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Dla zachęty drobny fragment (pisownia oryginalna)… 

O częstowaniach i pijatykach sejmikowych 

„Panowie i można szlachta częstowali się na sejmikach uczciwie potrawami 

wybornymi i trunkami dobrymi, najwięcej winem węgierskim, którego im gdzie więcej  

i lepszego dawano, tym większa tam była schadzka. Drobna szlachta nie mieszała 

się z panami, miała swoje osobne stoły po różnych gospodach, a w lecie po sadach  

i podwórzach pod szałasami, gdzie ich przez ciąg sejmiku karmiono i pojono; przy 

każdym takowym stole albo raczej garkuchni znajdował się jeden i drugi z ramienia 

pańskiego sługa albo przyjaciel, dowódzca do ochoty. Potrawy dla drobnej szlachty 

nie były wykwintne, pospolicie mięsiwa: wołowe, wieprzowe, baranie, cokolwiek kur, 

gęsi, indyków, pieczono i warzono pieprzno, słono i kwaśno, aby się lepiej do 

trunków zaostrzało pragnienie. Gdy weszły w modę do stołu łyżki, noże, widelce  

i serwety (jako się o tym napisało pod artykułem o stołach i bankietach ),  

dawano dla szlachty drobnej łyżki drewniane i blaszane, noże i widelce jak najtańsze, 

serwety i obrusy jak najpodlejsze, ponieważ to wszystko nakrycie szlachta owa 

między siebie rozebrała, a czasem i obrus na kawałki porozrzynała i rozerwała tak, 

że kredencerz nie miał co ze stołu zbierać, chyba jeżeli zdążył jaki półmisek albo 

talerz cynowy uratować; reszta naczyń drewnianych, glinianych i blaszanych, tej 

uczcie służących, poszła na rabunek. Od rana dano wódki raz, drugi i trzeci, 

postawiono na stole kilka bochnów chleba, kilka brył masła i kilka pieczeniów w zrazy 

pokrajanych, co naprędce w stojączki między siebie rozerwano; kto czul po tym 

posiłku pragnienie, dano mu piwa. Z resztą obżarstwa wstrzymowano ich, aby mogli 

utrzymać się przy zmysłach i władzy do roboty sejmikowej, na którą ich podług czasu 

do kościoła lub na cmentarz, gdzie się miał sejmik odprawiać, zaprowadzono 

nauczonych, co mają utrzymować lub czemu mają przeszkadzać.  

Po skończonej sesji prowadzono te roty do swoich garkuchniów, gdzie zaczęty obiad 

stykał się z wieczerzą, a ta ciągnęła się do północka albo i białego dnia, gdy nie 

mogąc się wszyscy razem pomieścić do stołu, jedni po drugich zasiadali, czasem po 

dwa i po trzy razy po przespaniu lub wyładowaniu napakowanego żołądka, kładli 

kawalce pieczeniów nie tylko w brzuchy, ale też w kieszenie i torby, co wolno było. 

Do gospodarza należało dostarczać ustawicznie jedzenia i napoju. Ordynaryjnie taką 

szlachtę pojono winem z gorzałką zmięszanym, dla prędszego zawrotu głowy,  

i piwem dla ochłody pragnienia. Pijąc tedy na przemianę raz owę mięszaninę wina  
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z gorzałką, drugi raz piwo, prędko się i niewielkim kosztem popili. Popiwszy się, 

wywracali się i tam zaraz, gdzie który padł, spali: przy stole, pod stołem, pod płotem, 

na środku ulicy, w rynsztoku, w błocie, gdzie kogo nogi taczające się zaniosły  

i powaliły. 

Po smacznym śnie, choć nie w puchowej pościeli, ujrzał się jaki taki bez czapki, bez 

pasa, bez szabli, a czasem do koszuli obrany od jakiego łotra albo i kolegi 

trzeźwiejszego. W takowym stanie szedł do pryncypała, od którego był na sejmik 

sprowadzony, po nadgrodę poniesionej szkody. Jeżeli pryncypał utrzymał się przy 

swojej pretensji, wziąwszy górę nad przeciwną partią, nadgradzał wżwyż rzeczone 

straty swoim adherentom, dawał inne pasy za pasy, czapki za czapki, suknie za 

suknie, w co wszystko panowie burzący opatrywali się dostatecznie, wybierając się 

na sejmiki; jeżeli zaś tych fantów z starej garderoby, z tandety i od dworskich swoich 

nazbieranych na ten koniec brakło, bonifikował pieniędzmi, nie czyniąc w takowej 

nadgrodzie żadnej trudności dla drugiego razu. Ale jeżeli się pryncypał z partią i 

pretensją swoją nie utrzymał, a do tego musiał uciekać z sejmiku, aby nie był 

rozsiekany, szlachcic, który był przy nim, za czerwony złoty, a najwięcej dwa, na rękę 

wzięte, pozbył bez nadgrody sukni, szabli etc., czasem jeszcze do tego ręki, ucha lub 

kawała szczęki wyciętej, albo w cale i życia; bo nie tylko że się z przeciwnikami partii 

swego pryncypała rąbać musieli, popierając interes pański, ale też, popiwszy się, 

sami się między sobą o lada co rąbali. Tę drobną szlachtę zwozili panowie na sejmiki 

brykami, a po skończonym sejmiku rozpuszczali do domów pieszo, zamknąwszy 

garkuchnie i zniknąwszy im z oczu.  

Takie były traktamenta domowe i sejmikowe przez całe panowanie Augusta III.” 

O strojach, czyli sukniach 

„[…] Szlachcic gdy wychodził z domu, przypasywał szablę do boku, brał w rękę 

obuch, który oprócz tego nazwiska mianował się nadziakiem i czekanem. Skład jego 

był taki: trzcina gruba na cal diametru, krótka w pas człowieka od ziemi, na końcu 

ręką trzymanym gałka okrągło-podługowata srebrna, posrebrzana albo w cale 

mosiężna, na drugim końcu u spodu osadzony mocno na tejże trzcinie młotek 

żelazny, mosiężny albo i srebrny, podobny końcem jednym płaskim zawsze do 

szewskiego, drugi koniec jeżeli miał płasko zaklepany jak siekierkę, to się zwał 
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czekanem, jeżeli kończasto, grubo, nieco pochyło, to się zwał nadziakiem, jeżeli 

zawinięty w kółko jak obarzanek, to się zwał obuchem. 

Straszne to było narzędzie w ręku Polaka, ile podówczas, gdzie panował humor do 

zwad i bitwów skłonny. Szablą jeden drugiemu obciął rękę, wyciąć gębę, zranił 

głowę, krew zatem dobyta z adwersarza tamowała zawziętość. Obuchem zaś zadał 

ranę często śmiertelną, nie widząc krwi; i dlatego nie widząc jej nie zaraz się 

upamiętał, waląc raz na raz i nie obrażając skóry łamał żebra i gruchotał kości. 

Szlachta chodząca z tymi obuchami najwięcej odbierała nimi zdrowie swoim 

poddanym, a często i życie. Dlatego na wielkich zjazdach, sejmach, sejmikach, 

trybunałach, gdzie zazwyczaj częste działy się zabijatyki, nie wolno było pokazywać 

się z nadziakiem; w kościele zaś katedralnym gnieźnińskim wisi u wielkich drzwi 

tablica, ostrzegająca o klątwie na takowych, którzy by się do tamtego domu bożego  

z takim instrumentem prawdziwie zbójeckim wchodzić ważyli.- Instrument to był 

prawdziwie zbójecki, bo kiedy jeden drugiego końcem ostrym nadziaka trafił po 

zauszku, do razu zabijał wpędzając w skronie żelazo fatalne aż na wylot. 

Szabla za czasów Augusta była rozmaita. Szabla prosta czarna, alias w żelazo 

oprawna, na rzemiennych paskach; i ta pospolita była zawsze szlachcie ubogiej; 

zamiast capy albo kurszu (są to dwa gatunki skóry, w które szable oprawiano) 

obszyta w węgorzową skórkę; nic to nie szkodziło, bo głownia, alias żelazo stanowiło 

taty szacunek. I nie tylko między drobną szlachtą, ale też między najmożniejszymi 

pany szabla przechodziła od ojca do syna, od syna do wnuka i tam dalej w sukcesji 

między najdroższymi klejnotami. Przy czarnej szabli także chodzili zawsze 

szulerowie, nocni grasanci, szałapuci, których to zabawą było obciąć kogo, 

nakarbować gębę gładką jakiemu galantowi albo Niemca jakiego przepędzić przez 

błoto w białych pończochach. W powszechności zaś czarna szabla używana bywała 

od wszystkich w okolicznościach, w których się spodziewano tumultu, a potem 

rąbaniny. Ci, którzy używali niemieckiego stroju, do takich okazyj brali pałasze 

niemieckie i rapiry obosieczne; na koniec szabla czarna służyła do pojedynku, 

najwięcej tym orężem odbywanego. 

Szabla czarna staroświecka była zawsze krzywa. Z kuźnic wyszyńskich- najbardziej 

popłacała; dobroci jej próbowano, kiedy się dała giąć niemal do samej rękowieści  

i gdy się po takim zgięciu wprost wyprężała. Nastały potem szable proste, staszówki-, 
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hiszpanki wąskie i lekkie, które nie tak wiele przy boku ciężąc, służyły dobrze do 

obrony i odpędzenia napaści niespodzianej. Rękowieści u szabel czarnych były  

z pałąkiem graniastym i małym skobelkiem, żelaznymi; ten pałąk nazywał się 

krzyżem, a skobelek paluchem, od wielkiego palca, który w niego wchodził.  

W dalszym czasie, kiedy sejmy i trybunały zaczęty bywać burzliwe, wymyślono do 

szabel takie krzyże, że całą rękę okrywały; i zwał się taki krzyż furdyment, składał się 

z prętów żelaznych jak klatka i z blachy w środku wielkości dłoni. Dla proporcji tak 

ogromnego krzyża dawano pochwy szerokie jak tarcice, choć do wąskich szabel, 

która moda przeszła potem do wszystkich szabel, nawet i do tych, u których były 

krzyże bez furdymentów. Tę modę niedługo trwającą wymyślili Litwini, a od Litwinów 

przejęli korończykowie, musiała ona jednak bywać dawniej na świecie  

w Rzeczypospolitej Rzymskiej, kiedy poeta łaciński, nie wiem który - czy Horacjusz, 

czy Marcjalisz - napisał te wierszyki na jakiegoś Pomyka: "Grandi in vagina, Pontice, 

claudis acum", co znaczy po polsku: w dużej pochwie Pomyka Igiełka się zamyka. 

Takie szable z szerokimi pochwami i wielkimi krzyżami nosili najwięcej ludzie 

dworscy, szulerowie i szałapuci, którzy mieli upodobanie kiereszować się w kordy po 

wiechach i szynkowniach, bo kogo pobili, to i obdarli, albo się im opłacił, jeżeli się nie 

czuł na mocy i serca nie miał. Wszakże gdy taki oręż, jako ciężki, psował suknią, 

wkrótce go zaniechano, osobliwie, kiedy łagodniejsze obyczaje po grubych i srogich 

następować poczęty. Do paradniejszego stroju używano karabelek tureckich, 

czeczugów tatarskich i patasików w srebro oprawnych albo pozłacanych, albo 

szmelcowanych; takich najwięcej wychodziło ze Lwowa, przez co zwano je 

zazwyczaj lwowskimi. 

Nawiązanie do szabel i karabelów było dwojakiej mody: najdawniejsze było z pasków 

rzemiennych, obszernych, z sprzączkami i cętkami na końcach srebrnymi albo 

pozłocistymi; te paski utrzymowały szablę tuż przy pasie, tak iż krzyż szabli równał 

się z pasem; paski obejmowały sam bok lewy, schodząc się do węzła w tyle, na 

krzyżu człowieka nad pasem, czyli na pacierzu. Takim sposobem nawiązywane były 

rapcie, które tym się różniły od pasków, że były nie rzemienne, ale z jedwabnego 

sznuru, czasem same przez się, czasem srebrem lub złotem przerabiane, czasem  

z samego srebra lub złota. Dworacy, gaszkowie i paniczowie młodzi, jaki mieli żupan, 

takie zakładali i rapcie do karabeli lub szabli, w paskach zaś jedności koloru  

z żupanem nie przestrzegano. 
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Potem nastało nawiązanie długie tak, iż szabla wisiała pod kolanem i idąc trzeba ją 

było koniecznie albo trzymać za krzyż, albo nieść pod pachą, aby się między nogi nie 

wplątała i nie wywróciła. Paski i rapcie zachodziły na cały tył człowieka jak półszorek 

na konia. Ta moda, jako śmieszna i wielce niewygodna, nie trwała dłużej nad pięć 

albo sześć lat; została zarzucona i wrócono się do nawiązania krótkiego i wąskiego, 

nic a nic z tyłu nie zajmującego, tylko sam bok, co też niezbyt wygodno było, bo się 

szabla w chodzeniu tłukła po boku. Nastały potem paski z taśmów srebrnych lub 

złotych, sztuczkami srebrnymi odlewanymi lub srebrno-pozłocistymi gęsto 

nasadzane. Takich pasków zażywano do samych pałasików, w oków srebrny  

i srebrno-pozłocisty oprawnych; nie służyły do szabli czarnej, to jest w żelazne 

skuwki oprawnej, ani do karabeli. Takie paski dla trwałości niektórzy podszywali 

spodem irchą białą, niektórzy, kochający przepych i zbytek, niczym nie podszywali. 

Kiedy w modzie było nosić nóż za pasem, starali się majętniejsi mieć u niego 

rękowieść z jakiego kamienia przedniego albo też z kości lub rogu, srebrem albo 

złotem nabijanej. Pochwa nożowa, pospolicie z skóry czarnej capowej zrobiona, 

ozdobiona była skuwkami srebrnymi, białymi albo pozłacanymi, zszyta misternie nicią 

srebrną albo złotą. I żeby się nóż nie wymknął zza pasa, była przy nim taśma na 

antabce odpowiadającej skuwkom, jedwabna, w kolorze albo srebrna, albo złota,  

i ta się kilka razy około pasa okręcała…” 

Całość tej przecudownej literatury można odnaleźć pod adresem 

http://literat.ug.edu.pl/kitowic/index.htm#spis 

Więcej informacji o autorze na stronie http://www.kitowicz.pl 

 


