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U BA DAĆ —  NA M ARG INESIE LEDNIC KIEG O  K OZIOŁKA

Rosnące zainteresow anie tradycyjną kulturą W ielkopolski przyczynia się do głęb
szego poznania daw nych zwyczajów, obrzędów, uroczystości. Jednak pewne elementy 
obrzędowości, tradycja których wygasła ju ż  dawno, trudno dziś w pełni odtworzyć, 
a niektóre z nich zrozum ieć. Żywy niegdyś w W ielkopolsce zwyczaj podkoziołka prze
trwał raczej w form ie szczątkowej, a niektóre zabawy i obrzędy z nim zw iązane trudno 
jednoznacznie wytłum aczyć.

Omawiając „lednicką” rzeźbę koziołka łączyłem ją  z wielkopolskim podkoziołkiem 
(J. W rzesiński 1989). W W ielkopolsce we wtorek przed popielcem odbywały się pochody 
przebierańców, które po przejściu przez wieś udawały się z darami do karczmy, lub 
wybranej chaty na wspólna ucztę i zabawę (B. Stelmachowska 1933; J. Dydowiczowa 
1967; J. Klimaszewska 1981). Zabawa ta powinna zakończyć się o północy, lecz często 
przedłużała się do rana. W  pewnym momencie zabawy drzwi zastawiano stołem, przed 
muzykantami stawiano beczkę a na niej talerz, obok którego znajdowała się figurka 
chłopca —  naguska, lub kozła. N a talerz młode panny rzucały zapłatę za taniec. Tym ra
zem, wyjątkowo właśnie dziewczęta musiały płacić za zabawę. A do zabawy zachęcali 
chłopcy śpiewając: A trzeba dać podkoziołka trzeba dać /  dobrze było cały roczek ubadać. 
Znaczenie tej przyśpiewki, wraz z zanikaniem tradycji tego zwyczaju, stało się niejasne. 
Zwłaszcza trudno było wyjaśnić treść wyrażenia „ubadać” . Stało się to tym trudniejsze, 
iż nie odnotowano tego wyrażenia w żadnym Słowniku. W yjaśnienie tego wyrażenia 
znajdujemy przy okazji omówienia badań Edmunda Bojanowskiego nad słownictwem 
W ielkopolski (B. W alczak 1995)'. Ten X[X-wieczny folklorysta i pionier badań diale- 
ktologicznych zanotował około 200 wyrazów i wyrażeń niewątpliwie czysto W ielkopol
skich. Obok nich około 40 zaliczył do grupy o rodowodzie prawdopodobnie wielkopol
skim. W śród tych ostatnich znalazło się także wspomniane wyrażenie „ubadać” , przez 
E. Bojanowskiego tłumaczone: ubadać —  na koniku hasać (za: B. W alczak 1995, s. 62).

W ydaje się, iż zwyczaje związane z okresem postu m ają starszą „pogańską” m e
trykę. Zwłaszcza w obrzędach zapustnych związanych z tradycyjnym i obrzędam i przej
ścia (zima/wiosna) obserwujemy wiele starych, przedchrześcijańskich elem entów, np. 
w zwyczajach towarzyszących zabaw om  zapustnym w idoczna jes t duża rola kobiet. To 
w szystko składa się na potrzebę większego zainteresow ania tradycyjnym i zwyczajami, 
będącymi cennym źródłem historycznym  i m ateriałem dla miłośników folklorystyki.
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