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czeskich wierzba, rzucona pod wiatr, miała 
odpę dzić  burze, a rzucona w  płomienie 
poż aru, zmniejszała je i gasiła.

Natomiast lecznicze właś ciwoś ci po�
ś wię conej palmy w  stosunku do ludzi, ż ar�
tobliwie opisywał w  „Postylii” Mikołaj Rej 
z Nagłowic: „W kwietniową  Niedzielę , kto 
„bagnią tka”, czyli kotki, tj. pą czka z palmy 
wielkanocnej nie połkną ł, ten już  zbawie�
nia nie otrzymał.” Wierzono bowiem, ż e 
połknię cie „pą czka wierzbowego” z palmy 
zdrowie przynosi, zapobiega chorobom 
gardła, płuc i wszelkim bólom. Również  
przeciw zimnicy — febrze, pito odwar 
z bazi wierzbowych, pochodzą cych z po�
ś wię conej palmy. Czę sto też , (o  czym już  
w  podobnym kontekś cie wspomniano), 
tym razem już  po powrocie z koś cioła 
z poś wię conymi palmami, chłostano się  
nimi dla zdrowia, powtarzają c:

„Nie ja biłem — wierzba biła!
Już  za tydzień  Zmartwychwstanie!
Jak na rzece lodu bryła,
Niech się  zdrowie krzepkie stanie!” 
Powyż sze właś ciwoś ci poś wię conych 

palm wielkanocnych, były też  pewnie po�
wodem funkcjonowania powszechnego 
w  naszym kraju zwyczaju obdarowywania 
się  nimi. W  Niedzielę  Kwietną  palmami 
obdarowywano dostojników duchownych
i ś wieckich, np. właś cicieli domów. Do 
dzisiaj palmy bywają  ofiarowywane naj�
młodszym — małym dzieciom. Zwyczaj ten 
zwany jest na Kurpiach, mię dzy innymi 
w  miejscowoś ci Łyse w  Puszczy Zielonej,

gdzie wykonuje się  najwię ksze i najbar�
dziej strojne palmy. Im mniejsze dziecko 
w  rodzinie, tym na palmie (czę sto ponad 
kilku metrowej) zawiesza się  dłuż szą  
wstę gę , ż eby dziecko idą ce z rodzicami 
w  procesji, mogło jej dosię gną ć  rą czką . 
Kurpie wierzą , ż e wysmukła palma doda 
dziecku strzelistoś ci i urody.

Z palm snuje się  też  wiele wróż b. I tak 
w  Jurkowie nad Dunajem dziewczę ta liczą  
bazie na gałą zkach wchodzą cych w  skład 
palmy. Jeś li uzyskają  liczbę  parzystą , to 
pewne jest zamą ż pójś cie jeszcze w  tym ro�
ku. Charakter matrymonialny mają  również  
wróż by z pą czków bazi stosowane w  Po- 
znań skiem. W  dzień  Wielkiej Nocy dziew�
czę ta zrywają c tam pą czki, nadają  im imio�
na chłopców, po czym rzucają  je do wody. 
Zatonię cie pą czka ź le wróż y imiennikowi, 
mówi się , ż e moż e umrzeć  w  cią gu roku.

Palmy, z którymi obecnie chodzimy do 
koś cioła w  Niedzielę  Palmową , są  głównie 
kupowane wcześ niej na targowiskach, 
a nawet w  sklepach z rę kodziełem czy 
kwiaciarniach. Jedynie na wsi wiele osób 
wykonuje jeszcze palmy samodzielnie, 
ozdabiają c je według dawnych wzorów. 
Czę sto też  i dzisiaj kultywuje się  stare 
praktyki, głównie hodowlane i rolnicze 
z uż yciem palmy wielkanocnej. Mieszkań �
cy miast zaś  ustawiają  poś wię cone palmy 
w  wazonie, gdzie głównie dla celów de�
koracyjnych stoją  do nastę pnych ś wią t. 
Czasem ktoś , dla ż artów raczej -  połknie 
kosmatą  bazię . ■
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„To jedna z najważ niejszych ksią ż ek historycznych, jaką  kiedykolwiek wydał 
Oxford”

The Independent

„Ci, którzy mówią , ż e historia jest nudna, po lekturze „Europy” muszą  zmie�
nić  zdanie.”

The Daily Telegraph

„Ta waż ą ca prawie dwa kilo księ ga obejmuje dzieje Europy od staroż ytnej 
Grecji po upadek imperium sowieckiego. Davies, niczym sprawny reporter, 
uwiecznia w  cią gu migawek najważ niejsze m omenty historii Starego Konty�
nentu.

The Economist

„Brytyjski historyk stworzył imponują ce dzieło, o którym historycy ogłosili 
werdykt: lektura obowią zkowa.”

The Times

„Przepisy kulinarne z epoki kamienia łupanego, kawały opowiadane przez 
staroż ytnych Greków, począ tki prezerwatywy — to tylko niektóre smakowite 
ką ski z całej plejady wydarzeń , które miały wpływ na dzieje Europy.”

Wall Street Journal

„Od epoki lodowcowej po zimną  wojnę , od Lublina do Dublina, od króla 
Minosa po Margaret Thatcher — te i wiele innych faktów, postaci i wydarzeń  
Norman Davies zdołał pomieś cić  w  jednym tomie swej historii Europy.”
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