znosi do kościoła snopki ziół ogrodowych i polnych (łąkowych) podówczas kwitną-
cych: maku, piwonii, szałwii, macierzanki i t. d., pomiędzy któremi znajduje się i żyto, 
pszenica, owies, jęczmień i inne nasiona, a nadto len, konopie, używanych dla by-
dła, z wiarą, że poświęcenie powiększą ich moc uzdrawiającą i zachowawczą. Gdy 
natłok gospodyń jest wielkim, kapłan wychodzi przed nabożeństwem przed kościół, 
gdzie kobiety klęczą trzymając każda swój snopeczek, a odmówiwszy modlitwę i po-
kropiwszy zioła święconą wodą, wraca do świątyni. W dzień ten nie należy rano 
przed nabożeństwem i aż do skończenia mszy św. w kościele i cerkwi, wychodzić do 
lasów i zarośli na grzyby, orzechy i t. d., bo uczepią się człowieka żaby, węże, ropu-
chy, gady i t. p. zwierzęta. Po południu wychodzić już można bez niebezpieczeństwa, 
jak i w inne święta i niedziele, w które lud zwykł podobną sobie sprawiać rozrywkę.
Zioła przechowują w chacie na siostrzanie, oknie, za obrazkami i t. d. Garść z nich wrzu-
ca się, w miarę potrzeby, do gotującéj się w garku wody, którą po przestygnięciu lub 
doprawieniu zimną wodą, wraz z dorzuceniem otręb pszennych lub ospy jęczmiennéj, 
daje się pić przez kilka dni krowom po ocieleniu. Ziele przechowują też, by je podło-
żyć pod ciało umarłemu do trumny lub okadzać niém mieszkanie w czasie nawałni-
cy i grzmotów. Zboże zaś - pszenicę i żyto, biorą z sobą na pole gdy idą pierwszy raz 
siać na zimę; tu (lub w domu jeszcze) wycierają rękami i wytrząsają ziarno poświę-
cone mieszając je z przeznaczonym do siewu; słomę zaś z wytartego zboża, po zabro-
nowaniu, kładą na zagonie w formie krzyża, środek przysypując ziemią. Przyścielają 
targaną słoma w poprzek całe pierwsze zasiane staje (stajanie), co znakiem jest pierw-
szego posiewu - Zasiewki. Przysłowie mówi: „Na Wniebowzięcie pokończone żęcie”.

Ścięcie świętego Jana (29.08) iwana Hołowosieki (11.09) 
Kalendarz z roku 1803 mówi: „Niegdyś lud ciemny tego się trzymał przesądu, iż 
w przededniu pamiątki ścięcia św. Jana, kopiąc ziemię, złoto można było znaleźć 
pod paprocią. Musiał być przypadek, który do tego gusła dał powód!”. Do przesą-
dów dnia tego należy zwyczaj wtykania tyle różczek zielonych w ziemię, ile ludzi jest 
w domu; czyja najprzód uschła, o tym miano za znak, że w tym roku umrze. Rusini 
tego dnia nie robią wcale żelazem (kosą, sierpem, siekierą).

kalendarz historyczny a kalendarz księżycowy

Odpust w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczestnicy uroczystości z bukietem ziół i zbóż. (1939) 
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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jom szeni / понеділок
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36 1
6 Elul
19 Augustus
Idziesława

2
7 Elul
20 Augustus
Dersława

3
8 Elul
21 Augustus
Mira

4
9 Elul
22 Augustus
Przemysława bł.

5
10 Elul
23 Augustus
Racława

6
11 Elul
24 Augustus
Dzierżysława

7
12 Elul
25 Augustus
Domosławy

37 8
13 Elul
26 Augustus
Narodzenie NMP

9
14 Elul
27 Augustus
Ścibora

10
15 Elul
28 Augustus
Przedysława

11
16 Elul
29 Augustus
Usiknowennia golowy  
Iwana Chrestytelia

12
17 Elul
30 Augustus
Wszewoldomira

13
18 Elul
31 Augustus
Czcimisława

14
19 Elul
1 September
Podwyższenie  
Krzyża Świętego

38 15
20 Elul
2 September
Niegosława

16
21 Elul
3 September
Sędzisława

17
22 Elul
4 September
Drogosława

18
23 Elul
5 September
Jarosta

19
24 Elul
6 September
Iłosława

20
25 Elul
7 September
Mysława

21
26 Elul
8 September
Św. Mateusza 
Rizdwo Bohorodyci

39 22
27 Elul
9 September
Bocława

23
28 Elul
10 September
Władymiry

24
29 Elul
11 September
Wisława bł.

25 
1 Tiszri
12 September
Rosz ha-Szana.  
Nowy Rok, Dzień Sądu

26
2 Tiszri
13 September
Izosława

27
3 Tiszri
14 September
Wozdwyżennja  
Czesnoho Chresta

28
4 Tiszri
15 September
Wacława św.

40 29
5 Tiszri
16 September
Św. Michała

30
6 Tiszri
17 September
Samomysława

1
7 Tiszri
18 September
Strzelisława

2
8 Tiszri
19 September
Wojsława bł.

3
9 Tiszri
20 September
Szulisława

4
10 Tiszri
21 September
Bracława

5
11 Tiszri
22 September
Zasława

 1 » 1728. Śmierć hetmana Stanisława Chomętowskiego.
 2 » 1831. Bitwa pod Terespolem. 
 3 » 1612. Bitwa w Moskwie.
 4 » 1621. Bitwa pod Chocimem.
 5 » 1725. Ślub Maryi Leszczyńskiej z Ludwikiem XV.
 6 » 1761. Bitwa pod Chomskiem i Antopolem.
 7 » 1831. Krukowiecki poddaje Warszawę.
 8 » 1831. Moskale wchodzą do Warszawy.
 9 » 1596. Śmierć królowej Anny. 
10 » 1831. Rybiński naczelnym wodzem.
11 » 1792. Zjazd Targowiczan w Brześciu litewskim.
12 » 1683. Obrona Wiednia przez Jana Sobieskiego.
13 » 1636. Koronacya Cecylii Renaty.
14 » 1792. Poselstwo Targowiczan do carycy.
15 » 1831. Bitwa pod Opolem.
16 » 1668. Abdykacja Jana Kazimierza. 

17 » 1831. Romaryno uprowadza wojsko do Galicji.
18 » 1660. Pobicie Kozaków pod Słobodyszczą.
19 » 1649. Bogdan Chmielnicki uroczyście  

przeprasza króla za bunt podniesiony.
20 » 1492. Koronacya Jana Olbrachta.
21 » 1703. Konfederacya Jeneralna sandomierska.
22 » 1841. Zawiązanie w Paryżu towarzystwa  

wychowywania dzieci polskich, (zniesione w 1873).
23 » 1648. Klęska pod Piławcami.
24 » 1621. Śmierć hetmana Jana Chodkiewicza. 
25 » 1383. Oblężenie Brześcia przez Zygmunta branderbursk.
26 » 1629. Rozejm na lat 6 ze Szwecyą.
27 » 1422. Traktat pokoju z Krzyżakami.
28 » 1633. Sejm Elekcyjny.
29 » 1432. Narady w Lublinie ku połączeniu Litwy z Koroną.
30 » 1841. Założenie sekty Towiańskiego.
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wrzeSień 

 
September. Październik. Sentiabr.  

wreseń. kiweń. Septembre,  
September; liczy dni 30.

Do końca Sierpnia pookwitało już wiele tak roślin ogrodowych, jakoteż ziół polnych. Od 
pory tej, roślinność cała coraz to widoczniej słabnieje u nas i upada. Życie powszechnie 
zastygać zaczyna. Tak od inspektów sztucznych przechodzi w ogrody, z tych, w rozległe 
pola; nareszcie, lecz i to na chwile tylko opiera się o-lasy. Wejdźmy do nich na chwilę, 
a przypatrzmy się, w jakiej to roślinności odcieniu zabłyśnie po ostatni raz, nim całun 
otrętwienia pokryje jej lico; jakoż tam życia tego wysiłek ostatni w podobnegoż gatunku 
ujrzysz roślin rodzinie, we-wrzosach. Z początkiem też miesiąca tego najbujniejszym te 
pokryte są kwiatem. Zkąd też u nas i miano rodzime miesiąca to Wrzesień. U Liwoczan, 
choć rzadko znajdziesz atoli przysłowie to jeszcze: Wrzosić Wrzesień; bo – jesień! i w istocie, 
na ś. Mateusz prawie, porównanie jesienne dnia z nocą nastaje. Tak tedy, zjawiskami 
swych płodów, tłumaczy natura pór swoich odmiany. Siódmyto miesiąc był u Rzymian 
w roku, zkąd też u nich mensis Septembris t. j. miesiąc siódmy zwan. Zaraz też nazwę 
tę ujarzmionym przez siebie wtłoczyli narodom, w nas atoli, jako rdzennego Sławian 
dotknąć nie zdołali ogniska.

5775. tiSzri 
ma dni 30, licząc od 25 września.

narodzenie n. Panny (8.09) rizdwo Bohorodyci (21.09) 
Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryji. Tradycja jednak przekazuje, 
że Jej rodzicami byli pobożni Żydzi - ś. Anna i ś. Joachim. Mimo sędziwego wieku nie 
mieli dziecka, co uważano za karę za grzechy przodków. Anna i Joachim gorliwie pro-
sili Boga o dziecko. Ten wysłuchał próśb, w nagrodę za pokładaną w Nim ufność spra-
wiając, że Anna urodziła córkę, Maryję. Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu. 
Dzień to M. Boskiej, zwanej u ludu siewną, iż w czasie siewów ozimych przypada. 
Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól, brano się 
do orki i siewu. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła 
Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które 
były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia M. B., by 
uprosić sobie dobry urodzaj. Za leniwego był miany gospodarz, który na ten dzień sie-
wów nie ukończył, a zaraz po tym dniu nie wziął się do siewu pszenicy. Ze świętem 
związane są przysłowia: „Na Matkę Boską Siewną zła to gospodyni, która lnu z wody 
nie wyczyni”, „Panna się rodzi, jaskółka odchodzi”. Lud polski strojąc w ten dzień 
kwieciem figury Matki Boskiej, śpiewa między innémi takie pieśni: 1. Matko niebie-
skiego Pana, ślicznaś i niepokalana. Jakie wieki czas daleki, czas niemały, gdy świat 
cały nie słyszał. 2. Z gór wiekuistych, z Patryarchów łona, świta jutrzenka, Maryja 
zrodzona, wynika źródło co ożywia ziemię, leczy od chorób z grzechu ludzkie plemię.

Podwyższenie krzyża (14.09) wozdwyżennja chresta (27.09) 
Na pamiątkę znalezienia Krzyża świętego przez św. cesarzową Helenę w 326 r., ob-
chodzić zaczęto osobne święto w Kościele Zach. dnia 3 maja (w Polsce przeniesione 
na 4 maja). Reforma liturgiczna z roku 1969 święto owo połączyła w jedno ze świę-
tem Podwyższenia Krzyża świętego i przeniesiono je na obecny termin - 14/27 wrze-
śnia -  Wozdwiżenije Czestnaho Sławnaho Kresta Hospodnia.
Od śmierci P. Jezusa Krzyż stał się symbolem najwyższej miłości i ofiary. Dlatego 
umieszcza go Kościół na szczytach świątyń i kaplic, w domach wiernych, na drogach 
i rozdrożach, liturgicznych szatach, piersi wyznawców. Krzyżami zasługi dekoruje się 
bohaterów po dziś dzień i to we wszystkich krajach o tradycji chrześcijańskiej. Krzyż 
i dokonane na nim zbawienie świata chrześcijanie uplastyczniali także „znakiem krzy-
ża”. Czyniono krzyż nad przedmiotami, kreśląc go dłonią. Miał być wyznaniem wiary, 
chronić od nieszczęść, sprowadzać Boże błogosławieństwo. Zwyczaj ten sięga pierw-
szych wieków chrześcijaństwa. Był traktowany jako credo katolickie, streszczenie 
najważniejszych prawd wiary. Słowami podkreślano wiarę w Boga w Trójcy Świę-
tej jedynego, a ruchem ręki zbawienie człowieka przez Chrystusową mękę i śmierć.

Świętego Mateusza (21.09)
Dzień ten, dawnym obyczajem, o potrzebie przysposobienia się na zimę ostrzega: 1. 
Święty Mateusz dodaje chłodu, i raz ostatni pobiera miodu. 2. Gdy święty w śniegu 
przybieżał, będzie po pas całą zimę leżal. Przypadające w ten dzień jarmarki, słynę-
ły z obfitości futer, czapek, kożuchów. Przeto mówiono o takim, który nie zakupił 
ciepłego odzienia i obuwia: „Niech chucha chudeusza, kto zabył (zapomniał) Mate-
usza”. Radzono więc schować kapelusz, a włożyć czapkę: „Do świętego Mateusza, 
- nie zdejmuj kapelusza, a po świętym Mateuszu, - kiep ten, co w kapeluszu”. Siew 
ozimy powinien już być skończony. Dla tego starzy gospodarze jako przestrogę po-
wtarzają: „Święty Mateusz, - siał-bym żyto, - nie rychło już!”.

roszhaszana (nowy rok czyli Święto trąbki) (25.09) 
Siódmy miesiąc roku „Tyszre” odznacza się spomiędzy innych miesięcy tem, że w nim 
przypada szereg uroczystych świąt. W pierwszy dzień tego miesiąca, odgłos trąbki 
czyli surmy „Szofar” wzywa lud do religijnego przygotowania się na „Dzień Oczyszcze-
nia”, czyli „Dzień sądny”, „Jomkipur”, który przypada 10-go dnia t. m., dla wyjednania 
sobie przebaczenia grzechów od Boga. Tradycja nazywa ten czas przygotowaniem się 
„dziesięcioma dniami pokuty” (Aseres jemej teszuwa). Trąbka tedy wzywa do pojedna-
nia się Izraela z Bogiem w dzień do odpuszczenia grzechów, a w tej pewności, że Bóg, 
pomny zasług patryjarchów, pobłażliwym będzie dla grzesznego potomstwa, Pismo 
Święte nazywa ten dzień także „Dniem wspomnienia” (Jom Zykoron), także „Sobotą 
Sobót”. Tradycja podniosła święto „Trąbki” do święta noworocznego i liczy rachubę 
lat czyli zaczyna kalendarz roczny od pierwszego Tyszre. Oprócz tego legenda przy-
pisuje mu znaczenie dnia sądu, w którym Bóg wyrokuje o losach, jakie w ciągu roku 
synów ziemi spotkać mają, o czem wszakże Pismo Święte ani słówka nie wspomina.

Świętego Michała (29.09)
Dzień ten w umowach najmu jest ratą do płacenia kwoty, jako kończący trzeci kwar-
tał roku. – Siew ozimy już na ten dzień powinien być skończony, tém bardziej żniwa. 
Zawsze za nieboraka był brany ten, kto dopiero: 1. Na święty Michał, kopy z pola 
spychał. Lepiej wychodził ten, o którym mówiono, iż: 2. Święty Michał, kopy do sto-
dół z pola pospychał. Gospodarze polscy starają się, ażeby w dzień ten już zboże było 
wszystko zwiezione, a bydło w polach swobodnie paść się mogło. Ztąd przysłowie: 
„Święty Michał – wiechy pospychał”. Gdyż wiechy ze słomy oznaczały miejsca, na 
które zabroniono puszczać bydło. Wyśmiewano rolnika, co nie uprzątnął się wcze-
śnie z sianem: „Michałkowe siano – Marcinkowe żyto, kata warto wszystko”. Że noce 
długie a ciemne, wieśniacy mówią: „Jasny - jak noc po świętym Michale”. Słysza-
ny w dzień ten grzmot, wróżył na rok następny wielki urodzaj, wedle przysłowia: 
„Grzmot w dzień świętego Michała, żyźność przyszła, - Bogu chwała!

kalendarz historyczny a kalendarz księżycowy

Rabka. Kobieta modląca się pod kapliczką umieszczoną na drzewie. (1918–1939) 
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.



poniedziałek
jom szeni / понеділок

wtorek
jom szliszi / вівторок

środa
jom rewi / середа

czwartek
jom chamiszi / четвер

piątek
jom sziszi / п’ятниця

sobota
szabat / субота

niedziela
jom riszon / неділя

40 29
5 Tiszri
16 September
Nowomiry

30
6 Tiszri
17 September
Samomysława

1
7 Tiszri
18 September
Opieki Matki Bożej

2
8 Tiszri
19 September
Święto Aniołów  
Stróżów

3
9 Tiszri
20 September
Szulisława

4 
10 Tiszri
21 September
Jom Kippur.  
Dzień Pojednania.

5
11 Tiszri
22 September
Zasława

41 6
12 Tiszri
23 September
Boguśny

7
13 Tiszri
24 September
Gniewomiry

8
14 Tiszri
25 September
Bisława

9 
15 Tiszri
26 September
Sukkot. Święto  
Namiotów 

10
16 Tiszri
27 September
Dobromiły

11
17 Tiszri
28 September
Hardogosta

12
18 Tiszri
29 Septembers
Grzmisława

42 13
19 Tiszri
30 September
Błogomiła

14
20 Tiszri
1 October
Pokrowa Bogorodicy

15
21 Tiszri
2 October
Wiecosława

16
22 Tiszri
3 October
Simchat Tora.  
Radość Tory

17
23 Tiszri
4 October
Własława

18
24 Tiszri
5 October
Zlotomira

19
25 Tiszri
6 October
Jarosławy

43 20
26 Tiszri
7 October
Wiślimiry

21
27 Tiszri
8 October
Wiernisława

22
28 Tiszri
9 October
Sambora

23
29 Tiszri
10 October
Włościmiła

24
30 Tiszri
11 October
Stronisława

25
1 Cheszwan
12 October
Wojmira

26 
2 Cheszwan
13 October
Św. Męczennika  
Dymitra

44 27
3 Cheszwan
14 October
Dadzibóga

28
4 Cheszwan
15 October
Błogomiry

29
5 Cheszwan
16 October
Barwina

30
6 Cheszwan
17 October
Twardomira

31
7 Cheszwan
18 October
Gniewoboja

1
8 Cheszwan
19 October
Ziemowidza

2
9 Cheszwan
20 October
Czecha

 1 » 1459. Odparcie Czechów od Wrocławia. 
 2 » 1413. Sejm w Horodle utwierdza zjednoczenie Litwy z Koroną.
 3 » 1705. Stanisław Leszczyński zaprzysięga pacta conventa.
 4 » 1831. Wojska polskie wchodzą w kordon pruski.
 5 » 1763. Śmierć Augusta III.
 6 » 1611. Rozejm ze Szwedami.
 7 » 1694. Zyskana pod Kamieńcem nad Turkami bitwa.
 8 » 1683. Bitwa z Turkami pod Strygoniem. 
 9 » 1733. Moskale osadzają Warszawę.
10 » 1794. Klęska maciejowicka.
11 » 1506. Pogrzeb w Wilnie króla Aleksandra.
12 » 1407. Uniewinnienie się królowej Anny oskarżonej o niewierność.
13 » 1767. Poseł moskiewski porywa z sejmu  

i uwozi w głąb Moskwy protestujących senatorów.
14 » 1809. Traktat w Wiedniu powiększa ks. Warszawskie.
15 » 1588. Wprowadzenie do Polski kalendarza Gregoryańskiego. 

16 » 1672. Bitwa z Turkami pod Kałuszynem.
17 » 1676. Pokój z Turkami pod Żurawnem.
18 » 1523. Urodzenie Anny Jagiellonki.
19 » 1466. Hołdy mistrza krzyżackiego.
20 » 1506. Ostatnia elekcya na księstwo litewsk. Zygmunta III.
21 » 1638. Bitwa z Moskalami pod Welkami.
22 » 1612. Poddanie się Polaków w Kremlinie.
23 » 1824. Aresztowania młodzieży w Wilnie. 
24 » 1609. Zdobycie Dynamunda.
25 » 1660. Jan Kazimierz przybywa do Krakowa.
26 » 1724. Sąd w Warszawie na dyssydentów toruńskich.
27 » 1430. Śmierć Witolda księcia litewskiego.
28 » 1561. Hołd księcia kurlandzkiego.
29 » 1424. Urodzenie Władysława Warneńczyka.
30 » 1599. Zygm. III. z powrotem z Szwecyi przybywa do Gdańska.
31 » 1432. Nadanie praw teutońskich Ormianom w Polsce. 

2014
Październik 

 
october. Pajęcznik. oktiabr. Pazdernyk. 
Żouteń. octobre. october; liczy dni 31.

U ludu tyle co nasz rolniczego, jak wszystko od żywotnych Natury zależy pojawów, tak 
też i wszystko stosowne do pojawów tychże, a właściwe sobie otrzymało imię. Chwile 
zatrudnień rolniczych przedewszystkiem pierwsze zajmują tu miejsce. Pilne dochodzenie 
to a zaduma nad zjawiskami Przyrodzenia rodzinnego podniebia i ziemi, Praojcom naszym 
szczęsny ów mowy lackiej podało im wątek, jaką przekazały nam do dziś w puściźnie. 
Zakonu tego przestrzegajmy święcie, a jeźli się zda, że nie zrozumiesz go – rzuć tylko 
okiem w życie, w świat, a przejrzyj go wskróś, wnet obraz nazwy wyniknie ci w jaw. Tak, 
gdy przed św. Michałem zebrane lny i konopie, już wymoczone a wyschłe, na początku 
miesiąca tegoż bierzem pod międlicę, by je z paździerzy oczyszczać, zda się, że zatrudnienia 
te i miesiącowi temu Października nadały nazwisko. Tymczasem za własnym sam idąc raz 
pługiem, od rolnika z Nadwiśla dowiedziałem się, że to nie Październik zwać się powinno 
ale – Po-ściernik! bo, dodał: Wszak po-ścierni pług rznąc skibę rolę czerni – i poparł tem: 
Kiej okiem tchnies, wsej po ścierni oko leci w świat! - Tam tedy Zakon mowy Praojców 
nam tkwi! Tak więc, chociażby i pobratymców naszych pozostawmy sobie przy ich 
niewłasnem tym – Oktiabr.

5775. cHeSzwan 
ma dni 29, licząc od 25 października.

opieki M. B. (1.10) Pokrow Preśw. Bohorodycy (14.10)
Obchody święta, w którym M. Boża objawiła się Słowianinowi, zbiegały się w prze-
łomowym w życiu wsi momencie. Pokrowę uważano za koniec wszelkich prac w polu, 
sadzie i ogrodzie. Do tego dnia należało zadbać o zimowe przetrwanie ludzi i zwie-
rząt, zapełnić piwnice, kopce, stodoły, oporządzić wszystko: „Na Pakrowy daj siena 
karowi”. Jeśli ktoś nie zdążył to „Ad Boha hrech i ad ludziej śmiech”. Jest przysłowie, 
że: „Kto siéje po Pokrowie (t. j. późno), prodajé po korowie, (t. j. marnieje)”. Pasiono 
wtedy bydło cały dzień, ale nie dojono „bo M. Boska brała mleko Jezuskowi”. Tego 
dnia dziewczęta wróżyły o zamążpójściu i wypatrywały jadących swatów - zaczy-
nał się czas wesel, a pannom nie uśmiechało się zimować w tym stanie: „Pokrowy 
pokryjuć trawu listam, ziemiu snieham, a dziauczata szlubnym czepcam”.

dzień aniołów Stróżów (2.10) 
Kościół obchodzi d. 2 Października święto Aniołów Stróżów, których straży Bóg każ-
dego człowieka powierzył. Niegdyś rozumiano (nawet między uczonymi), iż są czarci 
poufalcy (tak zwane matołki), którzy domowe posługi człowieka najpilniéj odbywają.

Jomkupur (dzień oczyszczenia) (4.10) 
Dzień 10-ty Tyszre, noszący nazwę „Soboty-Sobót”, posiada wysoką wagę Soboty, 
w znaczeniu oderwania się od materyjalnej sfery życia i wniknięcia w życie duchowe, 
t. j. zbliżenie się do Boga. Pismo Św. wyraźnie zaznacza zadanie tego dnia, mówiąc: 
„Gdyż w tym dniu Bóg z wami się pojedna, by was oczyścić, abyście ze wszystkich 
waszych przewinień oczyszczeni byli przed Bogiem”. Dla osiągnięcia tego odpuszcze-
nia nakazany jest odpoczynek i umartwienie ciała, pod grozą kary zgładzenia (wy-
kluczenia). Wyrażenie „umartwienie ciała” równoznaczy z postem, odnosi się jednak 
szczególniej do upokorzenia ducha, do skruchy i pokuty.
Pismo Św. przypisuje na „Dzień oczyszczenia” oddzielny rytuał, w którym główną 
rolę odgrywa uroczyste wejście arcykapłana, świątecznie ubranego do Świątyni, skła-
dającego ofiarę z dwóch kozłów, z których jeden losem wyciągnięty, przeznaczony 
jest na całopalenie Bogu, a drugi – na głowie którego arcykapłan położywszy swo-
je ręce, w duchu przelewa na niego wszystkie nieprawości synów Izraela, wszyst-
kie ich przestępstwa i grzechy, zesłany zostaje przez umyślnego do puszczy, by wraz 
z uniesionemi na siebie nieprawościami ludu, zginąć na ziemi pustej, niezaludnionej. 
Cała ta część „służby kapłańskiej” (Awoda), opisana szczegółowo jak w czasie ist-
nienia Świątyni w Jerozolimie była obchodzoną, wchodzi do liturgii „Dnia oczyszcze-
nia” przez obecną Synagogę praktykowanej, a modlący się odmawiają odpowiedni 
ustęp z rzewnem wspomnieniem o utracie Świątyni, Służby kapłańskiej i kultu ofiar.
Synagoga charakter i przeznaczenie tego dnia doskonale pojęła i konsekwentnie prze-
prowadziła. Wypełniając cały dzień modlitwami, między któremi i zarządzony przez 
Pismo Św. akt wyjednania odpuszczenia grzechów przez kozła ofiarnego słowem jest 
zastąpiony, polecając modlącym się przywdziać białe szaty religijne, przypominające 
lniany ornat arcykapłana, zaakcentowała Synagoga tem ostrzej usunięcie się przez 
ten dzień od materyjalnych i światowych zajęć. Idealną i moralną stronę tego dnia 
podniosła, uznając pośredniczącą jego siłę dla człowieka, nie popadając przytem 
w błąd przypuszczenia bezwarunkowej absolucyi, bez współdziałania samego czło-
wieka. Domaga się Synagoga odszkodowania dla pokrzywdzonego, pojednania się 
z obrażonym, szczerej skruchy, bez dopełnienia czego „Dniowi oczyszczenia” wszel-
kiej siły odmawia.

Sukos (Święto szałasów) (9.10) 
Podobnie jak Pesach w połączeniu z Szewuos, przedstawia Święto Sukos stosunek Izra-
ela do boga i przyrody. W Sukos, w to ostatnie święto roku, Izraelici, zaczynając od 
15 Tyszre, mają stawiać szałasy i takowe siedm dni zamieszkiwać, na pamiątkę, że po 
wyjściu z Egiptu zmuszeni prowadzić życie koczownicze w szałasach przemieszkiwali. 
W połączeniu z tą historyczną pamiątką, Sukos obchodzone być ma jako święto zbio-
rów, gdyż w tym czasie zebrany plon w owocach, oliwie i winie zakończa żniwa całego.
Zwyczajem było, że Izraelici owocami i gałązkami w ręku, jako godłami wydajności 
drzew, okazywali radosne objawy, i z tego powodu tradycyja przepisuje dla tych obja-
wów pewne obrzędy przy odmawianiu stosownych błogosławieństw. Bukiet owoców 
i gałązek stanowić mają wg Pisma Św: a) najpiękniejszy owoc drzewa, podług trady-
cyi „Esrog”, tak zwane jabłko rajskie; b) gałęzie palmowe; c) gałęzie z drzewa Awos, 
co ma być „Hadas” - myrta stanowiąca w Azyi drzewo 20 stóp wysokie; d) wierz-
ba z nad potoku. Używanie tych czterech gatunków roślin dawało fantazyi szerokie 
pole do wysnuwania rozmaitych symbolów, o czem Midraszy szeroko się rozwodzą.
Ósmy dzień Sukos stanowi oddzielne święto, zwane „Szemine-Aceres”, zamykają-
ce wszystkie święta całego roku. Synagoga wszakże do 8-u dni świąt dodała jeszcze 
dziewiąty „Symchas-Tora”, w którym kończy się odczytanie ostatniego rozdziału Deu-
terenomium i zaczyna się na nowo odczytanie pierwszego rozdziału Genezis. Dodat-
kowo to święto, przyjęte w całym Izraelu, nie opiera się na żadnym przepisie Pisma 
Św., a jest jedynie objawem radości z powodu ukończenia Pięcioksiągu, czytywa-
nego co Soboty w Synagodze, w porządku rozdziałowym, na cały rok rozłożonym. 
Jak w Sukos odbywa się po synagogach uroczysty pochód z bukietami o czterech ro-
ślinach wyż wspomnianych, tak w Symchas-Tora odbywa się procesyja z rodałami, 
przy odgłosie radosnych pieni, do których przypuszczeni są i chłopcy, którzy z dumą 
obnoszą Tory, owe zwoje pergaminowe w aksamitnych i atłasowych okrywach, 
srebrnemi ozdobami obwieszone. Ta radosna chwila wdraża się w młodociane umy-
sły i budzi w nich w zaraniu życia szacunek dla Zakonu bożego.

kalendarz historyczny a kalendarz księżycowy

Święto rabina Remu na Cmentarzu Remuh w Krakowie. (1931) 
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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44 27
3 Cheszwan
14 October
Dadzibóga

28
4 Cheszwan
15 October
Błogomiry

29
5 Cheszwan
16 October
Barwina

30
6 Cheszwan
17 October
Twardomira

31
7 Cheszwan
18 October
Gniewoboja

1 
8 Cheszwan
19 October
Wszystkich Świętych

2
9 Cheszwan
20 October
Zaduszki

45 3
10 Cheszwan
21 October
Bronisza

4
11 Cheszwan
22 October
Sławobora

5
12 Cheszwan
23 October
Swiatogo Jakowa

6
13 Cheszwan
24 October
Wszewołoda

7
14 Cheszwan
25 October
Grzymisławy bł.

8
15 Cheszwan
26 October
Muczenyka Dymytrija. 
Deń pamjati pomerlych

9
16 Cheszwan
27 October
Boguchwała

46 10
17 Cheszwan
28 October
Hostowidza

11
18 Cheszwan
29 October
Kresława

12
19 Cheszwan
30 October
Wissesławy

13
20 Cheszwan
31 October
Wodzisława

14
21 Cheszwan
1 November
Św. Filipa

15
22 Cheszwan
2 November
Wizimira

16
23 Cheszwan
3 November
Stoisława

47 17
24 Cheszwan
4 November
Jaromiry

18
25 Cheszwan
5 November
Namysława

19
26 Cheszwan
6 November
Stanisława św.

20
27 Cheszwan
7 November
Częstmira

21
28 Cheszwan
8 November
Wprowadzenie  
Bogurodzicy do Św.

22
29 Cheszwan
9 November
Rzepisławy

23
1 Kislew
10 November
Dzierżykraja

48 24
2 Kislew
11 November
Darosława

25
3 Kislew
12 November
Św. Katarzyny

26
4 Kislew
13 November
Wiaczesława

27
5 Kislew
14 November
Pomściboja

28
6 Kislew
15 November
Swiatogo Pyłypa

29
7 Kislew
16 November
Władyboga

30
8 Kislew
17 November
Św. Andrzeja

 1 » 1769. Bitwa pod Lanckoroną.
 2 » 1390. Hołd Wracisława księcia Pomorskiego.
 3 » 1375. Litwa najeżdża Polskę.
 4 » 1771. Powstanie Stanisława Poniatowskiego.
 5 » 1794. Rzeź Pragi.
 6 » 1788. Protestacya Moskwy przeciw poprawie rządu w Polsce. 
 7 » 1612. Polacy opuszczają Moskwę.
 8 » 1412. Ziemia spiżska w zastawie do Polski przyłączona.
 9 » 1674. Bitwa z Turkami pod Chocimem.
10 » 1410. Zwyciężenie Krzyżaków pod Koronowem.
11 » 1227. Leszek Biały zdradziecko w Gąłsawie zabity.
12 » 1809. Sułkowski wsławia się pod Oceaną w Hiszpanii.
13 » 1550. Koronacya Radziwiłłówny.
14 » 1680. Śmierć hetmana Michała Radziwiłła. 
15 » 1474. Ugody królów polskiego i węgierskiego o tron czeski.

16 » 1611. Hołd Jana Zygmunta księcia pruskiego.
17 » 1558. Śmierć Bony.
18 » 1370. Pogrzeb Kazimierza Wgo.
19 » 1655. X. Augustyn Kordecki rozpoczął bohaterską obronę.
20 » 1807. Fryderyk August wjeżdża do Warszawy.
21 » 1568. Zdobycie Sondenburga.
22 » 1335. Traktaty wyszehradzkie. 
23 » 1793. Zamknięcie sejmu Targowiczan w Grodnie.
24 » 1700. Bitwa pod Olkienikami.
25 » 1382. Wielkopolanie z Krakowianami zawierają akt związk.
26 » 1779. Śmierć hetmana Wacława Rzewuskiego.
27 » 1583. Wcielenie Inflant do Polski.
28 » 1627. Pobicie Szwedów na morzu.
29 » 1428. Urodzenie Kazimierza Jagiellończyka. 
30 » 1432. Pobicie Rusinów pod Morachawą.

2014
liStoPad 

 
listopad. november. Prosiniec.  
nojabr. Łystopadeń. novembre. 

november; liczy dni 30.

Jak u zwierząt płuca, a u ryby skrzele, tak drzewom i roślinom liście naturalnemi są im 
dychawkami. Liście te, łaskawa Opatrzność urządziła tak, że gdy jedna z ich powierzchni 
wciąga w siebie powietrze, to wnętrza liści tych trawiąc je, część mniej użyteczną, drugą 
oddają powierzchnią, tak oddalając oddychają, a dowodem oddechu tego, ich tyle 
przyjemna dla nas kwiatów i ziół tylolicznych woń. Tak więc pierwszym życia powszech-
nego stopniem są rośliny; ale do utrzymania życia tego w nich potrzeba znowu stopnia 
pewnego i światła i ciepła, jakie li tylko od pory roku zależą. Miesiąc ten tedy niesie 
ze sobą już porę zimniejszą; ta, odbierając liściom żywioł im niezbędny i w świetle i w 
cieple, sprawia, że liść ten więdnieje, żółknie i opada; od tego teżto Natury zjawiska 
i Praojce nasze, porę tę Listopadem nazywając, w rachubie czasu nie mylili się nigdy. 
Tak, pierwotnego kalendarza, samo rodzinne uczyło ich niebo, a mowy malującej znowu, 
nieodrodna Matka dostarczała ziemia, czerstwa a krewka! jak i żywot nasz, jaki nasze 
wskroś przewiewa dzieje. Temito wsparci, umiejmy uszanować co tak zacnie wywiły 
w nas wieki, a za cudzymi nie idźmy bogami, kiedy nam jeden a własny w całej swej 
boskiej, zewsząd objawia się potędze. Dotąd opiewa Ojców lackich Zakon! U Rzymian, 
m. t. 9. bywał z kolei, ztąd November zwan.

5775. kiSlew 
ma dni 30, licząc od 23 listopada.

zaduszki (2.11) 
Zrana odprawia się za dusze pokutujące w czyscu msza żałobna w kościele ubranym 
w kir; na środku kościoła stoi katafalk. Około południa albo i wcześniéj idzie się za 
księdzem w processyi na cmentarz, tam należy wysłuchać drugiéj mszy żałobnéj, po-
czem ci którzy mają ciała drogich dla siebie osób już pogrzebane na cmentarzu, modlą 
się na ich grobach, groby te stroją wieńcami, gorejącemi lampkami i kagankami. Po 
południu odbywają się nieszpory po kościołach. Lud ma przekonanie że w ten dzień 
dusze zmarłych jeszcze niezbawionych, t. j. w czyścowych mękach zostające, odwie-
dzają swoich krewnych i kumotrów, (lubo same nie są one widzialne), że są obecne 
i chodzą po wsi, a po nabożeństwie żywych idą do kościoła i samé także assystują 
nabożeństwu odprawianemu wówczas przez zmarłych księży, przyczem zmarli służą 
do mszy, dziad zmarły sygnuje i t. p. Niebezpiecznie jest wówczas dla żywych pójść 
tam i śledzić owych zmarłych, gdyż mogą i sami życie utracić (bo łeb im nieboszczy-
ki urwią), równie jak i wywoływać zmarłych i chcieć z niemi rozmawiać. Gdy głow-
nia w ten dzień lub węgielek z pieca lub komina trzaska lub wypadnie, mówią że to 
dusza je wyrzuciła, lub téż sama się w tym ogniu miota. Po wsiach w wilię tego dnia 
idą włościanie do księdza z prośbą o wypominki t. j. o wspomnienie nazwisk zmar-
łych krewnych i polecenie ich modłom wiernych. 

Swiatogo Muczenyka dymytrija (8.11)
Dzień przez Rusinów obchodzony jak święto zmarłych. W cerkwi odprawia się para-
stasi i wypominki za zmarłych. W Światoho Dymitra dusze błąkają się po świecie, 
a nocą przychodzą do cerkwi na modlitwy.

Świętej katarzyny (15.11) 
W ciągu nadchodzacego Adwentu, wg przepisów religijnych zaślubić się związkiem 
małżeńskim nie wolno. Młodzież atoli ciekawa przyszłości, pragnie dociec swojich 
przeznaczeń. I tak młodzieńcy w wigiliję ś. Katarzyny bacznie na sny uważają, wierząc 
że biała kura oznacza ślub z panienką, czarna z wdową, a kura z kurczętami poślubie-
nie wdowy z dziećmi. Sowa to baba mądra, ale ponura i szpetna, siwy koń staroka-
walerstwo. Imienia narzeczonej dowiadują się w podobny do andrzejkowego sposób, 
wkładając pod poduszkę karteczki z imionami i losując jedną. Ścinają także gałązkę 
wiśni i wstawiają do wody. Jeśli ta zakwitnie w okresie B. Narodzenia, kawaler sta-
nie wkrótce na ślubnym kobiercu. Dzień ś. Katarzyny otwiera czas Adwentu, dlate-
go przysłowia mówią: „Święta Katarzyna skrzypki pogubiła, święty Andrzej znalazł, 
schował skrzypki zaraz”, „Święta Katarzyna adwent zaczyna, święty Jędrzej jeszcze 
mędrzej”, „Święta Katarzyna adwent zawiązuje, a święty Andrzej jej poprawuje”.

Swiatogo Pyłypa (28.11) 
Wiliję Rusinów (Śwjatyj Weczer), przypadającą na 6 stycznia, poprzedza czteroty-
godniowy post ścisły (adwent), zaczynający się w dniu św. Filipa i od niego zwany 
Fyłypiką czy Pylypówką. Mówią więc wtedy żartem: Okradli nas! Okradli nas! – ja-
koby okradziono ich z zapust, z możności używania mięsnego jadła aż do Bożego Na-
rodzenia. W przeddzień obchodzą często sutą ucztę mięsną przy częstunku obfitym 
gorzałką, która się nierzadko przeciąga aż do dnia następnego, t. j. ś. Filipa, będące-
go już dniem roboczym. Ztąd przysłowie: „Ne światy (nie święć) światoho Pylypa, 
budesz hoły jako lypa” – zastosowane do tych, którz trwoniąc swe mienie, w dzień 
ten hulance – niby-to jakiemuś świętowaniu – się oddają. Pylypówka oznacza zakaz 
spożywania tłuszczów, w tym masła i mięsa. Używają tylko tłuszczów roślinnych. 
Masło i sery z wielotygodniowym wyprzedzeniem odkładają na świąteczny czas 
w dzieże i kamienne garnce. Bryndzę z krowiego i owczego mleka składują wcze-
śniej, bo już jesienią.

Świętego andrzeja (30.11) 
Noc wilii św. Andrzeja to noc wróżb dziewiczych. Między innemi: jeśli dziewczyna na-
łoży ogień, z jarzyn zgotuje trzy potrawy, nakryje stół na dwie osoby, a potém powié: 
W imię Ojca, Syna, Ducha! Proszę ciebie na wieczerzę Amen! – jej przyszły powinien 
się zjawić, trzy razy stół obejść, potém zniknąć. Jest i łatwiejszy sposób odchyle-
nia tajemnic przyszłości. Dość włożyć pod poduszkę kartki z imionami kawalerów, 
- a ten którego nazwisko wyciągnie się zrana z pod poduszki, ten będzie przyszłym. 
Kartki podobne zawija się w kluski gotujące się we wrzącéj wodzie. Czyj klusek po 
odstawieniu wypłynie najprzód na wierzch, ta najprzód dostanie kawalera wymie-
nionego na kartce. Czasami stawiają dziewczęta rzędem buty od pieca aż do drzwi, 
a czyj but najprzód stanie za drzwiami, ta najprzód wyjdzie za mąż. Rzucają dziew-
częta psu baranie nóżki. Za czyją pies najprzód chwyci, ta najprzód pójdzie za mąż.
Powszechne w chrześcijańskiej Europie wróżby typu andrzejkowego łączą się ze znacz-
nie starszymi wierzeniami, że w tym czasie przybywają na ziemię duchy z zaświa-
tów. Istnieje wtedy możliwość zapytać je za pośrednictwem wróżb o przyszłość. Raz 
drugi pojawia się taka okazja po okresie godów, gdy duchy będą opuszczały ziemię. 
W Rzeszowskiem w noc tę wychodzą zza grobu pokutujące dusze wisielców czy to-
pielców. Aby je odstraszyć od zagród, na podwórzach zapala się ognie św. Andrzeja, 
niewielkie ogniska z wielkanocnych palm wyjętych zza św. obrazów. Za skuteczną 
wróżbę uchodzi nawąchanie się dymu znad tego ognia i pójście spać w stanie lekkie-
go oczadzenia. Zanim kur po raz trzeci zapieje, kawaler zjawi się we śnie pieszo lub 
na koniu. Ten na koniu będzie bogatszy.

kalendarz historyczny a kalendarz księżycowy

Warszawa. Jedna z alejek na Cmentarzu Powąskowskim. (10.1925) 
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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49 1
9 Kislew
18 November
Godzisława

2
10 Kislew
19 November
Bisławy

3
11 Kislew
20 November
Falisława

4
12 Kislew
21 November
Wedenija w Chrom  
Bohorodicy

5
13 Kislew
22 November
Lubomira

6
14 Kislew
23 November
Św. Mikołaja  
Cudotwórcy

7
15 Kislew
24 November
Swiatoi Kateryny

50 8
16 Kislew
25 November
Niepokalane  
Poczęcie NMP

9
17 Kislew
26 November
Chwalimiry

10
18 Kislew
27 November
Skrzesisława

11
19 Kislew
28 Novembe
Skalbimira

12
20 Kislew
29 Novembe
Włastemira

13
21 Kislew
30 Novembe
Swiatogo Andrija

14
22 Kislew
1 December
Gorzysława

51 15
23 Kislew
2 December
Sławoboja

16
24 Kislew
3 December
Wojsławy

17 
25 Kislew
4 December
Chanukka – dzień 1.  
Święto Świateł.

18
26 Kislew
5 December
Gościmira

19
27 Kislew
6 December
Swiatogo Mykolaja

20
28 Kislew
7 December
Bogumiła bł.

21
29 Kislew
8 December
Tomisława

52 22
30 Kislew
9 December
Neporoczne Zaczattia  
Preswiatoi Diwy Marii

23
1 Tewet
10 December
Mirbosławy

24
2 Tewet
11 December
Wigilia Bożego  
Narodzenia

25 
3 Tewet
12 December
Boże Narodzenie

26
4 Tewet
13 December
Męczennika Szczepana

27
5 Tewet
14 December
Ludosława

28
6 Tewet
15 December
Dzień Młodzianków

1 29
7 Tewet
16 December
Radomysława

30
8 Tewet
17 December
Dzierżymiła

31
9 Tewet
18 December
Borysława

1
10 Tewet
19 December
Godysława

2
11 Tewet
20 December
Mieczysława

3
12 Tewet
21 December
Włościmiły

4
13 Tewet
22 December
Bogodara

 1 » 1384. Konfederacya jeneralna w Radomsku.
 2 » 1830. Poselstwo Polskie u Konstantego w Mokotowie.
 3 » 1800. Polacy w bitwie pod Hohenlinden.
 4 » 1653. Bitwa z Kozakami pod Żwańcem.
 5 » 1830. Chłopicki bierze dyktaturę.
 6 » 1549. Burzliwy sejm w Piotrkowie. 
 7 » 1516. Bitwa z Tatarami pod Międzyborzem.
 8 » 1431. Śmierć królewny Jadwigi Jagiellonki.
 9 » 1517. Bona wyjeżdża z Baru do Polski.
10 » 1812. Napoleon w Warszawie.
11 » 1287. Mongoły najeżdżają Polskę.
12 » 1501. Koronacya króla Aleksandra.
13 » 1545. Otwarcie soboru trydenckiego. Hozyusz prezesem.
14 » 1283. Przemysław zabija żonę Luidgardę. 
15 » 1662. Kapitulacya Wolborska z wojskiem niechętnem.
16 » 1564. Zbór biskupów polskich w Piotrkowie.

17 » 1830. Proklamacya Mikołaja do Polaków.
18 » 1575. Śmierć Marcina Bielskiego.
19 » 1612. Moskale mają się do broni przeciw Polakom.
20 » 1834. Śmierć Maurycego Mochnackiego.
21 » 1336. Benedykt XII. papież listownie  

dopomina się o grosz Sgo Piotra.
22 » 1399. Śmierć Henryka księcia opolskiego. 
23 » 1287. Odparcie Tatarów z pod Krakowa.
24 » 1634. Śmierć Jana Alberta kardynała.
25 » 1795. Ukaz wcielający Litwę do Moskwy.
26 » 1389. Śmierć Bodzęty arcybiskupa.
27 » 1499. Potwierdzenie Unii z Litwą w Krakowie.
28 » 1806. Bitwa pod Pułtuskiem i Gołyminem. 
29 » 1590. Walny sejm w Warszawie.
30 » 1655. Śmierć hetmana Janusza Radziwiłła.
31 » 1435. Pokój z Brześciu z Krzyżakami.

2014
Grudzień 

 
december. Grudzień. dekabr. Hrudeń. 

decembre. december; liczy dni 31.

Gdy w opadniętym już liściu Listopad ostatnią polom odbierze ozdobę, już wówczas 
i powietrze oddychalne ostrzejszem przejmuje nas zimnem. Zimna też tego coraz to wyższy 
stopień, nazwały Ojce nasze mrozem, bo nim ujęta ziemia, woda i ciecze wszelkie mrą 
niejako, czyli zastygają co do ruchu i podatności swej, twardnieją; tak tedy twardniejąc 
zmierają niby, zmarzają, zamarzają, marzną, zkąd też i wysłowienie to mróz; ten, kształty 
wszelkie rozdeptanego zatwardza nam błota. Nimto przejęta, świeżo lemieszem poruszona 
skiba, kośnieje i zmienia się w grudę, zkąd i miesiąca tego Grudzień nazwisko. Tak więc 
pór roku wszystkich nazwiska, rdzenną mową swą na pojawach Natury ujmowały Ojce 
nasze, i to w mowie swej, niby w testamencie przekazały nam w puściznie. Ziemia więc, 
jest to wiecznotrwała tablica dziejów ludów tych, jakie jej wydało łono. Naród, co tak 
własną swą zrozumiał matkę, nie jestto jej by od wczora przybysz – kiedy w mowie swej 
tak ją ujął, a odcisnął wiernie, że nawet na czasy potomne, by i najlżejszy powiew pory 
roku żywym mowy odmalował pęzlem, i krańców ziemi tejże, jak daleko jego zasięgały 
plemiona w dziejach swych zostawił prawnukom.

5775. tewet 
ma dni 29, licząc od 23 grudnia.

wilija Bożego narodzenia (24.12) Swiatyj weczir (6.01) 
W ten dzień w całéj Polsce raz tylko na dzień jedzono i to dopiero, kiedy gwiazda 
zeszła. Wstawszy rano, robią włościanie przygotowania do wieczerzy, piekąc struc-
le, gotując ryby i kutiję, składającą się z pszenicy gotowanej z tartym makiem i mio-
dem. Powiadają, że kutiję wprowadził w użycie jeden ze Świętych ruskich, żywiąc 
się nią na puszczy. Na wsi włościanie idą z rana pić do karczmy, lub przynoszą wód-
kę do domu i piją ją na to, aby cały rok mieć szczęście i pragnienie. Jak tylko ukaże 
się pierwsza gwiazda, zaściela gospodyni sianem stół i klepisko pod niem, wierząc, że 
na temże sianie Chrystus się urodził. W każdym rogu izby stoją snopy żyta, a dziew-
ki chodzą po chatach spraszając sąsiadów, zwłaszcza mniej zamożnych. Gospodyni 
łamie się z każdym opłatkiem, bacząc by nikogo nie pominąć, dając przez to znać, że 
gotowa jest przez rok cały dzielić się chlebem z ludźmi sercu jéj bliskiemi. Po spożyciu 
potraw postnych, do których należą grzyby i suszone owoce, biorą włościanie łyż-
kami kutiję i rzucają ją pod powałę; gdy się kutia przylepi cała do powały, znakiem 
to, że będzie urodzaj na wszystką krescencyę; jeżeli się przylepi tylko mak a pszenica 
odleci, to będzie urodzaj na mak i jarzyny ogrodowe, pszenica zaś i inne zboże chybi. 
Po tej zabawie i wieczerzy skręcają ze słomy powrósła, z któremi idą do sadu i tam 
obwiązują niemi drzewa owocowe, aby były rodzajne; strasząc je: „Będziesz rodzi-
ło albo nie będziesz rodziło?”. Na co drzewo niby odpowiada, że będzie rodziło, po 
czém obwija je chłop powrósełkiem.
Jest mniemanie, że jak się powodzi w wilię, tak się przez rok następny powodzić bę-
dzie; dla tego w dniu tym źli ludzie lubią szczęścia próbować. Więc téż stara się je-
den drugiemu coś zręcznie ukraść, aby szczęście sprzyjało rękom jego przez rok cały. 
Przed wieczerzą a czasem i po niéj dziewki wychodzą na podwórze i poszczuwszy 
psów do szczekania, słuchają z któréj strony pies odszczeka, z téj bowiem strony ma 
dla nich przybyć kawaler. Patrzą także w niebo; jeśli jest gwiazdziste, kury ich dużo 
będą miały jaj, a jeżeli mgliste lub pochmurne, będzie dużo mleka. Włościanie śmieci 
zebrane u siebie podrzucają do sąsiedniéj chałupy, żeby tam były pchły, a nie u nich. 
O północy idą na pastuszkową mszę do cerkwi lub kościoła, pasterkę, rozpoczynając 
święto, które zowiął godami, na pamiątkę narodzin Syna Bożego w Betleem w sta-
jence, witanego najprzód przez pasterzy. 

Męczennika Szczepana (26.12) Muczenyka Stefana (9.01)
Pamiątkę pierwszego Męczennika wiary chrześcijańskiéj, św. Szczepana dyakona, za-
chowuje lud dając owies do święcenia. Wierni obsypują księdza w kościele lub cerkwi 
owsem – na znak ukamienowania św. Szczepana, gdy po nabożeństwie odchodzi do 
zakrystii lub kiedy kapłan przechodząc środkiem kościoła skrapia ludzi i zboże wodą. 
Owsa tego zbierze się niekiedy i cały korzec; takowy staje się już własnością księdza.

chanuka (Poświęcenie. Świeczki). (17–24.12) 
Dnia 25-go Kislew (r. 164 przed erą chrześ.) Juda Machabejczyk, po zwycięztwie nad 
Syryjczykami z uwolnieniem Judei od nieprzyjaciół, odbył święty pochód do Jerozo-
limy i, oczyściwszy świątynię, złożył pierwszą ofiarę podług przepisów zakonu na 
nowo zbudowanym ołtarzu. Uroczystość uwydatniała głównie zwycięztwo Juda-
izmu nad heleńskim poganizmem, a po jej ukończeniu postanowiono co rok od dnia 
25-go Kislew obchodzić uroczystość poświęcenia (Chanuka), przez zapalanie w cią-
gu ośmiu dni świeczek, zaczynając jedną świeczką i dodając w każdy następny wie-
czór po jednej tak, że ostatniego wieczora ośm płomieni się pali. Zwyczaj palenie 
świeczek ma powód w legendzie: „Kiedy Grecy byli panami Świątyni, zanieczyścili 
wszystkie naczynia z oliwą do użytku religijnego przeznaczoną tak, że przy poświęce-
niu znaleziono tylko jeden dzbanuszek oliwy nienaruszonej, która do siedmioramien-
nego świecznika, mogła tylko na jeden dzień wystarczyć, cudem wystarczyła na dni 
ośm”. Że palenie świeczek przez 8-m dni ma za cel uwiecznienie pamięci zwycięztwa 
i inauguracyi świątyni, najmniej zaś legendy o dzbanuszku z oliwą, przekonywa treść 
modlitwy na Chanukę przepisanej: „Za cuda, odkupienie, czyny potęgi, wybawienie 
i za wojny, które wiodłeś za przodków naszych, w owych dniach o tym czasie. – Za 
czasów wielkiego kapłana Matatiasza, syna Jochana Chaszmonity i synów jego, gdy 
bezbożne państwo greckie powstało na lud Twój Izraela, aby wyrugować z niego na-
ukę Twoją i odwieść od ustaw woli Twojej, wtedy Ty w wielkości miłosierdzia Swo-
jego wspierałeś ich w czasie ucisku, ich walkę uważałeś za Swoją walkę, ich sprawę 
za Swoją sprawę, ich zemstę za Swoją zemstę, wydałeś silnych w ręce słabych, mno-
gich w ręce nielicznych, nieczystych w ręce czystych, zbrodniarzy w ręce zajmują-
cych się nauką Twoją, a dla Siebie zdobyłeś wielkie i święte imię na świecie Swoim, 
i dla ludu Swego zdziałałeś wielkie wybawienie i odkupienie w dniu owym. A po-
tem weszli synowie Twoi do przybytku domu Twego, wyprzątali pałac Twój, oczy-
ścili Świątynię Twoją, zapalili światła w świętych przysionkach Twoich i ustanowili 
ośm dni Chanuka, by dziękować Ci i wielbić wielkie imię Twoje”.
Św. Jana Ewangelisty (27.12) 
W dzień ten noszono do kościoła wino do poświęcenia ze dworu tylko; lud bowiem, 
nie pijąc wina zwyczaju tego nie znał. Przodkowie nasi stawiali w przeciwieństwie 
dzień ś. Jana Ewangelisty z dniem ś. Jana Chrzciciela; tamten był im najkrótszym 
dniem, ten zaś najdłuższym. Od Chrzciciela bowiem bierzy słońce ku zimie a lato ku 
upałom, od Ewangelisty zaś przesila się słońce ku latu a zima ku mrozom.

dzień młodzianków (28.12) 
Dzieci dostają w tym dniu upominki. Na pamiątkę krwi dzieciątek rozlanéj przez He-
roda, kapłan napawa winem obecnych w kościele.
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Kolędnicy przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łapczycy. (1925) 
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.


