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O Wielkim Piątku i dyngusie – druga część specjalnej
edycji Zielonogórskiego Salonu Poezji
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Kategoria - Kultura
Kiedy: 04 kwietnia 2021 od 17:00 do 17:50
Gdzie: al. Wojska Polskiego 9, Zielona Góra
Ceny:
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Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zaprasza 4
kwietnia br. (niedziela) o godz. 17.00 na drug? cz??? specjalnej edycji Zielonogórskiego
Salonu Poezji online pt. O Wielkim Pi?tku i dyngusie na podstawie pami?tników ks. J?drzeja
Kitowicza, Opis obyczajów za panowania Augusta III.
Gospodarz Salonu, scenariusz Andrzej Buck.
Transmisja – www.facebook.com/biblioteka.norwida
Ks. J?drzej Kitowicz (1728-1804) historyk, pami?tnikarz. Autor znakomitych pami?tników
„Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III”, w którychplastycznie i drobiazgowo
ukaza? obraz ?ycia szlachty z po?. XVIII wieku oraz relacji pami?tnikarskich z czasów Augusta
III i Stanis?awa Augusta Poniatowskiego „Pami?tniki, czyli Historia polska”. Szczegó?owe opisy
przekazywane s? barwnym j?zykiem i zawieraj? liczne anegdoty. Dzi?ki Opisowi obyczajów
Kitowicz bywa traktowany jako jeden z prekursorów polskiej etnografii. W latach
1779-1804 proboszcz w Rzeczycy (ziemia rawska).

Opis obyczajów za panowania Augusta III
O dyngusie
By?a to swawola powszechna w ca?ym kraju tak mi?dzy pospólstwem, jako te? mi?dzy
dystyngwowanymi: w poniedzia?ek wielkanocny m??czy?ni oblewali wod? kobiety, a we wtorek
i w inne nast?puj?ce dni kobiety m??czyzn, uzurpuj?c sobie tego prawa a? do Zielonych
?wi?tek, ale nie praktykuj?c d?u?ej jak do kilku dni.
Oblewali si? rozmaitym sposobem. Amanci dystyngwowani, chc?c t? ceremoni? odprawi? na
amantkach swoich bez ich przykro?ci, oblewali je lekko ró?an? lub inn? pachn?c? wod? po r?ce,
a najwi?cej po gorsie ma?? jak? sikawk? albo flaszeczk?. Którzy za? przek?adali swawol? nad
dyskrecj?, nie maj?c do niej ?adnej racji, oblewali damy wod? prost?, chlustaj?c garkami,
szklenicami, du?ymi sikawkami i prosto w twarz lub od nóg do góry. A gdy si? rozswawolowala
kompania, panowie i dworzanie, panie, panny, nie czekaj?c dnia swego, lali jedni drugich
wszelkimi statkami, jakich dopa?? mogli; hajducy i lokaje donosili cebrami wody, a kompania
dystyngwowana, czerpaj?c od nich, goni?a si? i oblewa?a od stóp do g?ów, tak i? wszyscy
zmoczeni byli, jakby wyszli z jakiego potopu. Sto?y, sto?ki, kanapy, krzes?a, ?ó?ka, wszystko to
by?o zmoczone, a pod?ogi jak stawy wod? zalane. Dlatego gdzie taki dyngus, mianowicie u
m?odego ma??e?stwa, mia? by? odprawiany, pouprz?tali wszystkie meble kosztowniejsze i
sami si? poubierali w suknie najpodlejsze, takowych materyj, którym woda niewiele albo w cale
nie szkodzi?a.
Najwi?ksza by?a rozkosz przydyba? jak? dam? w ?ó?ku, to ju? ta nieboga musia?a p?ywa? w
wodzie mi?dzy poduszkami i pierzynami jak mi?dzy ba?wanami; przytrzymana albowiem od
silnych m??czyzn, nie mog?a si? wyrwa? z tego potopu; którego unikaj?c, mia?y w pami?ci
damy w ten dzie? wstawa? jak najraniej albo te? dobrze zatarasowa? pokoje sypialne (…).
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