Krzywcza

Dubiecko

Dynów

Nozdrzec

V Konferencja Naukowo – Techniczna „Błękitny San”
Jabłonka, 24 – 25 kwietnia 2008

Dydnia

Maria MARCINIAK
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO
W SANOKU

WIERZBA W PEJZAśU KULTUROWYM WSI
NADSAŃSKIEJ

Abstrakt
Występująca na terenach podmokłych wierzba (Salix) znalazła waŜne miejsce w kulturze
wsi. Niezwykła Ŝywotność i wczesne rozpoczynanie wegetacji sprawiło, Ŝe stała się niezbędna
w obrzędowości wiosennej, której celem jest pobudzenie sił Ŝywotnych zarówno przyrody jak i
człowieka. Jako relikt wierzeń przedchrześcijańskich zachowało się przekonanie, Ŝe w
dziuplach wierzby moŜe mieszkać diabeł. W ludowym lecznictwie stosowano wywar z wierzby
do łagodzenia gorączki, a takŜe do usuwania bólu zębów. UwaŜano, Ŝe za jej pomocą moŜna
było pozbyć się „suchot”. Połknięcie bazi z poświęconej palmy miało chronić przed bólem
gardła.
Wierzba wykorzystywana była takŜe w gospodarstwie domowym. Z prętów wyplatano
koszyki, półkoszki do wozu, lasy do suszenia, ogrodzenia. Z drewna wykonywano niecki,
solniczki, szufle do zboŜa, a róŜdŜka z wierzbowej gałązki pomagała w poszukiwaniu wody. Na
wiosnę chłopcy z wierzby robili gwizdki, fujarki i trąbki z kory.

1. Wstęp
Wierzba (Salix spec.) jest najpopularniejszym drzewem/krzewem na terenach
podmokłych. Nieodłącznie skojarzona została z polskim krajobrazem (fot. 1, 2).
Występuje licznie na terenie całego kraju w wielu odmianach. Ogółem w Polsce
występuje 28 gatunków wierzb1, z których najpopularniejsze to wierzba biała, wierzba
krucha, wierzba wiciowa, iwa, wierzba purpurowa czyli wiklina, rokita, wierzba szara
czyli łoza. Nazwa wierzby wywodzi się z języka indoeuropejskiego i łączy się z
rdzeniem słów kojarzonych z wiciem, skręcaniem, co wiąŜe się z jedną z

1

J. Faliński, Wierzby i topole – współtwórcy nadrzecznych krajobrazów i niebezpieczni
przesiedleńcy, Rzeki. Kultura cywilizacja historia. Katowice 2002, s. 107. Wielka
Encyklopedia Powszechna PWN równieŜ Ŝe dziko rosnących gatunków wierzby jest w Polsce
28 dodając jednakŜe, Ŝe zaleŜnie od ujęcia moŜe być tych gatunków 26 lub 30, s. 281.
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waŜniejszych cech wierzbowych gałęzi – giętkością2. Mieszkańcy wsi podkarpackich
odróŜniali kilka gatunków wierzby: wierzbę kruchą, łozę, wiklinę, konopiankę i iwę.
Brano pod uwagę róŜnice zewnętrzne rośliny oraz róŜne cechy określające jej
przydatność w gospodarce człowieka. Podstawowym wyróŜnikiem był pokrój rośliny.
Wierzba jest drzewem, łoza, wiklina to krzewy. Wierzba mogła osiągać duŜe
rozmiary, jej pień był gruby, powyŜej pnia były „obnogi”, czyli najgrubsze
rozgałęzienia, wyŜej „konary”, czyli gałęzie grube i na końcu cienkie gałęzie „pręcie”,
natomiast „łoza” jest krzewem, jej cienkie gałązki jednoroczne – to „latorośle” lub
„pręcie”. RównieŜ róŜniły się kolorem kory, „wierzba” ma korę zielonkawą, „łoza” –
czerwoną, gałązki „wierzby” są kruche, „łozy” – trwałe. Kwiatostany wierzby
nazywane były „kotkami” lub „baziami”. Poszczególne gatunki wierzby róŜniły się
ich wielkością, największe „kotki” były na iwie.

Fot. 1. Przycięte na wiosnę wierzby. Fot. M. Kraczkowski
2

Szerzej o nazwie wierzby i jej etymologii patrz: M. Marczewska, Drzewa w języku i w
kulturze, Kielce 2002, s. 188 i nast.
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Fot. 2. PejzaŜ z wierzbami. Fot. M. Kraczkowski

2. Wierzba w obrzędach dorocznych i rodzinnych
Niezwykła Ŝywotność wierzby i jej wczesne rozpoczynanie wegetacji sprawiło,
Ŝe stała się niezbędna w obrzędowości wiosennej, której celem jest pobudzenie sił
Ŝywotnych zarówno przyrody jak i człowieka3. Wierzba rosnąca na terenach
podmokłych, a więc naleŜąca do róŜnych środowisk – ziemi i wody, w kulturze
ludowej traktowana jest jako roślina mediacyjna, łącząca dwa światy. Istotny jest tu
kontakt z wodą, substancją zawierającą siły Ŝyciodajne.
Ostatnia niedziela wielkiego postu nazwana jest potocznie Palmową, niekiedy
Kwietną. Tego dnia powszechnie święci się palmy, twierdząc, Ŝe czyni się to na
pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, której mieszkańcy rzucali Mu pod nogi
palmowe gałęzie. Na terenie południowo-wschodniej Polski palmę robiono z trzciny,
gałązek wierzbowych, „krzyŜowego drzewa”, dodając barwinek lub jałowiec. Palmę
obwiązywano batogiem słuŜącym później do poganiania zwierząt. W palmie
połączono elementy związane z symboliką wiecznie trwającego Ŝycia (rośliny
zimozielone) oraz Ŝycia odradzającego po zimowej martwocie (wierzba). Po
poświęceniu często smagano się palmą wypowiadając słowa „Palma bije nie zabije, za
sześć noc Wielka Noc”. Najczęściej smagali palmą chłopcy dziewczęta, ale takŜe ten
3

Poza omawianym terenem wierzba pojawia się w obrzędowości weselnej, jako „marszałka”
oraz jako materiał z którego wykonana była chomełka, na którą nawijano włosy młodej
męŜatce. Wierzba występuje tu wymiennie z leszczyną i jabłonią, roślinami związanymi z
magią płodności.
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kto święcił palmę uderzał nią domowników. UwaŜano, Ŝe zwyczaj ten nawiązuje do
biczowania Pana Jezusa. JednakŜe rzeczywistym celem smagania było przekazanie w
sposób magiczny Ŝywotnych sił zawartych w wierzbie i zapewnienie tym samym sił
witalnych smaganej osobie. Po powrocie do domu naleŜało iść do stajni i palmą
pogłaskać krowę „Ŝeby czarownice nie miały dostępu”. Wierzono, Ŝe w ten sposób
ochroni się ją przed urokami. Niekiedy głaskano palmą bydło od pyska w kierunku
ogona – „Ŝeby grzmotów się nie bało”. Część palmy dawano z kawałkiem chleba
krowom do zjedzenia. UwaŜano, Ŝe w ten sposób zapewni się ochronę przed urokami,
czarownicami, odgoni złe duchy, a wszystko po to, by krowy dobrze się chowały,
dobrze wyglądały i były tłuste. RównieŜ w tym przypadku następowało na poziomie
magicznym przekazanie zwierzęciu sił rozrodczych wierzby. Palma wykorzystywana
była równieŜ podczas pierwszego wypędu bydła na pastwisko. Powszechnie uŜywano
wówczas palmy, którą uderzano zwierzę. Pasterz zabierał palmę w pole i w ciągu dnia
powinien kilkakrotnie uderzyć kaŜdą krowę. Wierzono, Ŝe zapewni się w ten sposób
ochronę przed odebraniem mleka przez czarownice, a krowy nie będą się „gziły”.
Palmę przechowywano w stajni, lub na strychu za krokwią, niekiedy wbijano ją w
strzechę lub stawiano w oknie obory. Przydatna bywała w ciągu roku. Gdy
zachorowała krowa, jednym ze sposobów jej leczenia było okurzanie dymem ze
spalonej palmy. Palmę wykorzystywano takŜe w magii mającej zapewnić urodzaj
zbóŜ. Na tydzień wbijano palmę w pole, najczęściej w pszenicę lub Ŝyto, „Ŝeby kłosy
były jak palma”. Wbita w zagon w Wielki Piątek miała chronić przed gradobiciem. Na
Wielkanoc uŜywano jej jako kropidła, kiedy gospodarz w Lany Poniedziałek szedł
święcić pola. Wierzono, Ŝe zabieg ten uchroni zasiewy przed gradem. Niekiedy
podkładano ją pod pierwszą przyoraną skibę, co miało zapewnić wysokie plony. We
wszystkich zastosowaniach wykorzystywano witalne siły wierzby. Potęguje je kontakt
z wodą, która choć sama nie jest płodna, jest niezbędna do Ŝycia. Ze środowiskiem
wodnym związana jest takŜe trzcina. Wierzba, korzeniami sięgając sfery chtonicznej,
ma tym samym wpływ na siły wiecznego odradzania, „opiekuje się” ziarnem
wrzuconym w glebę. Wierzba i trzcina działają więc wspólnie, a ich moc wzmacnia
poświęcenie palmy w kościele.
Jeśli w domu były małe dzieci, do kołyski wkładano „bagnięta” (wierzbowe
gałązki) z poświęconych palm i stawiano je skrzyŜowane w oknach, by chronić przed
mamunami – boginkami zamieszkującymi lasy i brzegi rzek i zamieniającymi dzieci.
KrzyŜ dodatkowo „zamykał” dostęp do dziecka. Gdyby jednak mimo stosowanych
środków ochronnych do zamiany doszło, naleŜało odmieńca trzykrotnie uderzyć
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wierzbowym prętem. Boginka wówczas odda porwane dziecko i zabierze swoje.
Palma przydatna była takŜe gdy nadciągały burzowe, gradowe chmury. Gdy
grzmiało – stawiano ją w oknie lub palono, by z komina wygnać diabła ściągającego
pioruny4. Właściwości ochronne wierzby wykorzystywano takŜe przy stawianiu
nowego domu, pod przyciesie dając kawałki poświęconej palmy5. Wierzba miała
chronić nowo stawiany budynek, ale takŜe zapewnić dobrobyt przyszłym
mieszkańcom.
Stosunek do wierzby był ambiwalentny. Z jednej strony uwaŜano, Ŝe chroni
dobytek, z drugiej posądzano ją o kontakty z istotami nadprzyrodzonymi. Istoty te,
wywodzące się jeszcze z mitologii pogańskiej (gdzie być moŜe były duchami
opiekuńczymi, stąd apotropeiczność wierzby), przyjęły postać diabła. Opowiadano
sobie o diabłach straszących w starych wierzbach. Znane było powiedzenie, Ŝe „na
iwie diabeł się kiwie”, interpretowane w dość oryginalny sposób. UwaŜano, Ŝe
samobójcy często wieszali się na iwach6, a do tego kroku popychał ich diabeł7.

3. Wierzba w ludowym lecznictwie ludzi i zwierząt
Wierzba znalazła zastosowanie równieŜ w lecznictwie ludowym ludzi i zwierząt.
Lecznictwo ludowe niekiedy zawiera elementy magii, zwłaszcza w działaniach
mających ochronić przed chorobą. Najbardziej znane zastosowanie wierzby dotyczy
gałązek wierzbowych wchodzących w skład palmy. Po przyjściu do domu naleŜało
połknąć bazie, co miało chronić przed bólem gardła. Podobnie głaskanie palmą krów
miało chronić je przed urokami, które według powszechnego przekonania były
przyczyną wszelkich chorób. W dziuplach wierzb składano takŜe obcięty kołtun8.
Jeden ze sposobów pozbycia się febry polegał na trzykrotnym chuchnięciu w

4

Podobnie wierzono na Rusi południowej. Twierdzono równie, Ŝe w czasie burzy nigdy nie
powinno szukać się schronienia pod wierzbą, bo zły duch tam się kryje i Bóg pioruny nań
zsyła. J. Talko-Hryncewicz, Zarys lecznictwa ludowego na Rusi południowej, Kraków 1893, s.
391.
5
W okolicach Rymanowa zanotowano, Ŝe zielone gałęzie wierzby zatykano w momencie
postawienia krokwi. J. Turek, Zwyczaje, przesądy i obchody istniejące dotąd i w części
zatracone koło Rymanowa i doń przyległych włościach, 1881, Archiwum Muzeum
Etnograficznego w Krakowie.
6
Ślad powyŜszego przekonania znalazł się w dowcipie o chłopie, który chciał się powiesić,
wybrał do tego celu wierzbę rosnącą nad rzeczką, zarzucił sznur, ale gałąź pod jego cięŜarem
się złamała i wpadł do rzeki, z której ledwo udało mu się wydostać, całe wydarzenie skwitował
stwierdzeniem: przez tą głupią wierzbę byłbym się utopił!
7
W niektórych regionach Polski panowało przekonanie, Ŝe Judasz powiesił się na wierzbie.
8
Częściej jednak kołtun zakopywano pod krzakami czarnego bzu (Sambucus nigra), o którym
panowało powszechne przekonanie, Ŝe w jego korzeniach mieszka diabeł.
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wywiercony w pniu wierzby otwór i natychmiastowym zatkaniu go. Wierzba
„przejęła” wówczas chorobę. Ale teŜ wykorzystywano rzeczywiste właściwości tego
drzewa. Napar z wierzbowej kory uŜywany był do łagodzenia gorączki. Płukanie
odwarem z kory wierzbowej miało łagodzić ból zębów9.

4. Wierzba w gospodarstwie wiejskim
Wierzba znalazła szerokie zastosowanie w codziennym Ŝyciu. Najpopularniejsze
było wykorzystywanie wierzbowych gałązek – „pręci”. Ich giętkość wykorzystywano
do wyplatania koszyków potrzebnych w kaŜdym gospodarstwie (fot. 3). Koszyki
moŜna było kupić na targu, ale teŜ prawie kaŜdy gospodarz potrafił sam je wykonać.
Do wyplatania koszyków uŜywana była „łoza”, którą ścinano jesienią, gdy opadły
liście. Koszyk najczęściej był owalny, lub na terenach nadsańskich, półokrągły, o
jednej ściance prostej. Półokrągłe uwaŜano za praktyczniejsze, łatwiejsze w noszeniu.
Pracę nad koszykiem rozpoczynano od przygotowania kabłąka, który najczęściej był z
grubszej gałęzi wierzbowej lub, rzadziej, z pnia jodełki. Odpowiedniej grubości pręt
rozgrzewano nad ogniskiem lub w piecu chlebowym. Rozgrzewano tak długo, aŜ
pojawiła się para. Następnie pręt zaginano na formie, którą był jakiś pień drzewa.
Wygięte końce związywano sznurkiem, by utrwalić kształt. Następnie w odległości
ok. 2 – 3 cm od końca, pręt podcinano, po czym osadzano poprzeczkę. Końce pręta
ścinano, a w połowie jego długości „przeszczypano”, czyli zrobiono na wylot
poziomy otwór, w którym później osadzano Ŝebro. Przygotowany pręt osadzano
między końcami kabłąka otaczając je ściętymi końcami, które po zagięciu
przywiązywano cienkimi witkami. Kolejną czynnością było osadzenie Ŝeber w
wyciętym otworze. Następnie zaczynano wyplatać dno przekładając cienkie pręty
między Ŝebrami raz w jedną, raz w drugą stronę. Po pewnym czasie naleŜało osadzić
kolejne Ŝebra, dzięki czemu plecionka była odpowiednio gęsta. Pomocny był
szpikulec, którym wpychano zaostrzone końce prętów w oczka plecionki. Po
osiągnięciu poŜądanej wielkości dna, Ŝebra zaginano ku górze i rozpoczynano
wyplatanie ścianek. Krawędź kosza wykańczano wplatając cienkie końce Ŝeber w
ścianki boczne, co dawało efekt „kosy”, czyli rodzaju warkocza. Kosze miały róŜne
rozmiary, zaleŜnie od potrzeb. W kaŜdym gospodarstwie było ich kilka, o róŜnym
przeznaczeniu. SłuŜyły przede wszystkim do noszenia ziemniaków. Niekiedy
9

Na Ukrainie południowej uwaŜano, Ŝe kąpiel w wodzie z dodatkiem liści wierzbowych oraz
kory leczy dzieci z „wielkiej choroby” (epilepsja) oraz z suchot. J. Rostafiński, Zielnik
czarodziejski to jest zbiór przesądów o roślinach, „Zbiór Wiadomości do Antropologii
Krajowej”, R. 18, s. 28.
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wykorzystywano je jako gniazda dla kur, zawieszano je wówczas w sieni na ścianie. Z
„łozy” pleciono równieŜ owalne opałki słuŜące m.in. do noszenia siana czy plew.
Koszyki zwykle wyplatano zimą, pracując w kuchni. Wprawnemu koszykarzowi na
wykonanie jednego kosza wystarczył jeden dzień. Narzędzi w czasie wyplatania kosza
uŜywano niewiele, do pracy potrzebny jest tylko ostry nóŜ i szpikulec.

Fot. 3. Opałka i koszyki wiklinowe. Fot. M. Kraczkowski

Fot. 4. Koszyk wiklinowy i niecki z wierzbowego drewna. Fot. M. Kraczkowski
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Okorowane pręty wierzbowe były surowcem do wyrobu koszyków do
formowania chleba. Koszyk powstawał przez skręcanie prętów na specjalnej formie,
jaką był odpowiednio zaokrąglony pień. Pracę zaczynano od środka dna.
Poszczególne skręty zbijane były małymi gwoździkami. Koszyki do formowania
chleba były okrągłe lub owalne.
Z „łozy” wyplatano takŜe półkoszki do wozu. Miejscem pracy było boisko w
stodole. Najpierw przygotowywano szkielet z grubszych gałęzi, które odpowiednio
wyginano (przyjmowały kształt płaskiego „u”). Końce Ŝeber związywano drutem lub
sznurkiem, by nie rozchodziły się, następnie wyplatano dno i rozchylające się ku
górze boki.
Prętów wierzbowych uŜywano równieŜ do konstrukcji płotów10. Słupy
ogrodzenia wykonywano niekiedy z dębiny, jako drewna najtrwalszego. Natomiast
połacie wyplatano z wierzby. Było kilka rodzajów plecionych płotów. Często płot
powstawał przez przeplatanie pionowe trzech poziomo ułoŜonych Ŝerdzi. Innym
sposobem grodzenia było wyplatanie poziome (fot. 5). Słupki wówczas były
najczęściej wierzbowe (co miało tę zaletę, Ŝe często ukorzeniały się i były dzięki temu
bardzo trwałe), wbijano je w ziemię dość gęsto. Między nimi poziomo przeplatano
wierzbowe witki, niekiedy układając je w warkoczowe wzory (fot. 7). Furtki w takich
ogrodzeniach bywały tylko zastawiane.

10

Szerzej o konstrukcji płotów: H. Olszański, Płoty i ogrodzenia w Polsce, „Materiały
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”, R. 25, s. 53-72.
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Fot. 5. Wykorzystanie wierzbowych gałązek
w konstrukcji płotu Ŝerdziowego.
Fot. M. Kraczkowski

Fot. 7. Płot pleciony z wierzbowych gałęzi. Fot. M. Kraczkowski
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Fot. 6. Fragment plecionego płotu na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku. Fot. M. Kraczkowski

Giętkość prętów wykorzystywana była do wykonania namiastki zawiasów –
splatano łozowe kółeczka, na których osadzano furtkę lub bramę. W podobny sposób
rozwiązano zamykanie furtki – skręcone z łozy kółeczko nakładano na słupek płotu i
furtkę. Niekiedy z łozy wyplatano rodzaj poprzeczek, na których opierano końce
poziomo ułoŜonych Ŝerdek ogrodzenia (fot. 5).
Z prętów wierzbowych (lub leszczynowych) wykonane było dno lasy do suszenia
owoców. Pręty przybijano do poprzeczek przybitych do drewnianej ramy lub
wyplatano techniką krzyŜowo-Ŝeberkową.
Wierzbowa plecionka znalazła zastosowanie w konstrukcji stodół. Niekiedy
dolną część ściany, poniŜej podłogi, wyplatano, co ułatwiało krąŜenie powietrza.
Pęki wierzbowych gałązek układano wzdłuŜ rowów melioracyjnych oraz
umacniano nimi brzegi rzeki, przytrzymując je wierzbowymi kołkami, które puszczały
korzenie i rozpoczynały samodzielne Ŝycie.
W Dydni i okolicznych wsiach do przechowywania zboŜa uŜywano słomianych
beczek zszywanych ze słomianych wałków. Do zszywania uŜywano cienkich,
rozdartych wzdłuŜ witek. Takimi wiciami zszywano równieŜ wałki słomiane, z
których robiono koszyki do formowania chleba.
RównieŜ drewno wierzbowe znalazło zastosowanie w wiejskim gospodarstwie.
Powszechnie uwaŜane za lekkie i łatwe w obróbce porównywane było z drewnem
lipowym. Z pnia wierzby robiono m.in. niecki (fot. 4) oraz długie koryta do sparzania
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zabitej świni. W celu wykonania niecki naleŜało pień pociąć na kawałki
odpowiadające długości niecki. Następnie rozłupywano go za pomocą klinów i
siekiery wzdłuŜ na dwie części, po czym siekierą oczyszczano z kory i nadawano
odpowiedni kształt. Wnętrze wydrąŜano za pomocą najpierw siekiery, potem ciosły i
wygładzano skobliczką. Powierzchnię zewnętrzną wygładzano ośnikiem. DuŜą zaletą
niecek i koryt z wierzbiny (podobnie jak i lipowych) była ich lekkość. Z grubszych
gałęzi wierzby wyrabiano solniczki. Odpowiedniej długości klocek rozłupywano, po
czym wydrąŜano wnętrze, a dno wprawiano z kawałka deseczki o półkolistym
kształcie. Solniczka drewniana uwaŜana była za znacznie lepszą od metalowej, która
od kontaktu z solą rdzewiała. Z czasem jednak takŜe drewniana przechodzi solą i
drewno mięknie.
Z wierzbowego drewna były takŜe szufle do zboŜa i siedleczki tj. małe szufelki
do nabierania np. mąki czy ziarna. Z przepołowionego pnia wydrąŜano czerpak szufli i
wycinano uchwyt tworzący z czerpakiem jedną całość. UŜywane przez kosiarzy
stoŜkowate pochewki na osełkę równieŜ najczęściej zrobione były z wierzby11.
Wierzbowe deski były dobrym materiałem na róŜnego rodzaju stołki.
Z prostych, grubszych gałęzi (najlepsza była iwa) robiono sztyle do wideł, motyk,
łopat. Dobrym materiałem na trzonki była takŜe leszczyna, ale uwaŜano, Ŝe szybko
„grębieje”, podczas gdy sztyle z wierzbiny nawet w złych warunkach przechowane
„nie grębieją”.
Wierzbowe drewno nadaje się do darcia łyka, z taśmy wierzbowej robiono
niekiedy „obiecaje”, czyli brzegi sitek – „kopytek” do cedzenia mleka, a takŜe obręcze
do maśniczek, skopców do dojenia mleka i innych naczyń klepkowych.
Jeśli wierzba była odpowiednio gruba, cięto pień na deski, z których m.in. były
burty wozów do woŜenia ziemniaków. Deski takie uŜywane były teŜ do
konstruowania wychodków, czyli potocznie mówiąc „sraczy”, a takŜe do szalowania
ścian stodół o konstrukcji szkieletowej.
Drewno wierzbowe, jak większość drewna lekkiego, miękkiego, nie było cenione
jako materiał opałowy. Spalało się szybko, dobre było ewentualnie na rozpałkę, ale
„na chleb pieca nie nagrzeje”12.
Powszechne wierzono, Ŝe „wierzba ściąga wodę”. Efektem było przekonanie, Ŝe
11

Szerzej o produkcji niecek itp. D. Blin-Olbert, Rzemiosło drzewne w doliniańskiej wsi
Nadolany, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”, R. 29, s. 73-84.
12
Taka niska ocena drewna wierzbowego jako materiału opałowego znalazła odbicie w
znanym w Polsce powiedzeniu, Ŝe z wierzbowym opałem i kozim koŜuchem zimy nie da się
przetrwać.
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za pomocą wierzbowej róŜdŜki moŜna znaleźć wodę. RóŜdŜka to rozdwojony pręt
wierzbowy długości około 0,5 metra, naleŜało jej końce ująć w dłonie i chodzić po
terenie, gdzie chciano znaleźć wodę. W miejscu występowania wody koniec róŜdŜki
wyginał się ku dołowi wskazując miejsce, w którym naleŜało kopać studnię. JednakŜe
nie kaŜdy człowiek miał odpowiednie predyspozycje do posługiwania się róŜdŜką.
Ten sposób poszukiwania wody stosowany jest do dnia dzisiejszego i uchodzi za
skuteczny.
Wierzba traktowana jest takŜe jako uzupełnienie paszy. Jest lubiana przez króliki,
którym daje się wierzbowe gałązki, by ścierały sobie zęby. Bardzo chętnie obgryzają
ją kozy, a takŜe konie oraz krowy nie gardzą wierzbowymi listkami.
Na wiosnę chłopcy z wierzby robili gwizdki, fujarki i trąbki z kory (fot. 8). Gdy
wierzba „puści soki” ucina się kawałek gałązki i obtłukuje trzonkiem noŜa, po czym
zsuwa się tak poluzowaną korę. Następnie w pobliŜu jednego końca wycina się
półkolisty otwór. Jeden koniec zatyka się korkiem wyciętym z gałązki, równieŜ drugi
koniec zatyka się, jednak najpierw wykonuje się skośne zacięcie, powstaje w ten
sposób ustnik gwizdka. Podobnie wykonuje się fujarkę, tylko w ściance wycina się
dodatkowe otwory13. Inaczej wykonuje się trąbkę. Korę na grubej gałęzi nacina się
spiralnie, po czym delikatnie się ją zsuwa. Kora samoczynnie zwija się w trąbkę.
Koniec taśmy spina się patyczkiem lub kolcami dzikiej róŜy. W węŜszym końcu
osadza się stroik z drewna. Trąbka wydaje dość specyficzny dźwięk, stąd nazywana
bywała „pierdą”.

13

Na pobliskiej Ukrainie mówiono, Ŝe fujarka zrobiona z wierzby, która nie słyszała piania
koguta wydaje tony dźwięczniejsze, a nawet niekiedy ludzkim głosem się odzywa. J. TalkoHryncewicz, op. cit., s. 408.
92

Wierzba w pejzaŜu kulturowym wsi nadsańskiej

Gwizdki z wierzbowych gałązek i trąbki z kory. Fot. M. Kraczkowski

W starych wierzbach często znajdowały się dziuple, w których gromadziło się
próchno. Skrzętne gospodynie wybierały je i uŜywały jako bardzo dobrej ziemi do
„wazonków”, czyli jako ziemi doniczkowej.
Podsumowując, naleŜy stwierdzić, Ŝe wierzba znalazła wszechstronne
zastosowanie w Ŝyciu mieszkańca wsi nadsańskiej. Jej rola jednak maleje wraz ze
zmianami cywilizacyjnymi. Pozostaje tylko jako niezbędny, darzony sentymentem,
element polskiego krajobrazu.
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