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LUD_
Jego zwyczajej sposób życia,
mowa, podania, przyslowia, obrzędy,
gusła,
zabawy, pieśn,
muzyka
i tańce.
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OSKAR KOLBERG
kor. Akademii umiejętnośc
w Krakowie oraz Towarzystw naukowych
w Parytu, Petersburgu, Lizbonie i muzycznego we Lwowie.
Członek

Serya XVI.
L UB E L SKI E.
Część

wydana z
pomc~}

pierwsza

Akademii
UmiejętnOlc

KRAKÓW,
W

DRUKARNI

NIWF.RSYTETU JAGlELOŃSKI
pod uru.dtm lgoaceso 81 leJa.

1883.

w Krakowie.

~ubernija

fl częśi

ludność

Lubelska posiada w zachodniej i

polską

obrządku

łacińskego,

środkwej

czę '•ć

gdy
zajmuje ludno~ć
ruska, dziś
f obrządku
greko- wschodniego.
Dzieło
niniejsze podaje znamiona etnologiczne ludu
pierwszej z tych dwóch częśi.
Lud tu osiadły,
nazywany
(osobliwie przez Rusinów) niewłaRc
i tylko ze względu
na obrządek
Mazurami, ehociaż
ci w rzecywistoś
doWieprzem i Ty~miencą
mieszkają
(w łJu
piero za rzeką
kowskiem, dawnićj
za!5 bardziej jeszcze ku północy
byli
wysunięc),
- stanowi jako Lublinianie wraz z Sandomierzanami i Krakowianami grupę
ludno~ci
Małoplkiej *), której cechy wykazali my pokrótce w Seryi V.
str. III i 72. Drobne, między
ludno: cią
tą
małopl
ką
zachodąe
różnice
prowincyonalne, uwydatniją
szegóły
wskazane na str. 21-32 niniej zego dzieła.
Wiadom~c
o spo ·obie życia,
charakterze i zwyczajach lubelskiego ludu, podali w swych pismach urywkich H o f f m a n o v. a, Łukasz
kowo : Klementyna z Tań
G o ł ę b i o w ski, Antoni 'V i c n i ar ski i kilku iunych
autorów. Największą
atoli liczbę
szcegółw
zebrał
o nim
Józef G l u z i ń ski i zamieścł
w wydanem przez W ójcickicgo
jej w chodni-płuwą

*) Za czasów Rzeczypospolitej, zaliczano do Małoplski
woną
takte.

i Ruś

Czer-

II

Archiwum domow&m (War zawa, r. l 56)*), użyczają
tćm

samem i naszemu także
dziełu
obfity za iłek,
do uzpeł
nienia zawartych w niem spotrzeżń
i notat.
Jakkolwiek opi ane tu przez na zwyczaje, mało
się
różnią
od tych które w całej
zachowywane ą Pol ce, to
jednak i w drobnych jakie ię napotyka różnicah,
niejeden nowy znajdzie się
szcegół,
wielec przydatny do
wyja8nienia choćby
wzg-Ięd1ej
odrębn
ci tej czę
ci Polski. Z badń
nad tym podjętych
przedmiotem, powzięl
~my
przekonanie, że
jeśli
zag·inął
tu bezpowrotnie ten i ów
kich odziedziczony acz w innych jeszcze
z czasów pogań
okolicach zachowywany zwyczaj i obrzęd,
- to utrzymały
ię
natomiast znów inne w żyw
zćj
niż
gdzieindziej
u ludu pamięc,
lubo w formie pokaleczonej i z chrze ~ci
jaii kiemi zmięsanej
wyobrażenim.
gnie święto-jań
kie
nie bywają
już
wcale w Lubelskiem rozniecane, z wyjąt
kiem kilku miejscowś
nad Wisłą,
gdzie jeszcze z peje śpiewam;
zwyczaj za· palenia o b 6wnemi obchdzą
t e k (nie wszędie
zrestą
no zącyh
to miano) odbywa
się
jedynie w porze jesi nnej po żniwach
w okolicy Zamościa,
Toma zowa, Ty zowiec i t. d. (obacz str. 120).
Natomiastobchódtakzwanych Przewodów (ob. tr.117)
zdaje się
być
jakoby słabem
Rachmń:kiej
wielkiej-nocy
i w: ród uroczy to '·ci we elprzypomnieniem. Jak również
to . ię snują
obrazy i w pomnienia niewątpl
nych gę
odległj
sięgające
prze złości.
I w i tocie, wadżby
i \V ela do naj ·iekawszych
należą
tu obrzędów
~ajpełnic
zy ich obraz daje rr XII
(str. 190), niemniej jak i · piewki do kilku innych dołą
czone opi ów. Dla uwycłatnie
ni ·których zwyczajów
*) Poprzednio ogłsi
je Gluzińsk
częswo
w czasopi mie politycznem: Dziennik Warszawski za r. 1 53, nr 151-156.

m
mi~jscowyh,
wcielśmy
do zbiorów własnych
relacye
i innych autorów, wyjęte
z różnych
czasopism, aczkolwiek
takowe w krótości
i w belletrystycznych jedynie skreślone
zostały
celach. Obchody weselne trwające
dni kilka
(aż
do tygodnia), w miarę
zamożnści
gospodarzy bywają
mniej lub więrćj
wystawne, gdyż
i najubożsi
starją
się
względną
nadć
im okazł·
ć.
W Lubelskiem występują
prawie zawsze dwie drużyn
weselne: jedna z nich zedruga w domu pany-młodćj
;
brana w domu pan-młodeg,
ta o tatnia licznejsą
dziś
zwykle bywa i strojniej zą,
gdyż
kawaler czyli Młody,
tak tu jak wszędie
indziej,
szuka zwykle żony
posażnej,
więc
u majętnieszych
gospodarzy. Drużyna
narzeczonego wraz z nim samym udaje
siq w nocy lub nad ranem do domu narzeczonej, by rai jej drużyną
pojechać
nazajutrz do ślub,
po
zem z nią
ślubie
wstąpić
razem do karczmy, wre zcie na w p61ną
wieczr~
zawitć
do rodziców pany-młodej.
Jako ciasto
obrzędwe
ukazuje się
w wielu miej cach kor o w a l czyli
na Ru i przystrojony,
korowaj, acz mniej okazale niż
a obok niego kilka mniejszych kołaczy;
w okolicach zaś
nad
- wiślańskch
i po mia tach duży
kołacz*),
do którego
w. zakże
rzadko kiedy odpowiednie nucą
pi e '·ni. harakterystczną
przy wielu śpiewah
weselnych jest nic zatarta
dotą,
acz nierzadko obok imienia Jezus i Bóg Najwyż
szy połżna
lub z niemi Hpleciona inwokacya bó. twa
ł"ady.
lnwokaeya ta nader doh!d jest powszechną
na gór-

*)

znów ukazuje się
czasami obok korowaja i nad Bugiem
a nawet i w gł~hszej
Rusi (obacz: Zbiór wiadomo 'ci do
Antropolof!l·i, Kraków 1882, tom VI, przy opi ie Wesela na po·
granicz u Wołynia
i Ukrainy przez Bolest. Popowskiego str. 51 :
" Podywy sia Maianiu czerez kałcz"
- co przypomina i zwyczaj pokucki, ob. Pokucic, tom I, str. 227. 261).
Kołacz

także,
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nych porzeczach Wieprza, Bugu i Sanu. W powieścah
atoli i gusłach
ludowych, postaci tej już
nie napotykamy.
Mowa ludu, mimo pewnych nieodłączyh
od każdej
prowincyi właścio,
jest tu w ogóle czyśiejsą
i dźwię
czniejsą
niż
w innych Polski dzielnicach. Tak zwane
m a z u r o w a n i e (w wyrazach n. p. seroki, scęśi,
cęsto,
cerwony, zyto i t. d.) tylko w pasie kraju zachodnim, a głó
wnie na Po-wWu słyzeć
się
daje, nikąc
już
w okolicach Lublina, Lubartowa, Turobina, Frampola i t. d. gdzie
jedynie sporaclycznie lub w pewnych pieśnach
się
pojawia.
Kilka charakterystycznych tej mowy wyrażeń
i zwrotów
podać
Seryi.
nie omieszkamy w następej

.

od LubiJna.

Dzisiejsza Gubernija Lubelska obejmuje częśi
dawnego Województwa Lubelskiego i ziemi Chełmsku3j.
Dawne to województwo, stanowu~ce
część
.Małoplski,
~;kłado
się
z ziemi Lubelskiej,
Łukowsiej
1 powiatu Urzędowskieg,
1 rozciągał
się
aż
za San,
ku Kro nu i Ja~hskom
w ziem1 Sanockiej. Herbem jego był:
na
tarczy w polu czerwonem, jelń biały
z korną
królews~
na
szy;1; nogi do biegu podjęte.
Powierzchnia. gubernii teJ ukazuJe w ogóle równię,
miejscami tylko pasmaml wzgórz pofalwną;
wzgórza takie wznosą
się
na nadbrzeżch
Wisły
(osobliwie koł
Kdmierza); pasmo jedno, odnoga. daleka Karpat, wchodzi z Galicyi w okolicy Tomaszowa; inne mmeJsze 1dz1e od zacbodu ku wschodowi w pobliżu
Szczebrze zyna, Goraja i Frampola, a w niem kamień
Cłoswy
znajduje się
w obfitśc.
Mało
też
napotyka się
tu ziemopłdów
kruszcowych, prócz niewieikleJ ilośc
rudy żelaznj.
W okolicach
zdatny do młynów.
Kamień
Józefowa ordynackiego jest kamień
wapienny dosyć
obfiCie po całej
rozrzucony guberni1.
częśi
nader urodzajna; nie brak też
łąk
Z1emia po większej
i la ów. Ztąd
mieszkańcy
przeważni
trudnilł
się
bodw~
bydła
i rolnictwem, o rozwoju którego powiemy obszerniej pod artykułem:
Praca (obacz str. 70). Okolicami znacą
jest uprawa lnu
i konopi. N1emał
też
Ueszcze na początku
bieżlcgo
stulecia)
była
tu hczba gorzelni, a w nowszych czasach i kilka cukrowni.
W ogóle jednak przemysł
i rękodzieła,
mniejazem niż
rolnictwo cieszą
się
tu rozwin~cem,
i rzec można,
że
w nowszych
dopiero czasach szersze przybieać
pocz~ły
rozmiary, lubo i daniektóre ich gałęzie,
jak n. p. sitarstwo i wyrób
wniej kwitnęły
płótna.
W pomina o tem Kalendarzyk polityczny na r. 1829 w Warszawie przez profesora Netto wydany, podaJąc
krótki ówczesnego
przemysłu
obraz; figuruje tam na pierwszym planie tkactwo
(w Janow kiem, Biłgorajskem
1 Tomaszowskiem, Hrubie zowskiem

2
ułatwiją
liczne targi i jarmarki,
i t. d.). Handel wen~trzy
z których dwa najgłośiesz
odbywają
się
w :tęcznej.
Tente Kalendarzyk, mówiąc
o klasie obywateli światlejszych
i maJ~tniejszych,
wyrata się
o ich rezydencyach w ten sposób :
Województwa Lubelskiego w naj większej
częśi
na"Lubo włości
le~ą
do najzamotniejszych familij w Polsce1 pos1a.dją
znacą
ilość
wspaniłych
pałców
i pysznych ogrodów (jak n. p. Puławy),
jednakte wiejskie budowle w wi~kszeJ
prawie cz~śi
są
bardzo
n~dze.
W mektórych okolicach brak materyłów
jest powodem,
i:t budowle tak mieszkalne jako i ekonomiczne, z jakntńszych
materyłów,
z chrustu nawet si~
stawiją
i pokryte są powszechChaty te~
mieszkalne włościan
zwykle bywał
tu kurne
nie słomą".
czyli dymne (bez kominów). Od r. 1829 jednak:te stan ten o wiele
si~
porawił;
dz1ś
też
i liczba kurnych chat, tak tu jak w całym
kraju, znacznie s1ę
ju:t zmniejsyła.
Pod wzgl~dem
wyznania religijnego, ludność
dzisiejsza guberni• wynosi: przesło
5001000 katolików, okł
200,000 głów
obrządku
greko·wschodniego (od r. 1875) przesło
200,000 ży
dów, okł
15,000 ewa.ngielików, niew1elka. liczba anabaptystów
i mahometan. Katolicy zajmuą
przewatnie stronę
zachodnią
i środ
kową
gubernii, a mianowicie dzisiejsze powiaty: Lubelski, Lubartowski, Puławski
(Nowo-aleksandryjski), Janowski, Krasnostawski
i cz~ść
Biłgorajske
i Zamojskiego. Oni też
stanowi!} przedmiot
główny
badń
w niniejazem z wartych dziele.
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miast w Polsce, niegdyś
Lublin, jedno z najstro~yiezcb
stolica dzielnicy, następie
województwa, a dziś
gubernii, słynęo
w czasach Rzeczypospolitej szeroko z trybunał
sądoweg
dla MałoplskL
W nowszych dopiero czasach pojawił
się
obszerniejsza
tego miasta monografij a, napisana przez Sierpńskgo,
z której
czerpiemy wszystkie niemal wiadomśc,
wią~ce
się
z przesłością
miasta w podaniach i zwyczajach ').
idąc
wzorem wszystkich średnio
Kronikarz 'Vinc. Kadłubek,
wiecznych dziejopisów, odnosi początki
miasta i jego nazwę
do
Julii, siostry czy córki cesarza Rzymskiego J ulijusza, którą
miał
poślubić
Leszek III ksią~e
Polski. Kromer znów nazwę
wywodzi
od ryby l i n a, ułowinej
przez jakiegoś
księca
w Bystrzycy w miejsce szczupaka. Sierpńsk
zaś
mniema, że pochodzi ona od wyrazu: l u b l u, l u b i ę 1). I w istocie, połżeni
jego powabne, wzgórzyste od północ-zabdiej
strony, otoczone od południa
i wschowśród
których kręta
snuje się
Bystrzyca, biorąca
wsiedu łąkami,
bie strumienie: Czechów ki;) i Czernijówkę,
mogł
skłonić
jakiego
księca,
iż
miejsce to na swą
obrał
rezydncę.

S. Z. Sierpńsk:
Historyczny obraz miasta Lublina 1 Warszawa
1843.- Prócz tego pi ali o tem mieśc:
Ant. Wieniarski (Kn~
ga świat,
Warsz. 1855, cz. II, str. 102); M. Balińsk
(w StarożytneJ
Polsce); Encyklopedya większa
i mniejsza (Orgelbranda).
') Włościane
z okolic Lublina (i dalej) opuszcają
środkwą
gło
skę
wymaijąc
zawsze: Lubin.
1
)

z,
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Wśród
gmachów odznacza się
tu starożyn
Z a m ek, którego budowa sięga
czasów Bolesław
Chrobrego. Po spalemu tego
go i obwiódł
murem
zamku przez Tatarów w r. 1240, odbuwał
Daniel książe
Halicki, który mia to to zająwsy,
czas je pew1en
posiadł.
W r. 1340 usiłją
na nowo zdobyć
zamek Tatarzy, lecz
dzielną
Kaźmierz
W. odparci dłonią,
pierzchają.
Król ten wzniósł
wówczas wyniosłe
baszty i szańce,
których szcątki
po dziś
dzień
jeszcze widne, Wieża
zamkowa służya
za więzen
dla szlachty
za mniejsze, a lochy za większe
przestęwa.
Gmach ten z obszernym we środku
dzieńcm,
odnowiony w r. 1825-1830 przez
Rząd,
mieśc
w sobie dziś
sądy
i więzena
kryminalne i poprawcze. W okł
góry zamkowej rozciąga
się
P o d- z a m c z e część
miasta, która miał
niegdyś
osbn~
jurysdkcę
i własnego
wójta;
dziś
niemal wyłącznie
przez żydów
zamieszkana. W pobliżu
też
jest
ich wielka murowana bóżnic
a (synagoga), w roku 1683 (1638 ?)
przez Jelenia Doletorowicza i innych izraelitów, za pozwoleniem
Władysw
IV wystawiona.
rynku w r. 1389 zbudowanym,
W Rat u s z u stary m wśród
odbywał
się
od roku 1578 do 1793 sławne
Trybunał
koronne.
Służya
do tego wielka izba sądowa
( dz1ś
na kilka sal podzielona) z herbami województw, portretami królów, marszłków
trybuSIEJ niemało
podań,
o których
nalskich i t. d. Do niego wiąże
wspominają
dziejopisowie, a następie
Rzewuski, Pol, Wójcicki i
municypalnego mieszcą
się
w R ainni 1). Dzisiaj, bióra urzęd
tuszu nowym wystawionym w r. 1827 na ruinach spalonego kościoła
Karmelttów.
Z bram i wieżyc
lubelskich, opisuje Sierpńsk
Bramę
kra1
kowsą,
grodzką,
oraz ruiny pałców:
Tarłó'w
) i jezuicką,
na C1.echówce górnej i pałcu
S o b i e ski c h później
Rad z i wił
ł ów na ulicy Z migród obok kośCiła
po-reformackiego nad łąka-

1

)

H. Hzewu ki w Pamiqtkach Soplicy: Trybunał

to powtarza następic
i Przyjaciel ludu
półrocze
2, nr. 17-21).
') Z wieży
bramy grodzkiej , . lróż
nocny trąb1
(po uderz .ni u z~ra):
J
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1839 1 rok 6,
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mi. Z innych budowli: pałce
Potockich, Czartoryskich, LubomirO!izara (po- pijarski),
skich, Morskich, apiehów, Jabłonwskich,
króla Sobieskiego, Umienieckich, Parysów, Po-jezuicki i t. d. P ałac
rządowy
przy ulicy Krakowsie-pzdmśc,
gdzie dziś
mieszcą
się
władze
rządu
gubernijalnego, niegdyś
Barbary z Radziwłó
Gasztoldowej (żony
Zygmunta Augusta), potem Sanguszków i t. d., ma przed sobą
plac ob zerny z klombami, na którym
kamienny na pam1ątkę
umi korony z Liwzniesiono r. 1569 słup
twą.
Tu też
król Zygmunt August hołd
odebrał
od ksią~t
Brandeburgskich.
których niegdyś
liczono przesło
30, wymieniaZ kościłów,
my tu: N ową
katedr~
fundowaą
przez prymasa Mactejowakiego '),gmach roHegły
i wspaniły,
który po kassacie zakonu Jezuitów poszedł
w posiadanie Trynitarzy, a za Księztwa.
Wa.rszawskiego (na czas krótki) na magazyn był
obrócony. Jest tu du~a
kaplica z posągami
i sztukateryami, w ołtarzu
której umieszczono
ukrzyżowaneg
Chrystusa, przeniesionego dawniej do Fary z Trybunał,
gdzie, jak pisze Wł. Łubień
ki r. 1723 (w Jeografii uniboleśn
z siebie wywersalnej) »przy wielkim ludzi konkursie łzy
puszcał.
uZakrystya. obszerna., ma. ową
własność
akustyczną,
iż
słowa
najciszej w jednym z kątów
wyszeptane, przenosi wyraź
nie do kąta
przectwlgło.
Przy ulicy Grodzkiej wznosiła
sifJ do niedawna jeszcze Far a,
ś.
Michał
lub Starą
katedrą,
z wysoklł
inaczej zwana kościłem
wieżlł
i potrójnq kopułą.
O jej założeniu,
taką
(mówi Sierpń
ki)
mają
mieszkańcy
legndę:
n Król Leszek Czarny idąc
z wojsktam
przeciw narodowi Jadźwingó
po toszącyh
Lubelskie, rozłży
obóz (roku 1282) pod Lublinem, a sam, strudzony, w cieniu wielu u iadłszy,
zasnął
. W marzeniu sennem ukazł
mu siEJ
kiego dęb
archnioł
Michał,
doał
serca ku woj me, przyobiecał
zwycięlto,

') Nie iecki w Herbarzu swym mówi: "Bernard Maciejowaki Arcyb.
Guiez., Bisk. Krak. i kardynł,
w Lublinie Jezuitom ufndował
(r. lr>82), dziedziczne mu swoje dobra zapi awszy, kościół;
tenż
poświęcł,
krlyz dal do niego srebrny wielki y ząb
św.
Jana
Uhrzciciela, który mu t~ię
dostał,
gdy nawiedzł
grób li. Bernarda
od kła re· wallen kiego (Cla.irvaux) opata, y ciało
dziecęa
na imę
Woyciccha od ~ydów
zamordowanego , sam na swoich rękach
wnió l do tego kościła."
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a na dowód opieki, miecz swój odpasawszy 1 przy jego boku zło
Zbudzony Leszko1 z zadziwieniem patrzy na miecz ów cudowny, a powstawszy, opowiada przed wojijkiem sen swój i obietnict; archnioł;
czem zagrzane rycerstwo, mt;żnie
z nieprzyjacielem
si~
spotkał
i wielkie odnisł
nad nim zwycit;ztwo. Tak więc,
ty m i e s a my m m i e c z e m, którym Ś. Michał
u skramił
w piekle
czarta, król Leszek Czarny pod Lublinem rąbał
Jadiwingi. Odwdzięcają
się,
król, wziętym
niewolnikami kościół
wystaił,
nakazawszy pień
dębu
obmurwać.
Dziś
w miejscu, gdzie wówczas
miał
być
las, jest ulica Grodzka (mówi Sierpil1ski) 1 w pośrdku
niej fara, a za wielkim ołtarzem
szacowna pamiątk,
pień
tego
dębu,
pod którym król spoczywał,
obmurowany dotą
stoi '). Za
farlł
znajduje się
stara kamienica, równocześi
z nią
stawiana:
nade drzwiami której od dworu jest wyrobione popiersie króla
Leszka, nieco już
nadwerężo."
Farę
wspomnią
rozebrano w roku 1852. Przy rozbieraniu,
i obok krzyż
kamienny wysoki na
znaleziono próchno owego dębu
pół-okcia.
W kościel
tym był
także
grobowiec poety Seb. Klonowicza (Acernus) zmarłego
r. 1608 w szpitalu ś. Ducha.
Kościół
D o m i n i k a n ó w zbudowany na pochyłśi
góry
wschodniej starego miasta. Gmach klasztorny Dominkańs
z oz największych
i najokazalszych
gromnemi kurytarzami, jest jedną
miasta budowli. Wystawił
go Kazimierz W. w r. 1342. W pięknej
kaplicy chóru zakonnego, do kościła
przybudowaneJ 1 zachowuj Ił
znaczny kawł
drzewa z krzyża
Chrystusowego w bogatej oprawie,
pochdzlły
z Kijowa. Za Jagieły,
okł
r. 13 7, Andrzej z Krakowa, biskup Kijowski, uprosiwszy sobie to drzewo od Iwona ksil}żt;cia,
miał
je zawieźć
do Krakowa, "lecz kiedy w Lublinie przed
kościłem
Dominikanów konie z wozem stanęły
i dalej ruszyć
nie
chiały,
złoży
go w tymże
kościel,
a chą
na prośbEJ
proboszcza
udzielć
sobie ręk~
i za·
i dla Fary lubelskiej kaw łek
1 skaleczył
niechał
podziału.
Było
to roku 1420." - Są
tu także
bogate kaplice: Tyszkiewicza1 .Firlej'owska, Szaniawskich, Ptlzonków. W reżył.

1
)

O legendzie tej wspominają
takie kroniki. Obacz 1 co o niej pisze E. wieżask
w artykule: Epopeja. ludowa o Chrobrym i jego szczerbcu (odbitka. z Przeglądu
biblijograficzno- archeologicznego1 Warsz. 18821 str. 37).
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fektarzu podpisany został
w roku 156!:1 akt unii korony i Litwy.
bogaty skarbiec; biblijoteka kilanśce
tyZakry tyja posiadł
si~cy
ksią~e
i r~kopisów
').
Klasztor Franc i s z kan ów, wielki, opustzały
ju~
dziś
gmach. W roku 1828 stowarzyszenie handlowe obywateli nabyło
gmach ten na fabryk~
sukna, która jednak dotl}d tam nie istnieje
(jak mówi Sierpńsk)
').
Kościół
B e r n a r d y n ó w , fundowany został
przez miasto
Lublin w r. 1459. "Lecz utrzymuje si~
zupełni
przeciwne podanie (mówi Sierpńsk),
i~
pewnego dnia, po ciemnej i ulewnej nocy, znaleziono wóz wielki w sześć
wołó
ukraińsch
zaprlł
gniety, a na nim skrzy ni~
~e
l a z n ą.
Magistrat na miejscu otworzył
ją;
ujrzano skarb i pismo nieznajomego, polecajllce, aby
za te pienądz
wystaić
kościół
w tern miejscu i tak frontem obrócony, jak woły
z wozem staną."
I dla tego, cał
frontowa
facyata zasłoni~t
była
oficyn
ą po-ijarską
wprzód ju~
stojąc,
a
którą
niedawno dopiero rozebrano; skrzynia wielka żelazn
dotą
znajduje si~
w skarbcu i jak Bernardyni zapewniją,
ma być
ta
sama, w której skarb znaleźi.
Kościół
M issyona r z y fundowany w r. 1696 przez An~
Zbllskl}. Kollegiurn (jak mówi Sierpńsk)
nale~ło
dawniej do Arianów "co potwierdzaj~!
hieroglificzne figury na ścianh
pieknie
wyrobione" ').
Kościół
św.
Trój c y na Zamku przez Władysw
Jagieł~
r. 1395 wystawiony. Niepewne podania. świadcz!}
atoli, iż miał
tu być
dawniej kaplica ruska przez ksi~ca
Halick1ego Daniela
zbudowana, W nim całe
sklepienie (sto stóp obwodu majlłce)
na

')

mówi: "Liczne są groby podziemne murowane w koDominikanow; w tych pełno
trumień
aksamitem marantoprzez zesclmię
zachowł
całe
powym wybitych. Wiele ciał
stacie; o niektórych kościeln
utrzymją,
iż
są
u p i o ram i, dla
tego , że w odkrytych trumnach leżą
n a wznak twarzą
do góry.
Klasztor ks. Dominikanów przez Z. S. w Pami~

Obacz także:
tniku religijno-moralnym. (Warsz. l 4!l, tom 171 str. 481).
1
) Klasztor ks. Franciszkanów przez ks. Jak. Piaseckiego, w Pami~
tniku religijno -1no1·alnym (Warszawa 184 7, tom 12, s~r.
423).
') Kilka słów
o Aryanach w Lubelskiem przez Zofiję
Scisłowką"
w Kuryerze Lubelskim z r. 1869, nr. 36-40.
Sierph~sk

śeil
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jednym tylko filarze środkwym
jest zawieszone; podbnież
utrzymują
si~
sklepienia w dwóch kondygnacyach podziemnych tegoż
kościła.

aj a na Czwartku, na górze po nad rzecz, ma być
najstarszym Lublica kościołem,
bo jeszcze w r. 986 przez Mieczysław
I zbudowanym.
Mówiąc
o l O kościłah
suprymowanych lub zburz:onych,
także
i o Aryaliski m, o którym po iada :
wspomina Sierpńsk
nAryański
równocześi
z Luterskim rozwalony (w czasie zamie··
szek religijnych po roku 1600), przerobiony odda wna na mieszza rzeką
Czechówką.
Znajduą
kanie, gdzie dwór na B1elszcy~ni
si~
taro lo c h y czyli wycieczki (pod-ziemne) aż do pałcu
Tarłów
na Czechówkę
id!łce,
w CZf.lŚi
już
zawalone."
Przy opisie cmentarzy, powiada Sierpńsk,
iż
prócz tego:
"Mog1ł
wielkich na polu za Czwartkiem jest 21; nie wiadomo kiedy powstały;
zdaje sif,l, iż muszlJI być
szwedzkie."
c1ekawe szcegóły
o przemyśl
i hanDalej podaje Sierpńsk
aż
do naszych cza ów.
dlu miasta, od Xlll stulecia poczfłwsy,
Miasto ma wspaniły
ogród publiczny za rogatkłJI
Warszawską,
założny
w roku 1837 głównie
staraniem inżyera
gubernijalnego B1eczyńskigo.
"Na przedmiścah
Lubelskich (mówi Sierpńsk)
wszystkie
starością,
lub w górach
prawie domy Sił drewniane, spruchniałe
grot wykute, ciasne i pełn
nieporzfłdku
z dala
w kształcie
1 choć
widok. Tu zwykle cał
rodzina rzemiślnka
malowniczy sprawiJą
wraz z czeladifł,
materyłi
rzemiosła
i domoweroi zwieręty
w jednej izdebce przemieszkiwa; oprócz tego Żydzi,
połw~
ludności
miasta stanowifłcy,
najw1ęce
do nieporządku
przycniają
się.
Domy stare w mieśc,
zmurowane są zwykle z opoki (wapiennej),
wilgoć
w sobie zachowują,
z czasem niszczeje i kruktóra ciagłą
szy się;
wilgoć
ta bowiem ciągle
w podobne mury wsią,kajc
ani
ctepłm
zewn~trgo
powietrza w lecie, ani ogrzaniem wenątrz
zmniejsoą
być
nie może.
Budowle nowe (z cegły)
B!! zdrowe,
porządne
i ozdobne."
Przedmiśca
i wsie okoliczne Lublina, są, następujlłce.
Od
połudma:
Piaski żydowsk1e
(za Bystrzcą,
dawniej Kaźmierz),
dalej wsie Dziesą,ta
i Wrotków. Ku wschodowi: wieś
Bronowice (dziś
Koźminek,
z młyne
parowym). Od wschodu, wsie
i folwarki: F1rlejówka, Tatary (są
tu grunta: .tysa-góra),
Kościół

ką

Czechówką

M i koł

ś.

się

wznosącej
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P o n i kw o d y i S i er ak o w szczy z n a; a dalej wsie Jak u b ow i c e, T u r k a i t. d. Od północy:
przedmiśca
Kalin o w s zczy z n a, Czwartek, wieś
D y s i probostwo nad rzecką
Czecbówk~;
a nadto: P o d z a m c z e i P o d w a l e. Dalej, od północ
zachodu: przedmiśc
C z e c b ów k a d o l n a v. Czeskie przedmieśc
z folwarkiem Lemszczyzna; wieś
Czechówka górn a; przedmiśc
a raczej miasteczko W i e n i a w a (nazwa. pochood winnic?) nieregularnie zabudowane wśród
piasków,
dzi mo~e
Od zachodu: wielki ogród spacerowy Warszawski;
siedziba ~ydów.
wygon wzgórzysty; wieś
v. przedmiśc
Rury (naZ i m n e- d o ły,
zwa od wodciągó
dawnych; dziś
jest tu w pobliżu
cmentarz wieljeszcze wsie:
ki zwany Rursk1 czyli Lipki).- Na zachód leżą
Konopnica, Sławinek
z kąpielam,
Sławin,
Czechów.

nam tu wypada i o wielu innych ziemi Lubelskiej
W niektórych, obok innych ciekawoś,
mnogie
ukazją
się
ślady
po Aryanacb:
w budowlach (jak twierdzą)
Dąb
r o w i c a, wieś
o małą
milę
od Lublina oddalona, ma
wspaniłe
i rozległ
zwaliska zamku po Firlejacb.
Jakubawice murowane, wieś
o pół
mili od Lublina, ma
piękny
ogród i pałc
wielki po Jakubie obieskim, w którym Karol XII król Szwedzki stał
kwaterą.
Na kępie
kopiec i tablica kamienna z napisem: Tadeuszowi Czackiemu.
N a ł ę c z ów, 3 '/, mili od Lublina, blisko W ąwolnicy,
posiada
~ródło
wody mineralnej (szczawy żelazistj).
Zakłd
kąpielowy
w dawnym pałcu
.Małchowski
(herbu Nałęcz,
zkąd
nazwisko
zbadane został
w r. 1818 przez Dra Celińskgo.
wioski). Źródło
Ze wsią
połączna
aleją
lipową
jest wieś
Bocbotnica. kościelna.
Kurów z pałcem
i rozległym
ogrodem, upiększonym
przez
Zbyszewskicb.
nad Wisłą,
słyne
pałcem
i ogrodem k iążt
CzarP u ławy
toryskich, zabraneroi na skarb w roku l 31 przez rząd
rossyjski,
który tu urządił
instytut wychowawczy żeński,
a po przeniesieniu
tegoż
do Warszawy, szkołę
rolniczą.
Liczne posiadamy opisy pałacu,
ogrodu, biblioteki, pamiątek
zgromadzonych niegdyś
w świą
tyni Sybilli i domku Gotyckim, a w r. l 30 w bezpiecznieJsze za
Wspomnieć

miejscowśah.

10
kraju wywiezionych miejsce. Urocze też
są
i okolice Pujak n. p. Włostwice,
Marynki, Parchatka, Góra i t. d. 1).
K a m i e r z dolny, miasto zbudowane niegdyś
w widokach
handlowych przez wielkiego króla 1 którego imę
nosi 1 w gł~i:bokm
wąozie
nad Wisłą
wysokich kredowych gór, umocnione
1 wśród
przez niegoż
obronnym podwójnym zamkiem na opoce wapiennej
wystawionym (dziś
w zwaliskach), kwitnące
przez upłynioe
cztery
wieki handlem zbożwym,
do dziś
dnia przedstawia ślady
sweJ minionej wielkośc.
Za zamkiem wznosi się
ocalona wśród
zwalisk
1
okrągła
i wysmukła
wieża
). W niewielkiej odległści,
wznosą
si~J
jeszcze w pośród
zarośli
i wąozó
koł
wsi Bachotnicy 1 gruzy
innej nieznanego początku
warowni.
Piękny
krajobraz tworzą
z jednej strony góry bujną
roślin
nością
okryte, z drugiej płynąca
tuż
pod miastem wspanił
Wisła.
W pośrdku,
z pomiędzy
drzew, wyglądaj
mury kamienic i
opuszczone już
wielu dawnych śpi
c h l er z y (zbożwych)
zwaliska,
nad któreroi panują
wysokie dachy trzech kościłów;
wyżej
zaś
granicę

ław,

z

')

wielu opisami odznacza się
skreślony
piórem Kłem.
z Tań
skich Hoffmanowej w Roz1·ywkach dla dzieci w r. 182G.- Nadto: Karola Milewskiego w Pamiątkch
historycznych krajowych
(Warszawa 1848) str. 297-324.- Droga od Nowej-Alexandryi
(Puław)
do Każmierz;
opis okolicy (Kronika, Warszawa 1858)1
1, nr. :.!2.
nr. 314-318.- Przyjacielludtt1 18421 rok 91 półrocze
i) Nie brak także
i opisów Każmierz.
Dają
go: P1·zyjaciel ludu,
Leszno 1836, rok 2, nr. 43-45.-- W. H. Gawarecki: Magazyn
powszechny, Warsz. 18,10, str. 58.- Tygodn. illustr., Warsz.
1867, nr. 431.- Kalendarz warszates/ci J. Jaworskiego na rok
1854, w podrtiży
uczniów Instytutu agronomicznego, gdzie się
dż
wyrażją:
n Okoł
wieży
znależimy
dziko rosnący
Powój motyli
Cherisocoma lino(Clematis vitalba) 1 Lonicera caprifolia, tudzież
żółty
ziris, Wiimia krz('winowa (Cerasus chamaecerasns), Świetlk
(Euphrasia lnthea). Poniżej
wzmiankowanego zamku, pomiędzy
gór:~
na ld<ir('j Hi~
wznosi 1 a drugą
zwaną
górą
'Prze c h k r z yż ów, znaleiśmy
nast<,;pjące
rzadkie zielne rośliny:
Szczer roczny
(l\fercurialis annua), Ostromlecz łopatkwy
(Euphorbia peplus),
tudzież
bardzo piękną
Morwę
białą
(Morus alba), która corocznie
owocem; więc
dostarobfitym okrywa się
1 potrzebującym
1 może
czyć
wielką
ilość
nasienia.- P1·zyjaciel ludu z r. 18461 nr. 42
do 45 podaje także
(z Bibl. Warsz.) legndę
A. Kosińkeg:
Przewóz przy Kaź.mierzu
lubelskim, wielec przyominając
Iegend(j belgijską
podobnej tre~ci
(obacz także
i Piotrowio, str. 11).
Między

nad niemi wznos1 Sll) w malowniczych ruioach zamek Kaźmierz
Wielkiego 1 a nad tym jeszcze , na najwyższm
szczycie góry, samotna okrągła
strażnic
dopełnia
całośi
uroczego obrazu. Oprócz
zamku i kościłów,
godne są widzenia trzy kamienice w obręie
miasta, w rynku, zbudowane z kamienia, których opis i wizerunek
daje nam Tygodnik illust1·. (Warsz. 1865 n. 2 1- r. 1867 nr. 424).
Wieś
Piotrowin (dziś
Piotrawin), niegdyś
majętność
św.
Stanisłw
Szczepanowskiego, Biskupa krakowskiego, leży
nad Wisłą,
naprzeciwko Solca, między
Kazimierzem dolnym a Józefowem.
Tu św.
Stanisłw
(opowiada Długosz)
wskrzeił
chwilowo do
życia
Piotrowina, na świadk
przed królem Bolesławm').
Nieboszczyk w obec króla złorecy
krewnym swojim i spadkobiercom Janiszewskim 1 że z ich powodu przerwano mu spoczynek grobowy,
od tak dawnych czasów nic się
tej rodzinie nie wiedzie, i
i że
ani dostjeńw
w kraju, ani też
majątku
dostąpić
nie mogła,
lubo
wszyscy jej członkwie
ciężko
w pocie czoła
pracują,
czego i on,
przy tej świątyn
był
świad
proboszcz w czasie swego kapłitsw
kiem. Kościół
w Piotrowinie zbudował
Zbigniew Ole ś nick
(opis jego przez W., w czasopismie Bibliot. W a r . ęzaws
1811, lipiec).
że
fałszywie
będąc
oska"Wiadomy jest cud ś. Stanisłw,
rżonym,
wskrzeił
na świadk
dla siehic , zmarłego
Piotrowina.
Cud ten stał
się
w kościel
ś . Tomasza we wsi Piotrowinie , zkąd
świ~ty
biskup przeowadił
wskrzeszonego przez Wisłę
do
naówczas w Solcu. Dotąd
pokazują
w tem miejkróla, bawiącego
scu ślad
n a Wiś
l e, jakby cienuhą
srebną
nitkę
wyciągnęt:
jest to ścieszka
po której święty
szedł
do króla ze swojim ś wiad·
kiem. Przy kościel
Piotrwńskm
stoji także
po dziś-eń
cudokorną,
bo korzeniami do góry wsawna lipa z kędzierawą
i latem. Jest to l a ska ś. Stanisł
dzona, wiecznie zielona, zimą
wa (według
innych była
to gałązk
lipowa), którą
tutaj w ?.iemę
zatknlł
i rosnąć
jej kazł."
~ud,
Se r. II, str. 273 , . andom. 2 ).

1
)

2

)

B o l rs ław
Śmiale~
o , na które św.
StaniLegenda mówi o ądachs
sław
przystaw
ił
dla od<lania s wiadt·ctwa prawdzi e , Piotrowina
(Piotra z Jani ·zcwa .'trz(·micfirzyka) od Jat :1 pogrzcbionego.
(Katalog bi~>kup
ó w
i t. d.) pisze: "l\la nasz
Ks. biskup ł~towski
e
' 7.CZ!'Jlanowskarbiec (Krakow. ki na Waw r ln) po s. St : 1ni~law
skim piPr
ś cień,
infultt , u ko ~c i ó l Piotrowif!.' ki pokazuje kapę
szytą
zlotem. Przy k o ś t' it'I P Piotrwńskm
jest kaplira stara z ka-
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"Nie tak dawneroi czasy, bo za panowania Augusta II, stał
pod Piotrowinem nowy cud za sprawą
tego świętego.
Stawiano
most na Wiśle
pod Solcero i król sam wraz z kilku jenrałmi
saskieroi był
przytomny jednego dnia robocie, gdy wtem spostrze·
~on
na rzece tonąceg
żyda,
którego ratowć
nikt nie miał
owtedy obecni tamże:
Teodor Potocki biskup Warchoty. Właśnie
mińsk
i Kazimierz Łubieńsk
biskup Chełmski,
tłomaczyli
Sasom
cud św.
Stanisłw
o przeprowadzeniu przez Wisłę
Piotrowina;
rzekł
więc
jeden z nich: n No, kiedy tak, to niechż
teraz tego
żyda
wyratuje." Biskupi uklęi
i poczęli
się
serdecznie modlić:
patrzą, aż
tu wydobywa się
na wierzch najprzód żydowska
jarmułka,
a następie
i cały
żyd
na brzeg wypła,
a obsypany zewsząd
pytaniami, opowiada pokazując
na biskupów pontificaliter
ubranych, że
właśnie
t ak i (jak oni) ratowł
go w tej potrzebie. u
C h o d e l, wieś
a raczej osada nad rzeką
Borówką,
między
Bychawą
i Opolem, z dużym
kościłem
gotyckim, fundowanym r.
1580 przez Maciejowakiego (Tygodnik illustr. Warsz. 1867, n. 380).
Wieś
Wilk o ł a z między
Lublinem a Kraśnikem,
ma kościół
piękny
fundowany przez Goraja Gorajskiego (Tygodnik illustrow.
Warszawa 1868, nr. 5).
miastem przez
B e ł ż y c e, dziedzictwo Tarnowskich, został
przywilej Władysw
Jagieły
z r. 1417. Był
tu zbory i szkoły
Kalwińsk
i Aryański
aż
do r. 1660. Zamek stary, w r. 1829 na
gorzelnię
zamieniony (obacz mongrafiję
Bełżyc
przez Wład.
K.
Zielńskgo
w Kuryerze lubelskim z r. 1869, nr. 32-34-).
Wieś
B a b i o, o mil 2 1/'J od Lublina oddalona, niegdyś
dziejako stolica sławnej
Rzeczypospolitej
dzictwo Pszooków, słynęa
Babińskej,
której założycielm
był
Stanisłw
Pszonka za pano·
wania Zygmunta Augusta.
się

malowaniem
mieniem grobowym Piotrowina i z dziwnie pięknem
na drzewie w ołtarzu,
a obok lipa sławn
: kij ś. Stanisłw
wetknięy
w ziemę,
który się
przyjął
; rozkwitł
i siódmy wiek stoji.
Jest to drzewo wsadzone wyrllinie kor z e n i e m d o góry, grubości
na kilanśce
łokci
od dołu,
z korną
pierzastą
od góry,
zieloną
zimą
i latem. Lud pokazuje po Wiśle
prądcik,
jakby nitkę
srebną,
tam kędy
prowadził
Stanisłw
Piotrowina do kościła
ś.
Tomasza pod Solec. Stoji teraz kapliczka na. tern miejscu, którą
kapitula dala opatrzyć
przed parą
laty." - (Obacz: Lud, Ser.
V, str. 32, wieś
Dojazdów).

Kurów, miasteczko z pięknym
ogrodem i rozległym
parkiem.
Firlej, osada między
dwoma jeziorami, załotm.
w r. 1557
przez Mikołaj
z Dąbrowicy
Firleja.
tu ruiny pałcu
zbudowanego r.
C z e m i er n i ki, osada. Są
1622 przez Henryka Firleja.
L u b ar t ów, z kościłem,
pałcem,
ogrodem i orantery!ll po
Sanguszkach, którzy w r. l 744 przezwali miasto Lubartowem. Zało:Zne
było
r, 1543 przez Piotra z Dąbrowicy
F1rleja herbu Lepierwotnie zwało
się:
Lewartowem), mi!ło
szkoły
kalwart (ztąd
wińske
i aryńskie.
Dziś
własność
Banku polskiego w Warszawie.
(Opis szcegółowy
w Kuryerze lubelakim z r. 1869, nr. 49, 50).Encklopedya wi~ksza
i mniejsza (Orgelbranda).
Wieś
Z a w i e przy c e, ma zamek, który Jan Granowaki kazał
zbudować
przez jeńców
tureckich zabranych w czasie wojen za
Jana III. Znany z powieśc
Alex. Bronikowakiego (tłumaczeni
J.
K. Ordyńca,
Warsz. 1828). Ob. Kloay r. 1872, nr. 371, str. 87.
;t~
c z n a nad rz. Wieprzem, słyna
jarmarkami na bydło,
konie i ró:Zne towary, na które przybwają
nawet kupcy ze W chodu. Walnych jarmarków jest d wa: na Bo :Ze Ciało
{8 dni) i na ś.
Idżiego
(l O dni).
Wieś
Jaszczów i Białk
(parafija Milejów). Od tej
wsi ciągn
si~
błota
bieleckie na kilka mil rozpostarte (w połą
czeniu ze stawem Ostrowskim). Tu, na kępie,
odkrył
Józef Przyborowski mieszkania na-wodne z czasów przedhistorycznych ( Wiadomści
archeologiczne, Warszawa 1876, 111, 37),
P i a ski, miasteczko, którego część
dziś
opustzał,
nosiła
dawniej nazwę
Piasków luterskich (gdzie dotą
widne ruiny kościła).
Wieś
Gardzienice nad rzeką
Giełczw,
ma zwaliska domu Stefana Czarneckiego, przerobionego ze zboru aryńskiego.
(Ob. Tygodnik illuatr. Warszawa 1865, nr. 308).
wieś
w po w. Krasnystawskim, parafii FajS i e d l isk a, duża
sławice,
dziedzictwo niegdyś
Suchodolskich, którzy tu r. 1551 Soopiekowali. Tradycya mówi, te
cynianów sprowadzili i niemi się
w braku kościła,
Aryanie odprawiali nabo:Zeństw
w murowanym
browarze nad strumieniem, który dotą
istnieje. Kazywali tu Luupadł
w r. 1658; sam nawet opiebienieccy i inni. Zbór aryński
kun jego Suchodolski, poszedł
z wielu innyroi współyznacmi
na wygnanie do Siedmiogrodu, gdzie uczestnikiem był
nieszcęśl
wego ich losu.

Krasny s t a w, miasto nad rzeką

Wieprzem, w którem lubił
Kazimierz Jagielończyk
przeniósł
tu r. 1490 katedrę
biskupą
chełmską
z Hrubieszowa, którlł
następie
przeniesiono do Lublina. W tutejszym zamku był
czas
jakiś
osadzony arcyksiąże
Maxymilijao jeniec Jana Zamojskiego,
(na Szląsku)
r. 1588 pojmany.
w bitwie pod Byczną
Bychawa miasteczko, w którem w r. 1560 odbył
się
dwa
synody kalwińse.
Ż ó ł ki e w k a, miasteczko, gniazdo rodu Żółkiewsch.
Ojciec
hetmana przyjąws
wyznanie kalwińse,
odał
kościół
współy
znawcom, i dopiero syn powrócił
go katolikom.
We wsi Wulka Żółkiewsa
jest stok wody na łącze
pod
lasem, z którego płynie
rzeczka zwana O t c h l i n (wpadjąc
za
Krasnymstawem) do Wieprza. Podług
podania, zapdł
się
tu kościół,
z powodu 1 że weń
wszedł
człowiek
tak grzeszneroi obciąż
ny uczynkami 1 iż kościół
od ciężaru
jego grzechów oberwał
się
i
zapdł.
Ze sto lat może
temu będzie,
jak chłopi
łowiąc
w głębie
ryby, uczuli że sieć
o coś
się
w wodzie zacepił.
Puścil
więc
w nią
z amorczy k a (zamorczyk t. j. za morzem wychowany,jak objaśnił
opwiadjący),
"który już
i przedtem zanurł
się
parę
razy w tym stoku 1 ale nie mógł
trafić
nigdzie 1 a teraz za siecą
dostał
się
do krzyża
u wieży
zapdłego
kościła,
bo za niego sieć
była
uczepioną."
(Lud Ser. XI, str. 16.- Ser. XV, str. 52).
S o b i e ska w o l a , wieś
niedaleko rzeki Wieprza; gniazdo
jest szereg mogił,
kryć
królewskiej rodziny Sobieskich. W pobliżu
mającyh
zwłoki
J adźwingó
przez Leszka czarnego pobitych.
Wieprzem, powstał
w pierwT ar n o gór a, osada nad rzeką
XVI stulecia na wykarczowanych lasach starostwa
szej połwie
Krasnostawakiego i gruntach wsi Ostrzyca. Połączn
jest z osadą
zwaną,
I z b i c a.
Tur o b i n, miasto ordynackie. W XVI stuleciu było
bandlozbór i szkołę
kalwińsą,
które zniósł
nowo-nabywca
wnem i miało
miasta kanclerz Jan Zamojski.
Wysoki e l u b e l ski e, wieś
o l milę
od Turobi na. Opis
jej obszerny podaje Ant. Wieniarski (Księga
świat,
Warsz. 1859 1
część
I, str. 213). Należł
niegdyś
do Łukasz
Górki, który tu
otwrzył
zbór kalwińs.
Kościół
tutejszy murowany, ma ołtarz
wielki w samym środku
wystawiony.
przesiadywć

Władysw

Jagieło.
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S z c z e brze szyn , miasto starotytne nad rzeką
Wieprzem,
w posiadaniu Władysw
księca
Opolskiego, który je nadł
Gorajskim; ostatecznie przesło
do rąk
Zamojskich i do ordyna.cyi
murem i miało
zamek 1 miejsce sądów
wcielone, Opasane było
grodzkich i ziemskich.
Radacznica v. Rodecznica, wieś
ordynacyi Zamojskich,
Bernardynów 1 w którym obraz ś. Antoz .klasztorem i kościłem
niego, słyn
cudami. Przy klasztorze jest lasek samych krzywopopaszów (sosen) 1 o których twierdzi miejscowa legenda, te się
czył
klę
aj ą c w czasie jednego zjawienia s tę ś. Antomego.
Tradycya. mówi, iż św.
Antoni objawił
się
tu na górze wśród
światłoc
w dnm 8 maja 1664 Szymonowi biedoemu tkaczowi
i przyekł
uzdrawiĆ
chorych i kaleków. Postawiono więc
(za
biskupa Swirskiego) na tej górze, l.ysą
zwanej, figurę
dębową,
jakoby z wolt świętego
patrona i jak legenda mów1 1 z jego własną
pomcą.
Potem b1skup, z przyzwoleniem króla .M1chał
zbudował
na górze kościał
i klasztor dla Bernardynów w r. 1667, który się
wznosi w cieniu lip i świerkó
tu się
gromadzi
1 a lud tłumnie
w d. 2 Sierpnia, zwiedza kapliczki wśród
lasu rozrzucone lub tło
czy się
u zdrOJU przez św1ętego
Patrooa poświęcneg
1 czerpie
świętą
wodę
w naczynia Jako cudowne lekarstwo na wszelkie niemoce, a z stuuz1enki pod kapliczą
w kąc1e
ocembrowanej, p1je
wodę
czytają
napis pod obrazem:
Kto tE; wodę
pije,
taki długo
żyje,
i t. d.
innemi, obacz : Gazeta
Ltczne są opisy Radecznicy. Między
codzienna (War z. 18521 o. 17 5 - l O) i Tygodnik illustr. (Warsz.
J861, ur. 5) przez Antoniego W1emarskiego. Obacz w tymże
Tygod.
Śc1słow
ką.
i/lustr. z r. 18651 przez Zofiję
W 1eś
C z er o i ę c 1u, medaleko Radacznicy, ma usypany kopiec duty Jak mogtła
.
Lud twierdz1 1 jakoby megdyś
dobry jeden
i waleczny dowódzca poległ
w bitwie na tem polu toczonej. Wojenni jego a wieroi ludzie, połżyli
ciało
w bru~dzie,
i katdy
z nich przyniósł
p o c z a p c e z 1e m i; a że
tysiące
ludzi było,
chąy
mu cześć
okazć
i ostanią
wyrządić
usłgę,
więc
z wyrzuconej z tych czapek ziemi, taka wielka nad mm urosła
mogiła.
Z a. m ość,
miasto i twierdza (dziś
zniesiona), miało
niegdyś
Akademiję
założn~
przez Jana ZamOJSkiego w r. 1599. W bocznym ołtarzu
wspaniłej
kollegiaty jest obraz malarza Carlo Dolce
było
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(Zwiastowanie P. Maryi); pi~Jkna
kaplica Ordy n a t ó świeto
odnowilł
zo s tał.
W sklepach kollegiaty, a mianowicie w trzech lochach i łączym
je kurytarzu, prze
c howują
się
zw ł oki
rodziny
ordynatów Zamojskich; z tych zwłoki
kanclerza wielk. kor. Jana,
założyciel
ordynacyi, spoczywają
w pod -ziemiu pod kaplicą
ordynatów, oddzieloul} od korytarza krat!} żelaznł
zamykną.
Miasto
miało
kilka kościłów
i cerkwi. Założy
je w r. 1580 Jan Zamojski kanclerz i na stolicę
ordynacyi przenacył,
przeniósły
rezydencyę
BW!} ze Star e g o Z a m oś
c i a nad rzekę
T oprnicą.
(O Zamościu,
obacz Encyklopedya, większa
i mniejsza, Orgelbranda).
F ram p o l, osada nad rzeką
Ładą
.
Mieszkańcy
trudnił}
się
w wielkiej częśi
tkactwem, a mianowicie wyrobem drelichów.
Goraj, osada, należł
niegdyś
do Firlejów i miał
zbór
kalwińs.

miasto słynące
z przemysłu
sitarskiego swej lutym, jak i o zwyczajach mieszkańców
, powiemy w następwie
szerzej, pod właściero
dzieła
rozdiałm.
O wiorstę
od Biłgoraj
a jest folwark Rożnów
k a, z pałcem
znacznie już
zniszczonym dawnych dziedziców dóbr biłgorajskc.
(O bacz takie: Obrazki lubelskie p. A. Wieniarski ego , Warsza wa
1854, Uuger).
Iren a, osada fabryczna nad rzeką
Sanką
(w pobliżu
wtli .tą
żek
i miasta Zaklikowa) majl}ca kuźnie,
walcownie i pudlingarnie
do wyrobu żelaz,
założn
w r. 1837 przez Henryka hr. l:.ubień
skiego a od r. 1843 własność
Bauku Polskiego. J. M. Wiślck
w artykule: Irena i jej okolice, (w Kalendarzu Jaworskiego, Warsz.
1862) mówi: "Od wteczne bory zaścielją
tę
przestń
kraju,
nie przechowały
tadnych pamiątek.
Istnieje tylko wał,
jakby ręq
człowieka
usypany, a od Ireny ku Zaklikowu ciągny
si~,
który
daje świadecto,
że
ta ziemia przed wiekami zamieskną
była.
Ulewne deszcze lub kij pastuszy odsłni
niekiedy urn~
owo wspomnienie minionych przedchśiańskb
pokleń,
które od lat tysiąca
śpią
w tym garbie ziemi. Zdaje si~,
te cały
wał
stanowi je1
den smentarz; poszukiwania w nim możeby
to zdanie potwierdzły"
).
Biłgoraj,

O przemyśl

dności.

1
)

Cał
okolica, mianowicie bliska ujścia
Sanu do Wisły,
przedsta·
wia ciekawą
dla archeologa miejsc(lwość.
Znajdowano już
popiel·
nice i inne przedmioty we wsiach i miastach: Pniów, Wrzawy,
Radomyśl,
Wola-kotowa1 Zaleszany, Turbia, Rozwadów i t. d.
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Z ak l i k ów, miasteczko na płaszcy~nie
piaszczystej wśród
lasów, rolnicze (lubo tutaj uprawił
zajmuą
się
częstokrć
kobiety,
ich iczasem przy pomocy najemników i parobków, gdy mężowie
dą
na wyrobek do Ireny). Zaklika, była
nazwą
mo:tnej rodziny
niegdyś
tu osiadłeJ;
resztki gruzów z zamku na wyspie wielkiego
stawu, są pamiątk
sierlz1by owej rodziny. Mieszczanie, katolicy
trudnią
się
przeważni.
mularstwem i od(:tydów tu bardzo mało),
różniają,
się
(jak wszędie
u nas po miasteczkach) ubiorem o dw as z e c i a nazwanym. Piękny
kościół
z kopułą.
n i k, miasto. Tu
Kraś

styn z
Kraśnik.

Późniejs

zadł

w r. i 241

właściel,

klęs

Tęczyńs

wałem,
basztami, i wznieśl
w niem zamek.
pomników osób domu Rabsztyńkich.
w r. 1468 ma parę
godnik illu.atr. Warszawa 1871, str. 135).
Kościół

Tatarom Kryotoczyli miasto
zbudowany
(Ob. Ty-

miasto nad stawami utworzoneroi z wód rzeczki
Urzędówki.
Za Zygmunta Augusta otoczone było
wałem
z wie:tami
i przekopami; na jednej z bram wznosił
się
ratusz. Między
miastem a wsią
Dzierzgawicami rozciągał
się
obszerny zwierzyniec
i powietrze za Jana Kaźmierz,
przywiodł
miakrólewski. Pożar
sto do upadku.
Urzędów,

zwaną

niały

Janów ordynacki, miasto od r. 1640 (dawniej
Biał);
w ogrodzie publicznym jest pommk Kościuszk.
kościół,
słynie
cudownym obrazem N. Panny.
A n n o p o l v. Rachów, osada, ma
pałc

i ogród

było

książlt

wsią

W spaJa-

błonwskich.

Krze s z 6 w, osada rolna nad Sanem.
wi~Jza.nem

T ar n ogród, miasteczko z pięknym
kościłem,
pamiętne
tutaj w r. 1715 konfederacyi przeciwko Sasom.

za.-

Kras n o b rod, osada, nad rzekll Wieprzem, dziedzictwo Leszczyóskich a pó~niej
Tarnowskich, miało
zbór kalwińs.
Kościły
miasta, jak i cudowny obraz tu znaleziony w r. 1648, opisuje ks.
Karol Boniewski w Pamię_tnku
religijno-moralnym, Warszawa 1841,
tom l, str. 420.
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T o m a s z ów, miasto założne
w r. 1G15 przez Tomasza Zawyrabiali słynące
na całą
Polsk~
miody
mojskiego. Mieszkańcy
(wiśnak).
W pięknym
kościle
ks. Trynitarzy (zniesionym za rzą
du austryacki<'go) mieścł
się
cudowny obraz Matki Boskiej, przeniesiony następie
do teraźnijszgo
kościła
parafijalnego.

L U D.

L

u D.

Włościane,
dawnych (z r. 1815) obwodów: Lubelskiego, ZaKrasnostawskiego, co do cech fizycznych, nader
mojskiego i częśi
mało
rótnifl się
od włościan
zamieszku. ącyh
ziemie: Sandomiersk!ł
i Krakowsą.
Wzrost ich w ogóle uważny,
lubo za niski uchodzić
nie mot e, niższym
atoli jest cokolwiek od wzrostu S!lsiaduj~cyh
z nimi Mazurów i Rusinów. Włosy
.wykle zaczesane na czoł,
nad oc2ami obcięte
są
na szerokść
oblicza. Barwa włosó
zarówno cz~sto
ukazuje brunetów, szatynów jak i blondynów. Toż
i oczy
bywaj\ tu czarne lub niebieskie (siwe . Twarz rzadziej bywa ści!l
głą,
cz~śiej
zaś
okrągł.
Cera biał,
cz~stokrć
staje cz~sto
si~
śniad~
skutkiem opalenia od słoflca.
Usposobienie raczej żywe
niż
powolne (ob. Lud Serya. V, str. III).
swego poW stosunkach ze dworem, mimo zmiany połżenia
chłop,
przynajmniej pozornie,
litycznego i towarzyskiego, zachowł
głębokie
dla pana uszanowanie. Dawniej atoli było
ono wi~kszem
jeszcze. Klementyna z Taflskich- Hoffmanowa (w Rozrywkach dla
cfAieci z r. 1826) powiada: "Uważłm
w nim (w chłopku)
talde
więcej
niźl
w naszych stronach (w Mazowszu i w Radomskiem) ukoł
dworu przechodzi, choć
szanowania dla panów. Kiedy chłop
by nie było
państw
w domu, zawsze czapkę
zdejmie; ludzi, rzesmak (upodobanie)
czy nawet dworskie szanuje. Cechuje go także
towarzyskiem, jak i wzajemna uczyność
dla swoich sąia
w życiu
dów. Raz wracją
wieczorem z przechadzki (w Rybczewicach) postrzegłam
na małe
pólku niedaleko wiejskiej chaty z dziesęć
kobiet sadzącyh
rozsadę.
Na zapytanie moje: co to znaczy?- odpowiedziano mi, że:
"oto SI!!Siadki i kumoszki gospodyni tej cha-
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ty, dowiedziawszy s i~,
że
ona kapustę
rozsadza, przysł
jej p·omódz, bo tak wzajemnie czynić
zwykł,
i to przy każdej
niemal
robocie." Jeśli,
żyj1c
z sąiadm
w zgodzie, chętną
im za wsze niesic pomoc czy to w polu czy w domu, to tern gorliwiej dla ni ch
pracuje (dzisiaj) gdy jest płatnym.
Spotkawszy sąiad
w urodze
lub na ulicy, uprzejmie się
z nim wita, i gdy czas na to pozwala,
ożywin
c7.ęstokrć
wiedzie z nim rozgowór. Chętnie
także
idzie
doń
w odwiedziny, które bez żadnych
odbywają
się
ceremonii.
U chłopa
nie proszą
prawie nigdy przybysza, aby się
pozbył
wierzchniego odzienia. To też
goście
przesidą
na ławkch
często
kroć
dzień
cały
w kożuch,
w sukmanie, a kobiety z płachtą,
na głow
e,
nawet z koszykiem, jeżli
takowy mają
z sobą,
albo z kobiałą
na
ręku.
A wyjątek
ma wówczas tylko miejsce, gdy się
zbierają
na
uroczystśi
weselne. Wieczorem, z zapdnięcem
zmroku, zapalający
świecę
albo też
wnoszący
do izby światło
(czy to zaploną
świec~
lub łuczywo,
czy lampę
lub latrkę),
odzywać
się
zwykł
do
obecnych tam osób, witając
je niejako tern światłem:
"Niech b ę
dzie pochwalony Jezus Chrystus!- na co one, jak zawsze,
odpowiadajl'!J: Na wieki wieków Amen! 1).
Mimo to, dając
folgę
krewości
swojej, skłony
jest włościa
nin tutejszy (jak i każdy
inny), zwłasc
podchmielony, do swao lada bagtelę,
gdy urażony,
niezbite, werów i prawowania się
dług
swego mniemania, ma do skargi powody. Wiedząc
atoli, jakie d1ań
procedura sądowa
pociągne
za sobą
koszta w razie przegranej, próbuje, nim pój d z i e d o praw a, załtwić
sprawę
polubownie w domu, wytaczją
ją
przed wójta gminy czy sołtya
'),
który wypowiada swo zdanie prywatnie, gdy widzi, iż rzecz o którą
chodzi, jest małej
wagi.
Włościan
lubelski w ogóle nie zbyt wielką
cieszy się
zamożnścią;
tu i owdzie jeduak znajdzie się
gospodarz bogatszy,

1
)

1

)

powszechnym na Podlasin, WoZwyczaj ten jest miejscami dosyć
łyniu
(poleskiem), w Bzeszowskiem, Przemyskiem, Tarnowskiem i
mówią
te słowa
nawet
w wielu innych okolicach.
riektórzy też
świecę
lub rozniecają
ogień.
i do samych siebie, gdy zaplją
Sołtysi
ci Rą dzili w gminie obieralni. Gdy którego z Sołtysów
(równie jak i ł~awnikó
miejskich) po dokonanym obiorze zmienają
za s~ybko,
n a t e d y zwykli t>lę wyrażć
drudzy 17;ędnicy:
o t, wynie~l
go na dach i zrzucili zaraz z dachu!

2H
kttór go inni ciepłym
chłopem
mianują,
gdy ma kilka morgów
dlobrego gruntu i kilka sztuk żywego
inwentarza. Czę
tokrć
przyp:nsuJ mu też
i jakieś
skarby, które gdzieś
(n. p. w spruchniałem
dirzewie) chowa. Faktem wszakże
jest, ie chłopi
tu (jaJe i w innych
sttronach kraju) zachowali jes1.czc po wielkiej częśi
tradycyjny
w ziemi. Czyniąc
to
Zlwyczaj ukrywania i zakopywania pien~dzy
dławniej
ze sztukami metalowemi, dziś
dopuszcają
si~
tego nieog~lędnie
i z pienędzm
papieroweroi (bómagami) także
nie pomni,
żte
pognić
one muszą
w wilgotnej ziemi , lub pojeść
je mogą
myistotnie kilkakrotnie zdaryło.
Straę
taką
szzy i szczury, co się
at.toli umie sobie chłopek
odwetać
w krótkim czasie.
Edward Chłopick
(w Tygodniku powszechnym, Warsz. 1880,
nu. 40) powiada: "Lud, któryśm
w czasie godów weselnych przez
studyowali w Milejawie (blisko tęczny),
wydał
k1ilka dni z rzędu
się
nam jednym z najbardziej sympatycznych w calem Królestwie
p, iękn
z oblicza 1 oraz niesłycha
gładcy
i uprzejmi w o bej' ci u
si ~ z ludźmi
wieśnacy
tutejst zadiwją
przybysza swoją
po1prawną
mową
polską.
Czystość
języka,
pozbawionego nietylko drażrniącego
ucho dziecęj
prawie natury zeplenienia na Mazowszu,
alle i licznych tam bardzo idyatyzmów dyalektycznych- jest wzoro)wą,
w niczeru nie różniąc
się
od pismiennej mowy naszej. Gdyśpiewnoć
b)y nie leciuchny odcieli przeciągan
1 przyominając
są1iednch
z za Wieprza Rusinów 1 - słyząc
gdzieś
z daleka rozhwwor tutejszych wieśnakó,
przyuscaćby należło
że
nie
1
clbłopi
prowadzą
tę
pełną
wyszu1 ale ludzie klassy oświecńszj
i gładkich
frazesów rozmwę.
Jedno, co obok cech
k nych słówek
dcodatnich w charakterze 1 mowie i obyczaju lubelskiego kmiecia
mtożna
mu zarucić
stę
z ludźmi.
to brak szczerego obejścia
1Kłanić
się
nisko swemu dziedzicowi i obsypwać
go cukroweroi
sł<ówkami
w oczy, a złorecyć
i szkodić
za oczam1, zwyczaj
to1 ogólnie tu przyjęt
i codziennie praktykowany. W sto unk81ch rodzinnych i są iedzkich na wsi, dnje się
spotrzegać
taż
saruta prawie dwulicość,
oparta D:l. pozornej uprzejmości
oraz z ciOgólne prawie nieochędó
two w chacio i
chla knutym pod tępie.
COldziennej wie' niaków przyodziewce, należy
również
do cech charrukterystycznych tutejszego ludu. Piękne
twarze dziewcąt
i chłop
CÓIW, poważne
starców i 1ch połwic
oblicza,- w niedzlę
tylko i
dmroczne świ~ta
nęcą
oko przechodnia. Pr1.eciwnie w dni powszadwie i przy robocie,- łachmny
na grzbiecie, zabłocne
nogi i
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nieumyte twarze tanowiąs
ludu tego mową,
rodąu

zawsz& prawie przykry kontrast z piękną
i rodznąw
w ruchach oraz obejściu
się

wykintoścą."

Józef Gluzińsk
w rozprawie: Wioścane
polscy od Zamości
i Hrubieszowa i t. d. (w Archiwum domowem Wójcickiego, Warsz.
1856, str. 423) tak się
wyraż:
.
»O by c z aj e włości
a n. Charakter włościan
pod względem
obyczajów w tej krajinie, odznacza się
szcególną
prostą.
Wejście
do cudzego domu lub chaty, poprzedza wyrzeczenie religijne:
"Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus!"- naktóre
miejscowi odpwiają:
"na wieki wieków, a m en!"- Tak są
do tego nawykli, że
go używają
wszedły
do mieszkania żyda;
powtarzją
go równie przy każdero
spotkaniu się
z kimkolwiek
w drodze. Dalsze przywitania, szczególniej ze znajomeroi zacynją
się
od wyrazów: "jak się
m a c i e? cóż
t u u w a s słychać?"
Odpowiają
sobie czasom ironicznie: "j ak o n a s d b a c i e l" lub "kto nie jadł,
to nie może
dychać."Przechodą
okoł
robotników, mówi się
zwykle: "szcęść
Boże
na robtę!"
robotnicy zaś
odpwiają:
"daj Panie Boże,
prosiemy do
roboty!"- a przechodąy
znowu mówią
na to: "niech Pan
Bóg dopmagł"Spotykając
się
znajomi, którzy zażywją
tabkę,
po krótkiej rozmowie, trakują
spotkanych tabką,
a to
znaczy przyjaźó
i przychlność.
Nagląc
traktowanego niechętgo
do zażyci,
zwykli mówić:
"Ma lada djabeł
w nosie kręcić,
niech lepiej kręci
tabaka."
.Przy rozmowie w sąiedztw
i w stosunkach rodzinnych,
częstokrć
bezwględni
na nierówość
wieku i powinść
czci dla
starszych, (szczególniej u Rusi) używają
zaimków osobistych poufałych:
ty, ciebie, tobie, twój. Dla nieznajomych i starszych
wiekiem lub jakiem wyższem
w ich towarzystwie znaczeniem, uży
wają
tych samych zaimków w liczbie mnogiej: ,. wy, w a s z e," zkąd
zapewnie poszedł
następie
wyraz: w a s z e ć l- toż
samo i w sło
wach używają
przy wyrażeniu
się
liczby mnogiej, na przykład:
widzicie, słyzciel
i t. d. Dla osób zklassy wyższej,
albo przynajmniej ubranych p o p a ń s ku Uak to mówić
zwykli), tudzież
dla swoich panów 7 namJętie
są
przyzwyczajeni do pokłnów
i
czapkowania czyli odkrywania głowy
przy każdero
spotkaniu. W czasie rozmowy zawsze stać
zwykli z odkrytą
głową
i pod tym wzglę
dem są tak uniże,
że
nawet choćby
im kazano, nieradzi są na-
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czapkami lub słomianer
kapeluszami 1) . - Ró~nią
si~
ielce w tern mieszkańcy
nadwiślńscy,
a szczególniej w okolicy Puław
i Kazimierza, na których zn ć wi~cej
cywilizacyi."
"Pom i mo takiej unitośc
i czapkowania, powszechnie prawie są
niesforni i nieposłuz
włośctanie,
a raczej są
nieprzychylni dla rozkaującyh.
Wszystko jest dla nich przymusem: odrobiilnie pańszcyn
i powinśct
do gruntu przywiąanch,
powołyanie
ich do uczynośi
dla dobra ogólnego, nigdy prawie
nie mota si~
obejść
bez kary przynajmniej niektórych , a jednak
kara. ta bynajmniej ich nie poprawia (pisano to w roku 184 7)
Nawet do pomnotania własnego
dobra, nie mają
tadnych skłon
ści,
ani prośbą
ani groźbą
do tego ich zmusić
nie motna, a przykrą
tet jest rzecą
kara cielesna 1 której czasem użyć
wypada.
Jest to skutek nieufośc
dla dworów i szlachty, z powodu doświa
czanej wielkroć
niesprawdlośc
od głupich
i niewyrozumałch
zawiadowców ich i rządców
ę
i
s
nawet
od pośredników
zdaje
1
1 że
1
tych, jak od wilkołaó
stronić
i chronić
się
usiłj!lJ"
).
kry ać

głowy

') W Krakowskiem i Sandomierskiem kmiecie zdejmować
zwykli
czapki tylko przed swoimi panami, na których gruncie są osiesię
raz obcemu przejżdaącmu
obywadlonymi. Nie podbał
telowi, że chłop
przed nim nie zdjął
czapki (o czem wspomina
już
Rej z Nagłowic).
Jakby chiał
go do tego zmusić, wszcął
z nim oko w oko rozmwę.
nZkąd
·e
ty chłopie
?" - On na to:
"z tej wsi, co nad wodą
wisi."- Pan: "a czapka zkąd
?"- On:
"I czapka ztamąd,
dobrodzieju! " - potrząsnł
głową,
a czapki
Chciał
obywatel potem z niego hrtować
i rzekł:
"a głę
nie zdjął.
boka u was woda?"- On: "na samym dnie woda leży."Pan:
nie o to pytam 1 tylko czyby tam chłop
utonął?"
"ale ja się
On: "o ho l i szlachcica-by djabli wzięl!"Pan: "kto u was
co ma 107
we wsi najstarszy ?"- On: "jest tam stara Maćkow
lat, ona jest naj starsza."- Pan : "ale nie o to chodzi, tylko kogo słuchaie?"On: "oto panie, stary Jacek jak weżmi
swoje
skrzypki a zacznie w karczwie tzcwpolić
zbiegamy
1 wszyscy się
Pan: "ale kogo s i~ boicie?" - On : njest stary
i słuchamy."
byk we dworze 1 buhaj 1 a jak go pu z czają
do wody 1 wszyscy
przed nim uciekamy." Nie mógł
obywatel nic poradzić,
i odjechał.
(J. Gl.).
') W artykule: Kartki z wycieczki na wieś
(Kłosy
1 W arsz. 18 7 2,
n. 355 1 str. 276) mówi Ksawery Tatarkiewicz: "Co się
wreszcie
ziemskich do włościan
tyczy stosunku właściel
1 to mimo nie-
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"Nie są
Swary i kłótnie
przez płot
sąiad

zgodniejszeroi sami pomiędzy
u nich o lada drobnstkę,

w s~iedztw.
kura (na przykład)
przelciał,że
się
ciele w sąiednj
kałuży
napiło,są
dostatecznym powodem do zwady i przeklństwa.
Na
Powiślu
słyzeć
. wówczas można
wyrażeni
takie: nb o d aj c i ę licho porwał!bodaj cię
wszyscy djabli porwalila bodaj cię
pioruny ubiły!a bodaj cię
Matka Bo1
ska skarł!"i tym podobne wyrażeni
przeklństw"
).
"Do nieobyczajś
zramienując
naszych włościan,
potrzeba policzyć
pijaństwo,
szcególną
wadę,
która nietylko, że
ani
z czasem ani z postęem
ich ubóstwa nie ustaje, ale owszem, zdaje się,
że
się
we1ąz
pomnaż.
Szczególne pomysł
mechaników i
rządców
dóbr ziemskich (powiada w r. 184 7 Gluzińsk),
wprowadziły
nietylko dosknałść
ale i obfitść
wódki ze zboża
i kartofli
wyrabianej, a ztąd
powstał
taniość,
która jest ponętą
dla ludzi
chąy
chwilowej roskoszy z opilstwa i zadowolnienia zmysło
wości.
Ubiegają
się
o przyawę
trunku, aby był
powabniejszym;
zniżają
ceny nad sąiedn,
aby nietylko w swoim obręie,
ale i·
obce ubieganie się
pijaków ściągnć
dla swych korzyści.
Uwierzyli ślepo
w kwaterę,
jakby to nie było
tysiąc
innych sposobów,
do korzystania z rolnictwa i rolniczego przemysłu.
Przeto już
dzisob~

że

zmiernej zmiany 1 jaka w obchodzeniu się
pierwszych z ostatnieroi
życzliwoś
ze strony włościan,
a
od niedawnego czasu zasł,próżnoby
szukać.
Dwór dla włościan
isttem mniej przywiąan,
własnego
lub choroby; wtedy
nieje tylko w razie nieszcęśa
włościan
zapłkny
(gdy mu już
wrM.by i środki
domowe nie
dopisały)
ucieka się
do apteki gospodyni (we dworze) 1 do skarbony pana 1 a zawsze i wszędie
znajdzie lekarstwo na niemoc,
zasiłek
w niedoli. Ale za to, niech się
zmieni połżeni,
niech obywatel potrzebuje przył.l>żenia
ręki
włościan,
a może
być
pejnż
wnym, że niezawodny spotka go zawód i odmowa. Mówiłem
w rozdziale IV, że próżno
obywatel oczekuje pomocy od włościa
nina do sprzątnięca
zboża,
i że o tyle, o ile sam włościan
nie
to niema środka
który by go do wyjscia
potrzebuje pienędzy
1
1
w pole skłoni."
(Stosunki te istneją
i w Sandomierskiem).
') Do podobnych przekleilstw należą:
b o d aj c i ę trzy c h o roby
u tłuk
ł y!- żeby
c i ę ogra s z k a n i e s ł a (t. j. febra trzęsła)
o d z i e m i d o n i e b a i n a p o w r ó t b e z k oń c a! Gniewając
się
przy zapręgu
czyli zakłdniu
1 klnie furman na konia: b odajć
się
pozakłd
w kiszkach!
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siaj

polski w porze, w której przecie swoje zbiory do stow której z ogrodu do miast i miasteczek ogrodowizny
może,
nie myśli
o niczero, tylko jedynie o tern,
s woj e przywoić
zką.dby
mógł
dostać
za produkta kilka groszy wystarczajflcych jedo wódki. Zapomina wtenczas tylu prac i zachogo ożądliwśc
dów okł
wyprowadzenia płodów
ziemnych w czasie wiosny i lata,
tylu przykości
i znoju, które w przeciwnym razie podwić
lub
potrić
by mogł
ich wartość,
przedaje one za bezcen, byle się
tylko upił
i chwilowo ucieszył;
a ztł}d-o
następuje
zniszczenie,
źródło
ich smutnej niedoli. Szczególniej pod tym względem
pomagają
ich chęiom
przebieglejsi i staranni żydzi,
je~li
sobie gdzie
konsens (pozwolenie) na szynk wyrobić
mogli. Kładą
tam prawie
monopol na rozum i na kieszń
biednego chłopa,
a oklicę
też
ohydą,
i zdzierstwem do największego
zubożenia
prowadzą.
Rząd
cy majątków
ziemskich dozwaljąc
osiedlenia po wsiach ~ydom,
przez ich wpły,
na wyścig
prawie pomiędzy
sobą,
poni~ają
mo~
raln ść chłopów,
wystaiją
na ich zgubę
przepyszne gorzelnie i
jak gdyby dla tego, ażeby
tym szczekarczmy jak gdyby pałce,
chcieli potmnści,
·gólnego rodzaju przepychem, usprawiedlć
1
że
okradją
teraźnijszość
dla spodlenia i zubożenia
przysłości"
).
"Złodziejstwa
wzajemne, kradzież,
aż
do widocznego zua w tym względie,
szczególniej się
ich
chwalstwa tu są posunięte;
dow ip odznacza. Niemasz prawie dnia i nocy, w którejby na pograniczu nie zdarył
się
jaki przypadek kradzieży.
Przyzwyczajeni
chłop

doły

zło~y,

1
)

Okolicznś

jednak z czasem się
zmienły,
skutkiem wyższego
opodatkowania gorzelni. Już
bowiem Gazeta rolnicza (Warszawa
1870, maj, nr. 20) uskarż
się
z Lubartowakiego w następujący
posób: n w jesieni sprzedawano garniec okowity po kopijek 12,
gorzelnianego, parobków,
prócz podatku. Policzywszy teraz płacę:
opał,
reparacy e maszyn, a ekuracyę
budynków i t. p. nie mówiąc
już
nic o procencie i amortyzacyi kapitłu
nakłdoweg,

cóż
zo tanie za produkt przerabiany ' l - a z czego tu opłacić
za
(to jest, tego co wyschnie i uciecze), a
u s u s z k ę i ue i e c z k ę?
tej ceny okowity są bardzo słabe,
zwłas
widoki na podwyższeni
cza przy silnej kontrabandzie takowej z Galicyi, gdzie jej cena
naszej.- Pomimo jednak wysokiego podatku od
wynosi polwę
wódki, lud rozpija się
na dobre, czerpią
z niej animu z do bijatyk; kradzież
też
i morderstwa nie rzadko trafiją
się
na publicznych miejscach."
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do kontrabandy i frymarczenia, przechodą
wzajemnie granice
(austrycką),
oswoili się
nawet prawie z jawnością
występku;
ten
ukradł
jednej nocy sąiadow
konie, sąiad
jutro nagrodził
sobie
kradzieżą
wołó
lub okradzeniem komory drugiego, a inni sąiedz
z objętnścią
patrzą,
albo co większa,
podziwają
się
tylko nad
śmiałocą
lub zręcnośią
złodie."
"Wypasją
sobie łąki
i pola wzajemnie, albo wyrzynaj'} niedojrzałe
trawy i zbo~a.
Nie dojrzeą
równie u nich w sąiedzkm
ogrodzie owoce, bo je zazdrosna i łaskw
ręka
sąiedzkch
dzieci,
poobrywa."
zbyt wcześni
"Takie to są
okolice niektóre, i takieroi są niektórzy wło
scJanie. Sami pomiędzy
sobll nieprl!:yjaciele, nie zostawiwszy dla
siebie ani dla swych dzieci przykładów
moralnści
i wzajemnego
bezpicństwa,
z boleścią
wyznać
przychodzi, gotują
sobie i swo1
coraz smutniejzą
przysłość"
).
im następcom
Więzena
te~
publiczne, osobliwie więzena
w Lublinie, przepełnio
są
(r. 1860) aresztantami. Za cię~sze
przewinienia spotykać
zwykła
zbrodniarzy wysłka
na Sybir 1).

') Niedawno obostrzony strażą
pas graniczny w Polsce, wzbrania
włóczęgo
twa nad granicą,
a przeto nieco ochrania od szkód, janadgraniczni złodiej.
kie wyrządaj
Gorzej daleko kradną
włościane
na Podolu i Ukrainie (w polu i lesie). Tam cały
pokos owsa nie doleży
na polu, bo przejeżdaący
zabiera na wóz jak swoje; nie doliczy się
gospodarz
snopków, na polu kradną
sobie owce i woły,
a nadewszystko konie. Dwor ka własno
ć pow zechnie nie jest szanową
i mają
to
przekonanie:" zczo panowe to i mużyckie,
a szczo muż yc ki e t o n e p a n o w e." (Odpowiada to polskiemu, stó.oo obiatego pary maHeńskij:
"co twego,
wanemu do majątku
to i mego,- a co mego, to tobie nic do tego!).
W niektórych okolicach Polski, gdy u kogo widzą
długą
stopę,
mówią,
że:
"ma nogę
jak u podolskiego złodieja."a. Podolu mó\;ą
zaś,
że:
"ma nog~
jak u poliskiego zło
d z i ej a."- Nie brakuje złodie
w obu tych krainach. Kto ma
długie
palce u rąk,
mówią,
że:
"ma ręcejakby
w Łowiczu
bywał,"
a wiadomo, że tam dobrze kradną
na jarmarkach. (J. GI.).
1
) Dawnif>j inne był
kary i obyczaje. Kuryer pol ki (Warszawa
z r. 1731) pisze z Lublina pod d. 31 marca: "Delikwenta prowadzonego na śmierć,
dzieweczka, zarzuciwszy na niego chu tkę,
eliberavit."
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Lud lubelski, wyznania rzymsko-katolickiego, jest tu jak wsz~
dzie prawie u nas, nader relig1jnym w obserwowaniu przepisów kościoła,
ale zarazem i wielce zabobonnym. Wszystko złe,
jakie go
dotyka, przypisuje działnu
wrogich mu sił nadprzyrodzonych, nie
zaś
łasnej
winie. Je żeli
chłopek
wracją
do domu potknie Bilo)
na polu, wóz swój wywróci lub pijany będąc
zbłądi
z drogi, już
to pewno nabwił
go tej przygody psotny djabeł,
w różnych
pojawić
się
mogący
postaciach, by różne
ludziom, a zawsze przykre i fatalne płatć
figle. Wypadki podobne 1 opowiadane wśród
gromady, zupełną
u niej zyskują
wiarę,
bo są tylko stwierdzeniem
A sło
dawniejszego w duszy wszystkich przechowywanego przesądu.
wa: toć
to tato i dziauś
powiadali to samo," służą
poniekqd za
niewzruszone ich prawdziośc
poręczeni.
Encyklopedya rolnictwa (Warsz. 1874, II, str. 1049) powiada:
"Włościane
osiedleni w okolicy miasta Zamości
w dobrach Ordydążności
ciągłe
do polepszenia bytu manacyi Zamojskiej, okazują
teryalnego, ku czemu, jako warunki sprzyjaące
uważ
się
dobra
gleba ziemi klassy pszennej i bliskośc
miasta Zamości,
ułatwi
jl}ca korzystną
sprzedaż
produktów i dając
łatwość
zarobkowania. W ogólnści
więc
włościane
w tej okolicy mają
si~
dobrze,
z wyj tkiem takich, którzy si~
odają
nałogwi
pijaństw,
co jest
bardzo upowszechnią
wadą."
~Jarmki
małomiasteczkowe odbywające
się
ledwie nie co
tydzień
wjednem z miasteczek okolicznych 1 gdzie chłop
znajduje
łatwą
spobnść
trwonienia czasu i gro za na pijaństwe
mają
1
w sobie coś
tak poc1ągaje
dla włościan,
:l e porzucają
najpilzabrawszy jakibądź
przedmiot maniejsze w domu roboty, ażeby
łej
wartości
do sprzedaży,
lub pod pretekstem potrzeby nabycia
uczestniyć.
Jarmarki te słuznie
naczegokolwiek, w tako'ń-ych
zwać
można
szkołą
próżniactw
i zepsucia moralnego włościan."
Taż
Encyklopedya, przy opisie gospodarstwa we wsi Tworymówi: nPostęp
obyczaJowy
ezawie (pow, Zamojski, gmina Sułów)
nie jest widoczny. Nie chą
włościane
uznawć
potrzeby oświaty
i szkółi
poc.zątkwe
wiejskie nie zakłdj!}
się,
a gdzie takowe
są
z prowadzone, stoją
prawie puste. Nie·wymaganie żadnych
kwalifikacyi na urzędy
gminne, przyczynia się
jeszcze do lekcważni
potne by uczenia się
i szkółe
w ogólnści."
Przy opisie gospodarstwa cząstkoweg
Wojciecha Chmiela
wewsi Wólce Ratajakiej (pow. Janowski, gmina Kawenczyn)
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w Encyklopedyi roln. czytamy: "W warunkach dobrych, gdzie ziemia urodzajna i pastwiska obfite, przy zapobieglwśc
i o zezedości,
włościan
tutejszych okolic, oprócz wydatków domowych
i utrzymania rodziny, mo~e
cząstkę
dochodów corocznie zao zczedzić;
wysokść
jej nie da się
dokłanie
określić.
Pieni dze jednak
prawie zawsze w monecie brzęcą,ej
kryją,
sekretnie lub zakopują
w ziemę.
Ostatnia potrzeba, jak n. p. wykup od wojska, skłani
ich do wydobycia z ziemi lub jakiego tajemniczego ukrycia koniecznej kwoty, którą
częstokrć
w zapleśniłych
rublach, dawnych
5cio lub !Ocio-złtówkah,
a niekiedy i w złocie,
bez wymiany na
papiery składją.
W rzadkich wypadkach, osobliwie teraz, gdy dla
braku obiegowej brzęcą,ej
monety srebrnej i złotej,
banknoty
przyjmować
muszą,
wypo~czają
takowe bez dostatecznych rękoj
mii, chciwie biorą,c
w tak zwanej między
niemi lichwie, kawłe
pola na zasiew lub łl!ki
na zbiór siana. Te dwa ostatnie artykuł
i zyskanie gdzie pastwiska dogodnego za pienł}dz
lub odróbek,
najwięce
ich intersują
i konurecyę
wzbudają."
"Sposób ~ycia
włościan
surowo prosty, jest tutaj prawie jednakowy. Katda okolica, niemal wieś
katda, ma swoje niezmienne
zwyczaje, których się
ślepo
trzyma; postawa, mowa, ubiory i wozy
są
tak uprzywilejowaneroi i nieodmienneroi cechami, ~e pomiędzy
sobą
poznają,
się
nieomylnie. Rótnice te i odcienia tak są charakterystyczne, ~e obeznanemu z tutejszeroi okolicami, łatwo
jest z całą,
pewnością
na pierwsze wejrzenie powiedzć:
"wy gospodarzu
jestści
od Tarnogrodu, Kraśnik,
Krzeszowa, Tomaszowa lub od
Turobina." W pokarmach, napojach, odzieniu i wygodach domowych, najwytsza paouje prostota. Bardzo rzadko i to po większej
częśi
w miejscowśah
blitej miast poł~nych,
biją,ce
w oczy
przykł
dy małe
odmiany wproadzją,
jak n. p. sprawienie zamia t
prosteJ jarmarcznej skrzy n i dobrego kufra, malowanego i okutego; zamiast czterech słupków
w ziemę
wbitych i na poprzeczmakach grochowinami narzuconych, co się
nazywa p o słani
e m,
kupienie i postawieme w izbie łóżka
z pościelą.
Wojciech Chmiel,
gospodarz wzorowy, stateczny, okł
60 lat wieku mający,
a przytern nie biedny, zapytany: czy jada mięso,
pije herbatę,
utywa cukru i sypia na pościel
wygodnej, widocznie uwa~ł
to za niegodne siebie tarty. Tak jest po większej
częśi
wszędie,
zwrot do
wygód lepszych, nale~y
jeszcze do wyjątkó."
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"Post~p
obyczajowy po uwłaszceni
nie jest (w Ordynacyi)
poprzednio, jako pomiędzy
włościa·
w oczy bijącym
1 bo ju:t się objawił
nami od tak dawna na bardzo dogodnych dla nich zasadach oczysto wyrobniczej i słu:tącyh
czyn zowanymi. W kłasie
1 więceJ
złych
stron obecnie dopatrzeć
się
mo:tna. Często
bardzo dają
si~
sły
zeć
narzekania gospodarzy na zwięksając
się
krnąbość,
nieposłuzńtw,
lenistwo 1 chęć
przywłasceni
cudzej własności
i niemoralść
płatnej
służby
swojej , która zwykłej
kary, to
jest małej
opłaty
pienę:tj
lub aresztu nie wiele się
lęka,
a
gospodarz traci .na tern najwięce,
bo gdy sługa
siedzi w areszcie,
to robota zalega."
Na str. 1063 powiada ta:t Encyklopedya: "Między
włościan·
mi dawniej Ordynackieroi, a włościanm
w dobrach Wysoki e
(pow. Krasnostawski) osiedlonymi, którzy dopiero od r. 1864 przestali być
pańszcyźnim,
pod katdym względem
znakomita jest
różnica.
U pierwszych ubiór staranniejszy, obyczaje łagodniejsz
1
pojmowanie i widzenie rzeczy nierównie jaśniesz
; wspólna jest
tylko powszechna niewiara w leki doktorskie 1 szpital i apteki. Starają
się
to wszystko zastąpić
zamówieniami przez znanych im i
cenionych wysoko szarlatanów wioskowych , oraz wódką
na rozmaity sposób zadwną,
jak n. p. z kamforą,
pieprzem, oliwą,
sadłem
lisiero, psiero, borsuezero 1 miętusowe
i Bóg wie jakieroi
przymieszkami, prawie zawsze szkodliwemi, a niekiedy zabijącem.
Udanie się
do doktora, jest w stanie włościańskm
uwa.:tane za ostaeczność
i nast~puje
wówczas, gdy zamawiania i wódki nie pomogły;
przez to za wcześni
mrą
lub w nieuleczone wpadją
choroby."
Mówiąc
o wsi Wilk o ł a z (pow. Janowski) wyra:ta s1ę
Encyklopedya roln.: "W1eś
Wilkołaz
na trakc1e pocztowym między
Kraśnikem
a Lublinem połżna
i z tern ostatniero miastem o mil
mając
stosunki, oddawna jest znaą_
w oko4 oddalonem częste
od innych intelligentna i postęwa;
licach tutejszych, jako więcej
wielu jej mieszkańców
umie czytać
i pis ć a prawie wszyscy odznacją
si~
dość
porządnym
ubiorem 1 dążnościam
ku nauce, oraz lepszym wygodom domowym. Wyró:tniające
te cechy winna
stykaniu się
z miejskim światem
lubelskim , ale
nietylko częstemu
bez wł)stpiena
chwalebnym zachętom
duchowieństa
, osobliwie
miejscowego proboszcza."
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o ile takowa jest polską,
mimo pewnych mało-ieszcńkh
właścio
w zwyczajach i oby, ukazuje mnóstwo cech z luczajach, ogólnie w Pol ce przyjętch
dem wieJsktm ją łączyh.
Na szcególniją
uwagę
zasługją
między
innymi:
s c y ')- Mieszkańcy
Btłgoraj,
trudliący
S i t ar z e Biłgoraj
się
w większej
częśi
i oddawna wyplataniem sit gospodars ich,
któremu to zajęctu
wielce sprzyja miejscowść,osbną
pod pewnym względem
utworzyli ludność
fabryczną,
osbną
kłasę
roieszcań
ką,
nie bez pewnych przy mie zek obyczaju wiejskiego bę
dąc.
Wiele bowiem rodzin wtej kich z pobhsk1 b siół,
zac ęco
nych przemysłu
tego korzy' ciami, ci nęło
stę do miasta, łącz
się
i wcielają
powoli w Biłgoraj
kie mieszcań
two, skutkiem czego
nadło
mu odrębną
cehę,
znacznie od cech innej rolnej tych okolic ludności
odskaując.
Dobry byt sttarzy, wpłyną
widocznie na
wygodę
ich mieszkań,
znacznie większych
niż
wiejskie, a przytern
i na ich ubiór, bogaty
ozdobniejszych i schludniejszych; wpłyną
dosyć
swoboi malowniczy (u kobiet), wreszcie na sposób ~ycia
dny, łatwy,
uprzejmy, a nawet u mę~czyn
kupiecko-ugrzeczniony.
Wymowa ich czysta, sposób wyra~eni
się
(osobliwie u kouiet) kwiecisty. Jedna z nich zapytana o powód smutku, odrzekła
z płaczem:
n Utracił
m córezkę
w roku trzecim, u niej był
oczka
jak perłki,
włoski
jak
jak dyjamenty, usteczka jak róża, ząbki
jak śnieżk,
rozum nad wiek , picszczoty naj milsze."
jedwab, płeć
tu w okolicy mnóstwo, Biłograjk
same,
Jakkolwiek piosnek krąży
śpiewają
mało,
i to zwykle tylnawet przy usposobieniu wesołm,
ko godtinki naboże
zrana. (Biblioteka war8zawska z r. 1842, kwiecień,
str. 223)
Ludność

1
)

1
)

miast i miasteczek

1
),

ta, jak w calcj Polscc tak i tu, skład
się
w przewdnej
ci z żydów.
Wizerunek sitarza Biłgoraj
kiego, podaje Tadeusz Padalica. (Tygodnik illu tr. W r zawa 1861, nr. 97).
czę

Ludność

UBIÓR.
l. Ubiory włościan
tak opisuje Gluzińsk
(w Archiwum domowem str. 416): Ubranie chłopka
polskiego przy lepszym bycie,
jak w innych okoltcach, tak i w Ordynacyi, jest sukmana siwa lub
czarna, pas skórzany szer zy lub wętszy,
czapka z siwym lub czarnym barankiem, buty o pojedynczej podeszwie, spodnie inaczej
czaruego lub siwego,
p ort ki zwane z sukna prostego, białego,
koszula."
"Czarne sukmany noszą
po częś1
okł
Krasnego-stawu
po nad granicą
austrycką
za Z a m oś c i e m (podobnie jak i
pod Hrubieszowem) i a te SI} robione z wełny
owiec czarnych
mało
co farbowanej, dla tego są nieco rudawe. Sukno to, sami
przez siebie na prostych warsztatach tkackich wyrabić
zwykli,
które folują
w ladajakich foluszach, zazwyczaj przy wielu młynach
b~dącyh."

" twe sukmany więcej
widać
przy miasteczkach w okolicy
Szczebrzeszyna, Kraśnik,
Kazimierza i innych, czasem
do nich w kształcie
teber przyswają
taśmy
potrzebami zwaobszywaJą
takte szwy na plecach i biodrach
ne, a temi taśmi
sukman, tudzież
do okola kieszenie. Sukno na te sukmany, kupują
zazwyczaj po sklepach w miasteczkach i sami bowiem nie umieją
zafrbowć
wełny
na szaraczek i albo tet już
gotowe sukmany
od żydów
handlarzy na jarmarkach lub targach. u
siwe kupją
tylko włościane
koł
P u ław
.,Sukmany granatowe noszą
t ak jak niektorzy mieszczanie, i takowe pasami wełniaro
czerwoneroi przepasuj fi."
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"Buty powszechnie noszą,
du~e,
obszerne, dostatnie, w które
na. wyścielan
dość
potrzebują,
słomy,
a. nawet w czasach zimniejszych, umieją
nogi zr~cnie
obwijać
słomą,
a. tak obwinifi)te dopiero obuwają.
U~ywają,
jednak niektórzy do obówia. o d n ócz y
(onuczek) z płótna
grubego ze starych koszullub spodni podartych.
Czasem tylko noszą
buty o podwójnej podeszwie p a s s o w e m i
butów o jednej podeszwie dostarczją
dla nich
zwane. Najwi~ce
szewcy z Turohma, którzy nietylko w miejscu , ale rozchdą
s1~
po ró~nych
miasteczkach o kilka. mil, takowe sprzedają.
Podkucte
z butów bywa dwojakie, to Jest: podkówki są
sztorcowe naksztalt
1
krakowskich (albo jak na Podolu),- i podkówki zwyczajne płaskie
)."
"Czapki są
całe
okryte futrem haraniem, w ty Ie otwarte to
jest umyślnie
nie zeszyte, a zawiąne
na ws tą~ ki czerwone lu b
niebieskie; pospolicie takie czapki nazywją.
kap u z a m i. Rzadko
gdzie widz1eć
u włościan
czapki z siwym baranem; noszą
zazwyczaj czarne jako tańsze
...
"Koszule są,
z lnianego lub konopnego grubego płótna,
bez
~adnego
prawie wy zywania, jak to czynią
cz~sto
w Sandomierskiem
i Krakowskiem."
"Spodnie nigdy nie są
obszerne, ale owszem szcupłe;
nie
opuszcają.
je na buty, ale w buty wciągaJ.
Gdy jest ciepło,
zazwyczaj koszule przepa ane opuszcają
na spodnie" 2).
n W zimowej porze pod sukmany podciągaj
futra proste czyli
ko~uchy
z baranów , lecz mimo tego ciepłgo
okryc1a, zawsze u
nich są rozmamane piersi, nawet w czasie c1~żkih
mrozów lub
śniegów;
a tak są
do tego przyzwyczajeni, że
wystawienie gołych
piersi na wszelkfł
ostrść
powietrza, prawie im zupełni
nie szko-

1
)

1

)

mywanie podkówek sztorcowych u butów lubo ni wygodnych bo
ciężkh
1 wynika z naturalnych potrzeb miejscowych w tych okolicach, w których grunt gliniasty lub iłowaty
1 po de zezach jest
bardzo ślisk
i podkówki więc
takie utrzymją
nogi, aby i~ nie
po liznąć.
(J. Gl.).
Zdarzyło
się
raz, iż jeden z Polaków chiał
się
ożenić
we Francyi i familija mu była
przychylna; chodził
tylko o to 1 aby się
dowiezć
czy też
on szlachcic? Ktoś
z f milii pi al o tę wiadomść
do Francuza znajomego zamieskłgo
w tejż
okolicy,
gdzie mieszkał
rodzina Polaków. Francuz odpwiezał:
iż jeżli
on nosi koszulę
na spodniach 1 to niewątpl
jest chłop,
bo tu
taki zwyczaJ i a jeżli
przeciwnie, to szlachcic.
(J. Gl ).

~
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dzi. Nie wiele takte używajli
rękawic,
i te rzadko kiedy z futra,
ale zawsze prawie z sukna białego
lub czarnego robią.
u
"Mówilśmy
dotą
o ubiorze chłopów
zamotniejszych, których liczba nie jest liczniejsza od ubotszych; o tych ostatnich
teraz nam nadmieć
wypada. Widocznie różnią
się
od nich ubiorem; ani nawet na dnie świętalne
nie odmienają
ubrania. Chodzą
pospolicie w sukmanach z sukna czarnego niekształ
zeszytego,
nigdy prawie inaczej tylko we trzy bryty, a rękawy
mają
o jednym
szwie, Niektórym nawet i na takie sukmany nie wystarcza. Kupują
przeto stare na jarmarkach lub u bogatszych, albo tet maj~
tylko p ar c i a n ki, to jest odzienie z najgrubszego płótna
uszyte.
Płótno
na takie odzienie mają
czy n o w a t e, to jest w kształcie
dymki tkane."
"Nie mają
(ubodzy) na zimę
dostatnich dobrych kotuchów,
ale równie~
kożuszi
stare, zutyte i krótkie , które handlarze od
albo też
od dworów z grabieży
lebogatszych jako nieużytcz,
śnych
(to jest: za szkody zrądone
w lasach im zabrane), bardzo
tanie, hurtownie kupją,
naprwiją,
łatją,
oczysają,
i ubotszym włościanm
na targach i · jarmarkach po kilka złotych
prze:
dają.
Takie to kożuszi
nie wiele warte, pod odzienia podwleczone, tyle prawie dać
mogą
ciepła
, ile katda skóra obnaż
z wełny."
"Czapki maJą
(ubodzy) z sukna czarnego, takiego samego
jak sukmany, a czasem ze starzyzny zrobione. W lecie noszą
kapelusze ze słomy
żytniej
plecione, którym nigdy porządneg
kształ
tu ani podszewki nie dają
. u
"Zamiast butów nosz!JJ (ubodzy) łap
ci e czyli postły
z kawałk
skóry zrobione, które sznurkami na od nucze okręcanemi,
przymocwują
do nogi. Niektórzy mają
nawet postły
z łyka
nadartego z drzew lipowych, wiązoych
i łoziny,
ztąd
ich obówie
prawie nie różni
się
od obuwia wło
' ci a n litewskich na Polesiu,
mianowicie pod pu zcą
Biało\
iczką
. S nawet niektórzy, tak do
tego obuwia przyzwyczajeni, że się im zwyczajnie obuwie skórzane
prawie dziwacznem wydaje. Niektórzy zaś
podszywają
postły
podeszwą

skórzaną,."

"Kobiety prawie wszystkie mniej-węc
jednakowo się
ubierają;
rótnią
się
jednak ubiorami po niektórych okolicach, jako to: na Powiślu
okł
Puław.
Tam, zamężne
kobiety, noszą
po-
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rzf!dne spódnice bawełni
białe
w grube paski czerwone
nieobcisłe
gorsety.
które są
tylko do poKoszule ma.jl!J z przebielonego płótna,
łowy
to jest do stanika. z takiego płótna.
białego,
a od stanu po
kolana doszyte jest płótno
grube, nawet nie wybielone.
z laku, lubo bogatsze kobiety noNa szyi paciorki ~zerwon
SZl!J prawdziwe korale, albo też
bursztynowe paciorki, przy których
wieszajl!J czasem medale z wizerunkiem świętych,
a na piersiach
i plecach przewisają
szkaplerze.
Na. głowie
chustki perkalowe białe,
czasem kolorowe, a. nawet niektóre pod chustki podwlekają
koronki proste, które z pod
nich wygl~dają,
jak gdyby i czepki pod chustkami nosiły.
Pończhy
noszą
wełnia
białe,
albo też
niciane i trzewiki
na dość
wysokich obcasach.
Na wierzch odzienia kładą
sukmanki krótkie z sukna granabarankami podszyte,
towo-szafirowego, w zimowej porze często
z wyłogami
z siwych delikatniejszych baranków."
n Ubiór tu opisany jest świątecznym;
w dzień
powszedni
ubierają."
roboczy skromniej daleko si~
"Pościel
stanowi zwykle siano lub słoma
na łóżku
płachtl
dobrze okryta , pierzyna obszyta w płótno
średnij
cienkoś
i takież
poduszki, które się
na dzień
cieńszm
i białem
prześcia
dłem
nakrywją.
Ubożsi
porzestają
na słomie
lub grochowinach,
i sypiaj~}
nie rozbierajl}c się
niemal wcale."

2. W okolicach Kurowa i Końskwli
(w dobrach pana.
R, wedle Tygodnika illttatr.) mężczyźni
noszą
sukmany koloru hazapinabitów kapucyliskich (bure) lecz ciemniejsze, bez kołnierzy,
jące
się
na haftki, po brzegach niebską
tasiemką
obszyte. Kozawiąne
zwykle dwukoloroweroi wstążeczkami,
n jszulo mają
cz~śiej
niebie ką
i rót.ow~
Czapki mają
z czarnego baranka, wy·
soki e, z tyłu
roztwarte i zwiąane
wstążeczklł
czerwoną
lub niebieską.
Pas w dni powszedni c skórzany, w święta
zaś
i niedziele
biały

wełniay.

Kobiety noszą
białe
spódnice; na wierzchu nich suknie zwykle w paski kolorowe, na suknię
zamiast kaftana wdzieają
żupa
niki granatowe z mosiężner
guziczkami bez rękawó,
na okrycie
zaś
mają,
kapoty męzkio.
Czepki tiulowe z ogromnym czubem
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z przodu, dokła
obwiedzione, z tyłu
zaś
głowy
od czuba. poczynajl}ą
się
i spadjąc
trzema
Czepki te noszą
starsze wieśnaczk,
mętaki
tylko chustk~
takiego kształu
i gatunku jak
z czubami; dz1ewcęta
mają
długie
warkocze
na kolorowami wstążeczkami.

3. W okolicy Lublina

kolorowll
na ramiona.
zaś
młode
mają
li
starsze na czepkach
padjąces
na ramiochustkę

końcami

obszerne sukmany sukienne długie
at za kolana, czasem po kostki, ciemno-brunatnej barwy, z kołnierzm
stojącym,
niewysokim. Na kołnierzu
i
piersiach (brzegach sukmany z przodu) są wyszywania we cztery
rz~dy
włóczkoym
sznurkiem niebieskim i czerwonym (ponceau),
w przeplataniu. Takimte sznurkiem SI} obszywane wyłogi
u ręka
wów czerwone, kieszenie i poły
(przy końcah
szwów u dołu).
Pod
sukmaną
mają
kamizelę
takiegot lub innego (często
niebieskiego)
guziczkami. Pod kamzelą
koszula parciana,
koloru z mosiężner
pod szyją
zaw1ąn
małą
chustezką
z fontaziem, a czasem zapięta
tylko na guziczek. Spodnie płócien
lub sukienne wkładne
w bóty z wysokieroi cholewami. Przepasują
sukmanę
rzemykiem
białym
lub naturalnej barwy skóry , na cal lub dwa szerokim, ze
sprząck
na przodzie lub z boku. Buty z wysoką
cholewą
i dobrem podkuciem, juchtowe. Na głowie
czapka niska barania, czasem granatowa rogata z barankiem, a latem kapelusz słomiany,
u parobków z zatknięem
za wstąk
pawiem piórkiem.
Kobiety zamężne
noszl} sukmanki z pelerynkami z sukna lub
kamlotu, różnej
barwy, najczęśie
granatowej, czasami niebieskiej
lub zielonej; są one z przodu spięto
na guziczki mosiężne
lub drewniane tąż
materyą.
obszyte. podnice noszą
dostatnie, fałdowne,
różnej
barwy (gładkie,
kraciaste, w kwiaty, kropki i t. d.) i z różnej
rnateryi. Koszula dosyć
długa,
z wyinętm
mały
kołnie
rzykiem. Na głowie,
kolorowa zwykle, rlni.a wełnia
chu tka, narzucona lub zawiąn.
Na nogach czarne skórzane trzewiki lub
buty. Na spodnicy niekiedy fartuszek bi1~ły
lub kolorowy. Dziewczęta
maj!ł
głowę
owiązan1
chustką
białą
lub kolrwą;
czasem
jednak chodzą
z gołą
głową
i z wplecioneroi w warkocze kwiatami
Latem w dni robocze chodzą
boso, na święto
lub wstąeczkami.
zaś
kładą
trzewiki (czarne lub kolorowe) albo też
buty (czarne).
chłopi

noszą

dość
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4

W okolicy L u b ar to w a. (w Zawieprzycach, Czerniejowi e)
u mę~czyn
podbna~
sukmana ciemno-brunatna lub bura, miewa.
kołnierz,
wyłogi
u r~kawó
i kieszeni czerwone lub amarantowe
z obszywką
białej
tasiemki. Tu noszą
latem słomkwe
kapelusze
(z pawiem piórkiem), zimą
baranie czapki lub tet czworograniaste
(konfederatki) z granatowego sukna, obszyte czarnym barankiem.
Kobiety zamę~ne
mają.
sukmanki rótnej barwy z pelerynkami
lub bez nich. Spodnice perkalowe. Na głowie
zawicie lub chustkę.
Dziewcęta
noszą
staniki, najczęśie
jaskrawego koloru; obwiązujł
głow~
chustką
zwykle białą,
z pod której z tyłu
wygląda
warkocz.
zaw ze prawie boso, przywdie&j'łC
buW dni powszednie chodzą
ty (lub trzewiki) na świ~Jto
i na zimę.

5. Kłem.
z Ta.ńskich
Hoffmanowa w Rozrywkach dla dz~ci
(Warsz.l826) mówi: "Ubiór wLubel kiem (wRybczewicach) wprawdzie nie tak strojny jak na Mazowszu, kobiety prawie zupełni
biało,
a raczej szaro się
noszą,
ale ten ubiór świadczy
o ich pracowitś.
Bo zwykle, jak koszula tak i spódnica (płóciena
lub
wełnia
pstra) i fartuch (zapaska) na niej, i p a rcia ok a (kaftan
długi
za kolana) i z a wij k a (szal płócieny
głow~
i ramiona okrywając)
i owe na gładkim
czepku owinęce,
które z a w oj e m
zowią,
wszystko to jest z płótna
ich własnej
roboty. Trzewiki mają
na korkach wy okich. Dziewcęta
zawijki i zawOJU nie noszą;
warkocz spleciony z tyłu
na ramiona spada, albo całl}
głow~
w okł
otacza, zdobią
go wstąki
i kwiaty."
"Płócienym
jest i letni ubiór mę~czyn
(w Rybczewicach).
sami sobie pietą,
a na zimę
używają
sukna
Kapelusze słomiane
z wełny
z własnych
owiec, któremu nawet przyrodzony kolor brunatny zostawiją.
Męzkie
ubranie stanowi koszula z pinką,
lub
wstąk,
spodnie płócien,
buty z obca ami podkute, sukmana
kafowa czy brunatna, czapka z siwym lub czarnym szerokim bai od 'wi~ta."
ranem na zim~
"Chłopi
koł
Za mo' ci a, zczebrze zyna i Józefowa ordynacw lecie białe
zgrzebne kapoty zwane p ar c i a n ki i
kiego, noszą
słomiane
nizkie kapelu ze."
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6. W okolicy Żółkiew
i Torubina. Chłopi
ze wsi Rotd Z6łkiewq
noszą
parcianki (płócien).
Biał
parcianka
opas na rzemieni ak i e m; przy nim na gorciku sprzącka
metal o a z trzpieni e m przebi
j ają
c ym
stryk, który przyszyty u
drug ego końca
do rzemieniaka. U sprzącki
wisi rzemyczek; na
nim zawieszony znów cyganek (nożyk)
i krzesiwko. Pod parcinką
nosz kot u ch (od niej dłu:tszy).
Koszula pod szyj q ściągn~ta
spin ą.
Cz~sto
tu spotkać
dzi' mo~na
czapk~
białowełniaą
(s z l a c h my c a) podbną
nieco do magierek krakowskich. Latem
1
za.ś
apelusza słomkwe
czyli słomiane
).
7. W e wsi Tarnawa pod Torubinem chłopi
nosz11 czapk~
sukien ą czworganistą
(różki
idą
do góry i mają
na końcah
weł
niane kistki) z wierzchem wynie ionym nieco w środku
i z guziczkiem lub kistą
wełniaą
na czubku. Czapka jest brunatą,
obszyta sznurkiem szafirowym i up trzona. jak e' my rzekli, kistkami
wełn
· anemi tejż
barwy. Parcianka biał
płóciena
na ko~uch,
nieo szyta nigdzie. Kożuch
z szerokim kołnierzm
(z ku m i r z e m)

1
)

Pastuchy najczę'
ciej przy paszeniu bydła
do niego. zło
n kam i nazywją
zdziebla z których
sążni
długo
ci,
pleciona bywa w s t,_ i k a z ą h kowa n a. Ośm
' /1 cala szeroko ci, splecionej na czworo wstążki,
wystarcz na
llwa kapelusze. Chcą
są:iCJ
odmierzyć,
chłopek
przystęuje
nogą
jeden koniec wstążki,
wygina głow~t
w tył,
wznosi ręk
prawą
nad głowę,
a lewą
zwie za naturalni obok lewej nogi; od stopy
więc
do prawej ręki
nad głową,
a ztąd
do lewej, sięgając
w tę a j t dl ugości
l sążnia,
których w tęg
cztery potrzeba do kałokcia
obwodu mającego.
Jest i drugi
pelusza siedm ćwierc
zwany b ark o ł y, a mierzony bywa od
jeszcze gatunek sążm,
człowieka·
takich B•lini potrzeba sze(!ć
na kapelusz
tóp do głowy
trochę
tylko więk
zy. Barkoły
zapewnie zwane od bark, okł
których mierzą
także,
w tążkę,
rozkyżwa.
zy ręce.
We w i obie ka- wola (gmina Zółkiewa
) rm\wi: na w t. żkę
u:Ływaną
do
zszywania kapeluszy, ze jest s p I o t u a (adject.) t. j. iż
łatwo
splatć
się
daje. Kap lu z słomiany
ma d n o; ma i kry m k
a obw,\u nazywa i~ k a n i a. zasu do roboty
(z dnem złącon)
ki go kapciu za potrzebuje parobczak jeden dzień
do splecenia,
do z zywania. przedając
go, otrzymać
może
25
a drugi dzień
gro zy polskich lub złotówk~.
Kapelu z słomiany
męzki
własnej
roboty przesła
na Wy tawę
rolniczą
(w r. 1860 w Lublinie) An·
toni Wieniarczyk włościan
ze wsi Krępiec
(pow. Lubelski).
a p e lus z

plotą.

ząbki

słomiany.
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(kła
p c i a m i), które się
odwijaj !l od prawej ręki.
P as
na cal lub dwa, czerwony (rzemienny) , przy nim języcki
i
zapięt
na spinkę
(chustki na szyi nie
kalitka. Koszula fałdown,
noszą).
Buty czarne passowe.
S. We wsi Tokary pod Torubinem chłopi
nosżl}
kozubek, koszubek (koc u c h) podszyty barankiem; kołnierz
przy nim jak u
1
sukmany, stojący,
niski, z łańcuszkiem
(ozdbą)
); zamiast guzików
skórzane); z tyłu
fałdy
i wszyz przodu są 4 p ę p u s z k i (wałeczki
te dwa serduszka; rękawy
obręine
barnicą,
zamiast kłapciów.
Sukmanę
mają
brunatnego koloru; obszytą
w koł
nizkiego koł
nierza, koł
kieszeni i rękawó
granatowym sznurkiem; zapinją
ją,
na haftki; kołnierz
podszyty (z odwrotnej strony) suknem granatowem.
9. We wsi Guzówka i Tarnawa pod Turobinem, mężatki
maj11 na głowie
chustkę
białą
podługwatą
, która z ukosa się
skład
do wiązan
i pod brodę
zachodzi. Kożuch
turobińsk
z szekołnierzm
barankowym (czarnym), obszyty koł
roko wyinętm
kieszeni zielonym rzemyczkiem (taśmą
skórzaną)
i czerwonym (pon(kutasiki) ziesowym) jedwabiem; na piersiach są u niego pętelki
lone z czerwonem. Koszula biał
, na święto
z cieńszgo
płótna.
Spódnica lniana zwana tu zwykle fartuchem. Błękitne
baweł
niane pończhy.
Na nogach ciżmy
sznurowane (z zaścieżkm).
Opasują
się
zwykle krają
.

i

wyłog!lmi

wą,zki

10. Przy op1s1e gospodarstwa W oj ci echa Chmiela we wsi
Wólce Ratajakiej (pow. Janowski, gminaKaweoczyn) czytamy
w Encyklopedyi roln. (II, str. l 060): "Sukno c z ar o e na s u km any a białe
na hołsznie
(spodnie) wyrabiją
po sąiednch
miasteczkach osiedleni sukiennicy. Z 3 funtów czarnej własnej
wełny,
zwykle wydaje taki sukiennik 7 łokci
folowanego sukna,
z którego kra wiec wiejski robi sukmanę
pobszywaną
n i e b i e s k 1Ji
włóczką,
uprzywilejowanym w okolicy kolorem; z 2-ch zaś
funtów
wełny
białej
wydaje się
3 łokcie
sukna, z jakiego również
taki
krawiec sporząda
jednym niezmienianym nigdy krojem spodnie.
Ub1ór taki służy
na lat 3."
1
)

Lancuszek
mającyh

złożny
wenątrz

z czworoboków szytych niebieskim sznurkiem,
krzyże
z czerwonego sznurka.
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"Kożuchy
baranie z wykładneroi
obazernami kołnierzam
przez miejscowych kuśnierzy
wyrabiane, tak m~żczyni
jak i kobiety kupją
na jarmarkach. W ostatnich latach daje si~
widzeć
dość
ch~Jtne
kupowanie tołubów
i półtoubkw
sprowadzanych
z Roaayi."
"Buty m~żczyźni,
a kobiety trzewiki kupją
tylko do kości·
la i to starsi wiekiem lub zamożniejs
; powszechnie zaś
wszyscy
tak w tej wsi jak i w całej
okolicy Janowa 1 używają
chodaków
skórzanych, zręcnie
do nóg rzemykami przywiąanch."
ll. We wsi Wysoki e (pod Zółkiewą),
podług
Encyklopedyi, "jest odzież
prosta, niezgrabne buty na święto,
sukmana
czarna i kożuch
barani, oraz takż
czapka w zimie, a parcianka
i bose nogi na lato. To samo prawie odnosi się
i do ubiorów kobiet, ze zmianą
trzewików na zim~
z wełniaro
gruberoi pończ
chami na jarmarkach kupowaneroi, i zamiast czapki i słomianeg
kapelusza, chustki białej
perkalowej na głowę."

12. Sitarze Biłgorajscy.
Mężczyźni.
biór sitarza skła
da: dług1
(niemal po kostki) surdut czyli kap o t a sukieuua1 grana.towa1 zwyczajnago miejskiego kroju (bez stanu); pod kapotą
kam i z e l k a pstra lub jasna, spinana na boku i dochząa
po samą
szyję,
którą
obwiązuje
chustka kolorowa lub ciemna, a na nogach spodnie płócienkow
lub sukienne. Długi
ów surdut w 'rodku
przewiąuj
szeroki pas gorąc-żółte
lub złocisteg
koloru, któzwiesają
się
z przodu; dziś
już
(od r. 1870) parego oba końce
lub mało
-kto
. W zimie noszą
kożusze
krótki lub
sów nie noszą,
długi
wyprawny z barana, a idąc
w drogę
c
z
s
a
ł
p
i
g
u
ł
d
granato1
wy z ogrmną
pelerynll, czasem barankami podszyty. Buty noszą
wysokie do kolan. Głow~
przykrywa w zimie czapka barankowa.
siwa lub czarna średnij
wy~;okści
(czas mi nawet ni ka); w lecie
niska (tak zwana f u r aż erka) z da zkiem
zwyle czapka okrągła
granatowego koloru.
lub bez niego 1 ciemnego, najczęśie
cery
nader
białej
i dosyć
urodziwe1
Kobiety w B1łgoraju
1
mają
nogi małe;
ale chód ich jest niezgrabny, kołyczą
się
(jak
u kaczki), co jest wynikiem małego
ich ruchu, gdyż
ciągle
prawie
s iedzą
w domu nad krosnami sitarskiemi. W dni robocze, powsze-
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dnie, w domu, wiąf

pod brodą.
Dziewcęta
noszą
we święto
włosy
splecione w jeden warkocz ze
wstąk
u końca
(ozdbniejsą
przy święce).
Promień
włosó
(u
niewiast jak i dziewcąt)
pod uszami przez kolczyk bywa przeciągnęty
i w papilot zawinęty
na końcu
. Do ubrania słuty
zawój
dość
wysoki, spięty
z kolorowych chustek, najczęśie
barwy orzechoweJ, cielistej, białej
lub jasno- różowej
w kwiaty i wzory; strojąc
się
na święto,
robią
go wyższm,
zdobniejszym, w bujniejsze
układją,
zgięca
i liczniejsze wiąt
węzły.
W dnie świąteczn
obwieszały
go cekinami (pienążkam)
jak Greczynki; dziś
już
tego
zaniedbują.
Na zawój ten, ułożny
jakoby turecki turban z chustki
lub chustek (który też
dla tego chustką
nazywją),
gdy idą
do
kościła.
lub w czas słotny
po mieśc,
zarucją
jeszcze kolrwą
chustkę,
która czasami całą
niemal twarz zasłni.
Zawój ten dziś
(r. 1870) w odmienne nieco kształy
bywa na wity, t. j. że kokarda
z wierzchu nie jest już
tak szeroką
jak dawniej, i mocniej ścinę
tą,
a końce
chustki jeszcze się
ukazją
za uszami w tyle. Dawniej
obwieszały
go błyskotami;
dziś
tego nie robią.
Majętniesz
noszą
na szyi ozdoby srebrne i złote,
które błyszcą,
pośród
kilku
rzędów
korali; szkoda że
włosy
krótko obcinają
przy zawoju 1)."
Bielizna u kobiet zwykle bywa dobrwą;
kołnierz
u koszuli
Katanki czyli suknie wierzchnie (zwane kafszeroko wyinęt.
taniki) z obcisłer
rękawmi,
długie
za kolana, zwykle jasno
błękitnej
barwy, taśmi
i sznurkami obszywane, mają
nader szeroko wyinęt
kołnierz
i klapy na przodzie do pasa sięgające,
na których białem
tle ukazją
się
wzroczyste wyszycia z różowej
i zielonej włóczki,
niby obrazy z kwiatów i liśc.
Takież
klapki
z podobneroi ozdobami Sił
i u rękawó.
Ubiór ten poczyna atoli
wychodzić
z utycia. Dziś
noszą
jut przewatnie kaftaniczki tabaczkowej barwy albo czarnej (do ślub
jedwabne) z krótkim stanem.

1
)

na głow~

Biblioteka Warsz. r. 1842

chustkę

małą

ściąganl

(kwiecń,
str. 223) mówi: "Kobiety
są
bardzo urodziwe, białe;
chód Ich żyw
i wdzięc
w B1łgoraju
ny. Noszą
na głowie
rodzaj zawoju z kolorowych chustek spięty,
które w dnie świąteczn
obwieszają
cekinami (pienążkam)
jak
Greczynki; majętniesz
noszą
na szyi ozdoby srebrne i złote;
szkoda 1 że włosy
krótko obcinają
przy zawoju. Bielizna n nich
czyRta i cienka zawsze, katanki czyli suknie wierzchnie kroju im
wła&ciego,
taśmi
lub sznurkami obszywane."

Długi
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ten po za kolana kaftanik nosi czasami nazwę:
k u r tka i
jeszcze, zowią
go: a l gierka, gdy zaś
kusym
gdy jest dłu:tszym
kaftaniczkiem: M ary s i e czka. Z pod kaftanika przegląda
u
dołu
fartuszek (z a p a ska) z białego
w ró:towe paski perkalu, któ
rym przeasują
perkaliową
kolrwił
sukien~.
Zapaska ta koloprawie na okł,
jest najrowa, azeroka tak, :te opasuje spódnic~
częśiej
z tej:te samej materyi, co spódnica. W lecie spódnic~
zwyopasuje biały
tak :te muślinowy
f ar t u s z e k.
kle białą,
Na co- dzień
noszą
dziewki zwykle jeden warkocz wiszący
z tyłu;
u niego na końcu
jest wplec10oa watąeczk
z koardą,
a oprócz tego za katdym uchem loczek włosó
zawio~ty
na papilot i przeCJą.goi~ty
przez kolczyk od ucha.

ŻYVNOŚĆ.

W okolicy Turobina, Bychawy, Żółkiew,
Szczebrzeszyna, ulud następującyh
pokarmów i napojów:
Od Mię
opustu do Kusaków (t. j. do trzech ostatnich dni
przed wstępną
Środą)
jedzą
z e skro m e m (to znaczy: maszczono,
tłuso)
i ze stóowną
dozą
soli. W czasie tym, t. j. przez 8 tygodni i 2 dni, jedzą
naprzemiany kaszę
hreczaną')
i j~czmien

ną
maszconą,
kapustę
ze słonią
i z grochem, lub też
z ziemniakami (ale z ziemniakami jest kapusta ślizka
t. j.
robi się
słodza).
Ziemniaki na śniade
i na obiad bywają
omaszczone, na kolacyę
z nabiłem
albo z barszczem omaszczonym. Z żytniej
lub hreczanej mąki
dobre także
robią.
k l uski , które świeżym
kraszą
ser e m. :Maj~tnies1
lub smakosze raczą
się
wówczas także
do woli potrawą,
którą
zowią:
p okłady
t. J. jaecznią
usmażoną
i mocno zarazem masłe
jak i słonią
okra zoną.
W ci11gu tego cza u piją
taHe więcej
niż
zwykle gorzałki,
- bo też
i więcej
bywa do tego spobnści;
m u z y czyn a (muzyka) częśiej
w karczmie przygrywa, to i chłopek
dłużej
ni± kiedykolwiek tam przesiadując,
szczerzej z kumami się
zabawia i rozgaduje.
l
Od wstępnej
S rody aż
do WielkieJ Niedzieli w i elki p o s t.
Jedzą
też
wtedt z postem : i u r, kapuś
o i ak z chlebem, kas z fJ
żywa

1

)

Krupy reczane v. tatarczane, jako okaz,
z dóbr iemce (pow. Lubartowski) na Wystawę
blinie w roku 1860.
przesła

rolniczą

Lucya Lusawa
w Lu·
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hrćczaną
i j~czmieną
na oleju. Do jęczmien
kaszy, by nic była
z yt sypką,
doają
mleko z m a ku u wierconego w dónicy, do
do niej równie~
ziektóre:go dolewsli po trosze wody; mięszają,
mniaki. Hreczaną
zaś
kaszę
jedzą
bez ~adnych
dodatków i przypraw (przy pyrka s ów) 1). Zwykłem
tak~e
potywieniem są ziemniaki (tu często
zwane L a ła b aj e) dawane na g~sto
lub na
rzadko. Ulubioną
tez potrawę
stanowi słodu
ch a, którą
przyprawiają
w ten sposób: w dwóch garkach gotują
wodę;
w jednym
wrząco
a~
do zakipienia, w drugim zaś
w o l n o (ciepło)
tylko; do
pierwszej sypią
zmięsaną
razem mąkę
hreczaną
i ~ytnią,
a mię
szając
to łyżką,
dolewają
wody gorącej
z drugiego garka; po pewnym czasie odstawiją
ją
od ognia i czekają
dopóki nie zacznie
cokolwiek fermntować;
poczem gotują
ją
elalej a ugotwaną,
jedzą,
zaraz na ciepło,
albo te~
gdy przestygnie, na zimno. Słodu
che jedzą
całkiem
bez oleju; do innych zaś
potraw biorą
na omastę
olej z lnianego lub konopnego siemienia.
Od wielkanocnych świąt
począwsy,
jedzą
na przemiany ju~
to z nabiłem,
już
z okrasą
czyli omastą.
Komu omasta
wystarcza, ten jada odtą
ze skro m e m prawie bez przerwy; lecz
rzadko któremu z kmieci wystarczy ona dłutej
niż
do ukończenia
żniw,
ternbardziej że w c1.asie takowych stara się
ka:!dy gospodarz
swoim ~niwarzom,
gdy~
radby
w dniach tyle roboczych dogzić
co najprędze
z e brać
swój c h l e b z pola., a iść
na zarobek
do dworu.
Po żniwach
więcej
już
jadą
z mlekiem, i to do czasu aż
się
krowy polują
(t. j. pobirą,
zostaną
cielne); wtedy bowiem, to i biedniejszym wypadnie jeść
nieraz z postem, choć
i
w ' mięsoputy,
Barszcz zimny do którego krają
zieloną
cebulę,po nim
ciepł
trześni
z chlebem, albo z plackiem z ciasta żytniego,
który jest przekład
a ny sadłem
i skwarkami, p o l e wk a
z gruszek z plackiem praRoym co go zowią:
klepak (że
jest
rozklepany),- groch na rzadko złuskami,
groch i kapus ta'- p ec ak z jęczmiena
z mlekiem (bo z mlekiem jest tuczdama któreroi się
lud źywi
niejazy i zdrowszy), oto główne
w owym czasie.

') Po ugotowaniu kaszy,
iż
p o p w n i ą wlazł.
jeśli

przydymiona,
powiadją

gospodynie,

(6
Winienem tu takfe doać
pryszcz, pieczony z m Id hreczanej; wydobyty z pieca 1 macza on si~J
w światem
roztopionem
maśle
i póki jeszcze ciepły,
po:tywa.
Jaglanej kaszy jadlł
w tych stronach mało,
bo czło
wiek, jak mówią,
nie wiele i nie długo
się
nilł
pożywi,
a robi i!J
po niej cię:tkm
jak p n i a k. Równie też
mało
jad!ł
jarzyn
i sałty.
O sposobie tycia włościan
z okolic Zamości,
pisze Gluziliski (w Archiwum domowem, Warsz. 1866, str. 399): "Nie jednakowo wszyscy tywiq si~J
włościane;
rzecz ta jest naturlą,
&l bowiem zależni
od zamotnści,
rodzaju zapasów, od bytności
w dolub tet w podróży.
Najregularmu albo tet na robocie odległj,
niejsze życie
prowadził
w domu, albo przy robocie własnej,
choć
w polu; zwłasc,
jeżli
to od ich mieszkania nie jest dalekie.
Wtenczas powszechnie jedzą
trzy razy dziennie, to jest: śniade
pomiędzy
ósmlł
a dziewąt!ł
godziną
rano; obiad pomif;dzy dwunastą
a pierwszą
w południe,
i wieczr~J
okł
godziny dziewątj
wieczorem. Bogatsi tylko i to jedynie w czasie letnim, przy robocie w polu, jedzą
podwieczorek okł
godziny piątej
lub szóstej
11
po południ.
w zimie, wiośnaą
porą
i w jesieni jed~ą
al11 Na śniade
bo barszcz z chlebem, albo też
kluski. B ar s z c z bywa czasem
podprawiany, czasem żytn,
to jest z mąki
żytnej,
burakowy, mąk!ł
lub z otrąb,
wy iewków, albo z chleba, wodą
rozrobionych i na
noc poprzednio zakwaszonych. Taki barszcz ugotowany, zaskwarzają
słonią,
albo zabielją
mlekiem lub śmietaną.
Kluski albo
Bił
grubsze, rwane z ciasta, albo też
drobniejsze, które zacierkł
nazywją,
a które bywaj Ił z miałkej
mąki
jęczmien
lub też
żytnej,
a rzadko kiedy z mąki
p zenicznt-j. Tę
zacierkę
czasem
zasypują
kas z Ił czy h krup a m i gryczanemi albo jagłnem
i, ale
czasem ją
równie jak barszcz podrawiją
nigdy jęczmienro,
mlekiem. Letnią
porą
z powodu pośiechu
do roboty, nie gotujfł
śniad,
lecz jedzą
chleb i mleko, lubo tet chleb i ser jeżli
są
w polu. Czasem tylko na śniade
w domu gotują
krupnik
z kaszy jęczmienJ
lub hreczanej, okraszonej słonil."
majlł
zazwyczaj dwie potrawy czyli-to ziJ.lł
czy
11 Na obiad
latem: kapusta, kasza czyli krupy j~Jczmien,
hreczane, rzadko
to jest jęczmień
opłukany
z plewy i gotokiedy jaglane; p~Jcak,
wany z grochem, kartofle, kluski z serem, lemieszkiJ, groch, lub
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jaką
dzą

jarzynę,
na przemian wybierają
za potrawy, i ten obiad jeobficie, powoli, z pewnym przestankiem przy jedzeniu, a tym
sposobem obiad, rzadko kiedy mniej trwa nad godz10ę.
Robotnikom w polu pracująym,
donszą
potrAwy z garnczkami pojedynczemi, lub idąc
w pole sami je ze sobą
zabierją,
ale praw1e rzadko gdzte w teJ krainie majduą
się
znane gdziemdziej dwojak i,
czyli podwójne garnczki z sobą
razem zlepione, z wygodnem uchem do noszen ta, Jakie się
w1dzteć
dają
w Mazowteckiem, Sandomtersktem, Krakowskiem, a nawet oa Ukrainie i Podolu. Nie
dbają
o to włościame,
aby na obiad koniecznie jedlt przedewszystkiem jaką
rzadką
potrAwę
i porzestają
zawsze prawie na gęstych
potrawach, które im dobrze służą
przy ciężkh
robotach."
"Podwieczorek przy letnich robotach skład
się
z chleba i
sera, albo też
z niedojedzonych potraw pozstałych
z obiadu, lub
i nowej przy wypoczynku dotylko sam chleb stanowi przekąs~
daje stły,
do dokńczenia
dziennej pracy."
prawie zawsze rzadkie potrawy. W lecie
., Wteczorem jedzą
mleko z chlebem, - w jesieni, zimie i na wiosnę
kluski z polewką,
krupmk jęczmieny
albo gryczany i jaglany. Wtele także
na wieczór używać
zwykh kartofli na zupę,
całkowityh
albo roztartych."
"Po kaidem jedzeniu rzadkich potraw, czyli to na śniade,
czy na obiad lub wieczrę
, zwykli przekąsić
kawłe
chleba i
przy potrawach gęstych,
używając
go bardzo mało,
więcej
przy
jarzynie- lubo zwyczaj ten nie uważją
za dobry" ').
"Okras~
w dni mięsne,
stanowi u mch słonia.
Rzadko kiedy na okrasę
używają
masł,
a mając
go dosyć,
wolł
raczej spieniężyć,
gdyż
zazwyczaj ten nabtł,
szczególnieJ przy miastach, bardzo jest połatnym.
Nie używają
praw1e wołeg
mięsa
i takowego nie kupUJ!l, chyba tylko na znaczniejsze święta,
ale mają
czasem mięso
z ub1tych wteprzów lub baranów . .tój z młodych
baranów przetaiją
z cebulą,
za dodamem troch~,)
słoniy
i póki

jakoby z grzechu śmiertlngo
przed
jadł
chleb koniecznie przy
każdej
potrawie 1 choiażby
to nawet był
kluski bez polewki,
mu na to ksiądz
rozsądny
upomnienie
kasza lub kartofle. Dał
w tych słowach:
"Jedz chleb z każdą
warzą
a rób co ci każą.
(J. Gl.).

') Jeden parobek spowiadł
księdzem

1

iż

według

się,

swego

nałogu

48
staje im za dobrą
okrasE;. W dnie postne utywają,
na
rzepakowego lub konopnego oleju. Nie znają,
prawie ryb,
chyba mieszkańcy
nad wodni i to- nie wszyscy."
"Jeżli
są:
na robocie zbyt odległj,
gdzie było
za dale o
dono JĆ potrawy, albo też
w tej odległści
bawi~
przez dni kilka,
do tego słoniy
lub sera; gotowane, okranatenczas chleb, kawł
szone, roztarte i tak jak ser wyciśnęte
kartofle , garnczek ugotowanego krupniku, jeteli czas wystarcza, staje im za wszystkie potrawy. W podróżach,
i tej nie wymagJą
dognści;
chleb, sól, cebula, czosnek, je~h
je mieć
mogą,
są
dostateczne do utrzymania
życia
przez d01 kilka i kilanśce."
"W podróżach
przy ciężkh
robotach, koniecznie pożądaj
'i
za z wy czaj pij'ł
zrana i wieczór po półkwateru.
wódki, którą,
W tych okolicach prawie nigdy za powszechny napój piwa nie używają,
chyba tylko przy jakich ucztach, a wtenczas aby było
koPowszecbnym zaś
ich napoJem jest
niecznie czerwone i słodkie.
czysta woda. N1e znają
ruskich kwasów , które tak mało
są
kosztowne, a tak dobrze utrzymją
czerstwość
i zdrowie Rossyan.
przy żniwach
pić
kwas ogórkowy."
Bardzo jednak lub1ą
"Szczególne, z kilku potraw składjące
się
uczty, obchdzą
tylko dwa razy w roku, to jest: w dzień
wilii Bożeg
Narodzenia
i na Wielkanoc, a te s~ od siebie bardzo różne."
"Na wJl1ę
wieczorem skoro gw1azda zaświec
po1 według
wszechnego zwyczaJU Jedzą
siedm potraw: barszcz z grzybami lub
kasz~
z mlekiem makowem, kapustę,
groch, placuszki z mąki
pszen(ztą,d
łamńci
zwane) makiem i miodem okranej łamne
w oleju z chrzanem,
szone, albo z makiem klusk1, grzyby smażone
gotowane z miodem gruszki suszone i śliwk."
"Na W1elkanoc rob1ą
powszechnie świE;cone.
Święcone
takie
składją,:
Jaja na twardo gotowane, CZE;stokrć
w rozmaitych farbach; d lej kieł
ba a bądź
świeża
bądź
też
odgotowana, głowizna
wieprzowa, w której pysk czyli ryj ak wkładj
!l jajko i kawłe
chrzanu; prosię
lub mne mięswo
pieczone, słonia
gotowana,
hreczaną
tłu
to okrasznlł
placki z mqk1 pszennej, pierogi z kaszą
lub serem na rozmaity sposób robione (pod Zamoście,
Szczebrzeszynem);- masło,
sól, chleb, m1mo wszystkich wymsłó
koniecznie na świE;cone
być
winny. Tak mając
przygotowane świ~
coue 1 bogatsi zapra zajlł
do sieb1e kb1~dza
dla poświęcena,
inni
znosą
w kobiałch
bądź
to w miejsce gdtie si~
ksi~dt
znajduje,
świe~y,

okrasę

hfłdŹ
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tet na cmentarz przed

parafialny 1) , gdzie ksiądz
poświ~cen
wykonywa. Ze to Sfł potrawy mi~sne
lub suche i twarde, ~e
lud poprzednio ze wzgl~dó
religijnych siedm tygodni ści
śle
pości,
a w dzień
wielkanocny po poświ~cenu
z wielką
chciwościlł
świ~cone
po1ywa, przez co narż
si~
na niestrawość,
tem
bardziej, że w t~ uroczystść
du1o pije gorzałki,
ztąd
wiele wya nawet uporczywych chorób włościan,
nika przypadków słabości,
którzy cz~stokrć
swoje łakomstw
nawet 1yciem przyłacją."
"Do potraw swoijeb rozmaitych, nie u1ywają,
prawie 1adnycb
korzeni, wyjąsz
czosnku, cebuli i pieprzu (jeżli
go mieć
mogą)
a które bardzo lubią.
Kluski tylko i barszcz a czasem krupnik
gotwać
zwykli z grzybami i różnego
rodzaju b e d łam
i, które
skrz~tne
gospodynie w czasie właściym
po lasach starannie zbierają,
susz!}, i na ten cel zachowują.
Potrawy podane jedzą
zazwyczaj z jednej miski wszyscy razem, a mówią
.kto
n
i
e1e:
1
rychło
przychodzi, sam sobie szkodzi" 1) , albo do nierychło
przychodąeg
odzywają
si~
z szyderstwem: "by w aj (przyna misie."- Misk~
z potrawą
stabywaj) flisie, póki coś
wiają,
na gołym
stole bez nakrycia. Wszyscy włościane
mają
chwalebny zwyczaj żegnai
si~
przed jedzeniem, jako też
po jedzeniu. W czasie jedzenia upominają
się
wzajemnie o cihość
i
spokjnść,
"tak jakby si~
Msza świ~ta
odprawł."
Dopiero wi~c
po jedzeniu odbywają
si~
gawędy,
jeżli
czas do tego wystarcza. •

1
)

1

)

Wyrażeni

kościół

to jest ludowe; c m e n t ar z e m nazywją
miejsce ogro·
kościła,
może
dla tego, że w istodzone lub oparkanione w okł
przy kościel.
Teraz
cie dawniejszeroi czasy chowano zmarłych
cmentarze skutkiem postanwień
Rządu
zawsze są oddalone od
miejsc zaludnionych, a przeto i od ko ciołów.
(J. Gl.)
Są
okolice, ktorych plony nawet po politemu życiu
włościan
nie
wystarczją.
Narzekamy n hien~
w naszym kraju,- prawda,lecz ta bieda jest nierównie bardziej dokuczają
w obcych nam
krainach, n. p. w Irlandyi, gdzie w latach nieurodzajnych miliony
umiera. Calem szcęśiem
ludów polskich i zasdą
ludzi z głodu
czyli podstawą
gospodarstwa s.1 (jak i tam) kartofle; gdy te urodzą
obficie, włościane
mniej biedy doświaczją
a zwłasc
ubo·
dzy; jedzą
je pieczone 1 gotowano w różny
sposób i przyprawiane; a za dodaniem trochę
mąki,
nicktórzy umieją
wypiekać
z nich
smaczny póki świeży.
(J. Gl.)
chleb dość
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"Mówilśmy
dotl}d o sposobie ~ycia
włościan
bogatszych,
którym zasoby gospodarstwa jakkolwiek wystarczaj!}; wypa.da nam
znowu mówić
o włościanh
ubogich, których liczba bez Wl}tpienia, więcej
jak połwę
ich ludności
wynosi. Są
okolice ta.k nędz
ne, ~e wieśnak
pracująy
nad wyprowadzeniem plonu zbota, które zasiewa, połwę
nawet za swoją
pracę
nie odbiera nagrody, a
plon lichy jednam lub dwoma ziarnami nagrodzony, nawet jego
~yciu
pospolitemu nie wystarcza 1). Tall:iemi SIJJ okolice piaszczyste: Józefowa, Krzeszowa, tudzie~
Janowa i Zaklikowa w powiecie
Zamojskim; w których je~li
się
zdarzy, ~e rolnik w miasteczkach
sprzedaje zbo~e,
bezwątpina
ujmuje sobie pierwszych potrzeb
życia,
a~eby
zaspokił
należytości
do gruntu jego przywiąane.
Są
nawet włościane
i pomiędzy
bogatszymi rozsiani, którzy hoł
dując
tym bogatszym, nie mając
sami z siebie dość
mocy do wyz nędzy,
płaczą
nad swą
niedolą
i bezustal!nie cierdobycia się
pil}c, znajduą
smutną
pociehę
w opilstwie."
"Nie jest rzadką
rzecz!} widzeć
chłopa
na robocie, tyjącego
zaledwie suchym kawłiem
chleba i wodą,
a najwięce
u niego
dodatku jest trocha surowego barszczu, solą
tylko ą czasem ceswe
buli} przyprawionego. Ten smutny stan zmusza ich wysłać
dzieci po żebrani
do bogatszych i do dworów, albo też
przeszkadją
przejżdaącym,
natręie
proszl}c o wsparcie. Te że
braniny przy większych
uroczystśiah
przez dzieci ubogich wło
ścian
u bogatszych w czasach po Bo~em
Narodzeniu, nazywją
się
kolendą,
a po Wielkiejnocy śmiguste.
W pierwszym razie
1
pienądz,
a w drugim świ~cone.
bogatsi zwykli dzieciom dawć

') W krainach , w których włościane

są
wolni, a przeto nie mogą
do miejsca, zakłdnie
magazynów
się
udać
przez pośr~dnictw
samychte
zapalmych, nie mogłby
właściel
dóbr ziemskich, a terobudziej ich utrzymanie; potrzei opieki; zachodiłby
zaś
baby na to szczególnych postanwień
trudność
w razie nagromadzenia się
z kilku lat produktów, co
z niemi zt·obić,
gdzie ich odmienać
lub sprzedać
i pod jakli kontrolą
urzynić
spt·zedaż
i nowych kupno. Zdaje się przeto, iż skład

ki pienęż
na magazyny zbożwe
i utrzymanie takich kapitłów
w sposób procentująy
, było
jeszcze właścisze,
a w razie potrzeby koniecznej, na kupno zboża
użyćb
się
mogły.
(J. Gl.)
być

wieczyś

przywiąan
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.Je:!eli tym biedakom trudna jest do przetycia zima, to srotPrzednowek, ten okrutny tyran
aa jeat daleko pora wiośna.
dl ubogich ludzi, w kolicu wiosny trafijący,
jest przeatjącym
widokiem dla człowieka,
który sil) nie wyzuł
z uczć
ludzkości.
Śmielszy,
lub w lepszej sile włościan,
wyrobnik wolniejszy, szuka wsparcia u dworów l w miastach u tydów lub u drugich wło
ścian
bogatszych. Cichy zaś
i skromny, albo słabowity
i niedołotny,
jeteli nie wytebrze coś
do tycia 1 lub nie ma do tego sposobnści,
~ywi
się
plewą
do trochy mąki
przymięsanąl
w sposobie
chleba pieczoną,
posiekanym i rozpratonym chwastem i zielskiem,
albo liścem
młodciany
z drzewa, grzybami i bedlami, często
kroć
zdrowiu szkodliwemi, a ten niedostatek i tycie prawie zwierz~ce,
najokropniejszych chorób staje si~
przycną.
Ile:! to podobcych ludzi motna widzeć
zaratonych gorączkami
, puchlin11mi
i paląc
febrą,
tółaczkmi
i inneroi chorobami, ganreująmi
powoli ich ciało,
a które powszPcbnie prawie, tylkohy przy zmianie ich sposobu tycia przy powróceniu do jakiejkolwiPk wygody,
jakimkolwiek lekarzem wyleczć
się
dawły?
Ile:! ich ginie z gło
du i tego rodzaju tycia, ile:! się
z nich rodzi niedołętych
dzieci,
które wkrótce po urodzeniu ginąć
muszą
l"
W Encykloptdyi rolniczej (Warsz. 187 4) czytamy przy opisie
gospodarstwa w Wulce Ratajakiej (pow. Janowski, gmina Kaweoczyo): Cukru, herbaty ani mięsa
wołeg
nikt w opisywanej
e j częśi
i w innych wsiach tuosadzie nie utywa, jak po większ
tyle tylko co daje raz na rok zabity wieprz
tejszej okolicy, mięsa
zastępu
j ąc
lub baran. Swiec do palenia wieczorami nie ufywają,
je łuczywem
czyli szczypami, Wódka jest trunkiem zwyczajnym,
używanm
na wszelkie obchody i uroczystśi
fumihjnc, jako te1
przy n11jmie robotników. W wydatkłlch
osaprzydatek i zachęt
zą
w sto uuku przychodu rubykę,
modnika stanowi ona najwięk
tna liczyć,
te w przecięu
l O rsr. rocznie kosztuje 1 te m więcej
teraz gdy cena tak jest wysoką;
araku i piwa prostego używają
bardzo mało.
Ufywan ie tytoniu i tabaki, a jak obecnie nawet pa·
pi erosów i cygar w tańszych
gatunkach, jest niemal powszechne;
D t\ osadu ika mo~
na przy
j ąć
2 rsr. rocznie podatku
w przecięu
na ten przedmiot."
We wsi Wysoki e (pod Żólkiewą,)
jak pisze taż
Encyldoptdya, następujące
są
w u~ycm
potrawy: "Barszcz, kapusta,
kartofle i groch 1 przy mały
dodatku grubego chleba, zaledwie
1
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osolone, lub olejem albo mlekiem zalane, są potrawami zwyczajjut przyj~ć
naletą
kluski z ciemnej mąki
nami. Do wi~kszych
pszennej i gryczanej, omaszczone masłe
albo słonią;
kasza gryczana i jaglana; mi~so
ze swego wieprzka raz na rok zabi~go,
a do tego wódka przepalana z miodem, tak zwany krupnik, są
to
delicye i uczta Lukulla. Mięso
wołe
prawie nie utywane, na
świ~ta
tylko i to w bardzo małej
ilośc;
kawa, herbata, cukier,
zaledwie z wyrazów są znane."

Lepszem cokolwiek jest jut potywienie mieszczan , a osobliwie sitarzy w Biłgoraju,
lubo takte do wykwintnych zaliczMnem
być
nie może,
bo i u nich kilka tylko {a najcz~śie
kilanśce)
razy do roku ukazuje się
mi~so
na stole. Sitarze biłgorajscy
ja·
dają
na śniade:
kapustę,
kartofle z siadłem
mlekiem i zaką
sają
to niekiedy chlebem. Na obiad {o 12tej godzinie) słuty:
kapusta, kartofle, kluski, czasem groch, ku l a s z a t. j. mąka
pszenna lub żytnia
gotowana na rzadko na zup~.
Na kolacy*J: zn6w
mlekiem. W niedzlę
lub
kapusta, kartofle i kluski z siadłem
święto
gotują:
pierog i (w kształcie
bułek
lub kuieł)
z tytniej
lub pszennej mąki,
z serem i jajami urobionej ; pieką
tet p l a ck i
albo placki lub ciasto z kaszą
hreczaną,
do czego wchoz kapustą,
Prócz tego używają
dosyć
mleka
dzi niekiedy i kartoflana mąka.
i w ogóle mają
nabił
dobry. Piją
wódkę,
a nierównie
i śmietany,
także (zwłasc
ci, co wędroa1i)
karzaaziej piwo. Posiadją
wę,
herbatc, arak, kawior, lecz używają
ich tylko przy większych
uroczystszych zebraniach ').
z r. 1873, który powiada: .strawa
') Potwierdza to list z Biłgoraj&
sitarzy jest nader prostą.
Jadją
zwykle na obiad i wieczrę
b ar s z c z z otrębów
żytnich
zaprawiany , kap u s tę czasem z ościam
żytniem,
cza11ami kartofle i kaszę
jaglną.
W trzy dni (tyto olejem, w trzy dni mięsne
dolewają
magodnia) postne kraszą
ślanki
a czasami mleka, lub kraszą
słonią.
Często
też
jadaj4
ku l a s z ę czyli zupę
z mąki,
zwykle rzadką
jak krochmal. Chleba bardzo małe
i cienki o krajanki służą
do obiadu , a mniejsze
jeszcze do wieczerzy. Mięso
nader tu rzadkie, chyba do chrzcin,
wesela i w uroczyste święta.
Pijaflstwo tak upowszechnione , te
wiele bab (sitarek) za wódkę
wynosi z domu mleko, masło,
śmie
tanę
do szynku lub do żyda."

MIESZKANIE.
Z okolic Turobios, 2ółkiew
i t. d. doniesiono nam: "Jak
dwóch ludzi nie znajdzie jednakich, tak nie znajdzie nikt w tutejszem Lubelskiem jednakiego rozkładu
zabudowń
dwóch gospodarzy. U każdego
kmiecia dostrzedz można
jakąś
zmianę
i coś
oryginalnego, czem się
od sąiad
wyróżnia.
A choć
jeden i ten
sam cieśla
w kilku miejscach stawia budynki, to rzecą
jego pozostaje tylko obróbka materyłu
(ciesołka)
t
gospodarz zaś
sam
wyszukuje sobie plac pod budowlę
chaty dlań
odpowiedoi i podaje rozmiary i rozkład
wszystkich jej częśi.
u
"Stodłę,
szopę,
stajnie i t. d. w każdego
znowu gospodarza
zagrodzie czyli s i e d z i b i e widzeć
można
z jednakowam niemal
urządenim
na wenątrz,
ponieważ
równe prawie są ich potrzeby, a przesady i nowatorstwa się
wystrzegają.
Więc
też
stodłę
zwykli stawić
od strony pola dla wynikające
ztąd
dognści
przy zbiorach 1 bo bliskośc
zwózki. Chaty tedy budją
tu wedle
potrzeby na wzgórzu lub w dolinie, o ile można
w pobliżu
wody.
Na wschód i południe
są
okna. Komrą
przypiera często
chata
do obory, która w przedłużni
do stodły
stanowi i stajnię
na
konie. Stodła
w poprzek po tawiona dotyka prawym bokiem do
szopy. Przy szopie chlewek. Materyalem do budowy bywa zwykle
drzewo sosnowe 1). Przy stawianiu nie godzą
nigdy majstra "na
t

1

)

niskim jcszrze rozBudownictwo wiejskie w nader tu u włościan
winęte
stopniu. Miejscami jednak budją
się
dosyć
wygodnie;
budją
też
łouzic
i statki . wodne. Włośeian
z dóbr Opolskich:
l!'ranc. Dziewisz i Winc. Spiewak przesłali
na Wystaw<: rolniczą
w Lublinie r. 1860 model berlinki i szpicak (Spitz-hake).
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hurt" lylko dziennie za pół-rubla
wystawi on dom taki w ciągu
koł
1500 zł . pol.
Chałup.

lub 5 zł. pol. Z pomOCfł
tygodnia. Koszt chałupy

l i ludzi
wynosi o -

Chata.

w tych okolicach (Turobina i t. d.) ma zewnątr
dłu
18 do 20, szerokści
9 do l O łokci,
wysokści
4 łokcie
rachują
w to i grubość
przyciesi 1). Podmurówka kamienna na
ziemi (a raczej w ziemi) na łokieć
gł~bokści.
Na podmurowie le~ą
przyciesie (podwaliny), a na nich okrąglai
(6 lub 7) stanowiące
zrąb
a~
do wysokści
płotw.
W~głów
jest siedm (t. j.
w 4 rogach domu po jednym, przy komorze dwa, a przy izbie jeden tylko, gdy~
zamiast drugiego jest przy kominie mur).
ma długości
łokci
20 do 22, szerokści
11
Dach zewnątr
do 12 a wysokści
łokci
6. Dachy bywlją
poszyte paździorm,
perzem (zowią
je: brzemi~).
trzciną
lub te~
słomą
(kickami
kr~conemi,
kopi c a m i) '). Ok a py strzechy na łokieć
przesło
oddalone od ścian,
spoczywają
na płotwiach.
Na szczycie strzechy znajduą
się
drewniane kozły
przytmujące
kapice, kicki
perzu.
lub brzemiona czyli wiązank
Wewnątrz,
dach (poddasze) wznosi si~
na płot
w i a c h poło~nych
na zr~bie
(ściane
domu); zło~ny
on z krokwi stykającyh
się
z b o n t a m i, i łączyh
si~
z sobą
u góry w samym
strzyku (strychu), ostrzyku (ostre).
Sień
przedilając
chat~
na dwie częśi,
szeroką
jest na
łokci
4 lu b 5; ma długości
9 do l O łokci,
a wysokści
łokci
5;
wejści
z dwóch stron, od przychodu i od zachodu słońca;
w niej si~
także
mieś
c i komin ślagowy
(sztabowy,szragowy) t.j.
z ~erdzi
plecionych i gliną
lepionych. Po prawej stronie sieni jest
półka,
na niej gar ki, szkopki do mleka, sitko, powązka
i t. d.
u dołu
próg ; na okł
nich są od drzwi a (fuDrzwi mają
oddrzwi są to p o d woj e; nade drzwami
tryny); dwa boczn e słupy
wenątrz
o c z a p, na którym kładą
świdry,
dłuta
i ró~ne
~elaziw.
Chałup

gości

łokci

') We wsi Żurawie
mieszkają
biedniejsi ludzie w ziemlankach (chyzyny). Jest to pomieszkanie wydłubane
w ziemi.
1
) W okolicy Janowa w pow. Zamojskim we wsi Biał
i Branew
pokrywają
dachy d re n i c a m i (deszcz karni) lub gontami.
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Drzwi zbite z desek przymocowanych dwiema poprzecznem i s p ong a m i są w oddrzwiach lewych na zawiasach. W odtlrzwiach jest
t~ke
klamka lub z a s u w k a drewniana. U niektórych go podarzy
ze skoblem przybitym do drzwi, i powybywa zaczepka żelazn
~ej
z akr~
tka przybita gwoździam
(do odmy kania i zamykni~
na prędce).
Komora stanowi zachodnią
c1.ęść
domu; a ścian
z belek
dzieli ją od sieni. W ściane
tej są drzwi z progiem i z otldrzwiami jak od pola, ze skoblem ~elaznym
i wrzeciążo
1 z oczapem i
zasuwą.
W komorze każdej
jest p o d ł o g a z desek, tl1k dla. ochrony rzeczy w niej przecbov.any(h od wilgoci, jak i dla zabezpieczenia ich od złodie,
gdy chą
s1ę
podkać.
Zamiast ok1enka
jest w bnegach dwóch okrąglaów
wycu~t
otwór (kratą
drewnianą
opatrzony) na.zw~y
w n \l k a. W komorze 11a kołu
c h wbitych
w ścian~
ułożne
są
półki;
dalej wieszadł
na odzież.
Służy
ona
do przechowania przędiwa
(u biedniejszych zboża);
w nieJ ustabeczki z kapustą
wione skrzynie malowane z odziewałm,
1 faski
słoniy pce
obok gromnicy, skóra i po·
z kaszli i krupami, wiszą
wrozy obok przędiwa
i t. d. Komora zwykle taką
samą
co i sień
zawiera przestń.
l z b a zajmuJe poludniwą
cz~ść
budynku, Drzwi na zawiasach z s1eni do izby, z klamrą
i'akldjąc
się
na skobel (oku('le);
próg łl}cząy
p o dwoJe od drzwi '). \\' 1zb1e Jest po lewej
u dołu
r~ce
od wchodu komin, pod mm grubka. Na kominie tło
(ogniczy h trzon , ua którem sifjl zwykł
palić
ogiei1.
sko) gładkie,
W ściane
przy boku są gr u b ki (framużk1)
mniejsze. Trzon pr:tedłu~ony
a~
do p1 eca cble bo wcgo, nakryty jest ku p l}, która
Wyżej
nad murkiem w kapie jest
na rogu ogniska ma podrę.
szyj a, a w niej b l a c b a dla znchowauia ciepła.
Do komina przytyka p Je c gr u b 1a n y 1 który i<; opala ze Sieni. Spodnia czę ~ć
w kształc1e
podstliwki ua zewnątr
W)StaJ ca stauowi przypiel'ek.
Na okł
p1eca jest ław
drewnuma na słupkach
(kloekach)
mieć
drzwi od poludoiowej lub poludniowo
') Chalupy zwykł
wschodniej strony i stoj:~
uokiem (lllczytem) do dwgi luiJ ulic·y.
Kur n e chaty (bez kominów) r.t.adko si'.: tu jui: napotykaj:}; jest
mniema01e1 te w nich nie gniei:dzi si~
cholera. Cz~stokrć
czę~ć
sieni lub komory takiej chaty 1 odgrodzona drążkiem
za
1 służy
chlewek.

oparta. Z a p i e cek obszerny stanowi znów sypialn~
i bawi&ln~
wiejskich dzieci. Za piecem na ściane
przytwierdzony jest si ekier n i k, listwa drewniana do wsadzania w nią,
siekier. W pobliżu
siekiernika stoją,
żar
n a, a przy nich zbite z desek ł ó ł k o.
Czasami bywają,
i dwa łóżka;
są,
to częstokrć
tapczany tylko, pokryte pościelą.
W ściane
z południa
i wschodu są dwa okna; czasami jedno
tylko od południa.
Okna niewielkie, o 4 zwykle szybach, z rzadka
tak urządone,
by otwierane być
mogły.
.t a w a poprzeczna, od
jednego do drugiego łóżka,
stoi przy ściane
południwej,
oparta
na słupka
c h czyli klockach.
Przed ławą
stoi na krzyżowch
nogach stół,
a przed nim
na cienkich nogach. Druga ław,
także
na
s to ł e k t. j. ławk
klockach, dochodzi aż do szafy czyli szafarni. Przy szafie do
ściany
przybity jest łyżnik,
nad łyżnikem
zawieszona latarnia.
Izba ma u góry dużą
belkę,
podciąg
zwany s i e s trza n, na
którym pokładz10ne
są
belki poprzeczne, a na tych p o w s ł a ułożua
z deszczek.
Izba ma częstokrć
lO łokci
długości,
9 łokci
szerokści,
4
lub 5 wysokści.
Komin wychodzi zwykle na l łokieć
wysokści
po nad dach.
Ułożny
z łat
powią,zanych
z sobą,
plecionką
ze słomy
i narzuconych zewnątr
i wenątrz
gliną.
Do niego wpuszczona rura z komina z izby. Miejsce którędy
z tej rury uchodzi dym zowią
świnką.

Zabudowania.
S t o d o ł a długa
na łokci
25, szeroka na łokci
9. Na 8 wbipalach leży
8 przyciesi, a na tych wznosi si~
zrąb
tych w ziemę
(ścian)
do p ła. t w i na 3 łokcie
wysoka. Dach w proporcyi do
ścian
bardzo wysoki, bo na 8 łokci.
Stromść
taka ułatwi
prędszy
ściek
wody i zsuwanie śniegu.
Wewnątrz
skład
się
stodła
z bojowiska w pośrdku
i z dwóch zapoh po bokach. Bojowisko ma
wrota, oparte na progu uie wysokim i których
z obu stron duże
słupy
przybite do płatwi
w oczapach; wrota otwierają
się
na biegunach mającyh
wcięe
na s z po n gę.
Cztery słupy
przy drzwiach
na przyciesiach, służą
do ułożenia
z a p o l n i c (ścianek
od zapola)
i opatrzone Bit rowami (kamam1 vel garami). Z a p o l e po prawej
od bojowiska, ma szerokści
9 a
stronie, przegrodzone zapolnic~

dług
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ości
11 łokci.
Z a p o l e z drugiej strony bojowiska bywa mniejzamiast drugiego tego zapola jest przy
sze. U niektórych włościan
stodole komora czy li śpi
c h r z , na 3 łokcie
wysoki i ma powałt;l
i podłgt;l
z tarcic. Cał
stodła
ma wartości
okł
120 do 150 rubli.
czę
to stajnit;l na konie lu b obrę
.
Przy stodole stąwiaj
S t aj n i a bywa długa
na 8 łokci,
szeroka na 6 łokci,
wysoka na
Dach do szczytu wysoki na 5 łokci.
W stajni jest żłób
3 łokcie.
na ku l a c h (na sochach), nad żłobem
dr a b i n ki. Góra (strych)
wyłożna
drągami
(żerdziam).
Wartość
jej okł
40 do 50 rubli.
ma długości
l O do 12 łokci,
szerokści
6
O b o r a na bydło
łokci,
wysokści
3 łokcie,
ma drzwi z szpongami, żłoby,
drabinki
drągami
gór~.
Wartość
okł
50 rubli ').
i wyłożną
Czasam1 bywa stodła
z obrą
pod jednym nakryciem (n. p.
w Tarnawie). Poszywa się
Ją
słomą
t. j. jednym głowaczem,
a
drugim s trzesak 1 e m (o b. Lud Ser. IX, str. 90) 1 z czego powstają
na powierzchni pod kątem
prostym wklt;sło
·ci i wypukłości.
Potrwalsze niż
strzecha gładk,
me
krycie takie strzechy ma być
tak prędko
bowiem ulega przegnicm. Ntekledy miewa ona nad
daszek zwany ganki c m.
wrotami słomiany
Płot
jak wszt;ldzie niemal wPolsce bywa chruśiany,
wówczas gdy wśród
kołów
(w prz~sła)
uplecione s~ poziomo chrust,
ga.łt;lzie
i wici różne,lub też
tyczkowy zwany także
"laski"
(subst. plur.) 1 gdy ułożne
w poprzek (t. j. poziomo) żerdzi
lub
drągi,
przegadją
tyczki pionowo w me pozatykane; albo żer
d ziany, gdy mi~dzy
kołami
przecJągnił,)t
Sił
poziomo po 4- żerdzi.
Płot
zwany wstawniak, z desek zbitych z sobą,
u góry
zaciesanych, pionowych, przymocowanych do dwóch pozio ·
w ząb
mych grubych żerdzi,
złożny,
słuz.y
najczt;lśie
do grodzenia miejsc
przeznaczonych. Czasami grodzą
ją
1 parkanem z dena pasiekę
zbitych żłonym.
W::,tawuiak drusek so nowych, poziomo z sobą
giego ·gatunku jest, gdy deski czyh ·ztachety pionowe (zwane
pro s z c e) niezbyt gę to lub w od tępach
lSą
do żerdzi
przybite,
jest on najtrwł
zym. Bywa takze 1 płot
zwany dr a n k owym;
którym grodzą
pospolicie ogród od wygonu; złożny
on z wygit;l-

1

)

Obejści

oznacza przy gospodarstwie w Lubelski m: mieJsce
przy oborze lub stodole połżne.
Więc
przy obejściu
spać,
znaczy w ogóle spac przy dobytku, slrzeaz go i pilnowac.
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tych i splecionych 1 aobla pionowo dranic cienkich CZJli 1 łJDi·
ny (tyliny ).
Encylcwpedya rolnictwa podaje plan osady goapodarza Iroacego Stempienia we wsi Wilk o l a z (pow. Janowaki). Budynki
w tej osadzie &Ił na~puj,ce:
a) chałup
z drzewa pod słom,
komin murowany,
z alkierzem i podłga
• • dług.
lok. ił szer. ł. 12 wys. ł . .&
b) śpichlerzyk
z drzewa pod słoml
• "
12
"
-ł
3
11
c) chlewy . • • . . . • • • • • •
18
•
8
" 3 1/ 1
d) stodła
. • . • • • • • • . . •
.&0
11
12
.. a•t.
e) obora, stajnia, podszopie z drzewa
pod słom~&
. . • . • • • • 11
24
"
9
-ł
11
j) podszopie na drzewo • • • • . "
15
•
6
• 4
g) parkan w okł
całego
sadu, chałupy
i budowle z dylów wału
PY na podwalinach.
Tai Ency/dopeą
podaje tdte plany zabudowń
włościan
ż Wólki Ratajakiej (pow. Janowski) i z Kalinowic (pow.
Zamojski).
Józef Gluzióski w rozprawie o Wloicianach z okolic Zamo·
ścia,
Hrubieszowa i t. d. mówi:
.M i e az k a n i a wł o ś c i a n. Mieszkanie włościan
zamotnych
składją:
C h a łup
a inaczej c h a t 'ł zwana, powszechnie o jednej
izbie i komorze, a rzadko gdzie o jednej izbie z alkierzem i komor'ł
wybudoalł;
stodła
na zachowanie zbota w snopie wraz
z komórił
wystarczj'łCi
na szpichlerz; obora na bydło
i konie,
tudzież
chlewy w stosunku potrze by gospodarza. Wszystkie te budowle Sił zazwyczaj n~dze,
wyj,. wszy w niektórych okolicach leśnych,
lubo i tam nie buduj,. dość
starannie. W innych zaś,
czaz drzewa kr'łglaowe
lub kostkosem tylko jest chałup
wego, a stodła,
obora i chlewy po wi~kszej
cz~śi
S'ł
z ło'&iy
czyli c h rus t u w ałupy
umocowane. Pokrycia tych budowli rzad.
ko kiedy składj,
sio z gontów lub dranic, chyba tylko w okoli·
ze słomy
i trzciny, któ11 na
cach lasowych, a powszechnie p~awie
Ukrainie szczere t e m nazywaj,.. •
"Nie •Ił tak zamożni
włościane,
ażeby
murowali sobie ko·
miny; nie każd
okolica ma dostatek kamienia dobrego, zdatneso
na ten rodzaj muru, a cegielnie albo właścielom
dóbr tylko do
budowli dworakich wystarczaj,, albo majlł
cegło
tak drop, te
chłop
kupić
jej sobie nie jeat w stanie ; niesposobni zaś
.. wło·
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aby sami sobie cegłę
wyrabiali. Dla tego to włościane
zaz yczaj stawiją
w chałup
kominy s z t a g o w e m i zwane,
które kładją
się
ze czterech slupów z drzewa krokwiastego, podobnymże
drzewem mocno pojonego, a w które oprawiją
się
równoległ
łaty,
drzewo dość
cienkie, opleciOne łoziną
czyli chrustem. albo też
wał
a m i słom
i a n e m i z gliną
pomięszane.
Kominy takie u dołu
są
dosyć
szerokie; u góry cors?. więcej
zwę
żają
się
naksztł
piramidy ściętej.
Takie kominy wprawdzie nie
są
bezpieczne od ognia 1 lecz gdy na ich budowę
materył
mało
kosztuje i budowa ich jest łatw,
gdy chłopek
polski nie u waż!(
na odległą
przysłość
i pożytki
w przysłości,
gdy całą
swoją
wła
niepomny
przeto
na
skutki
sność
liczy za doczesną
(osbitą)
1
tylko było
tań
klei i lepi swoje mieszkanie w taki sposób, ażeby
sze i mniej starania wymagjące
, a już
to z niedostatku już
z opieszałośc,
zaniedbuje porządn
budowę
kominów, które przeciż
w budowlach mieszkalnych, najgłówieszo
starania potrzebują.
u
są
przezorni w budowaniu p i e c ów, które wszak"Nie więcej
że
jeszcze więceJ
znacą
niż
kominy. Jakikolwiek kamień,
jakiegotu uważją
już
za przydatny, byle tylko z niego
kolwiek kształu,
jakąolwie
gr u b ę ulepić
można.
Dla tego to piece u nich ża
dnej porządnej
nie trzymają
formy, żadnego
przytern nie trzymają
dobrego rozmiaru, a używając
mularzy bez nauki, lub sami swo1m
rozumem działjąc,
na niepoliczone wystaiją
siebie niedogodności
i niebzpcństwa.
Piec ogrzewalny służy
im zarazem za piec
do pieczenia chleba, i rzadko kiedy mają
oddzielny na ten cel
przy kominie gotowalny m, który natenczas s z a b a śni
ki e m nazywają"
').
~Po
nad granicą
austrycką
i ro syj ką
znajduą
się
w niektórych wioskach kur n e c h a ty, to je t bez kominów. W takich
piec tylko z izerokim otworem t kapą,
łu~ą
za ogni ko, a dym
śc1anie,

1
)

się
z kominem, w którym chleb pieką,
z a b a · n i·
Piec łączy
ki e m po w zechnie nazywją.,
zapewnie dla tego: iż prawie w każ.
dej chałupi
żydow~kiej
mu zą być
takie piece, a w nich żydzi
jedz~>ni
na dzień
szabasu ugotowant', r.alepiją,
i aż do cza u po·
żywani
utrzymją.
Piece takie są zaś
w zędie
u włościan
na
Wołyniu
i Podolu; a w nich nawet codziennie paląc,
jeść
gotują,
wstaijąc
i wyciągaj
garnki widełkam
żelaznmi.
umyślnit'
do
tego porobionemi.
(J. Gl.).
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rozbija
i ciepło
nieprzyjemne wrażeni."
"Bardzo mało

się

po chacie, czynią

na nieprzyzwyczajonych

jest chałup
dobrze i porządnie
wylepionych,
od zimna i wiatru, a na te przygody wcale nie
są
czułeroi
włościane.
Nigdzie prawie niema podłóg
w ch łupach,
lecz tylko sama p o l e p a, to jest ziemia lub glina ubita, w której
1
czasem wybijaą
się
doły
i tworzą
przyką
nierówvść
). Chętniej
daleko chłopek
polski wytrzymuje nieporządk
w chałupie
i niezdrowie z powodu burzy i zawieji, albo zimno i słotę
wci kające
się
przez nicopatrzone szczeliny, aniżel
jest skłony
do utrzymania
porządku,
czystośi
i ciepła.
Narzekją
czasem, że
zimna chata,
a jednak nie starją
ię
zaoptryć
ją,
należyci
na zimę."
"Okna, ten jedyny przedmiot utrzymjąc
światło
dzienne,
zdrowie i życie,
do którego nawet w lochach i podziemiach zamknięte
ubiegają
się
rośliny,
nie mają
u włościan
należytgo
zna·
czenia. Zawsze je można
widzeć
brudne i zakopcone, wybite szyzimę
wiechciem tylko ze słomy
albo czasem
by, prawie przez całą
lada wiórem zatknięe,
a zazwyczaj są małe
i zaledwie pół
świa
tła
dziennego udzielając.
Okna te dają
prawie powszechnie tylko
, i dla tego w chałupie
raz na dzień
widać
od strony południwej
słońce,
a rzadko która chałup
dwa okienka obejmuje; zdaje się
nawet, że
tego nie lubią,
a nigdzie nie widać
okien z furtkami
czyli szybami (lufcikami) , które się
otwierają
dla odświeżan
ścienog
powietrza i)."
zabepicjąyh

1

2

)

)

dzieje na Wołyniu
i Podolu. 'Tam po większej
częśi
Nie tak si~
gospodynie wiejskie bardzo starannie utrzymją
te polepy, tak
prawie równo jak podłgi;
wylepiają
je gładko
i czysto, potem
zamują
gliną
żółtą,
a czasem czerwone z ochry (o ker, ugier)
dają
po brzegach pasy okł
ścian.
Podobniei starannie utrzymują
chaty zewnątr; wylepiają
je dokladnie a potem pobielają;
zaś
okł
drzwi, okif'n i u spodu chaty, albo z żółt>j
glinki, alho z ochry na czerwono, obmalwują
pasy, które dość
ich mieszkania ozdabiją.
Wewnątrz
tamże
ozdabiją
znów ściany
licznemi obr. zami świętych.
(J. Gl.)
Niemcy szczególniej o to są clbałemi;
dla tego u nas taką
furtk~,
jeż
li 'ię
zdarzy widzeć
w domach znaczniejszych, nazywją
z niemiecka (a pewnie i za przykładem
Francuzów): wasi das,
was ist das ?- a to pochodzi od podziwiania się
przez to okien(J. Gl.)
ko na wydarzenia uliczne.
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Mówilśmy
już
(na str. 55- 56) o ubogiem zwykle umeblowaniu chat lubelskich. U majętnieszych
jednak, znale~ć
już
mo·
żna
sprzęty
domowe, osobliwie szafy, stolarskiej roboty. Spód sza·
fy (pudło,
skrzynia) na pułkach
której są ustawione talerze, miski,
g rki i t. d. nazywa się
tu s z a f ar n i ą i jest z sosnowego drzewa (w Wulce Żółkiewsj,
Poperszynie, Borowie i t. d.). Szafarnia
stoi na. deszcułkah
czyli n u ż kac h i ma dr z w i c z ki na zawiasach zamykane na klucz. W lewym rogu jest szufladka. Szafarnia. służy
do przechowywania nabiłu,
krup, słoniy,
chleba,
soli i t. d. (Wartość
6 zł.
pols.). Deszc:r.ka nad szafrnią
zwana
la w ą.
Półki
na. tej ławie
stojące
nazywją,
się
s z a f ą.
Przy niej
są
2 dłubane
przyciołk,
w nich 3 półki
krótsze, a czwarta
gór n i a. dłuższa.
(Szafa warta 4 zł.
pols.).
Do naczyń
i sprzętów
zwanych tutaj b a b ski e statki, należy:
l u s z o f, sprzęt
dość
powszechny do mycia garków, misek
i t. d. z sosnowych kle p e k ( deszczek), pobity obręczami
laskoweroi; stojący
na trzech nogach. (Wartość
4 :r.ł
pols.).
"Jeżli
w samej budowie mieszkań
włościańskh
niepoliczone
to tem gorsze, tern nieporządj
widzimy wady i niedogśc,
sze, jest ich utrzymanie , równic zewnętr
jak i wenętrz.
Nie są też
włościane
względni
na połżeni
s i e d z i b (zagród), stawianych równie bez proporcyi, jako też
na spadzitość
ziemi, a
ztąd
napływ
wody nawalnej. Wsie powszechnie rozstawione są na.
miejscach niskich, blisko stawów, rzecułk
i strumyków, w ogólności
blisko ladajakiej wody, i jakby dawni ludzie, ktorzy te wsie
zakłdli,
nie znali kopania studni dla nich i dla dobytku potrzebnych; a to złe,
tak daleko się
rozciąga,
że
widać
to samo po wielu wioskach nawet Wołynia,
Podoln i Ukrainy" ').
"Gnojówka i woda zepsuta zatrymując
się
na podwórzach,
najszkodliwsze na nich wyziewy rzuca: nie są jednak1.e radzi koz przykładu
gospodarzy porządnych,
ażeby
gnojowniki dorzy lać
brze urządone,
jedno w dzieńcu
c1. ·li w podwórzu miały
swoje osobne miejsce, i żeby
do nich odpływ
od wszy tkich budowli,
należyci
zastósowanym został.
Owszem wszystkie gnoje okł
buporozrzucane, śmiec
i plugastwo walją,
się
gdziekoldowli są

1
)

Po wielu wsiach ~ą ślady
okopów, jakie niegdys wsie te
(obacz Lud Ser. V, str. 139, przypisek).
otaczły
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wiek po

kuchennych, nie ydziedzice ziemi i ich oficyaliś,
że
nie dają
swoich włościan;
czemutby nie nakzć,
ezmużby
ażeby
gnojówki dziesęć
lub piętnaśce
łokci
obejmuąc
długości,
a pół
lub dwie- trzecie
częśi
szerokści,
wybrane na dwa lub trzy łokcie
głębokści
i
sto ownie ocembrowane, nie miały
mieć
osobnego miejsca. w dzie1
dzieńcu?
).
Do takiego gnojownika mogłyb
się
postówać
rowy
do niego spływab
woda w czasie nawłicy,
gnoi wodściek,
jówko. i pomyje. do niego możnaby
rzucać
śmiec
i plugastwa
zamiataniu i przy porządnem
skła
ilomowe, które przy porządnem
daniu w jedno takie miejsce, pomnżyłb
bezwątpina
zapasy
gnoju i sterkoyzacę
gruntów, a tern samem urodzajnść
ziemi i
się
to marnotrawi poiłów,
tyle i tak do ·
plenno' ć zbiorów. Ileż
1
brze nagrdzjącyh
nawóz na łąki?
). Ile wiórzysk bezużytcni
i na prót.no próchniPje, i rozrzuci\ się
w podwórzach, które gdyby przegniły
w swojem miPjscu, mogłyb
się
dobrze ut.yć
na pola
sapowato-piaszczyste. Jeżli
to jest odwieczną
prawdą,
że
więcej
ten dokazł,
co ~dbło
zboża.
wyprodukał
i zebrał,
aniżel
ten,
co dzieło
uczone napisł,
wszy. cy przeto powinśmy
dbać
i przestrzegać
przy każdej
spobnści
, aby przy domach porządnie
utrzymwać
nawozy i w stosownej porze użyć
je stosownie. u
"Przyką
jest rzecą
u włościan
pol kich widzeć
nieporzą
dek po za domem; tem niezośj
patrzeć
na niec1.y. tość,
w samychże
mieszkaniach wenątrz."
"Nie dosyć,
iż
u niektórych włościan
w zimowej porze widać
wen~trz
chnłup
mieszkalnych karmiące
się
kury i gęsi,
że
ten
urób, fródło
domowego plugastwa i robaków l gnie~dz
się
razem
w mieszkamach; ale nadto sprowadzj~J
włościane
do
z lud~mi
tychże
mieszkań
krowy i CJelętn,
owce i Jagnięt,
które mogliby umieścć
: pod pr1.yzwoitem choć
prostern pokryciem. u
chodzą

uziedńc,

za

obrę

dzieńca.

nawet pomyje z naczyń
Winni są
ilosyć
baczeni& n~
nie dopilnwać,

') Pisano to w r. l 4 71 przed u Hmowolni«·niem włościan.
') Nigdzie pmwie w Pobce nie daje it: widzeć,
aby włościane
nawozin łąki
i~tno
1 z których przrrie co roku biorąc
1 co roku tet
j<' wypleniają;
a jednak narzekanie na bmk siana jest prawie
powszel'hne.
(J. Gl.)
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"Niemniej przyką
jest rzecą
widzeć
niektóre całe
wioski
w samem zabudowaniu nieporząd
porozrzucane; tu i owdzie
chałupy,
stodły
i obory, niemły
czynią
widok, a częstokrć
przez
zły
rozkład
i Oledognść
zajazdu, stają
się
niezośm.
Tylko
we wsiach nowo regulowanych po wojnie skończnej
1815 roku,
mo~na.
widzeć
jakikolwiek szyk i porządek
chałup
włościańskh
i innych budowli gospodarskich, przynaJmniej dla oka i dla wygody zabudowanych. Gdy jednak te regułacy
miały
na celu porzą
dny widok wiosek, szkoda ~e po w1elu m1ejscach nie połączn
z nie·
mi dognści,
jakich gospodarstwo wiejskie wymaga. Kto nowo zakład
wieś,
powinien był
albo pokać
wprzód studme, albo ta·
ki dla wsi nadć
kierunek, ażeby
mieszkańcy
zyskali bliskość
do
wody 1 a równość
i suchość
połżenia.
Woda, ten główny
~ywioł
włościan
i ich dobytku 1 jest tak czasem daleką
od ich siedzib,
~e
chc&c z jej źródeł
czerpać
i korzystać,
marnotwią
czas na
długą
drogę
i przeywają
roboty noszeniem jej z odległj
okolicy.
Gorzej jest jeszcze w tych wioskach, które wcale, nawet w obręie
jednej mili 1 nie mają
ani strumyków, ani rzecułk,
a ni źródeł
wystarczjąh
potrzebie. Wożą
tam włościane
wodę
beczkami
pracą
z dalekich stron, a beczki w gorącyh
cza
z nieporówaą
i pleśnijąc,
zarżJą
wodę
robactwem i zgnilą
sach butwiejąc
szkodlt wą
ich zdrowiu, wtenczas szczególniej jeżli
w 01ch przez
dni kilka zachowyną
bywa. Z tądo
równ1e wyn•kają
choroby, i
z tąd
upadki w wentarza żyjącego."

Encyklopedya rolnictwa (Warsz. 1874, t. II, str. 1049) mow1
"We wsi Kalin o w1 c a c h {pod Zamoście)
znaJdUJe s1ę
szkoła
początkwa,
kosztem sameJ ws1 z pomcą
właścJ1el
dóbr Ordynacyi przed k1lku laty wystawiona i utrzymywana, i przez dzieci
wiejSkie a nawet przez dorślej
zą
młodzie~
w dni niedzielne uCZf;lSZczana. Dobroczynny wpły
tego zakłdu
naukowego spostrze·
gać
sif;l daje na całej
ludności
wiejskiej; obyczaJnść
tu jest wi~k
sz~
jak w Innych wsiach niemającyh
szkoły;
wi~ksza
część
mło
dzie~y
a nawet samych gospodarzy umie czytać
i pisać;
zaczero
idzie, te 1 potrzebę
porządniejsg
życia
uczwają
i poznają,.
Właściel
opisanej w Kalinowicach osady (Michał
Mazur) mo:Łe
być
śmiało
przedstawiony za wzór do naśldowm
dla tej klassy
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nowych obywateli kraju. Człowiek
ten w sile wieku, prawdziwy
typ włościan
usamowolnionego, bez żadnej
pretensyi do naśl
dowania zwyczajów klassy średnij,
odznacza się
jednak dobrze
zroumianą
wyższością
wśród
swoich współbraci.
W chacie zwyczajnej, na sposób włościańsk
wystawionej, uderza najprzód w oczy czystość
i porządek
wzorowy; w izbach podłgi
z tarcic czysto wymyte, okienka średnij
wielkośc
do otwierania na zawiasach, drzwi nawet domwą
robtą
sporządne,
w górnej częśi
są
oszklone, które prowadzą
z alkierza do izby gospodarskiej i do
przeglądu
całego
ruchu wenętrzgo.
Jasadu, dla łatwiejszgo
ko umiejący
czytać
z nauki pobranej w szkółce
wiejskiej , w porządnej
szafce oszklonej ma niewielki zbiorek książe
treści
religijnej i obyczajowej, jak: Żywot
świętych,
Ojców kościła,
nauk
moralnych, a nawet rolnictwo i przemysł
za przedmiot maj!lcych,
które w czasach od zajęć
gospodarskich wolnych, w niedz1ele i
święta,
czytuje zgromadzonym w jego chacie sąiadom.
Łóżka
porządne,
pościelą
z pierza schludnie usłane;
kuferki olejno pomalowane i krzesła
domowej roboty, ale gładko
i zgrabnie odrobione. W życiu
codziennem widzeć
się
także
daje postę
umiarkowany. Nie liczą
użycia
dość
częstego
mięsnych
potraw z domogości
wych i kupnych zapasów 1 cukier i herbata dla przyjęcia
przypadkowych i posiłku
samych gospodarzy, 1.najduje się
zawsze
w zapasie, a naczynia fajansowe i szkłaone
przyjemną
dla oka
czynią

zastwę.

u

porządku
i wygody w chatach wło
"Podobnych przykładów
i w gospodarstwach, wiele naliczyć
by można
w s.amej
Zamości;
z czego wywsi Kalinówce i okolicznych wsiach okł
pływa
to przekonanie, że postę
we względie
zwięksena
potrzeb
domowych u włościan
tej okolicy objawia się
samodzielnie, a do
tego najwięce
przyczynia się
ich dobrobyt, przykład
miane przed
oczyma swoich współielan,
a co najpewniejsza: (o )to oświat,
gdzie takowa przez mgłę
przesądów
i uprzedń
przedć
się
ściańskh

już

zdoła.

u

p ol
Przy opisie gospodarstwa Iwana Gacha we wsi siężoK
(pow. Biłgorajsk)
powiada Encgklopedya (str. 1054): "Jakkolwiek
Gach do zamożniejsych
gospodarzy należy
w sposobie
1 wszakże
jego życia
zwłasc
pod względem
codziennej odzieży,
pokarmu
i napoju, trudno od zwykłch
łościanw
dopatrzyć
różnicy.
Odświę-

tną
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odzie~
ma porządn
chodzi bo o w bieliznie i
1 na codzień
zwierzchniej płócienj
lub starej wełniaj
sukmanie. Pożywien
składją
jarzyny, głównie
kartofle i kapusta, tudzież
kasza i potrawy mączne.
W jednem chyba mieszkaniu znać
mały
post~
dobrobytem wyołan;
w izbie znajduje się
podłga
1 rzecz nader
rza_d ka u włościan,
szafka na garnki z prostego drzewa lecz malowana olejno, pod oknem stół
wielki z drzewa gruszkowego, stolarską
robtą;
reszta sprz~tów,
ławy
i łó~ko
prostą
robtą
jak u
innych włościan:
ściany
zawieszone obrazami świ~tych,
okazują
wprawdzie wi~kszy
stopień
zamożnści,
ale bynajmniej gustu, czemu dziwć
się
nie można,
bo do nabycia go włościan
czasu ani
spobnści
Dle ma. u
Toż
samo powiedzć
mo~na
o włościane
Mateuszu Bąku,
którego gospodar:.two we wsi T ar n a w i e (po w. Kra nostawski,
gmiua Wy okie) opisano tamie na str. 1061: "Pod wzgl~dem
sposobu życia
i objawu zwięksan
si~J
potrzeb , na porządniejs
sprzęty,
pościel,
pożywiem
i napój , opisywany Bąk
w niczem się)
od gospodarzy innych nie wyróżnia,
a szcegóły
dotycząe
tych
zostały
pod osadą
Chmiela.
o tatoich opisane już
Przy opisie gospodarstwa we wsi Wysoki e (po w. KrasnosŁawki)
czytamy: Żadnego
postęu
pod względem
~ycia,
odzie~y
i wygód domowych nie ma; mieszkania ciasne i ciemne bez dopowietrza, rzadko gdzie z dwiema izdebkami,
statecznie świeżgo
składjące
sic z jednej, bez podłgi
i z niea prawie w zędie
sieni i komory
zgrabnym piecem grubianym, oraz przestałowj
nie ogrzewanej."

u Sit zwykle obrócone do ulicy
Domy s i t ar z y w Biłgoraj
stron:• (bez okien). Jeśli
mają
z teJ strony
szczytami t. j. ślepą
bywają,
od podwórza. Z boku
drzwi, to bardzo ni kie. Okna duże
jest płot
(parkan) i brama wjazdowa z przykryciem (daszkiem gontowym) na obszerne podwórze, wykładne
płytami
kamiennemi,
na którem widzeć
si~
daJą
różne
pomosty, a niekiedy i szalowania z de e k. Dom taki opatrzony wysokim dachem gontowym 1 a
z podcieniami na słupach.
rzadko gdzie słomiany,
W drewnianych domach sitarzy w Biłgoraju,
które są czysto
i schludme utrzymywane, z jednej strony jest pracownia, gdzie niedniem i nocą
wyrabiją,
z drugiej zaś
miewia ty s1ta włósiane
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szkanie gospodarskie, z izby i alkierza zło~ne,
przyzwoicie lubo
skromnemi meblami zastawione; kilka długich
ław
i stołów,
stołki
i szafki niskie, stoją
na podłze
z desek przy niezbyt wysokich,
czasami bielonych ścianh,
które zdobi szereg obrazów świ~tych
i krzy~
z wodą
święconą
przy drzwiach 1). Meble te są
ciemno-tółj
barwy (bejcowane). Szafy z talerzami do śc1any
przymocowane, bywają
czasami w izbie 1 czasami w sieni lub zewnątr
w ściane
od
podwórza. Majętnies
maJą
kredense t. j. półki
(szafki) na których
symetrycznie poustawiane długiero
rzędami
miski, talerze i łyżki;
półki
te stoją
na szafach spodnich, szerszych. Drzwi bywaj~}
ninie wysoki (5 łokci
ma ścian,
skie i bielone, i sam dom również
6 łokci
dach). Okna proste lub dwojiste podługwate,
mają
niekiedy w trzech rzędach
18 szybek, zwykle zaś
po 12 szybek. Są
one opatrzone zewnątr
okienicami pomalowanem1 na bł~kitno
(perłow
lub szafirowo). W alkierzu, który jest zarazem sypialną
gospodarza, mieszcą
się
łóżka
wysoko pierzynami usłane,
skrzynia i ró~ne
gospodarskie przyąd.

Og r od y. S a. d y.
mie zkań
wiejskich, sfl bezwątpina
ogrody, a sady
przy mieszkaniach utrzymywane, jak doświaczem
przekonywa, prawie o dziesęć
razy stanowią
większy
pożytek
z zieona wydaJe pod zasiew11.mi zboża
N1e tety, jedynie tylmi, niżcl
okł
Kazimierza, mogą
si~
poszcyić
ko okolice nad- wiślańske
1
zaprowadzeniem ogrodów, ozdbę
i porz11dek przynosąch
).
Lud wiejski z tych okolic w czaste żeglui
wiślanej,
zwiedają,c
"Ozdobą

porządnie

') Biblioteka IVarsz. z r. 1812 1 kwiccie1"1, str. 223, mówi: "W domach 1 które są czy ·to i chluduic utrzymywane 1 z jednej strony
jest pracownia 1 guzie niewiasty sita włósiauc
dzień
i noc wyrarabiją,
z drugiej z1ś
mi c zkanie gospodarskie, z izby i alkierza
1łożne
1 przyzwoicie, skromocroi ustrojone meblami; u wielu je t
zegar z kułą."
2
) W okolicach Kazimierza dolnego jest wieś
Za tów, a jak jest wiel ka, tak w ady i dosknałe
oworo bardzo bognta i przeto szczególniejszą
zwraca na siebie uwagę
pod jesieil gdy dojrzeą
owoce.

67
dalekie Prusa okolice, widzał
i korzystał
z przykładu
s~tiadów
i
zaprowdł
równie u siebie ten sam co u nich porządek,
a dziś
te s me co oni odbiera korzyści.
Inne zaś
okolice, głuche
i odległe
od widoku polerowniejszego świat,
ledwie nie wszystkie mają
puste siedziby w polach, nie obsadzone drzewiną
'); równie puste
trakty i drogi, a szczególniej boczne , które nawet nie są po propo nich podróżny
nie błądzi,
lub
stowane w ten sposób, ażeby
nie był
zmuszony używać
przewodnika. Wszakże
obfitść
drzew
przy wioskach, mimo pięknego
widoku dla oka, przyczynia się
jeszcze do zdrowia ludzi."
włościańskh
(pod Turobinem, BychaW ogrodach większych
wą
1 t. d.), chłop
przed zacęiem
robót w polu uprawia ziemę,
zasieje sam leu, konopie, kapustę.
Kobiety zasadzi} groch tyczkowy, kartofle i bób pomiędzy
kartoflami. Ogród mający
mórg O
powie!'zchni, przyniesic dochodu 20 do 30 rubli.
pod wyłącznm
dozorem i
Ogrody mniej s?.C, warzywne są
pieczą
kobiet. One to, posiłkując
się
córkami i wyrostkami, skopił}
grunt, porbią gzędy
i takowe zasieją
lub zasdą
jarzynami,
jak: buraki, marchew, rzepa, rzodkiew, dynie, ogórki, pietruszka,
pasternak, chrzan, czosnek, koper, czarnuszka, cebula, mak, czasem kapu ta a nawet i sałt.
Po zaspokojeniu domowych potrzeb,
zbior~
kobiety za sprzedaż
jarzyn do 4 lub 5 rubli.
Bywaj!} i ogrody mięszane,
gdzie prócz warzywa, są
także
owoce i kwiaty.
Kwiatki i zioła
atoli rosną
zazwyczaj na kępach
koł
płotu,
albo na grządkach
pod oknem chaty, sadzone podług
fantazyi mło
dych d 'l i e uc h 2 ). Kobiety zamężne,
tak starsze jak i młodsze,
') A jednak l\ Iem. z

Holl'nJauowa w

dla dziui
(we w11i Ryb·
ctcwicarh pod Piaskami) podohne do mazowieckil'h, ale uiemal każ
u:~
sad t:ieui . Prawela , i:r lln !t• •n 11ama ziemia im t~przyja;
na
pola<'h roz ianc gru ze i jahłonic
((lzikit•); w lasarb pełno
dr'lcw
wit;niowy<'h trze li n i a m i zwanych ; umiej~!:
z tego bogactwa ko ·
rzysta~.
"Pszcoły
powt~zechni
hodują,
lnu i konopi sieją
i obra
biają
wiele.
') Zioła
lekarskie rzadko po ob'l·odacla rmą.
Bo chociat gdzie nic
gdzie zdarzy siq widzie<· i!laz, mi~t,
rumianek i t. p., to przecic7.
wieśnaczk
ziela na lek ar ·two szukaj:1 przeważnic
na łąkach,
mi e·
dzach 1 w lesie, po górach i t. p.
'lań~kich

(Wan1z . 1H26) mówi: Chaty lubes~irh

wieśn~tkó

lło=rywktch
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sio o kwiatach z lekcwałnim
t jako o pr6tnych ozdoa thłop
(osobliwie tonaty)
bach minionej jut dla nich pneazłości,
ani si~
w te kwiatowe sprawy chce mi~zać
t zostawijJłC
starania
te kobietom. Jest nawet między
kobietami przysłowie,
it temu kto
sitJ w nie-swoje wtr~&ca
rzeczy, odpowiada.j11: d o t e g o ci t jak
chłop
u do ziela.
Z kwiatów rosn'ł
naattpuj,ce: lilija biał
i t6ła
(pomarń
czowa, L i li u m o r o c e u m), r6ta, tulipan dziki, kopystelija (kowestylija, F u c h s i a c o c c i n e a), jendyb (jenducha. takie bzdziuszka, na Litwie aksamitka, Tagelis patula), j6zepek (Hysopus
o f fi c i n a li s), aster, ślaz
ktdzierzawy, słoneczik,
ruta. barwinek,
pitmo, bote-drzewko, balsaminka, adamaszek (Athanasia annua),
fajeczka, trojiść
i kanfijoł.
Trojiść
ma mieć
kwiat błtkiny
podołeczk;
karfijoł
jest czerwodobny do dzbanuszka a w środku
ny; fajeczka (Aristolochia SiphoP) nadkonader po ogrodach
wieśnaczyh
bywa napotykfł.
Prócz tego ukazuje sio niekiedy po ogrodach włościań
skich: tulipan francuzki (T. gallic a), jacynt, śniedk,
narcyz,
śnietyco,
z kosaćców
kilka gatunków, rdest, szarłt
lisi-ogon (A m arantbus caudatus), kluczyk (pierwiosnek), pnetacznilr sybir1ki,
jaśmin
biały,
bez pospolity, rozmaryn, tabieniec syberyjski, wyślin,
naparstnik tóły
i purpurowy, dziewanna, powoju kilka gatunków,
barwinek mniejszy we wszystkich prawie kolorach t mirt, bluszcz,
zawilec, piwonij&, gwo~dzilr;
czasem georginia, lewkonij a letnia
i rezeda.
Sady. Mało
tu sio daje widzeć
sadów włościańskh,
pomimo te grunt jest w ogóle do sadzenia owocu odpowiedni, Ale brakuje dobrego przykładu
, aby zatrł'
apatyo do tego rodzaju
zajęci
wyrugoać.
W gminie Żółkiewa
q sady tylko w Antoniówce; owoców jednak włościane
uie sprzedaj~&.
We wsiach Gilów i Gródki , do gminy Turobi u nalet'łcyh,
rodzi sit mnóstwo
wiśn
i terśni,
we wsi Tarnawa jabłk.
Sady we wsiach: Ponikwyt
Stawce w gminie Batorz oraz Stryjna, Czostoborowice i RybczewiNajn'ciej w jest
ce (w gminie Cztstoborowice) obfituj• w śliwy.
sadów i najlepiej utrzymywanych w gminach Rudnik i Gonków
zyskaj~&
z nich rocznie od 20 do
pod Krasnymstawem; właściel
50 rubli.
wyratj'ł
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Bywa takte po ogrodach wiejskich agrest mały
kosmaty, po(jak n. p. we wsi Gorzyce nad Wisłą,
rzeczki i maliny. Wyj~tkow
pod Radomyśle
w Galicyi) ukazją
si~
i morele.
Miejscami bywają
pasieki. Pszczelnictwo wszakże
i budowa
ulów dalekieroi jeszcze Sft od ulepszń
jakie poczyniono nowszeroi
czasy w tej gał~zi
gospodarstwa.

PRACA.
PRZEMYSŁ.

Zajęciem
głównem
włościan
, jak w całej
Polsce tak i w Lubelskiem, jest rolnictwo. Uprawiją
oni od wieków zi e mię,
wielce
miejscami żyzną,
osobliwie w Hrubieszowskiem. Przez powiat Krasnostawski, jak i na zachód i południe
odeń,
przez całą
ordynacyę
Zamojskich, w okolicy Turobina, Goraja, Zwierzyńca,
Kraśnik
i Józefowa ciągne
się
pasmo wzgórz, założne
do największe
głę
bokści
warstwami kamienia wapiennego. Znachodzą
się
przytern
i małże
morskie, których najwięce
i najlepiej zachowanych, koł
Zwierzyńca
i Terespola napotkć
można.
Wzgórza w tern pasmie
pokrywa niemal wszędie
warstwa gliny pospolitej , zmieszanej
rośliną
albo wapnem ziemnem. Różnego
gatunku kamiez ziemą
nie napływoe
granity
i
piaskowce,
ć
e
z
d
i
w
sif,l dają
mianowicie
1
po wierzchowiskach tych wzgórz; kamienie te szczególniejsze przybierają
kształy
pod Rachowem czyli Annopolem nad Wisłą.
Pod
Targowiskiem i Zakrzewem (w pobliżu
Turobina) miały
być
znaki
dnia jest dół
jeden na polach Zakrzewskich
istnienia soli; do dziś
nazwany od włościan
s o l ar n i ą . Chłopek
jednak tamtejszy zapewniał,
iż sól od niepamętk
(niepamętych
c zasów)
gdzieś
uszła
, bo ją
zaprysięgl,
(to jest, że fałszywą
przysięg}
zaprzeczono jej istnienia przed poszukjącym
rządem,
by ją i ludzi od wyzyskiwania przeń
uchronić)
. Pod Chodlem i ku Opolu
znajduje się
margiel kredziasty, zrestą
grunt tam piaszczysty.
sposób: l) P oLud klassyfikuje gatunki ziem w następujący
pi e l i c a; jest to lekka , z piaskiem lotnym (g l ar e a) pomięszan
ziemia pospolita (h u m u s), nie zaś
glinka popielata. Orzą
ją
sochami. Rodzi ziemniaki i hreczkę.
Jak wyschnie, (powiada
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kmieć)
i wichur naleci, to si~
zakurzy jak śnieg.
Tworzy
czasami wydmy. Narzekją
na nią
we wsiach: Tokary, Otrocz,
n a, ziemia ci~ższa
i ciepleJsza mż
poStawce i t. d. 2) P łowi
pielica; jest siwł
albo opłwiaą,
podbną
do marglu. Uprawion~
starannie, rodzi obficie. Taką
Jest we ws1ach: Tarnawa, Ponikwy,
Wulka pon1kiewska, Rokitów, Żurawiec,
W1dniówka, Tworyszów
żyznej.
i t. d. 3) B o r o w i n a, gatunek z1erol czarniawej, lecz mało
Ugorwać
ją
jest dobrze, a gdy pomarznie to si~
lasuje {pęka,
rozpada). Pasy Jej są we ws1ach: Tama wa, Targowisko, Biskupie,
r~;:dycina,
jest grunt gliniasty
Wysokie i t. d. 4) R~dzina,
zmi~;:sany
z iłem,
glinką
poielatą
i marglem rolniCzym. Nie koniecznie jest to grunt zły;
ntylo, kiej sie zeschnie, to nie
m ó z (mód z, można)
rus z y ć. u Pod pokładmi
gliniasteroi znajduj~
si~
kamyki. Nawozu potrzebuje znacznego, i rodzi wtedy ży
to, jęczmień,
owies, groch i dobry len. Taką
Jest ziemia we wsiach:
Żabno,
Wierzchowina, Chłaniów,
Bzowiec, Sułowice
i t. d. 5) M okradł
a, s a p isk a, s a p y. Grunt do r~dzinego
zbliżony,
tylko
zimnieJszy z powodu mższego
połżenia,
i dłuższego
wód na nim
stania. Gdy rok jest suchy, rodzi dobrze. 6) Żółtaczk,
glinka
Krzysztof Kluk nazywa ziem~
czerwoną.
Jest to
ceglasta, którą
rodzić
ziemia najpodlejsza i do uprawy trudna. Na niej me si~
nie chce, chyba jedna i to byle-jaka hreczka, żyta
rzucone ziarno,
pasy takieJ
ledwie z1arno urodzi a czasem i to przepadnie. Są
ziemi we wsiach : Taroawa, G1lów, Gródki, koł
Rodacznicy i t. d.
7) P i e skowa t a (piaskowata), licha ziemia, ale gdy średni
rok
(t. j. ani zanadto mokry ani zanadto suchy), to tam i ulez1e co.
N1wy to płone,
są
w pow1atach Lubelskim i ZamoJskun. 8) Zietrzę
awiska; najść
ją
mozna koł
rzeki Wieprza n. p.
mia błotna,
pod Krasnymstawem; nad potokJem Rakową
(za Frampolem), pod
wsią,
Krzemiń,
za Janowem ordynackim w lasach ku potokowi
Buko nie i dalej ku Sanowi i t. d.
Włośc1amn
w Lubelskiem rzadko ·gdzie i rzadko -kiedy sieje
pszenicę.
Z1srno to produkją
głów01e
w•~;:ksze
gospodarstwa szlacheclue (osobliwie w Chełmski
i Hrub1eszowskiem). Lecz 1 tu,
wedle nat,ury gruntu, pszemca rodzi i udaje si~
rozmajicie. Ztąd
powst ło przy łow1e,
że
gdzie:

Pszenica w bławcie,
gospodarz w szkarłcie;
pszenica w maku, - gospodarz w kubraku,
pszenica w rumianku:- bywaj zdrów, kochanku !
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Ale za to, sieje włościan
stosunkowo wcale nie małą
ilość
osobliwie tam gdzie ziemia, jak to ma miejsce w wielu zachodnich i północyh
Lubelskiego okolicach, jest przeważni
ży
tnią.
Siać
on je zwykł
w czasie dobrze suchym, bo pamiętne
mu
zawszejest przysłowie:
kiedy za bronami się
kurzy, to sil;)
żyto
burzy, (faluje, chwieje stę,
gdyż
jest gęste
i obfite).
W pobliżu
Wisły
i na południ,
jest grunt po większej
czę
ści
lekki, piaszczysty 1 w głębi
zaś
kraJu, ku Bugowi, ściblejszy
i
bardzo urodzajny, lubo są
nader żyzne
pasy i w okolicach samego
także
Lublina, Markuszowa, Bełżyc,
Urzędowa
i t. d.
U włoścran
jest dotą
w użyci
gospodarstwo trzypolowe.
Zasiew i zbtór na kilkunastu morgach (w okolicy Żółkiew,
Turobina 1 Szczebrzeszyna) w następującyh
zwykle (biorąc
średnio)
przedstawia s1ę
cyfrach :
Za.siew.
Zbiór.
Żyta
korcy 5 garcy- kóp 20 =korcy 20
Pszenicy " 2
"
n 1O=
"
6
Jt;Jczmienian 2
n
n 10 =
" lo
Owsa
" 3
n
n 12 =
n
18
Hreczki
4
10=
12'/'
J
n
n
"
"
Grochu
20
2=
1'/t
"
"
" 2 "
Prosa
2
2=
n
"ll
lO "11 5= "
Konopi
l '/.
"
"
Lnu
4
3= ll
n
'l.
"
""
Ziemniak. " 4
"
25
Maku
" - kwarta l " - = garcy 20.
Korzec chłopski
liczy sif;J tu po 40 garcy. Bliżej
Wisły
mieszkający,
sieją
już
chłopi
po 5 i po 10 korcy pszenicy. Hreczkę,
groch, len i t. p. wiąż
jak i inne zboże
w snopki.
Encyklopedya rolnictwa (Warsz. 1874, II, str. 941) daje opis
szcegółowy
gospodarstwa rolnego dworskiego w dobrach Radl i n
(pow. Lubelski, parafij a Chodel) posiadjącyh
grunta glinkowate
i wapienne, wielce urodzajne. Gospodarstwo jest tu prowadzone
racyonalnie, przy użyci
wszelkich ulepszonych narzędi
i machin
wzmiankuje autor: "Od dość
dawnego czasu
rolniczych. W końcu
przyjęt
jest tu zwyczaj rozpoczynania żmwa
wtedy, kiedy w zół
tym kolorze słomy
zielonść
nieco przebija, a ziarno dokłanie
JUŻ
sformowane da się
w palcach rozgnieść;
jest to czas uprzedzaJ~tCY
stwardnienie ziarna na cztery lub pięć
dni. Żyto
wiązane
żyta,
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bywa w powrósła
robione przy ~niwe,
ścile
wi~c
nie mo~e
być
zachowana ~adn
miara wielkośc
snopów; na zbo~u
dorodniejszem,
snopy bywajll większe,
mniejsze zaś
na zbo~u
niskiem. To:t samo
dzieje się
po większej
cz~śi
z pszenic!l, gdy~
przysposobione w zimie powrósła
przeznacza si~
głównie
do wiqzania j~czmiena
i owte:t snopów j~czmiena
i owsa, dość
jest jednostajna
sa.; wielkość
i wynosi w średnicy
okł
20 cali. Z chwilll rozpc~ia
~niwa
pszenicy zawiesjlł
sif;l wszelkie roboty gospodarskie na tydzień
a nawet dłu~ej
, żeby
wszystkie rozpądalne
siły
skierować
do
jednego celu: sprzątnć
pszenicę
jak najspieszniej, a tym sposobem uchronić
jl} od porśnięca,
którego trudno prawie unikąć,
jeżli
~niwa
trwają
kilka tygodni; inne środki
zabezpieczenia sif;l
od tej klęsi
nie są tu znane."
Ta~
Encyklopedya w tomie II, str. 1047 podaje opis gospodarstwa cząstkoweg
włościańskeg
we wsi Kalin o w i c e (po w.
Zamojski, gmina Zamoś
ć ) będąc
własnością
włościan
Michał
Mazura, którego osada ma grunta w glebie płowi
z n ą zwanej,
należącj
do klassy ligi ej pszennej. W e wsi tej i okolicznych n praca kokiet Uak twierdzi autor) ogranicza się
po najwif;lkszej częśi
do podrzęnych
robót i pomocy, jaką
każdy
sługa
lub najemnik
za małe
wynagrodzenie wykonać
może.
Rzadko między
kobietami znaleźć
można
umiejl}ce czytać,
a jeszcze rzadziej usposobJone do r~kodzieł
odpowiednich ich stanowi i połżeniu
; więc
też
cał
ich działlność
ogranicza siQ do zajęć,
będącyh
w ścisłym
zwiąku
z gospodarstwem roinem, jakoto: produkowania warzywa
w ogrodach, w znacznej częśi
do miast wyożneg
1 uprawy lnu
i konopi, z których w domu przygotwują
przęd,
odaJą
do tkaczy, a wyrobione z niej płótno
od potrzeb domowych
1 zbywające
sprzedają;
jako te~
okł
drobiu, także
w celu sprzedaży
1 czy to
jaj, czy samego drobiu chowanego. Wszelako ten drobny przemysł
kobiecy przyczynia się
znacznie do ulżenia
ciężarów
gospodarstwa,
poniewa~
z otrzymanych z tych źródeł
pienędzy,
zaspokją
si!J
potrzeby rodzmy na ubranie codz1enue 1 św1ąteczn,
a nawet nierzadko robią
si~
małe
oszcędnśi,
co sif;l zdarza najwięce
we
wsiach okł
miasta Zamości
poł~nych."
.,Zarobkowanie włościan
ogranicza sif;l prawie do wywózki
z lasów okolicznych i składów
do rzeki Wiedrzewa materyłowg
do przewozu soli do
prza. pod miastem Krasnystawem na spław;
magazynów i miast i najmu furmanek pod przejazdy w nieodlgł
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strony. Do robót w polu (dworakiem) rzadko bardzo i to po wysokich cenach dostać
mo~na
robotnika, tak sprz~tajem
jako i pieszo, a folwarki większe,
jakich jest wiele w tej okolicy, musz'ł
w czasie sianokosu i żniwa
sprowadzć
z zagranicy górali, lub te~
tak zwanych b a n d o s ó w, luźnej
z ludniejszej lub ubo~szych
okolic zbieraniny proletaryatu."
"2adna może
okolica nie jest tak ubogi} w rzemiślnków,
jak tutejsza. Miasta pod tym względem
nie wiele różnią
się
od
i ludnych wsi znajduje si«; zaledwie
wsi, gdzie na kilka dużych
jeden ladajaki kowa l, rzadko gdzie podbnyż
koł
o dziej, b ed n ar z lub s z e w c, a jeszcze rzadziej tka c z wyrabijąc
sukno
z wełny
prostej na odzież
włościańską.
Włościane
zatem udawć
się
muszą
po te wszystkie potrzeby do miasteczek na częste
jarmarki i targi, gdzie znajduą
łatwą
spobnść
trwonienia na pijańst~ie
czasu i grosza wielkim trudem zdobytego."
Encyklopedya rolnictwa (II, str. 1050) dając
opis gospodarstwa
włościan
Wawrzyńc
Knapa we wsi Twory c z o w i e (pow. Zamojski, gmina Sui ów) powiada: "Wieś
Tworyczów nie jest regulowana, zatem pola włościańske
są
porozrzucane i poprzedzielane
posiadłścm
do dworu należącmi
i plony na nich upraw częśi
kolei i porządku,
gdzie i jak komu wypadnie
wiane są bez żadnej
z widoków gospodarskich lub możnści
i gospodarstwo trzy-polowe
nieznane jest u włościan
w tej okolicy i nie dll. się
zastóowć;
w ugorach sieją
oziminy o tyle, o ile dla braku nawozu lub ziarobsiać
całego
gruntu i dla tego zawsze
na do siewu nie zdołają
prawie zasiewy są spóźnioe
i plon wydają
szcupły.Dochody
z gospodarstwa przy dość
znacznych wydatkach na prowadzenie
takowego, wystarczją
zaledwie na mierne utrzymanie rodziny,
zarobkowania w wiejeowym folwarku
lecz i to tylko z pomcą
przy uprawie roli i zbiorze z pól i łąk,
do których to robót ci!ł
gle się
najmuje."
"Z liczby 36 osad włościańskh
w Tworyczowie, tylko 26 osadom przysługją
służebności,
jakoto: pobierania z lasów Ordyna reparacye budowli i odnowienie zniszczonych;
nacyi materyłów
drzewa na opał
z leżaniy
a w braku tej suchego z pnia po dwie
fury zimą,
a po Jednej furze latem na każdą
osadę;
chrustu na
ogrodzenia w miarę
potrzeby i po jednej furze karpiny rocznie;
reszta osad 10, z uwłaszceni
w r. 1864 powstalych 1 do żadnych
służebności
nie ma prawa i z takowych nie korzysta."
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"W okolicach miasta Szczebrzeszyna kobiety w osadach małych

zajmuą
się
zwykle, oprócz wenętrzgo
gospow polu, a szczególnie chowem drobiu i
d rstwa domowego, pracą
uprawą
ogrodów, z czego nie mały
dochód przynosą
gospodarstwu rolnemu, gdyi wszelkiego rodzaju warzywa i ogl;l)dowizny,
jako tet nabił
i drób sprzedają
w miastach po dobrych cenach;
prócz tego zbieraniem w lasach Ordynacyi Zamojskiej jagód, grzybów i orzechów, co takie stanowi pewną
gałąź
przemysłu
kobiecego, i sprzedażą
takowych przycniają
sie wielce do zaspokojenia potrzeb gospodarskich i sprawienia porządniejsych
ubiorów
dla siebie i familii, w których kobiety okolicy Szczebrzeszyna dosyć

właściel

gustją."
"Włościane
okolic Szczebrzeszyna i Zwierzyńca
ubiegają
się
za rozszerzeniem swych gospodarstw przez przynajmywanie i branie w dzierżawę
od dworu pól i łąk,
przez co mają
możnść
powiększena
liczby swego inwentarza. Chęć
powiększena
obszaru
ziemi rozpądalnej
jest powszechną
u włościan,
ale uprawa jej
dosyć
jest zaniedbą.
Z wrodzonego lenistwa, a zrestą
dla braku
silnego do robót polnych zdatnego inwentarza, uprawa ta ogranicza si~
po największe
cz~śi
na jednej orce 1 bez podkłai
nawet pod ozimę,
choiaż
niedostatek nawozu z ich winy pochodzi,
gdyt mając
służebność
zbierania ściołk
w lasach Ordynacyi, wło
ściane
mogliby przysobić
sobie tyle nawozu, ile tylko potrzeba
do usterkoryzowania ich pól i osiągnęc1a
większego
z nich pozytku; ale to wymaga pracy, a włościan
przenosi lekki zarobek
nad ciężkł
pracę
przy gospodarstwie, albo też
spoczynek w domu,
jeżli
mu się
taki zarobek nie nadarzy. Gospodarz maJący
się
co·
kolwiek lepiej i któremu na to wystarcza, choiaż
młody
i silny,
już
oszcęda
swoją
robtę;
najmuje czeladź,
opłac
drogo i mą
si~
posługje.
Najemnik też
zawsze trudny i drogi, a przemysł
zarobkowy mało
rozwinęty,
choiaż
obszerne ma pole. W Zw1erzyń
cu n. p. istnieje k1lka zakłdów
fabrycznych , Jak: mechanicznorolniczy, tartaczny, gonciar ki, wapniarski, dy. tylarnia., czyszczenie
stawów dla rybołstwa,
ciągłe
fabryk1 budowlane, czy zczenie i karczowanie lasów urządajcyh
ię
1 t. p., do których potrzeba wiele rąk,
furmanek i surowego materyłu,
a jednak, co trudne do
uwierzenia, fabryki te i zakłdy
nie mogą
mieć
należytgo
rozwoju i działlnośc
i nieledwie naraione są na stagncyę
z powodu trudności
najmu, pomimo wysok1ch cen płaconyh.
Jak tylko
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praca jest cokolwiek cipua i zmudniejua, jut do takowej nie
ma konkurencyj ; mały
włdciel
nie da lit do tego akłoni6
namow'ł
ani pieniodzmi i tylko uPodza sit za lekkieroi urobkami,
za które dobrze b!e sobie płacić;
takiemi zarobkami .. poapolicie formęki
do przejudu do66 cztste i to atanowi jedJDy prawie
•
sposób zarobkowania· tutejszych włościan.
Dalej mówi Eneyltlopedya : • Nie maj,.c z czego sit utrzJIDa6.
taki cz,.atkowy włdciel
(którego mał
parcela le!y wśród
gruntów dwonkirh), gdy mu Bit nie chce robić,
albo zabraknie lposobnści
do zarobkowania , korzysta z bezpośrdnig
z folwarkiem
inwentarzem awoim i własnemi
czynami roza,..iedztwa, wyrzfłda
liczne szkody w zasiewach i gospodaratwie folwarcznem, lub dopaszcza sit kradziły,
z czego znowu powatj'ł
akargi i kłótnie
wytaczane przed S~y
gminne. S,. tacy, którzy nie porzucaj• ałt
by miejscowej dwonkiej , ale wiccej nierównie jest takich, kt6ny
atyw~'ł
podlog swego wyobrałeni
i nad!ywj'ł
zapewnionej im
swobody, a tacy do n~iemoraljzych
i do najbardziej zepntych nalet,..•
Przy opisie gospodarstwa cz,.atkowego we wsi K s i t t o p o l
(pow. Biłgorajsl)
Eneyltlopedya (str. l 052) powiada: "Wieś
Keiotopol jako uregulowana, kolonialnie jest arqdzon,.. W kolei zasiewów widać
pewn'ł
d'łno6
do płodzmianu.
Okolica ta, do gryzalic&n'ł;
płótnem
tak konopnem jak
czano -lnianych mo!o być
lnianem, tydzi Tamogrodzcy do66 znaczny handel prowadq: prodakujt sit tutaj i inne gatunki sbota, mianowicie tyto. Nie mał'
takle rubryko atanowi chów bydła,
koni i owiec, ku czemu obpolotone pastwiska sprzyjaą.
Włościane
klit·
szerne za Tanwi'ł
topolacy trudni'ł
sit odstawianiem miłk,
kaszy i krup do Tamogrodu, Biłgoraj&,
lub innych miejsc handlowych. Skutki uwła
czenia nie q dot,.d widoczne, z powodu niekorzystnych warunków
okolicy. Praca kobiet wazodzie jest jednako••; prócz goepodarstwa domowego, latem pomagaj, przy polnych robotach , zim'ł
prztd'ł
wełno,
Jen, konopie. Wyrobem płótna
i sukna trudni'ł
sit tkacze. •
Opieujęc
gospodarstwo Szczepana Kozicy we wsi O 1 u c h y
(pow. Biłgorajek,
gmina Łukowa)
Eneyldopedya sit wyrata: "Pomimo zamotnści
Kozicy, ani w pomieszkaniu ani w odzieły,
potywieniu lub sprzotach nie przebija sio d'łność
poczucia potrzeby
ich udogodnienia lub nabycia porqdniejazych. Wyj,tek atanowi
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chyba. wózek, raczej do bryczki nit do włościańskeg
wozu zblifony. Praca. kobiet ogranicza się
do gospodarstwa domowego i pomocy w gospodarstwie roinem; zimą,
prz~dą
wełn~.
len i konopie,
tkacze płótno
i sukno na domwą
potrzebę
z których nat1ępie
wyrabiją.
Jak w innych okolicach Za-barszczyzny tak i tutaj przę
dza. lniana i konopna lub płótno,
przez kupców Tarnogrodzkich
jest skupowaną.
Drugą
Wl.~ną
gałęzią.
znaczny dochód przynosąc
jest chów inwentarza, czemu przyległ
lasy i przyznane osadnikom prawo pasania sprzyjaą.
Dobrobyt, jaki się
okazuje, był
i dawniej; uwłaszceni
w niczero go widocznie nie powiększył.
Osad
tak zwanych trzy- morgowych w Osuchach, Księ~oplu,
Nakliku i
Li pi n ach nie ma; natomiast są. komornicy nie posiadjący
gruntu
lecz własną
chałupę,
lub te~
mieszcą
się
przy innych.
Przy opisie gospodarstwa cząstkoweg
Wojciecha Chmiela we
wsi Wólce Ratajakiej (pow. Janowski, gmina. Kawenczyn) mówi Encyklopedya: Pola (tej wsi) jako uregulowane , są połączne
w jedną
całość
na tej wsi i sąiednch
do niej przytkająch,
i
uprawiane dowolnie na każdej
ćwierc,
bez ogólnego jednost9.jnego
systemu. Katda ćwier
o1.imną
i jar1.ynami coroc1.nie jest zasiewana całkowie
bez ugorowania. Pastwisko jest wspólne, nale~ąc
do kilku wsi sąiednch,
przytem je t rlosyć
obszerne n a w s i e
wsi). Osada lasu swego nie ma, korzysta z ser(pastwisko wśród
witutowego na równi z innemi w dobrach Ordynacyi, jednako uposafonemi, a mianowicie przy ługją
jej słufebności
bezpłatngo
pastwiska i lasu, tak na opał
jako i na budowle. Wołów
cał
wieś
do uprawy roli nie używa,
obrabia wszystko końmi,
pomimo przedstawienia, fe utrzymanie wołó
mniej daleko kosztuje i fe nawet
za stare można
wziąć
dobre pienądz
na wywary i mięso,
żaden
przecie± z tutejszych rolników wiejskich (mazurów) od dawnych
(Tu następuje
plan budowli na
wiekowych zwyczajów nie odstąpił.
osadzie Chmiela. i wi1.eruuek tej osady).
"Praca kobiet ogranicza si~
do wychowania małych
d1.ieci,
gotowonia. dla domowników tak zwanf'j wyrażenim
gminnem s trawy, prania chust, międlena.
przędiwa,
pielenia ogrodów, dojenia
krów, pomagania w polu głównie
przy żniwach
i zbieraniu łąk,
oraz szycia i przędenia
nici na płótno,
które wyrobione przez
na. bielznę
domwą
i w częśi
bywa na jarmarkach
tkaczy, służą
sprzedawanem."
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•Sukno czarne na s u km a n y, a białe
na spodnie wyrabi aj'
miasteczkach osiedleni sukiennicy."
"Przewatoego zwrotu do pewnej gałozi
produkcyi rolniczej
nie ma i dawny system gospodarowania zamykjfłCY
sio w uprawie
znanych gatunków zbota i ogrodowizn , dotychczas niezmieniony,
choć
tylko zwięksena
zasiewów wzrasta; ztlłd,
jak sio wytej rzekło,
silna konkurencya do wynajmowania nawet dość
płonych
i
z morga na jeden posiew ooddalonych gruntów 1 za które płaci
ziminy po rs. 2 do 3 i wiocej. Zwrot do zasiewania i uprawy roślin
pastewnych, mianowicie koniczyny i wyki, objawia sio wprawdzie, lecz jeszcze nie upowszechniony."
"Co sio tyczy zarobkowania, to jest nie jednostajne; wsie
chodził
na roboty do folwarków; wieś
blitej folwarków połtna
Wólka Ratajska jest mało
zarobkujlC'ł;
inne jej ąsiedn
i w onajwięce
wyotlł
telaza z Ireny do Uści
kolicy Janowa połtne,
ługa,
a z tamŁld
dostawiją
zbo te dla siebie lub miejskich handlarzy."
OpisujliC gospodarstwo włościan
l.ukasza Cieślak
we wsi
Wysokie (pow, Krasnostawski), Encylclopedya roln. mówi: "Gopadszczyznianej, w r.
spodarstwo to nalety do osady włościańskej
Wieś
Wysokie ma rótnej przestrzeni nume1864 uwłaszconej.
69, zabudowana nieregularnie, po obu strorów czyli ćwierc
obszernego nliwsia, środkiem
którego przeływa
mał
nach dosyć
rzeczka ze tródeł
w samejte wsi formujlica się.
Grunta jej : pło
wizna i tłusa
glina. Pola są połtna
ćwiercam
jedna przy drugiej , w kilku miejscach przedzielone wygonami i uprawa dowolna
bez jednottajnego ogólnego systemu. Pastwiska z-inwentarzem folwarcznym na gruntach dworskich i w lesie; prócz tego dosyć
obpozbywał
woły,
szerne nawsie. Dla braku jednak paszy cał wieś
obecnie obrabia wszystko końmi,
które przy matości
częstego
zauznania i obliczenia włościan,
więcej
im korobkowania podług
rzyści
przynosą.
•
"Pod względem
zwrotu przewatoego do pewnej gałęzi
produkcyi rolniczej lub przemysłowj
, podobnie jak w całej
okolicy
tu tylko jedna wioska ordynacka Otrocz wyzastój panuje; da się
łlczyć,
gdzie prawie wszyscy osadnicy dziegć
robilł
i na sprzeda! rozwtlł.
Zresztlł
inwentarz w mniejszej ilośc
i drobniejszy
jeszcze jak po osadach dawniej Ordynackich; gospodarka mizerna,
po sąiednch
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na i dnych wyrozumowanych zasadach nie oparta, i w ogóle przemysł
rolniczy na niskim znajduje się
stopniu.
"Jak wyszczególnione ujemne strony z małerui
wyjątkami
dadzą
ię
zastóowć
prawie do wszystkich osad włościańskh
opisywanych okolic, tak samo mot na powiedzć,
że
uprawa roli i
w ogólnści
są
niedobre. I tak: nie
narzlj!dzia do niej używane,
na polach włościan
widzeć
podkłae
jesi~nych
na
zdarzy się
za siewy wiosenne; zwykło
owies sieją
w tak zwaną
razówkę,
w której nawet 1:1kiby nie przegniły;
po owsie na przysł
rok idzie gryka; pod grykę
uprawiją
lepiej, bo to jut rola pod przyszłe
tyto; pod jęczmień
razówkę
radlą,
zaraz w rad lankę
sieją
i
bronują,
kiedy zaś
ziarno z ziemi ukazywć
się
zacznie, przykrywają
go lekko nawiezionym mierzwiastym gnojem i tak jut do
żniwa
pozostaje. Podług
zdania niemal każdego
włościan,
ponajlepiej im się
udaje, bo nakrycie gnojęm
siew taki jęczmiena
od przymrozków, a tem samem zepsucia ochrania. Zyto na zimę
powszechnie sieją
w hreczyskach, po życie
nieodmienny Jest u nich
Pszenica w lepszych kawłch
ugoru bez nawoowies w razówkę.
Groch w kartofliskach lub
zu, a w gorszych na nawozach świeżych.
pszeniczyskach naraz zoranych. Kartofle sadzą
prawie zawsze
pod skibę,
a mekiedy rękami,
potem wyożą
naw jęczmienskah
wóz i kiedy kły
w ziemi za parę
tygodni puszcać
zacną
takowe
1
sochami lub pługami
(gdzie w jakiej okolicy są u:i.ywane) przeoru·
jJi. Po takiem przewróceniu posiewu niema wątpliośc,
że
ziemia
się
,spulchni i chwasty na dół
pójdą;
ale kartofle wydobyte pod
wierzch potrzeba pilnie wyszukiać
i tam gdzie leżą
drugi raz
wtykać,
tym sposobem nie są już
w rz~dach
regularnych. Nareszokpują
raz jeden.
cie po zejściu
Encyklopedya roln. (Il1 1063) daje wreszcie opis go podaratwa Ignacego Stempiń
we wsi Wilk o ł a z (po w. Janowski), nalei~cgo
do osady oczynszowanej od roku 1833 w dobrach Ordyr. 1864 '). Wieś
Wilkołaz
w trzech
nacyi Zamojskiej a uwłaszconej

') Okolicą

w Lubelskie (Gazeta War·
"Za Lublinem (ku południ

wi) równina, nieco wzgórz koł
Sławink,
lasy i ogrody Dziesą
tej, Abramowic1 kościół
w Głusk.
Konopnica wśród
lasów i łąk
ma sady. Dalej, piękne
uroz.majicony krajobraz. wśród
lasów so·
tą

zachwyca 5Ię

au tur podr

ó ży

mówiąc

:

szaw&ka r. 1854 1 n. 242)
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nad łąkami
w r6tnych krzywiz.nach
ma 168 numerów czyli ćwierc
niejednakowych rozległści.
Pola są
połżne
ćwiercam,
jedna obok drugiej, w kilku miejscach przedzielone wygonami. U prawa dowolna
bez jednakowego ogólnego systemu. Pastwiska tej połaci,
to jest
40 gospodarzy SI} wspólne (na katdego wypada morgów 5), środ
kiem ćwierc
ciągne
się,
krzakami zarosłe.
Włościane
zgodnemi usiłowanm
i kosztem swoim, pastwiska te wykarczowali i obecnie z wielkim po~ytkiem
jako na nowinach , zasiewją
zbotem,
wyznaczywszy na pasienie inwentarza odpwieną
ilość
gr11ntów
Zamiarem ich jest regulaną
podbną
przew kolicu swych ćwierc.
mian~J
kilkoletniemi kolejami przeowadć.
Jak na włościan
śle
po trzymająch
się
zastrłej
rutyny, jest to postę
godzien uznania i naśldowi."
"Rola kobiet w wiejskich zagrodach tutejszych okolic jest
wszędie
jednakowa; płócien
nie tkają,
sukien nie wyrabiją;
najwięcej
jeteli gdzie biedna szwaczka wiejska zarabia igłą
w zimie
na utrzymanie siebie, lub w krosienkach, dzierganiem nicianych
czepców, zwykle przez mętaki
używanch."
"Oprócz gospodarowania ze skąperoi
i zastrłemi
wiadomościam
agronomiczneroi na roli własnej
lub wynajmowanej, o ile
gdzie można
za pienądz
i odrobki, cały
zwrot przemysłu
wło
ścian
w okolicy Kraśnik
osiadłych,
ogranicza się
na odstawie zbota do Wisły
przez cząstkowyh
kupców nabywanego, albo też
wylasach Ordynackich i szlawózce drzewa belkowrgo w ościenyh
lubo w mały
zakresie przez
checkich wyrabianego. Handel trzodą
dosyć

rozległych

cil}gnąem

połacih

si~J

poł~na,

snowych i leszczynowych, ocieniony topolami i lipami lub jarzQTrzaskowice (Strzeszkowice), Stara i kościelna
Niedrzwica
w pięknem
połżeniu,
dobrze zabudowana; Sobieszczany osiadłe
liczną
szlachtą,
i sąiedn
Wilkołaz
(do ordynacyi należący),
ma
białe
i czyste chat) włościalske
i stary ko ciołek
na wzgórzu
zajmuąc;
tu dworek z koocieniony lipami. Okolica w zędie
ściołkem
i karczmą,
tu łasy
szumiące
gQstym liścem,
dalej stawśród
szuwaru i łoz
nadbrzeżych,
to znów
wek lub rzecułka
długie
i piękne
uprawne pola, za niemi błękitne
jak fale wzgókobterce. Odtą
idą
lasy (Wilkołaz
rza i lasy, to znów łąk
wielki las?). zeroka, rozrzucona wieś
Bystrzyca nad takąż
rzeką,
pi~kna
wśród
lasów i wzgórz w1eś
Zakrzówek z kościłem,
otoczone lasami; dęby
i świerk
w Zakrzowieckicb lasach i t d."
biną.
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wszystkich włościan
praktykowany i dosyć
korzystny, nie jest wszak~e
na. większJł
skal~
rozwinęty,
nie systematycznym, lecz zaledwie
dorywczym nazwć
si~
mo~e,
a szkoda, bo w obec ciągłyh
żądai1
za granicę,
mógłby
si~
stać
znakornitem źródłem
dochodów wło·
ścian.
Szerszego handlu nabiłem,
jajami, drobiem, przędiwem
i
dobrze obmyowocami, niema tu nigdzie w stanie włościańskm
śloneg
i prowadzonego; co która osada zbywają,cego
od potrzeb
własnych,
drobnemi cząstkami
sprzedaje, to idzie w ręce
żydków
po miastach. To samo powiedzć
mo~na
o bydle, koniach i owcach. •
"Co do rybolostwa i handlu zwierzynfi w okolicach opisywanych, panuje tylko szkodliwy nałóg
bezrozumnego t~piena,
bez
wzgl~du
na czas i porę
. Wszystko to są
wyniki nizkiego wykształ
cenia umysł
i pojęć
wiejskiego ludu w całem
Lubelskiem. •
poraw~
rassy inwentarza roboczeg(} z bardzo małei
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gdzieniegdzie wyjątkami,
włościane
stron tych ~adnych
starń
nie
przedsi~boą,
i nie robił},
o owcach i bydle opasowem jedynie na
mi~so
hodowanych, nawet wyobra~eni
nie mają."
• Wszystkie powyżej
wyliczone złe
warunki, w jakich się
przemysł
rolniczy wiejski w okolicach Kraśnik,
Janowa i Turobina znajduje, mogłyb
być
z czasem usnięte
i wi~cej
glebie ziemi, oraz
miejscowemu odpowiednie; bo lud ten propotrzebom i poł~eniu
sty nie jest t~pym,
aby nie rozumiał
co jest dla niego dobre, ale
zach~ty,
pomocy i nauki. Oprócz popularpotrzebuje przykładów,
nego wykładni
po szkółach
nauki o gospodarce wiejskiej w teoryi, jako bodziec współubiegan,
był
tu wielce pomocniczeroi
po gminach coroczne wieśnacz
wystawy narzędi
rolniczych, pię
knego przędiwlł,
owoców, drobiu, inwentarza, trzody chlewnej, owiec i wszystkich innych gałęzi
wiejskiego przemysłu.
Co się
tyczy bardzo potrzebnego poprawienia zdrobniałej
rassy bydła,
koni
inaczej przeowadić,
jak tylko przez zai owiec, to nie da się
prowadzenie w ka~dym
powiecie stacyj niekosztownych ogierów,
od nich
buhaji i czarnych tryków; pobierane umiarkowane opłaty
a mniej więcej
l rs.- od ogiera, kop. 30 od bnhaja i kop. 15 od
tryka, przy dobrze zaprowadzonej administracyi, powinny na ich
utrzymanie wystarczć."

stające,

Włościane

Gospodarstwo domowe, powszechnie w rękach
niewśch
zookolicami na rozmaitem przedstawia si~
stopniu rozwoju.
nie zbyt licznil hodują
trzodę
i drób.
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Na świne
(czyli: na az czecioo) wołaj"
oawłuj•c
je (pod
pod Lublinem:
Kdmierzem, Opolem): mali, mali, maluśki!malmalki, malmalkil-Na kury: tiu, tiu, tiul- Na kacztaś,
taś!Na g~si:
piluś,
piłaś.
pilaU- Na inki: taś,
dyki: pul, pul, pull- Na króliki i aarny: truś,
truś.
hu' l
Przeróbka płodów
surowych na dosyć
dute jut rozmiary projest w Lubelskiem. Gorzełi
ma kraj stosuokowo do innych prowincyi znaclł
liczb~;
nie brak teł
tutaj i cukrowni 1).
wadzolł

Narstchla.
Encyldoptdya roln. przy opisie gospodarstwa we wsi W ys oki e (pow. Krasoystawski) powiada: ,.Do uprawy roli nie znaj• tadnych innych oarz~di
oprócz sochy w gruntach lt.ejszych i płu
g a w gruntach ci~t.szyh
Co do budowy pługów,
objawia sio pewien zwrot ku lepszemu; z przykładów
branych po folwarkach,
drewniane, a sprawiaj• płutki
z odkłanicm
zarzucaj, odkłanice
łelaznmi;
nigdzie jednak bez t e l i t e k (bez przodka, bez kółe),
nie orq (t. j. te nie utywaj, pługów
bez· koleśnych):
do takiej

1

)

Korespondent do Gazety Polakiej (A. O.) pisze w r. 1866 (nr.
66): "Pamiętnk
technologiczny pod tyułem:
Piut z r. 1829
obywatel z Lubellkiep
(W arsz. tom 3, str. 175) mdwi, it. jakiś
zapewnił,
t.e jeden wielki chemik (sic) dobrze ma znany, nuz
rodak, nazwiskiem Struaer, przed laty 30 (a zatem okł
r. 1799)
mieszkajile w okolicy Lublioa, wyrabił
ayrop i c~lder
z rotliny
jedynie nad rzeką
Wit.przem rosnącej,
zwanej pnez
lud mi~scowy
szawarem miodowym lubinaczej IOłodyc'
Wedle relacyi w mowie będ!lcej,
roślina
ta trzyma Arodek pomi~
dzy trawą
i trzciną,
wzrasta na półtora
łokcia
wy10ko7 a. pomimo
że
ostra i twarda, lubiona od bydła
i koni dla naturalnej lłody
ezy swych soków; trzyma si~
w nad brzegami Wieprza w obltości,
w miejscach niskich, na wiosnę
uleg.Y•cych zalewom, a jak
zaręc
(polegając
na opinii chemika Straaaera) autor tego &rtJkuł,
wydaje ta roślina
mało
c o m n i ej cukru od trzciny amerykańsi~,
i kol'~zy
w ten sposdb: at.alit. ta roślina
krajowa
nie będzie
nam mogła
lepiej nit trudne do uprawy buraki, stać
si! tródłem
słodycz
i kraJowych skarbdw?•
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orki są tylko zdolni dworscy parobcy. Brona włościańsk
powszechnie mał
i lekka, nie do wydobycia zielska i perzu, lecz jako grabie do zadrapania zasianego zboża,
posługje.
Lepsza uprawa i
narz dzia rolnicze poprawniejsze, zaledwie wyjątko
u zamożniej
szych włoścum
i wi~cej
mającyh
stosunków z dworami, spostrzegać

ię

daj~

1
)."

Pług.
Ma przodek z kółami,
tredunkami i t. d. jak
u woza. Ośka
bukowa, w niej zaganiacz, pod nim śniczk,
przez nie pnecbodzi sworzeń.
Bywają
i pługi
z t e l iż kam i
(telega?).- Ci~hdło
(dyszel); na końcu
jego przednim jarzmo
do zapręgu
na dwóch wiciach na par~
wołó
i barce na par~
koni. - Wić
t elazna (łańcuh)
z przodkiem łączy
gr z ą d z i e l,
przymocowane klinami, jakoteż
w której jest kurek i trzusło
i słup
1 c~.:,
co wstrzymuJe p łuz
.P o l i c a od prawej ręki,
służy
do odwalania skiby.- C z a p i g t (niemi kieruje się
pług)
są
rozdzielone r o z p i n kam i.- Styk jest żelazn
część
służąca
do
odbijania ziemt; styczysko zaś
jest drewniany kulbos (patyk)
który się
trzyma w ręku.(Pług
wart 6 do 7 rubli).
Radło.
Drąg
u niego najdłuższy
(do zapręgu)
zowią
cię
ż a d ł e m. Część
dolna, okuta żelaznym
n ar _a d ła ki e m zachodzi
w ziemę,
ma wygięce
oparte o ci~żadło
(w Krakowskiem: kl~).
Tylny
dr1żek
(rączka)
z sękiem
u góry; przy rącze
podrazy, to
jest: klmy podtykające
się
pod drąg,
do gł\)bszeo
lub płytszego
zapuszczania radłk
służące
. (W artość
radł
2 do 3 zł. pol .).
Brona. Sprz~gac
(zbite 4 drążki
w kształcie
ramy);
w nim wywiercone 4 dziury (po jedneJ na każdym
końcu)
na s w o rn i ki. Do sprzęgac
przybitych 6 drążków
drewnianych i 2 na
poprzek (m 1 e czy ki). Gwoździ
jest po 5 wbitych do każdego
z 6
drążków;
te służą
do prucia ziemi. W i ć i orczyk służą
do zaprzęgu.
(Wartość
brony 8 zł.
pols.). Drewnianych bron (gwoździ,
z~bów)
nie używają.
Kobyli c a sosnowa, do strugania i obrabiania drzewa. Ma
ona ławk~
(d e s z c z k ę) na cztarech nogach. Przecbod!łCY
piono-

') Orząc

krzycza oracze na woły
: w i Ha! (na lewo!) jak w Kra·
kowskiern. Przeorany rowek pługiem
dla ścieku
wody 1 nazywają:
s t a w i s k o.
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wo przez otwór w desce, drewniany p i e s e k ruchomy wraz z przybitym przy dolnej częśi
swojej p o d n ó ż ki e m , służą
do przytrzymania statków (materyłu)
przy obrobieniu. Na desce jest
stołek
lub stołeczk
na dwóch nóżkach,
na którymopieają
się
drwa przytrzymane pieskiem. S w orni k przytrzymuje znów pieska
ze stołkiem.
(Kobylica warta 4 zł.
pols.).
Kory t k o na czterech
T o czy d ł o do ostrzenia narz~di.
nogach; przy niem jest t o c z ak (kamień)
pionowo osadzony i obracjąy
się
na wale, przy którym znów jest korba z rączk.
(Wartość
l rubel).
Siekiera. Ma toporzysko z grabowego drzewa, niekiedy
obuch, mający
ostrze
z klinami. Na niem osadzony żelazny
stalowane z jednego końca.
(Wartość
5 zł. pol.).
Oprócz zwykłej
siekiery używają
jeszcze następującyh
narzęd
, zi:
a) T o m p o r (topór) z azerokiem ostrzem (w nomenklaturze K. Podczasyńkieg,
Warsz. 1855 nazwany s c h l ud, sklut);
wartości
7-10 zł.
pol. b) 2łobnia
(u tegoż
nazwana Ciosła)
z zakrzywionem lub zaokrąglnem
ostrzem do żłobiena
drzewa;
wartości
l rubla ; c) C i e ś l i c a podobna do siekiery, lecz u spodu ostrze rozchodzi si~
szeroko 1 potem ku toporzysku zaokrągl
ne na wenątrz
w kształcie
łyżki
lub muszli; wartości
2-3 zł. pol.
(Cieślca
u Podczasyńkieg
ma kształ
odmienny).
Kos a. Ma kos isk o drewniane (świerko,
jaworowe) przy
U grubszego końca
kosiska zasadzo1111o kos a staniem rączka.
lowa; wierzchnie wygięce
wzdłuż
kosy zowie się
prę
t. Tylna
częśćko
s yzwan
pi~tą,
jestżlaznym
pierścnm
i klinem
połączna
z kosiskiem. (Wartość
4 zł.
pol.).- Przy koszeniu zboża 1 przyprawia się
do kosy m o ty c z k ę drewniaą,
przy której
jest kabłą,
grządka
i cztery zęby.
Przyąd
taki służy
do
odkłani
zsieczonych pokosów. Motyczka taka warta 10 - 15
groszy polskich.
Cepy. Dłuższy
kij (laskowy) zwany dzierżakm,
krótszy
(grabowy) bij ak i e m. Na każdym
z kijów tych są kapturki skórzane, a u więzadło
kręcone
ze skóry wiąże
bijak z dzierżakm.
(Warto
ś ć 20 - 30 groszy) 1) .
1
)

Wyrażeni

ludu: m a t k ę d e p t a ć,
do zapola (dla ulżenia
sobie młócki
rzuconych i odliczonych snopków.
to gr z e c h.
Mówią

) ,

znaczy: odrzucić
kilka snopków
z liczby raz już
na bojisko
tedy: m a t k ę d e p t ać,

rą
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Gr a b i e. Gr a b zowie si~
ta cz~ść
drzewa (bukowa) w któwbite są z~ by (grabowe). Gr a b isk o jest dłuższy
kij poł~J
czony kabłą
i e m z grabem. (Wartość
20 groszy pols.).
Sierp. Ma rączk~
toczną
(z drzewa brzozowego lub lipowego) i w tej rącze
jest osadzony półokrągy
nót czyli i ą d ł o
żelazn
do ż~cia.
Sierp jest stalowy i jest nacinany w z~by.
(Wartość
2 złote
polskie) •

.Z ar n a z sosnowego drzewa '). Skład
je: s t o l e c drewniany na czterech nogach. Nogi te rozparte i wzmocnione są wiąż
ceroi je gr z !l d kam i, jak niemniej w podłuż
idąc!}
k o by l i c Ił·
Je dna z grządek
służy
do podnoszenia wrze c i o n a, od kobylicy
do poprzycy ') w kamieniu wierzchniem docbodzl}cego. W stolcu jest
kamienny spodek, czyli kamień
cieńszy,
nieruchomy, wśród
któosadzony jest fordzel (w Krakowskiem: warrego w wydrf}żeniu
d z i e 1), przez który przechodzi wrzeciono aż do poprzycy. Z w i er zch n i k (kamień
wierzchni, grubszy, obrotny) ma w środkwej
swej
dziurze osadzną
drewnianiJI p o przy c ę z wydrążenim
w które
wchodzi wrzeciono. W stolcu po prawej ręce
jest d u d z k a (wyżło
bienie), do której sypie się zboże
do mielenia przeznaczone, w bocznej zaś
ściane
stolca otwór, któr~dy
zmielone wysypuje się.
Do
ściany
wbitą
jest koł
a taj k a czyli s u k a drewniana i w niej jest
żarnówk
(mielak), na której grubszym dolnym końcu
(służ!lcym
do obracania kamienia) jest g ó ź d ź żelazny
i p i er ś c i o n e k.
(Wartość
okł
3 rubh).
Stęp
a noża,
z lipowego drzewa. Jest to pniak z wydrt}ieniem klinowatern (konicznem). S t~ p o r, którym si~
tłucze
proso
i t. d. przymocowany jest do li war u. Li war oparty jest na p a lc a c b a wznosi się
i zniża
za naciś~em
nogi. (W artość
2 ruble).
Stęp
a r~czna.
Ta zamiast li warowego s t~ pora ma tłu
czek
r~czny
(pałk)
z drzewa jabłonkweg.
(Wartość
l rub. 50 kop.).
Na.rzędi
M i~
szparą)

stojąca

1
)

do lnu.

d l i c a, deszczka z jednym rowkiem na przelot (a raczej
na 4 nóżkach
. Przy niej osadzony na jednym koń-

Obacz Lud Ser. V, str. 165.--

1
)

W Mazowszu: paprzyea.
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eu m i e c z z trzonkiem o jednym ostrzu, mający
ruch naJcadalt
do oczyszczenia (między
ściankm
rówka) konopi
notyc. Słoty
l zł. pol.). Do nast~pego
czyszz grubszych patdziety. (Wartość
stanowi deszczka bukowa
czenia bywa utywana C i er l i c a , którą
z d w o m a takiemit rowkami wyrzni~tem
na przelot; deazczka
przegadj'łc
te rówki nazywa si~
z Ił b. Do Cierlicy przy koł·
kowany m i ecz z dwoma ostrzami, a przy nim trzonek. (War·
tość
okł
2 zł.
pol.).
Szczotka do czesania prz~diwa.
Deszczka zwierzchnia sosnowa z dwiema na końcah
dziurkami; kładzie
siv pionowo na ła
wie; w jej środku
jest k r Ił g drewniany bukowy , opasany telazn'ł
obflłczką
lub blach'ł
okuty. W kręgu
jest 65 gwoździ
drutowych
dwucalowych stercz,cych pionowo, do czesania konopi. (Wartość
l rubel).
K ą d z i e l. Deszczka bukowa z o a s a d ki e m na końcu,
zwana p r z ~U
i c a, na której s i~ robotnica przysiaduje. Kołek
stercz,.cy do góry z nasad._., z wydr,teniem · u wierzchu, ma oazwv:
pióro, piórko. W piórku jest osadzony kr~tel;
na niego owija
ai~
prz~diwo
obwi~te
pakułmi
i papierem. Tu nalety i wrzec i o o o do owijania nań
nitek konopnych, którego grubszy koniec
przezwany pałlu.
(Wartość
l do i zł.
pols.).
M o t o wi d ł o rtczne, jest to kij z laskowego drzewa na 3
długi,
zwany takte l a s kIł·
Na grubszym
p i t d z i (t 1/ 1 łokcia)
końcu
laski jest poprzeczna k o rz y a tka, na cieńszym
końcu
•'ł
dwie a o sz ki czyli widełk.
(Wartość
15-20 groszy pols.).

W o
z 6 głównych
c) kół,

1)

l

Y·

W ó z pro a ty niekuty (bosy) i koła
mający
bose, skład
sit
czvśi,
mianowicie: a) z przodka. b) poszladka,
d) drabinki i e) dennicy ').

Encyklopedya rolnicza, przy opisie goapodantwa cąatkoweg
we wsi Kalinowice wspomina o 4 wozach kutych wartołci
70 rubli, i o sa n i a c h, których jest dwoje pro s ty c h, a jedne
z a łub
i as t e. Przy opisie gospodantwa we wsi Wilk oh z: 2
wozy kute (z tych jeden na ielaznych osiach) po rubli 25; 1 wóz
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Do przodka naletą:
dyszel darty (rozłupany
w osadzie
nak ztał
śnic),
ściągnęty
ryc h w ą telazoą
by się
trzymał
; na
dru im końcu
dyszla jest kaczka żelazn
do przyięca
naszelS t e l w a g a z b ar c a m i i
nikc)w potrzebna. Do niej przypina się
łanwim.
Oś,
na której letą
nasady; na nasadach cieńszy
ryc z a n, a w ryczanie z obu boków kłoni
c e (w Krakowskiem:
kule , podkulki). Sworzeń
przechodzi przez nasady , ryczan i
rozwę
która łączy
przodek z poszladkiem. Ostatnia część
przodka, jest podyma u dyszla. U osi są
cztery stusy (gwoździe
spłazcone
).
Do p o s z l a d k a naletli: S i n i c e (w Krakowskiem : krzepciposzładek
z przodkiem. Oprócz tego, jak
ny) i rozwora łącza
wy~
ej : oś,
nasad, ryczan i kłonice.
W rozworze telazny gwóźd
zwany tylnik (w Krakowskiem: zatylnik).
Koła
są
na osiach, u których wywiercone na końcah
cztery dz1urki a w nich zatknięe
l o n y, chroniąe
koła
od spadnięc.
Obwód koła
skład.
się
ze z w o nów uło~nych
na s pry c h a c h;
sprychy osadzone w k ł o d c e (piaśce)
a przymocowane żelaznym
t rod u n ki e m.
Dr a b i n ki składją
się
z drągów
i gęstych
szczeblów poptzecznie w nich osadzonych a ściagnętyh
k r z y ż o w n i c ą.
Drabinki bywaj !l tak~e
zastllpione g n oj o w n i c ą t. j. dwiema.
deskami.
D e n n i c a jest to deska leżąca
na sinicy, rozworze, przednim
i zadnim ryczanie.

Wóz s z y b o w a n y z wasągiem
, ma podobnie jak wóz proi koła,
a na wierzchu zamiast drabinek i
ty: przodek, pośladek
dennicy: w a są g (z wici spleciony).
U przodka jest dyszel stósowany; a strzał
(osad)
z d)szla zachodzi w tyś
n i c ę (Śmcę),
która trzema t re d u nkam i ściągnęta.
(Tredunki, które nie koł
sprych B/l, ale przy

o b i e c rubli lO.bosy wolowy rubli 6; 2 s a n i prostych i zał
Przy wsi Wysoki e: wóz kuty z drabinami i drabinkami ( wasą
gów tu nie używają).
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zwane średni
c a m i, i~ są środkwe).
Ty l n i k ~eJazny
w rozworze.
Na nich lety wasąg
razem z dnem swem. Są
i pół
grabki (drążki)
po bokach, wybite deskami. Krzytownic w wasągu
jest dwie.
ze czterech kół
ma po dwa
Osie okute 4 blachami. Ka~de
b u k s z y i po d wie r y c h w y ~elazn.
Przy osiach są nadto 4
s t u s y (szajby) żelazn.
Potrzebne do okucia ~elazo
chłop
sarn sobie kupuje i płaci
za nie 6 do 7 rubli. Cały
wóz kosztuje okł
30 rubli.
kłodce,

RZEMIOSŁ.

PRZEMYSŁ.

Kmieć
lubelski 1 acz w roli pracująy,
umie także
stać
sil,}
wyrobnikiem i przemysłowc,
i nie brakuje mu s pry t u (dowciprzedsięwć.
Woli jednakż,
aby go gromada
pu) do ró~nych
nazwł
dobrym gospodarzem (rolnym), niżel
dobrym handlarzem;
bo z ostatniero nazwiskiem łączy
zazwyczaj przydomek ki1)tacza,
oszukańc,
~yda,
Handlarzy koni najmocniej nienawidzi, a to
dla tego, ~e takowi przy kupnie zarówno sprzedającgo
jak i nabywcę
obałmucić
potrafią.
Dowiedziawszy się
o ich podst~acb,
włościane
oburzają
się
potem na wyrządon
komuś
przez nich
psotę,
przymawiaj!}c im, ~e ci szachraje tylko ludzką
krzywdą
żyją.
Kowal, kołdziej,
cieśla,
że więcej
potrzebni i jako
"Cil;)~ko
pracująy"
są
w większem
od innych rzemiślnków
poszanowaniu.
Ze s z e w c a chłopek
lubi sobie zakpić,
bo rzemiosł
jego
lekcwa~y.
Buty zwykle lud kupuje gotowe na jarmarku, bo je sobie tam można
wybrać
jak i e c h cieć.
Kra w i e c choć
potrzebny, ale mniej szanowany. Pochodzi
to z tąd,
~e
ten rzemiślnk
najczęśie
wieśnak
oszuka i zawsze
"porwie" kawłe
z sukna mu powierzonego. Mówią,
że
choć
mu
patrzysz w rl;)ce, to on • t o t u, t o t u" przy kład
a, a nareszcie tak
omami, ~e
"k o ń c. z e (koniecznie)" zabierze co.
Dla usprawiedliwienia zdania powiedzianego na wst~pie
(t. j.
że
chłopi
czasami odają,
się
przemysłowi),
wspominam tu o przemyśle
Kam i e n i ar z a t. j. chłopa
handlującego
osełkami,
toczydłami,
kamieniami używaneroi
do żarn
(czyli: młynka
m i) i t. p.
Z Lubelskiego udają
się
kamieniarze w Radom kie, gdzie dużo
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znajduje się
czanie z Szydłowca.

kamieni i gdzie nimi handel prowadzą
głównie
mieszZa najlepszy gatunek jest uwa~ny
kamień
średnij
twardości,
gdy~
zanadto twardy równie jak i zanadto sypki czyli miałk
n i n a c (ni-na-co, t. j. na nic) nie jest przydatnym.
Handlarze ci kupją
tam po 20- 30 sztuk kamieni ju~
obrobionych, sztuka po 2- 3 złp.
a sprzedają
takowe za 5 złp.
Kopę
osełk
płacą
po 40-50 groszy, a sprzedają
po 2- 3 grosze. Do
roku 1861 towary tego rodzaju sprowadzano tak~e
z Mirca (Mirzec w Opatowskiem) ; dziś
jednak w tern miejscu handel ten
poduał.

Wynalazek igeł
i zapłek
lud wiejski Cyg a n o m przypisuj e.
dla tego, ~e włó
c ząc
się
po świec,
nie
Pierwszych (t. j. igeł)
mają
nic innego do roboty 1 więc
sobie najl~eszy,
najostrzejszy i
z ponajcichszy a ~e l a z n y czy rodzaj pracy obrali. Drugich zaś
trzeby, aby im takowe posłużyć
mogły
korzystnie 1 gdy idą
kraść
w nocy; prędko
bowiem i bez hałsu
krzesania, mogą
sobie wówczas wzniecć
tyle im zawsze potrzebny ogień.
Tka c z a gospodynie szanują,
chłopi
mniej, lubo czyność
jego tak do domowych jak i za- domowych potrzeb ') wielce tu,
jak wszędie,
jest poszukiwaną
.
Robif}Jcy płótno
tkacz nazywa si~J
tu w i er z gał
a (mo~e
od:
się
z następującyh
częśi,
mianowiWirker?). Warstat jego skład
a która le~y
na p acie: 1) d e s z czka na której siedzi wierzgał,
łach;
2) p o d n ó H i na których oparte są
nogi wierzgały;
3)
s z a l m brat t. j. wałeczk
(tłuczek)
które m nici ściska
i równa;
4) l a d a zawieszona na rusztowaniu, na dwóch większych
a czterech mniejszych kóła
c h. W ladzie jest 5) b l a t przez który
przechodzi przęda
(nici osnowy); 6) n a czy n i a i 7) szynk i są
płaskie
patyczki (trzcinki) okł
których okręcne
nici; jedne przy
ej w 8) p o w ę z i e nicianym. 9) Pierwszy wał
ladzie a drugie wy~
przymocowany do p a łów
na których i d e s z c z k a le~y;
na niego
okręca
się
zrobione ju~
płótno;
przy nim jest kóło
do pokręca') Tu należy
i robota sieci. Rybołstw
w podobny tu jak i w innych stronach kraju odbywa się
sposób, i podbnemiż
posługje
si~
przyądami
i siećm.
We wsi Czernię
ci n pod Turobinem
Uak nam to niedawno doniesiono) kobiety same l a p i l} r Yb Y
w stawie. Za narzędie
do łapni
mają
s ak włóczkoy,
z 4ma
kabłą
a m i.
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ca11ia wału
które nazywją
trybem. 10) Drugi wał
je t wytej;
przesuwa się
po nim przt;dza.; kóło
znajduące
się
przy tym wale
zwane po prostu kółiem
zachodzi w 11) sukę
(do hamowania
ruchu). 12) B ar c i e są przy szynkach. 13) S aj d a przy podnóż
kach. 14) Trzeci wał
zwany brzuślak
dotyka się
piersi tkacza
(Brustschlag) lubo lud nazwę
tę
od brzucha wyprowadza; przez
niego to pierwsze gotowe przewija jut płótno.
15) Czół
enk o
(łoka);
w niem 16) patyczek, a na patyczku 17) cywka (szpulka . 18) C y w n i k nazywany także
k o n i ki e m, s p u la r z e m,
spulstakiem, służy
do owijania przędy
na 19) cywie. Z cyprzt;dę
na 20) s u r g a c z (sztelugę);
wiów zwija lub stawia się
ryg u j e się
(wyrównywa się)
na nim przęd
i dopiero daje
na warstat.
Wierzgał
bardzo dobry robi 8 łokci
płótna
na dzień;
zwyich tylko sześć.
Od m i ary (t. j. łokcia)
płacą:
kle jednak robią,
za drylich z konopnej przędy
(gęstzy)
po groszy pols. 5; za płó·
tno konopne po 4 grosze; za płótno
lniane po 5 groszy i za drylich lniany na obrusek (płachtę,
okrycie) po 7 groszy i za. drylich
zgrzebny po 4 grosze; za płótno
zgrzebne po 3 grosze.

Sitarze w Biłgoraju.
1
s i t ar ski w Biłgoraju
na wielkie rozwinął
się
)
rozmiary. Mylnie twierdz'~!
niektórzy, jakoby wchodził
do tego także
i wyrób przetaków. Sprowadzaj!} je bowiem na miejscowy
użytek
z Radomskiego, lub częśiej
z sąiedngo
miasta Józefowa
Ordynackiego, gdzie kiladzesąt
osób trudni się
ich wyrobem.
Cał
zaś
prawie chrześiańsk
ludność
B1łgoraJ,
zajmuje się
przemysłe
sitarskim, a nawet w częśi
i ludność
żydowska
ioto
dane, jakie na teraz pod tym względem
podać
można.
Ogólna ludność
Biłgoraj&
(w r. 1870) wynosiła
okł
6000
głów;
z tego na ludność
chrle'iuńką
przyadło
okrągł
3600, na
żydowakił
2400 głów.
Z chrześijan
zajmuje się
tym przemysł
sitarskim okł
1800 mężczyn
i okł
1200 kobiet, a więc
cał

Przemysł

1
)

Mówiemy tu o stosunkach istnejącyh
w latach 1860 do 1870.0 przemyśl
tern mówi takte Gazeta Warszawska z roku 1861 1
nr. 18.- Kalendarz Jaworskiego, Warszawa 1867.
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prawie

dzieci; dziewczyny nawet od lat 8 Już
pracują
nad wyrobem sit, w miarę
swych sił
i wprawy. Kobiety
wyrabiją
sita stale pozstając
w domu, mężczyźni
zaś
rozwżą
je
po Królestwie, tudzież
do Galicyi, Cesarstwa rossyjskiego, W ęg · er
i Księtw
naddunajskich. Z ogólnej liczby mężczyn
sitarzy , 700
trudni się
handlem sit w Królestwie, przesło
tysiąc
zaś
poza granicami Królestwa.
Zadaniem mężczyn
sitarzy jest nietylko rozwić
sita na
sprzedaż,
ale i obszywać
je, to jest oprawić
w łuby
drewniane.
a bowiem wyożą
same p ł ó c i e n k a czyli sita bez oZ Biłgoraj
prawy, obszywania zaś
w łuby
dopełniają
w okolicach, w których
się
trudnią
sprzedażą
sit; wybierają
na ten cel miejsce obfitujllce
w lasy, gdzie zakłdją
niejako podręczną
fabrykę.
Do tych miejsc
żony
przysłają
im wyrobione w domu sita, lub sitarze przyjeż
dżają
po nie do Biłgoraj.
Ci sitarze, co bliżej
Biłgoraj
handel
prowadzą,
przyjeżdaą
do domu raz: na rok lub na dwa lata, inni z odleglejszych okolic, co lat kilka, i zabawiwszy w domu kilka
napowrót. A czasami oprawiją
je dotygodni, znowu wyjeżdaą
piero w tych miejscach, gdzie je sprzedają.
Sitarze mają
swój cech, Uczniowie, nim wyjdl} na czeladniu majstrów zwanych g o s p o d ar z a m i , zwykle
ków, odbywają
pięco
- letnią
praktyę
i czeladnik jak tylko zbierze fundusz dostateczny na prowadzenie i utrzymanie czeladzi, każdego
czasu wyjść
może
na gospodarza. N aj biedniejsi gospodarze, oprócz uczniów,
mają
po dwóch lub trzech czeladników, a bogatsi po dziesęcu.
Uczniów zbierają
nietylko z mieszkańców
miasta Biłgoraj
a, ale i
z okolicznych wsi i ztąd
ludność
męzka
liczy się
w Biłgoraju
więk
sza niż
żeńska,
ale ta ludność
męzka
jest rozprószona po całem
Królestwie i po sąiednch
krajach.
Każden
z majstrów sitarzy czy to w Królestwie, czy za granicą
ma swoją
oklicę,
w której wyłącznie
trudni się
handlem sit;
swego towaru, rzad·
inny sitarz do tej okolicy nie wprowadza już
rywalizacya, częśiej
w razie wspólnych preko kiedy objawia się
tensyi do handlu w jakiej okolicy, zawięują
współkę.
I żydzi
zajmuą
się
w Biłgoraju
wyrobem sit , ale tylko lepszych zwanych n i e m i e ck i e m i 1 jakich nie wyrabiją
chrześija
nie (jest to niejako warstat tkacki). Jest tradycya, że
dawniej
w Biłgoraju
żydom
truw czasach monopolicznych, nie wolno było
dnić
się
wyrobem sit, lecz teraz ich tu jest majstrów sitarzy 60,
ludność

wyjąsz
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k órzy maj~
czeladzi 150 samych m~żczyn,
bo żydówki
sit nie
wyrabiaj!}.- Nie trudnią
si«; też
wcale żydzi
oprawianiem w łuby
i rozwżenim
sit, lecz sprzedaj~
na miejscu sitarzom chrześijanom.
Oprócz żon
i córek sitarzy 1 które na rzecz swoją
wyrabiaj Ił
sita (chrześijan
robią
je na. krosnach), są tu najemnice zwane
g r o s z ów kam i. Zamożniejsz
sitarki płacą
im od wyrobu sit, stodzielą
sita. Gatunki te zależą
sownie do gatunków na jakie si~
głównie
od wielkośc
sit.
Liczymy te gatunki wedle ich nazw miejscowych , podając
zarazem opłat~
za wyrób każdego
gatunku pobierani} przez gros:z;ówki, tudzież
ceny jakie na miejscu bez oprawy łubowej
płaco
no za. sita przed kilku laty , co nam następie
posłuży
do wyrasitami.
chowania, jakich rozmiarów si«;ga handel biłgorajsk
Złotówek
(sit) kopa płaci
si~
5 rs.; od wyrobienia kopy pła
Clł
7 5 kopiejek.
Półtrojniakw
kopa płaci
się
2 ruble 80 kop. 1 do 3 rs.; od
50 kopiejek.
wyrobienia kopy płacą
Średnich
kopa płaci
si«; 1 rubel 80 kop.; od wyrobienia kopy płacą
30 kopiejek.
Małych
kopa płaci
si~
2 rs. do 2 rs. 25 kop. i od wyrobienia kopy płacą
25 kopiejek.
w goWyrobnice czyli groszówki, oprócz wymienionej zapłty
i żywność
od gospdyń,
na których rzecz pratowiznie otrzymuj~}
cują.
Dziennie jedna wyrobnica. wyrabia sit złotówek
sztuk 6, potrójniaków 9, średnich
12 1 małych
15.
Żydzi
wyrabiją
sita niemieckie w dwóch gatunkach: a) podwójne, których sztuka płaci
si~
25 kopiejek, od wyrobienia sztu3-4 kopiejek, i b) potrójne, których sztuka płaci
si~
ki płacą
po kopiejek 7 '/,. a. od wyrobienia. sztuki płacą
kopiejek 2'/,. Przy
tej zapłcie,
pobieranej przez czeladników za wyrobienie sit, t.ydzi majstrowie już
ich nie t.ywią,
lecz czeladnicy utrzymją
si~
swoim kosztem. Jeden żydowski
czeladnik zwykle wyrabia dziennie sit podwójnych G lub 7 sztuk, potrójnych 8 sztuk.
że
przeci«;ciowo jedna sitarka zaZ tych danych okazuje si~,
rabia dziennie gotówkił
kopiejek 7, a liczą
t.ywność
najmniej korazem zarabia. kopiejek 19'/, i zaś
czeladnik t.ypiejek 12 i pół,
dowski zarabia. dziennie kopiejek 20 '/,.
Ile zarbiją
m~żczyni
sitarze za opraw«; sit w łuby
i dostarczenie je na miejsce kupjącym,trudno ocenić,
bo cena sit jest
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i inna w każdej
okolicy w której handlują;
lecz że
każ
dego z majstrów sitarzy, kosztuje dziennie utrzymanie jednego
czeladnika i ucznia najmniej kopiejek 301 doliczają
do tego procent i zysk jaki majster sitarz musi mieć
odpowiedni do swego
kapitłu
włożneg
w handel sitami, możey
oznacyć,
że
każden
z mężczyn
sitarzy zarabia kopiejek 45 dziennie, a jest to raczej
mniej jak wi~cej.
Opierajlic rachunek na powyżej
przytoczonych cyfrach, wynika : że liczą
300 dni w roku poświ~cnyh
pracy, ludność
Bił
goraja zarabia rocznie okł
150,000 rubli sr.
Chcą
zaś
mieć
wyobrażeni,
do jakiej cyfry dochodzi brutto
handel biłgorajsk
sitami, doać
jeszcze należy
wartość
materyłu,
to jest włosó
na sita 1j. Z powyżej
podanych cyfr okazuje si~,
że
każd
sitarka wyrabia materyłu
rocznie za rsr. 120, każden
zaś
z żydów
trudniącyh
si~
wyrobem sit za rsr. 253 i kop. 50 i
bo na sita niemieckie wyrabiane przez żydów,
więcej
włosó
wymiejscowa materyłu
wychodzi jak na zwyczajne, zatem wartość
rabianego na sita wynosi okł
165,000 rubli sr.
handel biłgorajsk
sitami dochodzi do 315,000
Razem wi~c
zapewnie znacznie przenosi tę cyfrę,
bo zarsr. i w rzecywistoś
wi~kszy
niż
podałem,
tern barrobek majstrów sitarzy musi być
dziej, że oprócz czeladzi dla której biorą
pasporta z Biłgoraj
(a wedle liczby wydauych rocznie przed kilku laty pasportów podałem
ilość
ludności
m~zkiej
zajmuące
się
handlem sit), przyjmują
oni w okolicach gdzie handlują
sitami, wi~cej
czeladzi z ludności
tamtejszej i innej. W przewyżc
ztąd
pochdząej
znajdą
się
drobne różnice,
jakie w rachuuek wproadzićby
jeszcze można,
przez odtrąceni
np. pewnej ilośc
dni roboczych na eboroby i t. p.
Sitarki w dniach zimowych rano i wieczór pracujlł
przy świecah;
w lato wi~c
i w zimę
żadn
nie zachodzi rÓLnica w ich pracy.
tu przemysł
sitarski jest lichwa; łączy
Ale rakiem tocząym
się
ona z monopolem pozstającym
przeważni
w ręku
lichwiarzy,
na sita, sprowadzanych przez Uściług
z Cedostarczania włosó
sarstwa ross. Nie rzadko zdarza się,
że
korzystając
z nie-adjśc.
niestał

1

)

włósień
W Biłgoraju
mi; w dalszym
wać
go będ.

koliski na sita
więc

ciągu

tą

nazwą

po prostu
nazywją
miejscową

(włosy)

włos

a-

nazy-
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czasie pienędzy
sitarkom z odległych
stron od ich
m~tów
od sitarek wyrobione sita po to, by
1 spekulanci zakupJ~
im je znowu odprzeać
z ogromnym zyskiem gdy pienądz
nadejd i gdy potrzebują
one posłać
swoim m~żo
nowy zapas sit.
Albo też
spekulanci za wyrobione już
sita, dają
materył
na nowe
gdy go nie ma za co kupić;
niepotrzbuję
zaś
przytacć
z jakim
to czynią
zyskiem. Wreszcie i prostern pożyczaniem
sitarkom pieniędzy
w potrzebie na lichwę
lichwiarze wielkie zyski, a
1 ciągn
uciekanie si~
do pożyczek
zwykle pochodzi z chwilowej potrzeby,
bo przy trudnej komunikacyi z odległri
stronami gdzie się
znajdujlł
sitarze lub z powodów handlowych (stagnacyi, drożyzn
itp.)
jakie sitarzom towarzysć
mus
z ą , nie za wsze regularnie mogą
oni nadsyłć
żonm
swoim p1eniądz
do zakupienia włosó.
Z tern wszystkie m 1 dobry byt i handel w Biłgoraju
wzrasta
teraz szybko , rzec można
widocznie, szczególniej od czasu ostatniej wojny wschodniej (1854); w czasie bowiem wojny dał
się
czuć
stagnacya w handlu sitarzy przebywająch
w Cesarstw1e i Księ
stwach naddunajskich. Sitarze z znaczneroi zapasami pient;:żm,
częśiej
teraz jak przed kilku laty przybwają
z Cesarstwa ross.;
cyrkulacya więc
szybsza, towar na m1ejscu pokupniE>jszy (od roku
1870 atoh znów się
zmniejsza). Ale też
tern więcej
przydałb
się
miastu jaka instytucya kredytowa, która by połżya
tamę
lijako przykład,
owo stowarzyszenie szlą
chwie. Mamy tu na myśli
kie do wyrobu płócien,
które tak błog1e
wydało
owoce . .Materył
ułatwjące
pomyślne
istmenie w B1łgoraju
zakłdu
kredytowego,
znajdu~
si~
wszystkie na miejscu; sitarze, których żony
czt;:sto są
trapione lichwą,
posiadją
grunta i domy coraz wyższeJ
w Biłgo
raju wartości;
lecz nadewszystko, sitarki pos1adją
zwykle zapas
wyrobionych sit, które zbywać
muszą
w potrzebie, by potem jak
mówihśy,
odkup1ć
je znowu, a wszystko to najczęśie
dla zakupywania włosó
na nowe sita, które pozstają
w r~ku
ludzi nieznaj!łcyh
uroiarkowego kredytu.
Sitarki biłgorajsk
polistłają
l ~ dosyć
kosztowne swoje ulub srebrne medale, korale i sznury;
biory 1 a przy nich złote
ale te od najbiedniejszych tylko i to w ostatecznym razie idą
na zastaw.
Włosy
na sita sprowadzane do B1łgoraj.
z Cesarstwa, sortują
handlujący
niemi w ten sposób : najdłuzse
łokieć
1 trzymające
do pięcu
ćw1erci,
wysłajl
na sprzedaż
do Warszawy 1 Austryi,
właściym
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gdzie je zakupją
do wyrobu włósienc
u~ywanch
na pokrycie
mebli; włosy
krótsze lecz zdatne na sita, kr~JCI}
w wałki
i sprzedają
sitarzom.- Za kamień
doborowych na sita czarnych włosó,
które są pokupniejsza od mi~Jszanych
z białem,
płacą
teraz w Bił
goraju rsr. 6 i kop. 30, do rsr. 6 kop. 90. Resztę
włosó
niezdatnych do wyrobu sit, wysłają
do Warszawy, gdzie są kupowane do wyściełan
mebli i materaców.
Oprócz więc
włosó
używanch
na sita, mieszkańcy
Biłgo
raja, mianowicie ~ydzi
ą
z
d
a
w
o
r
p
handel
s
o
ł
w
a
m
i
)
m
e
i
s
ó
ł
w
(
1
z Warszwą
i Austryą;
prowadzą
także
znaczny handel zbożem
i
zakupywaneroi najwięce
w Rossyi: płótnem,
miodem, woskiem i
łojem;
rozmiary tych wszystkich handlów nie są mi szcegółow
znane, lecz niewątpl
przenosą
one, razem wzięte,
dwumilijonowl} cyfrę
złotych-plski,
repzntując
handel sitarski. (Z Ros~
syi przywoź!}
nadto kawior, wyzin~J,
rybę,
mydło
i mąkę
na handel).- Sami sitarze przyjeżdaąc
do domów 1 jeżli
przywiozl}
zapasy włosó,
a i to rzadko zdarza
niekiedy z Cesaratwa małe
się,
sprzedają
je bez sortowania handlującym
włosami,
kupją
zaś
od nich gotowe już
włosy
na sita.
Jakkolwiek pomyślnć
handlu biłgorajske
sitami przypisują
głównie
temu, że producenci bez żadnego
pośrednictwa
sami
się
trudnią
sprzedażą
sit, ~e więc
lepiej by było,
gdyby sami si~
trudnić
mogli i kupnem materyłów
na te sita z pierwszej ręki,
niczem-by to jednak nie było,
gdyby kupowali włosy
od handlarzy ale bez praktyujące
si~J
lichwy, z powodu której 1 powtarzamy, gdy sitarki nie zawsze mają
gotowe pienądz,
muszą
na kupno włosó
zastwić
lub sprzedawć
kupcząym
włosami
wyrobione sita.- Gdyby kupno włosó
odbywał
się
zawsze za gotowe pieni11dze1 handel włosami
stałby
si~
regularnym, to jest: ceny
jego nie stóowałyb
się
do zamożnści
i chwilowej potrzeby kupującyh
go sitarek jak jest teraz, ale konkurencya utrzymywałaby
te ceny w możliwej
wysokści.
By to jednak być
mogł,
potrzeba instytucyi kredytowej dla pracowitej ludności
w Bił
goraju 1).

1
)

Handel i
dziś

się

przemysł
ten (jak nam o tern doniesiono w roku 1876)
zmniejsza u chrześian
i przechodzi w ręce
żydów.
Si-

jeżdaą
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Do zwyczajów miejscowych nale:Ły
i to , it gdy sitarze wyw drogę
z sitami , wtedy :Łony
ich, krewm 1 przyjaciele
odprwazją
Ich aż pod figurę
li. Jaua Nepomucena tuż
za miastem na trakCle Zamojskim stoj<lCIJ:, 1 tam ich żegnają
czt;:sują
wódką
i arakiem, co się
nazywa: Żałosne;
lubo już
na parę
dni przedtem zebrawszy się
do domu, pih byli pełnroi
haustami
na pożegnai.
Podbnież,
gdy wracją
sitarze z drogi i dali już
o tern znać
listownie, wychodzą
ciż
sami na ich spotkauie pod wspomnią
figurę,
gdzie równie jak i przy odjeźzi,
piją
wszyscy witając
si~
z sitarzami, co znów nosi nazwę
: Rad o s n e.
Sitarze w BiłgoraJU
maJą
także
swe grunta, niektórzy po 30
do 40 morgów. Grunta te są to Z'.\ykle pasy ziemi długie
a wąz
kie (okolice miasta są równe, piasczyste ); pas taki zowie się
pólćwiartek
v. pućwiartek;
jeżli
dwa razy szerszy, ćwiartk.
A :Łe grunta lekkie, więc
sieją
najczęśie
żyto
i owies; na lepszym
a rzadko pszenicę.
Kartofle sadz~
oni głę
nieco gruncie hreczkę,
boko i pod skibę
gdy się
spodziewają
suchego roku, płyciej
zaś
i zwyczajnie, gdy mokrego. Sitarze trzymają
po 3, 4, a nawet i
po 6 krów.
Każdy
gospodarz trzyma sobie parobka (bogatszy dwóch) i
dziewkt;:. Gdy wyjdzie za zarobkiem w świat,
gospodaruje w domu żona.
Są
bardzo nabożi;
CQ dzień
chodzą
rano na mszę
do kościoła,
choćby
na chwilę,
na pacierz tylko. Ale z kościła,
starsze kobiety idą
zaraz na wódkę
do szynku. Pijaństwo
jest tu bardzo upowszechnione. Zony bowiem bez mężów
(którzy chodził
wciąż
za zarobkiem) pozostawione same w domu, odać
się
swoswym namiętośc;
jeśli
młode,
szukają
kochanbodnie mogą
ków (jednakż
zepsucie to nie jest bynajmniej powszechnem); jeśli
stare, chodzą
na wódkiJ z kumoszkami. Gdy przyjmuą
gościa

tarki młodsze
odają
się
w znacznej już
częśi
nierządow,
a starCo dziei1 zrana, wróciwszy z ko cioła
i z karczmy
sze pijaństwu.
do domu, zasidją
(okł
godz. 8- 9) do roboty na cały
dzień,
rzadko kiedy udając
się
w odwiedziny łub
na przechadkę,
bo na
to nie mają
czasu.
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u siebie (tak ~ony
jak i mę~owie) ka~ą
zawsze przynieść
półkwa
terek wódki (nigdy więcej)
i dopiero po wychyleniu tej porcyi,
posyłają
znów po drugi półkwater;
a to się
czasem kilkakrotnie
powtarza. Gdy zaś
w ~niwa
zakupią
garniec lub więcej
wódki na
do~ynki,
baby nie doczekawszy się
tej uroczystśi,
same często
ją
wprzód wypiją
dla kilku naję
1 resztki zaledwie pozstawijąc
tych ~niwarzy
i żniwarek.

przy

ZWYCZAJE
Uroczystśiah.

l. Adwent

1
).

Klementyna z Tańskich
Hoffmanowa w: Rozrywkach dla dzieci
(Warszawa 1826) powiada:
"W zimie zaś
miłe
mają
taHe włościane
lubelscy schadzki
i zabawy. Obierają
sobie dwie lub trzy chaty największe
w całej
wsi (w Rybczewicach) i już
codzień
w wieczór do tych gospodarstwa się
schodzą
na w i e c z oryn ki. Tam dziewki przędą
na wyścig,
śpiewają,
nowinki sobie szepcą,
bajki opwiadją
'). Tam i
parobcy się
schodzą
i niektórzy przędą,
drudzy siecie wiąż,
przewiąsła
czy powrósła
kręcą
i tam znajomści
nowe, zwiąk
miłosne

1
)

1

)

S. Z. Sierpńsk
(Histor. obraz m. Lublina, Warsz. 1843, str. 141)
powiada: W Adwencie, po kościłah
w Lublinie są Roraty, to
jest msze ranne. Zabawy mniej już
głośne
niż
przed adwentem.
Zaś
w B o że
N ar o d z e n i e, jak wszędie
pierwszego dnia (t. j.
z wilii o północy)
msza pasterska. Na trzeci dzień,
w rocznię
Jana Ewangelisty, w kościel
katedralnym lud pije święcone
wino.
Toż
samo czytamy i w Tygodn. illustr. l 68 : "W zimie schodzą
się
prządki,
- i dopierż
przy kądziel
wysnuają
piosnki
za piosnkami i wyrwasy za wyrwasami. W niedzlę
wieczorem lubią
przy ognisku wspólnem ciekawie i z zajęciem
słuchać
przeróżnych
gadek i baśni,
choćby
im po kilka razy toż
samo opowiadano.
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mają,
wesołści
miara nieprzebrana. Zabawa z pracą
czę
sto do półuocy
seu odgania. Tam bowiem i sypiają;
słomy
rozł
w izbie i kładą
si~
pokotem. Ażeby
gospodarstwu nie być
nażą
tr~nym
i na sucho nie pracowć,
zawsze w dniu poprzednim układją
się
z gospdynią,
co na wieczrę
jutrzejsz& gotwać
ma,
miarkę
kaszy, mąki
lub kartofli,
i stósownie do tego przynosą
kęs
okrasy, szcyptę
soli. Parobcy ze swojej strony, zwłasc
kiedy która dziewka im miła,
to piwem 1 to wódką
częstują;
każdy
takt e pęczek
drzazeg (trzasek, łuczywa)
i wiązkę
słomy
dostarczyć
obwiązan,i na tych schadzkach pewnie lepiej się
bawią
niż
my na wielu herbatach, a pewno nie narzekją,
na milczenie
i objętnść
rozmowy."
lub oziębłść
• Przez tydzień
ostatni roku, choiaż
bywają,
schadzki, nie
przędą
wcale, ażeby
im się
Uak mówią)
z końcem
roku nitka nie
wysnuła,
i wszystko dobre nie skończył.
Bo już
to, na nieszc~
ście,
przesądów,
zabobonów, guseł
i między
włościanm
lubelskimi
może
mocniej w ich
jest bez liku; wiara w czary, uroki, opętani,
umysłach
ugruntowana, niż
wiara w tajemnice Religii; choroby
bydląt,
dzieci, ich własne,
wszystkie nieszcęśa,
nie ich to winy,
Boga, ale czarownic dzieło."
nie karz~ego
początek

2.
Boże

Narodzenie.

J. Gluzińsk
w rozprawie o włościanh
z okolicie Zamości
t. d. mówi:
"W wiglję
Bożeg
Narodzenia, dobra gospodyni już
od ra·
na zaczyna gotwać
obiad z siedmiu potraw, a wszyscy domownidzieci, ścile
zachowują
post i nic jeść
nie powinni
cy, wyjąsz
aż
do zobaczenia gwiazdy na uiebie, to je t uo wieczora czyli do
zmroku. Wtenczas to gospodarz 1 uściela
garścią
siana i nakrywa
stół
obrusem , a snop słomy
prostej żytniej
stawia w kącie
chaty;
bierze opłatek
(jest to zuauy rodzaj chleba pszennego cienko piegospodyui łamie
s i~ nim na w s pół
i wzajeczonego) 1 i podając
ułamnego
od niej opłatk
odbiera; toż
samo powtamnie część
rza ze wszystkiemi domownikami, a za nim równie podobny oh-
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gospodyni domu odprawia 1) . Po skosztowaniu opłatk
i
życzeniu
długich
lat zdrowia i szc~śia,
szc~śliwego
po~ycia
w nowo nadchoząym
roku, napiwszy się
wódki, wszyscy razem
zasidją
do uczty."
"Po spo~yciu
jej, wstaje gospodarz, zbiera szcą,tki
barszczu,
kapusty, grochu 1 gruszek gotowanych i śliwek
1 grzybów, klusków
co tylko było
na stole, zlewa na jedolł
z makiem, kuci 1 słowem
miskę
lub donicę,
drobi do tego chleb i sypie sól, niesie do obory, i każde
bydle rogate szcątkami
uczty po trosze obdziela, jak
gdyby dla tego, a~eby
mu Bóg błogsawi
jego dobytek ').w
"Tymczasem domownicy po sprzątnieu
ze stołu
naczyń
i
obrusa, szukają
pod sianem leżącro
na stole ziarna, jakieby się
zaplątć
mogł
znajdą
ziarnko owsa, j~czmiena
lub ży
1 a jeżli
ta, wróżą
ztąd,
że
na taki rodzaj zboża
rok przysł
będzie
urotylko b~dzie
nasienie siana, rok ma być
w siano obdzajny; jeżli
fity. Siano z pod obrusa równio gospodarz zabiera, i po trosze bydłu
swemu rozdziela."
"Potem (w okolicy Zamości,
Szczebrzeszyna) ze snopa sło
my prostPj w kącie
stoJącej
, bierze gospodarz pierwszą
garść
, a
obracją
dolnym końcem,
uderza nią
w szczeliny puła
czyli
ściel
1 lub siostrzana czyli stragarza który na sobie belki dźwiga,
albo też
po za belki w taki sposób, że
kilka źdbeł
wi~źne
w szczelinach i zawiesza sit;) u sufitu. Toż
samo czynią
wszyscy
potem domownicy z podskokami i śmiech,
a tak, chałup
przyrządek

1
)

"Przy łamniu
się
wzajemnem opłatkiem
w czasie wilii, życzą
so"dosiego roku " czyli "do siwego wieku." Dobie włościane
aia miał
to być
kobieta Dorota (!), która żyła
lat stokilkadziesiąt
i miał
nictylko rześką
starość,
ale i humor zawsze wesoły;
a gdzie to było,
niema pewności."
(J. Gl.)
włościane,
iż
kiedy bydło
a szczególniej woły,
gospodarz
') Wnoszą
nakarmi szc~tkami
zrbranrmi po nczcic z wieczerzy w wiglą
Bożeg
Narodzenia 1 tedy one w pólnoc zyskują
mowę
ludzką
i
przysłość
gospodarza przeowidć
mogą.
Opowiadją,
że
pesi<.) dowiezć
swojej przywnego razu ciekawy gospodarz elciał
szłości;
nakrmił
szcątkami
wieczerzy i połży
się
w żłobie
dla
podsłuchani
ich mowy. W tern jeden wół
się
odezwał
:
"Leż
gospodarzu w żłobie,
a wkrótce b<_:tlzic po tobie."
Jakoż
gospodarz ten niezadługo
życi
zakońcył
.
(J. Gl.).
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biera postać
ubraną
w słomę,
na pamiątkę
ubogiej stajenki w której się
Chrystus w Betleem urodził.
Szcątki
słomy
które w szczelinach nie uwięzły
i upadły
na ziemę,
zostają
przez całą
noc i
przez cały
dzień
następy
nie zamiecione, a dopiero na trzeci
dzień,
wszystka słoma
zmieciona i porządnie
zebrana, wynosi się
i ściel
pod bydło
w oborze."
"W niektórych chatach nie rzucają
tak słomy,
ale tylko sta.wiają
w ka~dym
kącie
izby po snopku pszenicy, tyta, jęczmiena
i owsa, które po świętach
tak~e
bydłu
w oborze po trochu rozdzielają,
a to w przekonaniu, że Pan Bóg będzie
błogsawi
urodzaj e
i dobytek. Zwyczaj ten jednak nie powszechnie jest utywany."
"Zaraz po jedzeniu w wiglą,
niektórzy z włościan
mają
zwyczaj próbować
szcęśia;
idą
kraść
tylko dla żartu
i rótne psoty
wyrabiją
sąiadom,
jedynie dla wzbudzenia śmiechu."
., W tym~e
czasie niektórzy idą
do swoich sadów i nierodZfł:·
ce drzewa owocowe obwiązuj
powrósłami
ze słomy,
aby w roku
następym
był
· rodzajnemi. I tak się
te~
zawsze trafia, albowiem
drzewo które w porzedającym
roku nie rodził,
w następym
jako ju~
wypoczęte,
urodzić
musi."

3. Św.

Szczepan.

"Nazajutrz po Botem Narodzeniu, to jest .,n a święty
Szczepan katdy sobie pan." Jest to (jak powiada Józef
Gluzińsk
w rozprawie o włościanh)
odwieczne przysłowie
we
wszystkich prawie okolicach Polski, spełniając
się
przez wszystwłościańskh.
Wtenczas to wszystka czekich praw1e słu~ą,cyh
ladź
opuściwszy
chałupy
swotch gospodarzy, udaje się
do karczmy, gdzie zazwyczaj chwali ich albo obmawia, a gospodarze starają
się
przez ró~ne
sposoby, a najczęśie
przez traktowanie wódką,
przywabić
ich do siebie i proszą,
ażeby
u nich przyjąć
ra1
czyli na rok przysł
właścią,
słutbę
).

1
)

W niektórych wsiach (jak np. w Deszkowicach pod Szczebrzeszynem) w dzień
s. Stezepana na wieczrę
gospodyni gotuje barszcz
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,.Namówionym daj Ił zadatek 1 który się
u nich nazywa k o1e n d ą,
a który rzadko kiedy 30 kopiejek przenosi; zadatek ten
jest tak wa~nym
wedle przyj~tego
zwyczaju, że
kto go przyjmie,
znaczy tyle, jakby urzędowy
kontrakt podisał,
i już
od przyszłej
słutby
wymóić
się
nie może
i żadne
go względy
nie uwalniają,
chyba tylko dobra wola gospodarza. Ta koleoda wcale się
do zasług
czyli do pracy za zasługi
nie liczy."
"Parobek wedle zwyczaju dostaje zasług
5 do 6 rubli srebrem (w r. 1850)1 tudzież
sukmanę,
buty nowe i podszycie, czap
kę,
dwie koszul, dwoje spodni parcianych czyli płócienyh
grurubli 10 lub 12 wynosi. W niebych, a to wszystko z zasługmi
których okolicach dają
parobkom w dodatku po parę
zagonów na
przysiewki, które sobie na swoją
korzyść
zbierają.
Dziewki w połowie,
albo mało
co więcej
niż
połwę
tego biorą,
co parobki,
z ró~nicą
jednak w odzieniu."

ł.

Kolenda. Szopka.
Gwiazda.

l. "W drugie święto
się
w
rem, zbierają
ników lub ubo~szych
drzwi możniejszych
sy śpiewają
piosnki
proste, dawne, odnszące

Bo~eg
Narodzenia, szczególniej wieczokilkoro niedorsł
dzieci, (mianowicie komorgospodarzy), i podchzą
pod okna lub do
mieszkańców
wsi, ró~nemi
niedobranami gło
zwane kol e n d a m 1; a. te są
(jak wiadomo)
się
ku czci narodzenia Jezusa Chrystu-

dosknały
z mięswe,
nalewa na miskę
i stawia na stół.
Gospodarz 1 pierwszy bierz łyżk
i ,y • czeladkę
do jadł
mówiąc:
"pożywajm
co Bog dał"a kto natenczas z czeladzi nie
przystęuje
do miski i łyżki
nie bierze 1 albo jeśli
natenczas uszedł
z chałupy,
to znaczy (dal znak) : iż na rok przysł
służyć
już
nie będzie.
Ale ani gospodarz, ani parobek lub dziewka nawymówki sobie nie czynią;
w milczeniu przeto
tenczas żadnej
następuje
zerwanie stosunków z gospodarzem. Wtenczas to ciekawi sąiedz
dowiaują
się
barszczu, i do siebie już
1 kto nie jadł
takich namwiją.
(J. Gt.).
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sa.- Czasem nawet majł}
z sobą
skrzypce, na których niewprawny
skrzypek śpiewaną
koledę
rzempoli. Po odśpiewanu
koleody,
mieszkańcy
chaty wynoszą
śpiewającym
parę
groszy, pierogi albo
inne datki, które oni zebrawszy, pomiędzy
siebie rozdielaJą,
ucztują
w karczmie, i zbiorami sweroi cieszą
się.
Koleudowanie takie
każdego
dnia, a szczególniej w święta,
powtarzJą
prawie aż
do
dnia N. Par10y Gromnicznej. Przy tern kolendowanm czasem odbywaj!} zabawki, jako to: utaczania bałwnó
ze śmegu,
bicie si~
takiemż
lepioneroi pigułkam
i t. p."
2. "Przy śpiewanu
kolend, widzeć
można
(jak mówi Gluzińsk)
po niektórych okolicach pokazywną
s z o p k ~;J 1). Począt
kowo ta szopka musiał
być
naśldowiem
szopki Betleemskiej
Jezus Chrystus narodził.
Dzisiaj pokazywana, jest to
w której si~
z domu do domu przenosić
si~
mogąca,
kształ
budowla na ręku,
nie jakby jaki pałcyk
z cienkich deszczek lub z tektury sklejona,
różnym
malowanym papierem i obrazkami ozdobiona; we środku
jej z jednej strony jest obszerny otwór a w głębi
widać
świec
pabłce
si~
i całe
wnętrze
tej małej
budowli oświecają;
przytam
wyobrażeni
Pana Jezusa leżącgo
w żłobie,
wołu,
osła
1 trzech
królów odwie<~ającyh
i t. d. Po odśpiewanu
kolendy przez noSZ!łcyh,
nast~puje
zręcna
odmiana w szopce dekoracyi. Dowcipny
szopkarz wysuwa z boków ścian
na scenę
różne
lalki drewniane
lub papierowe. Obraca JB, gada za nich, wyprawia różne
figle,
tak śmieszn
i naiwne 1 iż pierwwprowadza rozmowy częstokrć
(spektator) tak dobrze uśmiać
się
może,
jak
szy raz je widzący
na jakiej scenie komiCznej teatralnej. Sławny
z dowcipu Szopkarz,

1
)

S. Z. ierpńsklS
(Bistor. obraz m. Lublina 1 Warsz. 1843 1 str.
142) powiada:
aż
do popielcu, chłopy
noszą
po mieśc
n Od tych świąt
(Lublinie) s z o p ki 1 znajome wszystkim. Inni chodzą
z g w i a z.
d a m i z papieru klejonemi 1 na wysokim kiju; w rod ku tej gwiaz świeca
; śpiewają
przytern piosneczki 1 jak wsz~uie
dy pali się
w Polsce."
"Oprócz tego chodzi jeszcze krako wskic wesele; dzieci
od ośmiu
do piętnasu
lat 1 przebiają
się
za włościan,
idą
z latarnią
przez ulic~,
trzaskjąc
batem, krakowiaka śpiewają.
Zawo łani,
wchodzą
do domów 1 śpiewają
różne
pieśn
kraow~ie
1 tań 
czą
krakowiaka, polonesa, mazura."
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jest czasem przez mieszkańców
bardzo poszukiwany, dla ubawienia z branych dzieci wiejskich."

3. Z kol~;dł
chodzą
w tutejszej okolicy (od Żółkiew,
Gorzkowa) w drugie święto
Bo:!ego Narodzenia wieczorem 1 i na TrzyKróle. Dwie dziewczyny, wyuczywszy się
stosownych śpiewó,
idą
od domu do domu kol~;dując
pode drzwiami. Parobczaki ze skrzypkami osobno chodzi}.
Przed zac~;iem
śpiewu
, kol~;dnicy
pytaj~J
się
pod okienkiem chaty:
"Panie gospodarzu, pani gospodynia,
czy nie każeci
rozweslić
swój dom ?
a czy każeci
bo nadchodzi czas i godzina."
Tam, gdzie gospodarstwo z wenątrz
zapuka w okno, dając
przez to znak odprawy, nie śpiewają.
Przeciwnie 1 śpiewają
wówczas, gdy im :!adnej u okna, lub przychlną
dazą
odpwieź.
Na odebodnem żegnają
gospodarzów życzenim:
"Bądźcie
weseli, jak w mebie anieli." Poczcm pod sąiedn
idą
chatę.
Parobczaki obchdzą
głównie
te domy, gdzie mieszkają
dziewcz~;ta
te ostatnie znowu śpiewać
zwykli kawalerom.
W trzeci dzień
świąt
Bo:!ego Narodzenia, dwóch parobków
obchodzi zrana wieś,
prowadząc
z sobą
wołu
czar n e g o i śpie
wając

kolędy.

rzadko ju:! widzeć
Szopkę

P••t n

bleirll

tu można.

g~y

al

u l) l li.

'1•l waola a -

Zaaleili " ilobtczku, w RttlrJrm m1uteczku, Jezusa ma

~~

..~ . .~!E;: r:__
'1I~:[- f_~.",
__
-=Es~:

Osioł

mu • wolem
usłgj"

klęaJ4c,

.,li _~=:-t
•naJ•• adoruJ•••

_

olei kjego.

-

ltńłurgo.

•=

:-<
_ ...
__=._

t•onyc1ela

8\Hje o.

o b. ks . .M. Mioduszcwskirgo: Śpie1'nk
kościelny
(dodatek lszy), Kraków 1838-41, str. 431.- Kantyczki fol. 1!.15.
Lud, Ser XVl.
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Po zwrotce 5tej atoli, doać
jeszcze należy:
Oddawszy ukłony,nastroili strony,
zagrali.
i wesoł
Na basach, skrzypeczkach,- tludkach, multaneczkach,
a drudzy tal1cowali.
Inni zai! masło,
owcze s~rki
1
mióu, bryndze, kiełbasy
i szperki,
na prezent oddawali.

2.
Puła"J.

H•uyjua pny ..edl na iwlat prnrdliwy,
Prorok ucny & wielkiemJ dziwy,

który pnH nrolo anakl
dal 'ft'Od&ie wlane amakl

3.
~"'

-=E
• ·•

~ _;;..; •

-

Tam pr>y dolinie,
pa)li8my o · wieukt

~ - -r u·-~
E2::f
-•-+--.-+-

__:::::;;; .
ll:nycz• w m~Ście

- tl~-

...~

;l "

- -ioA<+~

pl"'tunko'f.-le,

~.-

~·-:

w gęotej
knewlale
" cuduj krain te.

- .

~

-·

do Betle

ob. ks. M. Mioduszewski:
151 -152.

-+I~ ~

.,_ L.,.

Pastorłki

·

-~ -~

.....--- , :l.-ł=~tci
A my

wzięła

•prędko

--aniołwe,

=:tJ-~ -- =============::::::=
-----------Jtm.

i kolfd!l, Kraków, 1843, str.

dziecina tai~euj
z nami,
się
pod Loczki: łup,
cup, nóżkami.
No Kuba, no Michale,
no W alesku, no Iwanie,
no dudki, no.
się
dziecinie spaty zachiło,
5. Małej
wskazuje na dudki: żeby
przestało.
Już
Kuba, idż
Michale,
idź
Walesku1 idż
Iwanie,
do swej trzody.

zwrotka 4 _ .Mał

!t:

:c==_
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zwrotka 8. Ja piekarz chleba upiekę
tobie.
ja kuśnierz
kożuch
uszyję
tobie.
Ja powrżnik
powróz ukręc~,<
tobie,
ja cieśla
krzyż
wyrąbię
tobie.
Ja kowal gwożdzi
tobie ukję,
na ręce,
nogi, Jezu, podaruję.
9. Maryja słucha,
uważ
sobie,
to tobie.
mówi do Jezusa: zda się
I to ei się,
Synu, przyda,
gdy cię
Judasz żydom
wyda
na męki
srogie.

t-~u.

4.

-.~_,!lot

·-:--u--+'----..____ ....,.___
.....

_:_ 4-:ri~1" .---r-.=:.";_
"

_..J

W Betlejem słlwnem,
Gdym w budzie "i'dlJał

:t4;i-.!_~"'

---•-< '-• ..,_ ~
Anioł

-<--7_!::eJ:.=

- --+-

K~Jba

powirdz•ł:

ob. ks. M. Mioduszewski: Pastorłki
1~.Kantyczki fol. 225.

--!-+-- 1

_.,. .,. __--;x

t'tUf"m nltdAwnyru.
.

Kollsl<owola.

.J._r=~-!1

bracie

cuda sir

tjl\

mily,
-

wiły

Kraków 1843, str

t. Kolędy,

Strofa 7a: Napił

się
wina- Rtary uziadowinll.,
i tak mocno zasnął.
Zasnął
na żłobiezalipiewal sobie
aż
się
Jezus rozAmial.
Panna wola: ~:;tójcie,
~tlijce,
a przecie się
Boga bójcie,
dziadka nie mordujcie !

ob. ks. Miodnwz;«-wski : Pai>lorafhl /(olf!ly, Kraków t&t3, str. 151-2.

trofa 13:
.Michał

wymawia 1
ja z dachu,
A na~z
Franek a Jan chudy- skrył
oj skrył
się,
się

zleciałm

ja nic
że:

złame nogę

we dzbanek,

wlazł
się

skrył.

mo~ę,

w dudy,
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Strofa 14 :

Kiedy Ci!} odchodzim, pociecho nasza,
te ochfiary, idąc
do lasa.
Kuba daje swe ofiary,
co kto może,
przyjm to Boże,
utajony.
U pani gospodyni, są w koszu sery,
nam, dajcie, choćby
ze cztery,
a dajcież
Da. z tych czterech, choćby
jeden,
z chlebem,
da zjemy go, choćby
i pójdziemy.
przyjm-że

15:

6.

~- -}l-c
· ~
tiłrf:3~ --- ~t:J=l;-±.+1
Hej bej

- . _-_
roua,

~~

Paona

leUja,

Pauoa

3.
4.

5.
S.

~

)laryja.

Hej

pOTO -

dslla,

Paoa Je-

--- --------=

-o~ _- ci
-

=--

-

-: = = - -

'Maryja.

l. Hej hej, lelija- panna Maryja!

2.

od Pulaw (Osiny).

pana Jezusa
Hej pordziła
panna Maryja.
Hej hej, lelija- panna Maryja!
dwoma bydlątkoma,
Tam między
tam leży
słoma,
barłożeczkm
1
tam pordziła
pana Jezusa
panna Maryja.
Hej, bej, lelija-panna Maryja!
pana Jezusa
kaj go kąpał,
panna Maryja?
Hej, hej, lelija- panna Maryja!
tam między
dwoma góreczkoma1
tam bieży
woda strużeczkoma
1
tam go kąpał,
pana Jezusa
panna Maryja.
Hej, hej, lelija-panna Maryja!
pana Jezusa
w co powijał
panna Maryja?
Hej, hej, lelija-panna Maryja!
panny pogłwniczek,
w naj św.
w święt.
Józefa przyaśnicek,
w to powijał
pana Jezusa
panna Maryja.

7. Hej, hejlelija-panna Maryja!
W czem kołysa
pana Jezusa
panna Maryja ?
8. Hej, hej, lelija-panna Marya!
tamiędzy

dwomałtrzyk

tam kolebeczka zawieszonatam kołysa
pana Jezusa
panna Maryja.
9. Hej, hej, lełija
panna Maryja!
ktotam pojedzie, zakołyse
śmiel
sam się pan Jezus do niego rozpanna Marya.
[śmiej,
10. Hej, hej, lelija- panna Mary a!
same się kościły
potwierały
bo się pana Boga uradowłypanna Maryja.
11. Hej , bej, lelija- panna Maryja!
same i dzwonki pozadwniły,
bo się pana Boga uradowłypanna Maryja.
12. Hej, hej, lelija-panna Maryja!
same się świec
pozalły,
bo się pana Boga uradowły
panna Maryja.
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13. Hej, hej, lelija-panna 1aryja! 14. Hej, hej, lelija-panna Maryja!
sama się mszaświęt
odprawił,
Bama monstrancya występoał,
bo się pana Boga uradowłbo się pana Boga uradowłpanna Maryja.
panna Marya.
Pieijl\ ta
Pa~torlkch

zbliiona do zamieszczonej w ks. Mioduszewskiego:
str. 75.
treści!J.

7.

~J:._i'V
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Dola Jedoego
Gdym uso•l ,.rlęłkitj

Pula....,..
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-

--r0 pól

r $~-E. __
~ B_:v.:1=33
.....,:J;;Lti_E

"""
Noe wiem

• nocy
nic • mocy

rzy na jn i•, czy mi ai~

inilo,

_- . ~
"'

"

""

ie wedle mej budy

aloolce awiecolo.

o b. ks. Mioduszewskiego: Fastoralki i
Kolędy,

Kraków 1843, str. 50.

8.

1. Kiej Maryja wędroał,
do miasteczka podążał.
2. W miasteczku ją nie przyjęto,
jeszcze ją psami wyszczuto.
3. Wyszła
w pole, w szczere pole,
w szczere pole, na podole.
4. Obaczył
ogrodniczka,
w szcerćm
polu komorniczka.
5. "Ogrodniczku, przenocuj mnie!"
nA ja bym rad przenocwał,
6. ale mi urząd
przykał,
żebym
nikogo nie nocwał.
7. ldż
Maryja, do tej szopy,
będzies
miał
nocleg dobry.

Radennlca.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
I-~ud

Co eię

iwieci

w nowej
•fnł.

sobie spoczywał,
swoim nóżkom
folgwał.
A nie wyszła
i godzina,
oświecła.
Rtraszna jasnotić
Ogrodniczek zrozumiawszy,
zy:
na kolana uklęnąw
Żeby
ja był
wiedzał
o tem,
leżałbym
był
sam pod płotem.
I kazłbym
łoże
wysłać,
Maryi się
na niem ukłaść.
A dziękuj
ci, miłyPane(Boż),
a za Twoje nawiedzanie.
Coś
nawieUzć
tu mnie raczył,
ro~
ty o mnie nie zahcył.
.'er. V, str. 236, nr. 45.
Będzies

(Pana; go podana
koń

aiodlany ,
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świec
w nowej si ni?
5. l wyrł
złota
brył:
(Pana)gospodarza koń
osidłany.
a gdzież
to złot
podzi~jl"my
go, ubierają.,
6. Do złotnika.
je zaniesiemy,
2. Siodłają
zloty kielich ul(\jemy.
na wojenki'} wy~łają.
3. I wyjechał
w szczere pole,
7. Zloty kielich, srebną
czarę,
i objechał
żytko
swoje.
Panu Jezusowi na ofiart:.
4. I napotkł
dzikie świne,
8. Kto tym kielichem pijać
bętlz
one ryją.
tam pod jedliną.
Sam pan Jezus po kolędzie.
9. Sam pan .Jezus z j - aniołm,
i najświętsz
Panna z święczkam.

l. Co s1ę

.,

e?

Lud Ser. V, str. 237, nr. 47.

IQ.

-f~t=
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Hej nam hej l Poszttl Mactrk po

1. Hej nam hej!

2.
3.
4.

5.

od Pulaw (OsinJ).

t-: r.
kol~dz

it,

u:~i'd

: -g~=łtf1

l(

sobie z. wójtem w rzędie,

hej nam

hej .

Maciek po kolędzie,
zasid(ł)
sobie z wójtem w rzędie,hej nam hej!
Hej nam hej! A Maćkow
poszła
po wsi,
wyjedli jej zapskę
psi,--- hej nam hej !
Hej nam bej! Maciek gada o kożuch,
a Maćkow.
o fartuchu,- hej nam hej !
Hej nam hej ! A ty Maćku,
nie bądż
taki,
są
na górze w beczce kłai,
- hej nam hej !
Hej nam hej! Ty Maćkow
nie bądż
taka,
są
konopie, będzie
płacht,
hej nam hej !
'1.'tmem do tych, jakie SI!- w Ks. Mioduszewskiego:
Melodya zbliżona
Fastoralkach t Kol~dach.
Kraków 1843, str. 68-74.
Po~>zed(l)

11.

\Vuań

t ie

pa · strr:te mali

• d:r.i~cae
spali
Pnyskocu - my do nopy,
do Rellr
- jem w okopy.

pokii. bt

Kraśnik.

Ogłoszna
wam
nowlna,
panienka IJO wiła
1yna.
Walenku:go,
rozkosxne.:o, b)'n&
Bo~g.
ZoaleiliSmy lam osia '· woh!m kłfct,y.h
przy i.łobe
apolem.
pny dziec~n,
n1euowl~ci,
ślczuern
p•nie{1clu

Kraków 1843, str. 211.
ob Ks. M. Mioduszewski: Fastoralki i Kolędy,
(mełodya
ta czasami używan
i do pieśm
: w Przyskocę
ja do tej
szopki z cicha"- lecz wówczas pólnuta w lym i 2gim takcie zamienia się
na dwie ćwit:rcoe).
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:i. Nowy Bok.
S. Z. Sierpńsk
(Ilistor. obrdz m. Lublina, Warszawa 1843,
str. 135, 142) mówi:
nowego, bal (w Lubli"Dnia ostatniego roku 1 jako w wilję
nie) na dochód Dobrczynśi;
o godzinie dwunastej w nocy huk
trąby
przerywa tańce,
stót nocny z tarkoą
przechodzi sale 1 n~t
stępują
powinszowania, i bal dalej się
kontyn uje."
uroczyste odbywa się
n W nowy-rok po wszystkich kościłah
naboteńsw.Upowszechniony wszędie
zwyczaj przesyłani
biletów noworocznych (z powiszowaniem) zachowuje się
i w Lublinie.
Domownicy lub bliżs
przyjaciele wszelkiego stanu, ustnie winszu·
ją
sobie. Następują
zabawy; niższa
klassa (ludzi) wesoł
pije, za·
pominając
o wszystkiem co minęło
, i cieszy się
jedynie nadzieją,
it nowy przysł
rok, niezawodnie ich poloteniu pomyśluiejsz
obrót nada. Insi żałują,
upłynioeg
czasu, bojąc
się
aby jeszcze
gorzej nie było.
Inni wyleają
łzy
nad sweroi wspomnieniami.
Lecz to się
dzieje wszędie; wszędie
ludzie weslą
się
lub płaczą."
"Wieczorem szopki, gwiazdy i krakowskie wesela, przechodzą
(jak to już
wspomniano wytej) po ulicach 1 i odwiezają
domy, gdze przez gospodarzy uraczeni bywają."

ką

6. Trzej-króle.
l. nNa dzień
Trzech królów, (mówi Gluzińsk},
zamiast z szopszopkarze z g w i a z d ą paierową
olejem wysmarowaną.
w środku
której pali się
świeca
i daje jasne światło
na wystagwiazdy o ośm1u
lub sześciu
promieniach
wie, istotnie w kształcie
od środka.
A to czyniq, na pamiątkę
owej gwiazdy, która trzech
królów do Betłbmskij
szopy doprwaził.
Dziwną
jest rzecą,
gdy cza em nawet tydzi muzykanci podchzą
z podobneroi figlana instrumentach i porzekęcan
śpiewają
kolędy
')."
mi, grają
chodzą

1
)

Bawią

ch~tnie

oni tym sposobem pospólstwo, które żartom
podobnym
1ię
przysługje
i nawet wynagradza. I tak, na przykład,

112
~

2. W dzień
świfjta
Trzech- króli, słudzy
dworscy pokojowi,
dla dostania poczestnego na piwo od pana, zastwiją
stołem
drzwi wchodowe z pokojów do sieni, na który-to stół
nakłdą
chleba. Poczem wyołują
pana za jakim interesem do sieni. A gdy
tenż
do drzwi zastawionych przyjdzie, kłanijąc
się,
winszują
mu
święta
i życzą,
aby go się
chleb trzymał
tak, jak na tym
stole, i nie odstawią
stołu
ode drzwi, dopóki im się
Pan nie wykupi. Ten zwyczaj upowszechniony jest na Mazurach, a bardziej
jeszcze na Rusi zamojskiej, koł
Janowa ordynackiego (pod Frampolem, Gorajem i t. d.).

'2. Za1msty.
u nas, t ak i w Lublinie (mówi Sierpńsk),
n Jak wszędie
bucznie odbywają
si!j zapusty. W każdym
prawie domu myślą
w tym czasie o zabawach, aby przed długiem
uspokojeniem p os t u, nahulć
się
do woli. Prywatne wieczory z muzyką
i tańcmi;
publiczne bale na korzyść
Dobrczynśi
, zwyczajne co tydzieil,
kostiumowe i maszkarady w salach kasynowych ( Casino) miejskich
wyższą
publiczność.
Największ
liczba osób ua
dawane, zajmuą
balu publicznym zebranych, przesło
dwieśc
wynosi. Bilet na bal
kosztuje złotych
pięć,
familijny dziesęć.
Balom tym przywodzi Sfj·
dziwy i szanowny Wincenty Słotwilsk.
Tak Lublin goniąc
stolicę
w guście,
czulośi
i zbytkach,
pienądz
wniesiony z dalszej okolice,
skład
w ludzkości
przybytkach.
Wyrzekł
to Mikołaj
Wilczopolski członek
T owarz. przyjacioł
nauk Lubelskiego, przesółając
na wieś
spis zabaw karnwłoych
w Lublinie 1823 roku. Wówczas, prócz balów, amatorowi e z naj-

jeden śpicwał:
"Przyjechali trzej królowie we czterech,
hej, hej ! we czterech, we czterech, we czterech, we czterech."
Ktoś
go zapytł:
"a jak mogli jechać
we czterech, kiedy było
trzech królów?" - Na to żyd
odpwiezał:
"No! a przeciż
furman był
czwarty. "
(J. Gl.)
żyd
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znaczniejszych w mieśc
osób, zbierali si~
dla przedstawienia sztuk
teatralnych na dochód Dobrczynśi."
"Ni~sza
klassa, zwykłm
wszędie
obyczajem obchodzi zapusty. Zazwyczaj powiększają
się
zebrania na. gospodach i szynkach, gdzie huczna muzyka (zwykle żydów)
brzm1 ciągle
1 a kiehszki napełijąc
gardło,
wypróżniają
kieszenie nemiślruka."

S. Ostatki czyli Kus aki.
l. Lud wiejski w Lubelskiem, a miejscami w Sandomierskiem
mięso
i Krakowskiem, ostatnie dnie zapust (mianowicie Niedzlę
pustną)
zowie ku s ak a m i. Nazwa ta (niekiedy ku s e d n i) czy
z kusy m t. j. diabłem?robi zapytanie Grz.
nie ma zwiąku
Kostrzewa (Ant. Wienia.rski) w powieśc:
"Siedm" (Gazeta Codzienna, Warszawa 1852, ur. 341).
2. J. Gluziń
ki mówi:
"Mniej więcej
okł
dwóch miesęcy
po Bożem
Narodzeniu,
przypada znowu jakoby uroczystść,
ostatek zapust, czyli jak krócej mówią:
O statki. Są
to trzy dn1 porzedając
post wielki,
które inaczej pospólstwo ku s ak a m i albo dniami szalonem i nazywa (pod Zamoście,
Szczebrzeszynem i t. d.). Niedziela, poniedziałek
i wtorek przed wstępną
środą
nazywją
się
ku s e, podob~e
według
tradycyi ewangelicznej: diabeł
ku sił
Chryno ztąd,
stusa; a po ni ewa~
wtenczas szczególniej na dobitkę
zapust wło
ściaństwo
pije bez litośc
nad sobą,
i przytern powszechnie zdarzają
się
przypadki, wnosi ztąd,
że
w te dni diabeł
ludzi kusić
nie przestaje."
"Na Powiślu
młode
chłopaki
i parobczaki przebieraj!} si~
natenczas, wyracją
do góry fulr~m
kożuchy,
kładąc
maski lub
smoląc
twarze węglami
dla niepoznania, opasują
się
powrósłami,
przyawiją
sobie sztuczne brody i biorą
rogato czapki lub stare
stosowane kapelusze , tysiączne
płatją
figle chodzą
po wsiach
do chałupy,
strazą,
nawet starszych, zarówno jak
od chałupy
dzieci. Niekiedy ubierają
b a c h u s a sadzjąc
go na beczce, którlłJ
ciągn
na sankach i dawszy mu zamiast fajki, garnczek kwartowy
Lod.

ser. XVL
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osadzony na kiju, wymagją
od gospodarzy motniejszych jedzenia
i napitku, jakoby od swojego botka."
wieczora włościane
tańcują
do upadłego,
a
"Katdego, zaś
z Wtorku na Srodę
do północy,
to jest dopóty, dopóki dzwon kościelny
nie ogłsi
zac~i
wielkiego postu. Przy kościłah
bowiem pilnują
tej godziny i w dzwon wielki na zacęie
postu dzwonią.
Nie wszyscy jednak po uderzeniu dzwonu rozchdił
si~
z karczmy do domu. Zostajł
tam jeszcze gosposie i niektórzy gotańcują,
hulają
czyli z prze&fłdu
spodarze; piją,
11 na konopie•
aby im się
konopie dobrze rodziły,
a taka hulanka jeszcze we Śro
dę
ciągne
się
prawie do południa
, a czasem nawet do wieczora,
Spiewają
wtenczas zaraz po ud~:>rzeni
w dzwon kościelny:
"Bywaj-że

mi zdrów, mój

miły

zapuście,

cztery spery (11perki słoniy)
w grochu był,
a pi'łta
w kapuście."
3. W Biłgoraj
u w Ostatki, różne
tet chłopy
wyprawiaj Ił
figle, I tak, n . .P· jeden przebiera sit; za osła,
ma przyprawne dłu
gie uszy ; na plecy kładzie
kawł
czerwonego sukna, niby czaprak;
chłopzyk,
za
a na tym czapraku siada mu na karku drugi mały
jeżdzca;
tego zaś,
zowilł
niektórzy : B ar t o s z e k.
Inni przebiają
się
za niedtwiedzia, byka, kozła
czy kozę
i L d.
4. W Ostatki jest zwyczaj, że dziewczyny, które w ciągu
karnwłu
za mąt
poszły,
muszą
w ostatni Wtorek okupić
si~
wódką
od natręcw
parobków. Wódkę
tę
dajlł
one zgromadzonym
w karczmie , gdzie po raz pierwszy zabieraj l! one miejsce między
m~atki.
Przebierania si~
zaś
tadnego w ten dzień
nie mL
(Gałęzów
i Wola gałęzowsk).

9.
Wst~pna

środa.

l. L. Gołębiwak
(Lud pol&lci, Warsz. 1830, str. 50) mówi,
te: w Lubelskiem obok wiary w gusła,
czary, sobótki i t. p. ma
popielcowi&, któflł
to Smie~
miejsce t o p i e n i e Ś m i er c i we środę
ze słomy
lub grochowin uwinąszy,
na wózku mały
obwoq
po wsi, po czem w rzćce
lub stawie t o p i Ił, albo p a l~&.
2. S. Z. Sierpiiiski (przy opisie Lublina, str. 137) powiada:
w P o p i e l e c po kościłah
odbywa się tu jak wszędie,
nabote6-
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stwo i ceremonija z poiłem,
przy zasłoniętych
ołtarzch,
rozpoczynaJą
czas postu, i czas rozmyślani
religijnym o męce
i śmier
ci Chrystusa poświęcny.
Pospólstwo odprawia tak zwane połu
czyny, czyli pije po szynkowniach, jakby na ostateczne spłukanie
zbytków zapustnych.
z okolic
3. J. Gluzil1ski (w rozprawie o zwyczajach włościan
Zamości)
mówi :
"We Srodę
wstępną
dziewkom i chłopakm,
którzy się
upły
nionych zapust nie pośieszyl
pójść
za mąż
i pożenić,
podstęnie,
zcicha i nieznacznie zamężne
kobiety i żonaci
przyceiają
z tyłu
na szpilkowych haczykach klocki, aby ztąd
wzbudić
śmiech
na
widzach i pogardę
noszącyh,
że
kiedy nie chcieli dźwigać
jarzma
małżeńskigo,
niech dźwigają
klocki. Niektórym zamiast klocków,
przyceiają
po trzy a nawet po pięć
skorup całyh
z wydmuchanych jaj kurzych, a to u nich jest daleko śmiesznj,"

tO. Post wielki.
ś. Józef.
"Wszelkie zabawy cihną;
nie ma tal1ców, zebrane towarzyrozmwą,
kartami lub skromną
tylko muzyki} fortepianu bawią
się.
Wszyscy wspominają
zapusty, i wzdychaj~
do wiosny, której każdy
z utęschniem
wygląda."
"Nadchodzi &w i ę ty Józef. W dniu tym wolno prawym
Chrześcianom
używać
wszelkich zabaw. Wieczór ś. Józefa po wiesię
mały
balem."
lu domach kol~ezy
,. W kościłah
lubelskich oprócz zwykłego
nabożeństw,
śpie
wają
co tydziei1 po poludniu znano "gorzkie żale"
na które
wiele ludzi zgromadza się.
Te gorzkie żale
mają
swoje właście
dnie; i tak: w Katedrze śpiewają
Je w niedzlę,
w piątek
u Domiu ś. Ducha, we śro
nikanów, we wtorek u Bernardynów, w sobtę
dę
u Karmelitów."
,. W W i elki tydzień
kościeln
ceremonij e, już
od palmowej !'iiedzieli, większą,
przybieają
okazłść.
W wielki czwartek,
biskup Lubelski dwunastu dziadom umywa nogi, całuje
i jałmużn~}
obdarza. W w1elką sobtę
święcą
wodę
i tarnię.
Wrele osób obchodzi piękne
przystrojone po kościłah
groby Chrystusa. W da-

stwa,

ll6
wnych czasach, z

niż
dziś
nabożei1stwm,
obchodzono
przytaczam tu wyj~tek
z dzieła
ks.
prowincyał
Jezuitów, pod tyułem:
Ososi~
pa11Ów świat
:
Trybunał
Głównego
koronoego w Lnblinie (Antoni Łojk,
krajczy Oszmiańk
herbu Wąż)
w sam wielki
Czwartek przybywszy na rynek słomiany
zwany, z całą
asystenryą
panów Deputatów wziął
krzyż
bardzo długi
na barki, i udając
podróż
na górę
Kalwryją,
szedł
przez miasto aż do kollegiaty
ś . Michał.
Żaki
z przedmiśca
Leszcyńkih,
studeńci
i mnóstwo
ludzi, śpiewając
rozpamiętywne
męki
Chrystusa Pana, w wielkim
ordynku za nim postęwali.
Gdy cał
ta kalwakata weszła
do
kościła,
kilku Retorów rozpcynał
mowy ku uczczeniu męki
Zbawiciela."
wi

ę kszem

w Lublinie wielki
Włauys.
Żółtowskieg,
bliwa S[Jrawa w poniżau
"Roku 1736 Marszłek

tydzień;

l l. Wielkanoc.
l. S. Z. Sierpńsk
"W niedzlę

(w opisie Lublina) mow1:
rano uroczyśie
obchdzą
po kościołah
Resurkcyę.
Potem święcą
się
jaja, różnego
gatunku mi~
so, pieczywo i t. d. pod ogólnem nazwiskiem ś w i~ c o n e g o wsz~
dzie znane. u
"Jak wszędie
też,
tak i tu, pierwszy dzień
familij e zwykle
przeędają
u siebie, drugiego zaś
dnia, w poniedzałk,
mieszkań
cy katdego stanu, wszyscy prawie, rozchdą
się
po mieśc
i odwiedzają
znajomych, święcone
z niemi jedząc."
"Dawnych czasów oprowadzano po mieśc
o s ł a uplecionego
z e słomy,
a przechodąy
lud zdejmował
czapki i klęał
przed
tą
procesyą
na ulicy. 11
2. J. Gluzińsk1
(zwyczaje włościan
z okolic Zamości
i t. d.)
mówi:
"Po wielkim poście
nadchodzi uroczystść
Wielkiej Nocy.
Wiele natenczas robią
przygotowania na święcone.
W racj~J
ze
święconem
(od poświęcena
go) z kościła
do domu, wierzą
że
ten
więcej
sprowadza na siebie błogsawieńt,
kto wcześnij
do
domu wróci."
wielkanocą
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"Po południ

w ten dzień
Wielkiejnocy, chodzą
chłopaki
i
po wsi , przechwalją
się
z pięknośc
swoijeb jaj malowanych czyli kra s z a n e k.
świątecz
"Nazajutrz po Wielkiejnocy, to jest w Poniedzałk
ny, szczególniej na Powiślu,
panuje zwyczaj oblewania się
nawzajem zimną
wodą,
a to się
s z m i g u s e m mo kry m nazywa. Gospodarze powa~niejs
nachodzą
domy kumów i sąiadów,
a przynosząc
z sobą
wodę
zimną
w butt>lce, biorą
za ręce płeć
~eńskl}
i oblewają
ich palce bez szkody odzienia i zdrowia, lecz potem
płoche
chłopaki
i dziewki leją
się
wzajemnie wodą
pełnroi
konewkami i dzbankami, którą
czerpią
w lada rowie, a ztąd
powstają
gonitwy, swawole, czasem skaleczenia nawet."
się
mogą
według
u"Oblewania takie wzajemne powtarzć
podobania a~ do Zielonych świątek,
a ztąd
urosł
przysłowie:
"do
Zielonych świątek,można
się
lać
wodą
i w piątek."
"Tak jak po Bo~em
Narodzeniu, dzieciaki zwykli chodzić
po
koleoqzie; równie też
uboższe,
na Wielkanoc chodzą
po szmigus i e. Smigus znaczy datek jajka, piroga, placka. kawł
mięswa
lub coś
podobnego ze święconeg
dla. tych biednych dzieci."
3. W P o o i e d z i a. ł e k wielkanocny , zbierają
się
chłopaki
wiejskie i chodzą
od domu do domu, śpiewajl:
"Wielki dz1ś
nam
dzień
nastł."
(od Bychawy. Gałęzów).
Tam, gdzie w chacie zastną
dziewcynę,
oblewają
ją
wodą;
gdzie dziewclłt
niema, nie dopuszcają
się
tego. Gospodynie zaś
dają
im po dwa, trzy lub cztery juja. Nazbierawszy du~o
jaj, obierają
sobie jedną
chatę
na. odpoczynek, i je~li
gospodarze ich
tam przyjmą,
gotują
uzbierane jaja, jedzą
je poijaąc
wódką,
a
muzykę
nawet (w razie przyzwolenia gospodarzy) sprowadzją
i tańczą.
Przed dwoma laty był
zwyczaj, 1e i dziewcęta
chodziły
na
tę
zabwę,
ale od dwóch lat stał.
się
ona zabwą
czysto kawalerską
(r. 1860, Gałęzów).
dziewcęta

12. Przewody.
N a-Przewody (od ółkiewŻ
i Gorzkowa). We dwa tygodnie
po wielkanocnym śmiguse,
parobcy śród
śmiechu
i gzów razem
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z dziewczf,Jtami, schodzą
sif,l w Niedzl~
od południa
do karczmy.
Parobczaki bowiem dziś
rano nie korzystali ze słu~ą,cego
im prawa powtórnego smigustrowania (oblewania wodą,)
dzieuch.
Taką,
wspaniłomyślć
wynagrdzją
one zatem młodzieńc
p isk a m i (pisankami, t. j. upstrzoneroi barwą
jajami); wszak :te,
za baracz zwyczajowy, parobcy zwykli im zaraz składć
dobroobrazkach, wstążkach
i t. p. do której to
wolny w pierśconkah,
uciechy mięsza
się
obficie i gorzałk.
Wieczorem zabwę
zamykają,
tańce,
które trwają
do północy.
Kto najwięce
z ' sobą
zabierze
p i s ek, tego najbardziej n a w i e d z aj ą, bo szczodrota, tu jak wszę
dzie, zniewala sobie przychlność
ludzką.

l 3. Majówka.
"Pierwszy maja. Wiele osób (jak mówi Sierpńsk)
w dniu
z Lublina, dla użycia
wiosenneJ przetym wychodzi lub wyjeżda
chadzki. Studenci idą,
także
razem wszyscy ze swymi uauczycielado Sławink,
Dąbrowicy,
Jakubowie lub Głuska.
mi na. majówkę

l ł.

S. Stanisłw.
S maja.

"Uroczyste polskie święto,
dawniej w dniu trzecim tegoż
mieobchodzone. Odpust w Katedrze lubelskiej i u Dom10ikanów."
siąca

t~.

Zielone Świątk

1
).

J. Gluziilski mówi o ludzie z pod

Zamości
i t. d.:
n W Ztelone wil}tkś
nie wiadomo dla czego na. szyby okien
przylepiaj!} liśce
z drzew tu i owdzie; podobnie jak to czynifł
~y
dzi, przyleiając
różne
figury ludzi i zwierąt, zręcnie
wycinaae
z papieru."

1
)

S. Z. Sierpńsk
robi przejażdkę

twierdzi 1 it w dniu tym wiele osób z Lu biba
do Puław.
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"Nadto, klepisko czyli poleę
(dolną)
w izbach i sieniach
" yściełają
tatarakiem zielem (tatarakiem) świeżo
na ten cel urzni~
tern. Podobno czynią
to tylko dla ozdoby swych chałup
i pociechy, że doczekali świetj
zielonśc
wiosny, lubo posypywanie tatarakiem ziemi w mieszkaniach , odświeża
powietrze i wygubia
owady."

t 6. S. Trójca.
"Dawniej na Zamku w Lublinie (mówi Sierpńsk)
1 potem
w starej Farze (ś.
Michał),
teraz zaś
w .Katedrze lubelskiej, wielki bywa odpust, na który dużo
ludu z pobliskich wsi przychodzi."

t 1.
Boże

Ciało.

"Odpust uroczysty w Katedrze lubelskiej. Po nabożeństwi
liczna processya z celbrą
biskupa, obchodzi ołtarze
w starym rynku ozdobnie wystawione. Taż
ceremon1ja powtarza si~
ast~pnego
czwartku z kościła
ś.
Ducha po Krakowskiem przedmiścu,
zaś
w niedzl~
od Dominikanów po Rynku."

t 8. S. Jan Cbrzeiciel.
"W

łupy

świętego
Jana Chrzciciela na całym
froncie cha(w szczeliny) zielone gałązki
z drzew i ziół.
Równiet
ma to zapewne jakiś
zwiąek
z obrządkiem
puszczania w ten dzień
wianków na wodfJ 1 który zachowują
gdzieindziej mieszkańcy
nadwodni t. j. głównie
nad Wisłą."
Gluzińsk,(
zwyczaje włościan
z okohc Zamości
i t. d.).
wiglją

zatykją

Pod Annopolem, Józefowem (nad Wisłą),
odprawiano do niedawna Sobótki 1 zwane tu zwykle Ogniami belicznemi (z bylicy)
lub świętoJańsker
tych, Jakie opisalśmy
w Seryi II
1 naksztł
(Sandomierskie) str. 118 . Dziś
tylko krótkie z nich jeszcze pozostały
śpiewk
szydebne o dziewcętah,
J&k n. p.
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12.

l. Ma wianeczek z ruty

3. Ma wianek z żegawki,
nie brak jej zabawki.
4. Ma wianeczek z krasi,
(kraś,
fem. kwiecie grochowe)
wydęła
si~
w pasie.
5. Ma wianeczek z kopru,
co się
ruszy, to pru i t. d.

kawaler jej suty.
2. Ma wianek z fijolków,
nic brak jej kochanków.

19. Sobótki.
J. Gluzińsk
w rozprawie o włościanh
z okolic Zamości,
Hrubieszowa i t. d. (w Archiwum domowem Wójcickiego, Warszawa 1856, str. 432) mówi:
"Pod jesiń,
kiedy już
wszystkie zboża
sprzątnioe
zostały,
i kiedy ostatki wykopują,
kartofli, naksztł
dawnego święta
i uroczystośi
kupały,
odprawiją:
Sobótki.- Wtenczas to pasąc
swoje trzody bydła
i owiec, parobczaki i dziewki rozkładją,
ogień
szeroki, albo też
ustawiją
kopiec z drzewa osypany ziemą,
(w kształc1e
takiegoż
kopca Wfilglarzy), podalją
z pod spodu,
przeijaą
zdrowie drużyn
wódką,
grają,
tańcują
i przez
1 śpiewaj~J
ten ogień
skaczą
')."
,. W ognisko, do upalonego poiłu
i piasku zagrebują
ogdzie je mieć
mogą,
a rozprarzechy lub dzikie kasztany śwież,
żone
j~Jdro
rozsadjąc
skorupę
i strzelając
jak z pistoletu, rozrzuca węgle
i poiół
na różne
strony, a ztąd
obecni układją
rozmaite wróżby
swoich przysłości."
nZwyczaj tych sobótek w tej krainie, już
teraz po większej
częśi
ustaje; albo też
nie ma cechy tej uroczystśi,
jaką
w in·
nych okolicach Polski niedawno widzeć
i natrfić
można
było."

20.
Dzień

W dniu tym (mówi Sierpńsk)
Bernardynów i po innych kościłah
ne żałobne
nabożeństw.
1

)

Zaduszny.
w Katedrze
z okazłścią

Wisły,
śpiewają
W okolicach bliższych
te z _weselem i wiankiem weselnym

wtedy
mające.

pieśn,

1

u Dominikanów,
odprawiją
ran-

zwiąek

tak-
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21. Wilia
św.

Andrzeja.

Jest zwyczaj dziewcąt
(od Lublina, Turobina): a) chowanie
pod miski lub tl~oerz
kwiatka albo listka, koronki i czepka; b)
dawania psom gałek
z tłuszc,
c) puszczanie dwóch świeczk
woskowych zapalonych na wodę.
Która z dziewcąt
wyciągne
. z pod talerza listek, ta będzie
rutkę
siał
(t. j. zostanie paną);
która kornę,
ta będzie
za1
konicą;
która zaś
czepek, ta zostanie mężatki}
).
Czyją
gałkę
pies pierwej zje, ta też
pierwsza pójdzie za mąż.
Której się
świeczk
połącz,
ta się
wyda za mąż;
czyja
świeczka
najpierwej zgaśnie,
ten najpierw umrze.
Lej!} także
wosk lub ołów
roztopiony we wodę
na misce, pona cieniu, co powstałe
ztąd
figurki przedstawij~}.
tem patrzą

1

)

(w opisie Lublina) wspomina pokrótce i o Świę
S. Z. Sferpińsk
tach żydowskich,
co i my tu powtarzamy, nadmiejąc,
że
obchód tych świąt
i zabasów nicmały
tet wpły
wywiera na. hango~:pdtrcze
Chrześcian.
Mówiono: .Lud ten w każ
del i czynośi
dym kraju, a osobliwie w Polsce, jednakowe prowadzi życie;
w ntprzebigły,
czeto odmiennych nie okazuje obyczajów ; wszędie
nierzetelny, porządkiem
i czystośią
gardzący.
Toż
samo i w Lunadct· jest schludny i lublinie. (W Bukowinil! jednak i 1\lołda.wi
biący

porządek).

nZapu ty, 11 marca. Przez dwa dni żydzi
weslą
się,
piją;
rozsełają
po Chrześcian
pierniki, orzechy, wino i t. p., sami
zaś
odwiezają
si~
wzajemnie, rozmaicie poprzebierani."
"Wielkanoc. Wielkie zatrudnienie z macami (t. j. z pieczeniem mac, do czego, wedle dawnego podania, potrzebna im także
była
kropla krwi chrzśijat
kiej).
w maju,- Nowy rok,- straszny Dzień
są
"Zielone ;wtąki
dny,- potem Kuczki. Wówczas stawiją
sobie do bie iad i modlitwy, budy nakryte gałęzim,
lub wynoszą
się
na strychy, zerdachu."
wawszy kawł
"W czasie też
pełni
księżyca,
z wielkim krzykiem na dworze
w ród nocy, modlą
się
do ksil,:!yc . "

IAld. Bu, XVL
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Zażynki

i
Dożynki.

Zasiewki i Dosiewki.

l.
Józef Gluzińsk
w rozprawie o włościanh
z okolic Zamości,
Hrubieszowa i t. d. (str. 428) mówi:
coś
w sobie z odległj
"Zwyczaje ludu prostego zachowły
staro~ynści,
a pod wielu względami
one są
jedynym odcieniem
ich charakteru i usposobienia. Smutnie wprawdzie przet;dają
czas wiosenny i pierwszą
połwę
lata jako czas .przednowku, gło
du i niedostatku w domu; coraz jednak wracją
do wesołści
i ulata i w początkah
jesieni, kiedy zbiory zbo~a
i
ciech w końcu
ich w mo~nści,
wystarczania jakimkolwiek
ogrodowizny stawij~}
potrzebom. u
"Porządny
gospodarz włościan,
zebrawszy gromadkfJ swojej
s i~ za powiewem
czeladzi i najemników z sierpami, na uginające
wiatru zagony,- dobywa z zanadrza czyli z za pazuchy fiaszk~
z gorzałki},
nalewa czarkę
i przepija do przodkujące
żniwark
lub do pierwszego z robotników z wyra~enim:
"s z c z fJ ś ć B o~ e l"
a ten lub ta żniwark
odpowiada: ndaj Panie Boże!•powódki z kieliszka wylewa na zagon, naksztł
dawnych
tem resztę
libacyi bogom oddawanych i wszystkich innych robotników wódką
obdziela. Tego samego dnia wieczorem , powróciwszy z pierwszym
snopem żniwarze,
powtarzaj" kieliszki u gospodarza, jedzą
chleb,
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ser i co im Pan Bóg dał,
a uczta takowa, jakkolwiek skromna,
1
nosi nazwisko: Z a~ y n ki ).
Huczniejsze jednak BIJ: podobne za~ynki
we dworach, gdzie
odbywają
s i~ przy
liczba robotnika jest wielka,- i te czestokrć
śpiewach
i muzyce, a kończ~
na tańch.
u
wszystkie zbiory oziminy z pola zebrane zostały,
»Kiedy ju~
dwie nadobniejsza lub więcej
od innych śmiałe
dziewc~ta,
ubieraj~
si~
w wieńc
z kłosów
pszenicy i tyta, które stroją
w barwinek, jagody, kaliny, jarz~biny
i nasienne bukiety trzmieliny, a otoczone przez mnóstwo innych dziewic i parobków, przy śpiewach
stósownych do oklicznś,
przez nich samych układnych
lub
z muzyką,
śpieszą
wraz z zachodem
improwizowanych i cz~stokrć
słońca
na: D o ~Y n ki, do dworu '). Wtenczas to pan i pani przy
błogsawieńt
Boskiego i u~ywani
wzajemnych ~yczeniah
w zdrowiu darów niebieskich, odbierają
od dziewic ubarwione wień
ce, które one skłoniwzy
do nóg państw
swe głowy,
bez dotkni~
cia swoją
ręką
od!iją.
Czasem jednak dziś
zdarza si~,
te same
wieńc
państwu
wkładją
, a ci z niemi w pierwszą
one na głow~
parę
tańcuj~}.
Państwo
błogsawil}c
dziewice, dają
im po kilka.
złotych
do ręki,
lub zręcnie
i z uprzejmością
przy dowcipnych
~yczeniah
wrzucają
im w zanadrze, albo w przypasane fartuszki."
odbierajl}ce wieńc,
poda"W niektórych okolicach, państwo
ją
dziewcętom
farfury lub półmisk,
na środku
których kładl
wprzódy po kilka złotych;
a wtenczas katda dziewczyna skład
ręką
wieniec a pienil}dze zabiera. Zresztą
kaMa okolica ma jakieś

') K. Tańsk
(Hoffmanowa) w Rozrywkach dla dzieci (Warszawa
1826) mówi: Nieraz, w czasie żniwa,
skończyw
pańską
powinnoś(·,
zbierają
się
parobki i dziewki (we wsi Rybczewice), i przy
świetl
księżyca
idą
do którego z go podarzy, z pomcą.
Tym razem z jego rodziną
i czeladką,
żną
mu ochoczo zboże;
trwa to
w noc, gdyż
nie odeją,
póki wszystkiego nie pozwykle pó~no
łożą.
Gdy już
ostatnia garśc
na ziemi, gospodarz wyprawia im
na tern samem polu ucztę.,
pierogi z tatarczanej mąki,
kaszę
jęcz
mieną,
daje im piwa, wódki. Kto chce mieć
wyobrażeni
wesołości
i apetytu, niech słucha
jak śpiewają
i śmieją
się
przy tej
!!makiem. u
dobrowolnej robocie, niech patrzy z jakim zajdą
1
one zwykle kształ
wieilca. z pałączkmi
(korony), jaki
) Miewają
podaliśmy
w Seryi VI, str. 97; miejscami jednak są to tylko probez pałączków.
ste wieńc

124

szczególne i
wyłączn

własnością

tylko
między

znaciejsą

właście

sobie zwyczaje. Pienądz
które wieńc
zatrzymawszy dla siebie 1
żniwarek,

podzielają

przyniosł,

te jednak nie Bił
ale cz~ść
resztfJ po-

inne żniwark."
,.Po oddaniu wieńcó,
zaczyna się
uczta d o i y n e k 1). Piją
wtenczas wodk~,
p-iwo i miód, które państwo
dawć
zwykli,- jako też
jedzą
chleb i ser, tudzież
w końcu
rozrzucone pomiędzy
wszystkich jabłk
i gruszki, jeżli
to się
dzieje w późniejsz
dojrzałej
porze, a podochoceni i rozgrzani wódką
i piwem, przy odgłosie
muzyki, która się
zazwyczaj skład
tylko ze skrzypców i
do upadłego.
Uczta podobna, jeżli
czas po temu,
basetli, tańcują
nie kończy
si~,
a cz~stokrć
trwa do
nigdy prawie przed północą
dnia białego.
Rozchdą
się,
wysłaiją
hojnść
swego państw,
a złorecą
ekonomowi i dworskim, do których jakiekolwiek wewnętrze
czuli urazy; miotają
na nich obelgi przez całą
drogę
idąc
do domu; a trzeźwijs
zbierają
po drodze pijanych i zaspai krewnych."
nych sąiadów
"Zasiewki i dosiewki, to jest początek
i koniec siejby,
mają
także
u nich swoje zwyczaje, przy których równie potrzebują
wódki i uczty z jedzenia złożnej
, choiaż
nie tyle już
obfitej,
jak przy zażynkch
i dożynkach.
Na obsianych zagonach rozrzucaj~J
po zabronowaniu tu i owdzie po trochu d o rod n ej słomy
ze zboża
takiego jakie obsiali, z przekonania, aby takież
zboże
po
obsianiu urodził;
a to się
dziać
zwykło
najpowszechniej u Rusi.•
1
)

Uroczystść
zboża

zwaną
O b ż y n ki (a niekiedy, zwłasc
po ogólnych
zbiorach Ok r ę ż n e) 1 kiedy ukończywa
zbiór oziminy1
wieniec panu przynosą,
a ten dla kmiotków sprawia ucztę
1 tak
swej:
opisuje (z Lubelskiego) Zofija z R. Jaraezawska w powieśc
Zofija i Emilija, Warszawa 1827 (co powtarza i L. Gołębiw
aki w dziele Gry i Zabawy str. 265):
"Stoły
pokryte płótnem
białem
pod kasztanami rozstawione,
maszt z chorągiewk,
na którym chustka powiewa w nagrodę
temu kto ją dostanie; beczki z trunkami, muzyka, sklepiki z wstąż

kami i klejnotami wiejskieroi, które córki gospodarza rozdają.
Zastawiono chleb, sól i sery, przynosą
i kurzące
się
(ugotowane)
potrawy. Idą
dwie Prze d n i c e kłosami
uwieńczon;
gospodyni
przyjmuje wieniec z kłosów
przeplatany kaliną,
i wykręca
się
z Przednicą.
Syn wójta gniot:1c kapelusz ponswą
ozdobiony wstą
żeczką,
z nieśmalą
oracyą
prosi panienki w taniec; - żle 1 jeśli
niech Qtnie która, albo zbyt uczenie, jak to mówią
po n i e1miecku- tańcuje."

~
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n.
Po do~ciu
~yta
lub pszenicy wiją
wianek, któren koniecznie
musi z kłosów
bo~a,z
kaliny i orzechów; a niesie go
u i ty być
w towarzystwie ~niwarzy
idąca
dziewczyna , która najwi~ce
pracował
przy robocie. Kiedy dochzą
do dworu, śpiewają:
Allo non troppo.

-~łf
l.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

DU&

pa •

od Byrhnry (Galt•6w).

dobry
n•ńko

dobry był
nas nie bił
leniwy,
A pan sąiedn
stoi pszeniczki dwie niwy.
A panu rządcy
sto kópek,
a włódarzoi
dziesątP.k
A gumiennemu powrósł,
a bo mu broda obrsła.
Stoij gumienny na słupie,
wierci tabkę
w skorupie.
A włódar.t
stoij w kłopcie,
zawiesł
batóg na płocie.
A na z ekonom jak osa
wyrznął
pszenickę
(co) do kloRa.
zebrał

A nasz

A

13.

paneńko

pszenickę,

b)ł

t-@a+ d
dobry

był

8. Otwórzcie nam złoty
dwór,
niesiemy z pola wszystek zbiór.
9. Przede dworem wielka burza,
nasza pani kieby rób.
10. Przede dworem wielkie błot,
nasza pani kieby złot.
11. Chodzi nasz paneńko
po sieni,
brzęka
talarami w kieszeni.
12. A zarznijcie nam dwie gąski,
bośmy
se potłukli
paluszki.
13. A zarznijcie nam b·•rana.
bośmy
se potłukli
kolana.
14. A zarznijcie nam indyka,
i niech nam zagra muzyka,

Kładą
wieniec na głowę
pani lub pana, albo czyjąkolwie
z krewnych państw,
kto wyjdzie ze dworu na ganek. PłaCl
iw
sztuką
monety srebną.
za wieniec i daje wódki. Potem dchoził
do karczmy, tam tańcują
i bawili si~
do nocy.
Sut11ze wypraić
okr~tne
, zale~y
od woli właściel.
Dziś
(1870) rzadko gdzie si~
ono jut. zdarza.
Wieniec odebrany zwykło
si~
wieszać
w sieni na kołu
w ścia
n~
wbitym. (Powszechne).

III.
Po ukończeni
żniw,
przynosą
~yto
dworu, t. j. jeden gdy skończą
Odbiera je pan lub pani, albo ktoś
kowe dopiero posełają
do kościła

od
Z6łdewk

(Woła

się

i61tlewah)

święcć.

splecione zaraz wieńc
do
drugi
gdy
ą
z
c
ń
o
k
s
.
~
c
i
n
e
z
s
p
1
w ich imieniu. Ze dworu ta-
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Ekonoma tniwiarze w polu (gdy majlł
wyruszć
do dwor )
nie wilłtą,
jak w Sandomierskiem; tylko obstawiją,
na okł
snopkami, i on im się
sam wykupuje zaraz na polu.
Dziedzic (pan) kiedy pierwszy raz po objęciu
gospodaret a
snopkami obstawiony do wykupu. N wyjdzie na. pole, bywa także
to o b s t a w i n y.
zywa się
Kształ
wieńca,
jest to kształ
korony (węgierskj).
Wplataj tli tu weń
orzechy laskowe. Wstą,ek
do przystrojenia go nie
utywają.

14.

Nuta nr. 13.
Kiedy
1.

kończą.

do~ynać:

Jak'eśmy
ażeśmy

się

zkrę!yli,

kłosów

2.

je

Zął-ci

dożęli.
młodzienc,

zboża
na wicnier.
go dzieweczka,
za jasnego słoneczka.
4. Nasz paneńko
jak osa (t•k aknrtnrl
zebrał
zbożeńka
do kłosa.
5. A Mostowski leniwy,
stoji żyteńka
dwie niwy.
(To powtarzją.
trzy razy).
zostawił

3.

Zęła-ci

Kiedy wicnice do dworu niosf:
6. Plon niesiem plon
panu naszemu w dom.
7. Ażeilmy
zbo!ei1ka poł!yli,
będą
paneńko
szęśnie
(szc~ślwe)
!y8. Chodzi nasz paneńko
po sieni 1 [li.
nosi talary w kieszeni.
9. Chodzi nasz paneńko
po progach,
ma. Młte
buty na. nogach.
za. wieniec,
10. Prosimy paneńk
nam w podłek
czerwienice.
11. Plon niesiem plon
panu naszemu w dom.
(To także
trzy razy powtarzją.)

IV.
15.
l. Ej takei!my

2.

j-ażeśmy
Dorznęła

się

krężyli

pszeniczki dożnęli.
ją
dziwoczka

słoneczka
.
za jaśnńkiego
3. Ej rznęła,
rznęła,
nosiła,
ej sto kapeczek złożya.
4. Ej stoją
za nią
kapeczki
jako na niebie gwiazdeczki.

(Cilłanów,

Tworyeulw).

go młodzienc,
5. Ej dorznął-ci
ej równiusńko
na wieniec.
6. Przynosim panie ten wieniec,
prosiemy cię
o czerwienice.
7. Ej otwórzcie nam nowy dwór
ej niesiemy wam wszystek zbiór.
8. Ej otwórzcie nam jerzeje (w•·ota)
ni!(ju!) się pszeniczka niechwiej e.

V.
Po niwachż
żeńcy
tak, aby spodem był

od S•eaebneuyoa

od Bitkuple (Chojno).

(!niwiarze) stawijąu
trzy kopy zboża
otwór, i dziewkę
która w pobliżu
przeleci,
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za nogi, przeciągajJI
przez t~
tych kóp.
Uwity wieniec niosiJI do dworu piewając:ś

chwytaj~J
koł

_ITrf}-u
~A
.=.

--~ .:;--•:L_..._·
-4i:_;~

·- -

Doirnaj

""i --

l.

iytka

-=~

~ łl

i wloką
dziurę,

po trzykoć

16.

~-

==~A -r-

- ~ j-+- - · 11"' ,_ -- •

- -;

-~

doty

•

naj,

do - iy

-

:

.;,-

naj

by on w ciemny las,
go deszczyk nie znapaneńko
dobry był,
[laz.
wyrznął
żytel1ko
1 nas nie bił.
10. A nasz paneńko
dozorca,
wyrznął
żyteńko
do słońca.
11. A pan ze Siedlisk leniwy,
stoi żyteńka
dwie niwy.
ażeśmy
żytefika
dożęli.
5. A Jata, Jata przepiórka,
12. U na zego pana kopy liczą,
a idzie pszeniczka z za pólka.
a u Siedliskiego świne
kwicz~
18. My panu wianek na kołe,
6. A lata, lata sokole,
a idzie pszeniczka w zapole.
a nam pan wódki na stołek.
panie przed nami,
ptaszek podzieje, 14. Nie chowaj się
7 A gdzie Ri~
bo my cię
pszeniczka nie chwieje.
widzim oknami.
kiej się
Dożynaj

żytka,

dożynaj,

Pana Jezusa wspominaj.
2. Dożęła
ci go dzieweczka,
do jasnego słoneczka.
3. Dożął
ci go młodzienc,
okrąglusie1
na wieniec.
4. O tak e· my się
krę
żeli,

8. oleciałP
gdyby (żeby)
9. A nasz

VI.

17.

Nuta nr. 13.

6. A na z paneńko
dozo1·ca 1
powie. ił gatki do słońca.
2.
7. Żona
się
jego frasuje,
z plota gacinę
zdejmuje.
3. A zymańskieu
dziesątk,
8. Zabij nam panie, dwie śwink,
bo nas w:gania co piątek.
żeby"m
mieli obrzynki.
4. A włodarzi
ciernisko,
9. Zabij nam panie lendyka,
bo on nam woła
: rznij nitlko!
żeby
nam grał
muzyka.
5. A gumiennemu korzt>nie,
10. Zabij nam panie kaczora,
bo to paskudne stworzenie.
żeby
nam grał
z wieczora.
11. A przedaj pan ił' kalu~zżi
lbaty),
coś
nam porzbijał
fartuszki.

l.

hodzi paneńko
nosi rączęta
Po talreńku
i żniwareńkom

od P1uków (Koaice).

po . ieni,
w kieszeni.
wyjmuje,
daruje.

VII.
Nuta nr. 16.

18.

od Lublina (Turka).

l. Oj nas(z)jrgomść,
wyjdż
do nas, 2. Oj nas wianecek nie drogi,
kup se wianecek, kup od nas
hoćc
on aluśki,m
to srogi (obfity).
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3. Oj nujegom~
chodzi po progach, 5. Oj nu jegomoió, dobry był,
cerwone buty na nogach.
zernJ~ł
tyeńka,
nu nie bił.
•· Oj nu jegomśó,
chodzi po aieni, 6. A nas karbowy jak osa,
trzyma f~!C8ilk
w kieaeni.
zebrał,
co jego, do kłosa.

VIII.
Wianek niesie do dworu Przewodnica czyli S z c z er n i c a,
s tern i c a.

19.

~'T~t=_l:f;c

od

Bełr

(Wroa6w).

rr ~-Htf:?,.El =El ccff __ f!E -

." OJ bf<lale • my olt

..... , •

11

kltdyl•y paoalcokl do · te • •1.

11. Oj nu wianecek nie drogi,
si~
knpyli,
puenicki dot~ni.
cerwony złoty,
nie srogi (nie
Oj dorznęła
go dzieweeka,
wielki pieniJ!dz)
a za jasnego słonecka.
12. Oj chodzi pani po sieni,
trzyma juz rJ~cki
w kiesieni.
Oj i dorz~Ułwsy
nosiła,
13. Oj i pienązk
rachuje,
ato kopecek wam złotya.
nam za wianecek dzic;kuje.
Oj dorznął
ei j«:j młodzienc,
14. Oj da pieczcie nam pirogi,
oj uwilśmy
wam wieniec.
mielilimy na polu przyłogi.
W okł,
wianku, w okł!
15. Oj zabijcie nam jałowice,
gdzie była
pazenicka, tam goł.
damy aeemiee (l'raudonicy) połwi·
Oj toć to płon,
oj toć to płon,
16. Oj włodarzi
damy rogi, [e~.
nie uciągne
go taden koń.
boć
to jest cłowiek
ubogi.
Oj ale para (koni), to rusy,
17. Oj karbowemu damy ftaki,
oj ale etery, to musi.
boć
to cłowiek
ladtJaki.
Oj sąiedn
pan leniwy,
18. Oj gorzelnikowi ogon,
stoi pszenicki dwie niwy.
bo nas nierychło
puśeał
do dom.
U nasego pana kopy lico\,
a ·w Ponętwie
świne
kwieą.
19. Oj okonomowi kolana,
bo on nas dobrze doganił.
do nas.
A nasa pani, wyjdź
kup se wianeeek, kup od nas.

l. Oj będziemy

2.
3.

••
5.
6.

7.
8.
9.
10.

kiedyśm

słyzeć

IX.
Gdy onzak !e1'1c6w
6piew:

od Ko6akowoll l ZyłJ8L

ku dworowi,
po~ieaz

20.

l. W okł
jeno w okł,
kej było
tyto tam goł.
2. Kiej tyto było
tUl nie mas,
atojJ! kupeeki jako las.

zdał

jut. daje sit

12!.1
3. A
pótyś-wa

się

że~my

żyta

krążyli,

dożc:li.

4. Dożc:ła-~

go dziewecka
za jasnego słonecka;
5. dozął
go i młodzienc
będziemy
wam wić
wieniec.

A potcn' zbli?.ywszy
się

l

bis

do dworu:

21.
6.

wianek uwili,
b<:dziemy gorzałkę
pili.
7. Spraw-ze nam panie okr<:znc,
mielśy
zagony pot~zne.
8. Na tych zagonach ościsk,
kazali je nam ząć
nisko.
9. Daj nam panie ptirą
świn~
bośmy
z-~li
cal<} niwę.
Myśm

Gdy przodownica (sternica) wchodzi z wieńcm
pozostali śpiewają:

na ganek,

22.

10. Otwórzcie nam wierzeje,
bo już
ai~
na polu nic chwieje.
! l. Otwórzcie nam, otwórzcie dwór
wieziewa z pola w ystek zbiór.
12. Otwórzcie nam ganecck
wieziewa z pola wianecek,
13. i psenicny i zytny,
a dla pana pozytny.
Gdy gromada ończy,k
przodowmca powtarza ua ganku c1.te
ry ostatnie wiersze. Potem gromada śpiewa:

23.
14. Wiele na niebie gwiazdecek,
tyla na polu kupccck;
15. weżz
e panie ksiązec,
pozapisuj kupecki,
l G. poza pi uj i kopy,
weż
- ze
se je do sopy ( zopy).

Po ukończeni
tych piosnek dopiero się
poczyna. zwykła
uczta połączna
z muzyką
i tańcmi.
Podczas uczty, jedni drugim
przycinki dawją
, i ekonomowi i karbowemu i kucharce i tym,
którzy jeszcze na polu pozostawili kozy t. j. miejsca niezż~:t.
Lud. S<r. XVI.

17
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24.
17. Nasemu panu sto kupek (lub kupecek)
a pisarzowi dziesątk
(l u b dziesątck),
18. a karbowemu powrósła,
bo mu broda porsła.
19. Nas pan
zawiesł

rządca
w
gacie na płocie;

20. jak się
świne
to mu gacie

kłopcie,

wydarł,
podarły.

21. Ej! kto kozy nie piele
to niedoceka niedziele ;
22. a kto bE:dzie kozę
plił,
będzie,

będzie

będzie,

Potem idlł

wódkę

sto lat
będzie

przed kuchni~

pił,
żył.

kucharce nad uchem :
śpiewajlł

i

25.
23.
24.

izba, a na wspak piec,
nie umie kucharka chleba piec.
Dokła

Jedną

kuiełę

i ta iej z pieca
25. Dogniła
ją
na
wróć

się

kuieło,

upiekła,
uciekła.
moście:

są

hoc, ha!

goście

(Lud, Ser. VI, str. 44).

Gdy si~
znajduą
wa przed niemi i

włościane

ze wsi sąiednj

śpiewa:

26.

26. Oj was pan jest leniwy,
bo mu stoij zyta dwie niwy;
27. a nas pan nie taki, nie taki,
pozbierał
z poła
i kłai.
28. U nasego pana cepy biją,
a u wasego, to wilcy wyją.

, gromada. sta-

OBRZĘDY.
URODZINY.
mt;zkiej, jak wszędie
tak
To też
i J. Gluzińsk
z okolic Zamości
i t. d. mówi: "Szc~
któremu
śliwy
chłop
a
n
o
ż
a
ł
i
w
o
p
~
c
e
i
z
d
,
e
ż
mu si~
przeto wy1
darza spobnść
zabawy,- sprasza kumowstwo i sąiadów
bez
wzgl~du
na stan zdrowia matki nowonarodzonego dziec~a
i na
potrzeb~
dla niej spokjnści.
Udają
si~
do chrztu świ~tego,
a po
odbytym obrządku
kum, kuma i sąiedz
gromadził
si~
do ciasnej
chaty, piją
wzajemne zdrowie od rana do wieczora, hałsuj'~!,
a
cz~sto
si~
potem kłócil
i biją.
u
,. Kumostwo włościan
stanowi u nich jakby pewny rodzaj pokrewiństa,
dla którego maj!} szczególny szacunek. Nigdy sąiad
dla sąiad
nie zapomina używać
wyrazu: "kumie• jeśli
mu do
trzymał
dziecko, albo jeśli
pierwszy trzymał
druchrztu świ~tego
giemu. Stosunki takie obwiązujlł
ich do najścilesz
przyjaźni
i
jako zaszczytne pobudzają
do wzajemnego szacunku. Na kumów
wybierają
sobie zwykle ludzi możniejszych
(czasem tylko swojich
uprzedzenie religijne bardzo słuzne,
iż
gdyby
panów), maj '!l zaś
dziec~
ochrzczone rodzice odumarli, wtenczas kumowie zmarłych,
czyli ojciec i matka chrzestni dziecęa,
wychoać
go powinni
i dbać
o Jego przysłość
równie jak o własne
dzieci. Chrzestniak
też
winien ich szanowć
jak własnych
rodziców. •
Urodziny dziecit;cia, osobliwie płci

powitane
i tu z wielką
w rozprawie o włościanh

bywają

radością.
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sio m&jfłe
nowonarodzonemu przy chrzcie, obielmie nadć
ra zwykle ksi,dz , stosuj'lc je czosto do Patrona dnia tłlgo,
w którym siv dziecko urodził
(o ile to siv zgadza z wol'l rodziców).
W parafii Turobin, Szczebrzesz111 i t. d. najpowazechuiejszemi .,.
dziś
imiona chrzestne (oprócz zwykłch:
Jana, Macieja, Michał,
Maryi, Katarzyny i t. d.) : B e n e g d a vel B a n a c h (Benedykt),
Józwa (Józef), Kropop (Prokop), Wizyta (Izydor), Jawa (Ewa), Ruzga (Roz.tija), Jagna, Jagusia (Agnieszka), Połn
ka (Apolonij&), Łucka
(Łucya),
Kouda (Kunegunda) i t. d.
Gdy przy odstawieniu dziecka od pieni, tal sio robi matce,
to takie dzieci znowu je po kilku dniach do pieni przyuści,ko ~dzie
miało
oczy urzekliwe. Wierz,, te uroki wezm•
tego, na kogo ono spojrzy, t. j. te czp6 jakś
ciał
tego czło
wieka zaboli, albo go uieazcoś
spotka. (Wieś
Dzi•i4ta
pod Lublinem).

W Biłgoraju
zmarłeu
gospodarzowi sitarzowi, lub gospodyni
wyprawiaj, pogrzeb. Ubieraj' nieboszczyka w nositarce, okazły
we jego suknie; mianowicie nowe obuwaj' buty. Kobieto równie!
w najlepsze stroj• ubranie; ma ona na głowie.
zawój, na aobie·kaft&Dik a ua nogach trzewiki. W biały
lniany r 'l b e k (zamiut kaftanika) zawijaj, tylko ciało
ubotszej, lecz głow
zawsze obwi,zuj• chuat.q.
czyjejkolwiek z domowych , id• do kaiodza
Zaraz po śmierc
i · daj'l piem,.dze ua p o d z w o u n e, by dzwoniono trzy razy dniem
i wieczór, at do trzeciego dnia. Nazajutrz
t. j. rano, w południe
wyprowadzaj, zwłoki
do kościła,
a ua trzeci dzień
na cmentarz.

1
)

chorym wyratj~
się,
ił:
pój d a i e on
W Lublinie, o śmiertln
wnet na Rury!- a wyrateoie to odnosi sil} do cmentarza miejskiego, le!ącgo
na gruntach wsi czy przedmiśca
Rury.
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Przyjaciele niosą
trumnę
zamkniętą
na barkach lub na ręczni
kach; - i tylko trupa bardzo ciętkego
kładą
przy przenoszeniu
na mary. Idą,c
na cmentarz ze światłem,
zatrymują
si~
przed kapliczką
lub f i gur ą (krzytem) i odśpiewuj
!l pieśó
nabotą.
W czasie, gdy ciało
lety jeszcze w domu, przychodą
w odwówczas beczka gowiedziny krewni i znajomi nieboszczyka. Już
rzałki
i druga piwa jest przygotwaną,
a katdy z odwiezajlłcyh
spełnia
po par~
kieliszków lub szklanek trunku.
Gdy si~
wieczorem rozejdą
, gospdarujący
w domu pozostawia zawsze na stole jeden jeszcze pełny
kieliszek gorzałki
lub
szklan~
piwa wraz z kawłiem
chleba, ciaijta i pieczeni na noc
dla d uszy nieboszczyka. Czynią
to i na drugą
noc, i w ogóle
zmarłego
nie zostanie pocbowanem. Ponieważ
kielidopóki ciało
szek równie jak i stół
znajduą
nazajutrz prótnym, więc
znak to
nieomylny1 że i dusza także
o przeznaczonym dla niej posiłku
nie
zapomnił.

Zaraz po pogrzebaniu zwłok
następuje
w domu nieboszczyka
o b ja d (stypa). Zasidją
wówczas wszyscy ławy
na okł
ścian
ustawione, i zajdą
ze stołów
biesiadnych biorąc
potrawy 1 mia(n. p. wołinę,
ciel~nf),
baraninc) jeśli
nowicie: pieczonki różne
jest to dzień
mięsny,
- śledzi
zaś
z miodem i cebulll1 kapus~
i
postny. Przed spożyciem
objadu odśpiewują
t. d., jeteli dzień
pieśń
nabotą
(róhniec), a przy objedzie nie zaniedbują
dobrze zapijć
ku pamięc
nieboszczyka. Objad taki kosztuje czasami 60 do 80 rubli.

w rozprawie o włościanh
z okolic Zamości
J. Gluzińak
i t. d. (str. 440) mówi:
"Spokojniej niż
chrzest odbywa się
pogrzeb, lubo od chwili
gromnicy i lampy , jut wódka musi być
zapalenia przy zmarły
w pogotowiu na stole , którą
katdego przychodąeg
i odwiedzazmarłego,
po kieliszku trakujlł.
u
jlicego ciało
"Po pogrzebie, gromadzą
si~
tylko "bratczyki" to jest usługjący
ze światłem
i chorągwiam
krewni 1 kumowie i
1 tudzież
blitai sąiedz
do chaty pozstałeg
wdowca lub wdowy. Wtenczas
odbywają
stypę,
jedzą
i piją wysłaijl),c
cnoty pochowanego gospodarza lub gospodyni, bo o występkach
gadć
im nie wolno 1 a
uczty tej dokńczają
w karczmie."
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"Podobniet
go, w który to dzień
stwo. Równą
tet
ucztą

czynią

w roczni~
zwykli

śmierc
odprawić

i
obchdzą

dzień

nieboszczyka krewnewprzódy tałobne
naboteń
zaduszny."

zwyczaje:
W okolicach Lublina zachowuj!} następujl}ce
l. Kiedy umarłego
wynoszą
z domu, otwierają
wszystkie drzwi
stajni i t. d.), otwrzą,
skrzyUak np. drzwi izby, komory, stodły,
nię,
odkryją
dzietk~
(do chleba), odsuną
szufladę
i t. p. ażeby
dusza umrzyk a wyszła
sobie za ciałem,
a nie strazył.
(Głusk,
Bychawa, 2ółkiewa).
2.. Jeteli człowiek
hodujący
pszcoły,
dotknie się
trupa ubierając
go lub kładąc
do trumny i t. d., wtedy mu pszcoły
z amrą
(wyginą).
(Wulka tółkiewsa).
3. Przy wyjściu
z mieszkania umarłego
(i w ogóle) spotkać
kogś
z p r ó ż n e m i k o n e w kam i , oznacza n i e p o wo d z e n i e,
m i szcęśi
e.
z pełn
4. Po umarły
słomę
na której zmarł,
wyrzucają
na drogę,
a potem, gdy takowa polety dzień
lub mniej , palą
ją.
Zrobić
to
powinna babka siedząca
przez noc przy ciele.

"W" ES ELE.
l.

J. Gluzińsk
w rozprawie o włościanh
z okolic Zamości,
Hrubieszowa (w Archiwum domowem Wójcickiego, Warsz. 1856,
str. 432) mówi:
"Po pierwszych omłtach,
po zasiewach , po wykopaniu kartofli i obrządeniu
kapusty 1 które zazwyczaj stanowią
najpierwsze
pokarmy włościan
w czasie zimy 1 młodzieńcy
i dziewcęta
zwykli
się
zabierć
do stanu maltńskiego;
do czego szczególniej ich nakłanij!}
ch~tni
rodzice i swaty. Rodzice w takim razie nie są
wcale względni
na wzajemną
ich miłość,
albo przynajmniej na znajomść
i zażyłość
młodych
pomi~dzy
sob11, ani tet przestgają
ich wzajemne skłonści;
owszem, zdaje się,
te tylko w stosunku
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woli rodziców, krewnych i Bilsiadów, otwieraj Ił swe ch~i
bez wyrachowania, bez uczć
i bez celu."
Przed otenieniem młodych
porzedają
s w a ty. Jest to szczególna czyność
starszych lub dojrzałych
ludzi, których potem mło
dzi albo błogsawią
albo tet przeklinają:
po ślubie.
Swat i swatowa, Sił to figury bardzo przedewszystkiem znacąe.
Przynajchodzi ze swojim ojcem do
mniej tygodniem wprzódy, pan-młody
swata i do swatowej dość
pó~no
wieczorami, po trzykoć,
a katdy
raz flaszk~
wódki przynieść
powinien na poczestne. Wtenczas to
przeijaąc
sporym kieliszkiem 1 który ojciec młodzieńca
dobywa
z zanadrza, na szcęśie,
na zdrowie, nardzją:
się
o przymiotach
(nazwa dziewicy z którą
młodzieńca
połą:czyć
p a n n y ·młodej
pragną),
a trzeciego wieczora zupełni
rzecz kończą.
Kiedy się
porządnie
odbywają:
swaty, po trzecim wieczorynku, nazajutrz rano, stawajile przed swatami ojciec i syn z flaszką
gorzałki,
dostajiJ: od swatów śniade:
chleb, ser, masło,
a czasem mi~swo
wiekiełbas~.
Czasem swaty odbywaj~
się
przowe, jak na przykład:
zrana, a wtenczas swatowie Bił obwiązan
do gorzałki
doawć
takte przekąs~
czyli śniade
kosztem; po o1 swoim własnym
statniej 1 zawsze prawie stanowczej rozmowie , idą
wszyscy na
zwiady."
"Swat i swatowa biorą
sami swoim kosztem po jednej flaszce gorzałki,
i przychodą
do domu przysłej
pany-młodej,
która
wtenczas za. p1ec chowa. Pochwaliwszy Pana
zazwyczaj zawsze się
Boga, przywitawszy rodziców pany-młodej,
pozdrowiwszy krewnych
przemowę
stóowną
do oklicznś,
a
i BilSiadów, swatowie mają:
czasem połlczną
z naiwnym dowcipem:
"Szukamy tego,
"Chcemy siE: zapytć
czegośmy

nie zgubili."
czy wasza jałoszk

1 który młody
nie zawadzi."

n Czy nie macie towaru na przedaż
zapłci;

nie tęskni

kupisz nie kupisz, potargwć

"A dzieżg
wasza Antosia?
co ma u nas ktosia !"

27.
Albo tet:
"Witajcż

nam sąiedz,
golić
tu do was przyjedzie,
i coli z domu wywiedzie,
niechaj mu się
powiedzie.

do byczka?"
kupi i dobrze
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nam sąiadko,
tu na gładko;
dajcie tylko kielicha,
Witajceż

skończym

pan-młody

się

uśmiecha.

u

podobne rymowanie improwizowane na zwiadach,
jest wi~cej
odznacjąer
si~
na Powiślu,
niżel
na Rusi. Odpowiedzi na zapytania zdarją
si~
równie dowcipne w miar~
wzajemnych ch~i
teściowj
i teścia,
zawsze jednakż
bywają
więcej
poważne,
a nigdy si~
nie odznacją
płochśią
i lekomyśnci};
często
nawet żadnych,
lub bardzo krótkie dają
odpowiedzi. Swalecz stanowczą
odpwiezą
rodziców
towie zaspokojeni krótą
przysłej
pany-młodej,
np.
"Wszakże

28.
"Znaleźiśc

co szukacie,
niedaleko, w naszej chacie.
Czas do baranka owieczka,
dzieweczka.
i do chłopak
Choć
nasz towar nie dość
tani.
ale go nikt nie pogani.
zapłcie,
Kupcie; jeśli
ucieszym się
wyśmienc."

"Przypijaą
zdrowie rodziców, a potem panny- młodej,
która
naówczas jeżli
młodeu
sprzyja i chętnie
chce iść
za niego, wychodzi z tyłu
pieca, odbiera kieliszek i traktuje przekąs;
dajlłc
chleb, ser, masło,
jeżli
go mieć
można;
i jabłk,
które starannie
na ~ uroczystść
zachowył.
W przeciwnym razie pan-młod
włazi
za piec i ztamąd
wyłazić
nie chce. Swatowie czasem odchodzą
z nic ze m ; a to s i~
nazywa że
młodzienc
gr o c h o wy
wianek odebrał.
Jeżli
wyjdzie ona bez uporu i poda kieliszek,
jest od razu znak zgody. Zazwyczaj takie zwiady odbywają
si~
wieczorem w Sobtę,
i gdy się
strony wzajemnie zgodą,
zaraz następnej
Niedzieli dają
pa zapowiedzi do kościła.
Nie ma u nich
zar~cyn."

..,Przed

ostanią
zapowiedą.
po której ślub
ma nastą
z przybaną
druchną,
obchodzi sąiadów,
krewdo pobliznych, znajomych i mniej znajomych, a nawet wstępuje
skłanijąc
si~
kich dworów i dworków, i prosi o błogsawieńt,
do kolan każdemu,
kto się
tylko nadarzy. Druchna jednak wprzókłani
jak panna- młoda;
ona jest tak jak przewodnicką.
dy si~
ro ukłonach
i odebranem błogsawieńt'
następuje
prośba
o

pić,

pan-młod

samlł
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na przysłe
(w okolicy

wspomżeni
wysłuchan

Zamości,

gospodarstwo młodych,
tak między

zawsze prawie
Mazurami jak i

na Rusi)."
"Po ślubie
według
obrządku
kościła
dopełniym,
następuje
wesele. Jut poprzednio zgromadzeni sąiedz
i krewni z grajkiem
którzy ich
(zazwyczaj o jednych skrzypcach, a czasem z basetlą),
odprowadzali do ślub,
biorą
na fur~
pomiędzy
siebie nowżeń
ców, a wracją
do domu, do każdej
karczmy Ueśli
się
zdarją
po drodze) wstępują
i piją;
śpiewają
wtenczas stósowne do okolicznoś
piosenki, które powszechnie są improwizowane bez ładu
i kształu
, w miarę
ich pijanego humoru i grajek wciąż
przygrywa."
"Zajeżdą
do chaty rodziców panny· młodej,
gdzie nastę
puje uczta składjąc
się
z gorzałki,
pierogów, korowaju i sera,
nawet mięso
i po jedzeniu p1wo. Korowaj jednak
a bogatsi dają
jest więcej
oszcędany
jak pirogi, które łakomie
zjadą,
i służy
szczególniej do ceremonii , a mianowicie ten, który swatowa nowożeńcm
ofiarwł
na wesele. Jest to bułka
pszeniczna, z grubej tylko przesianej mąki
upieczona bez żadnego
prawie starania,
i dla tego właśnie,
jak oni mówią,
ma czasem "z abez droży,
k a lec na palec" 1). Jest jednak korowaj ozdobiony plecionkami
górnulkami, które są na wierzchu poprzyleciasta lub okrągłei
i ozdob10ny Jest równie barwinkiem,
piane w rozmajitym kształcie
łodygami
jagód borusznicy, jagodami kaliny lub jarzębiny,
albo
jeśli
pora właści,
różnami
kwiatami. Na bogatszych weselach

1
)

ciasto przy spodniej skórce
Zakalec; - tym wyrazem nazywją
nie suszone i niedopieczone, tak, że cz:u;em bywa
chleba osiadłe,
nZ ak a l c a n a d w a p a l c a."- W takim stanie chleba upieczo nego skórka zwierzchnia powszechnie odstaje , a natenczas zowią
taki chleb: odsiezały.Dziewka mając
w gościne
(na wizycie) parobczaka, traktow, ła go chlebem i serem, a chleb był
odsiezały.
Parobek chytrze pochlebiał,
że
lubi taki chleb w któ·
rym zakalec na palec (lubo taki chleb zazwyczaj wcale nie maczże
ten
ny, a nawet niezdrowy). Prostodusznie dziewka odrzekła,
chleb nie ona lecz matusia upiekli (i dla tego niewiele jeszcze
si~
dla przypodobania parobkowi, że
w nim zakalca) 1 a chwalił
jak ona przeciż
sama piecze 1 wtenczas bywa zakalca na dwa
palca."
(J. Gl.).
Lad. &w.XVL

18
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po kilka korowajów, i te w pochodach odnszą
(przez druchw towarzystwie jej kawalera) jako dar do rótnych domów."
• Wesele, na którem w porządku
przewodniczy starosta i starościna,
a których charakter przybieają
albo starsi wiekiem wło
ściane
ze wsi tej samej, albo po ślubie
zazwyczaj swat i &watowa, nie trwa długo
w chacie rodziców pany-młodej;
chyba wtenchata przestronna i dla gości
jest dość
miejsca. Chętnie
czas jeśli
wszyscy przy grajku i śpiewach
udają
się
do swojej karczmy, i
do u padłego.
Taniec ich (tak u Mazurów jak i na
tam tańcuj!J
Rusi koł
Zamości)
jest wprawdzie podobny do mazura a raczej
polonasa i krakowiaka), lecz
oberka (bo no. wet nigdy nie tańczą
niezgrabość
w tańcu,
brak tycia i ru chu, lekości
i zwinośc,
nie tylko te nie robi żadnego
wratenia na widzach, ale świadom
weselszych okolic Sandomierskich i Krakowskich albo Mazowsza,
tę
bezkstałną
kołwaciznę,
tańcem
od pierwszego razu widząc
niedźwza
nazywją.
•
"Przy tam weselu piją,
bez umiarkowania, nie zachowuj'łC
żadnej
koleji i porządku,
ale jak się
który dorwać
może
do flanawet, zdarją
się
przy
szki i kieliszka. Popychania, bicia się
a zwykli jeszcze przechwahuczniejszych weselach bardzo często,
lać
się
z pamiątek
podobnych wesel, których piętna
noszą
na gło
wach i twarzach albo na rękach
potłucznyh
i kulawych nogach.
Przysłowie
jest u nich:
"To mi gody!
gdy pamif}ta stary, co ucierpał
młody.
"G o d a m i bowiem nazywaj Ił czas wesela,- a że te zwykle,
częśiej
bywają
pomiędzy
nowym rokiem a wielkim postem, aniżeli
po siejbie przed adwentem,- ten przeto szczególniej czas
, czy li u Rusi
w roku takt e sif,l "g o d a m i" nazywa. Adwent zaś
"prze d gody",- a nast~,jpie
czas wielkiePilipówka, nazywją:
go postu: "po godach."
,. Wesele trwa zazwyczaj przez trzy dni, a bogatsze wesela
trwa wesele, tem wi~cej
jest pinawet do tygodnia; a im dłutej
zwady i bitwy. •
jatyki, kłótni,
mają

nę
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'-Ve ele.
II.
Autorka "Roerywek dla Dzieci• (Klementyna. z Tańskich
Hoff
manowa) skreśliła
w piśme
tern r. 182G obraz Wesela. w Lub Iskiem,
w liśce
pisanym z Ryb c z c w i c (między
Żólkiewą
a Pia karni, w ob·
wodzie Krasnystawskim), który tu przytaczamy z opuszczeniem tego,
co si~
bezpośrdni
wesela nie tyczy. Opis ten powtórzyli w częśi
Ł.
Gołębiwek
i K. W. Wójcicki. kreślony
on w posób dramatyczny 1 zbyt może
ubarwiony 1 lecz co do tre:ici swej wierny nawet
w użyci
wykrzyknika: Łado,
który brali my za retoyczną
tikcyę
au ·
torki 1 dopóki nie przekonalii!my s i~ sami o istocie rzeczy, spisuj:'!C
szcegóły
wesel z tychże
okoli!', podane niż~j.

Obrz~dy
weselne potrzebuJą
tu okł
dni siedmnastu. Zwyczajnie z a l o t n i k we Czwartek posyła
S w a c hę
uproszną
do
dziewki, do jej chaty; w Sobt~
wieczór odprawiją
si~
zarę
czyny. W Niedzl~
dają
na zapowiedzie a we dwa tygodme
odprawia si~
w e s e l e. Wieczorna zabawa jest albo w karczmie
albo we dworze; uczty godowe czasem cały
tydzień
trwają.
Swacha owa idzie tedy (jak mówilśy)
wieczorem we Czwartek z wódką
do rodziców dziewki ubrana uroczyśie
i kołace
do
chaty. Gdy na wezwanie: Kto tam? odpowie, :t.e przychodzi n. p.
od Jasia z wódką
i :t.ąda
kieliszku, wiedzą
jut w chacie o co rzecz
idzie. Dziewka wtedy, którą
tu Marysią
nazwiemy, udaje zalęknio
n'ł
i z wrzaskiem za piec su~
chowa, gdy uśmiechają
się
swacha
wyśpieuj:

29.
A gdy Swacha przyjdzie,
ja za piecem ięd
niby płakć
zacn~,
w rzeczy rada będt:.

Rodzice lub krewni wyciągaj
ją
z za pieca nie bez szamosię;
i otworzywszy drzw1 chaty wyproadzją
ją
na próg
pomieszaną
i zapłkną.
Gdy swacha się
zbliży,
ta jeszcze ucieka
do chaty; wówczas swacha idzie za nifł
i wyprowadza powtórnie
(a czasem i po raz trzeci) a Marysia jut nie z takim jak wprzódy
idzie oporem. Swacha nalewa wódki, podaje jej kieliszek, wypiw·
szy do niej i mówiąc:
tania

~
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30.
W tym kieliszku kropel ile,
daj Boże
szcęśia
lat tyle.
Nalawszy drugi, podaje dziewce; ta bierze, odwraca
trochę
ze wstydem i oddaje. Swacha mówi:
się,

wypija

31.

Wypij że do dna dziewczyno,
bo gdy kieliszka nie spełniz,
przyką
dolą
go dopełnisz
a to swoją
własną
winą.
Marysia wypija. Swacha do rodziców, pijąc
do nich odzywa

32.

jeśli

Rodzice razem

się:

flasza
I ku wam schyli się
taka wola wasza.

(pijąc):

Kiedy6 boska to i nasza.
siostry:
A ty wypijesz dziewczyM?
Młodsza
siostra: Chętnie
; a gdy za piec sięd,
ja tak drożyć
się
nie będ.
Swacha pożegnawszy
si~,
idzie zawidomć
zalotnika.- Wówczas
rodzice Marysi wynurzają
się
ze sweroi uczuciami i życzlł
szc~
ścia
córce, ubolewaj~},
że
ją,
wkrótce z domu wypraić
i stracić
będl}
musieli. Nie przeominajł}
i o wianie.
TymczaseJ:ll Marysia. idzie z towarzyszkami zbierać
kwiaty na
równianki, i uzbierawszy takowe, wraca do domu.
ze Swachą,
Jasio (zalotnik),
Przybywa wreszcie w Sobt~
drużbowie,
muzyka, pó~niej
ukazjlł
się
jej rodzice i młodsza
sioi dzbanem, a niekiedy dziewcąt
i chłopaków
grono.
stra z kwartą
Swacha do

młodszej

33.
Jasio do Marysi:

Oto Jasieilko przybł
spodbałś
mu
Otom z drużyną
spodbałś
mi

tu do ciebie

jakby

się

przybł
się

w niebie.
tu do ciebie
jakby anioł
w niebie.
anioł

34.
Marysia:

to wy przybyli
moi mili goście
?
kiedym wam się
spodbał
ojca, matki proście.
Skądżeści
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Gdy si~
zbli:l:l} ku chacie, ojciec i matka wychodzi} Jasio &kłani
matce do nóg, ona przyzwala i błogsawi
go. Ojciec si~ wzdraga. Przez ten czas dru:l:yna Jasia śpiewa:
si~

35.
Jasiowi
Dajciet Marysię
ku wiecznemu ślubowi.
Pani matka pozwliła
a pan ojciec nie chce.
Boć
mi moja córnsieńka
progów nie przedepce,
sukienki nie przedrze,
wody nie nanosiniechż
się
te:l: Jasiuleńko
wprzód o nią
naprosi.

Jasio do ojca :
Ojciec :

36.
Bwacha:

ci się
jut ci się
niech:l:e
tak długo
Już

się

was prosi
wam kłani,
pan ojciec
nie wzbrania.

37.
Dru:l:yna:
Swacha:

Dajciet Marysię
Jasiowi
ku ich wiecznemu ślubowi.
Niech:l:e Jaś
z Marysią
wezmą
się
za ręc
zróbmyt zaręcyn,
niech tyje ta para !

Ojciec zezwala. Swacha łfczy
r~ce
Jasia i Marysi, stają
przed
rodzicami; otacza ich dru:l:yna wołając:
Niech tyje ta para l
na zapowiedzi i robi} przygotowania do wePodtenczas dają
sela. Wreszcie wesele to po dwóch tygodniach ma miejsce 1).
W Sobt~,
gdy przybło
grono dziewcfłt,
wieczorem lub
~

L. Gołębiwak
w dziele Lucl polski (Warsz. 18301 str. 43) stresz"S wacha zacza opisany tu kwiecisto obyczaj w tych słowach:
gaja maUeństw.
Wchodzą
z flaszką
wódki, zapytana po co przybywa? odpowiada rodzicom: "Ja nie do was, do waszej dziewki
przychodę.
• Ta chowa się
za piecem. Swacha prosi o kieliszek;
dziewka wyciągnęta
z zapieca, z nie ś miałoścą
go szuka; jeśli
go
wyszuka 1 wypija
nie znajdzie 1 odmówieniem jest; gdy prędko
swacha do dziewki 1 podaje jej; ta 1 wzbranijąc
się
czas jakiś,
kilka kropel wypija. Częstuje
potem swacha rodziców i obecnych
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w nocy, Marysia otoczona druchnami siedzi na ziemi wśród
kwiatów,
wije. Jedne druchny jej pomagajll,
i wianek z zielonych gał,.zek
równianki, s110pki z kwiatów wilł!·
Matka na stoł
drugie układj,.
ku siedzi przy nich zamyślon;
ojciec stoi opodal Druchny śpiewaj, smutnie :
38.
Wiła
Marysia wianeczek
z drobnej ruteczki serdeczek; (irodków eayli korony hiatu)
okrasa sioła
ta miła
z swemi druchnami go wiła
.
Jedna ruteńkę
szcypał,
druga równianki równiał
(girlandy),
(bukiety)·
trzecia snopeczki wiązał
Wyszła
Maryś
do ogroda
rumiana kieby jagoda.
Marysia z niemi:
tak się
rozmawił:
Z ziółkem
nie będ
cię
przesadł,
zimną
wodą
podlewał
(bis).
Młodsza
siostra
siostra
Jest ci tutaj młodsza
weselej:
jeszcć
ona nie dorsła,
to go będzie
przesadł,
zimną

wodą

podlewał.

39.
Druchny do Ma- Marysiu, weź
wianek w dłonie,
rysi:
oddaj go matce w pokłnie.
Marysia podajlic na kl~czah
wianek matce:
Moja mateńko
kochanie,
przyjm ten wianek córki w danie.
Matka odpycha naprzód kilka razy wianek , potem go bierze i do
przed nilł
i śpiewa.:
kosy (warkocza) przypina córce, która kl~czy
Mateńk
wianka nle bierze
bo od żałości
nie zdoła.
Sercet. moje, żałość
moja
czemuż
ty mi niezapłcs?
Marysia skłani
jej si~
do nóg z uczuciem, a z daleka wesoła
musię
daje ') i odgłs
tych słów:
zyka słyzeć
w chacie. Dzieje
i drużbami
ze swachą
mują.
Po uczęstowani
życzeniah

szcęśia

się

to we Czwarte k. W Sobtę
narzecaony
przybywa; w przedsieniu rodzice go przyjswacha łączy
rqce młodej
parze i przy
i długieo
wieku odbywają
się
zaręeyn.

Zapowiedz nazajutrz.
') Tymczasem bowiem pan
- młody
w towarzystwie swej druiyny, po
pożegnaich
ze swemi rodzicami wybrał
się
z domu i ma pnybć
do młodeby.
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40.
swacia, bracia!
po nią,

Spieszrnyż
jedźmyt

Druchny powstajlł
tyn~

dobrą

gospnią.

i śpiewaj'ł

żałośnie

z dala dru(spotrzegły

:
młodeg)

kowane wozyBrzęcl

po

jadą

znowu śpiew
Słychać

żywo

po

Marysieńkę-

wesoły,
żywo

po dobrą
gospnią.
od stóp matki i bieży

Marysia porywa si~

(bis)

nieco bhżeJ:
swaci a, bracia!
po nią
JUŻ

Spieszmyż

jedżmy

brzęcą

jadą.

41.

z płaczem

do ojca:

Mój tatusiu, mój rodzony
nie daj mnie od siebie,
niechż
schodzę
te zamszowe (safianowe)
trzewiczki u ciebie.
Ojciec:
Moja córusiu, moja rodzona
jużeś
się
u mnie nabył,
jużeś
nie jedne takie trzewiczki
u twych Rodzonych schodziła.
Słychać
dpiew wesoły
coraz bl1żej
:
Spieszmyż
swaci a, bracia!
jedżmy
żywo
po nią
po dobrą
gospnią.
Druchny do Marysi strwożnej:

Słychać

42.

śpiew

wesoły

Znasz-ci Jasietika
chłopa
dziarskiego
znasz-ci młodeg
co po cię
jedzie ?
Ojca przeosił,
konia osidła
,
ubrał
się
piękne
,
zaraz tu b~dzir
;uż
bardzo bh ko:
Spieszmyż
swacia, bracia!
jedżmy
żywo
po nią
po dobrą
gospnią.

43.
Rodzice do Marysi:

Marysiu
do samej bramy (wrót)
przywitaj gości!
Wyjdże
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z kąd
odgłs:
Marysiu!
piękne
ci goście
pnybyli
nadobnie ci wystąpil.
Marysia słucha
ich paniewolnie i wychodzi naprzeciw wesela.
Tu ukazuje się
Wesele całe.
Na czele Star o s t a weselny
z chorągwi
(raczej chorągiewk)
w ręku
, na której ten napis:
Młoda
Marysia od swej mateńki
odstanie. Za nim Dru~
b a- M ar a z a ł e k czyli najstarszy z drużbów
z pierśconkam
na
tacce. Obok Pan-młodeg
(Jasia) Dr u~ b a z palmą
z choiny, przy
której cztery świeczk,
dzwonek i dwa wianki. Ten drużba
zupeł
nie gra rolę
Pajaca czyli błazn;
podczas całego
wesela przed
Państwem-łod
tańcuje,
skacze i tą palmą
wywija. Wianków
zaś
cz~sto
w miejscu obrączek
używają,
i dla tego choć
są
pierścionk,
musz~J
być
i wianki. Cał
drużyna
weselna post~uje
wesoł
przy odgłsie
marsza i stawia si~
w porzą.dku
(drużby
i swaty na koniach). Marysia stajl}c koł
druchen:
Druchny

w stron~

patrząc

Wyjdże

44.
domawia:
Jasio do Marysi

O biedaż
mnie nieboż
was
Przywitaj też
kłanijąc

się:
Już

słoneczk
młoda

Marysia

!
Boże!

składji}C

za sadamiz nami.
(lub druchny za nil}):
Maryś,

r~ce

jedż

45.

ja was o to (bis)
żebyści
mnie poczekali,
niechż
ja się
przejdę
do Rodzonych na poradę;
jeśli
każąto pojadę.
Jużeśmy
u nich byli
już
nam cię
pozwolili.
znak zezwolenia, Swacha czyli Starościn
46.
Kłanij
się
Marysiu
Proszę

Jasio z drużbami:
Rodzice dają
Marysi:

kłanij

Marysia:

się

młoda;

padnij raz i drugi
Rodzonym pod nogi.
Pocóż
mam się
kłanić,
za co mam dziękować?
kiedy mnie Rodzeni
nie che~)
u aitt chować.

śpiewa

do

47.
Starościn:

w czemś

Marysiu
Przepoś

l.
swoją

mateńkę
ją

przegniwał;

jak nie przeprosisz,
jak nie przebłags,
nie będzies
doli miał.
Marysia pada matce do nóg. Starościn
:
2. Przepoś
Marysiu
swego taeńk
w czemś
go przegniwał
j
jak nie przeprosisz,
jak nie przebłags,
nie będzies
doli miał.
Marysia pada ojcu do nóg. Starościn:
3. Przepoś
Marysiu
swoją
siotrzeńkę
i t. d.
Choćby
rodzina Panny · młodej
najliczesą
z osobna (nawet dzieci) tak przeasć
musi, uchylają
W czasie tych przeprosin, druchny rozdają,
z kwiatów i przyinają
takież
sobie. Najstarszy
na. występują
na środek
izby, drużba
(-marszłek)
pierśconk
ślubne
i śpiewają,:

była,

każdego

do nóg.
snopki
drużba
i druchoddaje druchnie
się

drużbom

zaś

48.

Pośrzód

sioła

;
a w tej kuźni
(całe
wesele z wielkim okrzykiem :)
Lado, Lado ! ')
Drużba
z druchną:
Biją
młoty
w pierścm\
zloty,
Jasieńkm
z młody
ku ślubowi.
Lado, Lado!
(powtórnie wszyscy):
kuźnia

stał

wzywa o pójście
do kościła
ze stułą
czeka; zach~
Marysi~,
by
Jasia onąż
wróci. Na to, Marysia skłani
płacze.
Marysia do weselnej drużyn:
Starościn

1
)

Lado, Lado,
łości
i małżeńskigo
.LG4. Ber. XVI.

było

bóstwo
zwiąku

ładu,

u

mówiąc,

1

matkę

pożegnał,

się

te tam siądz
bo już
tu
matce, która na głos

a
porządku,
pogańskich

względnie

bogini mi-

Słowian.
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49.
l. Jui idźce,

poganiaJCle
domu!
z mojej mateńki
niech ja nie widzę,
niech ja nie słyzę
mojej matcl1ki talu.
2. Boć
mateńk
tak płacze,
boć
matel1ka żałuje,
jako kuła
jako kuła
w zielonym gaju kuje.
Ustawia si~
cał
druty na weselna t Marysi~
druchny t Jasia drutbowie prowadzili, i idą
powatnie ku kościłw
przy dgłosie
marsza, śpiewajlłc:
60.
Od terema do terema 1)
my do ślub
dziś
idziema;
wie to Pan Jezus
Matka najświętsz
czy go wdmiema?
od Boga ślub,
od ludzi sąd,
od mateńki
wesele.
Ten śpiew
słychać
nie wejdzie.
długo,

dopóki weselna drużyna

do kościła.

jest w drugiej wsi, wówczas młoducha
pożegnaw
szy si~
rzewliwie płaczą
z rodzicami, siada na wozie z d ruchnami
i muzykił;
a pan- młody
z drużbami
i staroą
konno towarzysą.
Kiedy drużyna
weselna w oddaleniu 1 matka do której przychodzi z chat swoich k1lka kobiet wiejskich czyli gospdyń
z dutemi misami w r~ku,
mówi, powtarzjąc
ostatnie drutyny słowa:
Jeśli

kościół

61.

Zaczyna si~
Kumo, przynos~

1
)

krzątać.

Od mateńki
wesele?
oj ! chcecie wy za wiele
wesela! - Serce płacze,
skrzynia pustką
kołacze.
Wówczas pierwsza z ospdyńg
na gody waszej Marysi k~s
adłj

Terem, wyraz mało
w potocznej
nam jedni, że oznacza on: gąszc,
nek ciepły,inni wreszcie: kobiecą

mowie używan.
zarośle,-

komor9.

1

inni:

mow1 : Pani
pierogi z ta-

Tłumaczyli
szopę,

budy-
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tarczanaj miłk
ze serem. Druga. stawia. mis~
kapuśi.n
ze szperką,
trzecia. potrząchane
kartofle suto okraszone, czwarta. par~
wiepiąta.
rMnej w~dliny,
szósta ubo~
przowych pieczonek i mi~swo,
sza zieleniny (szczawiu, spinaku, jarmu~,
sałty
i t. p.). Matka
dzi~kuje
im: Bóg wam zapłć!obiecuje to kiedyś
odsłużyć
i na
wesele zaprasza.
stół,
urządaj
jadło
i napoje z pośie
Gospodynie ustawiją
chem, mówiąc:
~e
lubo ślub
na bardzo długo
wią~e,
sam bardzo
krótki, wi~c
lada chwila powrotu godowników wygJadć
trzeba.
Biorlłc
si~
do nakrycia i zastawy stołu
śpiewają:

52.

Kiedy tak zaj~te,
samym porządku

Roztaczajmy bieloue obrusy- na stole,
rozstawiajmy miHy i talerze -- na stole:
tych l.i przętów
- na stole,
nie ubędzieć
bośmy
uczciwi goście
w tym domie.
słychać
z d11leka śp1ew
wesoły
wracjąe
z kościła
druiyny:

w tym

53.
l. Pod

czerśniam.

pod kalinami
barwinek zielony:
mateńko
spiesz się

już

Jaś

ożeniy.

Słysząc

2. Od terema do terema
jużeśmy
po slubie.
Wzięty
on według
Zakonu.
Od Boga był
ślub,
od ludzi jest sąd,
od matki będzie
wesele.
śpiew
gospodynie mówią:
O t o już
w r a c aj ą!
Matka
wchodzi piesznś
do chaty zamknąwsy
fórtkę
(wrota). Nadchodzi cał
weselna dru~yna
i staje przed chatą,
u której wrota zatrzyma Marysi~
za r~k
Gospodynie do Marysi:
parto. Jaś

54.
Marysiu
u ślub
kogżeś

Marysia:

się

młoda
była,

radził?

ja się
Boga miłego
(bis)
matki i ojca swego.
Radził
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kolejno to na. chat~

Gospodynie wskazując

to na. Jasia.:

55.
1. Zimna zimeńka

bardzo bielei1ka
czy nas rano napadniesz '?
Pytamć
ci się
młoda
Marysiu
do kogói ty przystajesz?
2. Przystałćbm
ja
do mej mateńki,
i do taeńk
i do siostrzei1ki,
ale nie chą
mnie zimować
dłużej
w chacie chować.
do Jasieńk;
3. Przystań więc
on cię
będzie
zimował
na wiek o się
chował.

Marysia:

Jasio biorą,c
ją:

56.
i druchny:
Drużby

Otaczją

Czas, czas, godzineńka
schodzi,
matka niech z chaty wychodzi.

i dobijaą
zagrod~

Matka z chaty:

si~

do zamkni~tych

wrot lub drzwi.

57.

Skądeści
dwór najechali,
cisowe wrota złamli,
zielone podwórko zdeptali?
Na ka~de
to zapytanie dru~yna
weselna odpowiada okrzykiem:
Lado, Lado!
Druchny i Marysia. jeszcze przed domem:
Nie frasujcie si~
matuniu,
jutro rano przyjedziemy,
waszą
szkodę
naprawiemy.
Lado, Lado!
Drut by i druchny: Niechż
kto wyskoczy
wódki nam utoczy.

Słychać,

~e

Marysia z
łością:

czuło-

matka drzwi silniej zamyka. Drużby
Oj zamkneni nam, zamkneni,
nichą
nas puścić
do sieni :
Lado, Lado.
Otwórz mater\ko, otwórz
to twoja córeńka.

druchny:

Po ostatnich dwóch wierszach, jakoby poznawszy ich dopiero Matka, otwiera, wpuszcza i ściska
Państw·młodych,
którzy si~J
jej do
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nóg skłaniją;
wita sie ze wszystkiemi mówiąc:
chwalony (Jezus Chrystus) l W chacie zastją
uczty stoły.
58.
Marysia :
Moja mateltko
radziśce

Matka:

Tu

Niech bedzie poprzygotowane już
do

gościm?

Marszłek

Radam z duszy radam,
byle dobrym i na dobrt:m.
Siadajcie za stołem,
sobie z Panem Bogiem.
weselny miejsca wskazuje, a Starościn
Drutebko, za
rzędem,

mówi

59.
stół

rzędem

ich proście,
ich sadowcie.

60.

Marysia do MarMoję

szałk:

moję

mateikę
rodzną

przeciw mnie.
Niech się
naptrzę
jako gwiażdeńk
jako jaśnieńk(~)
na niebie tak ja mateńko
tak ja Rodzono
dziś
ciebie.
Siada matka naprzeciw Marysi, obok niej Jasio; zasidją
wszyscy
i Drużby
z palmą.
Marszłek
do ojca i matki
oprócz Marszłk
kłanijlc
im si~:
Niech b~dzie
pochwalony l Panie ojcze i pani
matko, czy z wolą
wa&Z'ł
mamy używać
tego boskiego daru?Na to ojciec i matka powstając
mówili: Z wolfl l- Marszłek
tedy:
Przeżgnajci
go l - Ojciec i matka żegnają
nad miskami. Tu jedz'ł;
marszłek
każden
półmisek
st~wia
przed Państwem-łod
i mówi za każdym:
posadź

61.

z półmiskw
Gdy już
ry przez cały
ciąg

jadło
chodzić

Przyjmijcie mało
za wiele bo sit; to stało
na prędce
wesele.
znikać
zaczyna, Drufba z palmą,
i błaznowć
powinien, mówi:

62.
byli,
Z daloka ci goście
dobrze oni jedli, pili;
ni na stole skóreczki,
ni pod stołem
kosteczki.

któ-
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Jak już

wszystko zjedlł,
Marszłek:

63.

panowie,
swatkowie,
dziękujre
za ucztę
Bogu i mate1ice.
Powstańcie

powstańcie

W staj Ił wszyscy i dzięk
składj

Ej do
Otaczj~

druchny,

koła

nam

żebyć

była

do
drużbowie,

Pan-młod

i taócujlł
Marysię

Bogu i matce:

Ił

64.

niej śpiewając
koł

65.
l.

Jużcić

Maryś,

Bóg was nie
objeści

młodzi,
kocbać

się

różne

pieśn,

jak np.

2. Na Lubelskiem bagnie
rybka wody pragnie,
ożenił
się
Jasio
czyi mu tak nie ładnie
?

jużci
opuści

koła!

wesoła.

,

wam godzi

3. Dudni woda, dudni
na podwórcu w studni.
zakochć

się

odkchać

łatwo,
się

trudniej.

66.
ani
Stójcie tu koniki, ja się
bo mi Marysieńk
zaplił
duszę:
ani słomą
ani ogniem
tylko słóweczkim
łagodnem.

Jasio:

ruszę,

67.
Jasio i Marysia:

Płyną

gąski

płyną

nie mąc;
zjedą
kata ludzie
jeśli
nas rozłąc.
Starościn
do tańcujlłyh:
Zaniechajcie tańców,
trzeba obaczyć
jaka b~dzie
młodych
dola.?- Daje obojgu po bochenku chleba;
ci toczlł
każdy
swój po podłze.
Jeśli
razem idą
i razem padną,u
wszyscy wołają
wesoł:
"Pomyślna
dola, pomyślna!"
Jeśli
przeto bowiem wróżba.
Marszłek
go
ciwnie, milczenie panuje, zła
przerywa wołając:
wódeńki

68.
Ej do
żebyć

druchny,

koła

nam
była

Pan-młod

do kola!
drużbowie
wesoła.
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Znowu ańcujfłt
, a wśród
tańców
(od chleba) i z nią
z d z i tą
myka si~
i ucieka do chaty.
Drutbowie :

Kędyt

się

69.
Młoda

Wszyscy zblit&jfłC

70.

Jui ci precz Maryś,
jui ci precz!
zdejm wianeczek
w pół-skrzynec,
pójdż,
włóż
czepiec.
id!} po nią,
przyprowadzaj!} i sadowi!} na dziizby postawionej. Marysia już
bez wianka. Druchny
rozcesują
kosy i śpiewają
smutnie:

Matka i Starościn
t.y na środku
otaczjfł,

71.

l. W kalinowym lesie

woda

podział,

co tu z nami wyijał?
Poszła
do komory now~j
zamknęł
zamek cisowy'?
si~J
do chaty:

Drucbny:

jl}

w koł
si~J
wciska
na ten widok Marysia wyStarościn

tańcuje;

niesie,

kamień

na nim stał,
swe kosy czesał.
Co włosek
upadnie,
to woda zagarnie:
Maryś

Gospodynie, Matka i Starościn
Zawijka jest to szal ługid
zawój czyli owin~ce
na gładkim
płótna.

Gdy jej kładą

moje włosy
do matki w roskoszy;
jak tam przyłniec,
przed wroty staniecie,
pytajciei ode mnie,
nie łl! knią
beze mnie?

2. Plyńcież

czepek, zawój i zawijk~.
i biodra, który równie jak i
czepku, z własnego
zwykle robi~J
72.
Matusia moja,
dodaj za woja!
matka do skrzynie,
zawój rozwinie.
podają

na szyję

te ubiory:

73.

niebo obłkami,
przykła
sfę
Marysia rąbkami;
okrył
siQ jawór zielonym li teilkiem
młoda
Marysia bielonym czepńkim.
Gdy jut ubrana, ojciec przychodzi, przypatruje jej i~:s
Przykło

się

74.

Marysiu, koraliku mój
gdzieś

dział

pozłciste

złoty,

uploty?
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Marysin:

ich matuleńc
mi czas

Dałm
boć

Druchny smutnie:
Tu różne
siada na
szuka. Następuje
tego tańc

następuj
dziży
drużbowie

gospdynią.-

schować

już,
zostać

75.

jut
(płacze).

za borem
za stołem.
Nieszcęślwa
godzineńkai chwila
już
ci ona kawalerom - nie miła.
Ił ceregiele: Pan-młod
si~
chowa, Starościn
i j'ł udaje. Pan· młody
takiej żony
niechce, swojej
taniec, w którym Pan-młod
kuleje. W czasie
jej śpiewają
(obok pieśn
n. 55: Zima zimeńka):
Zakuł

zyuleńka-

zapłk

Marysieńk-

76.
l. Prowadzili bratkowie siotrę

2.

nie

wiedzał,

ze dwora;

dróżeńką

iść

miał?

Lilija przy drodze
patrzył
którędy
rodzina jej pójdzie?
a.
Rodzina jedzie- białą
liję
mija;
ona wstał
zapłk,
nie wzieli ją.
4. Młody
Jasieńko
jedzie- białej
lilij nie mija;
rozśmiał
się,
ona wstał
wziął
ci ją.
W końcu
tej piosnki Jaś
bierze Marysię
do tańc;
potem ona ze
chodzi do przytomnych z tacką
i proszą:
N a n ostarszym Drużbą
siostra na boku
wy klas z t o r. W czasie tego zbierania, młodsza
śpiewa:
77.
Ej ! na weselu'm była,
nic'em nie użyła;
trzewiczki'm zdarł,
Stanęł

jak

którą

głodu

Po odbytem zbieraniu,
mi; ostatnia jest nas~pując:

biał

się

namrł.

rozpcynają

się

tańce

z ' r6żnemi

78.

Oj wesele, wesele l
było
- i nie będzie
;
była
ci Maryś
bieda
jeszcze większa
będzie.
Wesela godzina,
Biedy wiek- biedy wiek!

śpiewka
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"Wesele.
III.
W

na dwa tygodnie przed weselem, na Zalotach.
Sobtę,

79.

1. EJ prosili mnie

~-efb'Y

pani

oa &aloty,

na zaloty,

mlodllu•it6ka,
mlod1iutńka

młoda

od Tamog6ry, hb•cy.

2. Ej kiedy do mnie przyjedziecie
moje lube goście,
jeśli'm
się
wam spodbał,
ojca, matki proście.

jak oa jakle

a pau mlorly

dt. iwy,

siwy.

3. Ej kiedy do mnie przyjedziecie,
ja za piecem będ
;
będe
krzyczyc, będe
płakć,
sama rada będe.

polskiego.
Tańczą

80.

-

r.
Później

tańczą

kokrotnem
przetańcniu

odmienają

l

,

•

obertasa, zwanego Przewracany ztąd,
że
po kilpar w koł
izby w jednym kierunku 1
kierunek 1 zawrcją
w przeci wnlJI stron~.
Do tego

śpiewają:

Albo mi
albo • l~

az6ataka

We dwa tygodnie
dziewcęta

wiją

zwany tu
korwałem,

Lud. Su XVL

.. rac.aj ,

ze mn, pru

rózgę

później

1

w

~

nitelł

raaj,

Sobt~

bez ~piewó.
do czego

LPpi j mu
ett

11.6 t.&ka
t.

nim pru· wrocić.

porzedając

Kobiety nadto

wróc

dzień

L Ć.

ślub,

pieką

kołacz

przyśiewują:

20
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mali pl& - ukowle
po podia - alu la
-

1.11all,
1&11,

kllloec&

-

lo - mali,
k~

korowaj

uble

-

Bknypce

11 1 l cd l cr l J. l

~

~

~-

ra -

11.

W Niedzlę
zrana s w as z ki (druchny) przychodą,
mory rózgę
i sprzedaj l!! jlł! s w a c i o m. Gdy
oczekujlJic na Pan-młodeg,
śpiewają:

z kowynoszlł

się

do
wybierają

ślub,

83.

Ei3:

~l

~·

~

H l el c@·l Ucl Er l r l r,J

ęJ~

cc11

W ntedzieto

nno
uołklem

tj

a Jasiuola
t.&Słauo,

nie

wl

dać,

c11>r l ~ @~ 161 Jl c[t l Qr r l J. l J•l

Fłtli

mu tu

a cyó ty

mloda

Kulunlu,

3.

W niedzlę
rano
azoikiem zasłno,
Jasiunia nie widać;
cyś
ty mu tu
młoda
Kasiunin
bywać?
nie kazł
2.
Oj cyli będzie,
cyli nie będzie,
ja mu tu niekazł.
Oj kazali mu
moja mateńk,
ja o tern niewdzał.

l.

l. Tam w sadenku kalina,
się

Poszedł

-

'

.

ula

by - wac.

Jasiunio
do
stajenńki,

koniczeńa

siodłaty.

Konia siodłaje,
sam sic zbiraje,
mateńki
sie pytaje.
4.
Moja mateńko,
moja rjódnieńko
(rodzona)
z kim ty mnie wyprawiajesz?
Z Bogiem dziecątko,
z ludżmi
dobreroi
i ze wsieroi świętem.

84.

Nuu nr. 175.

w sadek

nleka

pochyliła.

2. Kasiunia ją
do liczka ją
łoma,

przykład&.
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3. Cy ędb
ja takaja
4. Oj będzies
jak taj a kalina?
jak u mateńki
5. Jak od mateitki pójdziesz,
liczeńka
Nuta nr
17~

się

85.
.

morzu na kamieniu,
tam Kasiunia stojał.
2. Tam Kasiunia stojał,
kosę

4. Ej plyńdei.
moje włosy,
do mateńki
w pokłny.
5. Niech się
matCiika kaje,
co mnie od siebie daje.
6. Roboty nieumiwszy,
rozumu nieuczywszy.
ludzie,
budzie.

czesał.

3. Co z rósy kosy spadnie,
zagarnie.
to wodeńka
7.

Nauczą

i to

Kasię
żal

mateńc

86.

Nuto nr, 17S

3. I tatunia posadziŁy,
i jemu sie
·1. Ej nisko, nizuseńko,

l. Trzebaby nam czasu,
trza nam stołka
śrybnego.
2. Trza nam stołka
śrybnego,
na tatet\ka rjódnego.
(potem na: mateńkę,

Gdy do

będzies.

pozb~dies.

l. W t~m
ntsą

Kasiu, będzies,

jad!l przez
ślub

żeby

było

ukłonity.

miluseńko.

brat e i1 k a, s i e s t re ń k ę).

wieś:

87.

1""":::::
l. Cy mgla oy

wodL

Lado L•·

vel

do
Ła

•

o Lado,

do l

Lado,
ł.ado,

2. Ni mgła
ni woda
podbiegła,
pod wieś
o Lado, Lado, Lado, Lado.

,

88.

N ula nr, 87.

l.

ł•do

3. Jagiowe bojary,
pod wie~
podjechali,
Lado, Łado,
Łado.
o Łado,

e uginaj siękaliuowy moście,
o Lado, Lado, Lado, Lado!
2. Bo bez cię jedzie- pysznieńkc
o f,ado, I-ado, Lado, Lado!
3. Pyszne wesele- pyszny drużbcnka,
o Lado, Lado, Lado, Lado!
4. Rano, nie rano - kurowie pieją,
o Lado, Lado, Łado,
Łado!
~i

wesele:
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5. A jeszcze raniej o Łado,
Łado,
Łado,
6. Szyła,
wyszał
o Łado,
Łado,
Łado,
Po wzi~cu
ślub,

swaszeitka wstaje,
ł,ado!

chorążemu

koszulę

,

Łado!

gdy do karczmy jadą

(nuta nr. 82):

89.
Terema do terema;
nasz miły
drutebńka
zajetdż
do miasteńk
gospody zapisowć,
miedu, wina targowć

[:]
;
.

Przy obiedzie do grochu (tat nuta):

90.
Terema do terema
ej udeptana ścietka
[:]
od stołu
do przypiecka.
Swacia ją udeptali,
bo z garków wyciągal.
Na oczepinach we Wtorek (nuta nr. 100):

91.
Ej czepcie, macie
nie dajcie długo
siedzć.
czepić

[:]

~esl.

IV.
Gazeta Codzienna (Warszawa 1853, nr. 241, 242) podKje: Obchód Weselny w Lubelskiem, napisany przez A. W.(ieniarskiego) w słowach:
Lud tu, osobliwie w Zamojszcyźnie
jest zamotny, jak to mówi przysłowie
:
Ja jestem chłop
ordynacki,
nie mam chleba, jadam placki.
Zamożneg
kmiecia stać
tu na dwazieśc
lub trzydieśc
tysiE.)cy (zł.
pol.) go to wiz ną;
ztąd
tet obchody wszelkie odbywaj'
si~
z całą
wystaą.
Na wesele zaś
katden wysadza si~
jak mote.
Konkurent upatrzywszy sobie dziewck~.
posyła
na wy wi a dy swachE.) zwaną
tu rajeiUPł·
Jest to zwykle kobieta wwieku;
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ta, wziąsy
kwart~
wódki udaje si~
we c z war t e k do domu upatrzonej dziewczyny. Tam pijąc,
zawiadamia rodziców o zamiarach konkurenta, o jego majątku
i przymiotach osobistych.
Jeżli
rodzice panny nie mają
nic przeciwko konkurentowi,
garniec wódki, udaje się
do ich chałupy,
wtedy on sam, wziąsy
prosZ!łiC
panny o kieliszek. Gdy mu sama poda, wtedy wołają
gospodarzy pobliskich i wypraiją
zrękowiny;
w przeciwnym razie
zalotnik odchodzi z kwitkiem (t. j. z niczem).
Po zrękowinach
dają
na zapowiedzie, po trzeciej zaś,
w drugim tygodniu w s o b o tę
wieczorem, drużki
i druchny schodzą
się
do domu oblubienicy, by mieć
rózgę,
przysł
znak dostjeńwa
małżeńskigo,
ubrać
panęmłodą
do ślub
, i pomagć
w przysposobieniach weselnych. Przy odgłsie
śpiewó
zabierją
si~
do
wicia rózgi.
Gał~
śliwoa
lu b gruszowa, ubrana w ziele i wstążki,
nosi
gospodarza wesela, zwanego MarnazwiJ rózgi i jest oznaką
s z alki e m.
Oprócz marszłk,
starszego chłopa
z gromady, wybierają
jeszcze najstarszego i najbogatszego gospodarza z okolicy na S tar o s t~ 1 który jest panem wesela.
Po obraniu marszłk
i starosty, drużbowie
udają
się
po
Star oś c i n y. Te matrony 1 zwykle znakomitśc
wiejskie, liczne
mają,
obwiązk
na ludowych weselach, 1 tak: muszą
umieć
wszeobrzędwe,
muszą
upiec kor o w aj a, jednego lub dwa
lakie pieśn
przysoć.
pierogi, i innych prowizyjnych materyłów
Należy
nam tu tylko powiedzć,
że
kor o w aj e m nazywją
olbrzymi bochen pszennego chleba, ozdobiony rozlicznemi figlasami z ciasta, oraz umajony ziołam.
Po starościnę
zwykle udaje się
trzech drużbów
z muzyką;
jeden z nich prowadzi ją pod boki, drugi niesie korowaje, trzeci
z tyłu
pierogi. Tym sposobem sprowadziwszy starościny,
oczekują
na drużyn~
pan-młodeg
.
Guy si~
już
wszyscy zjatl~,
uatunczas pan- młody
i pannamłoda,
porządnie
ustrojeni, kl«;:ają
przed siedzącm
rodzicami,
im głowy
na kolanach i płaczą.,
proszą
o błogsawień
a kładąc
stwo. Tymczasem staroseiny śpiewają:

92.
na sadniku kwiatki,
trzeba nam ojca, matki ,
niech błogsawią
dziatki :
Są

do kościła
Bożeg,
do stllnu małżeńskigo,
do ślub
w1ecznego.
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starosta lub marszłek,
przeaJ'ł
rodziców w tych
., Mój panie miły
ojcze, moja pani miła
matko, odpuść
cie mi grzechy moje, winy moje, nieposłuzńtwa
moje, bo ja tedo kościła
botego, do stanu małteńkigo
, do
raz zbieram ai~
ślub
wiecznego. •
płaczu
i j~ku,
odebrawszy błogsa
Tak wiec przy odgłsie
wieństo,
udają
sie do kościła.
Marszłek
z rózgą
w reku, godłem
swej władzy,
otoczony siedmioma drutbami , konno przewodniczy reszcie drutyny siedz'ł
cej w wozach.
Tak przybwają
do świ,.tyn
Skromnej parze błogsawi
kai,.dz proboszcz , wi~&te
ich ni erozerwanil przyai~n,
przekład
pierścn,
i wianki zdobiące
ich skronie w chwili ślub.
Szceśliw
z kościła
niemniej szumno i
1 weseli 1 powracją
nie do domu rodzicielakiego, ale do najblitgwarno; zajetd~&
cz~
szej karczmy. Tam czeka ich szynkarka z garncem gorzałki,
atują
si~
kolejno i zasiadaj,. do skonsumowania pierogów z kaszy
ogromnej wielkośc
gryczanej, jaglanej , sera i ciasta złoinych,
(dar starościn;
katda winna mieć
ich przynajmniej trzy).
Po najad ku, starościny
pr"yszedł
do marzłk,
przyśie
wuj,. mu chórem :
93.
Na~pnie
słowach:

nasz marszłenko,
niedbały;
po za stołem
zaspły.
Rozlały
nasz marszłel'ko,
rozlały,
bo mu nogi do podłgi
przymał.
Nie baczy nasz marszłenko,
nie baczy;
starościny
po za stołem
nie raczy.
A do koła
marszłel'ku,
do koła,
niechte będzie
drutynel'lka wesoła.
(lub: drutyneńka
z za stołeJ"ak
- wesoła).
A bądt
wesół
marszłeńku,
blCłż
wesół,
bodajże
cię
sam Pan Jezus pocieszył.
Niedbały

starościny

Tym śpiewm
zach~ny
marszłek,
wyprowadza kaidego
do najstarszego z obecnych tań
w taniec , który od najmłodszeg
czyć
musi; zowie sio on P o t o n e m. ( P o - to n, od lenienia lit)·
Bawi'łc
sio i hulaj'łc
do rana w karczmie, w Poni e działek
udaj'ł
sie do domu rodziców panny- młodej
, gdzie bawi'lc si~
na
nowo dzień
cały,
wieczorem drutyny rozjetda'ł
sio. Drułyna
pana-młodeg
zabiera z sobą
panno- młod,.pozostali uływiPJ'
i
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bawią

si~

at do s o b o ty; w ten dzień
wesoł

dopiero się

roz-

chodzą.

Oczepiny panny- młodej
nast~pują
dopiero we wtorek wie- nie koniecznie u jej rodziców).
czorem (trzeciego dnia po ślubie
pieśn,
starszy brat rozplata. warkocz i
Wtedy to przy odgłsie
własnemi
rękami
ucina. piękną panieńską
kosę,
matrony zaś
kładą,
na jej głowę
ogromny czepiec.
Potem następuje
Odbijany. Jest to taniec, który pannamłoda.
tańczy
z katdym gościem
i katdy według
stanu i majątku
obwiązany
ją
obdarzyćbo to jest przysła.
zapomoga gospodarstwa.
I takim trybem postęuje
zabawa ku sobocie. Codziennie
wieczorem rozkawją,
jeden kor o w aj, obdzielając
kat d ego; towarzyszy mu ten śpiew:

94.
Do naszego korowaja
trzeba było
wody z Dunaja itd.
Kończą

zaś

tę

długą,

pieśń,

przymioty korowaju, nawychalją

wierszami:
stępującemi

95.
Czy starosta nosa nie ma
te się
go nie ima.
Imaj-że
się
korowaja,
tego Boże~
dara.

*

W sobtę
zaś

*

Równo starosto, równo,
kraj korowaj drobno.
Równo starosto krajcie,
żadnego
nie omijajcie.
Ni starego, ni małego,
ni na piecu gołe.
groch, przyśiewując:

*

na sam ostatek jedzą

96.
Dobry groszek z jagłmi;
kto ten groszek odkryje,
wielkiego smaku zażyje.
A to z tego powodu, :te potrawa ta przykryta będąc,
kogo nie widzalną.,
przed i w ci~&gu
wieczerzy.

jest dla ni-
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V.
Sitarze w Biłgoraju
(w r. 1868).
Wesele sute trwa przez 10 dni t. j. od Czwartku przed ślu
bem aż do oktawy Niedzieli; ścilejsz
zaś,
ubo~sze
trwa przez
3 dni t. j. od Soboty wieczór aż do Wtorku. We Czwartek ów,
oświadczyn
nast~!
piło,
piją
obficie gorzałkę
i jedzą
flaki.
gdy przyjęcie
Pieką
na wesele kor o w a l e i chleb. Korowalów jest kilka,
korowal Młodej
bywa najpiękeszym
czasami kilanśce;
1 bo najozdobniejszym; mniej już
ozdobnym jest korowal Młodeg.
Korowale są wielkośc
dużego
bochna chleba 1 przystrojone z wierzchu
ró~nemi
z ciasta urobioneroi przedmiotami 1 jak: szyszki, ptaszki,
zwieręta,
niepodragi (baryłki)
i t. d. a nadto zdobne są
w barwinek, na którym przyczepione trzęsie
się
pozłtk.
Jedzą
je dopiero we Wtorek po wywodzinach t. j. gdy się
Pan-młod
z wieńca
wywiedzie,- a kraje je dru~ba
starszy.
Korowal z ładnej
pszennej pieczony bywa mąki.
U Młodej
piekl!! ich jeden lub dwa, to~
samo i u Młodeg.
Goście
także
niektórzy przynosą
do niej na ucztę
swoje korowale (lubo i te
spożywają
się
dopiero we Wtorek). I w ogóle, prezenta z takich
korowalów, odbiera ona i od dalszych także
znajomych, a nawet
i od żydów.
Pieką
prócz tego i chleb pytlowy 1 oraz placki lub bułki
pszenne, jak sito du~e.
Gdy Młody
idzie z orszakiem do Młodej
, niesie przed nim
drużba
starszy jego korowal na ręczniku
(rąbku)
lub na obrusie.
Toż
samo ma miejsce, gdy Młodą
odprwazją
do niego, bo i
dru~ba
jej niesie przed nią
jej korowal w podbnyż
wtedy także
sposób.
W Sobtę
wieczór schodzą
się
goście
tak do domu Panamłodeg
jak i Pany-młodej.
Późnym
dopiero wieczorem 1 okł
lOtej lub lltej godziny, prowadzą
drużbowJe
Pan-młodeg
wraz
do niej na ucztoWll.nie1 gdzie już
obie drużyn
bawią
się
z gośćmi
noc całą
wspólnie. Do zwykłch
tej wieczerzy dań,
należy
barszcz
z grzybami.
Nazajutrz Młoda
ubraną
jest do ślub
w białl}
długą
suknię
perkalową
albo muszlinową
i biali} z a p a s k ę (fartuszek), z tejż
mal.eryi i równie długą
co i suknia , i z tyłu
schodzą
się.
Na
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sukni ma ona. jedwabny lub pół-jedwabny
albo kamlotowy, czarn y zwykle (a. czasem ciemno- brunatny, ciemno- oliwkowy) stanik
zwany kur tka 1 dochząy
do pasa, fałdowny
u dołu,
u góry
zaś
śpi~ty
pod samą
szyją
na haftk~
lub guzik; toż
samo u dołu
i w środku.
Sznurówek żadnych
nie ma. Dziś
jednak wycinają
już
kurt~
pod szyją
naksztł
gorsetu, by ukazć
koszul~
i korale.
Kurtka ma r~kawy
szerokie 1 niezmiernie bufciaste u góry (koł
bo śc1ągniEJte
ramion) i dopiero przy dłoni
obcisłe
i zapi~te
na
1
haftki lub guziczki. Na głowie
ma młoda
wianek z rozmarynu, mirtu i białych
kwiatów, a długi
biały
welon z gazy, illuzy1 lub koronkowy spływa
z włosó
na dół
aż
do kostek. Warkocz ułożny
w kóło
i w dzień
ślub
założny
na grzebiń.
Trzewiki czarne
sakowe, mające
wysokie o b c z a s y, są równie wysok1e jak ciżmy
i sznurowane różnobawei,
a zwykle różowen,
lilijowem1 lub
błękitnam
sznurkami.
idzie cały
orszak weselny na nabożeństw
Rano w Niedzl~
do kościła
i słucha
go zwykle z przejęcim
i skruchą.
Fannamłoda
(lub też
Pany-młode,
wiele ich jest obecnych) stoją
wszystkie w swojem ubraniu weselnem pued wieikun ołtarzem,a. nie·
co w tyle za niemi i narzeczeni także.
Po nabożeństwi
wracJą
do domu, jedz~
obiad i bawią
si~
i tańczą
aż
do nieszporów. N1ekiedy jednak wst~puj!l
po drodze
jeszcze i n a g os p o d~
(t. J· do karczmy) by tam wypić
gorzałki
(fundjąc
sobie wzajem kołami).
Przy tych wszystkich pochodach,
wodzą
ciągle
i muzyk~
za sobą.
Po tych zabawach 1d11 znów do kościła
na nieszpory, a po
ślub.
Po ślubie
idą
wszyscy do domu Mło
nieszporach odbywa. się
dej, gdzie zastwioną
jest na wieczrę
uczta obfitsza jeszcze niż
był
objad. Wtenczas podają
uczestnikom barszcz z burakami i mię
sem, pieczń
wieprzoą,
wołą,
groch z p o d l e w ą (t. j. z sosem
i masł).
Po wieczerzy, późno
z octu i miodu, z przydatkiem mąki
w nocy wstępuj!~
jeszcze niektórzy do karczmy , na przełuka
nie gardł.
Druchny
żegnaj~oc

Młodą,

6piewają.:

97.

-my,
I&d. Su.
XVł

.

21
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p o dt~

fk

u j

• • nam

sa uaue

co my ci

tfuzby,

We Wtorek idzie
n y z w i e ń c a do kościła
wrocie następuje
przeklłsa,
cnych korowaJami.

- ty - li.
wylł

- młoda
ze starościn~
n a. wy w o d z ina mszę
o 8 godzinie zrana. Po poa po niej krajanie i obdzielanie obePan

"Wesele.
VI.
Na zalotach lub zarEJczynach:

j

"'=:

98.

od Janowa, Frampola, (On•ola,

=:

~

Jij~)

en

l$ gf; wCI) Ie e$ 5' J l } ~ C'; )f l sc
osmolony

A gd&le jed&ieu

Ni eda lek o

i ony
unka

u nuzej paoł
ć

l . A gdzie jedziesz osmolony?
Do Krakowa szukać
tony.
2. Nicdaleko zony szukać,
u naszej pani w okno pukać.
3. Jest dziewczyna do wydania,
wielgie za nią
wiano dają.

" oko o puka

szuk~

ć

99.

L A moja mateńko
sprawcie mi wesele.
A moja córusiu 1
kiej chleba niewiele.
3. Komara na
muchę
na poliwkę;
będzies

2. A moja mateńko
nie wiele to trzeba,
sprawiemy wesele
o bułecz
chleba ').
rosół,

miał
coś

wydał

lony.

4. Cztery myszy, cztery koty,
dziewąty
pies do roboty.
ci się
krzywda widzi,
5. Jeśli
jest tam suk11. co niewidzi.
6. Jest tam suka bez ogona
co niebywa nigdy doma.
(Lud Ser. XIIJ, nr. 146, 416).

Nut.a n 98.

') Na wesele piek~

Do Krak o wa

~

sławę,

matko,

dziwkę.

tu chleby, a czasami i kołacze
.
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wilj~
ślub,
gdy wiją
W Sobtę,
trzech odnogach), które owijaą

~

Fjł~1s-&+r

~
rózRi
oapi

Nie będ•imy
Jak gorulkl

ślub,

nucą:

100.

E1=

rano, gdy si~

W Niedzlę

(badyl o

z trzech prętów
rózgę

wstęgami,

zwodą

ry, z których katdą

zbiorą

Pan-młodeg

wyproadzjąc

częstują.

~

clse~th&r

wi • li,
n1e btduemy
- je - my, jak gorulkl

rÓlKI

napi

-

lY!li,

jtmy,

do jej chaty, przed pOJSCtem do
po drucbnie z komoSpiew (na tęż
nutę):

101.
nam Marysie
z tej nowej komóreńi.
Z tej nowej komóreńi,
od ojca, od mateitki.
Wyprowadżcie

Wynoszą

i chleb z komory, który kładą
resztki dziadom (oa tęż

też

po obiedzie rozdają

na stół,

a z którego

nutę):

102.
Wynieśc

niech
śpiewają

Ntm się

do ślub,
udazą

na
tęż

się

dorabiją

jedzą

nam chleba dwoje,
oboje.
(po rozplecinach) śmadnie.

Tu

nutę:

103.
1. Oj przyjeżdb
kramarczyku,
z Turobina z jarmarczyku.
Oj z miskami, z łyżkami,
da z ró:i:nemi przyprawami.
2. Daliśce
kapusty, dali,
aleści
nam nie siekali 1
J.niśce
nam okrasili,
postem-ści
postawili.
Nuta or 98

3. Dalii!cie nam kaszy, dali,
aleści

nieopłal
aniśce

postem-ści

. n liśce
aniśce
aniśce
postem-ści

(oplóc, oplóc • lun

nie okrasili 1
postawili.
nam grochu, dali,
go nfe kra zali,
go osolili,
postawili.

104.
Dobry groszek z pęcakiem
i dziewczyna z posagiem.

le•yn)
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na to (nuta nr. 100):
Nie zabawiajcie nas wiele,
bo naboteńsw
w kościel,
wielgie dzwony wydzaniją,
wesela się
spodziewają
.
Marszłek

W drodze do

i przed
kościła

(nuta. nr. 163):
kościłem

105.
l. Oj parami panowie swatkowie, parami,

ci dobrzy ludzie za nami.
Oj cego~
wy moje ludzie wyglądacie,
oj musi wy takiego wesela nie macie.
2. Oj ju~eśmy
pod kościłem
na błoniu,
oj cy nas przyjmiesz cy nie przyjmiesz
moja matko uo domu?
Nic poto ja cię
wypraił,
źebym
cię
nazad do domu brał.
3. O jużeśmy
pod kościłem
na błoniu,
oj cy nas przyjmiesz, cy nie przyJmlesz
moja matko do domu?
Oj przyjmę,
przyjmę,
moja córusiu
po (bo) ju~
czas,
Pan Jezus zesła
z Matką
najświętszą
dobry czas.
wyglądaj

Pod karczmą

(nuta nr. 100):

nUCI}

106.
do nas szynkareczko
rączkami
[:]
przyprawami.

Wyjdżte

o z
z rd~nemi
białero

Tu zasdją
Młodych
za stół
na obiad (nuta nr. 85 ) :

i piją.

Gdy si~

do niej wybieraJil

107.
(Oj parami)

siwa zezula- na śliwe,
młoda
Marysia - przy
Zakuł

zapłk

108.

.Nul& nr. lOO.

W konie swatkowie - w konie,
po (bo) wysoczei1ko- słonie
(słońce).
Jui slonejko nad zorzami,
wybieraj si~
Maryś
z nami.

109.

Mol& nr 100.

bydeleczko [:],
w ogródeczek na ziółecko,
Wygoń

Maryś

ślubie

.
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niechż
wyjć,
wytratujc [:],
matka nie żałuje.
niech rię
przed oczepinami (nuta nr. 83):

W Poniedzałk

110.
t.

P(owi)edzałś

2.
mateńko

rodzono,
co mnie nie dasz od siebie.
Teraz mnie dajesz,
serca mnie krajesz daleczńko
od siebie.
3. Jak ty mnie
moja mateńko,
z okieneczka zgicnał,
będ
ja ci też,
moja mateńko,
będc

ja się

Obrócę

w

pedział

siwą

zeulę,

do ciebie;
ja, padnę
na okieneczku,
moja matko, u ciebie.
przylecę

padnę

będzies

wypominał.

Lud Ser. XI, str. 197, nr. 86.

III.

Nuta nr . 100

Mój ruciany wianeczku
chowałm
cię
w pu-skrzyneczku.
i w barwinkowym listeczku.
Przy oczepinach (nuta nr. 224):

112.

od Unfdowa.

Jagusi kłech,
Jaguś
wianka dać
niechce.
Oj musi dać
wianek, musi,
bo ma rozkaz od matusi.
Maciuś

fłB
Gdy
zbierają

~:'l

113.

Gt®CWf- :f•J~

Zebyi ty ehmlelu
nie rob•l bys ty

po tykaeh

dsl&weeek

1

datki:

Oj chmielu
Id na dół,

114.

oj aieboł,

lei po sóne.

•

..

Tr&eba jej
troeba J<J

dać

na mi . set'skf,
na ly • te <kf,

,

dac,

1& e; itttttB1
bo jej 1tlu<1e

nie la.
n lewlut

btbe

łunek

.

tJ·uba jej
dać

na gar • nunek,
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We Wtorek, gdy odwot,. poug (wiano)
Młodej

116.

Rui& Dr. 100.

l. Połamy

się

116.

Vij(J;:~

1&1sł Hl~e;:

1łl'pc

wy,lełdaJ

Młodeg:

2. Otwóracie nam komóreńę,
wieziemy wam połeińkę
;
otwóracie nam te pokoje,
będzie
naa tu takie dwoje.

koła

oj bez te dzwolakie pola ;
akrynilł,
pod malownł
pod puchowił
pierzyn._

lfle

do

Ja1ha • polo,
~abiJ4

elę

pnyjaelelo.

lfl aleiderki

1flrt e~· 1n:: ;l
Dl
olu~

•linitsa Juiu

kleby •uuka

(ekclla)

ue
117.
l. Oj nie płacz
'Maryś,
nie płacz,
2. A porwan tamdj katu,
da i z twojlł
roaką,
ej bidy ci nie będzie,
da ~ziea
ae aied&ł,
da bym ja &Biadł,
da z ko&Zlł
na ~&ie.
da na grzędie
&kosą.
W kilka dni potem (zwykle w Niedziele) nast~puj'ł
w kościel
w o d z i n y młodej
m~taki.
Nu&a.,

wy-

"'W"esele.

VII.

ll&decznlc.a pod S&cubralalynem (188'1)

W Radacznicy lud jest mazurski i obrządku
łacińskego.
Mimo to, pieśn
obrzodowe, osobliwie weselne, maj, wiele cech wspólprzytoczonych tu,
nych z ruskiemi, jak tt>go dowodzi podbieństw
nucone przez unitów, n. p. we wsi Krupe
z temi, które słyzeliśm
pod Krasnyllllltawem, jak i w kilku wsiach pod Zamoście.
Kobiety, których sic zbierze czasami kilanśce,
piek,. u niej
korowal v. koro waj, śpiewaj,c
pieśn
i zachowują
rótne zwyczaje przy pieczeniu , wsadzaniu i wysadzaniu, oraz wnoszeniu go
do komory. KorowaJ, bułka
p1zenna wielkośc
zwyczajnego bochna
plecionkc z ciasta w rótne euychleba, ma na wierzchu na okł

167

floresy placionł
niby w warkocz , i pełn
jeet barwinku, ulotonego
jak na głowie
Panny · młodej
i przystrojonego
na nim upełniz
w złote
i srebrne papierki trzęs~ce
si~
za ka~dem
poruszeniem.
si~
dopiero i obdzielają
we
Korowale (jest ich dwa) krają
Wtorek, kiedy Młoda
po wywodzie przyjdzie z kościła.
Gdy Młody
ze SW'ł
drutyną
przyjeżda
po Młodą,
aby jechać
z nią
do ślub,
śpiewa
drutyna Młodej
:
118.
Nierychło'ś
przyjechali,
Marysi'śce
nie zastali.
Druty na Młodeg
odśpiewuj:
119.
Nieprawde wy powiadacie,
bo wy jo w komorze macie.
Nie trzymajcie nas tu wiele,
bo nabożei1stw
w kościel.
Na mszą
świętą
nie zd żerny,
to ślub
nie dostaniemy.
Wtedy wybiera si~
ona do ślub,
a drużyna
śpiewa:
120.
Jedzie ziele z komóreńi,
od ojca, od matenki.
Kołem
wianeczku, kołem,
nad Marysinem czołem.
Rachuj Kub~
talary,
za wianeńko
ruciany.
Gdy Młodzi
śpiewają

kłanij!}

rodzicuw o błogsawieńt,
121.
W ogródcńku
kwiatki,
wołajcie
ojca, matki ,
niech (ich) przebłagją
d,iatki !
122.
Trza nam ławkę
ziclon, 1
niech ja przeprosz matk~
r< dzoną.
Trza nam stołka
d owe"'o,
niech ja przepro zę ojca rodz:onego.
123.
1. Kłanij
si«; :Marysiu,
kłanij
się
młoda
nisko, nizuseńko,
aby było
ładniuseńko.

druchny:

si~

prosząc
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2.
kłanij

Kłanij

Kubusiu,
nisko,
się

się

młody

aby
było

nizuseńko,

ładniuseńko.

Je:teli Młoda
jest sierotą,
rodziców do Boga:

wtedy
śpiewają

niby od
pieśń

zmarłych

124.
Spuść

mię,
sprawię

-Są
sprawią

Boże,
na ziemę,
córce wesele.tam przyjaciele,
córce wesele. -

Ja ci się,
Boże,
skradnę,
z drobnym deszczykiem spadnę.
-Je tam przyjaciele,
sprawią
córce wesele.Żebym
ja tam, Boże,
była,
lepsze-by ja jej sprawił.

do
Jadąc

1

ślub

125 a.

):

1. Od terema do terema,- do

ślub
jedziemy,
do kościła
bożeg,do ślub
panim\skiego.
Nie dziwujcie się
ludzie,- bo to wesele jedzie.
jedziemy,
2. Od terema do terema,- do ślub
wie to Pan Jezus,- Matka najświętsz,
czy go dziś
weżmiy.

Po
ślubie

126.
śpiewają:

siwa zezula - na i>liwie,
młoda
Marysia- przy. ślubie.
Zakuł
zapłk

127.
Od terema do terema,- od ślub
od księdza
ślub,
- od Boga
od mateńki
wesele.

jedziemy,
sąd,

128.
bo
wyglądaj

Parami swatowie,- parami,
poczciwi ludzie - za nami.

przed karczmiJ w pobliżu
Zaje:tdąc

kościła:

129.
Zatoczone wrota- chuste1\ką
ze złota,
nam tu wyskoczy,- te wrota odtoczy?
nam te wrota odtczyła.
Szynkareczka wyskoczła,
któż

- ---

1) Gdy jadl} do kościła

do ślub
, śpiewają
takż
e między
inneroi piosnkami i o tern, jakoby jechali na ucztę
do domu botego , gdzie stoły
najobficćj
zastAwione bo tam:
125 b.
Najświctsz
Panna gospodyni,
·
całemu'
światu
dobrze czyni.
A Pan Jezus gospodarz,
zastwił
dla nas swój ołtarz.
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W karczmie :
Niechte

130.
pochwalony- Jezus Chrystus z
nas, mili goście
- do stola.
będzie

zaproście-ż

kościła,

Wyjetdaąc
z karczmy do domu rodziców Młodej,
gdzie
wesele odbywać:
131.
Od terema do terema - trza nam się
do dom zbierać,
przez lasy, przez bory- przez głębokie
jeziory.
się

ma

132.
oj
oj

l. Powiewaj

Ładu,

- z cicha pomaleltku,
do swego tatunia, do swego rodzonego,
2. Powiewaj wiatreńkuz cicha pomale!1ku,
Ładu,
do swojej mateńki,
do swojej rodzonej.
oni tam stoły
- zaściełją,
3. Niechż
niech oni się
tam gościspodziewają.
wiatreńku

Ładu,

Ładu,

do domu rodziców:
Dojeżdtaąc

133.
Zatoczone wrota- chusteńką
ze złota,
któż
tu nam wyskoczy,- te wrota
Tatunio wyskoczł,wroteńka
odtczył.
W domu rodziców, gdy długo

odtczy!~

na podanie jadł
czekają.

(objadu):

134.
Głuche

Gdy postawifł

bo

gosposie, głuche,
garczki suche.
mają

na stole:
kapust~J

135.
Kosztuj
jak nie

kosztuj !
- osól!
nam kapuste dali,
Nie dobre-ści
kwasu-ście
nie odcedzali.
W eżci
se co gor zego,
a dajcie nam co lepszego?
Wybierając
szkać

chorąży,

słone,

się
do domu Młodeg,
gdzie nowżei1cy
mają
(Przeprosiny):
136.
W ogródeńku
kwiatki,- wołajcie
ojca, matki.
kłanijce
si~,
kłanijce,nikogo nie omijajcie,
jak starego, tak małego,tak za piecem ospałeg.

137.
1.
kłanij

I.cad. Ser. XVI.

Kłanij

Kubusiu,
nisko,
się

się

aby

młody-

było

nizuseńko,

ładniuseńko.

22

zamie-
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2.
Kłanij

kłanij

Marysiu,
nisko,
się

się

auy

młodabyło

ładniuscńko.

Połóż

klucze na stole,
rządy
nic twoje.

tu

już

Druchny do Młodej:

138.
nam ta Pani-młod
co za cisowym stołem
ona swojich

Gdzież

się

-Poszła

Obiecał

nizuseńko,

" " -

" " -

podział,

siedzał?

kroweńó-

n n -

zagnić

cielątków
gąsenków

jej Pan Jezus i Matka

i t. d.
najświętsz-

dolę

dal'.

Przy Oczepinach, baby:
139.
1. Siądź-że
Maryś
na dzieży
niech ci wianek nic cięży.
2. Na dzieżyna chlebowej,
zdejmij wianeczek z głowy.
3. Poroalu go zdyjmajcie,
rusej kosy nie ruszajcie.
Druchny do Młodej

:

140.

Marysiu do nas,
u nas.
lepiej ci będzie
2 . .1\Iy ci kosę
zaplecimy,
ubierzemy.
i w ziele cię
Wyjdż.e

1.

Poczem znów baby:
Siądż

że

t. d.

.1\Iarys na dzieży

'Wesele.

VIII.
Wiert('howina
(~rafij

Chł•niów

,

mi~dzy

Turol.łintm

i Sur.ebrze!ltyoem)

(Z obrazka: Panna Klara i Klarusia Mielniczanka przez Ant. Wie·
niarskiego. Gazeta Codzienna. Warsz. 1852, N. 122--125).

W chatce Jakóba Mielnika.

już
od tygodnia jakiś
ruch nieKomornica Mateuszowa, której od czasu śmierc
męża
Jakób nieodmów1ł
strzechy, zakasana ze skopkiem pełnym
białej
gliny, z kwaczem i miotłą,
uwija się
od rana do zmierzchu, bieli,
Jakóbową
z córką,
swą,
Kłarusią
myje, oczyszcza wszystkie zakąti.
stoją
przy balii, nakłdją
zolnik i aby wszystkie chusty porać
i
czyś1uteńk
płachty
i powłczki
na łóżkach
pozaściełć.
Parobzwykł.
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czak przywiół
pieczywo mają

z lasu dwie fury suchych drew; widać,
że
Jakieś
na myśli
, bo nawet i Jakób omłóciwszy
kop~
najpięknejsz
pszenicy, cały
korzec wymłnkoaeg
na. probostwie
do młyna
i zagroił
arendarzowi, :te mu brodę
wyziarna, zawiół
targa, jeżli
pięknej
mąki
z tego mieć
nie będzie.
Do Czwartku było
ju:t wszystko skończne.
Chatka. oblkła
taką
białl
koszulę
(z gliny), aż e
w niej odmłnia,
w podwórku mo1na było
szpilkę
znaleść,
a w izbie to we wszystkich naczysię
jak w zwierciadle.
niach przejałś
1
Równiuteńko
ubitą
w izbie g l i n i c~
)
posypano tatarakiem,
za obrazy świętych
pańskich,
któreroi całe
ściany
był
okryte, bo
jeden przybć,
poz ka:tdego odpustu w Radceznicy musiał choć
zakłdno
śwież
gałązki
Iewandy, ruty, troiśc
i innych wonnych
ziół,
w izbie wi~c
było
jak w ogródku: czysto, schludnie, pachnąo.
Jakóbowa zawies1ł
na szyi k1lka sznurek korali z dużym
srebrnym
, a Klarosia w białeJ
krzy:tem, co rok na Trzy króle poświęcanym
koszulce i w białej
spódniczce , w niebieskim gorseciku 1 z fartuszkiem muślinowy
w kwiaty, w niebieskich z czerwoneroi kliniczkai w trzewiczkach z czerwoneroi wstą:eczkami,
umi pończha,
wijał
si~
po izbie, wesoła,
uśmiechają,
swobodna.
Popłudni
skrzypn!Jł
wrota w podwórzu i niezadługo
weszła
do izby Maciejowa Wróblicka, świąteczn
przybrana, kryjąc
coś
starannie pod fartuchem, a za nią
Paweł
Stalka, najlepszy po
Mielniku gospodarz.
Klarusia uciekła
do komory.
"N1ech będzie
pochwalony Jezus Chrystus,'' rzekła
Maciejowa.
Jakób.
"Na wieki w1eków amen " odpwiezał
"Witajcie Jukóbie."
• Witajcie Kumo."
Takie same przywitanie nastąpiło
1. Pawłem.
"Odpocznijcie sobie" przemówiła
gospodyni.
"Nam nie czas spoczywać,"
odrzekła
Maciejowa "my tu przyszli pod wasz'! strzechę
nie pić,
nie jeść,
ale dobre nowiny przynieść."
Odchrząknęła,
splunęła
i mówiła.
dalej: "Bóg i ludzie życz
liwi wam moi sąiedz;

1
)

W chatach wiesniaczyrh niema zwyklr.
mia t niej iłowatą
ziemę,
i to zowią
glincą.
podłgi,

ubijaą

w1~c

za
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141.
Tylko nas wysłuchajie,
r~kQ
do serca podajcie ;
bo się
wam o Klarusię
i dziewosłęby
przysłają
kłaniją,

1
).

"Ha, dobrać
to ochota" odpwiezał
Jakóbowa, "i nam
je no za nią
dziękować,
ale któż
to was kumo do nas przysła
i
ma na oku."
n aszl} Klarusi~
Maciejowa obejrzał
się
po izbie i odrzekła:

142.
Z Bożeg
to rozkazania,
i ze swego upodobania,
Janko Gregorczyk nas przysła,

na niego uwabli,
Klarusię
mu dali,
żeby
mu siać
i zbierać
pomagł
i dziatki wychoał
.
waszego trudu, bo to się
pewnie na nic nie
abyście

i

swoją

się
Boże
• żal
za piecem wychoał,
nic nie umie, nic
zda. Dziewczynisko się
nie rozumie, ot zwyczaj nie, boskie stworzenie."
"Dajcie pokój: dość
już
ona użęła
kop na waszych poletzgrabił
siana na waszych łąkach
, dość
wychodał
kach , dość
jałoszek
w waszej obórce, dość
wyprzędła
lnu w waszej kądziel,
dość
nakręcił
się
koł
waszego komina, czas jej już
pójść
na swoje.

143.
Jak Bóg dopmże,
to wszystko wzmoże
;
wy ją na to strzegli i chowali,
abyście
za mąż
wydali,
poczciwego,
za człowieka
a Jankowi nie brak tego.
przeciż

pił

Maciejowa cofnęła
i zacął
Paweł

rzl}dność,

pokrę,

się
posłuch

wychalć

ku drzwiom 1 a na jej mieJsce wystą
Janka, opwiadć
jego pracowitść,
dla starszych i w końcu
doał
:

144.
Do waszego
dobrego raję

')
Cały

dziewcęa
zięca.

obchód zaręcyn
i wszystkie powtórzone mowy dziewosłębó
czyli swachów są wiernym obrazem zwyczajów ludu w Lubelskiem
(od Turobina), w które autor si~
wpatrzył
i wsłucha
w ciągu
kilkoletniego tam pobytu. (Przyp. autora).
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,.Ha, toć
to na to gołąbka
młode
piel~gnuj,
aby gdy porosobie swoje gniazdeczko i na toć
to Bóg
Snil w piórka zslotył
stworzył
kobietę,
aby poszła
z pod ojcowskiej strzel•hy, z pod matczynego oka między
ludzi"- odrzekła
z westchnieniem J akóbowa,
"aleć
to jeszcze młode,
nam potrzebne, niech się
choć
jeszcze
troch~
podchowa, nas poweseli i rutki w ogródku nasieje. Odkła
niajcie si~
od nas Jankowi, i jeśli
bcdzie jego wola, to niech zae wtenczas dar Boży
od niego przyjmiemy."
czeka do roku, mo~
Maciejowa
podeszła

i
bliżej

rzekła:

145.
Ej co tam odkłać,
co się
ma dać,
to dać
1
kogo Pan Bóg stworzy
to go nie umorzJ.
l wydobywszy z pod fartucha laszk~f
było
ostawić,p
stawki, aby go nie mo~na

Kiedy się
kochają,
to niech się
dorabiją,
niech pracują
szczerze
to porsną
w pierze.
z wódką
i kieliszek bez poddoał:

146.
No sąiedz,
bodajyście
zdrowi byli
b~dzie:
a za rok nam chrzciny wyprawili.
niech jak mówię
Jakób obrócił
się
do żony
i rzekł:
"No i có~
kobieto, kiedy
naprszją,
to mo~eby
i przyjąć
od nich
im tak pilno i tak si~
i dar Bo~y
?"
dobre słow
n Ha, jak tam uwatacie ojcze, waszć
w tóm głowa,
ale godziłoby
si~
i Kłarusi
poytać.
Klarusiu l moja rybeńko,
pójdź
no
tu do nas l"
Z komory wyjrzał
rumiana twarzyczka dzieweczki, i figlarne
jej oczy zwróciły
si~
ku dziewosł~bm.
Maciejowa podeszła
ku
147.
niej i rzekła:
Moja dzieweczko, powiedz no ty szczerze,
czy ciebie wyjść
z domu ochota nie bierze.
Przeciż
ty znasz Janka, powiedz Klarusienko
('Zyś
ty nie patrzył
za nim przez okienko.
Na takie zagadnienie Klarusia spuściła
oczy i ująwszy
róg
fartuszka, zac~ł.
go nie' miało
w ręku
kr~cić.
Maciejowa nalł
kieliszek wódką
i podając
jej doał:

gnęła

148.
Przyjmij ten dar loży,
on ci go przy yła,
boti ty jemu Klarusiu, nade wszystkie miła.
Dziewczyna podnisła
oczy na ojca i matk~,
ręki
po kieliszek.

ale nie wycią,
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"Ha, kiedy JUŻ
taka wola Boża,
to nie gardź
moje dziecę
Jankiem, weź,
wypij i podzi~kuj"
. rzekł
Jakób.
"No Klarusiu, nie mitręż,
nie frasuj naszej kumy" dodała
matka.
ręką
przyjęła
ten zadatek zgody, i zasło
Klarusia drżąc
niwszy się
ręką,
cykają
po kilka razy, wypiła.
Swacha podał
kieliszek ojcu, potem matce, i tak kolej kilka razy obiegła.
Postawiono na stole chleb i sól, pierogi z gryczaną
kaszą
i ze skwarkami, obartuszki z cebulą,
i jakoś
niedojwieczór.
rzano jak przysedł
"Czas już
zanieść
Jankowi dobrą
nowię"
rzekła
Maciejowa
zabierjąc
się
do wyjścia,
i potem w samym progu doał:

149.
Bogu was oddajemy i dobrej myśli,
a nre gniewajta się
żeśmy
do was przyszli.
Wasze progi przestąil,
dziewcynę
wymówili.
Boć
my to robili.
o co nas prosili .

Po

dziewosłębó,
Jakóbowa zbliżyła
się
do Klarusi,
po twarzy, pocałw
w czoł
1 rzekła:
"No już
ty
nie nasza, moje złotk,
ale niechż
się
dzieje wola Boża."
Klarusia upadł
do nóg matce, potem ojcu i czarne jej oczłzami.
ki zasły
Po chwili w chatce wszystko już
było
po dawnemu, każdy
wziął
się
do swojej roboty aby czas zmitrężony
nagrodzić
i przez
cały
dzień
następy
nie pomyślan
o tern co zasło,
bo Jakób wyjechał
na pańszcynę,
na Klarusię
zawołn
z przetakiem do podsię
domowem go,
siewania pai1skiej pszenicy, a matka zakrątł
spodarstwem.
zaledwo słońce
cokolwiek podeszł
i przez gałę
W Sobtę,
zie lipy zajrło
w okienka chatki, przysła
Maciejowa z Pawłem,
już
nazwiskiem drużbów
uraczeni, i przygotwaną
Klarusię
zabrali
z sobą
i Jankiero do księdza
proboszcza.
Kapłn
przyjął
Jeb po ojcowsku, wysłucha
Młodych
pacierza i katechizmu. powiedzał
im naukę
o przysłch
obwiązkach,
drużbom
oświadczył,
że
nie zachodą,
żadne
przeszkody do połą
czenia młodej
pary 1 i nad schyloneroi do jego nóg narzeczoneroi
pierwszy wyc1ągnł
r~ce
z błogsawie1\tm
kapłńsiero.

pogładzi

odejściu

ją
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Po powrocie z probostwa znów wszystko poszł
zwykłm
trydo wieczora.
Wieczór, poumiatano izbę,
sień,
podwórko, pościeran
stoły
i ławy,
pozaściełn
łótka,
pogaszono światł,
ale nie zabrano się
do spoczynku. Okoł
godziny dziesątj
w nocy dało
ięs
słyzeć
pukanie do drzwi i okien chaty.
,.A kto tam?" zapytł
gospodarz.
"Podrótni, zbłądihśmy
odpowiedziano za drzwiami, "o1"
twórzcie dobrzy ludzie, otwórzcie."
"Ej, co tam gwarzycie, mote to zmyśleni,
może
nas chcecie
bem

a~

obałmucić."

Na taki zarzut głos
niewśc

odezwał

się:

150.
my~li
nie mamy,
Dalibóg że złych
nic wam złego
nie chowamy,
nic wam grzesznego nie uczynimy,

J a.kób
otwierając

drzwi,

nic bez waszej woli niewyprowadzimy1
nic nie zjemy, nie wypijemy,
dopóki wal!zej woli nie zobaczymy.

rzekł:

151.
Ha 1 kiedy Boga wspominacie,
to może
i złych
myśli
nit> macie.

"Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus l"
"Na wiek1 w1eków, Amen."

152.
2. Ale żebyści
zaświecl,
kiedy się nad podróżnei
litujecie, to byśm
slę
trochę
rozpatrzyli,
i ich przyjmujecie,
posiedzieli, pogadali,
i ławy
nie żałujeci.
i może
co ztargowali.
chodzimy,
3. Bo my po świec
targujern, handlujem,
co spodoba,
a jak się
to kupimy.
Uroki zamawiamy,
złe
duchy wyp~dzam,
wszystkiemu zaradzamy.

l. Bóg z wami dobrzy ludzie !

"Ha, kiedy nam Bóg dał
takowych światoych
ludzi, to za·
Małgorzt
l"
na kominie, Jakób oh·
Podczas gdy Jakóbowa roznieca ogień
chodzi przybłch,
niby przyglądajc
się
im ciekawie, a Klarusia
chowa się
za piec.
świećc
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Jak tylko ogieó błysną
na kominie, Jakóbowa zaprfłtn~
zastawienia stołu.
iewdzćN
zkąd,
jakby z pod ziemi
wyrosł
i zaległy
na stole łokciwe
pierogi, tłuse
osuszone sery,
świe~y
chleb, masło,
brakowł
tylko flaszki z wódką.
Podró~ni
(t. j. dru~bowie)
obejrzawszy wszystko, rzekli :
153.
Bóg zapłć!
że
o nas pamitltacie, ale wprzód izbę
przepatrzymy,
zastawiacie,
bo byśm
nie jedli i nie pili,
dar Boży
my nim nie wzgardzimy,
gdybśm
u was co niekupili.
si~

okł

Obchodz!ll zb~i
pod łó~ka,
ża

ławy,
rając

do koła,
aglądjz
nareszcie trafiwszy
si~
Klarusi~.
154.
A widzicie, że macie,
My tak
tylko za piec chowacie.
choć
się
(ogl•d•J• K l aru ; i~ )
ale my
A to chodóbka zręcna,
A jeżli
to go zawołmy.
miluchna i wdzięcna.

we wszystkie kąty,
za piec, wyciągaj,

pod
opie-

dufamy,
na tćm
nie znamy,
takiego co się
zna, mamy.
pozwolicie,
(wołaj,

) :

.. Janku l Janku l"
Na powtórzone po kilka razy pukanie do drzwi, Jakób otwiera i Janko wchodzi do izby, ale nie śmiało,
~kliwe,
i kr~Cfł
czapkf,l w rf,Jku staje przed drużbami
trzymającei
Klarusi~.
Dru~bowie pytają,:
155.
nie stracić,
U tych gospodarzy,
ale żeby
coś
się
nam dobrego darzy,
pomiarkuj chłopze
co warto zapłcić.
I

a on stoi, ogląda,
mnie
odzywa sif,J: "Drogie· ć to bardzo, ale com uzbierał,
to oddam, i gdybście
wy tylko (kłani
s!~
rodzicom do nóg) chcieli,- tobyście
przeciwni nie byli, i nam poczapk~,

przed nim

obracją

pochrząuje,

ciągle

Klarusi~,

a~ nareści

błogsawil."

Rodzice odbierajile z rfłk
drużbów
Klarusi~,
oddajiJI ją
Jankowi 1 on stawia na stole kilka flasz wódki 1 schodzą
si~j
krewni,
sąiedz,
dru~bowie
i druchny, zacynją
pić,
jeść
i weslić
si~.
W środku
biesiady już
nad samym rankiem 1 sadzją,
Janka
i Klarusiljl naprzeciw siebie za stołem
i chustką,
białą
zwilłuj
im
ręce
(które sobie przez stół
podają)
a drużba
wyst~puje
na środek izby i mówi:
156.
zdrowi i weseli
żydom
się
nie dłużyli,
Bodaj żyli
jak w niebie anieli,
pan11m wiernie służyli,
szczerze się
miłowal,
dziatki wychowywali,
rhaty przed biednami nie zamykali.
ochotnie pracowali,
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Żeby
mieli pszenickę
bez kąolu,
kop jak gwiazd na polu;
żeby
przedno wku nie znali,
trzodkę
hodowali

Żeby

im się

wszystko darzyło,
szcęśiło,

spokoju nie mąciło;
szło
jak splatka
do o tatka.
*
*
"'
Co daj Boże
! Amen !
Po odśpiewanu
jeszcze różnych
piosnek przez drużbów
i
druchny, rozwiąuj
narzeczonym r~ce,
zjawia się
skrzypek 1 usu·
wają
stoły
i ziemia drży
pod obcasami żwaych
taneczników i hożych
tanecznic.
W par~,J
tygodni wesele. Trwało
ono trzy dni i trzy nocy, pę
kło
kiladzesąt
garcy wódki, trzy beczek piwa, zjedzono całego
wołu
i kilku baranów, a od śpiewu
młodzież
aż
ochrypła
').

We ele.
IX.
od Turobina (minsuanie. rzemit.lni c: J, oru
b~ltso
z pobli~ch
wsi )
włośc

i anie

l. D z i w o s ł ą by.
Swat lub swacha przybywa i mówi:
Niech
e
i
z
d
ę
b
pochwalony
Jezus Chrystus!" Odpowieź:
"Na
11
wieki wieków, Amen l Witajcie nam są iado (lub: kumo). U iądźce
i powiedzcie co u was słychać
i czy'śie
zdrowi."
D z i w o s ł. Zdrowi z łaski
Boży,
dobre no"·iny wam przynosz~.
Bóg i ludzie wam życzliw,
moje mili są iedzi, tylko w i~
przyjmijcie i wysłuchajie;
ręk
do serca podajcie. Dziwosłąby
do
was przysłają,
o Zosię
nisko się
klaoinją.
O d p o w i e d ź. Dzi~kujemy
za wiadomść,
za szcćroś
i dobre życzeni.
A któż
to was dobra są,ia.do
do nas przysła,
i nasz~
dziewcyn~
tak mile wspomina?
D z i w o s ł.
Z Bożeg
rozkazania, z Jankowego upodobania,
chce i pro i, aby'ście
mu dah Zosię,
aby siać
i zbierać
pomagł,
i dziatki mu wychoał.
O d p o w i e d ź.
Żal
sil,) Boże
waszego trudu i życzliwoś,
niech Bóg zapłci
za dobre ch~,Ji
ale bo to sil,) me na wiele zdało;
w domu za piecem si~
wychoał;
ona temu nie zdoła
i
nie zmoże.

')
zcegółw

Lud. S... X VL

jednak Wesela tego autor wcale nie
podał.
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D z i w o s ł. Jak Bóg da zdrowie i dopmże,
to człek
wszyśt
ko zdoła
i wszyśtko
zmoże;
tak-że
wy ją po to strzegli i chowali,
aby'ście
dobrym ludziom na żon~
oddali. On wam si~
kłani
i serdecznie proai 1 aby'ście
mu najch~tie
dali ręk~
Zosi; i aby'ście
życzliwe
dar przyjęli
Boży,
bo to chłovak
dobry i młody
i hoży.
Wypijmy za zdrowie, tej czystej żytniork,
niech si~
wszystko darzy tej nam miłej
por ki (p ary).
O d p o w. Tak że
to i prawda, że Bóg na to dzieci daje, aby je Bogu i ludziom wychoać;
aby woli Jego zadusyć
uczynić.
Ale-ż
to jeszcze dziecko, i nom do pomocy potrzebna. Odkłanij
cie si~
od nas Jankowi , kiedy Boska wola i jego żądanie,
niech
do roku zaczeka przysłego,
to wtenczasz dar Boży
przyimiemy
i skrzyni~
nałożym.
od niego,- i wiana przymnoż
D z i w o s ł. Ot co tam gadacie, to dajcie co macie. Bóg człe
ka jak stworzy, głodem
go nie zmorzy. Kiedy si~
kochaj Ił,
niech
się
dorabiją;
niech pracują
szczerze, to porsną
w pierze. Bóg
na to dał
r~ce,
aby na chleb robić;
a na to dał
serce, aby drugich lubić.
Ot l do w.u~,
sąiedz
l - niech, jak mówię
1 bedzie.
Bodaj zdrowi byli, a za rok nam huczne chrzciny wyprawili.
Kto pracowć
niechce, niechaj wiana szuka,
to nie chłopski
rozum, tylko Pałtsk
szhtka,
złapć
posażną,
bogatą,
aby żonę
potem iną
kochać,
a jej smutek za to.

n y. Rano w S o b o tę
drużbowie
przychodił,
2. Z aręczy
dobrego dnia życzą,
i biorlł
z soblł
dziewcynę.
Idą
z młody
do
dowiezć
, czy u niej przeszkody do ich poproboszcza by się
brania nie ma, i aby ich wysłuchaJ:
czy pacierz i kat e c h i BZ umiejlł.
Potem s z wa c h a odprowadza dziewcynę
do domu, a Narzeczony idzie do siebie.
W nocy o godzinie 11 lub 12, przychodzi z Narzeczonym
dwóch ludzi do domu rodziców dziewczyny, który zastjlł
zamkni~ty
i światło
zgaszone. Sztukajlł
do drzwi i okna i wołajl,
udajlłc
zblłkanych
podróżnych
szukającyh
przytułk.
"Dobrzy ludzie, dobrzy gospodarze, otwórzcie nam swojlł
chatę,
bośmy
zbł~
dzili, a głodem
i drogi} wiele się
utrudzili."
Głos
z l z by. Co tam gwarzycie 1 może
to zmyśleni
1 aby
Mówicie, żeści
drogę
zmylili, a
nas prostych ludzi obałmucić.
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ja wam powiem, te'ści
za duto tytniej wody pili, a nam spoczynek przerywacie, a mote wy moji mili ludzie jakie nocne gracze?
Głos
z a ok n e m: Ale Bóg nam świadek,
te złych
myśli
nie mamy, nic wam złego
nie uczynimy, nic wam z domu bez wanie wyprowadziemy. Otwórzcie ho zimno,
szego zezwolenia i chęi
niech was pozdrowimy, a Bóg wam zapłci,
teści
podrótnych
w dom swój przyjęli.
Otwierając
drzwi, mówi!JJ ci z izby: Dosyć
nam na tern, te
Boga wspominacie, bo już
złego
sumienia i złej
myśli
zapewno
nasze otwieramy, i z całego
nie macie; - to wam dom i chęi
serca przyjąć
zamyśl.
Wchodzi}; ale narzeczony zostaje jeszcze sam w sieni za
mówią:
"Wttajcie nam, witajcie; i za dobrą
drzwiami. Wchodzą
tyczliwość
pokłn
nasz przyjmijcie; Bóg zamieszkuje w tej chacie
(poczciwi) ludzie, kiedy nas pnyjmuą.
i aby'śm
i dobrzy potściw
wypoczęli
ławy
nie żałuj!},
- tylko żeby'ści
nam zaświecl
, to
by'śm
u was dobrzy ludzie dłutcj
zabawili, i porozmawiali i pogworzyli i rozpatrzyli,- to by'śm
co mo~e
u was, zacni gospochodziemy i ródarze, stargowali albo i kupil1; bo my po świec
żne
rzeczy oglądamy,
targujemy, handlujemy, a jak po naszemu,
to dobrze płaciemy.
A czasem, jak Bóg i najświętsz
Panna pomoże,
to jaką
słabość
albo t~Jschnoę
zamawiamy (l e c z ą jak
wróżbity:
słowami);
bo to widzita, my z łaski
Bożej
wszystko
po świec
chodzili, żeby'śm
si~
zarbić
na
uroimy, i długo'śmy
chleb nauczyli.
Oj c i e c. O moji lud:lie po.dróżni,
wielc'ś
nas zasmucili;
albo to tak na chleb pracują
i zarbiją,
ci co maj~}
od Boga
Bogu i Panu służyć,
pańszcynę
odrabić,
w ziezdrowie i siły,
i o<.lzienia szukać;
to pewniejsze jak wszystkie
mi pożywiena
wykręt.

Przybyli. My to wszystko umiemy i spotrafiemy; jak nas
lepiej poznac1e, to widzi Bóg ~więty
że
nas pokochacie.
chleb, masło,
Matka wstaje i za tawia na stole przyjęcie:
ser i sól. Wódkt nie powinno być;
bo to do narzeczonego należy.
Dziewczyna ciągle
jest ukrytl} za piecem.
Przybyli. Bóg wam zapłć,
gosposiu <.lobra, teści
tacy
chcecie; o bo my jak
przyjeJDni, tacy grzeczni, że uas pożywić
wilki głodni,
tyle drogi zrobili, a nic nie upatrzyli ani kupili. Pozwólcie, mili gospodarze, aby'śm
waszą
chatę
przepatrzyli 1 mo~e

180
by'śm
co do naszej myśli
i serca znale~i
jak nie do
1 a mo~ezatargowali; o bo my
sprzedania, to nie nabyli,- ale życzliwe
dobrzy gospodarze, sczęśliw,
wszędie
dobre nowiny wnosiemy;
my ludzie zesłani
od Boga 1 gdzie my wchodzi m: szc~śie,
gdzie
nas nie ma: trwoga. Mo~e
jaką
dobrą
cbudók~
macie, pozwólcie
niechaj zobaczemy, a dobrze wam, dobrze za nią
zapłciemy.
Oj c i e c. Komora i cha ta stoją
otworem; szukajcie oczyma,
zapłcit
worem.
Szukają
po izbie. Znalzłsy
za piecem dziewcynę,
mówią:
A widzicie ~e macie, tylko za piec chowacie. A ju~
to raźn
i
tylko spuszcza oczka i niech~
dorodna chudobka, a jaka młoda;
tnie nam ręk~
podaje; coś
do jej główki
i serduszka nie bardzo
przystaje.
Oglądaj
j!ł
ciągle:
i mówią
: Co ładne
to ładne
my tu rzeczy nadybali; ale my by się
na tern tak dobrze nie poznali; my
starzy i niedopatrzym, a potem my tylko stare i przeszare na by·
wać
umiemy; a na takie rzeczy 1 to potrzeba bystrego rozumu i
się
za drzwiami; on taki
dobrych oczu;- ale nasz Janek został
frant i myśliw,
on tuką
zwierynkę
wytropi i wymiarkuje.
Wołają
go: Janku, Janku l chodź
chłopze;
coś
dobrego i
ładnego
u tych gospodarzy, Bóg i szcęśie
nam darzy; przypatrz
że
się,
co ci serce powie a głowa
ka~e
; - mo~eby
ci się
na prawdę
przydał,
może
by ci szczerze 1 ciebie i twej pracy dogląał;
pomiarkuj i starguj, ale mi się
widzi że trza grosza ze dwa du~e
worki, aby ta chudoba weszła
do twojej oborki (vel: komórki),przysuń-że
się
i zobacz co warto i co by dać
za to; bo to jakieś
swawolne i ładne
zwierątko.
Przybliża
się
Janek 1 obracją
czapkę
w ręku
i mow1 nieśmiało:
Takie jest drogie, i tyle warto, że co tylko mam, wszyst<ko oddam za to. Kłani
się
i bierze pod nogi rodziców, mówiąc:
tylko abyście
byli łaskwi,
~yczliw
i dobrym sercem błogsawil.
Rodzice zbliżają
ich do siebie i mówią
: Niech was Bóg
błog
ławi,
~yczm
wam z naszej biednej doli, aby'ście
długo
~yli,
szczerze si~
kochali, Boga miłowal,
ludzi szanowali;- niech wam
się
wszystko darzy i parzy (v. w dwójnasób kojarzy).
S w a ci a: ady'śm
targ zrobili i dobili. Sadzją
ich (oboje
młonycb)
za stołem.
S w a c i a: A teraz za zdrowie i dobre powodzenie, dajcie nam kieliszka, a my flaszki dobęziem.
Dostają
wódki i piją:
bodaj znrowi i weseli byli ; niech razem pracują,
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szczerze się
miłują,
karcz me omijaą,
w kościel
bywają,
Panom
~ydorn
się
nie dłutą
i kochaj!} blifniego, jak siebie
wiernie słutą,
dziatki zdrowe mają;
a pełna
osamego i biednych wspomagją,
bórka i pełna
stodółka,
domnoty swobody i doda urody (u r odzaju).
Następuje
obfita uczta , przy której kieliszek w ciągłym
jest ruchu. Rozchdą
się
dopiero nad rankiem.

3. We Czwartek, gdy się
dzień
robić
zacznie, idą
Pań
stwo -młodzi
i dwóch swachów (czasami wyraz ten wymaij~&:
s-chwachów), i sprazj~}
krewnych, kumów i bliskich sąiadów.
Ci się
schodzą,
bawią,
piją.
i ró~ne
ciągnlł
pogadanki (nie koniecznie tycząe
się
Młodych);
- oboje Młodzi
zawsze siedzą,
za stołem
koł
siebie.
ju~
wszyscy zejdą
i dzień
się
zrobi dobry, wtenczas
Gdy się
sadzją.
Pan·młodeg
naprzeciwko Pany-młodej,
z drugiej strony
stołu.
Biorl} ich za ręce,
pierwsi ci Dziewosłęb
(niektórzy wyra~ają
się:
pierwsze te dziwosłąby),
a zapytawszy Młodej:
czy pozwoli zwiąać?
i otrzymawszy jej odpwieź,
~e:
poz wal a, zwiąuj
chustką
podane przez stół
prawe ręce
ich. Nal
stl)pnie mówi starosta: n W im1e Ojca i Syna i Ducha świętego
:t.egnają,
prócz Młodych);
co Bóg na zie(przy czem wszyscy się
mi zwiąał
i złący,
to ludzie grzeszni rozwiąać
niemogł
i niegrzech i kara bo~a
i co Bóg przyka~e,
lupowinni, bo to cię~k
powinni i a w ten casz szc~śie
i błogsawień
dzie dopełniać
stwo.•- Potem swacha sil) pyta Pana młodeg:
"czy ju~
pozwoli
rozwiąać
ręce,
aby nie serce; bo terasz ju~
u Zosi zostaje twoje, a Zosia w zamian daje ci swoje." On pozwala, a drut ba mówi
nie tałuj
Zosiu
za niego: nmasz moje serce, masz mnie całego,
wianeńk
swego; nie ~ałuj
wianeńk,
nie ~ałuj
rodziny, bo ja ci
do ostatniej godziny. "Swacha odzywa się:
za wszystko stanę

157.
mu wianeczek, coś
go wiła
wczora,
niech że go ui!ci nie i do serca schowa.
Bo on ciebie kocha, widać
to z łez
jego,
i tak kochać
b~dzie
rlo dnia ostatniego.
Daj

- że
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A spojrzej-ie oczkiem na niego milutkiem
ca Iutkiem.
PoproA ojca matki, ieby ieh kochali,
wam obojgu dali.
i błogsawieńt
a kochaj go, kochaj, serdńkim

Po odezwaniu si~ rodziców , te: błogsawi•
, rozwi,.zuje swacha
Młodym
r~ce,
a goście
i domownicy posiliwazy si~
jeszcze i przypiwazy zdrowie, powstają
od stołu.
(Dalszego

nie podano).
ciągu

"Wesele.

X.
od Ż6łklew
(Wullr.a Ulkle•ob)
(podane 1868 r . pnea p. Wiad . Coerlłc)

Zdarza si~,
t.e rodzice sami za~pują
miejsce s w a t ów dla
swego syna, i umówiwszy si~ wzgl~dem
małteńsw
z rodzicami
(t. j. b~d•c
pewni te zostan'ł
przyj~ci),
oznaczaj'
Panny ·młodej
wraz z niemi dzieó na wieliczyny czyli zaloty.
W tym celu udaj'ł
si~
zrana (we Czwartek) do domu przyszłego
teścia
synowego, z nieods~p'ł
w takich razach ftasz'ł.
Tam
najgrzeczniej, i ojciec przysłego
Pana · młodeg
ich przyjmu'ł
przypija pierwszy do przybłego
gospodarza tyułjąc
go jut:
"Tatusiu, na zdrowie wasze!" Ten na to: "Pij-ta z Bog i e m l n i e c h s i ~ w d o b r e z d r o w i c o b r ó c i. •
Kieliszek idzie w kóło;
Panna -młoda
wypija takt e ze dwa
poczynajlł
pomif;dzy sob'ł,
aby
kubki. Powoli tei i matki radzić
zaraz jechać
do miasta po zakupno zawicia (białego
płótna
na
dla mł o d ki ej). Ojcowie tymczasem gwarz'ł
o uroubiór głowy
dzajach i t. p.
Wniosek kobiet, tyczłC
jazdy, na raz i e podany. nie przysam'ł
wyprawiono jut po druchodzi zwykle do skutku, bo Młódk~
g'ł
ftaz~
do karczmy; a przybycie t ej te z napitkiem, najsilniej
w domu,
przekonywa obecnych, te lepiej jest na teraz pozstać
na dzień
targowy.
a kupno odłtyć
Siedząc
na piecu dzieci, ciekawie przypatruj' si~
owemu
raczeuiu i cz~stunkowi,
przecuwaj'ł
jak'łś
gratk~
i dla siebie
tet czasem zaobł
taktt>. Ojcowie (rodzice) przybyli, przynos'ł
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pierniczki i obwarzanki, i dziatwie
laskowe orzechy, jabłuszk.,
łakocie
te rozdają.
Po wyprótnieniu drugiej flaszy goście
chą
się
zabierć
do
odejścia,
lecz gospodarze zatnymują
ich na obiad.
Po obiedzie znów pogadanka, a n i e d 8 p i t a kro p l a (trzecia flaszka wódki pełna)
trzyma ich, podsycaJą
rozmw~
i budząc
do szcerośi
wynurzeń.
"W i c i e c o, t 8 t u s i u, powiada ojciec Młodeg
do jej ojca, mnie ta od gorzałki
niezawraca się
głowa,
ino się
g a. d k a n a praw i a." Zooa jego, niedowrzając,
rzeknie: "ej
zawsze mu~i
jlł
słychno
(czać
jej zły
zapach)."- nBo ino
mus1" stwierdza druga kobieta.- .,A mnie ta niby, odpowiada
ki ej p o rob o c i e n a p i je kieliszek,
dopiero co zagdnięty,
to nie tak słycharo
(w_ydaJ~
woń
wódki), to nie tak jut
bolą
ręce
i wszyśtko."no, co to! to istnie prawda"
rzecze drugi. W podobny sposób toczy się
rozmowa dalej o go·
rzałce,
którą
pot~iają
(acz piją)
kobiety, 8 której bronią
m~ż

e

czyźni.

Jeżli
jui zabito wieprzka, wtedy g o s p ody n i a przynosi
w zawinątku
kawł
wieprzowiny i oddaje ją niby skrycie, matce
Pana ·młodeg.
Ojciec przysłego
jej zięca
widząc
to, pyta się
wrzekomo zdziwiony: nA c u wam to matus1u?"- .,Ej nic,
p oś l i z n ę łam
się"
odrzecze zagadmona (darów bowiem z mięsa
robićs~wócza
nie zwykło)."No ostawajcie z Bogiem!""Niech Bóg prowadzi."- Tak si~
wieczorem rozchdą.

Robią

następie

przygotowa111a do wesela i ślub,
sę
mającyh
w miasteczku.

pamięt



jile o zakupach poczynić
Niezanie ·
dbujl} także wić
rózgi.
Rózg a w e s e l n a ma pi~ć
prętów
wysok~ci.
Bywa zwykle
wita we Czwartek; przy tern zatrudnieniu częstuje
pan - młody
druchny gorzałką.
Ubierają
j11 piÓrami zafarbowancmi w grynszpa·
nie (zielonemi) i białem.
Zamiast jabłek
ubierają
rózgę
dryg ami (v. drygą.);
są
to nawleczone na szceinę:
sieczka, białe
papierki w maleńki
kwadraciki pokrajane i sukno czerwone tak
samo pocięte.
Gdy młódka
(pan-młod)
siądze
do rozplatania
włosó
na dzieży,
swat starszy wykupuje od druchen rózgę,
dając
za nią
po 10-20 groszy.
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Druchny i młódka,
nuszki dla pana- młodeg
pierśconków
Pieśn

wsze też

stępujfłCe

l.

2.

3.
4.

śpiewają

szukać
ruty, z której plotą
wiai pani- młodej.
Wianuszki te, zamiast
bywają
zamieniane przy ślubie.
tu nie zwykli śpiewać
przy zbieraniu ruty; nie zaprzy splataniu wianuszków i strojeniu rózgi.
chodzą

Przy weselu prócz rodziny i gości,
funkcyoją
głównie
naosoby:
Pan-młody.
Strój jego weselny następujący:
czapka biał
wełnia
okrągła
zwana Szlachmyca (Schlafmiitze) przedziergnęta
niebską
włóczką;
kosztuje 9 złp.
Kos z u l a
biał
lniana, zawiąn
wstążk
czerwoną;
6 złp.
Sukman a s i w a wełnia
(kap o t a) bez wyłogó,
obszyta ciemnosznurkiem; 6 rsr. (u najuboższych
granatowym wełniaym
tylko bywa zwykł
ubiór Parci a n k a, wartości
12 zł p.
płótna,
przepasana wązkiem
rzemieniakiem). P az białego
s e k skórzany czerwony, ćwier
łokcia
szerokści;
l rublsr.
Spodnie (w lecie) b1ałe
cirehchowe, 4 złp.,
(w zimie) sukienne białe,
czarue lub granatowe, wart. 8-10 złp.
B u ty
z c h o l e w a m i wysokiemi, proste, obcasy niskie, 20 zł p.
Pani-młod
czyli Młódka.
Ma na sobie: Strojnik na
głowie,
rodzaj czółka
z wiankiem. Kos z u l a biał
perkalowa, wartości
l rubla, zapięt
na spinkę.
Kor a l e lub paciorki, sznurów kilka czerwonych i różnoklwych.
Gors et
flanelkowy czerwono kratkowany z haftkami i do sznurowa5 złp.
Chustka wełnia,
wart.
nia tasiemkami, wartości
4 do 5 rubli. F ar t u c h czy li z a p a ska z perkaliku białego,
obszywany u spodu i boków s i a t e c z k ą (kornfł)
1 3-4 zł p.
Spodnica biał
z perkalu, 24 złp.
Trzewiki czarne skómy),
rzane do sznurowania na przodku (tu zwane t czyż
wartości
8 zł p. P oń c z o c by bawełni
błękitne,
5 zł p.
Starosta i } ludzie starsi, odbierają
składę
pienężą
i daStarościn
ry w wiktuałch
dla nowżeńcó
składne
od
familii; prowadzą
do pacierza oboje Młodych,
wypraszją
ksif,Jdza z plebanii lub zakrystyi do szlubu; utrzymją
w przyzwoitśc
obecnych.
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5. Dr u~ b a starszy v. dr u że b k a, kawaler 1 mistrz ceremonii,
ma dopilnwać
porządku
przy stole; dogląać,
by dostarczono jadł
i napoju dostatnio; usłgiwać
i bawić
podczas uczty.
6. S w a t starszy dogląa
swatów młodszych,
żeby
składę,
którą
obecni przy weselu zło~yli,
dor~czyli
cało
Starostwu.
W Foniedzałk
sprowadza wszystkich weselników do odmówienia pacierza zrana (by o Panu Bogu nie zapominali),dopiero następuje
śniade.
Rózgi weselnej, którą
dzierży,
nie wolno mu z a p o d z 1e ć (zaruc1ć);
gdy się
to zdarzy przypadkiem, skazują
go (Starostowie) albo na karę
cielsną,
alWychodzą
za jakim interesem z chaty, pozobo pienę~oą.
stawia tymczasowo rózgę
w r~ku
Starościny.
7. Dr u c b n a star s z a chodzi z Paniąmłodą
jako towarzyszka,
już-to
prosić
wszystkich po wsi o błogsawieńt
przed ślu
bem, już
w czasie wiańczyn
w okł
po izbie. Ubiera swatów
w kwiaty, wstążki
i bukiety.
8. Dr u c h i e n bywa 5 lub 6 ; są one do tańc
i śpiewan
proszone;- i poddane pod rozkazy Pani-młodej.
9. S w a t ów także
bywa 5 lu b 6 (w Sandomierskiem są to druż
bowie młodsi)
sprowadzją.
gości
do
1 zbieraj!} oni składi,
przeznaczani usłg,
któdomu weselnego, bywaj!} do różnych
re wypełniają
na rozkaz Pan-młodeg
i Starosty.
mo~neg

Wesele trwa 3, 4 lub 5 dni (od Soboty). Koszta średnio
zawesela wynoszą.
okł
: 70 łz p. wódka, 30 zł p. mięso,
20 łz p. muzyka, 9 zł p. lub,ś
a więc
koł
130 złp.
prócz domowych przyądów.

Z p i e ś n i w e s e l n y c h śpiewają

tu m1~dzy

inneroi tta-

s~pujJce:

Kiedy pannie młodej

warkocz:
rozplatją,

158.
kamie1'1 7
siedzi Marysia na nim.
Co jej włosek
upadnie,
to wodeńka
zagarnie.

1. Na morzu

biały

LDd Ser, XVI.

2.
Perłowy

leż

- że

Choć

to
perłk

mój wianku,
mi w skrzyneń.
cię
mateńk
ruszy,
nie okruszy.
24
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Tu

teraz
wymienają

i t. d.) at
brateńk,

rym

cał}
rodzinę
pani- młodej
do wymienienia pan-młodeg,

doją

( ojczeńka,
o któ-

159.
śp1ewają:

Lecz gdy cię
Stasio ruszy,
to perelki okruszy.

ld!lc do
ślub:

160.

Wi~

Od tarema do tarema,
do ślub
idema.
ldema do ślub
z Marysieńką
lubi}.
Pan-Jezus i Matka naj
czy my go tam weżmia.
(to powtarzją
3 razy i więcej).

od
Wracją

ślub:

Od tarema do tarema 1
byli.
u ślub'my
U ślub'my
byli,
Marysi my służyli.
to Pan-Jezus, Matka najtiwęsz,
Wi~

żeśmy

obrządek

Gdy odchzą
śpiewaj!}

skończyli.

to po
(powtarzją

pan-młodeg,

więtsza

wielkroć).

od Matki ani-młodejp
, by się
matce tego ostatniego:
udać

do domu

161.
Połóż

tu
Do Młodej:
Kiej'ś
pójdż

już

klucze na stole,
rządy
nie twoje.
była

w kościel,

do chalupki

śmiel.

Tam cię
Stasieńko
czeka,
i Pana Jezusa opieka.
(3 razy lub więcej).
Przy obiedzie śpiewają:

162.

sadowcic,
2. Niechż
Wilka ') nie chodzi,
rzQdem-żc
ich posadtcie,
niechż
go ci nie głodzi,
miód i wino w szklenice nalewajcie. nasz Stasieńko
je t okwity dobrodziej.
po niejakim przestanlr.u).
(to powtarzją
l. Rz~dem

') Wilka.

gości

Myśl~t
(mówi mój korrespond n t Wł.
C.) 1 że
wyraz ten
to samo co: Wił
a; tylko z czasem stał
on się
dla naszego chłopka
niezroumały
go w Wilka.
który przeminł
1
M~ciejowsk
w Pierwotn. dzieje Polski str. 148 1 objaśni
1 że
Wiła
znacył
tyle co czarownica (czarodzirjka), a z czasem przybrały
nawet owe Wiły
postacie czartów.
znacył

187
si~J
(mówi p. Wład.
Ciesielski), czy, i co? śpie·
na "dobra-noc" lub "dobry-zień.
Jednozgodnie jednak
w kilku wsiach zapewniły
mnie kobiety, ~e nie ma tu wcale tego zwyczaju.
Dopytwałem

waj'ł

"Wesele.
XI.
od t61klewkl (Sobit~ka

wola, 1860)

Po odbyciu zaręcyn,
młodzi
id'ł
do ksi~dza
dać
n a. przy·
p o m i n e k (na zapowiedzi).
W Sobo(fJ przedślubnł,
w nocy 1 drucbny wiją
rózg~
weslną
i oddaj!} takowił
Marszłkowi
(bez śpiewu),
który ją chowa do
komory.
W Niedzl~J
rano drucbny id'ł
do dru~by,
potem do starosty
i starościny.

-

163.

EJ pn.yjechah
A pan drużtbk.a

apod&łwh

•J

''t

To~
samo śpiewa.
si!J
na s ta. r o s ty).
W domu rozplatjłc

luadncńko

(z
staroście

rusą

Jak na fury czyli wozy
Marysiu,
się

sposób

czesał.

majlł

:
wsiadć

165.
2. Za co się
mam kłanić
za co mam dziQkować;
niechlć
mnie mój tutusienko,
dłużej
u siebie chować.

mołda,

upadnij raz i drugi
tatusiowi pod nogi.
ten~

kosę

upadnie [:)
go zagarnie.

NutA or 166

(w

e b ki

2. Tam Marysia stojala [:]

wodeńka

się

tylko wyrazu: dr u~
odmianą,

164.

NutA ar 167

kłanij

śniadol

prsy)mtJo

warkocz :

l. A w kalinowym lesie [:]
wodel'lka kamico niesie.
3. Co jej włosek

l. Kłanij

t. praydanla,
jut daje,

nrratkowie nut

u pana drułtbkl
na drugi truoecztk

l joucae Ich

....

kłani

się:
matusieńc,

rodzińce).
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166.

l® RcMł~f-R_JUrl

CJ41

Pneproó Marysiu
Pneproszo ja elo

l®r~s;

ob . nuta nr. 8J,

owoJ• ma.teńko
moja mateńko

J•
1-'llm elf'

lillUil lJ.i J•i
~

~

Jol< olepneproslaz,
oj mote by Ja

(w ten~

Jol< olpnebłguz
od P,oa Boga
,

Dleb~dłu

l•pn• doHezko

sposób przeprasza: taeńk~,
Na drodze do kościła:

Boże

gośel

~-

.

~J-#Qr

posrataj

te

l. Pośratj
pośratj

Łado,

~

4l
l

Łado

l
Jedż

l

2. Tatusio

ich Panie Jezusie,
z Bogiem curś,

Łado,

ten~

n&8&e,

Łado

!

Łado

3.

gr r l Jp~

Łado,

nasze
goście

że
Łado,

'S:-

l J•@•l

Panle Jezusie,

Boże
Łado

.
miał.

~

łeb

Łado,

miał

porównaJ nuto o. 87 .

~lł:f3
=;t!ftt!&
l s;fl*ł?i
l . Po,ntaJ

doli

braciszka, siotrzyck~).

167.

•

(w

przegniewa - la,
proegolewa - la,

)MIŚ

i

i

wyszedł

Łado,

paśrtwszy

niech cię

Łado,

Bóg śrat

pośratł,

!
rzywnie
Łado

zapłk,

!
Łado

(uszcęśliw),

Łado!

niech cię
Bóg śrat,
dolą
dobrą
da,
Lado, Lado!
sposób wychodzi i śrat:
matusia i rodzina).
Po ślubie,
gdy wst~pują,
do karczmy:

168.

Nuta nr 166

Poczem

Wyszed-ci do nas
szynkareczek nas ;
częstuje
nas winielikiem [:]
da my jego słoweńkim.
Wracją,
do domu:

tańcują.

fb-fiłe=ta

169.
1

l. WyJetdiaJ
otareń

.t1l@pl
s nowe· go

Nuta ur. 193.

miasteńlu.

A,1 tct=cJLlttt@
ka,

wyjeżdaJ

starostoóka,

189
2.

Przed

3. Hej jeszcze

Gości
nieprzcsiedziemy,
winka nie wypijemy.

chałupi:

muzyceńka

pół-obręczy

dobrze

<•

beukl)

brzęcy.

170.
",

Hej zascl • laj<ie
E P1D Bóg 1 nami

1oły,

• ja.nlo

lawy, hej boó ta !dale
hml, pani ataro Óclna

W czasie obiadu śpiewają
przy każdym
do os6b przystosowania i przycinki, np.

Pan Bóg
1 nami.
ciiaehnleakaml.

1

daniu.
Robią

też

r6żne

171.

l Dawaj

nigdy

dl waj
kueh1r~to

dawaj, dawal, dawlj,

nla pnuuwaj ,

3. Swatkowie bojarkowie,
koł
siebie siedli,
war piwa wypili,
czworo chleba zjedli.

do przypiecka,
2. Od stołu
udeptana ścieżzka.
Swatkowie udeptali,
druchnom jeść
wydawali.

W

...

katbaoeuko,

przed oczepinami:
Poniedzałk

172.

Nuta. nr 87 i 88.

Marysia ku ogrodowi
kopać
dołeczka
swemu wiankowi.
Niechż
leiy1 niechż
gnije,
bo Marysia z nici wije.
Ser. li, nr. 116.
Wyszła

173.

Ej ebmllu rhn>llu,

Daprowad&ild

to na dól

lO ku IÓr&f,

cbmilu niebo

ob. nr, 113,

oa tobie o .. irl,
do domu gu• śtl

•

EJ chmllu ty uiebou,

te.

Nuta, obacz Lud, Ser. II, nr. 30, 69 i 106.Ser. XII, nr. 160.
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~

Wesele.
XII.
od llychawy (Oalętów,

Wolo (alraowska, !MO r)

m1ewają
zawsze miejsce we Czwarte k. Panz ojcem i sąiadem,
lub z jaką
kobietą
krewną,
przychodzi
do dz1ewczyny z wódką.
Najprzód jeden ze starszych przybłch
ma. przemow~
objawiąc
cel przybycia; potem wołają
na dziewczynlj) o podanie kieliszka. Gdy go ona poda, ojciec młodeg
pije
do niej, a ona następie
do swoich rodziców; wypić
t~
wódk~
obowiąza.·
ona przez grzecność
i uszanowanie, choćby
oświad
czyn tych wcale nie przyjęła;
lecz w tym ostatnim razie (t. j. gdy
odmawia r~ki)
zwraca pienędzm
wartość
przyniesionej wódki.
W następą
zaraz N i e d z i e l ę odbywają
się
z ar~
czy n y·
Pan-młody
winien sproić
muzykę
i gości,
a pan-młod.
wystara
si~
o ser i chleb. Wszyscy starsi zasidją
na ławie,
narzeczony
uprosiwszy o błogsawieńt
rodziców, zapytuje si~
obecnych,
kto z mch zechce być
Starosą,
Starościną,
Marszłkiem,
Dr u:! e b k l} (Drut b!} starszym), jacy mają
być
S wa c i a (brat starszy i młousi),
Druchenki, Kucbarka i t. d. Po wybraniu
wszystkich tych dostojników l jeden z tychte bierze pokrajany ser
z obecnych rozdaje z tego po kawłeczu.
i chleb, i każdemu
Rozdający
ów chleb i ser, mówi każdemu:
P a n- młody
i p a nn a- młoda
pro s i o a cztery koni e, a kto go otrzyma (czy
to kobieta. czy m~żczyua),
winien z owym serem i chlebem lecić
do progu i wołać:
tprr, tprr l (m by zatrzymujl}c konie zapr~
żoneg
w czwórk~
wozu weselnego).
Potem Starosta (lub w jego imieniu Drużebka.),
bierze tackę,
nakrywa ją białą
chustką,
i kładzie
na. niej dwa pierśconk.
Państwo-młdzi
trzymając
si~
za ręce,
słuchaj!}
mowy przeń
do
nich mia.nej, poezero wkład&
ou im owe pierśconk
na palce. Następuje
poczęstunek,
przy bojnem skrapianiu gardł
wódką.
We C z w a r t e k tego tygodnia Pan - młody
idzie z kwarłJ
wódki do starostów, pytając
się:
czy będą
na pewno na stanowisku ' t - Jeśli
wtenczas przyrzeka!}, cofnąć
już
danego słowa
nie
mogą.
Toż
samo czyni Pan-młod
wraz ze starsz" Druchną.
W następy
Wtorek, Czwartek i Sobt~
chodzi ona
znów ze starzą
drucboą,
po chałup,
prosząc
na wesele (nieOśw•adczyn

młody

l 91

co

kiedy i kwestując
dla siebie, na
jednak osobliwego nie ma
przepisu).
rano oboje łodzim
ze Starosą
idą
do spowieW Sobtę
dzi. W nocy z Soboty na Niedz1lę,
lub w N 1e dzielę
do dma.
odbywaJą
si~
wieńczyn.
Druchny wiją
rózgę.
Skrzypek gra d o rózg i na wiańczynh
(w Sobtę
w nocy)
przy wyniesieniu do komory:
po uw1ciu jej prztlz druchny

174.

Pan- młody
przychodti wówczas do domu narzeczonej wraz
i gośćmi.
Po krótkiero czekaniu, otwierają
przybłm
z muzyką
wrota i wpuszcaJą
do sieni.
siedzą
Starosta i Starościn
(lub dwóch
W IZbie za stołem
Starostów i dwie Starościny),
gdy Panna młoda
ze starzą
Druchną,
chodzi wciąt
w koł,
przy odgłsie
muzyki. Druchny za nią
zwolna po izbie post~ujące,
piewają:ś

175.
_,_

... l

r.:~

PrlYJ•

EJ po to, po to,

l. Po co

moja

ta -ry11 u ,
ał

przyjechali,
w sieni?
Ej po to, po to, moja Marysiu,
te-ści

stanęliśce

a!ebyśm

cię

wzięn.

2. Po co żesci
przyjechali,
moji mili goście?
Ej jeżli'm
wam się
spodbałl1
ojca i matki proście.
1

"'

-

t by

•

chall,

· my ci~

•Unt -

llacle

wiit - ni

3. Matulenka pozwliła,
tatulei1ko jesce:
Ej jesce, jesce, moja corusieilka,
dworu nie przedepce.
4. Dworu nie przedepce.
ścieżk
nie przechodzi ;
ej jesce, jescc się
mojej córusi
pójść
nie godzi.
za mąt

192
5. Ej kiedy przyjedziecie,
ja za piecem będ,
ej ja wam będ
płak,
w rzecy rada będ.
6.

ej
8.

nakzywł,

u niej nie
żeby

Przebię

jasię,

w małą

ptasięcn,

ja, ej
do matki na
polecę

Wyszła

polecę
lciję.

siotrzyckawł

tej ptasięcny
zgienać
siu! ptasięcno,
siu!
nie trza lelii łomać.
Starościny
Młoda

bywać.

przeucę

z
Druchną

(odganić):
malenńk,

Będ

łoma,

będ

kruszyła,

bom ją tu nasdził;
wtenczas siostrzyczko, wtencas naj.
kie'm u matuli

Obiecał
mnie, moja matula,
wydać.
daleko za mąż

Napominł,

7.

9.

[młodsza,
była.

Jak-że
ci było,
jakle ci było,
moja Marysiu, nie żal,
kiedy ja u cię,
kiedy ja u cię
ja się
pod okieneczkiem leżał.
11. Żal
mi cię było,
żal
mi clę było,
ja,
ej cóż
ja miał
czynić,
kiej mi nie dali, nie pozwalali
najwyj1·'zć.
matula do cię
12. Niesłuchać
było,
niesłuchać
było,
lmłodsza
matulinej podmowy;
wynieść
mi było,
moja Marysiu,
poduszeckę
pod głowy.

za stołem
po izbie

10.

zaraz potem (gdy podtenczas
nie przestaje):
śpiewają
chodzić

176.
l. Wydaj matulu ziele (rózgę),

z komory na wesele.
3. Bo
jak'eś

tyś

se rozmyślał,
go zbierać

2, Wydaj matulu ziele,
se wiele.
nie rozmyślaj
miał.

Starsza druchna odpowiada jej tańczą
Ziele na boru rosł,
dziś
na wesele

na to:
poszł.

i ile razy przechodzi przed Starościną,
tyle razy (zwykle trzy) powiedzć
jej winna: Niech b~dzie
pochwalony Jezus Chrystuslna co tamta odrzeknie: Na wieki wieków Amen.
Poczem (druchna starsza) ucz~stoway
wódkił
inne druchdo tańc.
Gdy id!l w taniec, dziewny, prosi muzyki, aby grał
czyny śpiewają:

177.
Ej co JeJ, co jej,- Marysi moJeJ,
zgubiła
wianecek chodzą
po roli.
drugi uwiła:
Jeden zgubiła,jesce ja będ
w wianku chodziła.

193

178.

Nie wiele

M.ary•iu

nama

do pieczywa,

bl6wa

doro

l. Nie wiele nama Marysiu trzeba,

spust gorzałecki,
pieczywo chleba.
Od pieczywa do pieczywa,
a1: się
wi~cej
dorobiewa.

Star()są,

truba,

2. Ej moji mili kawalerowie,
uważcie
sobie w swojej głowie:
jak to trzeba du1;o stracić,
jak przyjdzie wianek zapłcić.

Drucbnom robią,cym
w tańcu
skrzypek przygrywa:

na

k o ł o przed
wieńczynab

179.

Zaraz potem śpiewają,

Rouła

co

dru1:bowte,

elf
rbodtlła

mynaowł

grvbla,
Mary11a Dl - doboa

marszłk:

Zuyplo ja
myna ... owi
grobl"
Jl")IUf Ja o Maryair na • dobD,,

z drużbami
idzie w taniec 1 drużbowie
Gdy Marszłek
(nuta nr. 17 4):
181.
Ej pan marszłek
w taniec idzie,
ej marszłkowi
grajcie;
ej
wy sobie, ej d.ruchnieńk,
ej troszki zacekajcie.

c1 śpiewają,

Taniec ten czyli owe wspomniane już
koł
o, jest to najprzód pow obertasa (nuta nr. 116). Poczem
lonez, który przechodzi później
tanczy marszłek
z d ruchnami, do c go z nagi a go śpiew:
Lud. Ber. XVl.

25
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182.

Nuta n 180

Ej
bo
Ej
bo

nie raźny
nasz marsalek, nie raźny,
mu uruchny kole pieca. pomarżły.
nic lusy nal;<: marsalek, nie Jusy,
od pieca druchnieńków
nie rusy.

Tymczasem Szwatkowie v. Swataszkowie, (drużbowie
których może
być
3ch, 4ch, 5ciu lub 6ciu) i Dr u że b k a (starszy
drużba)
idą
do sieni, b wrą
gałąź
choiny, kład~}
na nią
(zapewne
grochowin; pod tern posadzą
kur~
i połżą
dwa
przez pusto~)
Jaja.. Jeden z nich bierze tę rózg~,
a drugi oset kolący,
i to trzymają,
stojąc
w izb1e na uboczu. Star oś c i n y maH w ręce,
każ
da, malutką
rózg~;J
poJedynczą,
z piór i l!ści.
Marszłek,
w towarzystwie swaci ze świeczkam,
druchen (niekiedy nawet w assystencyi państw-młodych),
po wypic1u kieliszka
gorzałki,
wynosi z komory do izby rózgę
dużą,
uw1tą
dniem wprzódy przez drucbny. Rózg a. ta (inaczej: palma, Wieniec), Jest to kij
dlug1 o czterech gałązkch
(z pnia wyrastją
sosnowy na łokieć
cych, lub wreszcie wprawionych) obw1tych w pierze i piórka, na
których pokr~cane
wstążki
jedwabne czerwone 1 zielone i inne,
nadto przystrojony niekiedy barwinkiem i innym zielem i kwieciem.
Na wierzchu każdeJ
z czterech gałązek
są
powtykane jabłk,
albo (co bywa cz~śiej)
pęki
liśc.
Czasami przytwiedają
do niej
dzwonek, a do trzona przywiąuj
ręcznik.
Rózgę
tę,
stojlłc
na środku
izby 1 trzyma Marszł.ek
wraz
z panem-łody
i paną-młod~e.
Każden
ze s z w a t k ów trzyma
sw1ec~.
Wchodzą
i inni wszyscy do izby i ze Star oś c i n e, m i
(majlłcei
rózgę
kupić
od druchen) targują
S i!;l o t o z i e l e. Do
trzech lub czterech razy wychodzą
i wchodzą,
krzycfł
ciągle
jeden przez drugiego (i ukazjąc
Starościnm
róine gałązki,
a mi~
dzy innem1 i ową
choinę
z kurą
i ostem,- którą
Starościn
lub Mło
dy odtrąca):
moje ładniejsz!
moje ładniejsz!A szwat·
k o w i e przez ten czas zkopcfł
nieraz puła
świecam
na wszyatkle strony. Druchny przy tern wszystkiem śpiewają
bez ustanku:

183.

""
WllA 'Maryaia
J•dna

ruteńk~

"•ianerut...
loro•

la ,

,."
rulf'1'1kl
drusa nuulanl.i

t drobn~J

~trde:'lł.
ecyt~•

~

ł•

196

wtla w:o
I
To eyla go

ae dwie·ma druchni -uko · ul&,.

ła,

wt

to

eyla,

do matu-lo w u -

184.

Nut& nr 163

Zesła

l.

klo - nle.

nam Pan Bóg dwóch dziwo2. Trzebaby się
i matuleńki
dziś
do nas,
[słębów
poytać,
siedli sobie za stolikiem
cy pozwoli, cy niepozwoli,
czas.
swojej córusi wianek dać.
w Boży
3: Ej pozwoli, dziwosłębe,
pozwoli, niechż
sobie u Pana Jezusa
u Matki najświętsze
lepszą
dolickę
(dolę)
wystoi.

185.

krop1aste
Jłtj

W voć.caw

Ol)SI

aprost

ośc

. •

a al~

ai

u łrń

"'

-

Mary-

h
la

ko,
1ła

kahna
oo• il• ;

W poć.clwu
u sloneńka

i ca

lit Mary - ala
Mr1eunych lu .. dal

Nuta, ol>. Pokucie I, nr. 109, 157, 181.

186.
l. Hula, hula,

moj~>
gąski
na wodę
ludzie moją
urodę
.
Zeby uroda cn o tę stracił,
nie taką
bym se panienko(:l) była
2. Lesie, lesie,- rozwijaj ~e się,

3.
Parniętj

~zacuj:}

Maryś,

pamiętj

potem nie
żebyś

jakprzydę

Maryś

żałow,

zcswojąrdint'J\k

żebyś

ją

dobrze
przyjmował.

kominie,
zieloną
gałązeltk
com cię bielła
w lecie i w zimie,
Jaktóż
cię
teraz bielć
będzie,
przyjetd:taj Jasiu, przyjeżda
ze swoją
rodzinetką.
[siu
kiedy mnie wzil;li dobrzy ludzie.
5. U jcziorCJika- bystra wodeńka,
jako lód, jako lód nie frasuj że sitt- moja Marysimiino rób, ino rób.
(ku,
4..

Ojże,

ojże,

biały

Powledziśmy,
że
pieśn
te i wiele innych sp1ewają
wówtwo
- rułodzi
trzymają
rózg~
z marszłkie
we troje.
czas, kiedy pań
Śpiew
przerywaj q tylko, gdy idzie wspomniooy targ o z i e l e (o ową,
rózgę),
którą,
od druchen kupjlł
Starościny,
a od tych dru~bowie.
Słow
to: targowć,
utyte je t tylko dla tego, że drużebki
(dru~bow1e)
przychodą,
mają
zwyczaj zapytwć
si~:
A co t o

196

z a z i e l e?- a odebrawszy od Starościny
lub tet chłopa
najlepiej niby
rzeczy te znającego
odpowiedt, te: t o z amorski e z i e l e,- che'
je zaraz kupić
i zapytują:
A drogi e?- Odpowie~:
O b ar d z o
drogie!- Zapytanie: A wiele t~dacie
za niego?- Odpow.
W i e l ki e s u m my. Z razu drut bo wie zgodić
s i~ niby nie che,,
znajduj ~te,
te ziele to widocznie zbyt dla nich b~dzie
drogie m.
Wychodził
wi~c
na nard~
do sieni, muzyka gra im na wyj e z dn e jakikolwiek taniec, poezero wkrótce znów wracjfł
i prowadzili
3 lub 4 ruble, potem 100 i 1000, wreszcie 10,000,
dalej targ; dają
jak si~
komu podoba, bo cał
ta scena jest tylko udawaniem, i
targ ów tadnych za sob!ł
zobwi,.ań
zapłty
nie pociąga.
Ku końcwi
wspomnionego targu , śpiewajlł
twawiej Sta·
rOŚCine:

187.
Bierz pienądz
daj drutynie starościn,
Bierz pienądz
ej masz ci tu

Jak tylko targ
Star oś c i n y przyjeł
dnej z nich pierśconk
si~J
do rozplecin.
Gdy zaś
postawią,
wówczas daje sifJ słyzeć
ukończny

starościn,
drutyneńki

i wrzekomo
w depozyt ziele, państwo-młdzi
, poezero panna- młoda
z i e l e to

przed
(rózgę)

mało).

nasU.pił
odają

ma

zgoda, a
je-

przygotwać

na stole,
Starościną

śpiew:

188.

Nuta or. 193

1. Postawiono ziele [:]

przed

Nuta ur. !n

bierz pienądz,
daj drutynie.
talary,
nie małej
(nie

starościn,

na stole.
3. Matula uznaje,
serdńko
jej się

matulą

2. Uznawaj

matuleńko,

to jest za

cóż

ziółeńko?

kraje.
(trzyma-

Hej pan ata roota

"' tani•c

id &lo

pa.oa sta

l. Hej pan starosta w taniec idzie

panu starości
zagrajcie;
ej a wy sobie swatzeńkoi
e troszki zacekajcie.

rośc

ie

graj - do.
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2. Hej

starościn
w taniec idzie,
ej starościne
grajcie,
ej a wy sobie wy drucbniceil.ki
e troszki zacekajcie.
Starosta oddaje ziele (rózg~)
marszłkowi,
a wówczas śpiew
brzmi:
3. Hej pan marsalek w taniec idzie,
ej marsłkowi
grajcie,
ej a wy sobie swatzeńkoi
e troszki zacekajcie.
Marszłek
przetańcowsy,
oddaje jl} swatowi lub p. młodeu,
ten pannie- młodej,
poczem wraca ziele do Marszłk.
Wówczas

śpiewają:

4. Hej pan swat (lub: p. młody)
w taniec idzie
grajcie
panu swatowi (lub: p. młodeu)
ej a wy sobie wy druchenecki
e troszki zacekajcie.

190.
l.

Tańcowł

starościn

śmiel,

2.

Tańcowł

Nuta nr. 180 ').
i swateńk
śmiel,
wypadło
jej z za gorseta ziele,
A to ziele i t. d.

wypadło
jej z za gorseta ziele.
A to ziele wiele kosztwał,
ćtery
woły
z obory wygnało.
3, Tańcowł
pan·młod
śmiel,
Wolałbym
tego ziela niezać,
wypadło
jej z za gorseta ziele.
A to ziele i t. d.
ćtery
woły
do obory wegnać.
(Przystosowanie do darów, jakie po tancu (od każdego
co z rózn tanczył)
zbieraj!} się już
to dla Młodych,
już
dla niektórych dostojników weselnych).

Po oddaniu ziela czyli rózgi, nast~pują
rozpleciny (w Niedo tego śpiewm
dziel!J nad ranem). Sadzajll wówczas wezaną
pan~-młodfJ
na stołku,
brat rozplata warkocz, Starościn
rozczea druchny śpiew&jlł:
suje włosy,

191.

A <hodi ie

Mlr)liu na

te
1łr)plec

i ny

,

bo
tuł

lw6J J.,lo

D&

l
lo niecierpli

') Śpiewajt

też

•

nutę

wl

tę

w 1/ 4 takcie, zamienjłc

szesnastki na ósemki.
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192.

bracia alostrt

l . Roapll ~cle

jak nl\)pro-ceJ,

nie 11dajcoe

matce U. - lu

2J

, "'

jak ul\)" •t - eej.

1. Rozplitajcie bracia siotrę
jak najpr~ce,
nie zadajcie matce żalu
jak najwięce.
2. Rozplitaj-że
bracie siotrę
nie targaj,
a dostaniesz za warkoczyk
bity talar.

3. Oj nie

mój
będzies

Jasieńku

rozplitał,

o to matuleńki
nie pytał.
4. Popytaj si~
matuleńki
cy pozwoli,
a rozpleciesz i rozczeszesz
po swej woli.
boś

się

Brat chce obcin1ć
rozpuszczone włosy,
lecz pan łodym
je od
niego wykupuje, i oddala si~,
niekiedy natychmiast, niekiedy po
tańcu
dopiero.

-

193.

Oraz bra

Za

ci•aku

koo1

parę

o

wro

·

-

raz,

ne.,

ora& br•
aa part

ciszku
kooi

oraa,

wroot.

prsedal eioza ato alo ·

""'
stnyeakt
u ~ros
tycb c&u - woue.

Na nua.o nr. 215

.

Nuta obacz: l'okucie I, nr. 147, 190.

A dajciż
nam syra (:]
doLra Marysia była.
Noceńki
nie sypiał
[:]
kroweJiki napsł.

Potero idzie młoda
do komory ubierać
się
do ślub,
w czem
jeJ druchny dopmagją.
Goście
weselni schodzą
si~
i cały
orszak przychodzi po nilł
do komory; tu cz~stujlł
wódką,
ws1.ystkich 1 poezero wracją
do izz mięse.
Tylko pań
by, gdzie matka jej zastawia im śniade
stwu młody
przed ślubem
jeść
mi~sa
nie wolno. Matka narzeczodwie potrawy (zwykle kasz~)
z mlekiem, a
nej powinna zgotwać
spotywajlł
takowe osobno w komorze,
oboje młodzi

199
Nast~Jpują,
przepro siny. Rodzice obojga młodych
na ławie
przykrytej r~cznikem,
a narzeczeni podsuwaj Ił
si~
całują
ich w nogi i w
nich na kolanach, schylają
trzech razy, potem obchdzą
reszt~J
towarzystwa całują
starszych, w twarz rówienruków a ukłon
tylko odając
młodszy.
Przed katdym jednak (choćby
naj młodszy)
przystawją,
Proszę
o błogsawieńt!
i otrzymują
odpwie~:
p o m ag aj l Podtenczas druchuy ciągle
śpiewają.

Marysiu
ej nisko niziusiet\ko.
2. Ni ko 1 niziusietiko,
pokornie, pokoruietiko.
3. Upadnij raz i drugi
matuleńc
pod nogi.
Kłanij

sła

4. Przeproil

się

Skrzypek, gdy mają
two, gra (obac~
Gdy mają
już
wyjść
nam Pan Bóg):
gosławień

mówiąc:

Bóg

194.

Nuta nr 1~3

l.

siadaj Ił
sil;) do
r~ce
do
w ramii;)

w rćm-eś

Maryś

matkę

ją

rozgniwał.

5. Bo jak nieprzeprosisz,
nie będzies
doli miał.
6. Przepoś
aby raz,
już
uie będzies
drugi raz.
rodziców i prosić

przeasć

o ich bło

nr 2D7).

do ślub,

na nutę
śpiewajlł

n. 163 (Ze-

195.

l. Hej bez progi nadobna Marysiu, 2. Hej do cugu wrone koniki,
bez progi1
do cugu,
zabieraj się
upadnijże
wszystkiej rodzinie
moja Marysiu
pod nogi.
do ślub.
3. Jużci
ja się
moje drucbnicki
zabrł,

ale mi matula
błogsawieńt

że
Marysiu do ogródet\ka,
z zielem,
poerataj że się
hej ziele moje drobna ruteńko,
chtóż
mi cię
tu podleje.

197.

Nuta nr. 113

l.

iadaj Marysiu wcześnij
stojlł
koniki we szlij
21 Jakże
ja mam siadć
nie chce matula gadć.

< •Ie, ni•J•, ..
(pn•~>

3. Gad J matulu, gadaj,
memu ziółkow
zgadaj.
4. Rutcńe
drobniuseńkj,
Maryni młodziuseńkj.

198.

Nula nr 185

Ejużedzimy

dał.

A zostaje tu młodsza
siostrzyczka,
podleje ona ziele,
podleje ona, podleje ziele,
z soboty na niedzlę

Wyjdż

l.

nie

196.

Nuta nr 189

już

wyjiżdam,

1
tylo Marysia jesce.

iadjże
siadjże

siadaj, moja Marysiu
lube serce.
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2. Siadaj Marysiu, siadaj te siadaj,
matuleńc
~al
zadaj.

Niechjej się serce, niech jej się
kiej cię
do ludzi daje.

kra-

[je,

Nakoniec M ar s z a ł e k staje w progu mówiąc,
~e
ju~
czas do
i ~e Państwomłodzi
wszystkich o błogsawieńt
proszą.
Wszyscy tedy chórem odpwiają:
N i e c b i m P a n Bóg
błog
sław
i , po czem wychodzą
z i zby. Ale pannie - młodej
(choćby
czego zapomnił)
wrócić
przed ślubem
ju~
do domu
zła
dla niej wró~ba.
nie wolno, boby to była
kościła

Czasami pan~-młod!l
ubierają
we dworze dziedzica. W ówudaje siEJ do
czas, zaraz po odbytym targu o ziele, Pan·młod
dworu, gdzie ją mają
ubrać
do ślub.
Tymczasem orszak weselny
od pany-młodej
wychodzi do mieszkania Młodeg,
aby go z sob!l
zabrć;
w sieni lub na progu jeszcze, śpiewaj~!:

199.

Nuta nr. Jn.

1.
Wyje~da

Jaeińku

z tym darem drogiero :
A moja matulu
zoetajcie mi z Bogiem !

2. WyjeMtaj Jasieńku,
niech ci Bóg szcęśi,
z tym darem drogiem,
coś
go wzion od gości.

Na podwórzu na nut!J nr. 163:

200.
Tam u Flisa (n a z w isk o) nizusńko
zje~dał
się
Jasieńkow
rodzina.
Zje~dżał
się
jako siweńk
gołębie:
Mój tatuniu, mój rodzony, niedajc~
W stępując

do domu pana

na n ut~
młodeg

dolina.,
mnie od siebie.
nr. 189:

201.
Cy-ście
nam radzi, nieradzi,
prowadzi.
niewiele nas się
dziwoać,
Nie trzeba nam się
tylko nam jeść,
pić
ładowć.

Gdy
mają

iść

z nim do dworu po
panę

młodl

(nuta nr. 166):

202.
Poznać

Nota nr 163

Jasieńk,

co po
koniki siodła,
bo z gościar

poznać
Marysię

sam

młodeg,

jedzie;
się

ubi~ra,

pojedzie.

203.
Pu (ku) górze, wrone koniki, ku górze,
zaje~dtmy
do ijmośc
w podwórze.

201
tymczasem trojąs
we dworze w ten sposób 1 że
rozczesane wło
y kładą
jej w koł
głowy
wstęg
kolorową
błękitną
(lub czerwoną
a na.jczę'
ciej zieloną),
którą
z tyłu
upinają
zostawijąc
dwa końce
(na łokieć)
iszącew
na plecach; a
na gładką
tę
wstęg
przyceiają
iną
w drobne fałdki
karbowaną;
na tych fałdch
kładą
z przodu dyjadem czyli czółko
(kor o
nę)
na 3 cale z tektury czerwoną
wstęgi}
ob zyty i zdobny w paciorki. Na spódnicę
kładą
gorset (zwykle błęk1tny)
a na to chustkę
długą
na szyJę,
którą
obwiązuj
niekiedy koł
pasa, 1dąc
do szlubu.
z Młodą
ze dwora, powtarzją
śpiew:
Poznać
JaGdy wracją
sieóka i t. d. (ur. 202), zbliżaje
si~
zaś
do chaty pani-młodej,
powtarzją:
Czyście
nam r~tdzi
nieradzi
i
t.
.
ł
c
(ur.
230).
1
W drodze do kośCiła
:
Pan~·młodą

na gładko

204.

~w8

-; A - ~;:f.,
Połntaj

Bo
Pusrata ·l•

te,
l eh,

te
matul•ń

ej wracaj
ze swoją

Nuta ur 1~9

go ·cle

: ±.:;~1
.

na

ka

t&e,

Ich,

udo,
Łado

Łado,

,

Ładol

205.

Nuta nr. 163.

l. Hej juześmy

~t

tl

na

pod kościlem

że

błoniu,

~.

drużyn

sprazł,

pani sta1·o ci uo

się

Nie na to swojej

oj te bym się
ja od ko · ciołl'1ka
ku domenkowi

drutyną

do domu.
wracł.
3. Pta. ccck leci, akrzydelkiem roni
od boru,
hej od boru, od boru,
od jaśneńkigo
klasztoru.

206.

lub 166

l. Hej Lado, Lado, hej Łado,

do kościla
hej do kościła,
do stanu
W drodze do kośc1ła

maltńskiego.

Lado! 2 . Hej Lado, Lado! hej Lado, Lado !
jedziemy,
do łub
jedziemy.
hej do botego,
Wie-ćtopanJzu
,Matkanaj więt
·
cymy jego wetmiemy.
[sza
krzypek gra:

207.

ob. nr 17

Lud. B•r . XVI .

~
26

202

Manz weselny do

Po ślubie

208.
kościła:

gdy wyjd!ł

l. A gdzie1 nam się

z kościła
nasza pani młoda

podział?

hej w

(nuta nr. 163):

209.

za
kościel

4.

óna białej
leliji
po drodze
a którędy
to jej weslicńko
pojedzie.
5 · Wesele jedzie, leliji nie rwie,
mija ją,
a óna stoi, rzywnieńko
płacze,
trzyma ją.

ołtarzykiem

został.

2. Wykręć

te się
panie marszłku
do koła,
wyprowadt te naszę
Panią-młodę
z kościła.

3.

kukawecka
Zakuł

na
zapłk

Nu~

Nasił

6. A

kowane wozy
po lesie,
[dej
cót nasz pan-młody
naszej pani mloza podaruneczek przywiezie?

śliwe.
Marysieńk

zabręcły

przy ślubi.
7. Przywiezie on jej- zieloną
wstę~eńk
(wstęg)
pod winem pod zielnńkm,
hej pod winem, pod winem, pod winem,
barwinem.
pod zielcnńkm

210.

or 83,\40 .

Marysia- przed kosciłe
rzywniel'lko zapłk,
wszytkie dziewceki - wają
wiuncrki,
ja se liwiut zawiął.
2. Nie powiaujżcmój mości
kt~iężc
że
ja u cię
~lub
brał,
to ja se będw wianceku chodzić
jakem se cuodzywał.
3. Musiałbyś
się
- moja Milrysiu
rodzić,
drugi raz na świat
tebyś
ty miał,
tebyś
ty miał
w rucianym wianku chodzić.
Zblit&jłc

1.

si~

Wyszła

do wsi (nit!kośmelj),

w drodze:

211.
Zabłądzi

nie
wiedzał

wśród

nasza
boru,

do domu.

którą

pani-młod

dróteiką

203

212.

Nuta nr tó!J.

1. Nie frasuj
wzięno

mateuko,
się

ślub

2. rzysięgalP
trzy razy,
przed wszystkieroi obrazy;
przysięgal
tyło
raz,
już
nic będą
drugi raz.

dziecątńko,

nie jedno, tyło

dwoje,
oboje.

młodziJtscńk

Potem jad!} do karczmy (lub idą
piechotą,
jeteli karczma
w tej samej wsi), a szynkarka zalJiyka przed niemi z początku
drzwi,
wódki. Starsi siadją
za
Uproszona, otwiera je i daje im kwartę
stołem.
Obowiązkem.
zaś
dr u że b ki (starszego) jest dopilnwać,
aby katdy przychodą
pił
wódkę
i był
uczęstowany.
Kobiety
przynosą
z sobą.
po pierogu, z dobrej woli. Gdy chwilę
przesiedzą.
M ar s z a ł e k i s w a c i a najpierw stawją;
robią
koł,
potem
wszyscy tańcują.
ku kl\rczmie (nuta nr. l 63):
Jadąc

213.

1. Po
moście

2. BE,:dziemy się
poma.luśk
sp uscali,
btidzicmy się
o lepsy
pytali.

drużebkowiP,

po moście,
mówit' dobrzy ludzie,
będą

że

Przed

(tat nuta):
karczmą

nam
we słowie,

l. Stał
roztcyła

goście.

214.

nasza szynkareczka 2. Hej wyjdź
się

weź

po stole.

W karczmie na

do nas, nasza szynkarecdo nas,
[ko
fla zck~
i kielisecek,
cę
tuj nas.
wyjdź

obrusy
białe

gościne

180 :
nutę

215.
Przyjechał

z
o
starościn

zawdił

fartn:zkił'm

Trzeba hy sit: Rtnrosty
cy pozwoli fartu ·ek odwazić.

Węgier,

wt:gieł.
poradzić,

216.

Won
Miltuła
Jwłko~i"

"YI'4

won.
• da,

bo jui
lumi
.1~

nu do
za •

Nuu ob nr 183

"'

dom, tam obiad d ad o
llw•, awoich lubych

wa - 11,
~o
- 'e'

J
jlł

po uoo prsy· ola
w do mu olt o po - d&ił

Ił

wo

204
217.

Nuta nr 163

l. Htj od stołu

panowie

od
stołu,

2. Hej
drużyna

miód, winenko

zapłciemy

niechż

niechż

posłu.

się
nasza szynkareoka
nie smuci,
sobie swoje talary na ciaopolicy.
[wym stole

Marszłek
prosi Starościn,
aby wychodził
z za stola, i cały
orszak weselny idzie najprzód do domu jednej z nich. Tam wystaiją
stół
na śród
izby, na stole stawią
dzie:!ę,
na dzieży
kładą
bułkę
chleba. Pan- młody
trzyma harap, ona z d (Młoda)
warząche,
tak, gonią
się
oboje naokł
stołu,
wśród
śpiewu
drucheo.

Od starościny

na objad (nuta nr. 193):

do matki pany-młodej
idą

i

218.
1. Panie marszłku
miły
3. Nóżkami
kamien kuje,
uszkami nadsłuchje.
twój konik uwiedziony (ubled•onyl)
2. Stoji ón u plota,
4. Sięga
mu bocek bocku,
bo nie jad dziś
obrocku.
uzda na nim ze złota.
5. Studziennej wody nie pił,
bo się
z gościar
kwapił.

219.

Nuta nr. 163.

l. Hej leciały
spodziwały

siwe
z
pośladu,

2. Proszę
gąseńki

u
się

jaże
pani-młodej

objadn.

zładuję.

220.

Nut& nr. 16ó.

l. Przede wroty muraw zielony

ej
którędy

z

ja was, pocekajcie
za chwilę,
sobie obiadzicenko

2. A

do nij- matulenka jej
z wiełg('m
nabojami:
ej witaj, witaj- moja córusiu
z lubeńkim
gościam.

nakrapiany,
nadobna Marysia

złotem

chodziła
lubeńkim

gościam.

Niewpuszcają

pany-młodej

wyszła

do domu. Śpiew

o to (nuta nr. 163):

221.
l. Hej

cisowe drzwicki,
zamknęi

2.

zamknęi,

niepuścl

Gdy otwrzą

nadobą

do sieni.
i wpuszc~t

ja was moja matulu
Proszę

otwrzyć,

ej
MaryRię

ja wam jaki roce1\ko

mogę
odsłużyć.

(nuta nr. 183):

222.
Idzie Marysia do sieni,
na nij zieleniwianek się
idzie Marysia do izby,
na nij aż bryzdzy
wianek się
(błyszc).

205

223.

Nuta nr 18'

l. ołemK
nam Wisła
stanęł
4.
jak Marysina rodzina.
2. Wejdt te Marysiu do sieni
Piękne,
cy-li (jut) ci goście
stanęi.
5.
Piękne,
nadobnie przyjechali,
jesce mi pięknej
konikami stanęi.
Piękne,
starościn
w kordonie 6.
3. Przyjechał

staroetl\ na kotle,
oj, cy ć to dobrze, cy to tle?
nadobnie i t. d.
Przyjechał
marszłek
na kocie,
ej złap
se go na płocie.
nadobnie i t. d.
Przyjechał
dru~ebka
na scarze
złap
se go na górze (lub: gdaiM
•
C!<orbonto, <har 11 v;nt)
zapręgh
pod mą
etery kome.
• ddurao)
Piękne,
nadobnie przyjechali
Piękne,
nadobnie przyjechali
konikami stanani. jesce mi pięknej
konikami stanani.
jesce mi pięknej

224.

do obiadu:
Siadjąc

~,ftW

CM "f po
Dmi~bka

l. ó~C
się
po sieni grumoli?
Dratebka gości
sadowi.

3.

Moją

matulę

moją

Gdy podjez!ł,

Przyjechał

ródzoną

go.Śui

Rienl

\ -

11 l

gruma

do

wł

2. Hej rzędem
hej rzędem
kole mnie,
kole mnie.

te ich sadowcie,
że
ich posadżcie.

drucbny śpiewają:

225.

Tnyblą

owa - lkowl•,
Ó•m4 ko · byt~

traebl"

(nuta n. 18!.1):
Hej powstańcie,

226.

ajtdll •Ied • mloro
ce ol~
nit na

•Je<ll•,

J<

ir~bl4t.

Jedli

Lud . er. II, nr. 73.

od stołu
Wstając

pani

- młodej

227.

Nuta ur 141, 204

l. Toć

był

toć

to cisowe.
3.

Nuta nr. 22S.

Potem tańczą

stoły,

podziękujce

za objad.

był

ławy,

2.
Toć

był

ły~ki,

to cynowe.
i pieczenie,

mi<:sa, toć
to jelenie.
228
Udeptana ście:tka
od stołu
do przypiecka:
kucharze ją udeptali,
pić
wydawali.
nam jeść,
i w nocy rozchdą
si~
do domów.
Toć

był

toć

był

miski,
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Nazajutrz t.j . w Poniedzałk
Starosty potem do innych. Wsz~die
Marszłek
najprzód koł,
potem

idą
weselnicy najprzód do
gdzie tylko przyjdą,
robi
(Śpiew
na nutę
nr. 166 ):

tańcują.

229.

Hej Lado, Lado ! hej Lado, ł~ado
do starosty idziemy,
na jego ranne wstanie,
śniade.
na pyszneńki
Nnla ar

!

230.

1 ~ 8

Cy ście
nam radzi, nie radzi,
prowadzi;
nie wiele nas się
nie trzeba nam si~
dziwoać,
tylko nam jeść,
pić
ładowc
.
od
Wychodzą

(na outEJ nr. 166 ):
taro~y

231.
Tlej L11do, Lado, hej Lado, Lado!
podziękujl.'my

staroście

za jego ranne wstanie,
śniade.
za pyszoeńki
do Starościny
Idą

ze śpiewm

nr. 163):

(na nutę

232.
1. Hej

2.

siwe gąseńki
z Poznani11 1
się
u
leciały

spodziewały

Proszę
jaże

starościny

ja was pocekajcie
za chwilę,
sobie śniadceńko
zładuj!i.

śniad.
Nuts nr

233.

1 ~ 9 .

Cy

nam radzi nieradzi i t. d.

- ście

wychodzi naprzeciw gości
, i zaprasza mówiąc
my, radzi. Śpiewają
(nuta nr. 183, tfl6):
Starościn

:

radziś

234.
Hej Lado,
podziękujmy

hPj Lado.
ł~ado,

Łado!

stal'ośrin

za jej raneitkic wstanie
za pyszncitkic ~ niade.
Sarościn
objad daje zło:ty
z kapusty, grochu, kaszy, nareszcie i mięsa.
Po objedzie odbywają
siEJ u niej niekiedy Oczemiewa to miejsce we dworze dziedzica.
piny, bardzo jednak często
W tym ostatnim przypadku, potegnawszy starościnę,
wstEolpują
najprzód do domu pany-młodej.
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Tu
dochzą

(nuta. nr. 166):
śpiewają,

235.
Hej Lado, Lado, hej Lado, Lado !
do pani
- młodej
idziemy
na jej ranne wstanie
na pyszneńki
śniaqe.

236.

Nuta nr, 189.

nam radzi, nie radzi i t. d.
Cyście

Ta ich takte przyjmuje wódką
i
z nią
do dworu na oczepiny, ze śpiewm

Ku wieczorowi
nr. 166:
kołaczem.

idą

237.
l. Hej Lado, Lado ! hej Lado, Lado ! 3. Hej Lado i t. d.

gontami dwór pobity
srybłem,
złotem
naki'yty.
2. Hej Lado i t. d.
okł
· dwora ziele
u jemości
wesele.

do nas klucznica:
palna piwa piwnica.
4. Hej Lado i t. d.
my tu ztąd
niepójdziemy
at piwa wypijemy.
wyszła

238.

Nuta nr 163

!Jej pu (ku) górze wrone koniki
pu górzo,
zajetdżmy
do swojej pani
w podwórze.
We dworze zuów przekąsa.
Potem Panna- młoda
chce sifJ
ale starsza druchna ma obwiązek
piluować
joj, by nie
uciekła,
gdy t inaczej posadzą
ją
samą
zamiast Młodej
do oczepienia. Upllnowa wszy, oddaj o Jlł
wreszcie d ruch na Starościne,
a
ta woła
na Młodeg,
aby dal wódk1. Ten zaś
przynosi wody; Starościna
kosztują
ją,
chwali, i daJe do wypicia Młodej.
Ta skostowawszy nieco, zalewa mu nagle tą wouą
oczy. Potem przynosą
stołek,
kouicty sadzjlł
na nim Pani~J-młodą
, zdejmuą
wstąki
a
kładą
jej na głow~J
czepek, 1 wołają,
uby Pan- młody
dał
swojej
czapl!fJ na czepek, lecz
czapki. Ten Jl} im daje, one Jej wkładJ!}
Młoda
ściągu.
j'ł
i rzuca nią
ua Młodeg
do progu. To s1~
robi
po trzykoć.
Przed oczepinami tańcują
1 śpiewają
drucbny:
chować,

239.
"

.,1

Poula Ma ryola

:

C"SO

wla

D!< CIL

uwlc
miał

do o

·

&roda,

Nuta ob nr

hoj

lam

ooble

ta.

ro&· my-ilala 1
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Marysia do ogroda,
4. Hej za chłopa
ją
trzeba wydać,
rumiana jak jagoda.
nie będzie
óna chleba żądać.
Hej tam sobie rozmyślał,
A na dworaku żółte
buty,
miał.
ej leciusńk
do roboty.
z cego wianecek uwić
2. A uwiła
go z białej
róży,
5, Hej za chłopem
się
będzie
nosić,
boć
ten wianecek długo
służy.
nie będzie
ona chleba prosić.
Hej od niedziele do niedziele,
A na dworaku z.upanjasny (krasny)
aż
się
jej zjadą
przyjaciele.
ej do robty-ć
on przyciasny.
3. A jak się
zjadą,
cóż uradzą,
6. Hej mój wianecku z barwinecku,
oni mnie wydazą?
powieszę
ja cię
na kołceu;
za kogóż
Hej cy za chłopa
poganina,
powieszę
ja cię
w nowej sieni,
żeby
cię
pręcej
ch{ł)opy
wzięn.
hej cy za Jasia dworzanina.
7. Hej mój wianceku z drobnej lelii.
parobcy bili.
kole ciebie się
Ej bili, bili, już
nie będą,
poszed wianecek z bystrą
wodą.
Lud, Ser. II, nr. 75 , 77, 116.
l. Poszła

ślicna,

Druchny zebrawszy i~s
razem, chodzi!J w koł;
nil} osoboero kółiem
i Starościny;
te ostatnie śpiewaj!J
chmielu, i inne (nuta nr. 113):

240.
1. Zebyś

2.
3.
4.
5.

ty chmilu po tycach nie laz,
nie robił
byś
ty z dziwecek niewiast.
Ej chmilu, ej nieboze,
to pu (ku) górze,
to na dół
chmielu nieboż.
Oj chmilu, chmilu, po tycy lazis,
dziewcynę
wianka pozbawia.
nie jednę
Ej cl1milu i t. d.
Oj chmilu, chmilu, na tobie rosa,
nie jednego parobka pozbawia grosa.
Ej chmilu i t. d.
Ej chmilu, chmilu niedowarzony,
niechodż
że
Ja.sieńku
do cudzej żony.
Ej chmilu i t. d.
Ej chmilu, chmilu i rozbójniku,
już
Marysi po pasterniku.
nie goń

W czasie oczepin (nuta nr. 113):

241.
l. Hej z południa
ej Marysi stążeńki
2. Gdzież
jej się
ej żeby
jej stążeńki

wiaterek powiwa,
rozwiwa.
druchnicenki podziały,
zebrały.

toż

samo czypieśń
o
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Przykło

zapłk

1.

2.
3.
4.

wiaterek powiwa,
3. Hej z północka
ej Marysi warkocyk rozwiwa.
podział,
4. Gdziet sil} jej starościn
ej !eby jej warkocyk zebrał.
Na nutę
nr. 193 :
się
niebo [:] białem
obłkami,
Marysia [:J drobniuseńk
łzami.
Na nutę
nr. 185:
Hej idtte precz Maryś
moja- idżte
precz,
przedał
Jasio ćtery
wołyna czepiec.
Ej i krowę,
moja Maryśi krowę,
kupił
ón ci ochędótk
- na głowę.
Ej i trebca, moja Maryś
- i trebca,
kupił
on ci złotą
stlkę
- do cepca.
Ej i świnę,
moja Maryś
- i świnę,
kupił
ón ci koraliki- na szyj«}.
Na nutę
nr. 114:
Hej mój cepecku z białych
nici,
ej widzi Pan Bóg- radabym ci ;
ej radabym ci mój cypecku
bym niechodzła
w tym wianecku.

Skrzypek przygrywa do oczepin :

242.
OalęÓW'

Star oś

c i n a bierze potem za r~k
Pan~-młodą,
i tańcujE'.
Młoda
tańcuje
z nią,
jak nalety. Dopiero, gdy ją odda do rą,k
Pan-młodeg,
Młoda
z nim kuleje; wi~c
znów odbiera ją, Starościna
od zniechocontlgo małtonk.
l to także
powtarza sio trzy
z katdym z obecnych przetańcowć
winna
razy. Nastopnie młoda
choć
raz w koł.
Kobiety do oczepionej jut

na
Pani-młodej,

nutę

nr. 225:

243.
l. Nasza Marysia, nasza,

2. Oj swachnicki się
cieszą,
za nią
gorzałki
flasza.
bo im gorzałki}
niesą.
Nasza Marysia będzie,
A drucbnicki się
śmiej1,
będzie
siadł
w rzędie.
bo im gorzałkę
lej!}.
3. Ej ty nasz panie-młody
dajte nam konewwody (wódki).
A my ci za tę wodę
Marysię
jak jagodę.
U.cl. 8er. XVI.

27
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Nakoniec obchodzi łodaM
izb~
daje jej podług
swej mo~nści.

a ka~dy

i zbiera
N ast~pują

na czepek,
znów tańce.
pienądz

Kobiety i starsi drwiąc
sobie z druchen które jut teraz nie ·
potrzebne (na nu~
nr. 180):

244.

Oj cemu druchny ole śpiwal'c
cy pai~rowe
g~by
macie.
Woleibyśc
llwinio pas~,
niżel
się
w druclmy wpraszć.
Druchny na to odśpiewują

,

(nuta nr. 225):

245.
l. Jdicie llo dom gospodarze.
wyjauł
wam świne
zbote.
Wyjadł,

co

2. ld:i:cie do dom gospodynie,
wyjauł
wam marchew świne.

wyniszcł,

Wyjadł,

będziec

Wybierając

si~J

młóciy?

do Młodeg

co

wykoplł,
będziec

?
gotwały

(nuta nr. 173):

246.
Siadjże,
już

Idąc

lub jadąc

do Pan-młodeg,

siadaj, Maryś
kochanie,
nicpomże
twoje płaknie.
Już
płaknie
nie pomże,
jut koniki stoją
w wozie
pozaprz<;gane.
śpiewają

w drodze {nuta n. 256):

247.

1. Ode dworu czarna chmura,- nie widzeć,
a gdzież
ja się
niebożątk,
mam podzie(·.?
2. Poszła
- by
ja uo swej matki,
nie śmif\jQ
1
ej gdzież
ja s i': niebożątk,
podziej t:'(
:-l. Idzie Ileszczyk drobniuseńk,
- zmoczy mnie,
przyjmi
- że
mnie, mój Jasieńku,
- - przyjmij mnie!
Lud Ser. VI, n. 219- Ser. X, n. 107 - Ser. Xll, n. 213.
U niego w domu śpiewaj,.
(nuta nr. 189):

248.
1. Hej! z pieca gruszki ukradziono, 2. Hej, są na piecu gruszki,
ej, rzecz to niepodobna,
poduszki;
a na łóżku
ej, to ja ciebie wyianuję,
cię
teraz wyianuję
?
ej, cm-że
ej Marysiu nadobna.
ej, szczodraczka maluśki.
Nata nr 239

249.

1. WyszłaMri
w poniedzałk
rano 2. Oj cóż
ja sobie
od Jasieilka z pierszej nocki spania.
wianecek sobie utracił.
I wyszła
sobie przede wroty,
Brałm
ja, brał
swojej cnoty.
i upłakje
teraz nie wezmę
umyśliła,

po złotemu,
ni po czemu.
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3.
Brałti

Marysiu po złotemu,
4. Oj Marysia oczy zapłk,
teraz nie weżmi~z
ni poczcmu.
i do matusi miłej
się
udał.
Teraz dostanie z pięścą
w gęb,
Już
nic matula nie pomże,
oj jak mu powiesz: spac nie b~dę
kiedyi! nas złący,
mocny Boże!
Lud Ser. XII, nr. 360-2.

Wesele trwa jeszcze przez Wtorek i ŚrodfJ,
ale jut tylko
w domu rodziców Pana- młodeg
lub jego krewnych. Zaproszeni
bawi~t
sił)
znów głównie
kieliszkiem, młodziet
tańcmi
i śpiewm,
lecz jut obrzłJdÓw
szczególnych wówczas tu nie ma.

"W"esele.

XII L
Od Lublina
Prut!m1eśca

P•-.akl i 1'1tary

We Czwartek rano ic.Ją
uproszone przez parobka dwie baby
wódki na Wy w i a d y t. j. w Ośw1adczyu,
i wszedły
z flaszką
do izby piją
do rodziców i do Młodej,
wyjaiąc
cel przybycia.
Jeśh
oświadczen
przyjęte'
to rodzice i dł\iewka
oupijsą;
gdy
nie J:myjęte,
t. j. że ona podanego kieliszka wypić
nie chce, baby odchzą,
a rodzice wódkę
(lub jej koszt) zwrócić
są
obwią
zani. W razie pomyślnej
odpowiedzi, scbodz~t
sił)
ob1e rodz1ny wiei umawiją
o W ellele, obrawszy : starostfJ,
czorem do .Młodej,
starościufJ,
druchny, drużbów,
marszłk
(z rózgą)
i t. d.
W SobotfJ odbywają
się
Zaręczyn,
a w Niedz1l~
dają
na zapowiedź
:
dwóch tygodni (t. j. po 2 zapowiedziach), w trzePo upływie
cią
Sobtę,
wiją
pod wieczór druchuy u Pa.ny-młodej
rózgfJ; po
uwiciu oddajll Jlł Starościne
za stołem
siec.lząj,
poczem Starosta
ją
do komory wnosi; od Starościny
musi ją
wykupić
Marszłek
pienędzm
(któremi są niekiedy kawłi
rzepy pokrajanej w płat
ki naśldujące
ruble). Ró1gę
tę
piastuje M1mzałek
aż
do Srody
wesela.
t. j . do końca
Starościn
piecze w swoim domu (sama) kor o w a l i przynosi go do Młodej.
Jest to bochen ciasta (wielkośc
sita) z pszennej ID !lki na drożtac
h; na wierzchu niego robią
z ciasta i kładl
w okł
jakoby warkocz spleciony, a na środku
umieszcają
szyszkfJ z ciasta ukręconą
(robi się
długi
placek, nakraje brzegi jego
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w zęby
ziół

i zwija., skr~ca
niby w trąbk~).
W lecie nasdzą
na wierzch
mianowicie kalinę,
w zimie zaś
wcale go nie ubieraj!}.
Starosta dzieli i rozdaje ten korowal po Oczepinach.
i Młodeg,
i inne kobiety piekll
Prócz tego matka Młodej
pierogi, a matka. Druchny 1 oraz Swaszki piekl} mniejsze korowale
(w liczbie 5, 6 lub 7) i nazosą
je do Młodej.
Muzyki przychodą
grać
na. dzieli-dobry z ran a (w NiedzielE;
dni); graj!} w sieni, poczem zaproszeni wchodzi} do izi nast~pe
rozweslać.
by, by tutaj gości
Na. zaręcynh:
250.
Tatary.
ró~nych,

~

T u łlpM\

u Zoole,

tu jawór,
ka,

a moje konik i

gd•I

Zabwiłem

się

Jasieńku

2.

zabwił?

się
u Zosie,
a moje koniki na rosie.
3. Zielona ruta, jałowiec,
lepszy kawaler
bo wdowiec będzie
lepszą
ja pierszą

ZabawUem tlo

ubLwU .

Lud Ser. VI, nr. 851.

na rosie.

1. To lipeilka, tu jawór gdzie~l

e l ~ J.., ie6ku

• • •Ś

Zabwiłem
się
u Jagny
a moje koniki nie jadły;
da i nie jadły,
nie piły,
da bo u dziwczyny był.

wdowiec;
niż
wymaił,
żonę

miał.

251.
~

~

,.,

,

Pnyjecbal do nlj,

~

oj <&terma

~

mi,

k oń

pned gaoek
mał

o

-

wa

-

ny,

~

plokule nad obnie,

252.

Kota or 193

Starościn
korowal
cztery kopy jaj wygnietła.
Nuta nr. 156.

by dala wla nr k n• - cla - ny

piekła

[: J
Bądż

korowalu rumiany [:]
bo ty pójdziesz między
paoy.

263.
ginie
1. O w zimie, w zimie- ruteńka
po wszystkich ogródeńkach,
z czegóż
ja będwianeczek wiła
dla swego kobaeń.
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Gdy
się

Młoda

i
ślub,

2. Ruten ki kupię
wianek uwiję,
i w wianku się
nachodzę.
Nachodzę
ja się nabujam ja się
i na kołeczu
powieszę.
3. Zdejm-ż
z koła
z jasnego słonka,
niech
- że
ci nie więdnej,
wynieś
- że
go - wnieś
do piwnice,
a to ci najędrie.
Lud, Ser. XI, nr. 82.
żegna
z rodzicami i rodzin!}, przed wyjazdem do
obł
a p i a za nogi (taż
sama nuta):

każdego

A

prze

o ś
boś

Mary

ś

264.
- przeoś

a
ją
prz
e gni
e wał,
jak nie przeprosisz - jak nio
nie b ~ dz i esz
doli miał.

Jadl}c do
ślub

Łado,

połamy

Po

~'g~

przebłags,

(nuta nr. 166):
266.
Ładoej Łado,
Łado
bez te lubeJ kie pola,-

śpiewają

Ej

matulę,

pod

się

-

pokruszył

się

korwałem

koła.

256.
ślubie:

1§~-N

A cdalo lit D&lll p>DDl mł " da
poda
ł a - lo,
Wykf1Ó M olt man&&loealr.u d o lr.o - la,

prsy óll&rsll
a wyprowadi

'~

l w lr.o,elolo ao la - b .
aoęp
mlocl4 a lr.o4elo - la.

Przy objedzie lub wieczerzy nie brak i tu konceptów, n. p . .
267.
Ej Łado,
Łado
zjad(l) pies sadło,
a suka skwarki - zamiast kucharki.
258.

EJ prool - Ił
łm
ej paal

mnie
o da

aa .,...e
m

ł od

1 iu

l. Ej prosili mnie na weselisko

da jak na jakie dziwy;
ej pani młoda
młodziuseńka
oj da pan młody
siwy.

IIJir.o
olulka

da jak aa
oj a pan
młody

jaklo

dal - wy,
ol - "Y·

2. Ej prosili mnie na pirogi,
da kapusty mi dali,
ej prosili mnie na poduski 1
i worek mi posłali.
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złocist
3. Tam u sokła11 sokolicy stemple
nachodził

się,

u

nabujł

matuleńki

się

piękne.

rozdaje
i t. p.).

Gdy panna - młoda
(kawłi

4. 'ram 11 sokłazłociste
kola
u sokolice kosy,
nie użyjesz
ci moja l\farysiu
za Jasieńkm
roskoszy.
koła

płótna

t$ts ~c

i druchnom dary od siebie
dru~bom

259.

1ces 1;~ 1;f 1;c~ 1Q~JI
To nuza dzlwcyna,

'~;d

s~

kleruchn,,

na

l

rf

1

pn(dzie,
luoł

to nasxa

B! t;;
l

na lnn•

będzie,

tu

nad&&
będale;

sld
dala rui

g

1

prx~dle.

(•podulc~)

Przy oczepinach warkocze jej rozcesują

1i' s;~

1~a
Poeótei mnie

1b~ ~ ~ ~ 1aI es1~g;
mało

kiedy

i obwijaą

na okł
głowy.

260.

biało

chodalć

t

l~ 011 J.: 1JJ ~ 11 ~m

moja matko

&a m,i ""Yd• ł~t.

W goapodar.stv:ie tneba

1r· 1
o mamo mo -

J•

l. ocóżeśP
mnie moja matko za mąż
wydał,
kiedy ja sit: w gospodarstwie niezroumał.
W gospodarstwie trzeba robić,
mało
kiedy biało
chodzić,
o mamo moja!
2. A miłe
ci moja mamo byli muzyki
jak ci grali pod okienkiem kiedy słowik.
A grali ci na dobry dzień,
rnno, wieczór, ealy tydzieJ\ 1
o mamo moja!
3. Dziękujt
wam moja mnmo za wychowanie,
tyło
zn to nie dziękuj,
za złe
wydanie.
Daliśce
mnio lada chłopu,
pozbyli z domu kłoptu,
o mamo moja!
4. Dziękuj
wam taułińk
za wychowanie,
tyło
za to nie dziQkuje, za złe
wydanie.
Daliśce
mnie lada komu
pozbyli z domu zakonu,
o tatku mój!

robić
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5. Zapw:gajcie !Jiałe
woły,
te siwo klacze,
niechaj jadę
za swym Jasiem w jogo pałcr.
Zaprz<:gajcie jak najprQcej,
niech nie żalę
serca wi<:cej
u mamy mojej.
6. Przyjechali przed pałce,
przed ten nowy dwór,
a skidajże
moja Kasiu wszystek z siebie zbiór.
Nicrobiwszy od lat kilku,
róhże
wilku,
teraz mówią:
niewoJaż
moja!
Lud Ser. XII, nr. 165

We ele.
XIV.
od Lublina,

(Turka, Zawleprsyce,
Lęuoy

18~9)

.

Opis główny
wesela pochodzi ze wsi: T u r k a; kilka zaś
odmian wyrdnie wyszczególnionych jest ze wsi Z a w i e przy c e, ku
Lubartowu połżnej.
Udaj,c si~
na zaloty śpiewaj':

261.

Oj rankiem, rankiem, na zaloteilki rankiem ;
bo nam tam postlwią gorzałeilk
z dzbankiem.

262.

da nit

1. .1

ojca, malcnkf,

Zaloly u
lolory li~

l.

Zaloty, zaloty,
oj co óny ko tują;
talary się
tocą,
oj buciki się
psują.

loly

''"'

loty

oj co 6
oj bud

2.

ttl jtnłe

pote..

m1gle

kocha

· ny ko•t
• ki oir

~

rtcz
nt6

"'
k~

kt

.

lu • j•
pou • j•

Talary się
tocą
oj po cisowym stole,
buciki się
psują
oj po karceronym dole.
lub: w karczemce i w kole (uóca,cyeh)
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3.

Talary się
toeą
4.
Jad!} bo nie idą
oj ojcowe, ojcowe,
oj da zalotnickowie,
psują
przyjm ich matuleńk
buciki się
oj sewcowe, nie moje.
je~li
wola twoja.
Jadą
bo nie idl}
5.
zalotnickawie ze wsi,
wybierz se Marysiu
oj który ci najlepsy.

1

~,

rl C-t-lftftttft,:l f!c#c l ~i
264.

sApc l~
Oj ma •

otojl mi

wrony

tulu

olojl mi

do J<go

dworu

Jad~

81ojl mi

.

tonik

oolo - dlany.

1. Oj matulu- do jego dworu jadę;

oj matulu- pojadę
z furmanami.
Stoji mi konik
stoji mi wrony
stoji mi osidłany.

2. Dziwo we dworze- dobre mytacz-

Niewyjdzie rocek
ani pótora (półtora)

zieloną

suknią

[ko dają.

krają.

265.

-~sumfi

Pojechda

Fojechał

bauleńk

l.
postawił

koniceńa

1sfi sł

J~ li er ltj1J51

w kontu su - au - au,

b•uleńka

w kontu - au - au - au .

w kontusu 2. Postój-ze mi koniceńu
nie wiele,
w ratusu.
niechze ja się gorzaliny napiję
.
3. F ostawił
konikowi ki lisek,
od bolenia pęka,
brzucha i kisek.

Na za1otach (niekiedy przy wiciu wianka, lub tet
z kościła

po
idfłC

ślubie

do karczmy) :

266.

lo

l csCtJJJUJft E :l J')łfg
~

Od Krakowa
caama chmura deszcz leje,
a gd.te ja alo a gdole Ja alo

su l ;ftjfil;

-;ffll s

póJdt J• do Maryol
pnnmiJ ty mole moja Maryl
&

lo

ao oadku

p o d&~ej

2o

kochanko

l•

2o

r lllrQlJ
.

Oj dana
oj dana

dana dana
dana da da.

rijr l :tp =l l
OJ dana
oj dana

dana dana.
dana da da.

Jl1

1.

Od Krakowa ozama chmura, 3.
deszcz leje, a gdzie ja się,
a gdzie ja

2.

A

Nie
mogę

bo ty
się

podzieję?

ja do Marysi
4.
do sadku:
przyjmij ty mnie moja Maryli
kochanku.
pójdę

mój
ci~

nocwać,

Jasieńku

po sadenku

będzies
figlować.

A nie

moja Mary&,
b~tdQ,

układę

nic
będ,

na
się

spać

łótenku,

będ.

Nuta 1 Lo d, Str. XII. m 526.

Przy wiciu rózgi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oj
oj już

287.

Nuta nr. 286 .

nam dziś
Bobotenka na tał,
Marysia po swą
rodzinę
posła.
Posłla
ona etery koniki, piąty
wóz,
oj a szóstego przewożnicńka,
by przywióz.
Oj dał
mu ćtyr
złote
na strawę:
oj przywieź,
przywież
mego tatula na sprawę.
scęaliw

A zesła
Pan Jezus dwa dziwosłęby
dzi~
do nas,
oj siedli sobie w rogu stola, w dobry czas.
Oj i tak sobie po janielaku gadali :
za cisawy stół
sadzalt ?
a kogoz będziemy
A młodą
Marysię
z młody
Jantosicm, to dwoje;
oboje.
to dwoje, dwoje, to młodziuseńk

W Sobtę
w nocy (przed ślubem)
druchny u Starościny
wilł
rózgę
czyli palmę.
Jest to kij o s1edmiu odnogach naturalnych;
kwiecie), ptóra
na nich przytwierdzony barwinek, kasska (o żółtym
gt;sie, indycze, kogucie czerwone, a na wierzchu 6 świeczk
woskowych.
268.

fiuta ob . nr 183.

Ma • ryola
Wiła

oj

l.

Wiła

wi~Ć

go

"'

r. tl rubn"J ru - ttu.kl,

"la ue

-

la

r.e dv...tema drue hoi

Marysin wianeczek
2.
z drobnej rutecki, scrdeczek.
Oj wiła
- ć ~o,
wiła
ze dwiema druchniczkoma.
Lud, Ser :I.VIc

-

t.:.ko

l'lt-rd t' - cu k

ma

Jedna równianki równał,
druga ruteńkę
scypał.
Oj wiła-ć
go,
po stole potcyła.
wiła

1
28
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3.

Potcyła
go po stole,
do swojej matuni w ukłonie.
Matula wianka nie bierze,
nie może.
bo od żałości
Oj serce moje zakmienł,
co od żałości
nie może.
(W ten sposób : tatuniowi, braciszkowi, siostrzyczce
Nuta ur

269
3~6

ja jabłóneńkę
w JeSieni,
sie moja jabłoneńk
zieleni.
Jużci
mojej jabłoneńc
dwie lecie,
już
na mojej jabłoneńc
są
kwiecie.
Urodż-e
mi jabłuseńków
dwanście,
a poślę
ja na wesele staroście.
Urodż-e
mi jabłuseńków
albo dwie,
jedno będzie
Jantosiowi, drugie mnie.
Ws1dziłl.

l.

już

2.
3.
4.

Teu,
Na
out~

nr 2t)4

l.

Moja,

2.
3.
4.

t. d.).

8ł'r

111 , nr 60 , 103

tic1

IJ

n1 ~ ~

270.

nam - wiecorowe godziuy,
do nas [-1 ci dobrzy ludzie t!rhculiGili .
Osiwały
się
jaku siweńk
gołębic,
oj a przyjm
- że
icl1 1 moja matulu, do 11iehic.
Oj posadi
- że
ich, moja matulu, okolem,
siedzą
ci dobrzy ludzie za stołem
.
o niechż
Oj dajże
im, moja matulu, pić
i jeść,
czekali tego wesela mego, nie jeden rucek aui s.t.esc.
żeby

jużci

się

Po uwiciu rózgi czy palmy, na której wianek umieszczouo
zaniesieniu jej przez staroę
do komory :
Nuta ob

ur 166

re ;

"

oa jedlo -- wej

Nad ranem w Niedz

ró

-

w tt J n11 W l"j
uńn,

wi eni ec oduzą,
dziewosłąb
staroście,
starosta r.aś
obojgu młody
wieniec z ostu, potem drugi z pokrzywy; i gdy ci rzucą
mię,
podaje dopiero ów trzr ci z ruty, który (zńjąwRy
e lę

,

nim

ko- mó- re: ó -

ce.

to naprzód
pod!lJC Jed e n
go o złe
go ze środka
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palmy),

kładą
m ł o d ej na głowie.
Poczem palm~
tę
czy rózgę
wraz z chlebem i serem trzykrotnie koł
stołu
i odazJł
jlł wreszcie Marszłkowi
weselnemu, który odebrawszy takową,
obwią
zuje ją u dołu
chustkił
ze wstą~k,
przyczepia dzwonek i piastuje
wciąt
tę
palmę
czy to idąc
lnb jad.. c do kościła,
czy wśród
samego wesela. (We trzy dni, t. j. po oczepinach, palm~
~
poobnaz~

kruszą).

Przy oddaniu

i
staroście

młody

śpiewają,:

272.

Nuta nr 167

1.

wieńcA.

Turka

W Krakowie nam wianecek wito,
lelum, łndum,
w Sandomierzu chustńkę
szyto,
lalom, ladom.
Wyśli
do niego Santloruim·za.nie, l. l.
oj co wieziecie, panowie Turczanie? l. l.
Oj wieziemy my wielgie dary, l. l.
oj wianecek to ruciany, l. l.
Od kogot to, do kogż
to? l. ł .
Od Pana Jezusa do pana Jendruaia, l. l.
za mem wiankiem śmiel,
Gadaj dziewosłąb
teby nie było
wymówiska wiele, l. ł.
A oddajciet go, a jak najpręcl,
l. ł.
żeby
nie było
talu więclj,
l. ł.

2.
3.
4.
5.
6.

(Inni tak :)
1.

2.
3.
4.
fi.

6.

7.

273.

l.
ł.

lawltpuyce.

Oj we Lwowie nam wianecek wito,
lelum, ładom,
a w Krakowie chustezkę
syto,
lelum, la.dom.
W andomierzu go dowijano, l. l.
do Turczyny się
z nim pytano, l. l .
do niego
ndomierzanic, l. l.
A wyśli
Co to wieziecie, panowie 'l'urczanie "l l. l.
Oj wieziemy my wielgie da.ry, l. l.
a wielgie dary, wianecek ruciany, l. l.
Oj od kogż
to, do kogż
to? l. l.
a od Matki Najświęt
zej do Pana. Jezu a, l. l.
l. l.
a od Pana Jezusa do pana Janto~:i,
Gadaj dziewoaląb
za mem wiankiem ·miele, l. l.
teby nic było
wymówi ka. wiele, l. l.
Oj a dajciż
go jak najpręct'l,
l. l.
zalu więclj,
l. ł.
zaby nie było
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8.
9.

Oj a dajciez go jak najmil~,
l. ł.
b~dzie
Bogu miło
i mojej rodzinie, l.
Oj a dajciez go przy tem rz~die,
l. ł.
ojcu, matuli zalu mniej b~dzie,
l. ł.

W Zawieprzycacb, w Niedzieli) nad ranem
gdy rózgę
odajfł
Starościne
:
się,

ł.

drutba odzywa

274.

Zawlopn:ree.

~ 1re# 1h81 mr 1Pr 1111181 J;a• ;1
OJ 1- dslo do nu
Oj Bóg pn-wd&lwy,

Bóg
lf -

pra-wdalwy
dalaoj)rawledJiwy,

wio - Iom
wio - Iom

Ła

-

Ła-

do l
do_

Wówczas przybywa Pan-młody
ze swym orszakiem, kt6rego
do chaty po niejakim oporze.
Przed rozplecinami (niekiedy w Sob~
jeszcze w nocy):
wpuszcają

275.

Nuta ur 1118.

1.

Nad dunajem
rnsą

kos~

cesał.

[:]
stojał

3.

Zawlopnyee.

2.

Oj płyńcie
moje włosy
do tatula w roskosy!

Co j~
włosek
upadnie,
to jej wódka zagarnie.

W Niedziele rano przy rozplecinach:

fi' S cCC l rfLęg
Ro&plitaj

276.
brad• 1 olo

tar - gl\l

Zawloprayco.

l eSU l CCJ l cfttj-fj
wyploclou

l. Rozplitaj bratku, a nie targaj, 2. Bratek siotrzyckę

1obio

wypleciesz sobie bity talar.
Marysi
3. Rozplitajcie jak najprędze,
żeby
nie było
ialu więcej.

Do rozplecin Pan-młod
krewny bliski) ją
rozplata.

(Śpiew

si~

bi-ty

rozplitaje,
serce kraje.

siedzi za tołem,s
brat zaś
na nut<) nr 167).

277.
a.
Młody,

talu.

Rozplitaj bracie a nie targaj, lelum ładnm,
wypleciesz sobie bity talar, lelum ładum.
5iedząc
przy nim, płaci
za warkocz (bratu):
Rozplitaj bracie rodzony (v. choć
nie rodzony),
wypleciesz sobie talar czerwony, lelum ładum.

(lub
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u k ł o o y państw-młodych
Poczem nas~pują
stkim zgromadzonym, gdy si~
wybierają
Marysiu swego tatula,
go przegniwał,
jak nie przeprosisz, jak nie przedoli miąła.
(błagsz,
nie będzies

Zaw~epnyc.

2. Kłanij

Przepoś

jeśli

1.

-

Oj śratj-ze

Niech

wicłom

Bóg

cię
wiełom

śratje,

żyjącego

5.
6.
7.
8.

Jak ją przeprosisz, ja:k ją przeblamotecikicdy Bógdoląa.
[gasz.
Kukaweilka kuał,
do okna przylatł.
Oj Marysienka płak,
do stołu
przyligał.
Oj stole, bo mój stole,
oj rozłąceni
moje.
Oj rozłącę
się
z tobą
i z matulenką
swoją.
sil}: z taeńkim,
bratem, sio-

281.

1. Oj a w Niedzlę

rano, [.]
4.
drobny dcszcyk porania.
2. Marysin tatulo
5.
przed Panem Bogiem klancy. (kit:że
mię
Boże
[czy 6.
3. - Oj a spuść
z drobnym dyszcero do ziemie.
7. A są tam sąiadenk,
roząd
twe dziRteńk.

Na wychodoem do
l.

.

nas, moja matulu,
L11do! co dolą
rozdaje,
Lado!

jui niema:

Nula nr 193.

nr 76.

Za.-lepr~yco

280.

Nuta Dr 188

1. A zbieraj się Marysiu, 'bieraj się
botego, [-]
do kościła
do stanu małteńskigo.
2. Upadaj Marysiu,
swojej matuli do nóg, [.J
o i proś
Boga o dolę.
3. Oj tyło
twego klonu, [.]
co u matule w domu. [.J
Marysiu swoją
matulę,
4. Przepoś
mogłaś
ją
kiedy gniewać.
(Tak samo kłanijąc
się,
rozłąca
strą,
progiem, oknem i t. d.).

Obar~

sie Maryli [:J
nisko niziusienko,
ej ludziom ludziom, r:J
ej do kolusienko.

279.

Nut& ur 167.

Gdy ojca

ślub.

278.

!lut& nr 1641 .

1.

rodzicom i wszydo

ślub

Oj niechte ja zobcę
(zobacę)
swojej córki wesele.
- O nie spuzcę,
nie spuzcę
o nie potrzeba tam ciebie.
A są tam przyjaciele,
sprawią
córce wesele.

i w drodze, (nuta nr 256):

282.
Oj do cugu wrone koniki, do cugu,
zbir.J-że
się,
młoda
Marysiu - do
ślub.
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Po

Jut ja się
dawno do śłubeńk
zebrał,
jeno matula błogsawieńt
nie dał.
Siał
Marysia białą
lełiją
przy drodze,
oj którędy
jej matuleńk
pojedzie.
Matula jedzie, lelji nie bierze, mija ją;
Marysia w.vszła
i zapłk,
zbira ją.
Oj zbirali ją jarcy ptaskowie, zbirał,
młodej
Marysi na rusą
kosę
ciskali.
Siał
Marysia białą
leiją
przy drodze,
oj którędy
jej tauleńko
pojedzie.
Tatulo jedzie, lelij nie bierze, mija ją,
Jantolek wyszeł
i zapłk,
zbira ją.
Oj zbirali ją jarcy ptaskowie, zbirał
,
młodeu
Jantosiowi na c ubrzyneńkę
( czuprynę)

ślubie:

283.

Nuta nr 289

Oj gót·ą
, górą,
słoneńk
oj nasz Jasieńko
od
Nasza Marysia od ślub

idzie,
idzie.
idzie.
ślub

284.

Na nulf nr 286 .

l . Oj gdzie nam

ciskali.

ta pani
się

2. Oj
młoda

tocyła

czerwona wisienka,
się

podział,

oj pono ona za

tocyła,

jak Marysina do kościła
rodzina.
wołtarzykiem

ostał.

285.

Na outf nr 211 .

l. Pomalu swatkowie pomału

2. A moja Marysin
a z tej wysokiej góreńki,
ju:Łeś
się
naptrzył,
niech ja się
naptrzę
oj jakeś
od matule
.
do kościła chodziła
zielonej dąbroweó.ki
3. O Lado, Lado ! mój perłowy
wianenku,
o Lado, Lado! leżysz
mi w pół-skrzyneńu.
4. O Lado, Lado ! jak cię
tatulo ruszy,
o ł-ado,
Lado! p e 1·elńki
okruszy.
karczmy ziele,
5. O Lado, Lado! oj w koł
o Lado, Lado ! idzie tutaj wesele.

Przy

N•• ~'"

ślubie,

gdy

do karczmy :
przybedą

-

l: łfl
E!F~{]
l
2.
3

A po có ż
Kiedy my
A oble
-

my lu

tullj
c ał

.

~

-

I$t6ił

do tej ka r - cmloy
ku- fy go - na lk i
n ł •o
synka - re-tiu

' '"'" "'"

l ; l :l

s-~1
1

-

dl e -

ni t: ma

ewo- Jt

-

ruy ,
my
da C.

L•d, Ber . 11. (6audom .) nr 1'-8 a. ISO .
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N..

uutt nr

1.
2.
3.

Oj a po có~
my do tej karczminy idemy,
kiedy my z tobą
kufy gorzałki
nic m11my.
Oj po có~
mamy kufę
gorzĄlki
z sobą
brać,
obiecał
nam szynkaranka swojej d~tć.
Zełga
szynkarenka, zełga,
oj obiecał
kufę
gorzałki;
nie dał.

W karczmie:
!luta ob. nr 163.

#.

OJ "'o-oele,

tobie

287.

t86.

naoja lla -

-

... -10

ry

288.

oj bywny l .; nie

Ie,

• ołu

"l•łga

~

deńka

bt

3.

1.

Oj wesele, wesele
oj by wszy i nie będzie;
oj ale tobie,
moja Marysiu
będzie
.
wielga bideńka
2. Oj idzie w tuniec (w taniPc)
grzecny młodzienc
ramionami rusza,
cyli z prewoty
cyli z ochoty,
oj cyli go wea kąsn
':'

dale,

bt -

Oj moje

-

dało.

miłe

pacholąteńk

mi wierzcadło,
oj będe
ja się
w nim przeglądał,
oj cy mi będzie
ładno.
4. Oj choćbyś
ty się
w nim przeglądał
od rania do wieczora,
oj juz nie bęclzieu
podaj-~e

oj

taką

panieką

jaką

wczoraj.
byłaś

289.

ry - s iu

l.

2.
3.
4.

Moja Marysiu,
nn woliceńk'ś

ił ~

poganił,

poga

-

nia -

nie oglądał.
Wygicnać
było,
zcicha, pomału,
zajmujwa Marysiu wołki
tło
gaju.
Oj co jej, co jej -- Mar)si mojej':'
zgubiła
wionerek chndząr
po roli.
Jeden zgubiła
- umgi uwiła,
jeszce ja se b~de
w wianku chodziła.
si~

oj

ła,

a-lo

Na

290.

do chaty:
Dochdzą

Nuta nr 139

Marysia do ogroda
2. Oj uwiła
go z trojga ziela
ślicna,
rumiana jak jagoda;
oj trzymał
go do wesela.
i tak sobie rozmawił:
Od niedziele do niedziele
miał.
jat się
zjadą
przyjaciele.
z cego wianek uwić
go z barwineńku,
3. Oj uwiła
oj wzil}neś
mi go kochaneńu.
Poszła

l.

291.

ar 286. lub 2M.
nut~

Ustawiono nam cisowe stoły
okolem,
niechte se siedz.ą
ci dobrzy ludzie za

Szynkarka da im pół-garnc
wszyscy obecni i kupjlł
Gdy wrócą
do chaty
za stołem
nr 264.
się
wają

stołem.

swojej wódki, poezeru składją
u meJ.
i zasiąd
do obiadu,
tlłkową

pani-młodej

śpie

292.

l. A leniwa kucharenka, leniwa,

umywa.
dopiro nam te miseńk
2. - A stara ja kuchareń,
wyskocć,
musi bo mi ta druzyna wybacć.

293.

Nuta ob. nr 225 .

~B

r~c±tfiFl§

=~

1
l

i lr Ar ~-1

Wi tle nam dob~
\Vy dobny ludsle

~:

lb#c p@ ~]l;

plecka.
wa · ly.

294.

myt

Ob nr 239

bę

l cu111®

U - depta-na ścle
- tecaka, od
ot.olu do pny da Kucharki J• u-dep - ta -ly, jak drutyule Jeść

Po obiedzie:

~r

-

QE.trV fJ s·tt@
podal~

uajówle~J

Panu
Bogu,
- kujmyt
P•unlo.
n•goto - waoo,
dobryc::h lud d
nam 1pro11ono.
btdtclt na pomocy, temu weeelowi
we dołe
l w uoey.

295.

@lfftm q, pt?EłfHl*ro

Oj

chmielu

chmielu

ty
po
ty

bujno
tycach
roabój

z... trpny ....

ole - Ie,
la - a lo,
ul - ku,

a
ule
poabwlłd

jakłe

Jedo~

ber cleblo
ty dahrkę
dahrkt

pg timP3Jll ccllffl
r.:'

- dale wese-le OJ chmielu to nle-bote, to na dół
to
góroe, chmielu niebo-h.
wian-ka pozba" la
na
pa-oter n i - k u . - - - - - - - - - - - -
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296.
19~.

Oj chmielu, chmielu ty bujne ziele,
jakiet bez ciebie będzie
wesele ...

297.

Na oulf ur 193.

Oj okrył
się
oj i Marysi

niebo ja. nemi
głowcilka

gwiazdeńkm,

białero

nitel'lkami.

298

Nuta ar 168 ,

Na moję
głoweńkę
- chmareilki nachodzą;
tobie Marysiu, na wieki przykrycie.
Na wieki przykrycie, na wieki zawicie.

299.

• Na la ar 185 .

l.
Łado,

mój

Łado!

2.

wianku,

perłkowy

połżę
ja cię
we skrzyni na

Łado,
Łado
l
a ch to mi ten wiane ilko rusy
iadn~j
perelki
z wianeoka nie okrusy.

półskrzynu.

300.

Nala or tvl.

Nasza Marysia, nasza,
gorzały
flasza.
za nią
Flasza i buteleczka,
Marysia nie dzieweczka.

301.

Ob , nr 7t.

l.

Matulu moja, przystą
do stola, 2.
przystą
do stola, podaj zawoja.
Gdy zbierajlł

Jescś

ty córuś
maleilkl}
o jak ja tobie zawojik sprawił

po oczepinach datki:

302.

aa praa

l Tntba)oj dać

bo Jej

2.

TrZI'ba
trzeba- j~
Trzeba
żeby

Lud, 8er. XVL

oek,
ek,

bombeJu elłuc

nimał

j~

Tneba)e) dac
lr..ba J•J dać

nie
dać,

j~

dać,

aa 11-ko,
ua weytko

żałowć,

dać,

ulitować.

gosponi,
nic do nij.
29

była
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s~ F 4t_fl-łFi
~

303.

-~

l~
c ~ et?J
1

Ol do-bra Ulllcba, (krowlao) Cyll to dolO, cyll jutru,
alMcoJII-wo
twojo futro .
dobra do milka.

bod•••

Nuta ob ar

P=r~

l

cd$!GB rr ł
Zawloprayoo .

tl1Jt CCf r lrtFP -~c

W poi: - rlwolci
oie Kory -oia chował,
Daloku - Jo ta - 14lońku
dolo -lr.uJo ci,

.Huta nr

2.

nu~

bo pny lwicy owój w•anoeuk
oddaiL
eoielwronle wy·ehowall w po ćelwoicł

305 .
30ł

l.

.Ha

304.

ł$1

ci matulu, dziękujż
cośie
mnie wychowali w poćciwś.
W poćciwś
się
Marysia chował1,
co przy świcy
swój wianecek

nr 286

l.

2.
3.
4.

Turki

ci,

Dziękujż

odał.

306 .

Oj idę
ja, moja matulu, od ciebie,
ostawiaro ja se swe ziołeńk
u ciebie.
Wstawj-że
mi, moja matulu, raneńko,
pol~waj-że
mi w mem ogródeńku
ziółeńko
Oj kiedy nie będzies
mego zi<łcńka
pol~wa(:
oj to mi będzie
moje serdef1ko omgliwać
Oj nie będzies,
moja córulu, omgliwać,
oj bo cię
będzie
bujny wiater przewiać.
.

.

1

-wesele.
XV.
Tygodnik powszechny, (Warszawa3 Patdz.l880, nr40),
w korre-spondeocyi z Lubelskiego podaje opis ludu i Wesela we
wsi M i l ej o w 1 e (niedaleko stacyi drogi 1el. w M i n k o w i c a c h).
Autor p. Edward Chłopick,
(po pierwszem do wsi tej przybyciu),
powiada: "Dwa następe
dnie, oświecn
złocistą
tarczą
sil!rpniopoświ~cne
zostały
cględzinom
ślicznego,
fundacyi
wego słoi1ca,
miejscowego kolatora, parafialnego kościła,
oraz przestronnego

~

227

parku nad brzegami Wieprza i przejażdc
w sąiedztwo:
to do
rezydencyi genrałowj
Kickiej w J aszczowie , rezydencyi słyn"cej
daleko ze swych aryńskich
zabytków, tudzież
cupMowów nadwieprzńskch
połżenia;
to do oddownego śród
wiecznej siedziby ożenig
niegdyś
z wnuczklł
Tadeusza Czacw .tańcuhow1e
Kilka innych dni mojego
kiego, p. Sufczyńskiego
u hrabstwa R. pobytu, przenacyłm
za wspólną
radą,
asystowaniu mająceu
się
odbyć
na wsi chłopskiemu
weselu tudzież
opisaniu go, i wreszcie trzechmilowej wycieczce z łaskwym
gospodarzem do Lublina" .
".Oto więc
opis ślubnych
okolicy tej ohrzędów,
- którego
treść
czerpaliśmy
częśią
z naocznych oględzm
odbywaJąceg
się
podczas naszej tam obecnśi
wesela, częśią
zaś
z opwiadń
pewnej wy tra wn eJ wiejskieJ mistrzyni 1 hetman ki wszystkich i pogrzebowy~h
w parafii obchodów" .
"Obrzęd
weselny skład
się
zwykle z dwóch oddzielnych Sea mianowicie: l) zaręcyn,
ryj obchodów i zabaw witlśnaczyh,
2) 'łub
i godów weselnych. Opis szcegółowy
każdej
z osobna
poda.jemy tu w skrók&tegoryi obchodzonej suto i ze śpiewm,
ceniu:"
intersujlłc

l) Zartczyny.
Swat, swacha i pan-młody
idą
do domu narzeczonej, niosąc
z sobt baryłkę
gorzałki;
za nimi ciągne
jednoczśi
całe
grono
zaproszonych gości.
Podczas uroczystego pochodu, gromada weselna śpiewa
chórem :

307.
Oj
jadą,

Oj
jadą,

wiozą

idą

pytają

Za

-

idą

oni,

wiozą

się,

zbliżenm

dopytują

się

-

zalotniczkawie nasi,
oni - podaruneczek Kasi.
zalotniczkawie z pola,
się,
-czy tyje Kasia moja?

do progu, zmienia
się

piosenki:
treść

308
O
Zalej

- że

zal~j,

matko og1en gn, zalej -

bo w zaloty

niecl1aj

Cbybabym, watenku, bym przed zalotnikami -

ogień

jadą,

dalej!

jadą

rozumu me
zalewł.

miał,

228
Tłum

musi
kartelu. Następują
~dy

wiadjfł,

mieć

~e ślub

wchodzi do izby. Tam ich pytajfł
o świadecto,
jakiś
papier w ręku
- naśldowie
urzędoweg
śpiewy,
tlńce
- trwające
do północy.
ma nastąpić
we trzy tygodnie potem.

2) Ślub
W
i śpiewają,:
zykfł

wigl~J

ślub

i kaZapo-

i gody weselne.

schodzą

się

kobiety do

z mupany-młodej

309.
l.

2.
3.

Przez całą,
O świce
schodzą

nam

dziś
sobota nastł,
po rodzinę
posła.
O, posła
cztery konie - piąty
i szóstego przewodnika, - by
I dał
mu dwa talary - na sprawę,
żeby
przywiół
rodzineńkę
Wesoła

że

Kasieńk

noc awiąb
si~J
kobiety; piją
się
swatowie i druchny piewając:ś

wóz,
przywiół.
łaskwę

.

i

do ranka.
jedzą

310.
Kołem
koł

Wisła

stanęł

kamienia.

białego

A no - że ty drużebka,
bierz się
do rusego warkocza.
Rusy warkocz rozplećci,
młodą
Kasię
ucieszcie!
- za mym wiankiem śmiel,
Gadaj, drużebko,
żebym
nie miał
- wymówienia witlle.

Brat rozplata warkocz

Druchny
pany-młodej.

śpiewają:

311.
Rozplataj, bratku, - a nie targaj,
rozpleciesz sobie - bóty (bity?) talar.
Rozplataj, bratku, - jak najprędz~,
nie zadlłj
siostrze - żalu
więc~j.

Po rozpleceniu warkocza, wybiera się
gromada do kościła.
W sieni chwilowo zatrymują
się
wszyscy. Matka bierze
święconą
oraz wiązkę
z gałązek
chmielu i tą
zaimprowuą
naprędce
miotełką
skrapia obecnych, a druchny śpiewają:
wodę

229

312.
Skrapij-że
nas, matko moja,
z podwórza do kościła.

Za
z~litenm

się

do
kościła,

:
śpiewaj,.

313.
Do i!lubu idziemy.
A Bóg wie - i Matka Boska,
czy my go weżmiy.

Akt
ścioła,

ślubny

odbywa. Po wyjściu
państw-młodych
Pannt a druchny
się

chłopy

prowadzą

gromada :
śpiewa

Młodeg,

z koi na drodze

Kasieńk

314.
u
młoda

kogo

si~

ślub

była,

?
radził

się
Matki Boskiej w niebie,
Matki Boskiej w niebie,
i mateczko, ciebie.
Radził

przed karczm4. Swacie śpiewają:

Orszak weselny zatrzymuje się

315.
1. Pod wiśnam,-

pod czerśniam,
barwinaczek zielony, nie frasuj si~,
- moja mateńko,
bo'm jut oteniony.

W karczmie
śpiewaj~:

pod czerśniam
2. Pod wiśnam,kalinaczka wyrosła,
moja
nie frasuj się,bo'm jut za mąt
poszła.

mateńko,

znowu:

316.
Pomału

na
biały

U szynkareczki przed sieną,
stoji ogródek z liją.
swacia - z końmi
igraJCie,
kamień
- nic najetd:Łci,
lilii nie polamci .

hulanka w karczmie. Szynkarka spotyka gosc1
z wódką,
przypija do nich, i prosi do stołu.
Siada cał
drutyna
spożywając
domowe jadło
przyniesione ze wsi, - najcztśie
pierogi z kaszą
i serem, okraszone pokrajną
słonią
i kwaśną
śmie
aną.t
Gdy sit; najedzą
do syta, drutbowie wyproadzją
druchny
i śpiewają
:
z za stołu
Następuje

280

317.
Nie rażny
nasz drużbeilka
; nie rażny,
bo mu nogi do podłgi
- przymał!
Czy ty muzyku, nie masz smyka,
czy ty chorąży
bez języka,
czy ty drużbeilko
boso chodzisz,
czemu drużynek
- nie wywodzisz ?
Dalej ka:tdy z dru:tbów wyprowadza po koleji druchny w taniec, a swat wykupuje je piwem. Za przyjściem
koleji na starościn~,
wykupuje jlj, tak:te piwem starosta. Ostatnilj, par~
stanowi
panna- młoda
z dru:tbą;
wyJ,upuje ją pan-młody,
porywa i tańczy.
Skoki trwają
godziu kilka, podczas których śpiewają
najcz~śie:

318.
jak jagoda
drobna rutenko, \!. Kasieitka młodapo tym cisowym stole,
z za stola wybidał,
(łzami)
drobniuchena wybież,
wyskocz, młoda
Kasien- za łrzeńkami
nie poznał.
[kiemi
swych gości
przywitaJ gości
twoje. [ko,

l. RozsypUJ się,

odpowiada
Pan-młod

śpiewaj~cym,

płyną,ce:

obcieraj~

z oczu
łzy

319.
Witam - ci, poczciwi gosc1e,
dawno'm wa wyglądał.!
Tu matka

wezwanie na obiad. Druchny
przysła

śpiew&JI:

320.
mateltka
po 11wojc dziatenka .
2. ldzc•e dzioc1 do domu,
nie z:.wadzajcie 111komu .

J.

3.

Przysła

OMyć

sil?

Jakt>s

7&wadził,

panieką

była

.

Orszak ctągnie
ku domow1. Tam za przyhyctern gromady,
domowmcy zamykJą
drzwi; trzymiiJIJs długo
wyczekująh
i do
pytuJil się
lakoniczntc: "Z kIł d - e ś c i o l u d z i e ?" Potem drzwi
si~
otwierają
nagle, matka wynosi bułki,
chleb i wódk~,
i wprowadza pa.iistwa młodych
do 1zby. Swacie klaszcą
w dłonie
i wykrzyują,

:

1, i, i,

-

wesoł!

wesele!

231
Siadją,

do obiadu. Druchny za. stołem

śpiewają:

321.
O leniwa kurharenka, - leniwa,
misek - dobywa.
dopiero nam łyżek,
Trzeba nam kucharki- z W ar sza wy,
rl\czki - sparzły.
a:teby jej białe
Po ohiedzie śpiewają:

322.

- w rogu dz1eń,
- po ogień.
Nie po ogien chodziła,
tylko Jasieńk
budziła.
Witaj-:te, Jasienku, - umyj się,
piwenka napij się,
napij się,
napij się.
Ob Lu~.
W stodole
poszła

or. III. nr
Ił

323

i śpiewają:
Tańczą

świta,

Kasieńk

W ogródeczku liłja,
2. Przysedł
do nich pan stary,
ogródeczka szałwijH.
i prosil ich o dary.
Tam panny siadły,
Poczciwa'm dzieweczka,
nic dam ci wianeczka,
wianeczki zwijały
bot! stary, boś
stary!
z lawendy, lawcntly.
3. l'rzyszedl do niCh mlodzien~c,
i prosil ich o wieniec.
ua ~ciane,
Wisi sze~ć
we:tmiesz je. kochanie,
który chcesz, który chceRz.
Ob LwJ , S.r III , nr H (otr ~17),
nr 63.

l.

koł

p1esm dowolnej
Nat~puJą

daje si~
at~pując.

tre~ci,

z których
n1.jcz~ś•eJ

na-

słyzeć:

324.
1. Na Podolu biały

2.
3.
·1.

5.
li.

kamień,

Podolanka tliedzi na nićm
.
Przyseilł
do ni••.i Podolenict·:
"Podolanko! daj mi wienie<'" .
"Jabym ci go rada dał,
bym się
brata nic hoj al a". ~Otruj
brata rodzonrgo,
hędzie
z minlit muie młleg-u~.
.Jako żywo
nir wit· m, l'ZCIII t;o truć
:l;adnrgoja trunil':m~
.jma,
"l !Iż
do sadu wiimiuwt•g-u,
wc.:ża
ziclont'!;-O.
tam złap

7. Uj;otuj go w czarnej miedzi,
hratu jak pr;t.yjedzie".
daj ~o
H. llrat podjezża
ulicą,
Kasia k' niemu z szklenicą.
U. "Witaj bracie, na! ci wino,
nic pi lei! go, jako żywo".
10. " Pij że
siobtro, pij że
sama,
hyil mi lrutu me zatlł".
11. "Ptj-żc
hracie, ja-m już
piła,
ty lkum dla •·ię
zostawił".
l:!. Dratek pijt•, z konia leci:
.Moja tliOtltro, db11j o dzieci !"
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13. "Na co by ja ciebie truła,
gdybym o twe dzieci dbał.
14. Będ
karmić
z prosiakami,
bodziakami".
i odziewać

J 5. Skacze ptaszek w leszczynie,
śpiewa
chłopie
dziewczynie :
brata rodzonego,
16. "Struła-ś
mieć
nie będzies
mnie młodeg".

Ob. L•d, Ser. III. nr 24. -

Ber. XII, nr .o&-411 .

Z koleji idzie tradycyjny, po:tyczony zapewne (?) od sąie
dnich Rusinów obrządek
spo:tywaoia kor o waj a. 1). Nad rankiem
udaje s1ę
dru:tba po korowllj do komory, umieszczony na wieku
od dzieży,
a druchoy ipewają,:

325.
Drużba
korowaj niesie;
pod korowajem krzesie
nóżkami,
ostrżkami,
(ostrogami)
żółteroi
buc1kami.
Wyniesiono korowaj
z tej nowej komory,
postawiono korowaj
przed Kasi~}
na stole.
Otóż
tobie Kasieńko
!
tyle twej wysłużenki
od twoj~
matuleńki.

l.

2.

3.

Gdy druchoy intou'ł
wesoł,
- drużba
chórem:

wpół

waj Ił

gdzieś

2.

si~

Jasieńku

zabwił?

4.

si~
u Zosi,
koniki na rosie".
"Zabwiłem

pasłem

tałośnie,

na-

a dzieweczki śpie

326.

miasteczko Tur o b i n, 3.
Sławne

l.

w ten sposób nawpół
z korowajem tańczy,

"Jeszcze sławniejz
Bychawa,
stawaj Jasieńkn
do prawa". "A co mi-ci kaci po prawie,
siedzi panienka na ławie!"
Ob Lod, Ber, VI, nr 247.

z korowajem w ręku,
upada na ziemę,
Za wychyleniem kielicha woła
on:
"ja-żem
zdrów" - podnosi si~,
wykręca
parę
razy hołupca
i sta·
wi korowaj na stole.
Biesiadnicy obsiadją
stół,
drużba
kraje na kawłi
ciasto,
weselny chodzi z talerzem i roznosi specyał
gościm,
a Marszłek
mówilłc:
"Prosi pan-młody
i panna młoda,
starosta i starościn,
pan dru1ba i ja proszę
na ten dar, co nam Pan Bóg dał
l"
Drużba

tłum

kręcą

cz~stuje

1)

się

leżą,cgo

Zastepuje on miejsce
okolicach.

wódką.

koł

a cza
używanego

na Mazowszu i w innych

233
i dzi~kuj,.

Przyjmuj Ił

Druchny śpiewaj

!l:

327.
1.
złoty

2.

korowaj kraje,
maje [:]

Drużba

i
i

nożyk
srebn~t

talerńk~,

bielnch~t

rlłczeńkę.

razkradaje
to w kieszon~
1 to za plecy ;
bo ma żonkę,
bo ma dzieci.
Połw~

Kończy
siE; obchód korowaju. Nast~pują
znów tańce
i śpiewy.
Starzy ~dząp
państw
łodychm
na spoczynek. Mimo to, Młodzi
sadzą
ich na stół,
a drużba
z chustką
w ręku
tańczy;
kobiety
śpiewają:

328.

Co zbyć,
to zbyć,
co stracić,
to stracić,
trzeba zawój zapłcić,
i zawoja nabyć,
i Kasieńk~
zawić
i pobłgsawić!
Drużba
skacze i wi!łże
za szyje państw
młodych,
p~dząc
do komory. - Nazajutrz wyproadzją
ich z komory, dajlł
ceber
i każą
siE; w studni obmyć.
Swacha płat
figle, i wod~
kilka razy
wylewa na ziemę.
Zabawa ze śpiewam
przeciąga
si~
dzień
cały;
wieczorem na t~pują
Oczepiny, przy odśpiewyanu
znanych w całym
krą,ju
piosnek:
Matulu moja,
podaj zawoja!
Córeczko moja,
nie mam zawoja w mieśc,
u zdroju!

329.
Chmielu, chmielu

t. d

(ob ar 173 240)

330.

oraz:
iadeczki 1 zbierzcie
ą

potem zaś:

się

i t. d.

(ob ar 246 -Su VI ar19 107)

331.
N as za Kasia, nasza,
gorzałki
f! a za;
za nilł
i piwa baryłeczkę
za pocziwlł
dziewckę
!

Kobiety

332.
śpiewają:

Przykłeś

a

a
młodą

doły

Kasieńkę
Boże

Lud, Ser. XVI .

nam
ją

Boże

góry t r a w i c oj u1
p s z e n i e oj u,
bieluchną
rąk
i e ń k ą,
(rąbek?)

błogsaw!

30

234

Rozchodzi} si~.
bez wytchnienia.

Hulanki i tany

jeszcze przez dwa doi
trwajfł

Skończył
si~
ogl~dziny
wesela w Milejowie, a z niemi i stu·
dyja. moje nad ludem, oraz przejatdtki do Sł}siednch
dworów.
dni kilku niepostrzetenie, potegoalem z :ot.alem go·
Po sp~dzeniu
ścine
progi, i przez malowniczą
a o:t.ywiną
oklic~,
udałem
się
do
Edward Chlopicki.
Lublina.

"Wesele.
XVI.
w
Sobt~

Gdy zebrana u
wieczór:
Nuta

drutyna jego, ma
Młodeg

~

do

.

Młodej,

sc l r~- ctli scsl J § l sc-sl JJ l ccs A

Bc

1 Oj włts f'
v Oj w polu

sitńko

2.
3

o~

w Juie
w polu -

t' howit,

a w orae -

1blera Ja- sler\ko, tbiera Ja -

<woj,._
druł-•t

Nuta

iść

18~9)

333.

ar 216
o~

od Blskupi r , Pawl ov.a ({' hojno

Oj już
nazbierł
- oj już
ma
a tylko trzeba ojca, mateńkę
prosić
Przeproil mateńkę,
jakeś
rozgniewał,
jak nie przeprosisz, jak nie przebłags,
doli nie będzies
miał.
dosyć,

.

334.

ur 348

Gdzie

l.

młody

2.

w rączkah
swoj6j
Mateńko

wschodzi,
chodzi,
nosi,
prosi.

słoneńk
Jasieńko
czapekę
mateńki
doraeńk,

oj dorat
- że
wiele drużeńki
wiele drużeńkl
a. - Co ci
co ci Bóg
(Ta.k samo prosi swego taeńk,

mi
doraż,

dobrać,

zwołać?
siłeńka

zmoże,
dopmże.

braciszka,
siotrzyckę

t. d.).

235
Drużyna

swaty i t. d.)

(staroslK, staroścm,
pan-młodeg

przed
śpiewa

2.

3.
1.
5.

Gdzie

ty miotły
Ja~lci1ku
- zbierajesz,
komu·że
ty niskie ukłony
- oddajesz ?
A zbit~1·am
się
do swej Marysi - w gościnę,
daj-że
Boże
szcęiwy
czas, - godzinę.
Jasieńko
jedzie, konika wiedzie - od boru,
oj od boru, od zielonego jaworu.
Wyjszła
do niego, Marysia jego : witaj-że!
oj witaj, witaj
- że
- swoją
rączeńkę
podaj-że!
On ię witaj e, rączki
nie ilaje: oj nie mój dom,
oj będzie
muj uom, jeśli
mi Pan Bńg
obiecał.

Wyszła

I
obaczył

się

336.

Nuta o b nr 348.

l.

staroścink,

młodej:

336.

Nuta nr 341 3&4.

l.

chałupą

Kasie1'1ka na podwóreczek 2. Moja matcńku,
moja rjódzona,
stał.
cóż
to takiego jedzie?
i pod kaliną
w polu wesele,
Wsie pod piórami, pod kwiatel'lrzywnieńko
zapłk.
z karemi konikami.
[karni,
3. Moja córusiu, moja rjódzona,
to do ciebie wesele ;
wsio pod piórami, pod kwiatoń
z kareroi konikami. [karni,

W
chałupie

Młodej:

Nuta ob nr 166

337.

l. Na kalineńc

3. Tam u dunaja, u bystrej wody,
1 na łozineńc
e:
biał
rybeńka
pływa,
solowiczek śpiwaj
a wyjdże
Marysiu
tamój Marysia, tamój młodziuchna
1 wyjdHe młoda
tatulo cię
wołaje.
białe
liczko umywa.
e, niech nadwołj
e, 4. Przysła
do niej i, matula jei:
2. Niechaj wołaj
ja nie będe
słucha.
idt Marysiu do domu,
Mam ci tu gości,
pełn
światłoc,
masz ci tam gości,
pełn
światłoc,
będe
ich przyjmował.
nima ich przyjąć
komu.
5. Marysia wstał,
ot! powiedzał:
jeszczem liczka nie umyła,
nima tam tego, Jasieńk
mego,
com ja go polubiła.
Nuta ob ar 2 6.

1.

338.

A có-żeś
se upodbał,
młoda
Marysiu niebogo'(
Na. nim sukmanka pożyczan,
nie jego.
2. A có-że
wam moje ludzie do tego,
kiedy przystało
serdńko
do jego.
(Tak samo: o butach, cza.pce, pasie i t. d.).

236

339.

!fula o b. nr 168.

1. Nasza Marysia nie wielika je

ale rozum wieliki,
wóna swojej mateńc

kazł
szołkiem

koszulę

szyty.

2. A jak nie dacie ni za lubego,
se nie psujcie,
to szołkn
a jak mnie dacie za Jasia mego,
złotem
mu wyhaftujcie.

340.

!ful& o b. nr 193.

Kuje znznla, kuje [:]
a w wiszniowym sadeczku.
[:]
Nie kuj zazulo głośnie
nie płacz
Maryś
tałośnie.

t$' tllc r ssd~
B

1

'"nam dtió Bobo -

Szcatśl-

po

poala
rod-eńlt~

l.

2.
3.
4.
5.

-

Hł#t$BJ

341.

poleję

Wyszła

tJ9

la,

1

roioda

f]j J
Mary-ola

nam dziś
Soboteilka nastł,
Marysia po rodzineńkę
posła.
Posła
wona cztery koniki, piąty
wóz,
oj a szóstego przewożnicńka,
żeb
przywióz.
Dał
wona dwa dukaciki na strawę,
ażeb
jej przywióz jej rodzineńkę
- na sławę.
Na boru sosna, latem i zimą,
zielona,
nasza Marysia wczoraj i dzisiaj wesoła.
Oj będzie
wona w Niedzlę
rano płak,
jak się
będzie
swojej mateńc
kłani.
Szcęśliwa
młoda

Marysia, do ogródeilka
do ziołeńka,
na ziele:
oj ziele-i moje, ziele zielone,

2.

-

la .

Nuta ob . or 276

1. Wyszła

na.IA
te~ka

342.
3.

Młoda

Marysiu,
se umyśliła?

młoda

młodziu·

[chna,
do koła
gośćmi,
któż
cię
polewać
będzie?
twojej mateilki nima.
do nieji, mateńk
jej i: 4. Poszlej gałeńki
(kawki) na UkraiMarysiu,
po swoją
rodzineńkę,
[neńk,
nie frasuj się
ziele, rano w Niedzlę
a czarnego sokoliczeilka
oj po rodzną
mateńkę.
drobneroi ślozeńkami.
5. Ani gałeńki
z Ukraineń,
ni mojej rodzineńk,
ani czarnego sokliczeńa,
ni rodzonej mateńki.
Obsadziłś

cóżeś

się,

237

--------------343.

Nuta ob or Ul ,

1.

Czemu Marysiu nie płaczes,
o Łado!
pono ty :talu nimajesz, o Łado!
Poszlij braciszka po ilwiczki, o Łado!
po młodziuseńk
druchniczki, o Łado
o Łado
!
Niechte wony ci śpiewają,
niech:te ci :talu doają,
o Łado
!

2.
3.

O

4.

5.

cię
Młodziuseńka

jut

I te

6.

ptaszku, zetula, o
ominie na kalineńc

biały

już

Marysieńko,

ominie z
cię

twoją

Łado!

kowanie.
Łado
!
gadanie.

o

mateńką

tllneczki, o
te ruciane wianeczki, o Łado!
prześlicn

!

Łado!

344.

Nutaob nrU7

l·]

1. Czem(u) rzeki nie płyną?
bo toru niemają,
od bystrego dunaju.

2. Za morzem Marysia,
za morzem młodziuchna;
chtót po nią
pojedzie,
nam przywiezie?
ch to ją

Nata ob or 147

3. Tatulo mówi:

mówi :
ja sam (po nią)
pojadę,
ja ją wam tu przywieę;
mój konik osidłany,
ja sam niesturbowany.
ł.

ja po nią
nie pojadę,
ja ją wam nie przywieę
mój konik nie siodłany,
ja sam je sturbowany.

Jasieńko

;

Do korowaja:
Nota ob

lll'

345.

348.

l.

Z dawnia
tędy

2.

podaj Marysiu ziele.
3. Moja mateńko
rybko,
Podaj Marysiu ziele,
się
wiele,
uwijaj mi si~
chybko,
nie rozmyślaj
juteś
się
rozmyśliła,
po jaja i po masło,
siotrzyckę
odstąpiła.
bo jut w piecu wygasło.
Nuta ob or 27&.

l.

dawnieńk,

ścietńka,

Marysina
po sąiadeńkch

mateńk

chodzi.
Sąsiadeńków
prosi
do swego kórowaju.

346.
2.
Schodźie

się

sąiadeńk,

moje miłe
sąiadeńk,
do korówaju stroić,
do miodu, wina
pić.

238

3.

4. Przywiel.iouo kórowaj
Miodu, wina wam damy,
;t. cudzej ukrainy;
Marysi wam nie damy.
Miód, wino wypijemy,
z cudzej ukrainy,
Marysię
ukradniemy.
od Marysinej rodziny.
tobie Marysiu,
5. Otóż
to twoja wysłużeńka.
To twoja wysłużeńka,
od twego stryjazeńk.

Gdy korowaj w piec wsa.dzjlł:

347.

l

~

t~

dq 1al 1 UlU g r :1: c$~:tgpłif
tłf

ja

St,pn~

na ka
oa ro

knykur J&

do megu
l koro -

ko - ro
waj 1tro

•• -

chtói po

1.

dal · no

-

1oiodu., - - wi
~

a•

moja,
pić,

przed roz·

348.

179

neto Ma

ni• po

n~

przed świtem,

Nuta ob. nr 1&6

-

-

jll ,
jic

W Sobt~J
wieczór lub Niedzl~
plecieniem warkocza :

Za mo

dr.i

bywaj ro

nę,

li -

-

9:

-

-

ry

jed>Ot.

oj chto oam j• pny·włe

Za morzem Marysia,
za morzem młodziuchna.
Chtóż
po nią
pojedzie,
oj ch to nam ją przywitJzie?

tTak samo 3. i 4.
5.

mateńk,

u mo -

•i•,

-

::!.

brateńko

A ja, (Jasieńko
ja po nią
pojadę
a ja wam ją
Ja mury przekuję,
i wódeńkę
zgruntję.

przywieę.

rum

-

10ło-dziu

chna,

1le ?

mówi:
ja po nią
nie pojadę
[.]
ja wam jej nie przywiczt:.
Wody nie zgruntujt:, [. J
i mw·u nie przekuję.
), wreszcie:
mówi):
[.]
Tatuleńko

239
U niej w domu, śpiewają

drutki na nutę

nr 83.

349.
3. Chodzi paweńk
po podwóreńku
po podwóreńku
po szołkweji
trawce,
piórelika ob-rniła,
chodzi Marysia po nowej sieni,
chodzi Marysia po uowej sieni,
płacze.
bardzo żaleńko
swój warkocz rozpuściła.
trawki
2. Oj nie tak mi żal
mego wnrkorza, 4. Oj nie tak mi żal szołkwej
co'm ja ją pobrudziła,
co'm ja go rozpuściła,
oj tyło
mi żal
mojej mateńki
oj tyło
mi żal
mojej mateńki
co'm ja ją zasmucił.
co'm ja ją odstąpiła.
l. Chodzi paweńk

Do rozplecin druchny:

360.

Nuta ob nr 276.

1.

2.

Rozplitaj bratku a nic targaj,
wypleciesz sobie bity talar.
Rozplitaj bratku jak najpręce,
nie dodaj siestrze żalu
więcej.

Po rozplecinach:

351.

Nuta oh nr 100

Chorosz braciszek, rhorosz [:]
przedał
siestrzyczkt: za grosz.
Za grosz i za czetyry, [:]
za. czytyry zołte.
oboje kłanij
łI się
Po rozplecinach p.-młodzi
ludziom od starego do ałego.m
rodzicom i wszyćkim
(lub swatki):

Kłanij
kłanij

nisko,

młodziusE-ńka,

nizuseńko,

4.

milu ieńko.
Pirszy tobie ukłon
od Boga miłego
f.]
tatula rodzonego.
żeby

2.

3.

Marysiu,
się

się
było

Pokłnid

się
pokłń-że

Drugi tobie ukłon
od Boga miłego
[.]
matuli ródzonej.
Trzeci tobie ukłon
od Boga miłego
[.]
ródziny ródzonej.

363.

Nuta ob. nr UB .

oj

Druchny

352.

Nuta ob. ar US.

l.

wszyćkim

młoda
się

młoda

Marysiu - cisowemn stołwi,
Marysiu - całemu
weselowi.

240
Poczem ka~ą

jej za stół

przy śniadu
wle~ć,

:

364.

Nota ob nr Ul

Sokolik leci, pióreńka
roni - od boru,
oj od boru, od zielonego - jaworu.

365.

Nulaob or216

Oj śratj-że
mnie matko moja,
bo ja już
idę
do kosciła.
Niech cię Bóg śrat,
dziecę
moje,
pirsze, ostatnie szcęśie
twoje.

l.

2.

Gdy matki niema

:
żyjące

356.

Nut& ob. nr 19S

l. Marysina mateńk
przed miły
Bogiem stoji 1
miłego
Boga prosi:
2. O spuM-że
mnie Boże
tym drobnym deszczem na ziemę,
niech-ż
ja zobacę
swoj~
córki wesele.
mnie Boże
3. O spuść-że
tym światł
promykiem,
Jeśli
idą

Młoda

ma być
ubraną

ja się
ucieszę
córki weselem.

niech-ż

[.J

swoj~

Pau Bóg mhl :

4. -

Pozostaniesz w niebie,
tam jestem za ciebie.
5 Nie potrzeba tam ciebie,jest ci tam przyjaciele
i dobre sąiadenk,
roząd
twe dziateńk.
jać

we dworze, wtedy śpiewają,

gdy

do dworu:

367.

N ula o b nr 216.

A w koł
domu jest toj ziele,
a w naszym dworze jest wesele.

358.

Nota ob , nr U8

Gęgali

bez pole
Marysia do ślub
gąseńki

płak

Swaci po ślubie
i w końcu
śpiewają
pokrywkami:

,~

tłuką

przy mi~se

lecęy,
idęcy.

garczki z poiłem
(w karczmie)
na miseczkach, które nakrywJą

359.

y rn 1; rr' :n r;!:l
~

r.-.

1

A mój mlly
Wco<-.~1

latł

PahlaJ atoJon

'"•-cudku

Łado,

po polo-w!

na otolo-wl,
Łado,

Łado,

Ład~.
Łado.

241

Do obiadu, (nuta nr 3 4 7):

360.
l.

Najichali goście
pośród
boru

Baby

2.

[.j
stRnęli.

Pośród
boru stanęli
[.]
jak jara rutka w jesieni.

(nuta nr 348) :
śpiewają,

361.
l.

Czemu nam
gości
czy się
jeść

nie dajecie,
2. Oj weżci
sobie toje
spodziewacie.
a dajcie nam inszoje.
3. Daliśce
nam do smaku,
zjedliśc
co do znaku.

362.

NuLa ob or 347

l.

Dawaj Mateilku syra,
dobra Marysia była,
dawaj mateilku, dawaj
dla drugi6j nie zostawiaj.

2.

Jak druga dobra będzie,
syra se rozdbęie.
Dawaj mateńko
chleba,
Marysi tego trzeba.

363.

- l -J?• l
lii ~s cl ~ U lr-clcsclcg· lcJlt~ cl ctV
Nuta ur 100.

orowo -

l•"'•

ci a< to

korowa

- Jowe

ciaato, uJ jecba- lo boa

roluto.

Korowajowe ciasto,
oj jechało
bez miasto,
bez miasto i bez rynek,
zaktnęlo
(z ak w i t ł o) jak barwinek.
(l u b: przykwita jak barwinek).

Oj && - &r•J
oj ol tc h al~

mi mu&y - ka oj o Ied• ci at.ru- oy wluc:ą,
Cbojolontd - ki cla tadco - 'lf1le oau-ut-

wieczór odbywają
się
oczepiny. W czasie tego,
przez kobiety czepek, zrzuca trzy razy z głowy
i cisnąć
chce to w pomyje, to w sadze i t. p. a pan-młody
łapie
go w locie.- Kobiety śpiewają
(nuta ur 100):
W

Młoda

Poniedzałk

założny

Lud, Bor, XVJ.

81

366.
(Ej) płynie
r~&beczk,
płynie;
tonie wianeczek, tonie.
Przepłyną

oj

rąbecLk,

wianeczek.
utonął

366.

t$ l r OSlPSOl~ s~ ; lJ JlJ c; l;; c; l ~ ccci JJl
Ojphka. - la

jawuora,t:ranladowie cz.ora , a

poszel

mój

włanf'riko

r. wod.doje - alora .

367.

Nuta ur· 366

Perłowy
wianeczku,
leiysz w półskrzynec.
Jak cię
mateóka ruszy,
perłki
nie ukruszy.
Jak cię
Jasienko ruszy,
perłczki
wykruszy.

368.

Nuta nr !93

Dobra Marysia
w wianeczku dochziła.
Do kościła
nosiła,
ludziom w ręce
była,

odał.

369.
l.

Węder
Marysiu,
od matulioych węgieł.
3.

2.
węder,
Jużeś

się
póko'ś

Mula ob. nr 113

Żebyś

nie
robiłyś

Połóż

tn

już

klucze na stole,
rządy
nie twoje.

narządił,

u matki
była.

370.
ty chmielu na tyczki nie laz,
ty z dziweczek niewiast.

t. d.

243

"Wesele.

xvn.

od BeUyt, Opola (Wronow liU).

Starosta weselny w Sob~
(przediń
wesela) sprasza gości
w ten sposób:
Prosi pan-ojciec i pani-matka,
pan-młody
i pan-młod,
i ja od niego,
jak sługa
jego :
na wa1· piwa, na spust go1·zalki 1
na faskę
masł,
na kopę
s~rów,
na pół
wołu
mięsa,
trzy łokcie
kiełbasy,
(dodaje lu iartobll•le :)

to

na rożen
waku, na sito dymu,
na ciećw'Z
i na różne
żwirze,
na co was sam Pan Hóg wspomże.
Będzie
tam muzyka nie cicha,
będzie
tam kompanija nie licha.
Będzie
dziwo - Lędzie
piwo,
żebyści
nie chodzili krzywo.
Żebyści
przybyli
ze swachnickami, z druchnickami 1 z drużebkami,
(stadło)
żebylic
do kościła
rzymskiego doprowadzili,
z kościła
rzymskiego do domu polskiego.
szcodł

W

swaczki do rozplecin:
Niedzl~

371.

Nuta o b. or US.

l.
l!.

Na rozplecinach Marysi nima,
poszła
Marysia drużyn
sproywać.
Już-ci
sproiła,
już-ci
ma dosyć,
j~no
jej trzeba matulę
przeosić.

Nuta ob or 163

pro:J" nadu -

A p•«&

u -

r• -

dnlj - ie
awoJł

m& -

t11 -

boa

N.aryalu,

11 pod

no-si.

prsu. pro

F"'-!'
&i,

244

373.

lfuta ur 100. 363

i:

§

~

~

l@ Bc~ L l ~ G l r~ 1c$f' l$U l~ Jl~ cslci l Jl]
N a mon u

l.

2.

blaly

l< amleń

,

na mo u u

blaly ltamleó, aled&l lo! a-ry- a la

na niem

Na morzu biały
kamień
[:]
3. Co jej włosek
upadnie,
siedzi Marysia na niem.
to jej wódeńka
garnie.
Gdzie Marysia siedzał,
4. Płyńcie-ż
moje włosy,
rnsy warkocz cesał.
do matule w roskosy.
serce kraje,
5. Niech jej się
co mnie od siebie daje.

Przy rozplataniu pan-młody
(niekiedy i talara lub rubla);

tł'~
1

złotówkę

374.
~

1•iW

na warkoczu
kładzie

Mnltł$1w;c&%

A gdsleieó ty był
('y,nle by l doma,
Juleńk

l

miły

,

cy' nimlalkoni a,

kledym do ciebie
<y rl matka nie

ela - b 1
da - la?

ty był
Jasieńku miły
kiedym do ciebie sła?
cyś
nie był
doma, cyś
nimał
konia,
cy ci matka nie dał?
2. Ja byłem
doma, i miałe
konia,
matula mi kazł,
starsa siostrzycka, starsa siostrzycka,
ta mi nie dozwalł.
3. Nie jedź
bracisku, nie jedź
rodzony,
o w tak dalekie strony;
konika strudzis, i sam się
znudzis,
nie dostanies tam zony.
1.

A

375.

Nutaob. nr380

l.

2.

Do
ślub

gdzieżś

Oj powoli drużebkowi,
bo tam pode dworem, Oj będziemy
pomaluśk,
będz1em
się
o lepsy gościne
jadlłc,

są

powoli,
doły
!
spuscali,
- pytali.

(nuta o b. nr 166):

376.
1.

Oj Łado,
Lado! [:]
do koła
dwora ziele1 [:]
a we dworze (tJ. ujemości)
wesele.

2.

Oj Lado, Lado! [:]
gontami dwór pobity [:]
śrybłem,
złotem
nakryty.
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w karczmie:

Po ślubie

377.

Przyjechał

z
starościn

zawdił

o

spódnicką

Węgier,

węgieł.

W karczmie lub w drodze do domu:
378.

Nut& o b nr 259

Oj od niedziele do niedziele
2. Oj za chłopa
ją
trzeba wydać,
oj jak się
zjadą
przyjaciele;
nie będzie
ona chleba tądać.
oj jak się
zjadą,
cóż uradzą,
Bo na dworaku żółte
bóty,
za kogż
Marysię
za mąż
dazą?
oj leciusńk
do roboty.
ty chmielu po tyckach nie laz,
3. Zebyś
nie robiłyś
ty z dziwecek niewiast.
To po dole chmielu, to po górze,
oj ni~boże
chmielu, ~j nieboż
!

1.

Przy obiedzie :
Oj
ej

1.

rzędem

Niech·ż

ja jej
napatrzywszy się,

odalc-tujmy•
P1ou
Bogu

u

do

2.

Moja matula koł
moja rodzona

posadżcie.

fil ~i i l G-r:~ 0
o- bil d

Nuta ob or 333 .

eadowcie,
gości

ci ich
3.

rzędem

379.

-

się

mnie,
mnie.
koł

naptrzę,
zapłcę.

380.

l Gfe :i J. l Q!l @l

goopoda a go1pody -

nowi
ol•u

o -

bl1d,

btj

u

bry

Był
każdy

nam tu
stoły,

drużebka

talirze,
swój lite.
L•ł,

Drucbny po obiedzie :

8ar 11. (Bandom ) or
6~

381.

KW B~ ; t t l~ ; sg lt ~ @q: g~ sl l tf LJtiB
Ft=ł

~

Nuta nr 180.

O nlo r&>nl
bo lm nółki

drut.bkowlo ole rdnl,
do podlółk,
pnymanly

Pu,.iuni by
a Uliolu nu
L•fl,

~

ninl
"JII -

~

by~

.

dal~

8ar, ll (81odom .) or 103.
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382.

Null ob . nr3H

1.

Oj wyleciał

2.
Było

ptasek, ałym
krogulasek,
.
piórka na nim zadrły
się
namylić,
nadobna Marysiu,
miałś-c
czas niemały.

383.

Nuta ob nr 312

Oj z

wiaterek powiwa,
Marysi wstążeczki
rozwiwa.
j~
się
starsa druchna podział,
A gdzieś
oj żeby
j~
te wstążecki
zebrał.
Oj pod ławę
te Młte
śpileck,
pod ławę,
a Marysi bielony cz~pPek
na głowę.

1.

południa

nadob~j

2.
3.

384.

Nutaob n r 239

1.

Oj cepiż
ją,
mat~zli
cepić,
2.
a nie dajcież
j~
długo
siedzir.
wami,
Ona siedzi iędzym
jako kołe
ociesany.

385.

Nuta oh nr 333.

Połóż

bo

Gdy
si~

matko kluce na stole,
tu rządy
nie twoje.
gonią

:

386.

Nuta ob nr 381

2.

już

z kobietami
mężczyźni

l.

Moje-i moje sąt~ilLdck,
nie żałujciej~
tej siatecki.
Wam siatecki nie ubędzie,
da :Marysi ładno
będzie.

Uciekła

mi przepiórecka w proso,
a ja za nią
nieboracek boso.
pani matki spytać,
Trzeba mi się
cy mi każe
przeióckę
schwytać.
I..•J. Su

\'J nr lU . -

Su XII . ar
~

181

247

Wesele.

XVIII.

Jad11c do

-

ślub:

Nuta
nł'

387.

2!»1

ud Pulow (O lny, Zynyo, 1 )0).

V
Wy)e•h•l w pole krzyko•l no konie,

ku drlon~)

v

• bro
~4

wic.

r.\

v

Lonlko•l po

&lo-wit

11 . otr 26 (nr 9),

do
Jadąc

ślub

łlr

)6

-

er XII

nr

1 2~

.

śpiewają:

388.
rutecki, ćtery
ogl'ódecki,
a pi11ty barwinku, dla ciebie Katmirktt.
W polu ogródecek, w polu malowany.
Kto-ci go malowł?
Jasieńko
kocbany.

~

Nasiłm

Marsa clo

ko ~clo

;_ a~ rg~E=

Non& do koódola , -

389.
la

~J

-

L•<ł,

Ser V. ot r. 306 -

Skoro :zasi!ldf\ do obiadu ( urzą.denim
brany podczaszy), tak śpiewają

przedniejazem miejscu :

1

,! ' :3
rrrrQb

390.

Ob. nr 208

Nuta

Ooluy.

Zynyn

.w

lin VI nr 6). -

sadzjąc

którego zajął

er IX. nr 67

państw-

si~:
młodych

wyna

2(8
Nuta

391.

lU. Hl .

llr

Oolny.

$' l r; Jpi J1rssdU~
O da pro -

1' '

boj
"' ponlo "'pod - ca -

ole-my

(pod<&U&JJ

m lo -

d t.

proolemy, pro -

oy,r

l ;ił

d J

o
t~

paoot
-

d

ole- my

t. O da prosiemy, hej panie podeasy! 3. O da prosiemy, hej panie podeasy !
o tę panę-młodą
prosiemy.
o białą
gołąbkę
do stola,
O niecMe my ją, hej panie podeasy! o da prosiemy, hej panie podeasy!
widziemy.
i o wdzięcnego
sokła.
za cisowym stołem
2. O da prosiemy, hej panie podeasy! 4. Juz nam idzie, hej panie podeasy!
o pan-młodeg
prosiemy.
ten wianek ruciany, juz idzie,
O da niechze go, hej panie podeasy! juz nam idzie, hej panie podeasy!
widziemy.
i Jasio kochany, juz idzie.
za cisowym stołem

Przy daniu na stół

ryb i kapusty, starszy dru1ba śpiewa:

392.

F#

Osiny

~

ijFitt sscr l rscr l J. J at;±lif=Jrrn=J
A klej b~dolemy

Pao-no
Nojiwl~tau

1.

2.

A
a
A
a

tego karpia

n-•J

-

a ncu go nam

wać,

prutepaó

kiej będziemy
tego karpia - zaywć,
rac-ze go nam Panie Jezusie, Najświęts
przezegnaj go Panie Jezusie, Najświęts
tym dwojgu ludziom daj dolę
dolę

Panno Panno daj.

393.

It-RCp; l p@ l ~ł&lif±9
Niech-h
Jalt
oto

-

olo po noplo
11 - rhot

woyt -

przegnać.

przezegnaj,

Oolny.

ko

w•O<I&Io,
•Jemy,

otu-li -

d
choa

(kapuot•)

po woyotklm ob to podalt - lut -

jedoio.
)o-my.

2(9

394.

Zyn'Jll .

~

.----r--:=1
'l

~:H,

Pow•uńmy

-ti"J
--'--l---''-.&...---i;....._-'--T-----"-V· - panowie powsta ńmyówladkoe,
D&itku - je - my
panie golpoda • n11,
daitkl\)myu obiad, Bogu, goepodanom z twoJ• pani• goapodyol• po obiedzie po dobrylL

395.

Do oczepin:

i'=lmg~

- - ~-&m
Ma-tu-lu

moja

rlo

daj u -

-

Zynyn.

~

woja,

,.

dodaj u -

woja.

Mat-ka do
u-w6J

.....

"

aknynle
wiole.

uw6j roz -wiole.

Do oczepin skrzypek:

396.

Do oczepin skrzypek:

397.

~wm

~-

ro•-

tr

-=~

Zynyo

. . m-~

O. lny.

~

--=J
Po oczepinach:

398.

Obara nr
ł60

--==""'
l.

Pocóześ

kiedy ja
Lud Bor. XVI.

mnie moja matko za mąz
się
w gospodarstwie nie

wydał,

zroumiał.

32
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2.

3.

4.

trzeba robić,
Bo za chłopem
rzadko kiedy piękne
chodzi\•
matulu moja!
Miło
było
matuleńc
słuchać
muzyki,
kiedy grali pod okienkiem kieby słowik.
A teraz wam nie jest milo,
mnie za mąz
było
nie dawć
matulu moja !
Juz wyjezdzam ruatleńk
z domu wasego,
łzy
serdecnic pobigają
z zalu wielkiego.
I do nóg wam upaduje,
za wychowanie dziękuj
matulu moja!
Zaprzęgjcie
kare konie pod tę karocę,
niech pojadę
i zobacę
jego pałce.
Bywajze mi zdrowa matko,
coś
ci mnie chował
gładko
matulu moja!
Nima lyzki, nima miski,
nima o cem chować
dziwki.
Nima o cem dziwki chować,
trzeba samej naskakowar.
Nima chleba, nima soli,
od frasunku głowa
boli
matulu moja !

Taniec powolny (po Oczepinach):

Lw~,

Ser XII. Dr 165

400.

Taniec 1.wawszy:

lmo-

ZyrsyD

-

2do

251
Do przenosin :

~ 1res 1 r

401.

$

1

OJ oladaJ

Juł

....

lllo-i.o -

li a-daJ

011ny

W21 p.: 1: :;; s1 sre; :
.... ....

1

lhryi kurbl -

no<

....

....

1

Juz ni< nldl.
ole pomo1<
ttoJi vua
kuol w woale

ue

1. Oj siadaj 11iadaj Mary~
kochanie, 2. A ja bym z wami rada siadl.ł,
juz nie pomoze płaknie
twoje.
alem si~t
z ojcem nie pozegnala.
Juz nie nada, nie pomoze,
A llyw aj·ze zdrów mój ojce,
wolałeś
ty na mnie: hojze!
stoji para koni w wozie
juz załone.
teraz nie będzie&.
3. Oj siadaj, siadaj Maryś
i t. d.
4 A jabym z wami rada siadł,
alem się
z matką
nie pozegnał.
Bywaj zdrowa moja matko,
bywałm
u ciebie gładko,
teraz nie będe.
Lud, Ser IX

Dodamy, i~

i
uast~pjfłcą

przyczyny
odłtyć

piosnk~,

na t~

nr
fi~

.

83. -

nut~

tiu. XI

takte w czasie zar~cyn
śpiewają

gdy chą
na p6hiej:

nr 80. Nut.& : Pokucla 1' I nr 160.

dzień

ślub

dla jakiejkolwiek

402.
Wianku mój wianku lebendowy,
nie spadaj-te mi tego roku z głowy.
Opa.dnij·te mi, opadnij w jesieni;
będzie
Bogu miło,
i matce weselej.

'
PIESNI

DUMY.
I.

MIŁOŚĆ.
P i eś n i z a l ot n e.
ltraltowlalr.

: ~s

tłfp
1.

2.

3.

c1sr·

403.

=

lt

A miał
ja miał
olednnu kawa-ltrów;

r s1sc~ s1;-u st 11 fM

a woylllr.lm a wsyolklm ja po-darunki

A miał
ja, miał
siedmiu kawalerów;
a wsystklm, a wsystkim ja
podarunki dał:
A pierwsemu'm dał
boląckę
na rąckę,
a drugiemu'm dał
febrę
i gorąckę.
A trzeciemu'm dał
łupanie
w kolanie,
a cwartemu'm dał
wielkie umartwienie.
Lo~

Ber VJ. nr JO) , -

od Pulaw, Jtaimlena.

4.

dał
A piątemu'
oj (w)torką
(?) kolę
;
niech on selma dozna
co to kocbać
córkę.
5. A sóstemu'm dał
co o tem nie wiedzał,
przez siedem miesęcy
u doktorów siedzał.
6. A siódmemu'm tylko
sama dał,
juz się
bo'm ja się w tym jednym
najlepiej kochał.

Ser. XII nr 10. Nola Bu. VI. nr U7. 64)

404.
1.

mi się
siedmiu zalotników;
taden mi nie sprawił
na zimę
trzewików.
Zalecło

da-la .

od Krunqoolawu .

2.

A ja ich tak mile
wszystkich przyjmował;
każdemu
z osobna
podarunek dał.
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3.

Jednemu'm

4.

dał

z wyszyciem,
a drugiemu'm dał
kolebę
z dziecęm.
chustezkę

l.

::!.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Trzeciemu'm dał
kaszel z dychawią,
a czwartemu'm
chorbę
z tęsehnicą.
dał

l przyjechało
eterech panów z wojny,
i pytają
się
u nocleg spokojny.
Ej nocleg, nocleg, nocleg się
obelidzir,
ale najbardziej, - dziewczyny nie będzie.
Witaj-że,
witaj, IUatułcilk
nasa,
a gdzie je, gdzie je(st) córusieńka
wasa.
Oj bo'ticie ji to nie widzieli w polu,
z kąolu.
wybiera ona pszenickę
A miał
óna na swej główce
wianek,
myślei,
myślei że
krakowski zamek.
A trzeba było
czterech stużków
posłać,
żeby
to można
tę
córezkę
zenać.
O żeby
jeden gorzaleck~;
nosiu!,
oj żeby
drugi ojca, matki prosiuł.
Oj żeby
trz<·ci rodziny zabwił,
oj żeby
czwarty dziewcynę
namwił.
Oj bierzecie mnie od ojca, od matki,
a zawieźc
mnie gdzie wselkie dostatki.
Aby czeladeczka we złocie
chodziła,
bym przy obiedzie bez wina nie była.
/,.,,J, Ser. VI

ur !07

-

8 r. XII . nr 13

~·

.,

"' t::
Ot-..·dncle Ulu

m• - tu - ltńku
n

~

roku wrv

la ,

a u i och!elfię

,
tnóJ kochanek

l
1. Otwórzcie mu, matuleóku
szeroko wrota,
a niechż
się
mój kochanek
nie tyka plota.

2.
Połóżcie

a

mu, matulenku,
pod próg,
se mój kochanek
nie tarza ostróg.
niecl1·ż

serwtę
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3. Poatawcie mu, matuleńk
stół
marmurowy,
a na stole marmurowym
obrus perłowy.
4. Na obrusie na perłowym
tal~rz
toczony,
na talerzu na toczonym
kapłon
pieczony.
5. Spytajcie go, matuleńk
czy-li ma nót swój?
a jak ni~ma
wego nota,
połótcie
mu mój .

6. Dziękuj

za

oj i
coś

twoją

mi
dał

kapłon

ci, Anuleńk,
po w ic "·ć ,
swego
podjeść.

7. Jeszcze-bym ci, Anuleuku,
lepićj

dziękował,

tebym z tobą
do niedziolki
nocki nocwał.
8. -Jut cz~s
do dom, mój Jasieńku,
już
cza do domu,
jut koniki obrosialy
stojąc
na błoniu.
o

- -

LoJ, Ser XII nr

Nuuob . or •o6

407 ·

1~

od

-

19

Lęo.uy

l. Wyjdź-te,

wyjdź
że pacholiku 5. Czemu nic jesz, czeO: nie pijet~z,
za ten nowy dwór,
czemuś
nie wesół?
czy nie jedzie, czy nie jedzie
jeśli
swego noża
niem1t~z
1
kochaneczek mój.
to proszę
na swój.
2. Jedzie, jedzie, jedzie, jedzie
6. Czemu-teil mnie, grzeczna panno,
kochaneczek mój,
nie przywitał?
i czerwona kola eńka
(!l)
jabym tu był
nie przyjeżdał,
pod nim wrony koń.
ino'il kazł.
3. A postawcie koniceńa
7. Zakłdjcie
chłopy
konie,
u atajenice,
pojedziem dal~j.
a mojego kochaneń
kiedy'śm
się
grzecznej paunie
do kamienice.
nie spodobali.
wy konikowi
Gdzie ja jadę,
to j& jadę,
4. A dajcie-ż
wody z krynice,
mnie żona
wszędie,
a mojemu kochankowi
a ty uędzies
wyglądał
wina śklanicę.
jak kura na grzędie.
9. Gdzie ja jadę,
to ja jadę,
mój konik klą
ka (tupie),
lepsza 11 mnie i w respekcie
w butach podwiązka.
Oh 1.•<1 Str XII nr
1~

256
2.

I

za stodły,
3. Pytam ci się
moja Maryś,
wraca do domu,
co za gości
mas,
spotyka się
z kochaneńim
ze tak rano, raniuseńko
na wronym koniu.
wołki
wygienias.
tobie mój Jasieoku
4. A cóż
do moich gości?
wygnał

będ

wołki ygena

na twoje
złości.

Ob Lud, Ber XII, nr 28. 30

aal ~ ecsln &a [I]
409.

fł 1 p ~ s cl
1 Z t.amłj

kola -

2.

3.

4.

5.

oiToay juło

aacka

-

recka

ol>Jł

Jasł o

Końk-wli

( Oołny

mój,

)

olelo- niutka

4

podko-wany
ko~

U konika biał
noga
6.
srebrna ostroga,
a jdci mnie ominęła
pierwsa nieboga.
A ja ciebie panno niechę
7.
czarne nogi masz. A i ja wasans nie chę,
bo w karty grywasz.
ja do jeziora
8.
A pójdę
umyję
nogi,
a ty przegrasz sto czerwonych
będzies
ubogi.
Choć
ja przeg1·am sto cerwonych 9.
toć
to niewiele,
tyś
warkocka nie cesał
etery niedziele.
L•d, Ser. !T. nr • ~

od

(auta tamie ar H) -

ja do ciotki
mi szczotki,
przegra wasan kosulinę.
przegra i portki.
Nie przebieraj mościa
panno
byś
nie przebał,
przebiera 1ię
w stawie woda,
byś
ty wiedzał.
Ksiąze
po cię
nie zajedzie,
chłop
cię
ominie,
a pójdzies ty za takiego
co pasA świne.
A boć
to i ci nie Indzie
co pasą
świne,
którego mi Bóg nazcył,
ten mnie nie minie.
Nuta ob Bor. l . nr 16 a. o r. Bor VI . nr
A

pójdę

pożycz

2•8 -9 2U

410.

cr el ssr ul ssr d cttijtt1

[~l_t

Moja Kaolu

Kula-lo6ka

lb sc r cl sc rr l J. l
nołu

· lłtiko

od Labńow.

wołki

W1P -

ntan

Joklcb

co 'rl

mau,

oo t.ak rano

~
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1.

2.

Moja Kasiu, Kasioleńk
jakich gości
masz?
co tak rano, raniuseńko
wołki
wyganiasz'!
A có~
tobie, mój mileńk
do moich gości
?
będ
gnał,
wyganiala
na twoje złości.

3.

W ogródeczku, przy
tam iółte
ziółko,
jak się
spotkam z miluseńką,

4.
Cóż

przemówię

słówko.

to u ludzi za porada
dziś,
u nas będzie
się
z miluseńk
jak na świec
żyć.
poradzę

Ser. Xll. nr 29.
L•ł,

411.
1.
Wyjechał

Jaś

jeszcze nie
i

2.

napotkł

Anuleńkę,

w czyste pole
był
dzic1\ 1

od Flrleja

3.

_ Jest tam w boru grabowa
nauczy robić,
a brzozowe wierzcholisko 1
rano obudzić.
Wyrosła
tam chojineczka
przed memi wroty,
a to cię
ona nauczy
każd~j
roboty.

ona piele len.
_A witaj-że
Anuleńk,
4.
być.
musisz moją
ja mam twoją
być,
_ A jak~e
nie umiem robić.
5. A bodaj-es nie doczekał
mojim mę~e
być,
się
nie o~enił
a je zcetś
a już
mnie chcesz bić.

412.

wić,

1
L•ł,

Z prderoby.

ziółecku

Ser. XII . nr
od
Łęe&ny,

2~-1

.

Cholma.

......

Powled• mi powled& lewaudowy

l.

2.

3.

kwiecie

Powiedz mi, powiedz
lewaudowy kwiecie,
czy ~yje
czy ~yje,
braci zek na świec
jl
Oj ł.yje, ł.yje,
z innemi bonuje (panuje?)
proś
Boga, siostrzyczko,
do cię
przywęduje.
Jedzie braciszek
przez ojcowskie pole,
jego siostrunia
piele len na dole.

') To jest tego, na którym
Lud, Ser. XVI.

jetdził

4.

5.

6.

po

eay
ły)o

e&y tyje brae•uek na ówieele.

Nie jedż,
braciszku
do ojca do domu,
bo eię
pan-ojciec
każe
zabić
komu.
Nie pleć
mi, siostro,
dęba
zielonego l duby smalone)
jeszcze ja przeosę
ojca rodzonego.
Puścił
Jat\ konia
'),
swego światoeg
przeasć
sam poszedł
ojca rodzonego.

świec.

33
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7.

8.

9.

l O.

11.

Chodzi pan-OJCiec
po nowej ulicy,
a swojego syna
ostrym mieczem ćwiczy.
Poślijce-ż
mi
po starzą
siotrzyckę,
niech-ż
ja jej oddam
trzewiczki.
te złote
Poślijce
- że
mi
siostrzyczkt:,
po młodszą
niech-ż
ja jej oddam
złote

rękawicz.

Chodzi pan-ojciec
po nowej ulicy,
załmuje

ręce,

jako bydle ryczy .
15.

Nuta ob SerYJ. nr2'>4 -

Hej

Nie rychło,
nie rychło
tatuniu żałujesz,
kiedy ty już
na mnie
wieczny dom (D. O. M.) budujesz.
12. Nie rychloś,
nie rychłoś
tatuniu, żałow,
kiedyś
ty już
na mnie
wieczny dom zbudował.
13. Postawcie
- że
mnie
na tej nowej skrzyni,
niech się
krew moja
nie wala po ziemi.
11 . Postawcie
- że
mnie
w kościel
przy ciesie,
niech się
mój ojciec
z macohą.
ucieszy.
Postawcie
- że
mnie
w kosciele u progu,
przejilzie,
kto tędy
Bogu!
powie: eh wał

S-.. XII nr29!

413.

ort Sz.czebrttuyna, Turobtna

5.
Co ty za jeden,
co cię
czekac mam;
pasł
tam dziewczyna
twoje tam fortuny,
wołki
na łące.
ta głupia
czapka.
Co ty za pani,
2.
I przysed do nij
6.
Jasiunio młody:
co gardzisz nami;
gon, gon, goJ\ Kasiuniu,
twoje tam fortuny,
wołki
do wody.
wianek ruciany.
3.
Ja nie pognię,
7.
Nad moim wieileero
bo si~
zarosę.
sreb1·o i złot,
Zdćjm,
zdejm, zdejm trzewiczki,
nad twoją
czapyn:~
to cit; p1·zenios<:.
woda i błot.
4.
I przeniós że ją
l:l .
Nad moim wieńcm
za te dwa dołki
:
perły
brzękają;
Czekaj mnie Kasiunin
nad twoją
czapyną
choć
ze dwa roczki.
wszy się
kąsaj.
9.
Z mojego wienca
w ogródku kwiatki,
a z twojej czapczyny
płatki.
po śmiecu
l.

słoitce

/.ud, Błr

słoitce,

słoilce,

gorące

Yl, '"
19~

·-

19

-

Ser III nr 53 -

Nura ob. Ser VI. nr
2~4

-

Sor. XII. nr 298.
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414.

od

pa -

I.

da

(J .. tkow)
Lublin~

Frzt'liuMgo pawia
~an

Z tamtej strony zielonego g~:ja,
pasł
panna prześlingo
pawia.
1'rącła
go rózecką
(u. w ogonek) niechąy,
poleciał
paw do dworu (v. boru) rzycę.k
Ona za nim, aż
się
zenojiła,
!lzuka wody, by się
ochłdzia.

2.
3.
4.
Nadybł

ją

(v.

prześlicny

Jasieńko)

młodzienc:

panno do wody gościne.
Nie patrz-że
ty gościńa
mojego,
da patrz ty se konika wronego.
tędy

5.
6.

A daj pokój ubogićj
sie1·ocie,
idż
do takiej, co chodzi we złocie.
By'ś
ty była
uboga sierota,
nie miał
byś
wianecka ze złota.
Aleś
ty jest panna nad pannami,
twój wianecek złotem
przewijany.

7.
8.

Na
l.
Jak-że

t~ż

nut~:

słońce
i pogoda,
do mnie, do mego ogroda i t. d.
będzie

przyjdż-e

Lvtl, Ser. XII nr 72-74

415.

od
Łęuay

.

l
A- nn ~lt'ji

leń

-

ka pn.ec•w okte-uń

ujna

Stoji Anulel1ka
przec1w okienńa,

l.
ujrzał,

2.

uj - raa ł.&

3.

4.

la

nj -

na ła

• t d

Trzeba Kubusiowi
tru iowego, (struś,
zwie·
dla służcńków
jego
[rzyna)
wołu
skarmionego.
Trzeba Kubusiowi
chleba pytlowego,
dla służeńków
jego
choć-by
razowego.
mięsa

ujrzał

swego Kubosielika (Jakób).
- A moja mamulu,
już
Kubusio jedzie,
cóż
ón będzie
jadł
n nu na obiedzie?

ujna-la

ka,

"""
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5.

Trzeba Kubusiowi
puchowych poduszek,
dla słuteilków
jego
sianka drobnych wiązek.
6. Siedzi Anuleilka
między
niewiastami,
a mamula chodzi
zaliwa się
łzami.
7. A moja mamulo,
na nic nie zwatajcie,
i moje sukienki
mi składjcie.
w skrzynię
8. A moja córuniu,

A moja córuniu,
jut'em ci wygnał,
ale bodaj'eś
z nich
nie korzystwał.
12. Knbusiowe konie
we wrotach bryknęli,
ale Annline
jak wryte stanęli.
13. Jak-te przyjechali
przed nowe pokoje:
Witaj-te Anulu,
zakochanie moje !
14. Abo mnie witajcie,
już'em
ci złożya,
abo nie witajcie,
ich
abo mi naprędzy
ale bodaj'eś
zdrowa nie schodziła.
po księdza
posłajcie.
9. Siedzi Anuleńka
15. Abo mi zaś
dajcie
między
niewiastami,
kałmrz
i piórko,
a mamula chodzi,
a niech ja zapisr.ę
zaliwa się
łzami.
Kubusiowi wsiórko (wsr.ystko).
koralików
16. Rzędik
10. A moja mamuniu,
na nic nie zwatajcie,
na kościół
oddajcie,
tyło
(mi) moje gąski
a śrybło
i złot
za las wyganiajcie.
Kubusiowi dajcie.
17. A mnie pochowajcie
za drzwiami;
w kościel
co Kubusio spojrzy,
łzami.
r.aleje się
Lo<l, Ber. Ill. or 1~
.

11.

82, -

Ber. l. or

~ .

a. (wo6caoale),

~ .

eo. -

~ .

ww.

II.
Chęć

ożenku.

Wymówka.
416.

r
l

.r.,t

mi

ml-n~1o

~ft

mu - ut ol~

Lablla .

.
ou- onuele la-tek,
wploae w ~Jeotr
mt-ia - tek .

DalłJ

Bedfe 5-dGe setfi-l' l

ebot pory,

oloehaJ ooblo

a"... kt6,.....

wyblort .

ehlopey, dai6J wooyocy
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1.

mi minęło

latek,
w rejestr mężatek.
Dal6j chłopy,
dalej wszyscy, chę
pary,
niechaj sobie z was którego wybiorę.
Starego nie chę,
bo mi niemły,
siędze
koł
mnie jako wół
siwy.
i całuje
niezgrabnie,
Bierze rączkę
za męża
nieład.
o jak to go mieć
Już

muszę

2.

szenaści

się

wpisać

L•d, Ber. Xlll nr 24

III.
Pieśn

~-i@J:jlf

wśród

przed

Wesela
417 ·

Hej łe-byl
A co

al-labyl ty
dalny do - ayć,

k. o -

ole cbodl-ła
mu do

na rtk:':;r, ao to mi bfdt

bea b6r
do 10 -

ttogo,

śpiewan.
od Bycha"J (G•It•ó") .

do ko ko-ła

Ido - lo,
me -- go,

nie no mam ro -

ko- la
no-sić

Lwd, Ser XII. nr 112
.

418.
1.

Oj leci, leci
3.
Rozwij się,
rozwij,
za zachodem,
mój różowy
kwiecie,
pasł
dziewczyna
powiMz mi, powiedz:
wołki
za ogrodem.
żyje-l
brat na świec?
2.
Przyleciał
do niej
4.
Oj żyje, żyje,
r. za boru ptaszeczek,
w lesie pokutuje;
przynius jej, przynius
proś
Boga, dziewcę,
różowy
kwiateczek.
do cię
przywęduje.
5.
Jedzie braciszek ')
na siwenkim koniu,
z siotrą
wita się
na szeroki6m błoniu.
słonce

Lwd, Ser. VI, nr

1)

Zwyczaj chce,
Mubem.
ażeby

brat narzeczonej
rozplatł

18~.

jej warkocz przed
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~

419.

Obac& nr 374

od Turobina

Siwy ko~
zaruł,

-.1
cośdnlt

(Słnpeo)

"""

4

.
~

urlrul,

r.-

.....

er' nit był
Siwy

l.

koń

kn-ni•, Jakem ja
nlmitł

zasumił.

nie był
Cyś
cyś

doma,
konia?

ni~mał

jak'em ja po cię
sła.
Byłem
ja doma,
miałe
ja konia,
matka mi nie broniła:
a młodsza
siostra
lat nie dorsła,
ta-ci mi odraił.

W

4-

r;j

v

100-

-

~to

v

-

L" ,

J& dllew cayno,

W( u) mego czostl't\ka (czosnku) 3
sywa głoweńka,
naścipórek
') zielony,
oj powiedz-ż
mi,
moja dziewrzyno,
ja pognrdzony ·~
a w cz~m
2.
Gdzie'm tylkn bywał,
4.
oj kiedym pijał,
za.wdy na twoje zdrowie ;
tyś
o mnie uie dbał,
l.

h-ynszego'ś

e~czypiórk,

łodyga

-

la

Ser VI nr 216 212

od Lfcany, Puch.auow&

~.

r

wenka,

na-

a w cdm ja

.

plo-rek aie-lo ~ci

pogar

-

ny,

dao-ny

Wyjechał
w pole,
na konie:
s wysnuł
bywaj mi, MaryB(iu), zdrowa!
W okienku :~ta,
oj zapłk:
Jedż,
kiedy wola twoja!
Żebym
jn miał
służkę
wiernego,
posła-bym
po niego,
żeb'

się

nawrócił,

służbę

miał,

1\Jarysin, serce moje.
')

~6

420.

,=p_$,
V

mi

otr
Ił

...,.......
v

-----=s t- : ~
łe

L•J, Ser

sy- w&

fDf'IO ClOI-tńka

oj powitd&-

sla

Nic jedż
braciszku,
rodzony,
nie jedż
tego dnia powszedniego;
konika strudzisz,
znudzisz
i sam się
nic z tego.
nie będzie
4.
Konika trudził,
sam siebie nudził,
podarunki kupował;
bodajże
temu
Bóg szcęśia
nie dał,
kto ją będzie
szanowł.

zadrł,

dąbrowa

df

po

3.

zarżł,

gościne

2.

cys

ma,

do -

bo mi
tęskno

porzucił,

bez niego.
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421.

Nul& nr 420.

t. Ani ja

2.

3.

l.

5.

sieję
- atu ,1:1 orz ę,
6.
sama się
rutka rodzi ,
- ani czaruję
ani ja truj~
sam do mnie Jasio chodzi.
ci po mu ie - co chodzisz do 7.
A cóż
ja ci robić
nie zmog~
,
[mnie
oj zdżwiglam
się,
szklanym dzbanoszęcy
z zdroju wodę.
[n uszkiem
to ciebie - moja Mar)·siu, 8.
E chtóż
oj chtóż
na to nicwoli ?
było
sobie brać
po póldzbanu po woli. [szka,
oj i chodzić
Oj tam na mo cie, traw
e ńka
ro:icie 9.
z kamienia woda ciecze, [ ( rośnie
)
rozżalił
sięserdńko
moje (ma
słówka
do mn i e nie rzecze.[ mila),
Roz tąp
a1ę
ziemio - r o zejdż
s ię lO.
p~knij
i ty kamieniu , [wodo,
a uie zadawaj- serdńku
(mił~j)
nie zadaj i mnie samemu. [żalu,

ort Pluków (Gorddrnoro).

Oj u okola złociste
kola, (kt:tlziou sokolicy kosy(wllrkocze), [ry)
która dziewczyna - za hultaja
nie użyje
roskoszy.
pójdzie,
Bo u hultaja - złociste
myśli,
idzie do szynku, pije,
a ja też
za nim - narzekjęcy
to ón jeszcze mnie bije.
Poszła
na kwiatki - bojąc
się
mado ogródeczka swego, [tki,
urwał
listek- opadjllj wazystek
z kwiateczka każdziuchnego.
Czemużś
znikła
- biał
lelija
com cię
rano sadził?
Temu to temu -moja nadobna
żeś
nieprawdziwa była.
Czemużś
zbladł,
czerwona różo
czym cię
nie podlewałni
Temu to temu -moja nadobna
żeś
się
ty potllrala.

f

11. Wianek sterał-wink
straciłś,
nie radziłś
się
matki.
Jak go nie atyrć
-jak go nie stracić
kied' parobeczek gładki
.
L•d, Str. 11 Itr. 58 .
Nuu. ob. nr 41 9 .

Śpiewona

t•kie na niwi e pnty i ęc

wśród

3.

422.

toi lipetika

l.

2.

ou

policeńka,

(pol e)

listeczki opuściła;
nie frasuj że
ię
moja mileńko
,
w czllm-em cię
opuściła
.
U jeziorńka
zimna wódeilka,
a jako lód, jako lód u mej dziewczyny
!odka gębu
ia,
a jako miód, jako mi <id.
Ej u czoanecka
siwa główecka,
Rpodem korzonek zielony -

l.

5.

od Zblklewk l (Sobotska· wola)

- że
mi
ej powiedz
moja milenko,
- że
ja pogardzonyil
w czlm
Ej pog».rdzonyil
mój kochaneńu,
bo stał
mi su; szkoda;
miał
ruteliki
na dwa wianei1ki,
porwał
mi ją
woda.
Nie fra oj-że
się
moja mileńko,
nie frasuj się
o rutkę,
oj mam-ci ja tu
parę
połyną

labędziów

ony po nie.

264
6.
Płyną

po
będą

łabędzie,

płyną

bielńk,

bystreńkim
dunaju,
ej nie frasuj sie
moja mileńko
wianeńk
naju (nam, dla nas).
Lvd, Str VI. nr 69 . -

~23.

Str. XII nr H

od Piuków, Krunegoatawu .

tJ

[$H J r l r· cl"t&BJ@lfP'i'n l ~

l

io'~

Ja ka -

loma-la,
link~

1.

Ja
na

Ja
na

Ja

mój
kalin~

kalinę

Ioma-Ia
aerdńko

łoma,

ułan

woła.

mój serdńko,
łoma,
mój serdńko,
woła.
2. A weż.
ty z sobo mnie,
ja konika napoję.
A weż-i
ty, mój serdńko,
weżmnie,
ja konika, mój serdńko,
napoję.
3. Siana, owsa założę,
kalinę,

ułan,

białą
Białą

pościel,
białe

nóżki,

pościel

mój
mój

połżę.
serdńko,

połżę,

serdńko,

ukażę.

Lvd, Ser XU. nr 176 - 130. -

424.

Ob. nr 382

~-OjiJ'r;a

3. A

A ty ptaszku
po tej dąbrowie,

kręgulasz,

3.

złote
piórka
po swojej głowie.
Nie tak-ci bl tego piórka,
co'm go rozpuścił,
jak tobie żal
grzecnej panny

4.

żeś

ją

opuścił.

wyao-ko la

tan,

powledde mi

don.

rozpuściłe

2.

od Lublin•, Lubartowa.

ty ptaaku krnu-lauku

gdzie no· ckt ala o-wlnedk~

l.

P ok u c i t, T 11. nr 136.

A ty ptaszku, kręgułasz
wysoko latasz,
powiedz-ż
mi nowieńkę,
gdzie nockę
siadasz?
Powiem ja ci nowiueńkę
ale nie dobrą,
że

już

do

twoją

grzecną

ślub

panę

wio~.
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5.

Niechaj

niech prowadzą,
zdrowie daj,
jej się nie zalirai
jednak mi jej tal.
chłopy
konie,
pojedziem za nią,
wiod'ł,

8.

szcęśie,

choć'em

6.
Zakłdjcie,
będziemy

się

7.

cy
Siadł
najśliczesy

w
w

będzie
ławkch
świetl

9.

przyatwć
panią.

sobie grzecna panna
z druchnami,
mój miesączk
z gwiazdami.

Nuta ob ar Ul , S87. S87

10.

Uklęnła

grzecna panna
i już
ślub
bierze 1
a Ja ieilko za nią
patrzy,
ledwo nie umrze.
Wyszła
Kasietika z kościła
kiedy ślub
wzięła,
a Jasienko patrzy za nią,
s czerniał
jak ziemia.
Jeden trzyma za rączenkę,
drugi za drugą,
trzeci stoji u podwoj i:
ona nie moją
l
Lu~,

426.

Bor. XII, or
od BeHyr

.
,

"-...

""""
Stoi H -

132-~
(Wro~w)

peeka

-

la,

Stoji lipecka
4. A ojze, ojze,
mój monny Boze,
wl\ród podwórecka,
co' m ja naprzebił!
listecki opuściła;
pod nią
dziewcyna
wsystkiem sokły,
pod ni'ł
jedyna
porzebiał,
wianecek utracił.
sowa mi się
dostał.
6. · Siedzał
sowa
2. Jesce nie świta,
na rogu stoła
matka się
pyta
1
gdzie wianecek podział?
odęła
się
jak pudło;
Ja się
bojał,
ani pogadć,
i powledział:
ni pozartwć,
Jasteilkowi'm go dał.
za innego pójść
trudno.
3. Stój-ze lipecko,
6. Bodaj-ze byli
bodaj-ze byli
stój-ze zielona
choćby
do samej zimy (v. zie· tę
owę
zastrzelili,
przyjedzie Janek, [mi )1
jesce-by za mną
zapłci
wianek
za grzecną
paną
okłwie
patrzyli.
z dalekij ukrainy.
l.

Mutaob Pokaeloll or63.

426.

Je&lo- nóo
U
by-atra w o - doóo

Llld, 8or. XVI.

od Byrhawy (Kieluowl.,.),

~
oj
pstc~a

lam ol

oa -

doboa

34
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<e, no-gi u rę-

l.

my - ....

U jeziorńka
bystra wodeńka,
tamój gą
eńka
pływa;
ej tam ci moja
grzecna nadobna
ręce,
nogi umywa.

2.
Nachylił

się

i wiśna
z drobneroi jagodami,
ej zapłk
trześnia

młoda

wdoeńka

za sweroi
3.
Z wami ja z wami
moje dziateńk,
z wami ja dziatki, z wami,
jako miesąck
jako jasneńki
pomiędzy

gwiazdeńkm.

427.

Wueloa.

od Pucha<zowa (N•dryble) .

---:!'
l.
~

428.

Krak owiak

V
na

1.

1
)

awoJ•

li

et

(_,
•l•

= zagrodzenie czyli

od

ptaukl

air

Rozlecieli się
ptaszki po stodole,
płak
dziewczyna
na swoją
złą
dole.

Zuiek

cy,

ja

roblC nie

mo-

gr,

Óllcoie wyłu-k
- Jt -< y
a auoowac go
muuf.

a aok61 u " ' ' gdy u pa-ol•
tkarai molePao ll6g &lym prs;jacłelm,

dzłow<&y-na

3

"' ao- ko-la
Le· d101 sowa po przód
Co ci pomnie, eochodsitdo mole,

Rotle-rle

dziecątkam.

po

-

łfarkunow,

sto-dn-Ie,

Kamionki .

pł•

-

do-l~

2.

Jak jej sie zalicł,
tak jej sie zachwlł,
że
trzyletnie
z zasieka przewalł.
żyto

przegroda w spichrzach na
zboże.

1

)

ka-la

267
3.

-Oj ni trzyletniego,
ni tego-roczniego, namrę
ja ię głodu
u syna twojego.
- Synowa, synowa,
gęby,
nie miej takiśj
bo wezmę
kamieniA,
wybiję
ci zęby.
-

4.

5.

- Za cóż
mi, matko,
bt:dziesz wybijał
1
kiej'ś
do mojich zębów
chleba nie dawł.
Nie wygadaj, matko,
ja się
cię
nie boję,
bo za twojim synem
jak za panem stoję.

6.

JAJJ , Ser.XII. nr

Nuta nr

l.
Przyjedż,

429.

•o1

Przez uwagi mąż
żadn
rodzina nie
przyjedz taulińk,

przyjedź,

przyjedż

mnie

rozżałuj

kwiateńu,
.

3. 4. 5. 6.: matuleńki
kiwa
i t. d., ża wreszcie:)
(Toż

wianeńkm,

7.

Tatulo jedzie w cisowe wrota,
z samego złota.
kiwa capeliką
Uij
- że
zięcu,
bij-że
dobrze,
kóra na nij podrze
az się
córka ladaco.

pożałuje.

się

Braciszek jedzie w cisowe wrota, 8.
kiwa miecykiem z samego złota.
- A ty swagrze niedorsły,
nie bij-ze ty mojś
siostry,
porąbiewa

1~-

od Lublina (Turka)

bije, 2.
żouę

zęby

chusteńką,

kiwa
siotruleńka

Oj żon,
żon,
proś
swego brata,
niech mnie nie gubi z tego tu świa
Da ni oknem ani drzwiami, [ta.
wsędzie
stoją
z pałsmi,
juz przyjdzie zginąć.

się.

L•J, Ser. Xll , or U7-163

430.

Z ponle -

furma -

dział

no -

na iwl~
to ,
ko-ni-ki

ku

-

od Lublina (Turka)

w1

na
u

"" ltto,

OJ •• Jt- to

)f-tO

:,1

runu.oowl

l.

koni~

lt li u u kthr•

Z poniedzałku
na święto[:]
furmanowi koniki
zajęto.(:]

Oj zajt:to furmanowi konie,
bo on, którą
dróżką
po nie.
nie wić

2.

dr6ł

-

k4

po nie,

(Ty) sit: o dróżkę
nie pytaj, [:]
tylko do Śląska
zawitaj. [:]
A od Śląska
do nowego miasta,
tam dziewczyna wrone konie pasł.
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3.

sobie
[:]
styciła
sie
urod'ł·
[:]
Có~
tam kaduk za uroda
w szczyr6m polu koniki zgubiła.
Siadł

nad

wodą,

była,

Lvd, Ser. XII. nr 180-186.

431.

od Bycbawy

(Gał~6w)

.

f$' Rti1tfhA@eLJtift$!\u7Fffi
Z ponledda -

leń

-ku

na

furmanowi

iwl~to,

(V.

t$hJ c~ l f1ftt l J r l f-PlJĘitł
I

u-Jtto

furma-no-wi

ko-nie,

koni-ki
kare konie)

••Jo-to.

Jl
l nie wledalal k&6rt

dróttt

po

ule.

A ~t
- to fur - manowl
konie,
l nie wledslol ltt.6-ra dr6tka po ole.

ru
~3.
Końsitwl
Ki# Bcztt l t r l e-&J :l itC' OOJ::blnf :l

Ft:J #

od

ponle-datłku

A 1
fur-manowi ko-nie

na iwltto,
~o-t

.

(Zyrayn).

A ••- Jr - to
furmanowi
oam olewledslal ltt.6rt dr6łlt

~o-nie,

po nie.
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IV.

Stałość.

Życzliwość.

Wymówka.
434.

od Frampola (Dawola) .

..
41
A
Jechał

Jultńk

1. A
i zdybał

a d•browy na
o

jechał

41
lowy

l

z
Jasieńko

Kasińkę,

zbierał

dąbrowy

•dybał

K.uhlkt,

abl,rala Ja -

na łowy,
jagody: -

nie chę
być.
bo ja twoją
2. A zbieraj że zbieraj, niemasz się
co spiezyć,
przyjadę
ja do cię,
będziemy
się
cieszyć:
a ty moją
musisz być.
3. Skoro on przyjechał,
to ona się
skryła,
i przykła
ci ją drobnieńka
leszczyna:
bo ja twoją
nie chę
być.
4. A. mam-ci ja, mam-ci takie siekiereczki,
każę
ja wyścinać
dróbne leszczyneczki,
musisz być.
a ty moją
5. Udam ja się
udam, w siwego gołębia,
polecę
ja w cienie wysokiego dębia,
bo ja twoją
nie chę
być.
6. A mam-ci ja, mam -ci takie jastrząbeńki,
każę
ja dopatrzyć
siwe gołąbeńki
1
a ty moją
musisz być.
7. Udam ja się
udam, w tę dróbną
rybeńkę,
będe
w czystej wodzie wieczną
pauienńką,
bo ja twoją
nie chę
być.
8. A mam-ci ja, mam-ci takie siateńk,
każę
ja wyłapć
te dróbne rybeńki,
a ty moją
musisz być.
9. Udam ja się
udam gwiazdeńką
do nieba,
już-ci
mi tam waszego kocbania nie trzeba,
bo ja twoją
nie chę
być.
10. A będ
ja prosić
wszechmocnego Boga,
na ziemiQ tę gwiazdeńkę
z nieba,
by spuścił
a ty moj" musisz być.

gudy;
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11. A gotwVcie
niech aięju

pieczcie mi kołacze,
ten bul~
wię~j
nie chłopez,
bo ja jego muazę
by~.
rosół,

....
r.<~,

435.

od

filr E! l a1 ssss111 rU l s~

fł'

Kledym ja

i:

szedł

od swojl dt itwcayuy

-

'wlec~aiMt

xu. ... Jllt.

J9J.

BIIJ_,., Z..oaela.

r l rt Jn l

wysoko.

l.a

&&

1.

~

Kiedym ja
świecł

2.

8.

4.

6.

6.

IDł

zg

l' p eccsEJ? l rlJ E! l s ~ r l
1"~

od awojilj dziewczyny
wysoko.
oknem wyglądał,
daleko.
cztilry staje pola,
szedł

miesąc

Óna za mną
czy ujechał
A ujechał
płak:
óna za mnlł
a czy ja go, moje zakochanie,
czy ja go rozgnilwał?
A ujechał
cztery mile drogi,
óua za mnlł
woła
:
powróć,
powr~
pierwaze ukochanie,
czilm·tem cię
rozgnilwał?
A nie wrócę,
nie wrócę,
nie wrócę,
a wiem ci ja dla czego,
kiedy ja atł
pod twojilm okienkiem,
widzałem
tam inazego.
Pod twilm oknem nadobna dziewczyno
stoji jawór zielony;
toś
ty atł•,
z inszym rozmawił,
a ja jut był
zganiony.
Oczy płacZi,
atrce lamentuje,
utlić
go nie mogę.
A wezmę
ja feljzę
(F~l-ein)
na ramię
i powędruj
w drogę.

LII-l, Ber. J.ll. u 101.

436.

od

Plł&w

.

l j l slli 1J l es g cl l U s·tli ; g El s l
fa tery la -

l&

slłf·,tg~
1&ii1ifltlus
lłt
Kit -

cUf noul,

wlo111le tłdyl

ptpod& -

wlec ...al, •lecb OA a&a po -

no- W! ma - la -la.

1
...;

- : .

IM, . ..

m. -

101.

g
•
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437.

od Ko6okowull (Oolay)

A tam pod g-.jom

cy-na

trawko

siyaa,
trawk~

oj gdsleddo,.··

EJ

•iyna.

1. A tam pod gajem ptasek śpi6wa
1 6.
oj gdzie dziewcyna trawkę
zżyna.
2. I nuęła
j6j pełn
brzjmie,
7.
se wziąść
na ramie.
oj nie mogła
a jej płachtę
i wór:
3. I nażął
8.
Oj pójdż
mi zadaj, Jasieńko
mój !
4. Oj jesce trawka nie zadana,
9.
a juz dziewcyna obgadana.
5. Oj jesce trawka w polu lezy, 10.
a juz dziewcyna do dom biczy.

Hej ! zapręgJcie
kare konie,
bo pojedziemy w cudze kraje.
i kaśtny,
Hej! zapręgjcitl
bo pojedziemy do kochanej.
A trzy nas córek matka miał,
oj i wsystkim nam wiano dał.
A jednej dał
konie wrone,
a drugiej dał
dwa cerwone (duigielnicek, [katy).
A trzeciej dał
oj na jej bidny wyrobecek.
Lwd, Ser XII or 218 .

438.

Nie pota - df

aa
wo)ea

l.

2.
3.

4.
5.
G.
7.

-

od Lub•rtowa, Flrle)a

kę,

Bębnią,
bęni:!,
skrzypce grają,
na wojenkę
wyjeżdtaą
Nie pojadę
na wojenk~,
bo mam ładną
kochane~.
I my ładne
żonki
mamy,
wyjetdżam.
na wojenkę
Wez ją matko, weż
i trzymaj,
w siódmym roczku se ją wydaj.
Sześć
lat wyszło,
siódmy idzie,
jut ci Kasia za mąt
idzie.
Już
Kasieoka za mąż
idzie,
a Jasieńko
z wojny jedzie.
Witaj, witaj, mamo moja,
czyli zdrowa Kasia twoja?
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8.

Zdrowa, zdrowa, zdrowiuseńka,
ale idzie za Stasieńk.
9. Podaj chłopze
skrzypce moje,
pójdę
grać
j6j na wesele.
sobie w rogu pieca,
10. Stanę
zagram ci jej ze dwa tańc.
11 . Stanę
sobie w rogu stola,
Kasia moja.
obaczy mię
12. Kasia Jasia zobacył,
cztery stoły
przeskocyła.
13. Witaj, witaj Jasiu pierwszy,
a ty St11siu szukaj inszej.
14. Gdzie~ś
Kasiu ślub
podział,
żeś

15.

swą

wierność

16.

W kościel'm
go
niewiernie'm ci poślubiła.

zapredAł?
zostawił,

17.

Choćbyś
poszedł
i do popa,
ja nie kocbam po dwa chłopa.
Choćbyś
poszedł
i do księ~y
(v.
ja nie kocham po dwa mę~y
(v.
Choćbyś
poszedł
do biskupa,
nie ładn-ć
to polityka.

18.

L•ll, Ser. l . nr tt o., (atr 2U), -

od

2.
3.
4.

W

bęen

blJt. aktsypce gr-Jt.

poJed•lJałt

tłfh'

J1111 na woj- ne wola -

Nie pojadę
na wojenkę
,
bo mam ładną
kocbaneńę.
-A my ~ony
ładne
mamy,
na wojenkę
wyjeMtamy.
mi ją,
- Moja matko, weżza dwa lata oddaj mi ją.

Bam la

l!cgąf@

da-na, nm

la

5.

Łfeaoy

,

91 tff ;1scr J:l

1

1.

męża).

Ser. XII . nr JJO-JU

439.

$ 1llTfUir D1csr; 1s$ ~

księdza)

Jt. J11la na woJ-•o
woła-J•

mija rok, półtora
jad4 z pola.
6. · - Moja matko, oddaj mi j4,
Ju~-ci

już

7.

na wo- jenlto.

żołnierz

tę

Odałbym,

kochanę,

bo

tę

ją

alt! m 1WIawł

najmilsą.

a nie oddam,
za inszego wydam.

lto -

cha -

0r ICgJ

ela-na, 1 ltlm 1011a wiu

lto -

ne61tt f

l~

cha-D.a - ltf f
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l. J11k pojedziesz na wojenkę
8. Jak mnie Kasia zobacył
z kim zostawisz koehanilę
?
cztery stoły
przeskocyła.
2. Ostawię
ją
przy mateńc
9. Cztery tołys
przeskocyła,
i przy wszyćkiej
rodzineilce.
na piątym
się
openiła.
3. Sześć
lat wyszło,
siódmy idzie, l O. - Pomagaj-bóg l Jasiu pirszy,
jut mój Jasio z wojny jedzie.
ty se Stasiu, szukllj inszyj.
8

:

podział,
4. - Pomagaj -bóg l matko moja, l l. _ przysięg Gdzie-tś
czy tu tyje Kasia moja?
co'ś
w kościel
przysięgał?
5. -Żyje,
tyje zdrowiuseńka,
12. -W kościel'mją
zostawił,
ale idzie za Stasieńk.
nie azczerze'm oi poślubiła
6. -Zaprzęgjcie
para konie,
13. -A pójdę
ja do wiskupa1
bo-ć
tutaj kiepska namka.
pojedziemy na wesele.
7. tanę
ja se w kątu
u drzwi, 14. -Choć
- byś
poszeł
i do popów
czy mnie moja Kasia ujrzy?ja nie kocham po dwóch chłopów.
15. Tylko Boga Najwytszego,
i Jaaiunia najpirszego.
Ob. L•d, Ber III, or 221-IU.

V.
Skarga.

Niechęć.

Rozstanie.
441.

od Koll.llowoll.

l. Idzie deszczyk, idzie deszczyk

3. I wyjechał,
i wyjechał
po drobnej leszczynie,
na rozłtne
drogi,
kochaj-te mnie mój Jasie1\ku
oj i złRma
zaraz szyję,
byle nie zdradliwie.
konik cztery nogi.
2. -Nie bój-t się moja Mary
wiele liśc,
4. Wiele liśc,
nie zdradz«; ja ciebie,
pod jaworem gnije,
złam
bodaj-te'm ja szyję
nie zcerośi
tyle złości,
na równej choć
glebie. w katdym dworzaninie.
5. Wiele ości,
wiele ości
na jęczmieny
snopie,
ci, nie zearości
tyle zło
w katdym siedzi chłopie.
Lwtl, 8 r. IIL Dr

Nal& ar 417.

1. Pada rosa -

pada rosa
w zielonej dębine,
koeliaj-te mnie, mój Jasieńku
szczerze nie zdradliwie.
LOid, Ber. IVI.

442.

m

od Puebacnwa (Nadrybla)

2. Ja bym kochał,
ja bym kochał,
widzi Bóg na niebie,
niech ja sobie karczek złamię
jadący
do ciebie.
36
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3. Nit wyjechał
mój Jasieńko
na krzyżowe
drogi,
a jut złam
Jasio karczek,
pod nim konik nogi.

4. Ot tak tobie, moja Kasiu,
na wyznanie daję,
bonemu mętczyżnie
nie wierz,
choć
jamiołe
(aniołem)
staje.

443.

LulJartUw

r® ~ Bc· f;J c.;;; $sr s clll Ji c· J
1

1

1

il
#
Kuia wy al a Kat i a, wyuła
w czyste ro · Ie.
wychowa- la
Wyrhowa - la,
wyrhoał
l dr&wl uchy
11-la, wtem gol• - bek
Wynł•

"'

~

w l~j nowłJ
ko- moru
a nit rnba - caył

loł,-benk•

jej wyltntl,

444.

NutAob nr H~

2.
3.
4.
5.
6.

podkóweńi

brząhly.

~esct

Wl&yoWe kowal

"'

445.

od l.ubarwwa
~

~
f ~l
clsabsl$

l;ledemJulo

-

2.

Drugo'm dał
bielnką
jak'em była
malertką.
8. Trzccio' m dał
z cyreką,
jake'm była
dziewcką.
9. Cwarto'm dala z kwiatami,
jak'eś
jechał
z bratami.
dala w ganecku,
10. Piąto'm
jak'em bylu w wianecku.
11. Sóstą
dala w anklirzu,
tobie Jasiu szalbirzu.
12. Siódmo'm dala w piwnicy,
tobie Jasiu przy świcy.

I wyjechał
na pólko:
bywuj zdrowa Hauulko!
Juz cię
Bogu polecam,
juz s1e innej zalicam.
Zwódż
se inne, zalicaj,
mnie chusteńki
oddawaj.
Jednę'm
dał
z wysyciem,
jak'em była
dzieręcm.

r...

l.

7

Ctery Jasio konie mial,
wsystkie ćtery
kować
dal.
Skoro na most wjezdały,

l.

od Baranowi Puhw

ko - ol

m!ał,

Ja oo

olecłm

~

koni mial,
wo•ytkleał

e~ldj@ ' l ~

~
podknał,

r...

"'

pod ko-wal.

Siedem Jasio koni miał,
wszystkie kowal podkwał.
A od każdej
podkowy,
talar bity gotowy.

3.

Oj i w lesie na dębie,
tam grudtają
gołębie.
4. Oj dyziu, dyziu 1 dyziuniu,
już
odjeż1sz
Ja&iuniu.

1
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Oj Bogu cię
policam,
9. Druglł
dałm
w alkierzu,
zalicam.
tobie Jasiu szalbierzu.
a insz6j się
Zalicaj się,
zalicaj,
10. Trzecią
dałm
z kwiatami,
mnie chuste1\ki pow1·acaj.
nie wie siostra z bratami.
Wielś
mi ich nadł?
11. Czwartą
dałm
z liją,
coś
mi wracć
kazł.
mój Jasinniu wróć
mi ją.
Pierwszą
dałm
na ganku,
12
- Oj nie wrócę,
nie wrócę,
tobie Jasiu kochauku
pod konia ją
podrzucę.
13. Niech to konik dratuje (trattijc)
CO dziewczyna daruje.
Nuta ob Set VI. nr 600

6.
6.
7.
8.

446.
'.1

a-sio

konie mial , czt ery
J~lo

od

konle1nlal,

(Julków)
Lu~lina

koY.aĆdł,
~)"Stkłer-y

.......__
WIY"tkł

c:te - rr

kuwat·
dał

447 .

•

J. HeJ pataletaJ
ja al~ w tobl

2.

loolioliol

Pan Bóg ci~
d1ie~cyno,
akoehł

,

ska

iol

Cy Ja je- ot t m

''''

nit chen iyC w pa·nt

ka · lł

/.

A m•\m ci ja zupanik i pas siatkowy,
gros, zawae gotowy.
w kiesonccce świzy
Selązkicm
dwa grosa,
i chusteńk
do nosa
z korn~ciem.
L•d. Her XII . nr 242.

448.

A ty rooJa
Ja ole w tobie

aaalu11,

K.uluntu,
&kochał

,

Ja clttubl c&&sdlugl,

od Lublina, knlntgOJtawu

Kulu - niu, ty nie ko - chua mnie,
ukochał
,
to na- da - re
mnie

Kui:Oiu

mo- Ja

je- dy-na,

Dor me mo- J•

Kaolualu

mo-
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ja na-do-bna,

2.

Kaalu-nhl

mo -

ja

A ja jestem w kościel,
w kościel,
jest was tam wiele,
ja na tadną
nie patrzę,
nie patrzę,
tylko na ciebie.
pacierze,
Ludzie mówią
mnie do ciebie chęć
bierze,
Kasiunin moja jedyna,
Kasiuniu moja nadobna,
Kasiunin moja!

VI.

Strata wianka. Żale.
449.

od Pulaw (Oolny).

lmo

2do

l$ p l csssl ssssl osbsl ~ ' :lss} sl J J.l
Wyj•chal ci
l
napoikł

pau ttaroota arana na u-J.-oe,
lny panlenili

1. Wyjechat-ci pan starosta
zrana na zające,
i napotkł
trzy panienki
na zielonej łące.
2. Jednej było
panna Anna,
a drugiej Zofija,
a o trzeciej nie powiadł
bo to jego miła.
3. Wysła-ci
pan zaru sługę,
by mu wianek dał;
óna tamój nic nie rzekła
ino się
rozśmiał.
4. Wysła-ci
pan i drugiego
podał,
by mu pić
óna tamój nic nie rzekła,
ino się
zadumł.

5.

D&

alelo -n'J

t..,..

pan i trzeciego
by z nim pogadł
;
ona tamój nic nie rzekła
ino zapłk.
6. Wysła-ci
pan i czwartego
w czarnym aksamicie :
obejrzyj się
kochaneczko
sam jegomść
idzie.
7. Niech tam idzie, niech nie idzie,
Wysła-ci

łóteczko

posłane;

cztery poduszek białych
łzami
nakrapiane.
8. Cztery świec
się
spaliły,
nim się
rozmówili,
a piąta
się
dopalł
gdy się
połtyli.
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9. At tu rano raniusieilko
jeszcze nie był
dzieil1
najmilejsza
moja miła,
pele w polu len.
Lwil, Set. XU. nr 2fll-18S.

n

450.

od

B<lłyc

(Wronów).

lbl cc;; l cc l cc~ l rr l ~ ~ cl ccilJ
I

na alolo-a6J

pan ataroata a chartem<~&

wyjechał

l

aa-Jtce.

2.

3.

4.

I

pan starosta
w pole na zające,
i nadybł
trzy dziewczyny
na zielon~j
łące.
I posła-ci
pan słuteilk9
by mu rączkę
dał
;
dziewczyna mu nic nie mówi,
rozśmiał.
ino się
I posła-ci
pan słuteń
kę
by mu wianek dał,
dziewczyna mu nic nie mówi,
zdumiał.
ino się
I posła-ci
pan służeńk9
by mu lótko sła;
dziewczyna mu nic nie mó :i,
ino zapłk.
wyjecbał

tny panlenki

lt-ce.

451.
l.

napotkł

5.

6.

7.

8.

od Labilna.

I

si9 w sagataje,
i sam do nij idzie :
panno,
Gadaj, gadaj mościa
gadaj moje tycie!
- Oj jutem ci ja gadł
com wygadć
miał,
trzy jedwabne poduszeczki
ubrał

łzami

obl~wał.

w rogu sloła
i dał
bryłę
złota,
oj uciesz si9 moja panno,
póki twoja cnota.
Posadził
ją
w rogu stola
i dał
wina dzbanek,
oj uciesz si9 moja panno,
póki z ruty wianek.
Posadził

ją

(lub: Czepek lity, gorset szyty
9. Oj ieby ja, żeby
miał
dajr ci Ja ini k,
i dyjamenciany,
oj uciesz się
moja panno
już
nie będzie
taki grzecny
za twój z rutki wianek).
jako mój ruciany.
10. Pacboliki, na koniki!
kupcie mi zerkódła,
będe
ja się
przeglądał
z rania do wieczóra.
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1.

Idzie woda od ogroua,
od samego Śląska,
o~enił
się
pan starosta,
nimał
ni selązkn.

2.

Jakze się
nimał
ozenić,
kiedy była
ładn,
suknia na ni jak na pani,
rhustt'cka jedwabna.
LwJ, Str. V l nr 2113

453.

bgf@ i c cr
1

1

1

A Ja nle..ę - iliwa
ie Ja t'OÓJ wla-nectk

od J.ubhn1, Narku!ttuva

selt c1 cr =l r t 1 eec#A
Ja u-C) - nlla,
mornie u- tra- - clla

Za

•·O

cer -

woay sloty

l
poobY -

lam titonoty

l.

2.

3.

4.

Frauolńk

wody'ś

się
tam'eś

5.

wł

.

A ja niescęślwa
1 co ja ucyniła?
ze ja swój wianecek marnie utracił,
za cerwony złoty,
postradłm
cnoty
FranuAirnkowi.
Ter:1z przyjdzie płakć
na niescęś
swoje,
przódy był1m
s11mll 1 a teraz nas dwoje.
Chodzi upłakje,
wsystko se miarkuje
ze juz nie sama.
Z kłoptem,
lamentem po podwórzu chodzi,
swojego niescęś1
wyznać
się
nie godzi.
Nie wiem co tu robić,
jak będzie
powiedzć
przed matką
sprawę.
A moja Anusiu, zebyś
jak zmyśliła,
ze rię
polna pscółka
w nózkę
ukąsiła.
I u zdroju'ś
była,
ja zmyśliła,
jednak ja uie

napił,
się

struła.

to tylko do caau;

Choćbym

t~

J:~kze

sprawę

ujdę,

kłoptu,

hałHsu.

to moze byr,
osądzić
(l u b:
przed matuliok'l.
utajić)
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G.

7.

8.

Widzi atulińk,m
Anu ia się
wili (chyli, chwieje),
pyta, po maluśki~j
chwili:
pyta j~ się
Cóz ci to Anusiu,
cóz ci to córusiu
coś
smutna stał?
Chodzi matulińk,
Anusia się
wili;
nir. pyta się
zaraz, pyta się
po chwili.
Cóz ci to Anu iu,
CÓZ ci to CÓI'USIU 1
powiedz mi prawdę.
Dokąd
jll matulu wołkó
nie pasł,
a to jll zadnego niescęśa
nie miał
.
Pasjący

wołki,

pokąsały

9.

pscółki

matulu moja.
Cego mnie ty zwodzis, w pole runie wywodzi
a cy to ja niewiem ze z chłoplmi
chodzi s,
i zganiag na p coly
pasją<

' )'
źle-(~

10.

t l.

12.

l 3.

14.

1

woły,
się

udało.

A moja matulu, Franuś
temu WJmen,
zawse on mi mówił,
ze się
bęJzie
zenił,
i wziął
mi wianet·ek,
za podarunecek,
i tak mnie uwiód.
A co to ja sł) sę,
ze ni mas wianecka,
dziewecka.
taka z ciebie selma poćciwa
Idź
sc prec odemnie,
nie przyznaj się
do mnie
ze cóJ·ka moja.
Z kłoptem,
lamentem od matki odchodzi,
do swego !<'ranu ia, we łzach
się
zachodzi,
dał
radę
zeby j~
za nie cę ną
zdraę
i myślał
o nij.
A samś
ty sama 1 Anuś
1 tego chiał,
a cegoś
ty do mnie sama przybiegał?
My~l
(lub: Wiedz) ama o sobie,
ja nie chę
o tobie
ani pomyślec.
Obiecałś
Franuś
na wianecek łozyć,
prosiłeś
mnie jesce zehy nie odchzić,
bodaj cie opadł,
bodaj cie obsiadł
srogie niescęś!
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15.

A widzie Franusiu, za mój płacz
zebyś
ty ni~mał
być
moim ałng4
Boze l zemsty zl}dam,
niech ja to oglądam,
ze cię
Bóg skarze.
mnie
A moja Anusiu, nie cyń
będziemy
oboje w niedzlę
ślub
niech będą
zmówiny
niz nastąpi
krzciny,
Annsiu moja.

16.

U
w
w

serdeczny
wiecnym.

kary,
brali;
t~j

dziewczyny
moj~
sobtę

wieńcyn,

wesele,
a we wtorek krzciny.
niedzlę

Lwli, Ikr. XII . nr 326 .
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1

454.

od Zamolclo, (Bulatyeao).

1mo

2do

c s1cr 1 ew1 llPfl Fr l=:d 1 eetJJ

B ee
~

ja nl••oat-óllwa
lit juw6J wla-n...t

1,

co J• a - cy - Dl - la,
munl111-tra _ . _

lbPJ@I§8U18e:ciJ'
pooaa - dalom

10.
Padł

cnoty

do
aw~o

dla Franuelod-ka

--

Za -

-

wonyaloty

ol-ła.

t4

1
(D•"j J•lt nr ~1)

matce do nóg, kiedy juł
Fnnusia, świat
se
Źeby
j~
dał
radę,
za nieszcęą
zdraę
i wiedzał
o niej.

455.

.

odchodzi,
miłe

słodzi.

od 8ocubruooyno, Za111oiela

f$ p~ Bs· 888l8s55l885 5'1 88FU ~ Jf1
l~•:r

OJ

IHGJ~r

w ole -

l~•

Jaltń

ft
daoa

po mi tlał•

polo bulla-lu, polo holla-Ja col mi o "...

blecy-wal,

Sltnypek .

-

Ie ltl-l•fJfti:JSn :J
Dl oockt

oluka

DO -co,.ał

.

O la dana

dana

dyna

ui&DIP r ii9nlllj G llfE4
dyoa

d1oa dyoa o la da

dana droa

o la dy- oa

dana
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l.

Ona: Oj pamięt~sz

psie- hultaju
mi obiecywał,
jak'eś
w sieni nockę
na sianku nocwał.
On mówi: Nie pamięt,
bo'm pijany był.
Graj panie Wesoły
a ty Zosiu skacz:
o ta dana, dyna dana! - (tu skrzypce).
Ona: Obiecałś
psie- hultaju
na wianeczek ło~yć,
a ja - ć teraz muszę
przez wianeczka chodzić.
On mówi: Ch od~ bestyj o, niech cię diabli wezną
.
Graj panie Wesoły
i t. d.
Ona : Obiecałś
psie- hultaju
o~enić
się
ze mną,
a teraz nie rzeczesz
coś

2.

3.

słóweilka

przedmną.

Bo ni~ma
przed kim.
i t. tl.
Graj panie Wesoły
011a : A pójdę
ja pójdę
do pana starosty;
za wianek zapłcis
i dostaniesz chłosty.
On: Całuj-że
mnie w rzyć!
pan starosta nie głupi
za te rzecy bić.
A graj Wesoły
i t. d.
Ona: Oj pamiętj
psie- hultaju
będ
na cię
płakć,
stryjaszek i wujaszek,
stryjenka i wujenka.,
braciszek Janek,
za ruciany wianek.
niech znają
co to k... .
01t: Niech płaczą,
a ty skacz.
Graj Wesoły
Ona: Rzuć-że
Stasiu ~art
na stronę,
a mnie we~
za żonę.
On śpiewa:
Chybabym rozumu ni~mał
~ebym
taką
za żonę
brał.
01l:

4.

5.

li.

Lvd, S.r \l , nr 310. -

456.

Poco i 1
Jakbym Ja

Lud, Ser. XVI .

mnieJutu
d~

sdrał

er XII nr 330.

od Tarnogóry hLiry

v

do sadeń
- la rawlód
w n1cianym w1aneńku,

~

ma.
mnitby
nić-

bo
Bóg

V

tam ~.IŚ1
u-mego

36
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j
a-ul i.& w moim o -

doychjagód
sł
. . •tńku
.

VII.
Igraszka. Swawola.
457.

l' p af ~ ~ 5l cccl ~ '

1:

lz

dd t wr7yna

Stła

po 'lrod~.

miał

tE l ccc g' bcl rii
od Turobiua. 8zc.zebntnyna .

pl~kn9

urodt :

o dzbanie mój dzban,

g
mi

('0

l.

dziewczyna po

Cicho dziewcuś,
nie płacz-że,
ja ci za dzban zapłace,
o dzban-że
mój dzban, dzban,
sto dukatów dam, dam,
co mi potłuk
pan.
za zielony dzban.
Cicho dziewczus, nie płacz-że
5. Sto dukatów nie chiał,
ja ci za dzban zapłce.
tylko o dzban płak,
Za gliniany dzban, dzban,
oto-ci mi dzban, dzban,
co mi go stiuk pan.
garncarza ci dam.
6. Ej i dwuatu nie chiał,
Ej garncarza nie chiał,
tylko o dzban płak.
tylko o dzban płak,
O dzban-że
mój dzban,
oto-ci mi dzban, dzban,
co mi potłuk
pan.
co mi go stiuk pan.
7. Cicho dziewcuś,
nie płacz-że
ja ci za dzban zapłce.
Ośm
koni ci dam, dam,
za zielony dzban.
8. Ośm
koni nie chiał
i t. d.
Szła
miał

2.

3.

pan
potłuk

piękną

4.

wodę,

urod~;

(Potem daje jej w ten sposób 9. 10.: dziesęć
wołó,
- 11.
12.: trzodę
owiec,- 13. 14.: cały
majątek,15. l G.: swego synaczego wszystkiego ona nie chce, aż
wreszcie: )
l 7.

Cicho dziewcuś,
nie płacz-że
ja ci za dzban zapłce.
Sam ci siebie dam, dam,
za zielony dzban.
Lv.J, Ser . Xll or 3~.

18.
aż

-

Póty dziewka płak,
se pana dostał.
Za ztelony dzban, dzban,
pan.
dostal jej się

Nuto ob, Ber. VI. or 600. -

Sw. I . nr tll ,
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458.

N& ulotach

l

mat-re

l.

2.

do n1tj

Czyja dziewczyna, czyja?
Ojcowa, matulina.
Co ojcu, matce po niej ?
chodzą
dwaraki do niej.
Jeden drugiego pyta:
gdzie Ul dziewczyna sypia ?
W komorze pod okienkiem,
drewienkiem.
zamyka oię
Nuta or

l.

pu

4~7

Taroos6r1

Głupie

4.

Gąsiork

powyracł,

dziewczyny
l\liód, wino
fłaszCJik

459.

lub 466 .

dwaraki byli,
co ię tam nie dobyli.
Tylko sit: jeden dobył,
wielki1!j szkody narobił.

3.

szukał,

macł.

powyijał,

porzbijał.
od Lubartow1, Marku aowa

się
Kasia w morzu,
9. Ale matka usłyza
koniki we zbożu.
i na ojca zawoł.
Jechał
Jasiunio z kościła,
10. Nim si~
ojciec z łó!ka
stoczył,
zabrł
koniki do dwora.
Jasieńko
oknem wyskoczł:
Kasia z morza wyskoczła,
11. A bywaj-że
Kasiu zdrowa,
ja kawaler a ty wdowa.
dwa talary wyrzuciła.
Na·ci! Jasiu, dwa talary,
12. Ja kawaler z konikami,
a ty wdowa z dziecątkam.
jeden duty, drugi mały.
Na-ci Jasiu, i trzeciego,
13. Nie takiego'm pana miał,
wypuść
konika mojego.
jeszcze wdoą
nie został.
Nie chiał
Jasio talary bra ć ,
14. Idż
e Kasiu na ryneczek,
wolał
z Kasią
nockę
przesać.
kup e jedwabny czypeczek.
Przychod! Ja iu z wieczorńka,
15. Kasia czypek targowł,
otworzona komorenka.
i łzami
się
zaliwł.
Tam będziemy
spali w ciszy, 16. Póki'm była
grzecną
paną,
i mój ojciec nie usły
zy.
chodzilśe
chłopy
za mną.
17. A teraz mnie nie widzicie,
kiedy ja mam małe
dzic~.
Kąpał

pasł

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

/.ud, Str. XII. or 3~-7

460.

U

u

niego,

mły

je t tam

-

ru
na-

Ka

l

sl a

l
dolnrgo,

,;

u oiego

.

31S

od Lublina ( law1n k )

u mlynaru

dolnego,

jf'!ll tam Ku11
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mnie w plewny wór,
mnie przede młyn.
Zawiążce
zawieźc

Nie
boję

wlezę

Co to za kat za
leci z worem na

się
poniewierki,
za piec między
dziewki.

Mar- ci na

data

detom je!t tam Ka -

aia

jbt tam Kula

zboże,
łoże.

Lwd, Bor. XII . nr 372.

dde.-czyoa,

dziewczyna.

462.

t$4 ~=flJ

J

Bi,dimy •• Ja -

b~-dn

l.

kontent

l J~ ~

od Kurowa.

I.J%ijtl~

przy t<\J do-li- nie,

&i u

Jaolu t te-go

e-tom detom

p tj
Powlrm ja d

-a--

moje-go
słówka

eoó dobrego,

ołówka

mo-jo-go.

se Jasiu przy tej dolinie, 3. Marysiu moja, ot byś
nie dbał,
niech nas gorące
słońce
ominie.
ześ
po kąciah
buzi dawł.
Powiem ja ci coś
dobrego,
Synatorskic córki dają,
będzies
kontent Jasiu z tego
chociaj na nich matki łają,
słówka
mojego, Jasiuniu .
ony nie dbają,
Marysiu.
2. Była
ja Jasiu wcoraj we dworze, 3. Parniętj
Jasiu, jak mi co będzie,
gadją
o nas Jasiu nieboze.
będ
chodziła
za tobą
wsędzie.
Ześmy
sobie siadywali,
Przychodż,
[:] ma Marychno,
po kąciah
gadywali
cbociaj z wiecora nierychło,
Jasiu nieboze, kochanie.
przychodź
Marychno kochanie.
to,
5. Marysiu moja, cy pamięts
jak'eś
żynał
za dworem zyto.
Oj zyto, zyto zynał,
oj i wołki
nawrcł
sama od siebie, Marysiu.
Sam'ś
do mnie przychodiła,
Siądźmy

poduseckę'ś

przynosiła,

nie ja do ciebie, Marysiu.
Lw d, Ser. XII. nr 88• .
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Pieśń

-

463.

owcaanka ulot••

C&araa cbma.ra
naeąpl-diZu

-

a gd&letjult
Je,

l. Czarna chmara nastąpił,
deszcz leje nieszcęślwy
podzieję?
a gdzie1 ja się
2. A pójdę
ja do Marysi, nie chce mnie,
ja do Kasiuni, przyjmie mnie.
a pójdę
3. Przyjmij, przyjmij mnie Kasiunin łaskwie,
i połó1
mi poduszeńki
na ławie.
4. A będą
się
podn zeńki
zsuwali,
będą
moje czarne oczy płakli
5. A do domu ty hultaju, do domu,
nie wyminaj (od: wymiąć)
poduszeniek nikomu.
6. Niewiele'm ich Kasiu smolił,
tyło
raz,
a jut ty mi te poduszki wymawiasz.
Lw.J, Ber. VI. nr 219. 210. -

Nuta ob Ser. Vl.nr8)9 . -

l.

2.
3.
4.

Str . XII

464.
or~)O

1
)

Ser, X. nr 84. 107.
od Opola, Jótefowa nad Wiolt.

Hej ! od Krakowa chmara idzie, deszcz leje,
a gdzie ja się
nieboraczek podzieję.
A pójdę
ja do Marysi do sadku,
przenocuj mnie moja Maryś
mój kwiatku.
cię
mój Jasieńku
nocwać,
Hej! nie będ
bo mi będzleR
po łót.eńku
bonwać.
A nie będ
moja Maryś,
nie będ,
połt.ę
się
na łó1eńku,
spać
będ.

"'~

do tłJ
do Ił),
ole chce molo.
do Janto-ol, proyjmle mnie
Nuta ob Ser. XII . nr

466.
WetajaJ córui

') Ludowego tego obertasa wydał
waltornista J. Rajczak pod

~16.

-

Ser, VI . nr 849.

od KoO.ko woli (ZynyuJ .

tyułem:

OJ dana

moja

córui,

p!"Led kilkunastu laty w Warszawie
Obertas z konca świat.
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's s& łf
l~

oJ da

l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

na

vel

lc85slvel
w:.'.J•l

da

W toj" córu•

córuó
Jat paatuotk

Wetajaj córuś
dojić
krowy,
juz pastosek u dąbrowy,
oj dana moja córuś!
Niech tam będzie
za dąbrow14,
dognię
go z jedn14 krow141
oj dana moja matuś!
A gdzieś
tam córuś
była,
coś
trzewiki urosiła?
U lnu'm była,
matulu.
U lnu'm była,
u konopi,
wyglądałm
gdzie Bił chłopi.
matulu.
Sami ślacht,
Przechodiłam
kole dwora,
do pokoja.
i wsl!łpiam
Lezy Jasio, matulu.
Pocóześ
tam wstępoał,
zdrowiaś
mu tam nie dawł.
Zaraz-ci wstał,
matulu.
A cóześ
tam córuś
jadł,
coś
mi tak straśnie
pobladł
jl
Korzen od karpy, matulu.
A i ja go takze jadł,
a tak bardzo nie pobladł.
matulu.
Surowy był,
17. Jeden będzie
drugi będzie
Dobrze będzie,

l t. d.

jua putu-oek

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

A jakze ci go dawano,
cy ci go tam nie warzono?
Ognia nie było,
matulu.
A cóześ
tam córuś
piła?
coś
ci mi się
tak odęła.
W zdroju wodę,
matulu.
A i ja j'ł
takze piła,
a przecie się
nie odęła.
M~tna
była,
matulu.
A jak-ze ci j'ł dawano,
cy ci jlł tam nie cedzono?
Sitka nie było,
matulu.
Juz tam trzeba po dochtora,
bo córusia bardzo chora.
matulu.
Zdrowaa będe,
A cóz nam tam po dochtorze,
bez niego: witaj Kacperze!
Kacper będzie,
matulu.
A cóz nam tam po Kacperze?
kiej juz jeden w polu orze.
Dwóch ich będzie,
matulu.
Jeden będzie
woły
wodziuł,
drugi będzie
sochlł
robiul.
Dobrze będzie,
matulu.

woły

pasł,

w karcmie hasł.
matulu.
LwJ, Ser. XII. nr
R~

.

vm.
Smutek. Strapienie. StarJ.
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U mej matki w podwórzu
7.
Az tu koł
pół·nocy
stoji ja wór zielony.
Jasio oknem wyt~koc:
A w tym jaworze, a w tym zielonym bywaj mi zdrowa, ej dziewcyno mosiadło.
ja kawaler, ty wdowa. (ja,
trzej pŁaskowie
pytał,
8.
Ona go się
2.
Nie byli to ptaskowie grzecni kawalerowie.
zkąd
go wyglądac
miał?
I radzili se o grzecnl} dziewrynę
Oj poglądaj-ze
po suchej kalinie,
dostanie.
póki się
nie (r)ozwinie.
któremu się
(Pyta się
Kasia Jasia
3.
Jeden mówi: to moja!
drugi mówi: jak Bóg da.
cy się
prt:dko powróci?)
Oj wtencas kiedy sucha kalinecka
A trzeci mówi: moja najmilejsa
zielony list (r)ozpuści.
smutna mi, nie wesoła.
4.
Jak ja niemam smutna być
'l 9.
Kasia nic nie mówiła,
Zlł
starego mam ja isr.
po sadeńku
chodziła.
Rodaliłsę
smutne erce moje,
Oj i sukał
suchej kalinecki,
go zniewolć.
cyli się
nie ozwiła
'(
nie mogę
(Jak ja mam wesoła
bye,
10. Oj ty sucha kalina,
jeśli
z starym p1·zyjdzie żyć.
a ja biedna dziewcyna!
Oj a ja młoda
jak w bom jagntla, Wychodziła
ja te nowe trzewi~k,
mogę
sobie poradzić).
a tyli się
nie ozwiła.
5.
U mćj
matki w komorze,
11. Oj ty sucha kalina,
a ja marna dziewcyna!
ej malowane łoże.
Oj Boże,
Boże!malowane łoże,
Oj marna, marna ja sierotecka
na nim spać
może?
przez swojego wianecka.
a któż
Jeśli
będzie
stary spał,
12. Oj żal
tobie Kasieliku
6.
niechby on więcej
nie wstał.
oj wianecka opuścić.
A jeśli
młody
i pięknej
urody,
I cięzko,
cięzko,
suchej kalineczce.
zielony listek puścić.
zeby mu Bóg zdrowie dlł.
l.

Lud, Ser. XII. nr

468.
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od l 1nfdo•·a.
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h,

oa

\

na
t~J

~8

l.

U mej matki rodzonej
stoi lipka zielona.
A na tej lipce, a na tej zielonej
trzej ptaszkowie śpiewal.

6.

Jeśli
stary będzie
spał,
bodaj-te on odrewniał
i
Oj da jak młody
i ładnej
urody,
teby mu Bóg zdrowie dał.

Jak ja nimam smutna być?
za starego katą
iść.
Serdńko
mi się
bardzo roztalił
go spokić.
nie mogę
5.
A w tej nowej komorze,
ściel
dziewcyna łoze.
Oj łoże,
łoże,
moje bielusńk,
któż
na tobie spać
będzie
Jak ci
9.

I przyjechał
Jasieńko
do Kasińk
w komnaty i
I prosi Jasio Kasi Kasinneaki
o nocnicek (nocleg) o dobry.
cie nocwać,
8.
Nie będ
będzie
wiedzć
ojciec, mać.
Postaw konika w sieni za drzwiami,
.
sam sie układt
na ziemi.
będzie
zimniuchno,
przyjdż-e
do mnie cichuchno.
Wsadzisz sobie nóżki
w puchowe poduszki,
będzie
noma (nam) ciepluchno.
10.
Nie wyszło
o pół-nocy
oj o piersyj godzinie:
- że
się
Kasiu Kasiuneńk
. oj obróć
prawym boceńkim
do mnie.
11.
Nie będ
się
obracć,
będzie
na mnie bardzo znać.
Tobie Jasieńku
capecka nie spadnie,
a mnie licko pobladnie.

4.

7.

470.

Z tamt'J ItroDy Je- llo -

lip

ce

n& UJ
sle

-

lo

-

n ~ j

ra,

od Kamlonkl, Flrleja.

ltojl lipka

ale-lo- na.

tnrj pUuerlltl truj ptautJII< I oplew

-

471.

Z tamlłj

etrony

t4J

sieionej

je -

tny
pta~&eńkl

aio - n

atoli llp- ka

Dl

Uj

Jł

od

ale - lo - DL

A

A

Łęesny

ne

t4j lipce
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Z tamMj strony jeziora
4.
stoi lipka zielona.
Rozżalił
A na tej lipce, na tej zielonej
śpiewają.
trzy ptaszeńky
5.
2. Nie to ptaszki byli,
grzecne kawaliry.
Zmówili się do jednyj dziewczyny, Oj
któremu się
dostanie.
Jeden mówi : tyś
moja!
6.
3.
drugi mówi : jak Bóg da l
Jeżli
moje,
A trzeci mówi: serdńko
czegoś
taka smutna?
1.

Jak ja nimam smutna być,
za starego każo
i!ć.
się
serdńko
moje
się
spokjić.
nie może
A w tej nowej komorze
stoji zielone łoże.
łoże,
łoże,
- mój mocny Boze,
spać.
któz na tobie będzie
Jeśli
stary będzie
spał,
bodaj-że
w-ón już
nie wstał
l
młody,
ślycznej
urody,
bodaj-że
w-ón ozłaci!

472.

U m4J maUtl

rodaony

otoJI ja wór

od Lublina, Ghak&.

aidooy,

oto - jl

jawór

L•~,

Ser. XII . nr

dolo ł03

ny.

.

IX.

DUMY.
Zdrada. Zabójstwo.
473.

Jd ko-ni - ltl
Kula wo- dt

po • Jll

Ju

oo -

Jaś

koniki
Kasia wodę
Jaś
sobie zaśpiewł
Kasia. zapłk.

Obaca Ser. l rtr.

Nie na to'm ich brał
bym ich odać
miał.
oj juz moja matula
o mnie zapomnił.
Lad, S«. XVL

ble ouplewal

Kao ia

u - pla -

ka - la

bn - la

l.

11.

od Lublloo, Bychawy.

~ .

poił
brał

r. (otr. 43)

12.
;

I przywędoali
do czarnego lasa:
Oj rozpuszczaj Ka.sieńku
warkoczyk do pasa.

37

2HO
13.

17.

Kasiu
nie lęk~j,
ale się
tu moich dziewć
żon
a ty'ś
jest dziesąta.
18. l przywędoali
do bystre dunaju:
A patrzaj-ze Kasiu
które zginie z naju (nas).
jo, wziąn-c
jo
19. Wziąn-c
za cienńk
boczki,
oj rzucił
ją,
rzucił
w ten dunaj glt:boczki.
(zacepił)
20. Oj i zacypił
fartuszkiem na kole :
oj ratuj Kasieńkę,
Jasieńku
sokole!

Nie na to'm go pletla
bym rozplitać
miał,
oj juz moja matula
o mnie zapomnił.
l przywędoali
do białej
brzeziny:
Oj rozścielaj
Kasieńku
puchowe pierzyny.
Nie na to'm ich brał
bym rozścielać
miał,
oj juz moja matula
o mnie zapomnił.
I przywędoali
do zielonej jedli:
Oj patrzaj-ze Kasicńku,
co się
hajtu bieli.

14.

15.

16.

Oalój Srr l nr
~-

f . (strofa 19 - 26).

29.

27.
Kasieńc

28.

w etery dzwony dzwonią,
a Jasieńk
zdradniceitka
we sześć
koni gonią.
I dogonili -ci go
w Warszawie na rynku,
chodzi za nim panna
w lewandowym wianku.

niebońc

31.

Powiedzałbym

30.

Myslicie wy pllllny
ie on jest młodzienc,
oj a my go gonimy
za rueiany wieniec.
Kasieńkę

nieboż~>ńk

do grobu stawiją.,
a Jasieńk
zdradniceitka
w drobny mak siekają.
(l u b · na pniu rozstelają).

do koilcła,
za drzwiami.
co spojrzy na ołtarz,
zaleje się
łzami.
Posła

stanęł

er l nr !>

474.

Kuia

12.

13.

w o d~

bra-la.

l przyjechali ta
do szerockićj
rzecki :
nadobna Kasieńku
jakze sobie myślisz?
Co ja umyśliła?
co ja uczyniła?
ze ja przez swyolą
matkę

odst~piła.

-

p -

Ser X li

od Frampola

piC"'ał
, Kula upla (Ua.Je) Jak popnedu),ca)

14.

ka ła

.

l przyjechali ta
do drugiego mostu:
rozpłatj

15.

n r 131

Kasieńku

warkoczyk poprostu.
Nie na to mi matka
mój warkoczyk plctla,
żebym
go hultaju
wlekła.
po gałązkch
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16.

Nie na to'm u matki
warkoczyk splatł,
by mi go hultaju

17.

ci Kasieńku
warkoczyk rozplitał,
będzie
twój wa1·koczyk
po dunaju pływa.

gałęż

rozplitał.

.-...

iol

Podo - lan -

baaly kamitrl

lu

"1

k.a

satdr.1

l. Na Podolu biały

4.

5.
6.

(v.
7.
8.
9.

10.

Nie na to mi matka
warkoczyk czesał,
by mi go wodziczka
po się
(sobie) roznasł.
Gruntj-że
mi gruntuj
mój warkoczku do dna,
jeszcze ja tej śmierc
od .Jasia niegodna.

--

475.

nr :i24 .

Na Podo -

3.

19.

Bęcle

Obac~

2.

18.

kami~ó,

biały

.
kami,.ń

Podolan

I<Jdean1ca

-

iol

ka

sled&i na nim

na nim

11.

Podolanka siedzi na nim.
Wije wianki z macierzanki,
12.
pomagją
jej Krakowianki.
Przyszed do nij jeden dworak: 13.
Podolanko, daj mi wianek.
14.
Ja-bym tobie i dwa dał,
że-bym
się
brata nie bał.
St1·uj-że
brata rodzonego,
15.
będzies
miał
mnie młodeg.
Jak-że
ja braciRzka struć
mam, 16.
czarów nie znam.
kiedy żadnych
Jak-że
ja go otruć
mam,
17.
kied' nie wiem co za trutu dam).
Idż
do sadu wiśnoeg,
18.
zabij węża
zielonego.
Ugotuj go pod patyno (patyną),
19.
jak i wino.
taki będzie
Jedzie bratek z wojeneczki,
20.
wiezie siostr:te sukieneczki.
Przyjechał
przed okienic ,
21.
woła:
siotruś!
pić
mi się
chce.

bratku tego wina,
nie pił,
jako żywo.
Pij ty siostro, bo'ś
ty star11za,
to'ś
do picia podobnieJsza.
Pij ty bracie, bo'm ja piła,
tylko'm tobie ostawił.
Bratek pije z konia leci:
zważj
siostro, na me dzieci !
Żebym
na dzieci zważł,
tobym ci tego wina nie dawł.
Wylazł
sobie na wrota,
zawoł
na dworaka.
trułaś
brata rodzonego,
stl'lljesz ty i mnie młodeg.
Ni ja brata, ni dworaka,
trzeba mi pójść
za żebrak.
Żebrak
idzie, na nią
pluje:
o ta dziewka ludzi truje!
Zadzwońcież
mi tu w wielki dzwon
już
mój tutaj jest wieczny dom.
Zagrajcici mi i w organy,
rozniesą
mnie kruki, wrony.
Na-żci

jeszr-ś

L•d, Ser. >.11. nr 406-410

476.

-.

od Lubiona (Turka) .

.
OJ tam

vt

Lu bl-nle,

oj tam w Ln - blnle

na

u -

llcy,

pl-Je
trzoełl

bracia

292

w Umie -

ni -

ey,

pi-je tnecb bracia

w kamie -

ni - cy.

l. Oj tam w Lubinie[:] na ulicy, 13. -Tu komornica u mnie była,
pije trzech bracia w kamienicy[:) .
z ~ołnierzam
się
namówił,
2. Oj piją,
piją[:]
- rozliwają,
u mnie dziecątko
zostawił.swoją
się
siotrą
wychalją.
14. -Oj nie daj~e
mu, siostro płakć,
3. Oj przyseł
do nich pan W ójtowic,
da boś
ty jego rodzona mać.
si~trą.cwal_ć
nie k . az _ ał im się~
15 . I mówi jeden do drugiego,
4. -OJ_me chwalCle SJ . ę! mJh b.racJa,
starszy braciszek do młodszeg:
bo mema o co, m1h braCia.
16. - :ra~nowy
okgień
~aplmy,
5. Bo ja tam u niej przebywaję,
miodu i wina ja pijaę.
_
SWOJę
SIOStrzyc ę w mm spa emy.
17. - O nie palcie mnie o północy,
6. I mówi jeden do drugiego,
starszy braciszek do średnigo:
o bo ju~
mnie nikt nie zobacy.
7. -Oj zaprągnijmy
koniceń,
18. Oj jeno palcie na świtanu,
pojedziemy do siotrzyceńk.
jak panny wołki
wygienają,
8. I przyjechali w podwóreńk
:
jak skowrneńi
zaśpiewją._ oj otwórz, otwórz siotrzyceńk!
19. A kiedy się
w pół
dopalł
1
9. Oj pytam cie się,
siostro nasa,
na Wojtowica zawoł:
da gdzie się dział
z ciebie krasa? 20 ratuJ· ratui
oitowicu
.
d
ł
.
~
•
"'
J
l
lo . -:- O~ . d rog~e . ,m _wmo
s prze awa a,
osta' e ci s i" syn w powiciu.1 tak'em Ja s1ę
sturbował.
~ .
't.
•
pijali, 21. - A J~k-że
J~ Cli} ~atowć
~am,
11. A i my takte droższe
nie tak'el!my się
sturbowali.
da stoją
braCia, k1eby kaCI&. 12. Oj czyje, siostro, dziecie płacze,
22. l mówi jed~n
dko ddrugiedgo.'
tam w komóreczce na kanacie?
starsy brac1sze
o l!re Dl t' go :
23. - Oj ~le - l!my
sobie osądzil,
~el!my
siotrzyckę
se spalili,
nabawili (v. zostawili).
dziecie sierotą

o·

w

L•ll, Ber. XII . nr 412 - 416.

477.
1.

4.
5.
6.

7.

8.

Oj w polu kalinka stał,
drobne jagódki radzł.
NapotkafiWkarczmie dom,
po czem(u) pani piwa dzban?
Po dukacie garniec jest,
pij go wacpan je8li chcesz.
Czy
- li~
to córka rodzonR?
czy-li kucharka zgodzona?
Nie jest to córka rodzona,
ale kucharka zgodzona.
Zaprzestnu Kasiu gotwać,
idż
do komory ło~e
słać.

od K o ~

9.
10.
11.
12.
t:l.

14.

Kasia
i łzami
łoże

kowoll.

ścielał,
poduszkę

zlał1.

Jasiu rodu jest?
nieszczerze nock
ę nocujesz.
Jestem ja ci Orłowiec,
z pod Krakowa wójtowiec.
Jakiegoś
Kas iu rodu jest?
nieszczerze nockę
nocuje11z .
Jestem ja ci Orłówna,
z pod Krakowa wójtówna.
Dopiero swa się
pozuall,
pókiśmy
w grzechu zostali.
Jakiego

'ś
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15.
zetn~

Podajcie-:!; mi ostry miecz,
głowę,
pójdzie precz.
Ber, I . nr 20.

LwJ, (PIŃni)

L

b. (atr. 211).

478.

d•-bro-wa,
Zaliumł

&

l.

&ielo
ulimał

król o nitJ

Zaszumił

nit wio -

-

na

tam

gdaio tbo-dalla

d dal,

dąbrowa,

zielona,

zasumił

śliczna
tam gdzie chodziła
a król o nij nie
2.
Król się
o nij dowiezał,
sześćma

od Untdowa.

końmi

Krakowiana,

wiedzał.

przyjechał:

- Oj pojmij, pojmij, śliczna
Krakowia,no1
jako króla samego.
3.
- A ja biedna sierota
ni~ma
śrybła
ni złota;
oj pojmij, pojmij, królu sobie równę,
4.

najśieszą

królwnę.

Król się
o to rozgni~wał
1
i do kata list pisał
:
Oj zetnij, zetnij, Krakowianie szyję,
ona królem wzgardił.
5.
Kat się
o tern dowiezał,
Krakowianie powiedzał:
Oj pojmij, pojmij śliczna
Krakowiano,
jako kata samego.
6.
- Nie chiałm
być
królową,
i nie chę
być
kaŁową,
o zetnij, zetnij, moją
biahł
szyję,
bo ju:!; mnie to nie minie.
7.
Kat mieczykiem wywija,
aniołwe
śpiewają
:
Oj nie lękaj
się,
śliczna
Krakowiano 1
ju:!; do nieba wstępujez
!
Lwd, (Pieinl) Ser l . nr 32 (str. 262)

479.

tliJ l

Tarnogóra

~ 1; lE J r l t sr l ! g r f9 l s

1

iyl

Słu

J11lo

u pana

za

dworu -

wielkie-go

na.

]
hej

h•J

wl•lki•-co

u

dworaana.

Siutył
Jasio u pana
za wielkiego dworzana.
se slużeńkę,
2. Wysłut
w siedmiu latach Kasieńk.
3. Zaraz się
z nią
ożenił.
•
Pan na wojnę
rozkał.
4. Nim na wojnę
pojechał,
kościół
objechał.
w koł
5. O la Boga! cót będzie
i'
w rzędie.
nie chce konik stać
6. Wyjechał
z panem w drogę,
złam
wrony koń
nogę.
7. Choć
mi, panie, nie dopłać,
muszę
do domu jechać.
8. Czy Kasiunia umiera,
czy synuszka powij a?
9. Czy Kasiunia nie żyje,
czyli syna powije'?
l O. Kasia syna powiła,
sama nad nim zasnęł.
11. I przyjechał
we wrota:
Wyjdż
Kasiuniu, jagoda!

12.

l.

w podwórko,
w okienko.
Wyszła
do niego starsa swiec:
Proszę
szwagra z siwka zsieść.
Ja z konika nie zsiądę,
i

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

przyjechał
zastukł

aż

Kasiunę

oglądnę.

Kasia nie żyje,
na jej grobie lćije.
Nim na jej grób najechł,
w koł
kościół
objechał.
I przyjechał
na jej grób,
klęnął
konik na dwie nóg.
Stanął
Jasio na grobie,
przeciw serca, wątrobie:
- Oj Kasiuniu serdńko,
przemów do mnie slówcńko!
Kasia Boga prosiła
Już-ci

że

słóweńko

zmówiła.

-Albo to ja róży
masz-ci dziewek
-Choćby

to ja

było
żadnej

nie

Lud, l<er. X Ił.

480.

--a

i:

kwiat,
pełn

i

świat.
tysiąc,

przysiąg.
nr 421

od Lublina ([)ziOIItlo).

l@ l lll cl Clf l EEti l ccJ li : ~ SUr· l s' 1 l
t.

Sula nam sit

nowina

2.
3.
4.
5

pani

pana

u-bił•,

~

pa-ni pana

1:1bi -

h

W ogródku go schował,
na nim lilij nasił.
- Rośnij-że
mi lilija,
taka duża
jak i ja.
Będ
ja cię
zżynał,
do kościła
nosiła.
- A jak że
ja rosnąc
mam
kied' pod sobą
trupa mam. i t. d.
Lu .t, Ser X 11 nr 423.
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481.
Śniło

l.

się

oj
śpiąc~j

że widzał

jak plynł
Wtiał,
I Kasieńk
rybaków pytał;
rybaków pytał
i gorzko płak.
Rybacy, rybacy,
przez Ducha świętego,
czyśie
nie widzieli
Jasia płynącego
'l
7.

2.

3.

od

Ka!!iel'1ce
na łożu,
Jasia
po morzu.

4.

5.

6.

Płynę,

Koń

kowoli

Widzielim, widzieli
ale nieżywgo,
środkiem
morza płyną,
mieczem przebitego.
Wyrwał
miecz z niego,
sama się
przebiła
:
ludzie
Napatrzcie się
żem
mu wierną
była!
Płynl!Y,

płynę

dwa serca po wodzie:
-Oj matulu nie wiesz
o mojej przygodzie.

płynę

dwa serca jak liśce:
- Matule1'1ku o t~m
oj nie wiedzieli· ci e.
L.J, Str l . nr 9 a. ( to

482.

J.

Tam za Wanu"4

wywi-Ja Juio

5.
Kazł

to
Kazł

żeby

ta Wanr.a"' na

ua ko-ni u

młynarczk

żeby

ti.

t.. m

7.

młynarczk

jego

wy- .. i-Ja
J~

płynie

8.
obwłać,

mać.

(Zakountnl• Jok w l!tr l ur 12 b)
I•• J, Str

Ov.ctaralu.

rooco) Bo -

te

...

i o,

Oj panny, panny, tórażk
to?
dziecątko
jak złot.
A wszystkie panny w zieleni,
tylko wójtówna za niemi

ułowić.

stanęł

błoniu,

na koniu .

zastwić,
tlziecę

na
błoJu,

ll3)

K aimien:a, Puław
łJd

--

l. or 12 a

12 l

·•r. Alf . nr 426. 430.

483.

d• .

Bidna była
panna młoda
we stawie woda, hej Ridna była
starościn,
we alawie trzcina, hej.
Ltnl, Sf'r

l

nr 16

l nr, r -

Str XII

ar

•2s
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484.

l®1e ;; r r· ; lc=rt s&

Tam pode Lwo.em kr.. mleniel& droga,

oba

hył y

curwo- oe,

cserwo -

od

Krunl~a

~ sDrl±11 ;~flj
l przytej

drod&e

,

Janowa.

dwa rótowo kwiaty,

ne.

Tam pode Lwowem krzemienista droga,
kwiaty,
i przy tej drodze dwa różowe
czerwone.
oba był
2. Tam to Anula w okienko stojał,
swego jegomści
po głosie
poznał:
o dla Boga! pan jedzie.
obrusami progi,
3. A za ś cielaj
żeby
se nie zwalł
jegomść
ostrogi,
może
pana ( igomśc
) gniew minie.
4. A nie minie Anuleńk,
nie minie,
na mieczyku zginie,
musi twoja główka
Hanuleńk
niewierna.
5. Podajcie mi ponsowe trzewiczki,
pójdę
ja se z konewą
do rzeczki,
może
pana (igomśc)
gniew minie.
6. A nie minie i t. d.
7. Podajcież
mi te żelazn
klucze,
pójdę
ja se żyteńka
wyrzucę,
może
pana (igomśc)
gniew minie.
8. A nie minie i t. d.
9. Podajcież
mi tę butelkę
wina,
będe
ja se z igomścą
piła,
może
pana (igomśc)
gniew minie.
1O. A nie minie i t. d.
11. Podajcież
mi te białe
papiery,
niechż
se napiszę
liśck
do rodziny,
może
pana (igomśc)
gniew minie.
12. Jeszcze Hanula listu nie pisał,
jnż
jeji główeńka
na marach leżał,
Ilanueńk
niewierna! l.

L...J, (Pie.ó nl) Ser l nr 7. a l. k. u •

u

-
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x.
Małżeństwo.

Zgoda.
Kłótnia.

485.

Ponla &a ltar&-go

1.

2.

od

11

bu a h1,

nie kontenta & oleso

1 Ser. Xll.
Lv<ł

486.

Za co mole hul'-)11
kledy ty
aamojo

pnepUo

da
al~

~

ru

-

2.

al -

Dr ł51.

.

od Lubartowa (Zawltpnyce) .

blju,
pljeo.

:

hu a ha .

A stary jak kłoda,
hu a ha!
zimny jak lód, woda, hu a ha!
Wy panny się strzeżci,
hu a ha!
staremu nie wierzcie, hu a ha!

za starego, hu a ha! 3.
niekontenta z niego, hu a ha!
Myślał
że
stary, hu a ha!
4.
ma bite talary, hu a ha!
Poszła

1.

Caemierolk.
Flr~a,

oj

a~rn

cly-oa

:.f..

ma.

Oj przeiło
się
te grosze
da teraz bida po trosze.
Oj dyna da dyna, dyna,
przeiło
się,
da teraz nima.
od Lubartowa

Ddecl

mnje /.tecl,

ale ale -

Jt 1 011 onf, c6t

488.

Nul& nr. ISO.
Kobiety " l&ńcu

l.

Na piecu
ona płak,

Lud Bu. J.VL

~t

mole obltadly -

- dalode jadły
.

od Lublloa (Tatary) .

(aa Wuelu)
Drabńcle

orał,

foicle

on

żyto

siał,

się

śmiał.

2.

Oj nie płacz,
nie
dobra to rola na

płacz,

kobito,

żyto.

38
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3.

l.

Słomiane

woły

miał,

na piecu orywał
;
postronki z owsionki
poganiacz z jęczmionk.
Tut Lwi, Str. IV. Dr Jll.

489.

od

Żółtlewk,

(Soblulu.-wola).

Rr cl r ~l ;g# ls/ikl[ilijJ l '$b ~l

r. Da Ja

r

~

malusieńk

ooble

~

dro-bna

2do

lmo

!.

będe

oJ
da

bę-dC

alt
na iola • danie o-biad

lbt? )) l r :l t fil J l
P'1dko uw i - J• - la
btdt wyda
--

1.

wa-la.

Da ja sobie ze mnie
Oj będe,
ja się,
da na śniade
A wieczrę
da śniade
Oj będe
ja się,
oj będe
ja mężowi,
będzie

2.

Na

drobna,
gospodyni dobra.
będe
- prędko
uwijał,
objad - będe
wydał.
jak kurek zapieje,
jak dzień
zabieleje.
będe
- prędko
uwijał,
- sobie dogazł.
malusińk

-

t~ż

nut~:

Da ja sobie - parobeczek
choć
ja taki - da nimAro
jeno dziewki mają,
to mi pożyczają.

księży,
pienędzy,

490.

,•tnfli~dł&u

A nlma

v

do

l.

wo-aa

tak

nl.IJ.omu

bo oimaawe

-

Jak

ol! Blokupic (Chojno).

męło

-

wl

~o

-

na,

upr.ęia

1
Jt

V

co koala.

A nima tak nikomu,
jak mętowi
żona;
zapręie
ją
do woza,
bo nima swego konia.

2.

Pojedzie, narąbie
drew,
o jeszcze se sam siądze
:
ej a patrzajcie chłopy
ej jak to dobrze cipe.

299
3.

4.

5.

6.

ci jJł z woza,
7.
ej zapr~
ją
do pługa
;
ej nuie tono, nute,
ej zac~m
(nim) będzie
druga.
Wyprząg
ci jJł z pługa,
8.
ej zaprąg
ją
do brony:
ej a patrzajcie wszy cy,
ej jak to uczą
tony.
Wyprząg
ci ją z brony,
9.
ej zaprąg
ją
do sochy:
ej a patrzajcie chłopy,
ej jak ucą
pieszczochy.
Wyprząg
ci jJł z sochy,
10.
ją
do radł:
da zaprąg
ej a patrzajc1e chłopy
ej jak to chodzi ładno.
Wyprz~

491.

Wyprz~

ej
Pójrznł

ej
Pójrzał

ej
Przysła

oj

ci ją z radł,
da puścił
ją
na paszę
:
jMz-ie tono trawę
oj gdyby w domu kaozę.
na słonek,
oj jeszcze wysoczenko :
nuie łon,
nute,
ej jeszcze z zagoneńk.
na słonek,
oj juie nizuteńko:
idż-c
żon
do domu,
ej płarze
dziecątnko.
do ogrodu oj kapusta zarosł:
mój mocny Boże,
pocói ja za mąt
poszła!
od Lublina (Turka).

l. Moja zona -

siedzi doma,
2. Ona męia
nie słucha,
krowy doji, - mliko stoji,
komu chiał
- gęby
dał,
posła
do jancmienia Qęczmien).
szewczykom, krawczykom.
Ja j~
mówię:
idź
do domu,
Sukiennikom. rzemiśnko,
byś
nie dał
gęby
komn,
i róinym klirykom (kleryk).
byś
mi nie przeiębła.
kanonik rozgniewał
się,
3. Ksiądz
siad na prosięwziąn
wór na sie,
wiązkę
siana - pod kolana,
pojechał
do młyna.
Młynark
go przywitał,
jeść
mu dał,
pić
mu dał:
witaj księte
kanoniku,
fiku, łyku,
basłyku.
Podaj mi kobiłę.
4. A on tH j~
podziękwał,
przez plecy ją przełykowa:
bądż
zdrowa młynark!
owies i tatarka.
Nu u obau Ser Vl

Dl'

62•

800

XI.
Zabawa. Karczma.
492.

Nuta ob. Ser. l. nr 38 k

1.

2.

Drótka brukowana
3.
karczma murowana.
Szynkarz muzykańci,
szynkarka szemrana (okradziona).
Przyjechali do niej
4.
trzy jędrusy
do dnia,
siedli sobie za stolikiem,
czarknęli
se ognia.

Ognia se
świec

ej młodą
szynkarecę
do tańc
wielbili.
Cicho graj, cicho graj,
bo ci czapkę
widać,
ej niech se szynkareczka
pocznie lepiej drygać.

Ser. l. str. 282. -

Lud, (Pieśn)

493.

$f7~m
~rnf:tl;
le-pu~)
1.

3.

z

Maćkiem

było,

- iĄt

Maciek, umar,
go Bote,
potaJ się
a któt mnie sierotę

poul aię
aarato -

się ~

Unedowa.
Kraśnik,

diRt:LM#:&M

go
wać

Bole.
mo&e.

4.

5.

6.

ele

Woy~\k

z

może.

Wszystko się
zmienło,
lepiej z Maćkiem
było.
Karczmarz się
turbuje
że
piwo kwaśniej;
gdy Maćk
nie stało,
wszystko się
żle
dzieje.
zmienło,
Wszystko się
lepiej z Maćkiem
było.
Gdy idzie do domu,
pałeczk
za pasem ;
oj ta dona, dona,
śpiewał
sobie czasem.
Jak się
kto nawłme,
od pałeczki
zginie.

Ser XIJ. nr 480.
od

o1 u~t-fWlETI

woyótko

Umar(ł)

zartowć

2.

U-mar Maciek, umar,
a kt6i mnieale - ro~

czarknęli,

zaświecl,

~laćkiem

smlenło,

było.

Umar Maciek, umar,
dziewki go żałują;
kupiły
se maści,
wąsy
mu smarują.
Wszystko się
zmienło,
lepiej z Maćkiem
było.
Umar Maciek, umar,
jut leży
na desce;
posiwał
mu brodzina,
jesce.
a skałby
zmienło,
Wszystko się
lepiej z Maćkiem
było.
Umar Maciek, umar,
już
się
ani rusza,
po kaduku z prawa
wyszła
z niego dusza.
zmienło,
Wszystko się
lepiej z Maćkiem
było.
Lud, Ser. XU. nr 481.

301

XII.

Wojna. Wojsko.
494.

Nuta ob ur473

l.

Łowy.

borem lasem,
ldaeiołr

od Bllgoraja, Frampola

ic.llie tołnle

borem laaem,

pnymleraJ•c

borem, lasem,
czasem.
2. Soli, chleba nie żałowć,
trza żołnierza
poratwć.
3. Chociaż
żołnierz
obtarchany
toć
on idzie między
pany.
4. Suknia na nim nie blakuje,
wiatr dziurami wylatuje.
1. Idzie

l O. Starsza siostra wybieżał,
konika mu osidła.
11. A średnia
mu miecz podał,
a najmłodsz
zapłk.
12. A nie płaczie
siostry brata,
bo się
wrócę
za trzy lata.
13. Nie wyszło
rok i poutora,
jadą
panowie z Podola.
14. A witajcie waspanowie,
Stoi wieża
malowana,
czy daleko mój brat w wojnie.
śrybłem,
złotem
pobijana.
15. Niedaleko w szc~rm
polu,
A w tej wieży
nasz król leży,
trzyma główkę
na kamieniu.
uśmiecha
się
do żołnierzy.
16. Konik jego wele niego
A wyjdż-e
se sam na pole,
grzebie nóżką,
błuje
go.
i porachuj wojsko swoje.
17. Wygrzeb(ł)
dołek
po kolana,
i pochwał
swego pana.
Niepotrza go tam rachowć,
bo ono tam rachowane,
·
18. Póki ja miał
swego pana,
to ja jadł
same ziarna.
i koniki osidłane.
I ja-bym z nim rad pojechać,
19. Teraz niemam słomy,
sieczki,
ni~ma
mi kto konia siodłać.
we krwi stoję
po kosteczki.
20. Teraz niemam prostl\j słomy,
rozdióbą
mnie kruki, wrony.
przymieając

5.
6.
7.
8.
9.

żołnierz

głodu

l.ul, Ser VI

ur 350. -

r XII. ur 490-492

495.

Nutaob ar473.

Rad ocznica.

1. Pod Kamieniem, pod Podolskiem,
siedzi Turek ze swym wojskiem.
Siedzi, siedzi, wojsko bije,
więc~j
wojska potrzebuje.
Dalłj

Jak nr 494, od atrot)'
~-
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lb1e

496.

JJ

r r l J. lJ J lrrrr l r tttJ J J rr l

A kto chee roa -

ooy U·-iy - je,

Lublin.

ko-Iły

krwljokwody

alechaj Idole w wojoku alutyć

u-tyć,

nopi-Je.
al~

1. A kto chce roskoszy utyć,
niech do wojska idzie słutyć.
W wojsku roskoszy utyje,
napije.
krwi jak wody się
(v. i łez
gorzkich się
napije).

go się
tam najedzo,
3. I WS'ŁY
rodzice o nim nie wiedzo.
Żeby
rodzice wiedzieli,
tysiąc
razy-by zemgleli.
4. Wolałbym
ja cepem buchać,
niż
na wojnie bęna
słuchać.
Wolałbym
ja kapuścinę,
nit na wojnie kurczęin.
5. Wolałbym
ja groch z kapusto,
niż
na wojnie kurę
tłuso.

2. I zagania w koilce świat,
te nie ujrzy ojca, brata,
ni tadnego przyjaciela,
tylko Boga zbawiciela.

LwJ, Ser IV nr 244. -

497.

lł'
wyjd~

p

l.

2.

3.

W wojoku roako -

Ber. XII. ar
~0.

od lubutowa , Łę«)'CY

.

1-n:lr l r r l r lCfC-t 18 J lJ lrtp
OJ Iw polo

je-o lo -

na •·yooki

so-ry,

ro

a taro ttojl

cy nie jodale chto

ciemny

do

las,

wyJdt J•

nu.

do matki w dwór:
Oj i w polu jezioro,
4. Przyjechał
co (wy) matulu, nie wiecie,
a tam stoji ciemny las;
co mnie, tak młodeu,
wyjdę
ja, wyjdę
na koniu siwemu
na wysoki gory,
długo
stać
każeci.
cy nie jedzie chto do nas?
Jedzie, jedzie Jasieńko
5. Matka w okienku stał,
oj stał
i zapłk
:
da na siwym konyku,
przypina sobie
Witaj-że
synu,
co to za przyczyna,
swoje szabelkę
do Iiwego do boku.
do wojska odał?
ch to cię
mnie gminny wójt,
6 Odał·że
A jak szabelke przeiół
do tego radny był.
przyjechał
przed nowy dwór,
tieżńko
wzdychnuł,
Skoro zaświtło,
i na dzień
bryznęło,
rewneilko zapłk,
zarł
pod nim siwy koil.
zara mnie do wojska odał.

303
7.

Do wojaka-ci mnie odał,
warty dał.
aztyry chłopy
Wartowł
warta
z wieczora do ranka.

8.

A jut moja matulu,
teraz wy mnie nie płaczie,
ale mnie młodeu
na koniu siwemu
żalu
nie zadawajcie.

9.

A miał-c
ja dziewcynę
co jak róża
przekwita (kwitnie).
ale mnie młodeu,
na koniu siwemu,
do nij listu nie czytać.
(t. j. razem: list pisać
i odbierać
wiadomść

498.

-

) .

Lud, Bor XII. or

od

Bełiyc

(Wronów).

; sr r s~ r r ssr-~ b
1

1. OJ

l pny-ploa

2.

Julońk

sobie

wyjechał

l

pr•yploa aoblo

A skoro ae przyiął,
sie na swój dom.
Serdecznie wzetchnół
oberzał

wyrżnął

rzywnieńko

pod nim wrony
Nuta nr

t.

dał

od
Lęny

(MiltJ6w).

Oj polecieli siwe gołębie
po wodzie,
oj zapłkli
młode
rekruty
w pochodzie.
Oj wy rekruty, towarzysze moji
wy moji f:]
podajcie pokłn
do mego ojca
pokoji. [:]
A niech mój ojciec te siwe woły
przedaje, [.]
a mnie młodeg
- z ciężkej
niewoli
dostaje. [.]
Oj wolę
ja wolę,
te siwe woły
trzymać,

A ciebie z tej niewoli nie
dostawć.

;;

1

Ta warta stojał
od wieczora do rania.
Pan Bóg dzień
biały,
Pan Bóg dzień
biały,
pędzą
mnie do Lublina.

499.
~0

~

do boku.

Dał

kuń.

1

kości-la

siabel-k~

7.

zapłk,

1
1

~01

będ

80(
2.

Oj polecieli siwe gołębie
po wodzie i t. d.

(Podobnie: 2. : do mojej matki, by sprzedał
swe siwe krówki,
wrone konie, 4. : do mojej siostry,
3.: do mojego brata, by sprzedał
białe
owce, - wreszcie:)
by sprzedał
5.

Oj polecieli siwe gołębie
po wodzie,
i zapłkli
młode
rekruty
w pochodzie.
Oj wy rekruty towarzysze moji
wy moji, f:]
podajcie pokłn
do mojej myłej
pokoji. [:]
A niech moja myła
te z białlj
szyji korale
przedaj e,
a niech mnie młodeg
z ciężkej
niewoli
dostaje.
Myła
z białej
szyji korale zdjęła,
Jasia

przedał,

z

młodeg

niewoli
ciężkej

dostał.

600.

od Puebaesewa (lfadryblo).

• rrn ssr n fi3 scr J re sJ 1 r stBfł
1

1. OJ

młod

chłopuf-la

aleelaly

al~

pa -

1

1

rt labt-d•l

po wodalo,

oj

-

upłoka

11

EJ

l

w poebod ale.

2. Oj wy chłopzęta,
wy towarzysze, wy moji,
a piszcie listy- do moji siostry - rodzonyj.
siostra siwe cielęta
sprzedaje,
3 . Niechaj-ż
i mnie biednego - z ciężkej
niewoli dostaje.

501.

od Lobllaa

l&117 -;tt sf-lJ l -;11 stt r l ;:tiftffl

fł'?til;J

Niejodan my-611 - wy

po pola

polo -je,

Jak

Dicłlpo

-

Je,

J lrb J rutbStttlBffi t l~ ;fflll

do domu Wtdru-jo.

l

ot a- D4l, mówi: mój Boio,

być

to bu awienJDJ

Dl&d7 ole moie.
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l.

Niejeden myśliw
po polu poluje,
jak nic nie spoluje, do domu wędruje.
I stanął,
i mówi : mój Boże!
być
to bez zwierzyny nigdy nie może.
2. I posz
e ł do charczy, posuzcał
charty:
wy charty bieżajc,
zwierzyny szukajcie.
I charty dobrze bieżały,
znalły
zwierzyne, nadszcekiwły.
3. Myśliw
sie puścił
ku zielonej łące,
na zielonej łące,
zdybał
dziewcze śpiące.
I stanął,
budzić
tałuje,
by jej snu nie przewał,
tak obserwuje.
4. Dziewcze się
zerwało
ze snu obudzone,
widząc
myśliwego
gorzej przestraszone.
co? co za nowina?
A tóż
nie jestem ja liszka, tylko dziewczyna.
5. Bądż
ty sobie co chcesz, nie daruję
tego,
przekonał
przeciwieilstwa twego.
abym się
Zdradniku, nie bądż
mi katem,
światem.
narobisz mi wstydu przed całym
6. Mam zegarek złoty,
podaruję
tobie,
abyś
mnie przyjęła
ku swojej osobie.
Rób co chcesz, powiem kóżdemu,
kto to był
przycń
c ą
nieszcęśu
memu.
7. A bądż
- że
mi zdrowa, byś
nie chorwał,
byś
zieloną
łączkę
zawsze wspominał.
Bądż
mi zdrów, byś
zdrów polówał,
byś
taką
zwierynkę
zawsze znajdowł.
C.utl. Bor. XII. nr
~1

.

XIII.

Pasterstwo.
!lula

llr

180. 381.

l.

2.

502.

Oj na bobrze moje
kto se pojmie Wronwiakę,
Kto se pojmie Poniętówk,
wyniesie mu pszenilkę

lAacl, Ber. XVI.

wołki,

od Belły
e

( Wron6w).

na bobrze,
to dobrze.
to bida,
do żyda.
39

306

.Lwd, 8 r VI, nr 333. -

Nuta ob. nr408.

l. ~ Ri bS519 ~ SSl
Nie wygienlaj

owcarcyku

v

i chut.eńki

nie VlfYSJ • 1• .

504.

Ser XII. nr
~3.

fi ;n l J. llir l l J}j : l

owiec na ro -

-

v

coz ci po - nio -

od Lublina (Tatar))

st.

Je.setm wi•nka

nie uw i - l• ,

s,.

505

od Lubartowa

1• gi}JtJ 1rE~ Er 1rt[rre1rrf rr 1;YJ1 r·1

93'1!5 :i ffiJ
l.e2Ji'€łf31

506.

l

v

to d~

JK>wle -

od Kurowa, Worku &owa

o ol geC sl r l;; ~ c l f ~};

®gl cs E l ~
Nie wygitniaJ

l

owurtc - kw

owite na

ro "' Ił .

Jak ci

O~Ąoce

il

V

po- z.d)'cha J'h

·~

r·

L•J, Ser. X 11 . nr
~70
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1

1®

R

507.

eas.~

tf.J aa ~lr.•

od

l eer =Ust~
woły,

h•J ~a

Jedyna,

Puław

(Oolny)

l r. st l= s·
~

nek,,

o~:U.agtu

nelr.t.

ssi l

te-ra)edy-

nie epodo-bal
i- no Kupe r<lr., Kuperek
Tut Ser. VI nr 391 - Ser XII. nr ~0
. -

1. H ~Scilfh1'sW

Nuta Ser. l

509.

1

Kaslońkn,

j,l

Gnecna

l

gnecna

Kaoleńku,

~-

nr
~2

3~

.

od F'rampola (Oawola) .

id !ICCP.Scll
Jaśmlody,.-

pogna: noedlr.l,

®1 ;tJn;•~ n;J cD J 1 1

1

1

poauall

1.

-

dy

jeziorze
wody nicw kaMym młodzielcu
prawdy nic.
Cóż
mi dasz Kasiu
cóż
mi dasz?
co'm twoje gąseilk,
co'm twoje bieleilkie
wynalaz.
Dam ci Jasieilku

4.

W

młody,

pognali gąseńki,
pognali bielńk
do wody.
Gąski
spragnione,
pływają;
[.]
czystej wódenki
szukają.[]

3.

wody, do wo

Grzecn!l Kasieilka,
Jaś

2.

1

do

bIe-lńk

W jednem jeziorze
woda jest dziewczynie
w każdej
prawda jest.

5.

6.

d1·ugićm

śladnie

parę
parę

{śniade),

podusecek,
bielusńkch

na spanie.

Lw<l, 8or. XII. nr
~sa.
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m.
Ró

n e.
ż

610.

~ P1 ffirtl H~
By - la

~;s

-

~

Była

3.

4.

5.

począł
idż-~e

6.

7.

szukać.

Babula
na rozbie~n
tylko znalł
poszła

drogi,

8.
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Czasopismo Nowiny, Warszawa 1883, nr 34. pod1jąc
obecne
stosunki wyznaniowe, donosi:
"Część
dyecezyi Lubelskiej, w której obrę
wchodzi gubernija Lubel ka obejmuje parafij katolickich czyli łacilskh
127, - a mianowicie: dekanat Lubelski 18, Lubartowski l O, Nowo · alexandryjski
(Puławy)
17, Janowski 16, Biłgorajsk
9, Zamojski 11. Krasnostaw11, Hrubieszowski 8, i Tomaszowaki 12.
ski 15, Chełmski
znajduje się w gubernii Lubelskiej 158,Parafij prawosłnych
a mianowicie : w Chełmi
2, - i w dekanatach : Iszym Chełmski
20,
w Ilgim Chełmski
21, w Iszym Hrubieszowakim 19, - i w ligi m
Hrubieszowakim 19, w Iszym Tomaszowakim 15, i w llgim
Tomaazowskim 15, w Biłgorajskm
19, w Zamojąki
177 i w Lubelskim 11.
Ludność
wyznania ewangielickiego, dzieli si~
w gubernii na dwie
parafij e: w Lublinie i w Chełmi,
które są
podległ
konsystorzowi
w rszawskiemu.
Baptyści,
przeważni
osiedli w powiecie Lubartowskim, mają
swój dom modlitwy we wsi Zeżulin,
w tymże
powiecie.
Okręgów
bóżniczyh
izraelickich liczy gubernia 60".
Parafije
Lubelskiej:
łacińske

(tak zwane: mazurskie) gubernii

P'owiat Lubelekl.
L u b l i n i Czwartek (przedmiśca
i w i e: Bielszczyzna, Biskupice, Bronowice, Czechów, Czechówka górna i dolna, Dąbrowica,
Jakubowiec murowane, Pia ki małe,
Płouszwice,
Rudnik, Rury, ła
win, lawinek, nopków, Swidniczek duży
i mały,
Tatary, Trze zniów,
W i e n i a w a. Wulka jakubowicka, Wrotków, Zadębie).
Abramowice (wsie: Cmiłów,
Domiłów,
Dziesąta,
Glusko1
Głuszeyna,
Wilczopole, Wola abramowska).
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B e ł ty c e (wsie: Chmielnik, Góra, Jaroszewice, Kierz, Krętnica
Wierzchowiska, Wzgórze).
B isk u p i c e (wsie: Białk,
Brzezice, Czemierniki, Dorochucz,
Jaszczów, Łysołaje,
Pełczyn,
Struta, Trawniki, Wólka).
By c h a w a (Gałęzów,
Grodzany, Kosarzów, Ołszowiec,
Osowa,
bychawska, Zaraszów, Zdrapy,
Tuszów, Wlerciszów, Zadubie, Woła
okrągła,

Starwleś).

By c h a w k a (Bystrzyca, Jabłon,
Uyce, Piotrowice).
Bystrzyca (Charłęt,
Długie,
Jawidz, Niemce, Pliszczyn, Sobianowice, Sorniak, Spiczyn, Turka, W ola niemiecka).
Kiełczw.

Konopni e a (Motycz, Rada wiec, Radawczyk, Tereni n, Trojackowice, Uniszowice).
Krę
ż n i c a ar a (Osmolice, Prawiedniki, Strzeszkowice, Strzeszkowice trojaekie, Zabia-wola).
K r z c z o nów (Borzęcinek,
Chmiel, Olszanka, Piotrków, Połi
·
czyzna, Żuków).

i

Łuszców.

M a tczyn (Babin).
Krępiec,
KrzczoM e ł g i e w (Bystrzejowice, Janowice, Kawęczyn,
Podlipie, Starościn,
Trzecianów, Krzesimów, Lubieniec, Miękowce,
ków, Wierzchowiska, Trzeszkowice).
N i e d t w i c a d u t a (Niedżwca
mał,
Czołna,
Sobieszczany).
P i a ski (Giełczw,
Gardzienice, Kębłów,
Kozice, Siestryłów,
iedłszck,S
Wola piasecka, Wygnanowice i Piaski luterskie).
W i e n i a w a, obacz Lublin.
Woj c i e c h ó w (Gaj, Łubki,
Maszki, Miłocn,
Palikije ).
Zemborzyce.
Powiat Lubartowski.

L u b ar t ów (Annobór, Baranówka, Brzeziny,

Dębiny,

Gawłók,

Pipisówka, Rokicka wuJka, Szczekarków lubartowski, Szczuchniów, Trzciniec lubartowski, Zagrody łubartowskie,
Zagrody łukowiec).
C z e m i er n i ki (Bełczą,
Dębica,
Kamienowa wola, Leszkowice,
Ostrówek, Skoki, Stoczek, Turkowice, Wygnanów).
Czerniejów (Mentów, Skrzyniec).
Nasutów, Niecko,
D y s (Baszki, Ciecierzyn, Jakubowice końsie,
Nowystaw, Stoczek, Strutek, Rudka).
F i rl ej (Syrock ).
Gar b ów (Biadaczka, Bogucin, Gura, Jastków, Kąpin,
Lesce,
Ługów,
Moszenki, Otarów, Piotrowice w. i m., Sieprawice, Sieprawki,
Sługocin,
Starościn,
Tomaszowice, Woła
kątna,
Wysokie).
K a m i o n k a (Ciemno, D~ibrówka,
Kozłówka,
Majdan kozłwie
cki, Nowodwór, Polny
- młyn,
Siedliska, Skrobów).
Kij a n y b l i t s z e (Kijany dalsze, Janoszówka, Nowogród, Stoczek lubartowski, Witaniów, Zawieprzyce, Zeżulin,
Ziółkw).
Gołąb

łubartowski,

Łucka,

Mieczysławk,

Niedżwa,

Pałeczni,
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Kra s i e n i n (Majdan kra ieńsk,
Wulka krasień).
M ark uszów ( Barlog i, Bobow1ska, Cho zezów, Kalenic, KaroLi~ów,
J,likoć
Łany,
Moszna, Orlicz, Przylina, Karoliny, Kłoda,
by sław
i c e, Wola przybsław
ka, Wola o trow ·ka, Zabłonie).
M i c h ów v. liechów (Budzyń,
'iotcza, łJukawic,
łJukówa,
Meszno, Oś).
Rud n o (Abramów, Chuda-wol:l, Drewnik, Glinnik, Górka, Kierz ·
kówka, Krupy, Kunów, Marciszów, Majdan samoklęi,
Rawa, Samoklęsi,
Rudka goląbska,
Sobolów, osnówka, yry, Wielkie, Wilkołaz,
Wypnichy, Rudzienko).
Sernik i v. S y r n i ki (Chlewiska, Czerniej ów, Nowa-ieś,
Podpałeczni,
Rokitno, Ruska wola, Wola yrnicka, Zabłock
wuJka).
IJukawiec, Luszczowa,
Do parafii Kock w Podla kiem należą:
Rozwadówek, kromowicc, ki-omowska wola, uOstrówek, Pożarów,
łoszyn,
Węgiclr,
Wierzchowiny).
Oiżyr,
Tulniki,
Do parafii P ar c 1. e w w Podla, ki cm: Działyń,
Wola tulnicka Wola siemialtska.
Do par:lfii O s tr ów w Podla kiem: BPrejów, Brze:i:nica bychaw·
ska, Brzeżnica
k>!i •• żęca,
Brzostówka, Grudł'k,
Kaznów, Hudka kijań
ska, Rozkopaczów, Tarło,
WuJka kijańs,
Zabiele, Wólka zawieprzy·
cka, Żurawince
(do Ostrówka).
Do parafii L ę c z n a: Ciechanki, Ciecha11ki łęczyńskie.
Powiat

Kaźmiersk.

Kaźmierz
nad Wisłą
(Bochotnica, Chodlik, Mięcmerz,
Podgórz,
Wierzchoniów, Witoszyn, Wylągi,
Zbędowic).
Rzeczyca, Uściąż,
B ar a nów (Banach, Bazar, Czolna, Grudek, Huta, Kosm in, Snia dówka, Wola czółnowsk:i,
Z1gożclzie
) .
B o c h o t n i c a koś
ci e l n a (Antopol, Chró zezów, Cynków, Czasławice,
Nah;czów, 'adzorki, trzelce, zczuki).
C h o d e l ( Bon)w, Borowa, Borzęchńw,
Budzylt, Outanów, Jeżów,
Komarzyce, Loret, ł.opienk,
Poniatowa, Pu znia, Rato zyn, Haulin, Ruda maciejowska, , knyniec, ;widno, Wólka kom ka, Wronów).
Gołąb
(Bałtow,
Bonów,
ieciecz,
koki,
trzyżowic,
Wólka
gołąbska).

Józefów.
Karczmiska ( łotwiny).
Klementowice v. Klimontowice l tl·ychowire, Klemensów).
Kluczkov.ice (Wrzclowice).
Koń
k o · w ul a ( 'hrzachów, hrzącówek,
Iłynki,
Opoka, Pożóg,
Sielce, tara wie , Witowice, Wron ów 1 .
Kurów (Paluchów, Pł~?nka,
Podgórze, Zllmów, Brzozo w kie).
Dobre, Dół
O p o l e ( 'iepielówka, ('wintalka, Czarna, D~bina,
okrągły,
Glusko duże
i małe,
Godów, Grobl:~,
Jllniozkowlrr, Jankowa,
Jasionka, Kali!lzauy, Kąty,
Kłodnira,
Lubomicrka, Majdany, Nierierr.,
Niezdów 1 Pomorz<•, Rybaki 1
kok ów 1 'tani~łwó\,
' zrzekarków,
Lud, ·' r AVI .

JQ
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Szkuciska, Trzciniec, Trzebiesza, Urządków,
Wola rudzka, Wólka
Zarudki).
dobrska, Wolica, Wrzelów, Zagrody, Zajączków,
P i o t r o w i n v. P i o tra w i n (Braciejowice, Grabowiec1 Grabówka,
Kaliszany, Kępa
kaliszowska, Koziarów, ł~azisk,
Janiszów, Kamień,
Lopoczno, Głodn.
Prawno (Kapawina, Mazanów).
Puławy.

Rybitwy (Bassonia, Bur, Kolczyn, Nicszawa, Wólka kolczyńsa).
W ą w o l n i c a (Bartlomiejowice, Bronice, Buchwałoie,
Celejów,
Kowale, Kraczewlce, Łopatki,
Charz, Drzewca, Karmanowice, Kombł,
Mareczki, Niezabitów, Rąbłów,
Stok, Zawada).
Wilków (Koszarów, Polanówka, Rogów, Zastów, Zmijowiska).
Włos
t o w i c e (Demba, Marynki, Parcbatka, Rury, Skowięszyn,
Wola nowodworska, Wola osińka,
Wólka profecka).
Z Y. r z y n (Borysów, Jaworów, Kołtyn,
Osiny, Parafianka, Po ·
).
gonów, Srodki, Wilczanka, 7.agrody, Żerdż
Do Ohotezy (za W1slą
, w Opatowski~m
):
Kępa
chotacka (nad
Wisłą),
Jarontowice, Las dttbowy, Zakrzew.
Powiat
Urzędowski

.

A n n o p o I, obacz Świechó.
B a t orz (Alcksandrówka, Ba torska wuJka, Blażek,
K~pa,
Poni Zdzytowice) .
kwy, Sławce,
B l i nów v. B l i n d ów (Brzozówka, Moczydlo ).
B oby (Moniaki, Wierzbica, Chruślina,
Chruślanki
mezanowskie).
B oj isk a (Grabówka, Sosuowa wola).
B o rów (Kosm, Janiszów, Mniszek, Wola szczucil\ska).
B o ż a- w o l a (Dębiny,
Majdan dębina,
Studzianki, Studziaitskawola, Węglinek).
D z i er z k o w i c e (Księżomyz,
Liśnk
mały
, Olbięcn).
Gościeradów
v. Gościradów
(Liimik duży,
J.ychów, MawuJka).
riampol, Salomin 1 Szczecin, Gościeradwk
Kraś
n i k (Dudzyń,
Pasieka, Pułankowice,
Rzeczyca księża,
Słodków,
Struża,
Sucbynie, Szostarka, Wyżniak,
Wyżnica).
M o d l i b o ż y c e {Dąbie,
Kolanie, Lute, Polichna, Majdan anStary majdan, Wierzchowisko, Wohca wybranowska,
tonin, Słupie,
Wojciechów).
P o pko w i c e (Majdan ewanin, Majdan leszczyna, Majdan skoczek, Ostrów, Skorczyce).
Rachów, obacz Świechó.
Świechó
v. Święcehó
(Rachów i Annopol,
Dliskowice, Chamówka, Jakubowice, Opoka duża
i mał,
Popów1 Suchav. Wołwic).
wola, Wałowice
Urzędów.

Wilk o ł a z (Kłodnica
dolna i górna, Rudnik,
rowiec majdan1 Wola i Wólka rndnicka, Zalesie).
Ryczdół,

Tudo-
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Z ak l i k ów (Lątek
zdziachowiecki1 Zdzicchowice ).
Z akr z ów r k (Bystrzyca, Majdan grabina, Rudnik zakrowiecki1
Sulow).
Powiat Janowski.

Ja nów zwany Ordynacki.
B i a J.a v. B i a l a w i c ś (Hl unie, l h wola, Flisy, Godziszow, Jollllki1 Kawc:czyn, Kistki, Koctulza, Krzrmicf•, Lipa stara i nowa, Lą
żek,
Pikulc, l{ataj, Wólka mtajska, Wrzosów, Zagrody janowskie,
Huda).
B i l g Ol' aj (Św.
Magdalena, <.'ctynopol, Uromady uilgorajskie,
Wola).
Ig-natowka. Kajet:uuiwkn, Rożlłiwka,
Lyduiw, 'ukohiwka, Stara·
F ram p ni 1Dyle, Konty, łtze•·y<"a,
wieś,
Wola).
G o raj (Bononia, Chrzanów wielki i mały,
Lada1 Maliniee1 Zal)rody gorajskic).
Huta krzeszow11ka (Gozd, 1\laziamia, Zuk).
Krze s z ów (Dyna ki, IIucisko ).
Krze s z o w g ó t· n y (Bystro, Ja~ienk
1 Kamionka, Krzeszów
dolny, Ruda dynat·ska, Siera.ków, Szuszki, Pokoje).
P o t ok g•l rn y (Potok dolny, Adamów 1 Borowina, Brzozowiec,
Dąbrówka,
Feliksówka, Gic1ki, Potoczck, Rzeczyca ziemia1iska1 Stoj~
szyn1 Trzydnik, Wc:glin i Węglinek).
Rad z i ęc i n (Abramów, Abramowska wola, Jędrzjowka
1 Komo'feodorówka1 Wólka radzianka, Majdan abramowski, Średniówka,
dzicka).
Sól (Biedaczów v. llidaczów, Bukowa, Dąbrowica
1 Rudy, Lipowiec, Nieszczur).
Tarnogr<i d.
Powiat Tomaszowskl.
G o re ck o (Aleksandrów, Brzeziny, Porc:by, Majdan kasztelanski, Tarnowola).
J ó z c f ów (Długi
kąt,
Górniki, llamcrnia 1 Hubisko tomaszowskie,
Majdan nicprzyrki, Nowiny, Pardyczówka, Podruszczów 1 Patok górny,
Stanisłwó,
Ulów).
Kra s n obród (Podklasztor).
M ok r c l i p i e (Chłopków,
Gorajec, Latyczyn, Gruszka z;t porska,
Podleaic, Rozłupy,
, adążki
ulowicc, 'rworyczów, U cic, Zabnrłlc
1
1 Zakładzie,
Zaporze).
Rad e c z n i c a v. Rod c c z n i r a (klasztor, varafija Mokrclipic).
.
N i e l~ s z n:al?rze~i,
J?e zkowicc, Kilów, Gruszka wielka
1 mał,
Kuhków, Nawoz 1 8redmc1 taw).
S i cd l isk a.
S z c z •· b,. z c ~t 1. r 11 (llro 'od, Kaw<_:czyn, Lipuwiec, A~ajdn
sztani·
cki1 Michałjw
Wywłoczk
1 Obrocz, Suh'ow1 • ułowek,
1 Zrcbce1 Zwie·
rzyniec).
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S i t a n i e c.

Tom as z ów.
z a (Bodaczew, Ilyza, Korytków, Niedzieli ska, Płoskie,
W i e ląc
Wysokie, Zawada).
wola, Janowiec, Kalinowice, Porlłpe,
ToporZ a m os ć ( Biało
nica, Tren zyny, Wiszenki, Pniówek, Wólka infułack,
Zdanów1 Lipsko, Mokre, Partykularz, Wólka Zamojska).
Powiat Krasnostawski.

Kra sny s t a w (Krakowskie przedmiśc,
Białk,
Brykowice,
Bzita, Góry, Kryniczki, Krynicki majdan, Latyczów, Jaślików,
Mało

chwiej, Nit>dzałowce,
Niemienica, Oleśnica,
Orłów
drewniany i muro wany, Roilsko, Sieunica nadolna i królewskH, Topola, Wal, Wólka
orlo w ka, Zadwórze, Zażółkiew
) .
C h l a n i ów ( 13zowicc górny i dolny, Wierzchowina).
Częstobr
o w i c c (Bazar, Dąbie
w. i m., Iz<lebno, Pilaszkowice,
Rybczewice, Sobieska wola, Stryjna).
Czernięc
(Uaj ezcmięk,
Wólka czernięka,
Żurawie).
F aj s l a w i c c (Ole ··nik i, Siedliska, Suchodły,
Wola idzikowska,
Zagrobclne ).
G orz k ów (Bobrowe glin iska, Borów, Borówek, Baranica, Bogusław,
Chompnik, Czysta dębina,
Góry gorzkowskie, Olchowiec, Orchowiec, Wielkopole, Wiśnów,
Zamostek, Wielobycz).
I z b i c a (do Tarnogóry).
Dworzyska, Mchy, Ostrówek, Ostrzyca,
T ar n o gór a (Chomęciska,
l'iaski szlacheckie, Romanów, Stryj<lw.)
Ł o p i c n n i k l a ck i (Dobryniów, Kindały,
Krzywe, Krzywski
majdan).
P l o n k a (Masz<> w, Majdan maszowski i kobylańsi,
Suche lipie.
Rtulnik, Suszei1).
Wierzbica, Mościska,
Skier b i e s z ów (Skierbieszow8ki młyn
, Cieszyn, Dębowiec,
Drewniki skicrbicszow. kic, Hajowniki, Lipiny, Marcinówka, Podhuszczka,
Osi<'zyna, Szorczówka, WoPorlwysokie, Wysokie, Zabytów, Iłowiec,
1ira uchariHka.
'u r c h 6 w (Anielpol, Brzeziny krośniczylbe,
Chelmiec, Drew ni ki krośni!'zy1~e,
Franciszk<lw, Krośniczy,
Lukaszówka, Majdan
surchowski, Wólka krośniczyba,
Wiszenka).
surchowski , Młyn
T a r g o w i . k o p o .' w i ę t n c (TargowiHko zlachcckie, Uielczew,
Zakrze11, Tarnawka, • tarawie.'· ).
T urobi n (Hitil<Upie, Huta, Gilów, Gródki majdan, Guzówka,
Wólka ponikowska,
Huta turobi1iska, Olszanka, Rokit<lw, Nowaieś,
Żabno

).

y.· y sok i e

( ~hriejów,
Majdan Rłupeczno
, Dragany,
Z ó ł ki e w k a (Antoniriwka, Gany, Huta, Popcrczyn,
rlniawies, Wólka żólkiewsa,
Żółkiew
wie~).

Rożki)
Różki,

..
're
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Powiat
Cheł

m s k i.

Chełm.

L ę c z n a (Podzamcze, tara wieś,
Trembaczów, Zakrzew).
Pawłó
(Chojno, Chojeniec, Borowa, Ewopł).
Sa w i n.
'w i er z e.
W oj s l a w i c e.
ł .. ańcuhów
(Ciechanki, Milejów, Ostrówek, Wola ł ańcu
chowa).
Powiat Hrubieszo wski.
Hrubieszów v. Rubieszów.
Bącza
(Olszanka, Zalesie).
Dubianka.- Grabowiec. -

·

Ilorodlo.- Uchanie.

Powiat Tyszowiecki .
Dub.- Krylów. ł.aszcówplin. - Rachanie. - 'fyszowce. -

Oszczów.- RzeDzierąna.

2.
Autor Kalendarzyka politycznego na r. 1829 (Warszawa) powiada:
"Z1emia ta je ·t jedną
z najzmożiesych
w pamiątk
narodowe;
gdzie tylko ciekawy badaez st:wnic lub oko swt: zwróci, wszędie
napotka przedmioty godne zastanowienia, albowiem każde
prawie mia to
przypomina mu albo historyczne zdarunir,
i ledwic nie ka.i:da wi e ~
albo miejsce urodzenia czyli tći.
pobytu sławnego
m~ia,
lub osohliwość

rzadką".

"Mia to Lublin opasane za czasów Jagiellol\skich wysokicmi
murami i gl~hoką
foss:b miało
Zamek przez Kazimierza W. na górze
nad ob. Z('ruym stawem zbudowany, który z miastem most !~czyJ.
palone one kilkakrotnic; mianowicie w r. 1655 przez Kozaków pod
wodzą
Złotareń
ki. Przedmiśca
:
Łwartek,
Kalinowszezyzna, ierakow·
szczyzna, Rialkawska · góra, ._ lomiany · rynek, Probostwo i Piaski".
"Zamo · , mi a to z. łoine
przez Zawoj. kiego r. 15. O i opatrzllne
waronią
w mirjscu, guzie przedtem tal zamek drewniany kórwą
zwany. Starł
si~t
ten moi.nwładzc
o dobrobyt miasta, prowadziwt~zy
doi1 niemał~
liczht: kupców i rzemiślnków.
zc1.ególnićj
z cu do kr;lju naclzozirmr,iw lokowali sit: tu OrmijaniP; z niemi zawitł
szego sztuka wyprawiania i farbowania skór, gdy przeutćm
to war ten
Polacy sprowadzali z 'l'urcyi".
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Do str. 15.
3.
Hacquet (Re i s e n <l u r c h d i e n ord l i c h c n Kar p a t h e n,
Nllrnherg, 1794, Ill. 239) powiada: Gegcn O( sten) hatten wir niedere
Gebirge aus Sandstein mit 'l'hon, meistens abcr alles eben un<l mit
vielen Waldungen besetzt. Mit weiterm Vorriicken erreichten wir das
schOne nnd ordentlichste Landstiidtchen von ganz llalizien Z a m o s c
(lies: Samosch). Es gchurt dero Graf~n
dieses Nahmens i und ist auch
von ihnen zu einer ordentlichen kleinen Festung gebaut worden. Die
Lage 1st ganz in der Ebne und sehr angenehm. Die griiftlichen Gebli.ude, und das von ihm gestiftete Gymnasium, wie auch das Ratlthaus, die Kirche u. s. w. geben dem Ganzen ein sehr gutes Anselm.
Einige Stunden davon ist ein grosser Thiergarten, wo der Eigenthllmer dieser Stad t und Herrschaft noch w i l d e Pfe r d e unterhli.lt i
sie sind klein, schwarzbraun, grosa- und dickkopfigti die Haare an
den Mli.bnen und Scltweif sind kurz, aber das Mannchen hat unter dero
Kino einen Bart. Diese Thiere siod ganz unbandigi da sic sich zu
sehr vermehrt hatten, so hat man einige erschiessen lassen, andere
aber nach Lemberg in die Hetz gegeben, wo sic aus~rodentlich
viel
Entschlossenheit und Muth gegen andere Raubthiere gezeigt haben.

4.
Rad e c z n i c a. Z Indem dążcym
w wiglą
dnia tego, ciągne
wiele szlachty (ztąd
odpust ten zwany s z l a c h e ck i m) na nieszpory
do Radecznicy.
A gdy
bieljący

się

ukazł
kościół stojący

w
bl~kitnej

oddali
na górze,

co zdał
się
w różanej
czołem
tonąć
chmurze
ozłcny,
blaskiem zachodniego słoitea
podróżni
wysiedli z jednokonnej bryczki,
a stare dobywszy z kieszeni kantyczki
szli pieszo, śpiewając
rozmaite pieśn
do świętego
z Padwy męża
Antoniego,
Ojcom z Radceznicy cudnie zjawionego.
Szumiał
dąbrowa,
a śpiewacy
leśni,
skaczą
po gałęzich
lip i polnych trześni
kwiląc
bez ustanku, wtorać
się
zdały
pieśnom,
co z pobżnych
ust po dołach
brzmiały.
(Z listu W. D(awida) z Lublina do ,Gazety Warsz." 1856. nr 231).
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Póki
będe

duch w mem ciele,
będzie

w tym kościel,

bywał

u świętego
Antoniego
w Radecznicy zjawionego. i t. d.
Zbiór pieśn
nabotn ych katolice~
(wydal ks. Keller) Pelplin, 1871, str. 738 (nr 722). - Ks. Mioduazewski: Spiewnik kościelny.
Kraków, str. 531. 846-1:!56.

Dziady
śpiewajq:

Trąba
głosu
ogromnego
katdego,
zbudzi z umarłych
przed sąd
Pana swego.
by wstał
Księg
przed sąd
przynieść
każą,
wazech ludzi grzechy ukażą,
gdzie według
nich nas pokarzą.
złowskieg

Pieśń
:

o

~w.

Antonim

śpiewan

Lu.t, P o d a n i a i t. d. w

i pod Czcrakiem (obacz: Kornela KoCzerskićm
str. 253.

Do str. 22.
6.
Kalenda1·zyk polityczny profesora Netto (Warszawa, 1829),
mówi: "Mieszkańcy
tego Województwa wogóle są pracowici i spokojzawiętośc
między
wieśnakm
prawie niema. Stan ich
nego umysł;
jako w największe
częśi
rolników, zależy
bytu nie jest pewny, gdyż
od plonu i urodzaju; włościane
rolnicy znosą
z łatwością
wszelkie
w tem uchytrudy. Pokarm ich prosty nie czyni ich nieazcęślwm;
biają,
że
dzieci zbyt młod
zniewalją
do pracy, co wzrostowi i zdrowiu 1ch szkodzi. Stan płci
żet\skij
niczem się
nie różni
od stanu
mężczyn
; kobiety dzielą
wszystkie wio cian zatrudnienia w życiu
pracowitem, co rolli, iż są
ailniejszemi od kobirt innych prowincyj
kraju naszego".

Do str. 26.
6.
Gazeta Lttbelska (z listop. r. 1882), z relacyi kilku sędziów
gminnyth podaje wiadomo ć wielce pocieszają
"że
w miarę
krzewstrzemi~żlośc
u ludu, co na karb zasługi
duchowień
wienia się
stwa kłaść
należy,
zmniejsza się
liczba spraw sądowych.
Wielce też
zbawienny wpły
wyierają
tak n a11e "g o s p o d y c h r z e śc i a ń
ski e" które powstały
najpierw w guberni i Lubelskiej i tam też
są
naj liczniejsze".
"Lud kłóci
się
ze sobą
i różni
po pijanemu; gdy tTzeżwy,
nie
a do przebaczenia pochopny. Raz się
tH przeskory jest do waśni,
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konawszy, ile mu złego
robiła
duje ją
nawet z niemały
zyskał
nictylko pracowitsć
CZ)ni go dbałym,
a nawet
nie ll:lleiy, ale ma tę dobrą
i produkcyjnśi,
daje niezaltość
włoilcane
nasi przyszli do
utywania, na szcęśie
1 chęrka
i pragnienie oświaty".

gorzałk,

nie wraca do niej i prześla
Gdy porzucił
k11rczruy,
a nagromadzony zasób
co prawda, do cnót
ze bogaci, te zaostrza zmysł
pracy
i zamotnść.
Wszt:dzie, gdzie tylko
zaraz też
obudziła
się
w nich
(Jziti już)
rozsądneg.
Idzie za nią

zasouem nit·awśr.
ale i oszcędnść,
chciwym. Chciwość,
zamotnści,

stronę,

Do str. U.
7.
W Lubelskiem (z okolicy Żółkiew,
Turobina, Szczebrzeszyna
i t. d.) obok garnków zwykłch,
wązkich,
utywają
takte garnków
zwanych b a n i ok a m i. Są
to garnki kształu
dzbanuszkowatego, przy
pominająceg
pewien gatunek dawnych urn, z pękatym
dosyć
spodem i cienszą
szyją
od szyji zwykłch
garnków, najczęśie
bez ucha;
lepione są
z czarnej zazwyczaj gliny.

D o str. 90.
8.
"Plótno 1 ten niewątpl
najdawniejszy wyrób tkacki, 1) jak
Wl;Zt;dzie tak i w Luełskim,
na bardzo pojedynczym wyrabiany bywa
vrzyądie.
Wiadomo, te płótno
jest to rodzaj plecionki (ztąd
mote
jego nazwa), w którćj
równolegle z sobą
ulotone nici pod nazwą
o snowy przez całą
tlługosć
sztuk i idące,
przeplecione są
w po·
p rzek in nenii nićm
zwanemi p ar o b ą. Dla dokonania tej roboty, zwijaą
b i~
nici potlluznc Uednc obok drugich) czyli osnowa na wał
drewniany nieco dlutszy niż
s:~erokść
sztuki; drugie zaś
końce
tychże
nici przytwiedają
się
do drugiego podobnego tamtemu wał
u czyli
w a l c a, przeznaczonego do zwijania wyrobionego płótna.
Oba zaś
walce osadzone poziomo w ramach warstatu w ten sposób, źe jeden
jest p(l tej stronie gdzie siedzi na swej lawie (desce) tka c z (w Krakowa. knap), drugi zaś
Idy wytej i z przeciwnćj
strony. Prócz tych
dwóch wałó,
jest jeszcze trzeci, p i c re i owym lub brzusznym nazwany, wyUj nii wał
na który ~>ię
zwija zrobione jut płótno
umieszpiersiami się
o niego opierając
siedzi tkacz.
czony, przy którym też
Tu jes;~cz
doać
nalety rzecz najistoezą
dzieła,
to jest, aby nici

')

obszerny i szcegółowy
opis tkactwa podaje dzieło:
H andb u c h d l' r T c c h n o l o g i e przez Karola Karmarach tHannover 1858;
tow II).
Dokładny,
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podłużn
(osnowy), zanim z jednego do drugirgo doją
wału,
prze
poj dynczo i n:tprzemian przez dwa w poprzek nich
prowadzone Lył
znajduące
się
przyąd
l a d a m i zwane, służące
do tego, ahy po ·
łow<t
z całkowitćj
liczby nici o nowy podnsić
w górę
a dmgą
puszcać
na dół
i operacyę
tę
wykonać
naprzcmiao. Za każdą
zaś
taką
przemu1ną
która
ą
i
s
z
ą
c
m
o
p
stosownych
w
ó
ł
a
d
e
p
czyli
p
o
d1
o ó i. ki odbywa, tkacz korzystając
z pozostaMj przestrzeni pomiędzy
dolną
a górn:1 połwą
nici, przesuwa przrz tę przestń
nić
poroby
na małćj
s z p u l c e nawiętej
w trzewiczku czyli łódce
tkackiej
umie zconćj.
Prócz powyi,.zych dwóch przyądów
je t jeszcze trzeci,
gr z e b i e ń a raczej drabinka, równolegle do lady umieszczony, mię
dzy którego gładkie
szczebelki z łupanej
trzciny, nici osnowy przechodzą;
a służy
on na to, aby nić
poroby przez uderzenie dobrze
wci nąć
i przez to płótnu
należytj
udzielć
gę
tości.
Rozumie się
z natury rzeczy, że operacya przesuwania a raczej przet·zucania łódki,
n a prze m i a n t. j. raz z prawej stt·ony, drugi raz z lewllj się
winna
odbywać
(czyli: że raz pmwą
się
ją
rzuca ręką
a lewą
chwyta,
drugi raz zaś
rzuca się
lewą
a chwyta prawą).
W miarę
postęu
rourobiną
cząstkę
płótna
a natomia t poboty, tkacz zwija na wał
nową
czę
ć
mającć
ię
tkać
o nowy, aż
dopóki tapu zeza z wału
nie przejdzie przez warstat, dając
wówkowa w caMj swej długości
czas już
wyrób zwany sztuką
płótna.
Nadmieniamy, iż przed rozpcęiem
roboty, nadaje się
niciom
szlich tę
czyli szlich tuj e się
je, t. j. przeciąga
klajstrem z ży
tniej mąki,
by im nadć
połysk
i tęgość.
W czasie roboty. nitki cz<tstokrć
się
zrywają,
a wtedy tkarz nawiązuje
je znów niteczkami,
których zapas na ten cel przygotowany ma pod ręką.

Do s(r. 91.
9.
W Kalendarzyku politycznym na rok 18!?9, wydawanym w Warszawie, znajduje się
opis ówezesnego Województwa Lubelskiego przez
prof. Netto, w którym powiedziano:
Województwie znajduą
się
do prędkiego
wzro tu i roz·
n W tćm
mnożeia
fabryk płócienyh
już
wielkie zarody, szczególniej w powiecie Hrubieszowskim. Dowodzi to, iż mieszkańcy
tutejsi wiele sieją
i uprawiją
lnu i konopi, które ię obficie rodzą,
iż po miastach a nawet wsiach liczne znajduą
się
war taty tkackie, na których wyrapłótna
rozmaite do użytk
domowego w cenie od 6 do
biane bywają
40 groszy".
"Miasto Frampol ma przesło
50 gospodarzy posiadjącyh
warpłótno
wyrabijąch.
Miasto
etaty tkackie, lecz tylko jest 6 ciągle
Goraj ma tkaczów 1 2, z których dwóch jest ciągle
trudniącyh
się
wyrabianiem płótna,
inni tylko podczas zimy podejmuą
się
z przę
dzy dostarczonej je wyrabić".
Lud, Ber. XVI,

41
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,Mia.'łto
Biłgoraj
ma 20 gospodarzy mającyh
warataty tkackie,
płócientwm,
kupjąc
prz~td
po jarmarkach;
a tylko 4 trudni się
inni podczas Jata pilnując
roli, w zimie tylko biorą
przęd
do wyrabiania".
"Miasto Taroogród ma okł
60 gospodarzy z waratatami tkacmljącyh
domy, i ci ciągle
wyrakieroi; z tych 18 jest osiadłych,
biają
płótno;
inni biorą
przęd
na wyrób. W okolicy Tarnogrodu
jest znaczna kultywacya lnu. Miasto Krzeszów ma 8 gospodarzy posiadjącyh
warstaty, ale nie wyrabiją
płócien
na swoją
korzyść,
bo nie są w stanie zakupienia przędy
i bior~t
onę
tylko na wyrób".
"W Btłgoraju
oprócz tkaczów płótna
znajduą
się
w liczbie
znacznej mieszkańcy
trudniący
się
tkaniem włósia,
i którzy prowadzą
tcmi wyrobami, a zwłasc
rob i e n i e m s i t obszerny handel po całej
Polsce, Rosyi, Węgrzech,
Multanach, Wołsz<'yżnie,
a nawet i po
i kobiety wyrabiją
w domach te tkakrajach Niemieckich. Młodzież
niny, a dorślejsi
m<:żczyni
rozwżą
je po zwyż
wspomnionych kraW tern mieśc
są
warstaty, na których wyrabiją
jach i sprzedają.
pokrowce wińsen
słn~ące
do pokrywania mebli".

Do str. 100.
10.
P o s t n a w i e c z er z a. - Od Tarnogóry, Szczebrzeszyna, dorzymsko- katolickiego wyznania,
niesiono nam w r. 1865: Mieszkańcy
zaprsją
czę1to
na Wiłją
Bożeg
Narodzenia sąiad
obrządku
grewieczrę.
Tak samo i Greckiego do siebie, aby wspólnie pożywać
cki sąiad
zaprasza Łacink
na wiłję
swoją.
To nazywa się:
gierb o w a ć n a p o ś n i k (werboać
na postnik, postną
wieczrę).
Wieczerza zaczyna się
jak przy każdej
inćj
obrządkwej
uczpiją
z miodem rozpuszczonym; niektórzy
cie, od kieliszka. Wódkę
przypalajJt go trocha. Czasami, lecz rZildko, cukru używają
zamiast
miodu, albo też
i czystą
t. j. "g o ł Ił wódkę"
(mówił
gospodarz,
to słowa:
nPowicdają
w Polsce, jak kto chce"). Po
i doał
napitku jedzą
pierogi z kapustą,
potem inne potrawy. Z ład
oj ą (przyrząd)
kapustę
kraszoną
z olejem, do niej groch ok r ę g l y; nastę
pnie kaszę
hreczaną
z olejem. Po niej podazą
ryby o b w ar z o n e
z olejem. Po śledziu
idzie polćwka
z grubez przypraw, albo śledzia
szek do jaglanej kaszy. Po kaszy, gruszki suche, po groszkach barszcz
z grzybami, nareszcie: ulubiona ku tyj a z pszenicy gotowanej z makiem i miodem.
wieczerzy, występuje
znowu wódka. Do nillj
Na zakońceni
przekąsa
z pąków
(pąki,
pączki,
placuszki pszenne lub żytnie
upieczone w popide) które maczją
obficie w oleju.
Po wieczerzy, tak się
gadkę
prowadzi, ale więcy
(czę
ścićj):
jak kto umie kolędy,
to nie gada, tylo zaśpilw.
Zaclu~łem
do śpiewan.
Zaśpiewl
:
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l. W
~łohie

leży

któ~

koladwć

pobie~y

małeu

Jezusowi, Chrystusowi
dziś
do nas zasłnemu.
Pastuszkowie przybiegajcie,
Jemu wdziencznie przygrywajcie,
jaku Panu naRzemu. ')
Ks. Mioduszewski: Śpiewnk

kościelny

Kraków, 18H8, str. 31.

odrzwal się
gospodarz uo mnie: nŻ e by
c i e l c! c o j e u n o z a dr u g i ć m p o il p i e wuj e ros k ośnie:
kyc, kyc, albo za organami: siach, siach; tak mięsz
canie spiewują;ale ta u na(s) to wszytko idzif' wolno:
s ł o w o w s ł o w o, l' e t e l n i e, j ak o k t o m o~ e. u
Zachęłem
do odśpiewan
drugiej jeszcze kolędy.
Zaśpicwl:
"Ja n i o ł p a s tyr z e mów iłu.
Nie przytaczam całej
kolędy,
tylko
słowa
niektóre przemienione. I tak: zami~t
"w Betlehem u mówią:
"w Batleju~,
zamiast: "chą
się"
mówią:
"chiałszyu.
Trzecią
i czwartą
strofę
całkiem
opuścil.
- Zamiast: "Aaronowa
różczkau
śpiewal:
"Awaranowa rózga zielona, stał
się
nam kwietnąca
i owoc rodziącau.
A po odśpiewanu
6tej
strofy, dodali 7mą
tej treści
:
to w

Po odśpiewanu kolędy
koś

Niech bundzie Bogu chwał,
jak Bogu tak i Jego Synowi,
Prosilem
nie udawło

a~eby

to akośj
łatwiej
śpiewać
u iż powiadć,
t a k ś p i e w a, a j a k
myli".

1
)

się

ostanią

a nigdy nic ustał,
Jego Przedwiecznemu.

stroft:

powtórzyć
bez śpiewan,
a syn gospouarza dowząc,
nekl mi: "Jak człowiek
t e n . .. c o p r z e p o w i a d a, t o

lecz

na słowa;

że

e wa
hoda się
śpi

picśn
miejscami przekęcają
(pisze mój koresł>ndt
Wł
.
Text t~j
Cies1elski). Mt'1wi on : "Kiedym przy nicktórych strołac
1 zapytwł
:
co to znaczy'? otrzymalew zawsze tr odpwieź:
.ha, bo ta wiemy,
tak li p i e w aj ą i j u z~. Ta oklicr.nbć
nasr~czyl
mi dwie uwagi: raz,
że
lud nasz bez skr11pulu Uak tę kolede) przeobiły
i pnerabia każdq
z góry (z wyższ~j
sfery) przej~tl
i>eś1
i ustąpiłby
niezrouwał
dla siebie wyrazy niezroumalsłO
jeszcze dla nas, z czego nastę
pnie W,Ynikll niemobść
objaśnie
nas, gdy tego tąlnmy;
po(a może
1 wcale
wttire: ze nie jest mu gorliw1e ani nawet należyci
nauka, któraby go przygotwał
do zrozumienia tych
nie) udzielaną
pieśn.
Spiewa on je jako coś
liwętego,
ale równie dla siebie niezrozumiałPgo,
jak i te fragmenta, które z pog1ńskich
pozstały
mu czalirycznych z łona
jCf?O wykitłch,
sów. Gdy przeciwnie, w śpiewkach
najzawilsze pneośiP,
zdania, obrazowania etc. z poJęciem
i zrozujakoby picmiale wyklad11, Zbija to zarzut niektórych pową.tieaczy,
śni
ludu nie hył
utworami jego własnych
uczć
i fantazyi.
.
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"T a r u ak a" pochwyiła
gospodyni nŻ e h y t o t ak ... c o <~ 1
kiedy c z l o w i e k ją
n i e m ó ż wył
ożyć,
- ład
n a jak wyciągne;
ano trudno rozebać,no kum i e, wy ta znacie".
Kum l~usin
namy8lł
się,
poskrbał
głowę,
a przyparty nawa·
Iem próżb,
- zacął
pieśń,
mieszając
strofy, ale mniej niż
tamci robiąc
błędów
w wymowie :
"Prcdwieczny narodił
sia pred wieki" i t. d.
do wiersza: ".Ja n i o ł właśni
e ak a z u j e, że s i a
Gdy doszeł
Jćród
jhotuje, la (na) Chryata",- ustał,
i drapiąc
się
znowu
rzekł
z polska: "Nie tylu już
tak, uż
musi nima więcej,
n i mód z j u ;i; n i e tra fi ć".
Prosiłem,
zachęłem;
zaśpićwł
jeszcze
jednę
strofę:
"I dżwiza
ponutiła
Cara".
"Mój ty Boże
jedyny, co się
tyz ta dziatowina nalatoszy (dziatwa wiejska nalata) za tarni kolandami", westch·
nęła
gosposia, a gospodarz zastnwił
się
głośn:
"że
ty z t o j c·
den Bóg, a odwroty niejedne są",
t. j. że święta
z obrządkami
i pieśnam
z powodu kalendarza nie razem przyadją
i nie są jednakie.
"To też
to to!" rzekł
Rusin ~zawse
to odłżnie
...
powiadją
u naszych, że
na polskie to Pan Bóg się
ro·
dzi, a na ruskie to krzci (chrzci)".
"Ej co krzci, to krzci- chyba tak! bo tćz
to was ta
dobrze w tćj
wodzie święconej
natpiją,
hłubok,
j-az
p o uszy! odezwał
się
z u8miechem gospodarz robiąc
gest odpowiegospodyni, dni. nA rodyt-sia wam nie wolno",- doał
bo tylko u nas jest każdy
urodzony.
ino lęgnąć;
"Kto to ta wić,
co ta lepij, cy takie rody, cy takie
chrzty", rzekł
Rusin.
n Bóg t a ś w i ą n ty m o z c w i c d z i c ć; my t a ś l c p i, - w o p i·
akach to mają"
odezwał
się
gospodyni.
"A już-ci!"
powtórzyli domownicy.

Do str. 119.

11.
l. S w. Ja n. Marcin z Urzrdowa kanonik Sandomier ki okł
roku l 5GO, w dziele: II er b ar z ·p o l ski to jest o przyrodLeniu ziół
et MDVC in folio - mówi o kwiecie Dziewanna zwanym. "Poganki
święcły
D z i e w a n n i e (bogini słowiańkej)
to ziele, i gdy jej dzieit
święcon,
wieazali po domarh, drugie się
nią
opasywł,
a to czynił
dwudziestegn i czwartego księżyca
czrrwca, u nas dzień
Św.
Jana.
Tam tćż
ognie w nocy paliły,
tańcowły,
śpiewały, djabłu
czl•ść
i modły
czynią.
Tego obyczaju pogańskie,
do tych czasów w Poh;cc
nie chą
opu zczac niewiasty, bu takież
to ofiarowanie tego ziela czynią,
wiebzając,
opasuj:lc się
nim. Święto
tći
tćj
djablicy (D<~iewany)
święcą
czynią
sobótki, paląc
ognie, krzesąc
ognia deskami, aby była
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prawa
tańcują

liwętość

a
modlę

Jana wieśnakó
Sobótki będą

a dyabeł
chwalę,

dyabelska, tamże
sp1ewają
dyabelskic picśn
tćż
skacze, raduje się,
że
mu krześcian
a o Boga milego nic dbają,
albowiem w
przy chwale miłego
Boga żadnego
nie b~dzie,
wszyscy czynić
rozmaite złości".

plugawe,
czynią
dzień

a

go
okł

2. Na inćm
micj.cu powiada Marcin z Urzędowa:
"U nas w wiJana niewiasty ognie paliły,
tańcown,
śpiewano,
diabłu
cześć
i modły
czynią.
TPgo pogańskie
obyczaju dotychczas nie chą
opuszcać, rzyniąc
z hylicy ofiarowanie, wie zając
ją
po domach,
się
nią,
czynią
sobótki, paląc
ognie, krzesąc
je tarciem
i opasując
prawic świ~toć
diabelska, śpiewając
pieśn
i tań
drzewa, aby była
cują.
Gdzie obcego rodu za.rnieżdly
się
i przemogły
Lutry, tam sonie wolno było".
bótek odprawić
liją

Św.

Do str. 139. 145. 155. l t. d.
12.

Mythus, 1812, str. 345- 8) mówiąc
o bó... ada, Leli i Polcl (Did) powiada na str. 349 1 że wykrzynawołyi
tych bó tw przy śpiewach
i przysłowiach
sło
wiańskch
ui.ywane, w trojaki podzielicby się
dały
sposób. Wedle
pierwt~zgo,
wspomnione mytyczne bóstwa ukazją
się
w odosobnieniu,
n. p. Lada wetka Lada i t. d. Ileja LeJe! LeJe, srdcc sc ma smeje
one po dwa razem. Wspóli t. d. Werlle dwóch drugich, wy.st~pują
wzywane zwykle Lei i Polel (w znaćj
formie Lelumnie bywają
Polclum, Lerum-Polerum, Did i Lada (Stl·yjkowski i Kcller). Ostatnie
ukazją
się
w formie: Did i L'1da, albo Didi-I. . ada. Że
zatem Did,
Didy, za pokrewne z sanskrycki(·m dhidi (światło,
piękno'ć)
i litewskićm
diś
(wysoki, wzniosły)
oraz za przydomek Lady bywa uważane,
z czego przez kontrakcy<: mogła
powstać
nazwa Didilia, Dzidzidomysł,
jakoby
lia, Zizilia (jak n. p. u Kayssarowa), przeto rodzi się
tylko Lei i Polel byli synami t. j. wyobrazicielami pewnych chwil
Lady czyli stosunków milo nych, po tac zaś
dida jako oc!obnego bóstwa, prostą
mitologów fikcyą,
z przyadłości
istoę
robiącyh.
Wsze(które Hanusz przytacza) przemawia za
lako wiele innych względó
Didem jako istotnie czonćm
bóstwem, lubo nie milosnć,
a wyrażenia:
d id, didko, d ido (serbskie: d od, doda, duda), diada, zachowły
l. liannsz (Sław.

stwach:
kniki i

się

ł

dotą.

2. Hanusz (Staw. Mythus, 1842, str. 365) mówi, że wysokie
słoneczg
LeJa (Amor)
znaczenie bó tw Lada, Lja<la (Yenus) i bożka
spadło
z cza. ero z pierwotnego wysokiego stanowiska na coraz niższy
stopień,
tak że dzisiaj 1ą
to je<lynie obelżyw
słowa
dawane nierzą
dnicom i rozpu 'tnikom Uak u Kollara, w Zpicwankach str. 416-418)
w wierszu: Słodkier
je t jabłko
ze szlachetnego drzewa, - lecz
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ałodemi
ą
brat i siostra w rodzinie, - mnie jednak nieszcęa
dola zmartwieniem dotknęła
- bo moja siostra jest Lojda a mój brat
Lało.
-(K. Szulc: Mythologija ałow.
str. 176).

Do str. U l. nr 438.
13.
l. Gauta War•zatD•ka z r. 1854 nr 332-336 daje Listy
I. J. Krasaewakiego o Poezyi azłcheki~j
i Legendach herbowych.
(Jest tu między
innemi o Piotrze z RAdzikowa, który powrócił
z pół
pierścnm
do narzeezonój, którą
wydawano za innego, dalój o ry·
eo z pobotnym księcem
Sandomienkim Henrykiem do
cerzu : Dąbrowa
ziemi 6więt~j
pociwął
i t. d.).
A. N(oW tój!e Gazecie z r. 1855, nr 67 umieszczono: Słówko
woaielakiego) z powodu artykuł
Kraszewskiego o znakach i legen·
dach herbowych.
Gazeta lVartzatD•ka z r. 1856, nr 129 powiada, że Franc.
40 legend herbowych, z których kilka
Kowalaki na Ukrainie napisł
wierazem cytuje Kraszewski.
Legndę
tego rodaaju przytacza takie Hahn w dziele: Griechi-

•che und albant.che Miirchen und Sagen.

2. Podobne zdarzenie miało
miejsce i w naszych takie czaaach
jak podaje Czaaopiamo Wiedeaiakie Morgen-Po•t (Wien, d. 6 Jlnner
1879, nr 5) które pisze: Eine Verlobung. Die Hausbeitzr-To~h
und Wiseherio Genovefa H a n al i k, bei ihrer Motter, der Hauabeaitzerin in der Gerathofergaaae in Weinhaua wohnhaft, unterhielt mit
dem beurlaubten Kanonier-\' ormeiater Franz U l b r i c h bis vor aeiner
Eiobcrufung im Monate Mai vorig<'n (1878) Jahrea, ein Liebeaverhliltniaa. Ulbrich lieaa aeit dem Tage aeiner Eioberufung niehta mehr von
aich horcn, und daa Mldchan konnte an seinen Heldentod um ao mehr
glaubon, ale aeine Coliegeo und Freunde behauptetcn, Ulbrich aei bei
der Einnahme von Ser aJ e w o verwundet wordeo und im Spiłale
zu
Rag u a a gea&orben. Das Midchcn weinte aich anfangs die Augen roth
und ertrug aein achwerea Schickaal mit Ergebung. Aber achon vorge·
atero feierte Genovefa - ihr "Verlobuogsfeat". Keiner der geladenen
Glate ahote, d&88 daa heitere Fest noch ein tragiachea Eode oehmen
aolłtf'.
Die Freude des Verlobungafeatea hatte unter den Olaten den
Hohepunkt erreicht, ale ein Klopfen an der ThUre vemommen wurde.
Auf du laut ertooeude "Heroin" trat auf KrUcken geatUtzt, die Brnat
der "Todtgeglaubte"
mit Auazeichnuneen geachmUckt, Franz Ułbrich,
in daa Zimmer. Vorerat endloae Stiłe
- apiter "ach!" - und Genovefa lag in den Armen ihrea eraten Geliebten. Daa Verlobungafeat
deaaelben - der auch freiwłg
die
gilt nicht mehr dem Verantł
Vorrechte an aeine Verłobt
an Ulbrieh abtrat - sondem Die~m,
und so wird noch in dieaem Faaching der Kanonier Vormeiater in der
Weiohauaer Kirche seine Hochzeit feiem.
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