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Wielkie Wiosenne Gody

Zima tego  roku  nie  była  mroźna.  Śnieg  już  dawno  stopniał,  zakwitły

pierwsze wiosenne kwiaty, a pierwsze ptaki zdążyły wrócić z ciepłych krajów.

Słońce chyliło się już ku zachodowi,  gdy Poznan wydawał ostatnie rozkazy

swoim  wojom.  Spodziewał  się  jeszcze  kolejnych  ważnych  gości  z  daleka,

którzy mieli przybyć na Wiosenne Gody i postrzyżyny jego syna. Najbliżej miał

Otto zza Odry, ale pierwszy przyjechał Oleg, który musiał przeprawić się przez

Bug   i  Wisłę.  Poznan  czekał  na  Borzywoja,  ale  ten  chciał  się  po  drodze

spotkać z władcą Wiślan. Zmierzchało, gdy ostatni podróżni wjechali na most

zwodzony.

Mimo późnej  pory w grodzie  było gwarno.  Wszyscy szykowali  się do

Wiosennych  Godów,  czyli  wielkiej  uroczystości  powitania  wiosny  i  do

postrzyżyn  Niemoja.  Kobiety  wyjmowały  z  dzieży  ciasto  i  piekły  ostatnie

chleby. Dziewczęta kończyły pleść wianki. Między nimi biegał Niemój, który nie

mógł się już doczekać święta. W nocy prawie nie spał. Wstał o świcie, nawet

łapci nie ubrał, by go nikt nie zatrzymał i nie kazał zjeść jagły. Wybiegł na dwór

i szukał ojca.  W ostatnich dniach starał się nie zauważać łez matki i złego

humoru  Mileny.  Myślał,  że  starsza  siostra  mu  zazdrości,  a  ona  miała  złe

przeczucia. Gdy przędła na kołowrotku, nić ciągle się jej rwała. Zepsuły się też

jej krosna. Bardzo bała się o Niemoja. 

W samo południe  w długiej  procesji  mieszkańcy  grodu udali  się  nad

Wartę. Sędzimir niósł Marzanę, którą zrobiły panny poprzedniego dnia. Nad

rzeką podpalili  kukłę  i  wrzucili  ją  do wody.  Śpiewając radosne pioseneczki

i grając na piszczałkach, fujarkach i bębnach oraz klekocząc na grzechotkach,

przyglądali się, jak Marzanna płynie z biegiem rzeki. Nagle z pobliskiego lasu

wybiegły młode dziewczyny. Niemój pomyślał, że są to rusałki. Rzuciły się do
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wody, by ratować topielicę. Nurt rzeki był wartki, więc po chwili kukła i rusałki

zniknęły za zakrętem. Zebrani nie rozumieli, co się stało. Ale nie przejęli się

tym,  ponieważ  Poznan  zapraszał  na  ucztę.  Po drodze  pokazywał  gościom

ziemię, którą uprawiali jego przodkowie i opowiadał o budowie grodu. 

Radosny  nastrój  zapanował,  gdy  muzykanci  zaczęli  grać  skoczną

muzykę.  Goście  zasiedli  do  stołów.  Podano podpłomyki,  kołacze,  pieczone

mięsa, miód i  wodę z rzeki,  która była tak zimna i  krystaliczna jakby przed

chwilą nabrano ją ze strumienia. Gdy wszyscy się posilili, Poznan wyszedł na

środek, stanął obok ognia, poprosił  o nożyce. Zawezwał do siebie Niemoja.

Chłopak stanął przed nim i opuścił głowę. Ojciec obciął mu włosy z przodu

głowy. Poznan wrzucił obcięty kosmyk do ognia i uroczyście przemówił:

– Synu! Od tej chwili jesteś już mężczyzną. Jednym z nas! Od tej chwili nie

jesteś już Niemój. Będziesz nosił imię Bogdan. Niech Ci  Świętowit darzy! –

Bądź odważnym, silnym wojem! Prawym i sprawiedliwym człowiekiem. Chroń

swoich  grodzian.  Nie  zapominaj,  kim  jesteś.  Jesteś  Słowianinem!  Polanie,

Wiślanie, Lędzianie, Ślężanie, Pomorzanie, Czesi, Chorwaci i Rusini są twoimi

braćmi! Otto i jego wojowie choć Niemcy i kiepsko mówią naszą mową, są

naszymi przyjaciółmi!

– Tak, ojcze! – powiedział chłopak i rzucił się do nóg Poznanowi. 

Podszedł do nich Włodzimir z grodu Kraka. Poznan przekazał mu nożyce, a

ten obciął włosy nad prawym uchem chłopca, mówiąc:

– Niech strzegą cię bogowie! Bądź dobry i mądry. Niech twoje życie napełni

dumą twoją rodzinę, nich podoba się Świętowitowi. Niech imię twoje będzie

Bogdan, bo jesteś dany przez boga.

Oddał  nożyce  Poznanowi,  a  ten  podał  je  Olegowi,  który  obciął

chłopakowi włosy znad lewego ucha, a Borzywoj dokończył dzieła, obcinając

pukle z tyłu głowy. Obaj  wzywali  rodzimych bogów i powtarzali,  że od dziś

chłopak będzie miał na imię Bogdan i rzucali włosy do ognia. 

Muzykanci  wrócili  do  grania,  rozpoczęła  się  zabawa.  Starsze  kobiety

siedziały przy stole i malowały jajka, by dla nikogo wieczorem nie zabrakło

kraszanek,  czyli  by  nikogo  nie  opuścił  dostatek.  Mężczyźni  pili  miód
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i dyskutowali o polityce. Panny tańczyły i śpiewały. Olegowi tak spodobała się

Milena, że podszedł do Poznana i poprosił o jej rękę. Ojciec jednak bardzo się

zdenerwował i odmówił, twierdząc, że dziewczyna jest jeszcze za młoda na

zamążpójście. Gdy Oleg usłyszał odmowę, zrobił się czerwony jak burak na

twarzy i urażony odszedł na bok.

Słońce zaczęło zachodzić.  Młodzi  rozpalili  ogniska na wzgórzach nad

Wartą.  Grodzianie  wraz  z  gośćmi  Poznana  wyszli  nad  rzekę,  by  dalej  się

razem cieszyć z nadejścia wiosny. Starym zwyczajem w równonoc ucztowali

na  wyspie,  na świętym miejscu.  Kiedyś  podobno  była  tu  świątynia,  ale  od

pioruna zapaliła się jej strzecha i spłonęła. W jej miejscu wyrosła lipa, święte

drzewo kobiet,  które  ułożyły  pod  nim kopiec  z  kamieni.  Wszyscy  śpiewali,

tańczyli i czekali na igrzyska. Bogdan stanął nad rzeką i chciał strzelać z łuku

do kaczek. Nie mógł jeszcze brać udziału w zawodach, ponieważ nie umiał

rzucać  włócznią.  Nagle  zaczął  wiać  silny  wiatr,  padać  deszcz,  który  zgasił

ogniska.  Przerażającą  ciemność  przecinały  błyskawice  i  huk  piorunów.

Przestraszone  kobiety  zabrały  dzieci  i  pobiegły  w  kierunku  grodu.  Matka

chciała, by Bogdan wrócił z nią, ale on stwierdził: 

– Mać, daj pokój. Zostanę z ojcem!

Matka znała prawo i musiała ustąpić. Smutna pobiegła drogą do grodu.

Na  rzece  pojawił  się  wir,  wyłoniła  się  z  niego  Marzanna,  ale  nie

z rusałkami, lecz ze strzygami i utopcami. Strzelił piorun i zapaliła się święta

lipa, kopiec się rozsypał. Kamienie potoczyły się w różne strony. Mężczyźni

chwycili  za  miecze,  ale  nie  wiedzieli,  z  kim mają  walczyć.  Jeden  z  wojów

stwierdził, że to pewnie Świętowit albo inny bóg, może Rod przestał wspierać

Poznana,  ponieważ  ten  nie  złożył  mu  należytej  żertwy.  Natomiast  Oleg

pomyślał,  że to Perun wspiera jego pragnienia. Wezwał swoich towarzyszy,

kazał przyprowadzić konie. Milena w tym czasie zbierała do kosza kraszanki,

które się rozsypały, gdy rozpoczęła się burza. Oleg podjechał do dziewczyny

i porwał ją. Milena próbowała się wyrwać, krzyczała. Usłyszał ją Bogdan. Gdy

zobaczył  uciekającego  jeźdźca  z  dziewczyną  przerzuconą  przez  siodło,

chwycił za łuk, przywiązał do strzały powrósło i zawołał:
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– Świętowicie! ... Pomóż! 

Wycelował i strzelił. Ale nie strzelał sam. Krzyknął tak głośno, że ojciec,

wojowie i goście odwrócili się. Zobaczyli, że bóg o czterech głowach stanął za

chłopakiem, napinał z nim cięciwę i strzelił. Wszyscy patrzyli na lecącą strzałę.

Wydawało się, że powrósło nie ma końca, strzała doleciała do konia, otoczyła

go i splątała mu nogi. Koń upadł, a z nim jeździec i panna. Bogdan stał jak

sparaliżowany. Ojciec rzucił się na pomoc córce. Reszta pochwyciła Olega. Na

szczęście nic się nikomu nie stało. Burza była przerażająca. 

– Co z nim zrobić? – krzyknął Borzywoj.

–  Puśćcie  go!  –  powiedział  Poznan.  –  Dziękuję  wam.  Oleg,  jesteś  moim

gościem. Traktowałem cię jak członka rodziny. A ty chciałeś mi porwać córkę?

– Przepraszam. Ja chciałem…. Tak bardzo – zaczął się jąkać Oleg.

–  Wracaj  do  siebie,  Oleg!  –  stanowczo  powiedział  Poznan  i  podbiegł  do

Bogdana. Uściskał syna serdecznie. 

– Synu! Jestem z ciebie dumny! – mówił wzruszony. Podniósł oczy ku niebu

i dodał: – Świętowicie, dziękuję!

Rusin wsiadł na koń i pospiesznie ruszył w powrotną drogę. Tymczasem nad

rzeką pojawił  się  Żmij.  Przybrał  postać  smoka.  Gdy ryknął  i  zaczął  zionąć

ogniem,  Marzanna  i  rzeczne  demony  rzuciły  się  w  otchłań  wody.  Nastała

cisza.

Wszyscy rozglądali się. Nie było już widać ani Świętowita, ani Żmija, ani

demonów. Wojowie wzięli  na ręce Bogdana i zaczęli go podrzucać w górę.

Milena  płakała,  przytuliła  się  do  ojca  i  uśmiechała  się  przez  łzy  do  brata.

Popatrzyli w stronę odjeżdżających gości ze wschodu. Nagle kary koń Olega

stawał się biały. Biegł tak jakby nie dotykał ziemi, aż było widać złote podkowy

u jego kopyt. Oleg się odwrócił, rzucił pożegnalne spojrzenie.

-  Jareło?  –  zapytał  Poznan.  –  Nie,  to  niemożliwe.  Wracajmy  do  grodu  –

powiedział. 

Wiatr zupełnie ucichł, słońce zaczęło wschodzić nad lasem, zanim doszli

do  bramy,  wstał  nowy  ciepły  dzień.  Milena  przodem  pobiegła  do  matki,
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a szczęśliwy, ciągle niesiony przez wojów Bogdan, zobaczył  wychodzącą z

lasu piękną kobietę z wieńcem na głowie. 

– Wiosna idzie! – krzyknął chłopak z radością! 

–  Idzie!  Idzie!  –  radośnie  odpowiedzieli  mu  mężczyźni.  –  Śmigus  Dyngus

dzisiaj! A potem złożymy żertwę przodkom! Bawmy się! Cieszmy się!
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