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Obudzony w drngim dziesiątku naszego stulecia inte
res do rzeczy ludowych, wywoławszy w następstwie pu
blikacye zbiorów pieśni, przysłów, baśni, podai1 i t. d. obok 
mnóstwa różnej treści artykułów o ludzie naszym , podał 

wielu autorom wcale już nieskąpy materyał ludoznawczy, 
nader pomocny tak do zasilania twórczej ich wyobraźni, 
jak i do rozszerzenia bada1'1 nad ludu tego teraźniejszością 
i przeszłością. Badania w tym ostatnim kierunku, rozpo
czął systematycznie Chodakowski , a popęd przeze1i elany 
wędrówkami po ziemiach sło\via!'1skich jak i ogłoszeniem 
rozprawy o Słowhu'lszczyznie przedchrześcija1iskiej , zwró
cił uwagę badaczy i na Ruś halicką, która, równie jak i 
inne kraju dzielnice, stała się odtąd celem prac coraz 
skwapliwiej w dziedzinie historyi, archeologii i etnografii 
podejmowanych 1). 

1
) Nadmienimy tu, że jeszcze przedtćm, bo na schyłku zeszłego i początku 
bieżącego stulecia, zachęcali do podobnych prac Czacki, Kołłątaj i Sta
szic. Wiatach 1790- 1796 ogłosił B.Hacquet wNorymberdze dzieło 
w 4ch tomach: Physikalisch-politische R eisen durch die nardli
chen Kctrpathen, w którćm obok szczegółów przyrodniczych, nie 
mało także znajdujemy spostrzeżeń etnologicznych i ekonomicznych 
dotyczących Rusi.- Nowy Pami~tnik warszawski z r. 1805 za
mieścił opis wesela ludu z Czerwonej -Rusi. W r. zaś 1811 wydał 
we Lwowie J. Czerwiński dzieło: Okolica Zadniest?·zańska między 
Stryjem a Łomnicą (opis kraju i ludu; jego dzieje).- Zapiski et
nograficzne znajdujemy także i w rozprawach historycznych Siar · 
czyńskiego. · 
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Jelllt_Ylll z najhardziej zm;łnżon_rclt na polu etnografii 
krajowej lll(~żów, by l niewątpliwie ·wacław z Oleska (Za
leski). Wydając na. widok publiczny sporą cz~ść ludowych 
pieśni z Mało- Polski i Czerwonej- Hm;i, wykazał on we 
wstępie do swego dzieła, poetyczne tyeh utworów piękno: 
ści, obok wielkiego ich znacze11ia w literaturze nadobl!Cj, 
jak i ściśle naukowej. Zbiory też najbliższych jego na
stępców, przykładem światłego męża do podobnych prac 
zagrzanych, coraz to nowe a nie mniej ważne ukazuj<!C 
materyały, dawały do zrozumienia, że źródło z którcg·o 
skarby te płyną, nie prędkiego jeszcze każe się obm:iać 
wyczerpania. 

Jakoż, dzięki t~siłowaniom dalr.;zych praco·wnik6w, Huś 
halicka liczy dziś niemały poczet dzieł wi~kszcgo zakroju, 
obok rozpraw i opisów rozrzuconych po czasopi~mach, 

pouczających o zwyczajach i ohrz~dach Indowych czy-to 
znaczniejszych ziemi obRzarów, czy pojedynczych miejsco
wości. Do liczby pierwszych należą dzieła autorów, jakie
mi są: Żegota Pauli (pieśni), Józef Lozit'1ski (wesele), J. 
T. Q-ołowacki (pieśni, przysłowia, opis nbioró,Y), ks. Pe
truszewicz (zwyczaje, obrzędy), 'Vłacl. Zawadzki (obrazy 
Rusi czerwonej), ks. Sarlok Barąez (ha8ni). Do drugich, 
wAród których nie pominięto i Rusi węgierskiej, należą: 

zbiory, rozprawy i zapiski wydane już to w oddzielnych 
broszurach , już w czasopismach polskirl1 i ruskich ogło
szone (w Rozmaitościach lwowskich, Zorzy halicki(j, Słowia

ninie, Rusalce dniestrowej i t. d.), jakie podali: Turow~ki 

(pieśni), IIałka (zwyczaje, pieśni z nad Zhrncza), Szaszkie
wicz (pieśn\), Ilkiewicz (pieśni, przysłowia, zabobony z Po
kucia), \Vagikwicz (rozprawy, pie~ni, zwyczaje, przcR<!dy), 
księża: Błol1ski, Semenowiez i Skomorowski (pieśni IJu
szalewic.z i Toro!'tski (pieśni i obyczaje Lemków), k8. Wit
wicki (o Hucułach), Biełous (kupało), Salamon (kołomyj-



XI 

ki), k~S. 'l'ałapkowiez. I>nrlmowiez, Pawłowirz, Nocl (pie~ni 
z Ru~i w gicrl'!kiej), Karpifn;ki (ka 7. 1 z Samborskiego) i t. rl. 

Nie mai! tt<ż 1 a z każ•lym niemal rokiem rosnącą ma.te
ryaMw .iczbę 1 o.trzymn.i:!: Zbior.11 wiadomości do Antropolo
gii, wyd twane przt•z Akademij~ l .. miejętnośei w Krakowie, 
oraz: Pamictniki Towarzystwa Tatrza1iskiego. 

Po~tanowiwszy skreślić w pełnym ile można obrazie 
etnolog-iczne Pokuria wła::.ciwo;;ci, trważali~my za sMsownc, 
materyał wł:u~m;m starnnicm, podczas kilkokrotnych w tym 
kraju w latach 1870, 187fi, 1877 i 1880 podróży (do któ
rych pr7.yczyniła się i pomoc Akailcmii Umit;jętnośei w r. 
18 7 6) ]).)Z}'8kany 1 a stanowi<!<T treM· głów m! niniejszego 
dzieła, - poprzeć wia•lomo;;ciami ezerpanemi z dzieł, bro
szur i r >zpraw wymienionych wyżej antorów, o ile tako
WL do rznpdnicnia, a h:m sanH:nl i du lepszego wyjminic
nia przedmiotu, przy<·zynit': się mog·ł~·· Dzieła te bowiem, 
pisząc o Husi hali<'kicj w og•ilc 1 dawnły zarazem i szcze
góły z Pokneia pochodzące , jakkolwiek o pochodzeniu 
tćm nie wl'lz~dzie wspominały. W tnki spoAób korzystaliś

my przt>jlcwszystkicm z dzid Wacława z Oleska, Żegoty 
Paulego ks. Pctrmo~zcwieza1 jak i z bogatych zbiorów .J. T. 
Oołowa< kiego: ogłoszonyeh przez prof. Bodjm'u-Jkicgo ,\· cza
sopismir "tfrenin," wraz z knltkim historyeznym poglądem 
na rozw,)j litcratm·y ludowej ruHkiej. 

J\ajobficiej atoli, wzbogaciła nasz materyał ludoznaw
czy Wy:itawa etno'grafiezna otwarta. w Kolomyji w r. 1880 
(od 15 do 30 września 1), a urz~!clzona staraniem Komi-

1
) Korniteł Wyst:lwy pud protektoratem J. E. hr. Włodzimierza Dzie

duszyrkit·go zawiązany 1 a pod przewodnictwem p. Wiad. Przyby
&ła\\skiego dzialaj:1cy, składał sir,: z l f) człunk1iw, którcmi byli pp. 
Jan Oregorowif'z (zastępca przewodnieząrego), Bohosiewicz, M. Gin· 
wac i (s1~kretarz), K. Głucbowski, M. Jasioski, dr. Jakubowski, Wl. 
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td11 \\'.\' ltl'<ltlł'p;n z Inna 'l'o\\'<li'Z. Tatrz<tt't~kiq!;o (nddt.ialtt 

( 'zarnoltor-.;kicg·n) . khlra nlwjJHnwala okn;~,y z po\\'iat•l t ·: 
KolnJnyjskiep:o. Ko~:-~IIWI'Ikil'g·o, lloruddt,.;kieg·n. ~niaty!'J 

Hkiq!,'01 Znh•szezy<·kie:..!;n i Bnn;z<·zo\\·,.;kieg-n, a \\i<~<· w prze
W~lżm·j ez<~~('i z Pokut'ia. w mniejt-lzej znaez:nic ;~, Po<loh 
11ahyte. Pr<l<'r. li<·wie tu nagTnm;ulzon_r<·h prz<'llmiotllw 
}H'Z<'my~1u i prac·y. pn'•<·:t. IW<ln <·enll}Tlt tlla etnograf: 
i nrc·henlng-a okar.<l\\ . posiad;da o11a 11:1<ltn opi:-~y i Ho
taty <lotyezące spllsohn ż.\(·ia. 1110\\ .' • obrz:<~Cl<lw. Z\\)' · 

rzaj/nv i g-nsrl ln<ln , p()(lt\llL' prze;~,, pp .. J. U rrg-orowil'za. 
L. W:\jg·la 1J, Hnzylego .lttn·zet'd\.<~ i .Jana XikityHr.ynn, kt<'•
re Wi'\.zystkic (a nsnhlhric opi~y .fiii'<'ZCt'tki) 1 - o ile ko
rzy:-~t:tć t,tant z ni<·lt <lnzwolnnn,-- nie jc<lcn wielce t'ieknwy 
i ~zaenwny !-lz<·zq~·,\1 <lorztwil.'· do zl1ionlw 1 jakit' już po
:-;iaclaln teka nctsza. 

'\Yystnwn \\ ~Jllllltllicll~<1 1 :-;kttpi,rsz.' na uwiej przestrzeni 
i przy knni<•<·ztn:llt ogrnni<·z<·niu cza!-lu, taJG! mnog·o~ć nl
żnowdn.rl'lt fJk<lZtt\\ zL·hrany<·h ze :-.to .... nllkowo nie wielkiej 
liezhy tllil'j:-.eo\\·o:.,·i Poknt·ia, <lu\\ in1ll;1, jnk dale1't' i po 
za jl'j ~~·ianami także - kraj ten je;;t lwg·atynt \\ za~ohy 
ctnog-rati<'zne i artheolog-i<·zJH!, tro~ldiweg·o tylko i umie
jątnep;o oezeku.i<!<'l' wy.zy:;l<ania i zuż.vtkowania. 

h opis.iw też , już-to wi1~c·ej już mniej tre~eiwie (w mian: 
(,hfito~ei pozy:-;kaHl'g·o prze~ mH; materyalu) 1 w llinit'jszt:m 

Kawt•t·ki 1 ks . . \l:ll'tiui , A. \L1trjko , J . ~t.llmlau,ki (skarłllllk ) , \\. 
fol('lta~· ~ · r 1 ~lunir•wski, c! r. Tr:wlt!l'llh ~ r;.:-, L. Waj;" l i O. Kolbl'rl-{. 
Z Wystawy !Pj, z:bZC't.yc·otH'.i odwiedlinami Cr :< arz:\1 Areyksi :1i.ąt K:l
rola, Luclwika i Hajncra 1 orat. w i!' lu inny l' łl dostojny!' h osi, b, - a 
kltirl·j artystyl'tnótn przy>trojPuirm kinował p. 'f;td. l:ybkowsld -
zdawały spr:nn: ( 'zasnpism :t krajowe i zagraniczni' ; 11 na~ pisali n 
uit ·.i o\J~I.I'rnit ·j pp. ~tnu Tarunwski, Lozit'thki , :\f<·r11nowie1., .Marceli 
Turka11ski (w I :'I!JOdll. ill11sfr. i ll'['•lrOII' t: l( ), Uui<!WIISl i t. d. 

'; Ogl()szonc juil po ('zc•;ci w Pa111i('lJ/Iktt Towarz. Tałl·za!tskicg_u. 
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przedstawionycli dziele, łatwo <·zytelnik poweźmie przeKo
nanie, że każde ";cmal sioło, każlla osada i miejscowość 
dolno-pokucka, mimo wspMno~ci cel'11 og<llnych, zasadni
czych , zdołałaby w szczegMadt wskazać nietknięte 'lotąd 
piórem badacza a zapit~ania go<lne odrębnoHci. Dostrzegać 

się one tlają, już na pierwszy rzut oka, w ubiorach; a ja
k~-ż ich mnogość w śpirwach i w tak suto obchorlzonych 
obrzędach weseluyrh ! 1

)- I dla tego żywimy nadzieję, że 
publikacya nasza zacltq<·i mwh~· w hliżHzej z ludem zosta
jące styczności, jakicnti l-i~! mianowil'ie duchowni i nauczy
<'icle, do pomnożenia skarhnil'y tej zhionSw rzeczy hulowyeh, 
nowcmi nahytkami i wy<lania takowych na widok publiczny 
z nicwątpliwym dla literatury i Hn, •~jętnoś<'i pożytkiem. 

Wiadomo, jak ważm! <'z<:Ać dzieła poświęconego etno
grafii, stauowią iliH~tracyt·. 'l'o t1'ż przekonani, że dzieło 
pozbawione tyl'hżc, zairdwie w połowic spchti<': swe nau
kowe zadanic jcHt z<lołnl~lll, doh!I'Z:llll)' <lo niekt1lry<-h na
szy<"h opisów wizen111ki t ·ptlw miejH<'OWJdt, na jakie nas 
stuć było,- · żałują e, że ~roclki, jakicmi rozporzą<lzamy, 
nic dozwalają nam rozwim!,: w <•dpowiednieh rozmiara<"h 
i li<'zhic, 1'ał1'go typ1lw pnkn('kil'lt hngaet\\ a. 

') Są - - na prz) klnd już i wwnr n'•i.11i1·e w k ztałrie i ozdobach 
korony 11 l'selnrj l wi:mka z barwiulw z pozłotką) jnki J'annamloda 
ma ua !:)lowit', toż i w twloiJarh korowaja i dercw,·y. l'an-młully 

wysok:l zwykł no i~ I'Zapk~ z czam<'~O baranka z wiankił'mj mirj
IWami atHii (osobliwie gdy wcs1 Ie odbywa sit: latem) rzapk~ t<; za
stępowa<' juł. poczyna k:tjwht z (tu wi<;k zy 1 tam muirj .. zy) g~11to 
w gil'rdany i pawic Jll'l.)·. tn~jony phirn. 





Wlośćianie z Czortowca pow. Horodeński. 
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KRAJ. 

Nazwa Pokucia, jakkolwiek samem tej ziemi położeniem
na krańcu (w kącie) południowym dawnej Rzeczy{JOspolit~j 

polskiej dostatecznie usprawiedliwiona. (Po-kutie, Po-kącie), dał& 
jednak powód do rozlicznych wyrazu tego tłumaczeń, które w roz
prawach swych przytaczają między innymi, Bielowaki i Kirkor, 
najobszerni~j z nowszych autorów, pod względem historycznym, 
o Pokuciu piszący. ') 

Granice Pokucia, jak to słusznie zauważył Kirkor, . ściśle 
oznaczyć się nie dadzą, bo nie będąc określone administracyjnie 
ani etnograficznie, zaleine są od stopnia razwartości, jaki się 
kąt o w i temu kraju nadać autorom podoba. Ztąd też różną bo
kom jego na(lawali rozciągłość: Pol, Szaraniewicz, Tatomir, 
Widmao i t. d.- Bielowski mówi: "Mil!dzy ziemiami dawnej Pol
ski, Pokucie ma swój od t ębny typ, jak i osobne swoje nazwanie. 
Oddzielone Dniestrem od reszty ziem Rzpltej w stronie północnej, 
a z innych stron górami zasłonione, stanowiło jakby o s t a t n i 
jej k 1\ t' głęboko w stronę południową pomknięty; zamyka. go 
w południowej stronie Czarnogóra jakoby ściana" i t. d. 

') P ok u t· i e przu Au g. Bieluwskiego (C z a t1 krakowt~k'i, Dodatek 
mie iętzny za Czerwiec H~.'i7 r.). - P ok u c i e pod względrm 
archeologicznym p. A. H. Kirkora (Rozprawy wyd z. hiat.-filozof. 
Akademii Umiej.: tom. V, 1876). 

K. Widmau (w Dzienniku Wara z. z r. 1854, nr. 106) mówi: 
"Całe Nad-Prucie, odciąwszy kawałek Bukowiny, nazywało się 
Pokuciem, którego nazwa, lubo ją niektórzy wywodzą od p o1c u ty 
grzeszników tu na krańcu do pustelniczego skazanych życia, pocho
dzi od wyrazu miejscowego ku t czyli kąt." - Ób. takte: Dzię
dzielewicza wycieczka (Pam. Tow. Tatrz. 1877 str. 4~). 
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LJ<twniej rozumiano pod tem mianem (w szerszem biorąc 

je znaczeniu) c·Lłą niemal ziem~ Halicką za-dniestrzańską, 

a w nowlSzych czR~ach, · cieśniw~zy nieco jej granice, cyrkuły: 

Stanistawuw:>ki (<Hl gór począwszy a~ po Dniestr) i Kołomyjski. 
Zaliczając do ludnosci Pokucia niP.ty lko ludnośc równin Nad-Pru
cia i pongór~ką Nad-nniestrza (t. j . ludność nizin), ale i gó
r a l i Hucułów, a dawniej i Bojków w Stryjskiero także') . -
miano bardziej na wzgl~dzie geograficzne ziemi tej położenie 
jak i jej polityczne stosunki, niż etnograficzne mieszkańców w ła
ściwości. A jednak ludno'ć nizin i ludność gór, mimo pewnych 
cech wspólnych, ukazuje dwie odrębne etnograficzne grupy, jak 
tego dowodzą nietylko opisy sposobu życia mieszkańców, ale ze
brane dotąd ich pieśni. zwy~zaje, właściwości mowy i t. d. Jedną 
z cech. wybitniej ró;i,nicę d~ uwydatniających, stanowi ubiót·. 
Malownicze, i dostatnie przybraniP Hucułów, równie jak i stroje 
Hucułek, wiPlokrotnie ju;i, opi~ywane (opisał je między innymi 
i k. Sofron Witwicki). nieco odmienniej, przed,tawiają się niż 
ubiór mieszkańców nizin, co pokazuje u tych ostatnich kształt, 
prostota i barwa (czama) sieraków, krój spodni, - jak i przy
strój peremitek i zapasek u kobiet. 

Dniestr, północną Pokucia stanowiący granicę, wciśnięty 

mięozy dwa pasma wysokich , stromych, skalistych wybrzeży, 
miejscami tylko się roz8zerzaj[\rych, zatacza nurty swemi liczne 
w wyżłobionym przez iebie gruncie łuki i zakręty. Rzeka ta 
w czasie wylewu wód, osobliwie wiosennych, śniegami z gór 
zasilanych, wielkie na całem· nadbrze:i.n sprawia spustoszenia, 
zalewając nisko poło;i,one sioła, zrywając mosty i promy. Stan 
ten wód trwa dni kilka. Lecz gdy wudy wracając t.lo ścieśnio
nego rzeki łoiyska ustąpit~,. pozostaje po nich narnut wielce uży

źniający l;! ki i pola. o ile takowy w zbyt grubych nie padnie 
na nie warstwach. 'l'ott>i brodzą tu w~ród bujnych traw, rozJi. 
czne sta(la wotów. :-;pęc1zanych na, tr.1mie do stacyj kolejowych 
dla przeprawy ich do O:,;wir,rima, Ołomuńca i Wiednia. Główne 
jarmarki wolowe odbywają · ię w ~urawnie. Wojnitowie, Bot-

1
) BirlowRki mówi:1r na l' t r. Gf>8 o monastC'rzc Rkit w '1\lania wie 

(w tryjHki(·m) rytujr słowa Piotr:l. 1\lohyły z dzieła jt'go: L i t o s, 
wydanrgo w Kijowie r. l G .J. i: , Pójd.il na Pokucie do Skitu, tam 
znajdziesz (zakonników)M i t. d. 
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szowcach i t. d. a hanrlel ten, wielkie kuprom przynoszący zy:ski, 
pozostaje rlotychczas przeważnie w ręku Ormian i Żydów. 

Od Stanisławowa ku południo-w~rhodowi, śdele się rozle
gła nizina. od strony zi\chodnhij t_ylk0 ciemną ścianą Karpat 
orl ci ęta. Poh tu żółcieją. knkurutlzą i tytoniem, a złocista roślin 
tych bar wa świecąc po polach i po ogrorlach siót, krajobrazowi 
całemu czysto już połnrlniowe nadaje piętno. Ziemia to rlolno
pokucka, mlekiem i miodem płynąca. lubo i jej także mieszk ań
com wiosenne Prutu wylewy boleśnie nieraz uczuwać się dają. . ') 

Pokucie, narler żyzne w dolinach, ma znów w podgórzu 
buty i warzelnie soli (banie), a w górach wyborne dla trzód 
pastwiska. Lasy pokrywają znaczne jeszcze przestrzenie. Tu na
leży tak zwany Czarny l a s, na ogromnych obszarach po nad 
rzekę Łuk iew rozciąg-ający się, dziś już wielce przerzedzony 
i po za obrębem Pokncia leżący; tndzi~>ż las zwany C h o ros n a, 
poczynająr.y się od Nadworny i Delatyna, a ciągnący się. werlle 
Bielowskiego, ku !'lamemu Dniestrowi z pewnemi przerwami (dziś 
w rzeczywistości kOJ1czący się już za. Sołoiwiną i Otynią) . Bie
lowski sąrlzi, że bagna i trzęsawiska jego poc1Jlonęly niegrlyś 
resztki niedotłuczonych bożyszcz Pokucia, o których jakaś wieść 
głucha po dziś-dzień przechowuje się u ludu. Tu wspomina on 
o owym kamieniu mającym pt·zerlstawiać dwie osoby, który hr. 
Kalinowski z nad brzegów Dniestru sprowadził do Kamionki 
Wielkiej, by go ustawić w swym ogrodzie na wzniesionej umyślnie 
na ten cel kamiennej podstawie. a o którym następnie pisze 
tak że i Kirkor:Hobendorf. który kamieti ten oglądał i za posąg 
J.Jela i Polela poczytał. mówi jednak, ie wklę1'lłośó jego zagłę-

1
) "Na g-1\rnym h irg-u Prutu, bryly :.!'laz1iw z pO('Zl)!ku ~zorstkic 

ociet·aj:! ~i~ ~ladkn na ofnt·wtty r y t't (żwir grnltn ziarniRty) i odtok 
rzeczny, jakim RlJ. wyściclnn<' kot·yta rzr~ g·,·~~·ski<'h. Rynirm tym 
wy~;ypuj:J. uli<'e miaH! nntlhrzr·żHył'h. Dalej z wolniejąrym Rp:ul
kiem i z Rlahszym pr:~rlcm, wntl~ Prut n nim;:]_ roraz drohniejszy 
·y1'1 (w biegu · srerlnim). Narp;;zeir '" rlall'lzym toku rozciera się 
ryit nn miałko i zamirnia ~i<~ " namul i drobny piasek, który 
cz~ścią odłlypujf' się ·n n hrzrgo" ·i:-lk:tch i przysparza okolicznym 
. <iwn inom urodz:tjnej glrhy, !'z~Aeią za!\ spieszy m~tnemi falami do 
uj · cia . wego, g<lzic rozlc~dr osnrlr.a łnwire. (Geografij e Tatomira, 
P ola, oraz A. 'Visłickiego, Lwów 187r. str. 481 i t. d. L. Wajgel; 
Ry s m. Kołomyi, Kolomyja 1877 str. 65). 
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biona. jest dłutem u góry tylko; w całej reszcie nie można. prawie 
dośledzić ręki kamieniarza., prócz jednego rysu środkowego 
rozdzielającego dwie osoby. Ludzie prości (mówi dalej Hohen
dorf) zowią dotąd kamień ten swym bożkiem i biegają do Ka
mionki strugać go na różne zabobonne lekarstwa.. Kirkor upa
trując na nim również znaki d wócb osób płci różnej , sądzi go 
raczej być wyobrażeniem Dażboga i Łady. W r. 1877 oglądaliśmy 
i my także ów kamień czyli b a b ę wespół z pp. Przybysławskim 
i Kopernickim, lecz wyznać musimy, iż nie znaleźliśmy aby 
wklęsłości i wyżłobienia w nim dostrzeżone, upoważniały do 
innych przypuszczeń nad prostą, i to dość nieudatną igraszkę 
natury. 1

) Ważniejazem natomiast byto potwierdzenie wiadomości 

') Oto co o wzmiankowant•j babie powiada K. Wl. Wójcicki (B i b l i o c. 
Warsz. 1857 tom IV Rtr. 2~0) : "W roku 1R:l2 mieszkając na 
Pokuciu, a słysząc wiele o tym kamieniu, odwiedziłem In·. Kali
nowskiego. W pokoju w którym spał i przesiadywal, znalazłem 
wiele zabytków z wykopalilik: mi~llzy temi najciekawsza była 
urna dochowana w całości 1 owini~ta dobrze zachowaną szablą. 
Jestto jedyny tego rodzaju zabytek w wykopaliskach na8zych. Za
prowadził nas właliciciel do ogromnego ogrodu, aby pokazać swego 
LeJa Polela. W pi~knym klombie starodrzewów, gotowa już była 
wymurowana wysoka podstawa z dniestrowych kamieni (winno być: 
z granitu), a obok na darni leżało bożyszcze. Z riekawoflcią i hn.cznie 
obejrzałem te u kamień : był to rodzaj piaskowca zbitego, długi na 
5 łokci, szeroki blisko na 3 (dokładniejsze wymiary polłaje Kirkor). 
Żadnego śladu dłuta n :t nim nie hyło: w poilrodku Aamym by lo 
wyżłobienie, ale raczćj od wymyeia woth}, niż od r<:ki ludzkiej. 
Wyżłobienie to najgł<:bsze w niekt1iryd• miejat•a<•h, miało około 4 
cali. Ślady dłuta wskazywam' mi p•·zpz hr. Kalinowskiego, były 
w wyobraźni jego, a nie na kamieniu. Ale ciekawą •·zecz opowia
dał. Kamiei1 ten nic zoHtał od niego wcale w rowie waleziony, ale 
stał na rm~stajnych drogach. Lud ruHki, jak pragn:1l de:<zrzu, to 
kładł go na. ziemi; jak pogo<ly, to stawiał sztorcem nn rn11łym 
kopczyku. Ze llotątl przywiązywal pewne podania do te~o ka
mienia, dowodziło, że na rogach jego były ślady skrobania go 
nożem, a proszek taki Rusini używali do lekarHtw harllzo skutr.
cznych, wedle ich mniemaniu. Te widoczne Rla<ly skrobania i to 
świeżego dosyć 1 uważał hr. Kalinowski jako dowody rzeżhy nie
wprawnego dłuta. Czy dotąd ten kamim\ istnieje, nir wiem; za w· 
sze, jako wyobrażający a y m b o l bogoslowia pogańskiego, godzien 
zachowania w jakiem muzeum archeologicznćm." 
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powziętej przy tej sposobno ~ci. jako l ud tutejRzy nazywa. babę 
1ię komy, a przywi~zując do niej moc fetyszowską, przewraca 
j~ z jednej na. drugą stron Q, gdy chce mieć deszcz lub suszę 
i wyraża się wówczas: kumy obernuty. Więc twierdzi, że 

młał to być kum i kuma, którzy wkrótce po chrzcinach dziecka 
(które razem trzymali) wracając w niedzielę z cerkwi do wsf 
opodal położonej . zatrzymali się na drodze i spółkowali, skut
kiem czego natychmiast w kam i e 1i. zostali obróceni 1

). 

Prut i Czeremosz w wyi.ynadl gór ~rMła swe biorąc, prze-
. dzierają się przez pokłady skał i zachwycające (jak się wyraża 

Bielowski) tworzą miejscami wotlosva.dy .• znany jest wodospad 
Białego-Czeremosza koło Hryniawy. Nierównie atoli piękniejszy 
jest wodospad Prutu pod Dorą za Deiatynem i wodospad Ma
niawki pod wsią Mania.wą (dzi~ już po za obrębem Pokucia.): oba. 
w uroczej okolicy i licznie przez udających się w te strony na 
kf\piele gości odwiedzane . Piękny wodospad pod Dorą, któremu 
uie ·bez zaehwycenia przypatrują się widzowie dzisiejsi, sprawiał 
nierównie większe wrażenie w czasach dawniejszych. Woda bo
wiem jego. w wydrążenie skały uderzając, wydawała. przedziwny 
dźwięk, a wyobraźnia przodków naszych na wzorach staJ•oży
toych ukształcona, wystawiała sobie Syrenę w nurtach Prutu 
nkrytą i głosem cudnym przychodniów z dalekich stron ·ku 80bie 
wabiącf\. Było to jakoś pod koniec wieku zeszłe~o, gdy na~łemi 
ulewami wezbrał nadzwyczajnie Prut. Fale jego, ile się zdaje, 
rozerwały lub zaniosły gruzem owo wydrążenie - i Syrena Po
kucia, której głos dziś jeszcze starzy ludzie pamiętają, umilkła" '). 

Zwiedzającym wodospad .Mauiawki dają się widzieć w od
ległości kilku staj ogromne rozwaliny głośnego niegdyś mona
steru Skitu, o którym piszą Hielowski, Wa.gilewicz i Łomnicki 
cPamiętnik 'l'ow. Tatrzań. krak. 1878, t III. str. 35). 

Bielowski, mówiąc o osadnictwie tych stron, które ocr&y
wiście w górach nie tak szybkim jak osadnictwo na. żyznych 

1
) Podobna tradycyja, jak o tem słyszalem w Czortowcu i Baryazu, 

obiega i o innej pot1ohnćj b :1 b i e, kt(•ra znajduje się w półno
cnej stronie miaHta BuczatZIL, blisko w:;i Pctlikowce (na drodze: 
z .B u c z e c i e d o P d l y k o w~ e) pod lasem, o 150 kroków od 
drogi, równi et ku m z .ku mą nazwanĄ;.· (Lud Ser. XV str. 51). 

1
) Górne pi~tra wodospadu rozsadzono prochem dla ułatwienia spła

wu drzewa. 
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dolinach pos~powało krokiem, wskazuje że ja~ Herodot wspo
mina o· źródłach Dniestru, który z wielkiego miał wypływać 
jeziora, a w jedn~j z jego nadbrzeżnych skał widziano ja.koby 
wytłoczonl.\ dwułokciOWI.\ stop~ Heraklesa (ob. Lud 
Ser. XV str. ó2.). Z czasów po-herodotowych nie zaleciało do 
nas ani .jedno podanie 1 ani jedna wiadomość 1 któraby wyraźnie 
n& ten kraj i jego mieszkańców wskazywała. Nie wiemy o ile 
dotykały go ruchy i wędrówki ludów spowodowane wojnami 
Trajana w Dacyi, ani jaki rodzaj życia wiodły tu bl.\dŹ owe ludy, 
o których czasowym pobycie w tych stronat'h głosili Ptolomej 
i Nestor, bl.\dŹ te o których zalatywały do kolonij greckich po
głoski, bądź też przychodnie późniejsi; to wszakże pewna (po
wiada. Bielowski), że gdy u źródeł Bugu i Styru oddawna już 
rozpierano się orężem o posiadanie urodzajnych ziem i grodów 
czerwieńskich. Pokucie wraz z Multanami i Woloszczyznl.\ (jak 
o tem wspominaj/.\ pisarze bizantyńscy) widziało długo jeszcze 
u siebie koczownicze tylko, z nad Wołgi wyparte, wa.łęsajl.\ee 

się hordy Pieczyngów, Uzów i t. d. 1
\ 

Twierdzenia Bielowakiego (osobliwie co do czasów po-he
rodotowych) zbij&jl.\ jednak, jak sądzimy. liczne t znajdywane 
obecnie w łonie ziemi jak i na jej powierzchni zabytki, miano
wicie: borodyszeza, groby, urny i t. d. wskazujące owszem, że 

dość gęstem musiało niegdyś być kraju tego zaludnien.ie, a lu
dnośc ta, stałe już wówczas zajmując siedziby, nie bez pewnego 
zostawała stopnia cywilizacyi. · 

Wiadomości podane pru.z Długosza. 1 są ciekawe i cenne, 
lubo miejscami bałamutne Pierwszy z pisarzy, zna. on nazwisko 
Pokucia. Z opisu jt~go pokazuje się, że rzeka, którą dziś By
strzyc/.\ nądworniańską nazywają, nosiła miano Tyśmienicy1 co 
t6m jest podobniejsza., że podziśdzień jedna ze wsi nad nią po
łożonych, zowie się Tyśmieniczany. Rzeka. Seret wpadająca z le
wej strony do Dniestru, poplątana jest u niego widocznie z Se
retem na W ołoszczyznie, wpadającym d? Dunaju. 

1) Czasopismo Bibliot. nauk. zakł. Ossolińskich z r. 1829 1 1830 
podaje wyjątki z dzieła po Siarczynskim pozostałego pod tytułem: 
Dzieje Rusi czerwonej (jest tu mowa i o Pokuciu). W tomie l z r. 
18.62 tegot pisma mieści się i Bielowakiego: Królestwo Galicyi 
l Halicz. Halickie grody. 



Z osad Pokucia o których jaki-taki ślad w dawnych ju~ 
czasach natrafiamy, W:'lpomn ianą jest Kołomyja pod rokiem 1240 
z poworlu soli swej, przez kronikat•za Wołyń kiego, 1

) i w tymże 
samym czasie zacytowany tamże grórl W o l y n i n , a nl\ 
górnym hiegu rzeki Stryja ( wóWl'Zas rlo Pokucia zaliczanej) 
S i n o wód z k o z swoji m monastyrem Bogarodzicy, w którym 
Daniel ksiąi.e z Wt~gier wracając stanął noclegiem, a ujrzawszy 
nazajutrz tłumy ludu przed 'l'atarami w góry pierzchające, na
zad do Węgier, a ztamtącl przez Bardyów do Polski uciekał. 

W ułamku geograficznym z pierwszej polowy wieku XIV (któ
rego ko1Jiję pokazywat nam Bielow:;ki) wspomniany jest ~yda
czów (Zucleczew) na ujściu Stryja, a na słonej rze<'e Drohobysz 
(Drugabec), daleJ Sambor stary, Staremiasto, gdzie leży ś. Onufry). 
Jest wreszcie mięrlzy ludem podanie, jakoby wieś Zawój (ZawiJ) 
w Stryjskiero niedaleko Katusza le~ącą, założył jeszcze król 
Andrzej (123l--1234 r. ). 

Pomieniony kronikarz wołyliski wspomina pod rokiem 1229, 
:le król węgierski Andrzej. przez księcia Daniela, którego Po
lacy posilkowali, od Halicza odparty, cofał się z niedobitkami 
po nad Prut rt.ek1:, przet. góry du Węgier. Zaś pod rokiem 1235 
mówi tenże. że ilościstaw ksi<1że z wyprawy przetl. ięwziętej na 
Litwę, ku domowi wracając, grly się dowierlzial iż Halicz ubie
żony juz je::.t przez Daniela, uciekał do Węgier przez B o r s u
ków-dział i przybył do Bani zwaneJ Ro<lnia, a pogotł przez 
Daniela za stronnikami Ro::>cistawa wystana, ścigała ich a2 do 
góry, która w rękopiśmie J ermołowskim nazwana jest T a trą. 
Zagadkowe te miejscowości czekają jeszcze wyjaśnienia. 

Inaczej mż z osadami podgórskiego Pokncia, które wedle 
twierdzeń Bielowskiego niezbyt były liczne i pó;me t?), miała 
si~ rzecz z tem, co koczowniczemu i pasterskiemu życiu przy
siniało. Tu wykazuje Bielowski życie poniekąd odmienne pa
sterzy, właściwie pozostatków rozmaitych hord koczowniczych, 
a następnie i prqbyszów z Wołoszczyzny i ~lu l tan, którzy ślady 

1
) O znitllacb słonych w okolicy Kołomyi wspomina prof. Alth 

(w Roczniku Komisyi fizyjograf. krakows. z r. 1871) 
i prof. Wajgel (Ryt! miasta Kołomyi, Kołomyja 1877 str. 
10\J). W now~;zych cza, ach odkryto także w okolicy pokłady węgla 
i obfite żródla nafty. 

2 
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swego pobytu pniostawili uutącl w nazwach gór, kotlin, połonin 
górskich i t. d. Ludy te, z postępem czasu z lurlnością ruską 

zmięszane, wytworzyły · W górach prawdopodobnie ową odrębną 
etnograficzną grupę Hucułami zwaną, o której iyciu i zwycza
jach, prócz Bielowskiego, cenne jui po,lali wiadomości Wójcicki, 
ks. Wagilewicz, ks. Witwicki. Zawadzki i Gregorowicz. 

Pokul'ie, równie jak i inne r>rO\\ incyje. ma swe wielkie 
historyczne wspomnienia. Bielawski opisuje szczegółowo hołd 

Stefana hospodara :\fultan i W ołoszrzyzny, złożony ], rólowi Ka
źmierzowi J agie"lloi!Czykowi r. 14tl5 na !JOlach kolomyj:skich, na 
pamiątkę którego poRtawiano r. l 877 pocl tP.m miastem obeli:sk, 
przy uroczystym ob<·hodzie w ktt:nym cała lndnoś(; miasta i oko· 
licy l.Jrała. nuział. Uale.i minvi l~iolowski o wyprawi~ 'l'arnow
skiego, ktury odebrał W ułuchom Gwo~rlziec i na głow.; ich !JO
raził r. 153 L pod O bertynem, 'J o ua'paclzie Tatarów pod wodzą 
Kantemir-baszy w r. l G:!4 i obronie zarz·~uzont>j przez Konier.
polskiego, o załvż.eniu f:)tanbł<t w owa przez Putockich t w r. l G24 
według ::iiarczynskiego, a r. 1 O :i i według wydawców· Staro
żytnej Polski), wres7.<:ie o tegllź. miasta jako i o Żór~twna 
obronie. od Turków za króla .T ana II l. 

Po skreślimin zuarze11 historycznych, przysł!;puje Bielowski 
do szczegMów ż.ycia wewnętrzneg·o hulności , do wiary w duclly, 
w czarownice i ćzarutlziejstwa, i opi~njt~ tryb post1wowania kar
nego w sprawach teg-o ro<lzaju . \V koiH:u daje obszerny zarys 
życia hajdamackiego i zbójPekiego w górach i kar na opry:szków 
wymierzanych. 

Za stolicę !'okucia ttwa.i. ·c~.ją starui..' tną, dziś rozlegle zabu
dowaną i wesołą Kołomyj~. równie głośną w kolomyjkach (śpiew
kach), jak nim iP.:-;t Kraków w krakowiaka.rh. ·~) % zit:'louych łt~gów 

1
) Pod Oh~rtym·tn plyuil.' strunlit·ft zwany "rwa wy m l' u t n ki t'lll 
ztąd, ze JI>'ZPpdniouy rialami wrng-t iw, krwi:l i t• h zafarbowany 
został. Przypomin:1 to rzPkt~ Trup i t• 11 i t· t: pod Kiclr·ami, gdz.ic 
Stefan ('zarnPr·ki potopił Rt.wctltiw. 

2) Ol.ta<'Z Lcupoltla W aj g la : H y s m i a s t a Kol o my i (Kołomyja, 
lł:l77, Htr. tl7 '· Nazw-: jruni wywodz:! od: r o l o 11 i a (f):-;a•la 
rzymska), in11i (HzaraniL·Wif·z) •Hl o"atly kołu )lyja (t. j. rzeki), 
inni (k<~. Petrusiewit·r. ) tul C łt o l m i m y .i a (pag-•irka nad 1"7.('k:~) 
inni wre;;ui<' ut! KoiL•mana krula l!alil"ki.-go,. ktLir~· ją w r. l ~1 · 1 
miał założyć. Lud wyprowadza nazwt: ou potoku Kołomyjki, 



;Nad Prucia odsłania się ztąd kn stronie zachodnio-południowej 
widok na wspaniale dźwigające się piętrami Karpaty. które 
wieńczy w odflali sławna w pieśniach opryszków Czarnohora. 1

) 

W Kołomyji wznie~iono też uroczyście w d. 16 Września 1880 
roku pomnik poecie Fr. Karpińskiemu; Komitet zaś oddziału 
Czarnol10rskiego Tow. Tatrzańskiego urządził i otworzył pod 
przewodnictwem p. W ład Przybysławskiego w d. 15 Września. 
1880 r. dwutygodniową (do 30 Września t. r) Wystawę et-

' n ogra fi c z n ą z powiatów: Kołomyjskiego. Kossowskiego, Snia-
tyńskiego, . Horodeńsk i ego. Zalflszczyckiego i Borszczowskiego, 
z któr·ą połączył wystawę zabytków dawnych i przedhistory
cznych, tudzież płodów górskich. Wystawa ta, nagromadziwszy 

z czego . utworzono i~r:lszkę słów, iż po<lróżny jadący od Zabloto
wa gdzie kol a , wego wo7.11 z a b l o r i l, tn je dopiero w tym po
toku olJmył (ko ł o my 1 t). Na przrc·iwlrgłym br1.rgu Prutu, w Os
krzesińParh, słyszał prof. Wajg:el dwa podania; wecllug jednego: 
miał tam nic~dyś Rtać klasztor; wrllług drugiego stal tam zamek 
który wraz z bojarem swym (że bojar trn wyciawal bale w CZJlSie 
wielkiego postu) zapadł si~ w ziemi~, a na jrgo miejscu utworzyło 
się jezioro ( ozero) dotąd istuirjąee. Do podaft tr~o t·ndzaju na
leży i to, które przytarza L. Wajgcl (na str. 110\, n.J:uląe z Ko· 
łomy i clo Kniażdwom, ma sit: po lewćj r~ce najpierw pagórek 
zwany łysą górą, potrm nast~pt~je P o p o w a h o r a, na której 
mieli Tatarzy ściąć glow~ popowi. U st•ip tej g6ry miała się z a
p aść d z w o n i c a i tlzill s l y t l t a, t'· p o d z i c m i ą wrdlug podania 
d z w o n i t• n i e tylko na Wirłkanoc i Zielonr świątki. Po niej 
wznosi si<: ~<'>m Rpanzi i Os<'rrdok. Kolo gtlry Sp:mzi, u stóp któ
rej znajduje ~>i<: ha.~no: o z c r o k o,. o l rwy c i e, d7,ieli s i~ Prut na 
2 ramiona. O gth·ze Hp:ntzi panuje tu przr~ąll, że zamyka. w sobie 
skarby i w nocy H i c: o t 1\ i c r a. lJawtlirj .-Ittż,yła zbójom za 
l:lChronisko." . 

1
) Kar. 'Vidman powiada, ż<' "w<•• l h• wyobrażenia cał(lj tutejszćj 

Rusi z <lolin i gór, uiemasz nic pit~kniPj~zrgo na świecie nad 
Kołomyje:. Kiedy wojska ~przymirrzouc weszły w r. 1815 do Pa
ryża, by lo mi~łlZ) nirmi i p:m~ pnlk<iw z galiryjskićj Rusi; zapy
tani z nirh żoluierze i jak im Hi·~ pudoh;~ Paryż f odpowiedzieli 
jednomy~lnic: L i p s z c n n aR w Kol o myj i. Jc.:zyka wszakże 
francuzkirgo, offiecruwic uczyli Hic_: ch<:tnic. te jednak niełatwo 
było potem w stolicy Pokucia znaleźć wirlu mówiącyclt dobrze po 
francuzkn, a wszyscy mówić tym j<:zykiem pragnęli, ztąd urosło 
tu znów o żle nim rnówią,·ych wzgardliwe przyslowie: F r a u .c u z 
z K o l o ID Y j i. 
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mnóstwo w zakres etnografii wclwuzących przedmiolów, miano
wicie typów hHlności i wyrobów jej przemystu . data i nam sa
mym także spo:-1obność do wzbogacenia i urlo, konalenia wiado· 
mości w niniej. zem zawartych dziele. ') 

Śniatyn, nadgraniczna niegdyś twierdza i główny punkt 
wojenny polski w czasie wypraw nieszczęśliwych na Bukowinę 
i Jfnltany. i:tuiał już jako miasto za Jana Olbrachta. 'l'u on 
odetchnął po ciężkiej klę ce zarlanej m n zdrada,: straciwszy 
w la ach Bnkowiny kwiat rycerstwa i szlachty, dat powód do 
smntnPgo przysłowia: Z a król a O l brach t a, p o g i n ę ł a 
s z l a c h t a. Z rlawnych czasów Rzpltej pozostałe starosi w o Śr:ia
tyńskie czyli Z a h t o t o w s k i e, rozparl lo się na częśd, które 
poprzechorlzity na wtasnośr rozmaitych rorlzin szlacheckich. W tej 
to okoliry (n p. Dzierzkowskiego w Siemakowcach nad Pi·utem) 
~.yd jaki~ po r. lA 12 orlgrywał przez czas pewien z poworlzeniem 
rol~ k ięcia Arrakań:kiego (7. Tnrłyi). o czem pii"ali Widman 
(Dziennik 'Varsz. JR54). L. Siemieński (Wieczornice) 
i inni . 

. Hororlenka równiP jak i Rniatyń , na gr11nicy Bukowiny 
potoi.ona, jest po Stani. ławowi t>, Rołomyji i Śniatynin naj! u
dniej . zem miastem Poknria Leiy na wzgórzu i posiada kościół 
wraz z klasztorE'm (niegdyś) k __ Mi ~yonarzy, fnnrłowanym w ze
. złem ,tnlf'cin przpz słynnego Mikołaja Potockiego starostę Ra
lliowskieg-o. 

Pokncie nkar.nje takie zwaliska kilku s t aroiyt nyrh zam
ków: rio najuhszerniejszyrh nale:i.ą ruiny narl·dniest.rzań~kie 

w Tlalir·zu , Ra.knwcn jak i Czt·rnelicy w pobli:i.n Dniestru. 
POJd względem . taro:i.ytniczym zbarlał Pokucie obszerniPj 

i z niPmałą rlla Archeologii korzy~rią A. Il. Kirkor. W roz 
prawie swPj u•ha.r·z· Rozprawy i Rprawor.dauia Akademii 
UmiP.it:tn. w Krakowie, wydziału histor filo;;; Tom V, 1876) 
opi,-al on .i a ski n i P: jPclną pod Trybotowatą na wsc·hód Ch od
mierza, clrugl! przy wsi I sakowie, trzecią wśród hołdów czyli 
1.> a n cl wa.!Jiennj'('h pod Czortoweero, czwartą we wsi Żabokru
kach; zwrócił przytem uwagę na uawne wyroby krzemienne, 
kamienne i gliniane. Z grodzisk, wałów, mogił i t. p. 
zwiedził narlto: dwa hororły_szcza blisko Chocimierza, inne we 

') O b;~( · z: :-iprawt•zdauic Kt>mitctu W) ·ta wy ctuografirzn(·j. 
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wsi Podwerl>cacb, za.mczyszcze w lsakowie (nad Dniestt·em ), 
mogiły blisko Żabokruk, Czortowca, Obertyna, Harodenki i t. rl. 
Następnie podał wiadomość o z abytka c h bałwochwalczych 

i zwyczajach; dalej, badał knrchany i mogiłki w Żywa.czo
wie, Chocimierzn, Obertynie, Czortowen i Follwysokiem; wreszcie 
wspomniał tei. i o wyrobach żelaznych ze Sloi.Jó<lki polnej. i stre
ścił wyniki swych badal1. 

Obecnie zbadali pp. Wł. Przybysła w ski i Dr. I. Kopernicki, 
obfitujące w banłzo ciekawe zabytki arch<>ologiczne: g 1 o d z i
sk o i groby wHorodnicy nadDniesłrt>m,i.JiiskoHorodenki. 
(Obacz; Zbiór wiadomości do A n trop o l o g i i kraj o w ej. wy
da. w. ·taraniem Akademii rmiej~tn. w Krakowie, Tom II, 1878 
str. 19; Tom Ilf, 1879 str 70). Muzeum A kaclemii umiejętności 

posiada już nadf:'r cenne okazy, tak z tego, jak i z poprzedni!'h 
przez p. Kirkora zbaclanych wykopalbk pochodzące'). 

Liczne i w ogóle rozlegle dzi~ :-;iola i Ol'acly Pokueia. winny 
kryć w sobie niejedno miejscowe z przesztości p o d a n l e. -Zba
dani e pod tym względem o ·ad N a.d dniestrza, jak i gęsto osia· 
dtych wybrzeży Prutu i jego duplyw(,w, n. p. Czerniawy, gllzie 

') Na \\'y~tawir etnog-r. w Kololllyi (r. lH.;;n) n;ulrr c·c•mw Zllaj
dowały sil: okazy nn·IH'ol"g-irZIIC' z li o rod n i,. y i iunyf'l1 mil·j~r. 

wy!-!lll\\ i111H' JH'ZI'Z p. Prz.1 liy~l:tlbki•·r-"· jnk: czaszki, r•c•t·amika, pn
pielnicr, mi~l'l'zki, r·zarki, 111lntki. si<·kiPrki k:llni<'JIIH', narz~.:dzia ko
śriane, uro11zy i t. p., or:v: nadc•r ~ztnr·zny zaJIII'k :i:PI:twy z mi
:-<I<•J·nrmi kluczami do otwiPrania z X\ l 1i i••!- ul. Toi. i J1:11niot lu 
n·c·ki zdobyty przr•z ,'tani,,J. llru,.,zki<•\1 II'Za ll('rłlit lloż:nloln \1 X\'f 
wiPkll (11 lasuosi· pp. ~uf•·zyl1skir·l• . Z ~łoi> ód ki l<·s1u:i hyly: 111ii 
krzr ·mi<•łlll_l', sirzałka i nar:nnir·nniki 111d:dow<·. Z 11" l <·łn.i i: ,.,[rzalka. 
kawał<•k paJu·<·rza i tlnkat star). Z l- t" rop: zhj,·,r llłllłll'ł rz.11nski•·h 
ze sprz:!<·zk;! h1·onz"'' :!. Z l\",.. 111 ar z a: la,..k:t t-in lin gTania)'ta przy
IIH'Htoll:t przrz Km.1 h: -::...i korab 11 1-. l~ l:! z \1 nj!'ll fra1H·nzki•·h; 
prze·. zła 11 spus<·izni<· na w•'•jla w ,\kn,.zora<·h, kt•iry j:~ oz<lohi··· 
kazał 11 Koslll;t<·zu. C Jpn'w;r. l<•;::u hyły tu: z B Prr z n w a dokn
nwula dotyc·z:!<'<' rod•""'' ill'n•zo\1~-oki•·h i .\lilt•wskil'h, ze ~ 11 i a ty n a 
dyplom Władysław;~ l V z r. g:-U zawit•ra_hr·y przywilPj <l la Or
mijan i ku pije ))I'Z)'II iłrj1iw z r. llti!l r.rd11hl' krawil'l'kieho 1 bc
i.lnarskicgn, sZ~'\\Tki(•g-o i kusni<•rski<·g·n (l'rzyt(·m oznaki <"<'dlll 
szrw~kirgo: l) hut drrW11iany, 2) trt.t•wik blas~.any, :1) pirczt:(• 
cechowa. 1) krzy:i:yk :i:!'łazny. 1\ rz) i. i pic•e7.<:t:· <:('dJuw ku~nic•r
skiego i bcdnar~kieg-o ), a nadto 1 ipc·z duży katowski (miasto po~ia-
dalo jniS glad1i). 'f,._ ~ ... 

o t<?~'g 
~~ 

-9 ~ 



przytykające niemal do siebie sioła i miasteczka: Winogród, 
Chwaliboga, Czechowa, Ostapkowce, Gwoździec (stAry i nowy), 
Chomiakówka, Kułaczkawce, Balince 1 Trofanówka, Buczaczki, 
zdają się jakoby jedną długą stanowić osadę. niewątpliwie obfity 

f 

w tym kierunku plon przynieśćby mogły. Swieżo wydobyte za-
bytki w Horodnicy i wsiach przyległych, jak: Strzylcze, Pow
czyska, Żeżawa i t. d. każą siQ spodziewać że i te miejscowości 
nie są pozbawione p o d a ń i l e g e n d. Wszak wieśniak jeden 
kopiąc tamie w polu, gdy natrafił na cza!'zkę ludzką, zaniechał 
dalszej roboty (jak mówi Dr. Kopernicki) , uląkłszy się spoczy
wającego tam l i cha. Wspomnieliśmy (mówiąc o Kołomyji) o po-

~ daniach mających za przedmiot zapadnięcie w głąb ziemi osad 
i grodów; w miejsce których wytrysły jeziora. i stawy; powiłY 
dano nam że podań tej treści niemała jest na Pokuciu liczba. 
W ludnej wsi Czortowen (złożonej z części: dolnej, górnPj i sta
wow!'j), gdzie się obecnie dwie znajdują cerkwie, miało ich przed 
wiekami hyć aż 12. Podanie to o bytności 12 cerkwi i w wielu 
innych także siołach, powtarza się tak na Pokuciu jak i na 
Podolu. 



L U D. 



... 



LUD. 

Pokucie w szerszem znaczeniu, był to kraj stanowiący 
część większą dawnej ziemi Halickiej zadniestrzańskiej. Później, 
uważano za Pokucie (jakeśmy to już powiedzieli wyi.ej) cyrkuły 

Kolomyjski i Stanisławowski (od gór aż po Dniestr). Ludność 

tego kraju wiejska była i jest głównie ruską, trzy poniekąd 

przedstawiającą typy, różne szczególnie pod względem ubrania, 
mniej wybitne pod względem języka i obyczaju. Południową część 
kraju zajmują górale Hucuły, północną Rusini haliccy; wschodnią 
w cyrkule Kołomyjskim Rusini pokuccy. Cechą główną ubioru 
Hucułów jest góralski serdak, gugla, keptar, kresanie i t. rl. 
(o czem powiemy szerzej przy opisie Hucułów); cechą główną 

Rusinów pokuckich jest pewien kształt , i ba.1·wa. (czarna) sieraka 
oraz peremitek u kobiet. Granica tego ubioru dolno-pokuckiego 
ciągnie się od Nadworny przez Otynię i Chucimierz, a dalej od 
Dolnej prawym brzegiem Dniestru (jak niemniej i lewym, mia
nowicie w jego załamach) aż po Zaleszczyki. obejmując całą 

część niższą dawnego cyrkułu Kołomyjskiego i pewne części Sta
nisławowskiego i Brzeżańskiego. Gdy tymczasem ku północy od 
Otyni (ku Stanisławowi, Haliczowi i t. d.) już się u kobiet po
jawia namitka i w ogóle odmienny nieco kształt i barwa siera
ków (tu już burych, szarych, popielatych i t. p). 

Wieśniak pokucki w ogóle wy8okim nie odznacza się wzro
stem. W z ros t Rusinów galicyjskich bezwzględny, według do
tychczasowych obliczeń Dra Majera i Dra Kopernickiego (obacz: 
Zbiór wiadomości do Antropologii krajowej, wydawany 

3 
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staraniem Akademii Umiejętności. 'f om I, Kraków r. 1877, C h a
rakterystyka fizyczna IUtlności galic. str. 2G), wynosi śre· 
dnio clla mężczyzn w 20 -22 roku życia.: 164. o Cm., jest więc 
cokolwiek wyższym od bezwzgl~dnegn wzroHtu Pola.ków galic. 
(1 62. 2 Cm.). Dopóki bliższe badania nit! oznaczą dokladnie cyfry 
przypadającej na H.usinuw pokuckich, przyjąć moi.emy śreclnio 

i dla nich eyf1ę powyiej dla H.u~inów galic. ogółowo w1.iętych 

obliczoną. ze spostt·zeżeit jakie z materyałów dotychczas pozy
skanych poezynić się dało. Toż samo tyczeć-. sił) winno, prócz 
wzrostu, i i n n y c h takie c e e h c· h arakterystyk i fizycznej 1 po
danych w Tomie I l I i TU tegf)Ż Zbioru wiadomości: Obacz 
także rozprawę Dr. Majera w tejże Akademii: B o z praw a c h 
wydziału matem. przyrodn. 1,om, VI, 1880 (z tablicami). 

Rusini dolno-pokuccy (bc1 o tych tylko mówić teraz zamie
rzamy) są w ogóle cery bladej, śniadawej. Włosy noszą mężczy
źni dosyć długie. zwykle do koła głowy podgolone a na czole 
przystrzyżone, które często (powszechnie zaś na swięto) zmywa
ją barszczem. Barwa ich ukazuje przewal.nie szatynów, podobnie 
jak i barwa oczów, która u połowy prawie luduości jest piwną. 

Stosunek tych barw okl'e~la rzeczony Zbiór wiadumości antro
pologicznych, o ile takowy z dotychczasowych dał si1~ oznaczyć 

~ródeł. Dziewki zwijają włosy w warkocze, ') niewiasty chowają 
je pod peremitkę. 

Usposobienie lu1lu jest iy we, jak w o g Me temperament 
sangwinistyczny. Objawy atuli i wybn<"hy jego t-;ilnie są hamo
wane wyclwwaniem , jak i· otlziedziczonemi po ojtach wyobraże
niami uległości w 1)bee starszych wiekiem i położeniem. Więc 

też wieśniak pilnie na to baczy, aby powinne dla rodziców, cłu· 

chownyci.J i sta.r~zyzny wzglt;dy i Jwsłuszeństwo. w niczem naru
szone nie byty. Mimo u~amowolnienia orl lat przeszło trzydziestu 
pozyskanego 1 zachował on po wit;ksz~j czt:ści da wnc usza.twwa
nie i dla sweg11 p<\ n a także, a dziś właściciela wit;kszych o b· 
szarów dworskich w obrębit~ sioła, które zamieszkuje. PrzyHzedt-

1) Wirrzą, że dziPwka cze.Zl!l'I.L ri•;;ułamie c o n i e d f i e l a tnnij 
warkorz rzyli lw~c: 1 kos kc: (t i l' k ;t), nie strnci go i pn. i;miPri'I i 
wi~c gdyi.Jy zmarła d.licwkll (prawą), włótiy j1•j i w grobi(' także 
nic ulegu•i zgniliżuie. . 



szy do tlworu lub !;pnt.kawf;zy pana (lub panią) na nlicy. wita 
ich wieśniak (tak mężczyzna jak i niewiasta) nil'kim ukłonem 

i najczęściej całuje ich rękę, do której Jlrzykłada następnie 

jeszcze i swe czoło także. 
Wszedłszy do pańskiego pokoju i oddawszy panu pokłon wraz 

ze zwykłem: Sława Issu Ohristu!, przystr:puje wieśniak 

(lecz dopiero po zapytanin pana o celu jego przybycia) do wy
łuszczenia interesów swych odwiedzin. Gdy zaś w toku rozmowy, 
chce panu powiedzieć coś takiego. co mu się zdaje niepn~yzwoi
tem, wtedy zwyld się wyrażać: Szin.owavszy siJneczko bo
że, nenisznn dnenu, obrazy swiatii (tu kłania się obra
zom 1

). i honor panski i was greczni gazdy (jeśli przy
tern są obecni i inni także gospodarze) oto panska bezroba 
(świnia) w kapusti szko.dn zrobyła!- Nawet doniesienia. 
mniejszej jeszcze wagi, są co chwila przeplatane wyrażeniem: 
z p re pro s z e n i e m p a n ski m! - Gdy chłopu żona zległa., 

oznajmił on o tern panu swemu: N aj p a n b u d n t wy b a c z n i ! 
żinka u pała w ku t! (wpadła do kąta) 9

). Na zapytanie: Szczo 
P a n B i h d a v? orlpowiada on za wsze, gdy dziecię jest płci 
męzkiej: chłopciel - gdy żeńskiej: detynn! unikając wyra
żenia d i w czy n a, jako nieprzyzwoitego. A na wet oznajmjając 
poród swej krowy, mówi, Żf': korowa zyjszła ~i Q z telem 3

). 

O takim, który • ię w sposńb tu wskazany wyraża, powiadają. 

że : d n ż e d e l y k a t n y j c z o ł o w i k , w i n v s i o o b s z i n o w u j e 
(wszystko n. zannwa.ć umiP). 

1) l :tfy ki""· Pll II~.J~Clll 11 i· ·' ni ;d,a z pokuj li ' Z\1 ro 'wil 11\\:l;.:t: .i••;.:u 
11:1 tt: okulio·zlw~l·, żo• oltraz~ 11 p:lll;l 11:1 ~1 · ia11iP za 11 il'si.HIII', ki• '• 
rym si1: kl:tuiał, llil' lo.\ 1.1 lo llf·ałt • ohrazy s\\ io:l~ o·h, ;do· Ś\1 iałn11,. 
( purtrrt~ ) , udrzl'ld 1111 dnhruduswio· ; .l :1 11 ,·. l1 :t d a 1 • s/. ,. z n lo .V 
nal<l. pau lakijt• 111:11! knly t :tk huln (III \I 'Ztli• ',,.,l oi"Z.Y 
i n:t·c do :.:•'•ry) t a 11 aj i.,. s 11 i a t i 11 ·' lo a ,. 1. i t· .i 11 t ! 

") Fr. 1-'t·hiimlt'l'th: .\u~ tlt•r Uht· rpf:tlt. ( i11 llaum) ~iftt•ll 1111d 

14ag-en, ,\u;.:shur:: l ~f>7, l. · l ~li) pull'iatl:l: • • \uf dil' ,\I)HHIHlt•l'Ull~ 
det1 c·ntbiudt·utlen \Y!'ihrs (:tls llHH'iH ) Zl'i~t nud1 tlt-:· ,\usdrurk, 
daHR Nil~ i 111 \\'i U k ('l lil'i-(('. " 

3
) Na jarmark n zapytali)' ; •. '1. ~.i :t t 11 k l' CI \l ar - 111lpuwi:tol:t' :.:•l)· 

t:~ jeHt jego wl:tsllnst•i:t; h o i. a t :t .i 11 a s 1. i ! (Tn;i; s:utto i o ka'l.•l<•m 
imwm zwierzt,:riu l11h rz!•t·zy). 
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Rusin mimo swej prostoty, uchodzi za skrytego i przebie· 
głego w oczach Mazura, który dobroduszność jego i pokor~ za 
pozorną tylko poczytuje. Wszakże wyznać trzeba 1 że wady 
wspomnione , wynikiem może wielowiekowej a · ciężkiej b~d.'\ce 

niegdyś zależności. przy dzisiejszych stosunkach w znacznie 
mniejszym niż dawniej występnją stopniu. 

Nie tyle też co Mazur, bywa Rusin do gniewu otwartego 
skorym. Wszakże tern jest zawzięt.~zym, im hardziej umie cier
pliwie i z pozorną wyrozumiałością wyczekiwać chwili, gdy 
wybuchu już utrzymywać na wodzy niema potrzeby. Choć nie 
wyrzeka on głośno (chyba. po pijanemu), to jednak urazy dozna
nej bynajmniej nie zapomina; ztąd i dzisiaj jeszcze zemsta jego 
tern straszniejszą się staje, im dłużej była. tłumioną. 

Wieśniak ruski w zwykłych bytu stosunkach żyje z Silsia
dem w zgodzie. Spotka wszy go, zapytuje o jego zdrowie, (jak 
sie majete kurne?) żony, dzier.i, krowy, gęsi i t. d. a nawet 
często zapytanie o kmwę 1 gęś i t. d. wyprzedza wszelkie inne. 
Mimo to, równie jak i polski, skorym on jest do zatargów i pie· 
niactwa o byle drobnostkę z tymże sąsiadem, jak i do pijaństwa, 
tyle smutnych za sobą wiodącego następstw. Do tego ostatniego 
występku dają głównie podnietę żydzi , gęściej tu niż gdziekol
wiek w kraju siedzący na karczmach '). Z pijaństwa wyradza. 
się znów prawdziwa dla włoRcian plaga, lichwa, oddająca irh 
poniekąd na łaskę arendarza, - na. którą, jak i na pijaństwo . 

ostatnieroi dopiero czasy prawo usiłowało nałożyć wędzidło; 

czy skuteczne? - pokaże przyszłość. 

W karczmie prz.y pijatyce, gdy przyjdzie rlo kłótni i bójki, 
poprzedzają ją przycinki i cala skala. klątw, któreroi si~ obża-

1
) .lel!zt·ze przed ()głoszeniem prawa o pija1\stwie usiłowano (w 1' . 

l H77) wy tępkowi teum pol ożyć tamę. C z a s krakowski (i dnia l~ 
Grudnia 187<1, nr. 290) tloniósł, jako: ;, W Pawełczach pod Stani ła
wowem odbyła się dnia 12 b. m. missyja duchowna i poświęcenie 
krzyża n:~ pamiątkę zaprowadzenia wstrzemi~Hiwości. Mimo pory 
nieprzyjaznej , kilka tysi<:<'Y ludzi zebrało się na tę uroczystość. 
Kilku księży przemawiało nakazując wstrzemięźliwość jako drogę 
do uczciwego żyda i powodzenia materyja.lnego. Takież Ipissyje 
odbywać się będą d. 18 b. m. w Bereżnicy pod Kałuszem, 21go 
w Koropru i Lyśćcu starym, a d. 8 Stycznia 1875 w Olszanicy 
pod Tyśmienic.1. 
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łowa.ni obrzucają wzajem, począwszy od: ttzdny mene! (całuj 

mnie gdzieś!) a kończąc na. epitetach od p s a, osobliwie od 
czarnego, branych. Ztąd powstają obelżywe wyrażenia: a hyj! 
na tebe, na twoju hołowu!- a hyjkaly by wsi lude 
n a t e b e! - a p e k s e m o l y c b o (raczej do wyrażenia zdumie
nia służące). Większy stopień zagniewania oznaczają obelgi: 
bodaj te bob pobyv!- bodaj ty oczy wylizły v. ska
p a l y ! - a największy, a ztąlł rzadziej nif'równie używany: 
trysta-by tobi mat' mordowało!- bodajby ty psy 
mamu hnaly!-bodajbys konava nihdy ne skonav!
Równie często jak i p i e s, dajf' się także w przekleństwach sły
szeć wyraz: d i t k o (djabeł). 

I tu, jak w całej niemal Polsce, utr?.ymuje się mniemanie, 
jakoby Mazur do 9 dni po ororlzeniu był ślepym. Więc wśród 

obelg miotanych nań przez Rusina, usłyszysz nieraz wyrażenie: 
ty dziewięciodniowcze (t. y d e w i e t n e n y ku!). 

Do pijatyk i burd nastręczają sposobność częste po mia
stach jarmark i, a po wsiach praż n y ki (święta odpustowe). 
Trafnie opisał takowe Zawarlzki w swem dziele o Rusi t). Do
damy tylko. że na jarmarku takim, niemałą także czynność 

obok innych rzemieślników rozwijają kuśnierze z kożuchami. 

garncarze z naczyniami (jak: miski malowane, dzbanki. garnki 
pękate zwykle popielatej barwy i t. d.), wreszcie szewcy, roz
wieszaji\CY na rusztowaniach z kijów sporządzonych buty (czó
b o ty), które wypchano wewnątr?. słomą aby nie traciły formy. 
Chcąc przedmiot jaki kupić, zapytują chłopi sprzedaj14cego: 
kilko (wiele ?.a to?) albo: . ?.Czo prawysz, szczo pra
wy t e? (wiele żądacie?) i targują się zawzięcie niemal o każ
dego centa, nim się zdecydują rzecz kupić. Przy kupnie i sprze
daży ważniejszych przedmiotów, bydła i t. d. obie strony, winny 
jak wiadomo, wypić znany na Rusi nowszechnie m o h o ryc z. 

Fotwierdza usposobienie to ludu i autor artykułu o gospo
darstwie prowadzone m we wsi ZahaJpolu (E n cyk l o p e d y ja. 

· rolnictwa, Warszawa 1874, t. II str. 1167) wyrażając się 

w ogóle (i zbyt może pessymistycznie) o tutejszego kraju miesz-

t) Wład. Zawadzki: Obrazy RnAi czerwonćj (Poznań 186!!1 

str. 76, 63), poprzednjo w Tygodniku illustr. Warsz. drukowane. 



kańca.ch wiejskich: .,U a.mowolnienie (w r. 1848) nie wpłynęło 
dotąd na moralność i postęp ich obyczajowy. Nie będąc zmu~zony 
do pracy, mieszkaniec tutejszy unika jej i je 'li pracuje, to tylko 
wtedy, gdy go do tego zmu,za konieczność. Lubi chodzić po 
jarmarkach i targach, świętowat'· chociaż w dni po w zednie; 
lecz naj'tra.szniejsze skutki za ohą pociąga to. iż od cza u u a
mowolnienia, pijaństwo bardzo ię wimoglo, i wraz z lenistwem 
jest poworlem. że znaczna bardzo ilość gruntów prze zła w obce 
zupełnie (głównie żydow kie) ręce. T pod względem ~polecznym 
niema wicl.ocznE>go postępu. Zostawszy obywatelem kraju i uzy
skawszy tyle i tak znacznych przywilejów przypuszczeni do 
wszystkich swobód konstytucyjnych. nie umieją tut ej ·i mie, zkal\cy 
swobód tych ocenić, przeją<; się obowiązkami z t ąd wynikłeuli 

i obrócić to położenie na dobro własne i kraju." 
Na prażnyki, zwłaszcza po miejscarob curlami słynących 

(n. p. w D:deszowejl .ludnosć zbiera się tłumniej je zcze ni~ 

na jarmarki, bo tu i z dalszy<'h przybywa ona okolic. Nabożeń
stwo prainykowe (,.s ł u i b a. b o i a" ) trwa niekiedy aż do · go· 
dziny 4tej po połud·niu, a przeciągane bywa umyślnie tak długo, 
aby korzyści jakie przynosi, pomnażały sit:, t. j. aby jaknajwię
cej przybywało darów dla. cerkwi miejscowej i z odleglejszych 
także stron jej znoszonych, a ~k ładających . ię z c h l e b a (każden 
z pobożnych zwykł <lawa(· po trzy bochenki, a do jeanego z nich 
przylepia woskową świtkQ, k turą zapala przy parasiasie 110 na
bożeństwie) , z kot a e z 0 w pszennych (zmuionyclt z ci a~ ta· p Ie · 
ci onego we troje .. krągłych jak o\)\\ arzanek i z dziurką we 
środku, - któryc:b <lajP si~ także po trzy 7.e swie<·?.ką). wre:z
cie z pieniętlzy na ołtarz :ktatlanyl'lt po lewf'j jPgo stronie. 
gdyż dawca wehodzi bocztwmi lewend drzwiami Jlr7.y ('1\J'skich 
wrotach. W nif'kti11·ych okoliC'aclt 1lają ka ·zP. kukurnrl7.ianą w li
ściu zawini<:tą (zwaną hołnbci ) okraszoną słoniną lnh olejem. 
pierogi Z serf'lll, knysze CZ) li kołacze 7. kapustą h~ h sf.relll, 

jabłka., kury piec?.One i L <1. 
Prażnyk trwa eza ami i trzy dni, a <lni następnr (po 

pierwszym) mają nazwę popraznycze, jakoby poprawiny pnt.
znyka, któreby właściwiej nazwać na.lei,ato poprawinami pijań

stwa i próżniactwa. Wte~ly to krewni i znajomi zapraszają 
i ugaszczają :ię wzajem, co daje pochop do wielu, nadui;yć i wy-
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wil\zująr.yc'h się ztąd niel1rzyjemnych . kutkbw dla zdrowia., kie
s7.eni. a c:zęsto i wolno\·i OS·""~bi,;tej ucze:tników '). Ale wpra-

') 'l'n n leży na t puh('a ~adka z _~'7.Jl ,iw p ,·, zczyzny. Chłop je1lrn 
~o~po11:1 z, po n:1hoi.eit twir w l'rrk\\ i, zaprP ił do if'hie ?.najnmpgo 
Rwt•:;n e w~i ·:!·'ic<lniej nn prażllyk, i wrdle zwy,•zaju, tak 
w pit·ry; szym j:tl· i dru::im 1lniu . cl\df'if' go ugo'rił. Gdy atoli 
gość przwrią:"'11:li' zamirrzał wizytt: ••zyli poprnznycZ<' je. zcze i do 
dnia trz.rrif'~n, g-o. pndar·z l'llf':!t' go ·i·~ pozhyt'· (wypra zae bowirm 
go'eia z domu i~ uil' f!:<Hi7ilo1 , użył n. ·t~pu.hcr~o fortelu. Namó· 
wił porl ~tarościrgo czyli a t n m a n a pafr,1.czy i.niam•go z tnmt1\j w. i, 
aby przyszc•1ll pot! n km' jr;;o chaty i zapytał ~i1:: <'J.Y niema tu 
ztanltl!d jaki t go pr:tżuiknwPgn? - gtlyi zdarzało Bit:·, że zamożniej. i 
i SZ«'l.odrobliw i gP~)"'tl:rrzc ug:hl.CZ:t.i:iP przyhylych z innych wsi, 
sami idt od doprlnie11ill n•hoty palr zczyt.marw.i w~trzyrn_>·wali i da
wali pow•id do po 1.Ukh1 at'l i1•h o:tih, •luknnywanych przez srogich 
zwykle ntamar~tiw. Zalt•thl·it• .-ię tri. ataman rz~r·znny ukazał w oknie 
i powyż~zc hąknął zapytanir, ali ri ;;o-potlm·z udaj:1c Z!' tra zoncgo, 
wykrzyknął do go.' da: ilu d i_· IJ i d a l A ~o~ć odzywa się UOll: 
A Rzczoż takohoi' - Gosptułarz na to: A zawr«lut du fur
dygi (do arc ztn), a mantlator lu !l) t pot r. kt•iwaty pictnat
rioma ł>i1k:uny! (kijamir (~o.'{· l.łlfHIU:. zczo:i. hy zrohyty?
Hospntłarz rlH':lt' mu nihy tlopomudz, tak:! daje r:Hłt,:: \\'l i z t c 
horz;o w mi zi.1k (worek) z:uni~t zhiia (zamia~t zboża), a ja 
was pomi::.zrzu na firy (na furzt•) }lflllll·iy nasinit• kotn•m 
pryłagotlp· flo si,ihy, rO~l~ Z~Odzil ię Jla lo1 i wlazł ('zt'•mprt,:
t)ZI~j do workn, n ;;o.l''"l:trz g-n zawi:1zal. "'tł•m :1t:un:m znirt•irr
pliwiony zwinką i nit•fiowi• rz:.,i:!•'Y uih,\ go~po•Lu·l.owi przecz, rrmu 
nhy ktoknlwiPk "'"'Y h ,Y l u nirgn ,,. d~:t<'il', ntwiPnl llllt)łt• «<rt.wi 
i wrhodzi do i1.hy. W prng-11 11 w kil' . potyka już g-n podar1.a nio· 
ąet•go 11:1 płt'<':ll'h 11 ,,r,·k '/. owym zawi:!Z:l!IJIII w nim ~micil'm 

i wykrzykuje;;. urny !11 ~~~~~11o: ln:i. hy ja jt·mu tlav parun:t 
(cięgi) kohy ja jak•lh~• tu praill) ko\\ohu trytlllt\woho za-

t Y! - ('"'Jiod:trz "· nio ł-ll~ i pol .. iyw 7.Y worek ohok innych 
worków na furze. zaf·ząl z ·łokn tło ni<~j konie zakła•ln•' 1 potłcza~ 
g«ly gospodyni f'ZJ.: łownia ntnmana wtitlk:!. 'l'• 11 ost:rtni, . pm;trzcgłszy 
~e !;OB}ItH.larz otwit•ra 1 rota tłu W)jll:z,Ju z HWI! na lat lo\\ aną z ho żem 
furą, żPgna 1-:11 potlyni~ 7 "yrlio•lzi z izby i Jł) ta Ri«: :.:u pntlar:ta: 
czy to już jPIIZil'l'it• Ri:tć n:t s woj l' pol!' r - On.,podarz odpowiada: 
tak jelit! - i pokawjł' mu na migi w kt.irym wnrku sirdzi goijć 
prażnik11wy. \Vti11 rz:tR ataman pnl'znie go pndarm11 i H klatlać ży

czenia i la ką atamal• ką (gotllrm w~j władzy) udrrza słabo po 
worka•h pełnych zi:trna, z życzeniem: llaj-7.t• Hoż•• szcz«:l'tie! 
Dopiero gdy przy~tąpił Iłu owc,;o wnrka z biedakiem 1 pocznie go 
okładać z cał~j siły, wymieniając za kaidem uderzeniem inny ga· 
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szają się do gospodarzy i nieznajomi także pod różnerui pozo
rami, w mniej lub więcej zręczny sposób, pewni że im nigdzie 
gościnności nie odmówią'). 

N a prażnykach rozsiadają się lu gęsto, jak wszędzie, nie
zbędne dziady i baby żebrzące, a. oraz ukazują się i ślepcy, któ
rych liczba, przedtem nierównie większa, dla różnych przyc1.yn 
maleje z rokiem każdym. Niewidomi ci, którym wzroku nie odjęła 
natura. lecz którzy albo pozbawili go się sami, lub przez wła
snych rodziców zostali oślepieni, stanowią rodzaj korporacyi, za 
zasługę sobie liczącej włóczenie się po odpustach i wyśpiewy
wanie pobożnych pieśni. K Wł. Wojcieki (Stare gawędy 

i obrazy, Warszawa 1840 Tom II str. 156, 245; III str. 220) 
znał na Pokuciu dziada. który dwoch synów oślepił; mieszkał 

on we wsi Matyjowcach nad Prutem w pobliżu Kołomyj i, gdzie 
odwieczne było gniazdo śleprów (jak powiada): Panionków. 

Ślepiec taki, z sak wami na plecach, trzymając za ramię 
młodego syna lub chłopca który go prowadzi, obchodzi sioła 

i dwory na Rusi. a gdzie u~iędzie, chwyta. za lirę, pokręca jej 
korbą i zręcznie uderza w klawisze, przygrywając tak pieśni 

świętej jak i smntnej dumie, którą wydobywa z swej piersi, pod
czas gdy zamiast promieniejących oczu, drgają mu ich białka tylko, 

tunek zuoia, a zaw~:~ze z iyc-zcui<•m: Uaj Boie szczcstie na 
żCto (huch !) - u a ]JHI'.Cll)"t'i u, (hnl'h !) - n:t jaezmi!'•, (bu<·h !) 
na owi•s, na hrt•f•zkul l'o spełnil'niu tc~j opcra<'yi, poicgnał g-oH 
podana, który wywiózb~:y furc: za wi<•s 11:t pole, ro;r,wi:1zujc wrct~z 
<'i!' worek, zkąd słyszy "'')'cloLywaj:p·t• sic,: je: ki i lamenta prażni 
kowrgo hit'•claka: A Hi h jeho pohy\! jakie m cne skatowav! 
Got<pocl:u~: :r.aś, jakohy i.alując ouitrg-o' ))()('ie::;za go j<'l'Z('I:(' słowa
mi: Sze~:t'nltic majl'tr. llJ:<'lW kl:l'l:f' ..sahnv w ~>pumnuty pro a, 
łenczy, fa~ul i bobu; bo hulo-uy z wa.my hirsze! -- A nie
borak na to ouzywa sic: z WCijt('hllienicn! Oj prawda, bo wie, 
Bih-me, nć buv-bym witrymav! 

') Chcący użyć owego poprainyC'~:a C'hlopi, gcly jur. objedli znajo-
mych, wpraszają si~ do zamoinych d10r niC'znajomych im gospoda
rzy zwykle w ten sposób, ic wRzcdlszy do izby i pozdrowiwszy 
gazdę i jego rodzin~?, zapytuj:l go rozglądając si<; po izbie: czy 
nćma tu naszych? (t. j. ludzi z naszej wsi); porzem, chocby 
odpowiedź była Jlrzeczą<'ą, zapr:IRza ich go~;pollarz by ~ieclli za Rtół1 
i wedle zwyczaju, uga~;zc.:za. 
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zniewalając litościwego słuchacza. do sowitej jałmużny. Ale nie 
zacznie dumy światowej ni weselnej piosneczki, póki nie odśpiewa 
pieśni o świ~tym Mikołaju. "Bo niemasz na ziemi (tak śpiewa 
lirnik) wi~kszego patrona nad świętego Mikołaja: w nim jest 
pomoc cała, on rozumem jest. On ratuje wi~źnia, sierot~ i wdow~. 
Jeżeliś w podróży, i błąd~ąc pomodlisz się doń, on cię napro
wadzi na drogę, nie wpadniesz między lutych wilków, a bie
sowski obłęd rozpędzi. Opiekun sierot, karmiciel biednych, o co 
go błagać, w tćm poratuje: a gdy przyj~te dzień strasznego 
sądu, w nim pomoc i obrona grzesznika.." Oto parę strof pieśni: 

Ratuje wiażnia iz temnyci, 
dast sposib seroti, wdowyci : 
tilko jeho potreba błahaty. 
na pornoszez sebie pryzywaty, -

Pribud'et! 

Dosyt' jest tak ne mało ludu, 
doznały preświAtoho czudu. 
Kto tilko jemu sia. pomolyt, 
najmenszy człunok ne zabolyt,-

Uzdrowyt! 

Skończywszy pieśń pobożną 1),lirnik zawodzi już dumy i pieśni 
światowe, zamykając je (zwłaszcza podpojony) wesołą kołomyjką. 

I tak chodzą ode wsi do wsi, od dworu do dworu. Lernyk 
napełniwszy sakwy żywnością i grosza uzbierawszy, wraca do 
swojej chaty, gdzie żyje najwygodniej. Częstokroć ślepy ów 
piewca należy do najbogatszych we wsi ludzi; i żadna dziewka 
tak si~ pięknie nie wystrojL w niedzielę jak córka. dziadowska, 
a pomiędzy swymi nie traci nigdy na powadze, bo dorobił si~ ma
jątku chwaląc Pana Boga. Dla tego też, używając dobrego 
bytu, ojciec ślepi synów własnych, by w jego krwi i pokoleniu 
utrzymał si~ już od młodu zaszczyt rodu dziada (starec) '). 

Ale uie sami ślepcy grywają na lirze; bywają bowiem i wi
domi lirnicy, lubo ich jt:st mniej i gorzej grających. Obecn.ie 

1
) Pieśil o św. Mikołaju nuconą tu jeAt powszechnie, więc nie przez 

samych tylko lirników w dziei1 temu l'atl'onowi poświęcony dnia. 
6 Grudnia. Świętują też i dzień następny (7 Grudnia) poczytująr. 
św. Ambrożego za ojca św. Mikołaja, a ztąd godnego większej 
jeBzcze czci, lubo nie posiadającego władzy tak rozległej. 

1
) Na. Pokuciu zowią dziada żebraczego zwykle stare c, na Podolu 
zaś i Ukra.jinie częściej się słyszeć daje nazwa: did. I tu także 
niemałą jest chlubą, gdy kto może powiedzieć o sobie, że jest 
did z dida 1 dziad z dziada i pradziada. Obacz także W. Zawadz
kiego (Obr. Rusi czerw. Pozn. 1869 str. 55.). Jałmużnę dawaną 
zowią: al m uż n a; przyjmowaną: B o h d a pro s ty l Bóg zapłać l 

4 
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wszakże i jednych i drugich spotyka się już na Fokociu nie 
wielu. Rzemiosło (a-raczej cech) dziada widoeznie tu jak i gdzie
indziej chyli się ku upadkowi 1

). 

Inne za to rzemiosło, t. j. tak zwanych znaborów (o kto
rych mówić będziemy przy opisie przesądów), miejscami w całej 
jeszcze funkcyonuje pełni. Wszakże stan zdrowia mieszkańców 
Pokucia, żyjących już to na gruntach żyznych dolin, już wśród 
gór, w nader korzystnych przedstawia się dziś warunkach 
względnie do innych prowincyj Galicyi; a śmiertelność większa 

nieco na Rusi niż np. w Krakowskiem, pochodzi jedynie z braku 
odpowiedniej pomocy lekarskieL jak i silniej jeszcze zakorze
nionej wiary w środki nadprzyrodzone, które podamy w innym 
tomie pod rubryką: Czary, wierzenia, przesf\dy lekarskie i t. P. 
(obacz także: Zawadzkiego Obnzy Rusi czer .. Pozn.str.51). 

Prócz luduości ruskiej, Pokucie obejmuje liczną dosyć 

ludność polską, czyli wedle dawnego ogółuego na Rusi wyra
żenia: mazurską. Obok szlachty bowiem polskiej majętniejszej 
i drobniejszej po wsiach i osadach, jak i obok wielkiej części 

mieszczan Polaków, żyje jeszcze istotnie wśród Rusinów po sio
łach mnóstwo Mazurów, którzy (o ile SI\ osadnikami nowszych 
czasów) zwyczaje swe i religiję dotąd w nieska:.i.onej prawie za
chowali czystości, mimo że w obcowaniu z Rusinami używają 

miejscowego języka ruskiego. 
Pod Kołomyją mieszkają także i osadnicy niemieccy. Są. tu 

dwie duże kolonije: Baginsberg (ewangielicy) i Ma.riahilf 
(katolicy). Lud ruski, lubo ich vracowitość i porządek ceni, ści

ślej zych jednak stosunków z niemi nie zawiera. 
Do ndeszkańców Pokucia chrześcijańskich należą tak że 

Ormijanie, po miastach i miasteczkach (jak: Kuty, Horodenka, 
Śniatyń, Tyśmieoica, Lysiec i t. d.) trudniący się handlem 

1
) Że podobny rodzaj tilcpych dzi:ulów był Jll'ZPd łaty i w całej 

Polsce także, napomyka o tt'·m stary dyałog \\'i ta Korczpwskiego, 
pod naJ)iscm: Ho zmowy z r. 1G5:{, w ktth·ym l'Zarownira p•·zy
znając sil: do swojirh wy. tc,:pktiw, mic,:tlzy inncmi mówi: 
A umgą'm rzecz uczyniła, ryr-hło mu da. picuiądz każdy, 
Strychowi oczy ska.Gi la. widząc t~ jego lichot~ 
Ale mu to nic nie wadzi, któr:1 cierpi przet; śłepotc,:. 



27 
-~ 

i rzemiosłem. osobliwie garhargtwem. Wykształcona Ormijan 
klassa. posiada tu znaczne dobra. a niektórzy do najzamożniej

szych liczą się ziemian. Wojcieki i Witlman mówią o tych osta
tnir.h: "Jest to jedno z najniyteczniejszycb plemion. co z da
lekiej, wscl.Jollniej przybyłe ziemi. przys}Vojito sobie Polskę za 
ojczyznę i stało siQ godnem jej obywatelstwa, przejąwszy wszyst
kie jej synów cnoty:· - :'\Timo to Ruś podejrzliwa, nie lubi 
o. obliwie rzemieślników i knpcinv ich rorln, dla których celem 
głównym jest zy k jak naiwi<:ksr.y. a lubo rzetelnośr i prawość 
Ormijan jest znaną, n>i.ywa wzg·lr,rlem nich wzganlliwej przypo
wieści: "Jak n Onnijanimt knpnjesz jajko, to zobacz czy żółtka 
znir.go nie nkraut."- Chłopi mówią o nich: De w seli Wir
min, tam i n :t toloci trawa n1·· ro!-\tl~ 1

).- T polska szlachta 
w niezbyt śri:·dyrh z niemi >i.yjqc :tosnnkaeh, nosową wymowę 

nazywa: ,. wymową ormijai'1ską... Han11Injąry Ormijanie (nie zaś 
osiedli na roi i . którzy jui. nieraz dali <lowo1ly od wagi), jak po
wiadano, byli mulzwyczaj liojailiwi . Dawnićj. kiedy w górach 
gnie);rlzili się rozhójniey, z<larza.tn :-;iQ, );e jerlen opryszek rzucał 

się śmiele na kilku kupców, zwłaszrza ~labo uzln·ojonych; 
a dwóch zbi1jów, nawet i jeth~n, cał;\ dn);ą lecz strnrhlatą za
trzymywał i łupił karawanc:. nie <loznaj[\c najmnie.i~zego oporu. 
Boja:i.il ta atoli jak naj z n JWłniej byt a usprawiedliwioną. Poja
wienie si~ bowiem choi-by jt->dnego tylko opryszka, wskazywało 

na moi.! iwą wiQkszą irl1 li<·zb(~ w zasadzce, a u~mien•enie go, wy· 
woływało ~tra~zliwsr.ą je~Z<'7.1~ towarzyszów ,iego zemRt~. Ormi· 
janie posia<lali dawniPj wlasnP -;zkoły Płi'IIH~nłame: hngatsi wy
syłali syniJW do szkut ornlia(t-;klf·h zagranirl.tl\'<'h cnp. do ks. 
M 'l'hitaryslów. w \\' <'IIPt·yi. tlłl Ht•:-;sambii In b <lo ~ła.mhnlu i t p.) 
<lzis w ogólE' ·płlhiPrai :\ ll<lllkł : l\' szkoltldl mit•js<·ow)'('h . rzątlowyh ''). 

1"ader ft~t. mt l'nkudll jak w.;z~;>łll.ił' 11 ll<l.s. ,iest liczną 

1
) Inni ztll'm, ,.(11':!1' l'""llw:di~·· rutlilii ~/.1'/11:1111';.:11 11· intPn·~:11·h rłdupa 

({tt,ina, 1111.1\\'i:!, i.•• j1•'1 1111 ,la kij 11111•ir.\·, ,.;t.•·zuhy nkpj\ 
d!•,jt' i.ydi1 i d11'111·h 11 irtlli'tlill." 

") ~a 11} sł:lll'iP 1'!11".~r. 11' 1\uł .. IH~ji zuajd .. w:dy ~i1: ~. ł\11!: kalrn 
daJ l nnuij:ll·,~td w r•:k"('j,jp ! d 1111 :l 1·l• 11 i t·), kałi•t·l•izlll 11 n:knpisi1• 
(h:11larah). r:u·liuuki l"'''"'ZIII' "nni,i:ll·l"ki1· (11l:isnosl· (:rzc•g-l>rza JJn . 
ui~·l'w ina , kou(rakt i akt darn11i<:.ny pi .. :lll.' l'" nrnlijaf1~kn l w)a
~lll ~~~ OwaJH'':l .l;mnwina'. 



28 

ludność żydowska. Żydzi od dawna już wszystkie zaległszy u nas 
miasta. i targowiska , wcisnęli się (od czasów Jana. III począw
szy) i do wsi także, gdzie się przeważnie dzieriawą (arendą) 

trunków czyli propinacyi trudnili. Dziś niema prawie sioła 

gdzieby nie szynkowali i gdzieby już nie mieszkali całeroi rodzi
nami, a po niektórych i całemi gromadami. Żydzi tutejsi w wię· 
kszej części do sekty Chassidim należący, nader jeszcze ściśle 
zachowują wszelkie swego wyznania przepisy, i własnego 7y. 
dowskiego (osobliwie mężczy~ni) trzymają sir. ubioru. 

Częstokroć ukazują się także na Pokuciu i Cyganie, o któ
rych pisze między innymi K. W. Wojcieki (Stare gawędy 
II. 241 - 3). Trudnią ię głównie kowalstwem. 







JĘZYK. 

Język ltrdu na Pokuciu jest gwarą prowincyonalną ruską, 
której wła '·ci w ości w ogólnych podajemy tu z ary ·ach. Do ozna
czenia dźwięków tej mowy, uiywamy, jak to już przed nami 
uczynili Wacław z Oleska, ~egota Pauli, ł .. oziński i kilku innych, 
pisowni ogólnej po l ski ej' dorlaiąc zapożyczone z innych alfa
betów łn.ciń. kich głoski 1'i i 1.1 dla dźwięków. na które znaków 
w alfabecie polskim niema, oraz znaczki na akcenta.. 

Samogłoska. A przechodzi na E' (JE') niemal za~sze w wy
razie ki e p e l u c h (kapelusz), a najczę ··ci ej także i w wyrazach: 
czies (czas). żit'•l (żal), żiert (żart). Podolmież, i to powszech
nie w końcówkach nominat. (subst. fem .) -c i a. - r ja (gdzie na
wet ginie zupełnie ko1icowe A, E); wdowycie v. wdowyci 
(wdowycia), pszenycie v. = ci, pasznycie v. - ci, Ma
rije, Awstl'ije; toż: konie v. koni (genit i accus. od kiń), 
misicie v. misici (genit. i acc. mi ·ić) i t. p. Ztąd i zaji
mek: sia, brzmi tu zwykle jak: sie lub si. 

Samogłoska E ście. ni a ię, gdy krótk<l, na ta.kiei Y lub I, 
n. p. myni (v. mni, ni), byritt v. birut, nyma v. nima; 
a czasami i przysłówek przeczący n e brzmi jak n y. 

Przeciwnie, samogłoska. Y, zwłaszcza gdy długa., pomyka 
siu ku E, n. p. żeto, wedżu, uczety, bety (bić), dołena, 
łesze v. łysze (tylko), skrepka ('krzypce), plesze (pieszy, 
plą aj) i t. d. W przyjimku wy mięknie czę to na w i 1 n. p. w i
kazaty, wisypaty, wiryzaty i t. d. 

W przymiotnikach jak i .w dativ. rzeczowo. słyszymy naj
czt:ściej pierwotne E zamiast przyjętego w mowie ogólnej O 
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n. p. dubewyj, wysznewyj, czornobrewyj, Iwaśewy, 
molodeewy i t d. lubo usłyszeć także można: dubowyj, 
Iwaśowy. 

Samogło ka O. osobliwie w wyrazach jednozgłoskowych, po
chyla się na I (jak na całej Rusi południowej) n. p. w i n, ki il. 
r i k i t. d. wracając do O g!iy wyraz przybiera więceJ zgłosek: 
wonlt, koni(e), w roku. Jednakże na l'okncin, i w ogóle 
w Karpatach, słyszeć ją niekiedy można, i bez pochylenia także; 
wiQc mówią tu: Boh i Bih, mob i mih (mógł) i t. d. 

Na I przechodzi także i samogłoska U w wyrazie: fi r a 
(fura), firman (furman). 

Samogto kę U krótkie zastępuje częstokroć . półgłoska W 
i odwrotnie (piszemy je przez: ti). n. p. li mer lub w mer (umarł), 
l:ipav v. wpav (upadt), liże Y. wie. Toż w końcówkach przy
padku 6go: wodol:i Y. wodo w, soboli Y. sobow, neli Y. new 
(skróconych z: wodoju, so!Joju, neju), gdzie odpowiada ona pol
skiemu q: wodą, sobą, uiq. 

Spółgłoski C i S brzmią rzasami bez zmiękczenia w suffi
xach, takich jak n. p szczos (co:), jakiejs (jakiś); toż 

w: Hryc, pasznyc (genit. plur. od: paszuyci) i t. d. 
Spółgłoski Ch tChu). lJ (Di), T t'J.1i) zamiP.nia]ą się nader 

często na: F tFu), G (Gi), K (Ki) n p. fnsta (chusta.), fust 
v. fist (chwost); gi!L (di1l), giek (dijak), gite (dity). "\giv 
(wydiv); kieżko (tieżko), kiełlaty (tiehat.", ciągnn/J, kis 
(tys, ćis drzewo). Co do ostatniego "T. to zdarza :->iQ czasem i od
wrotnie, n. p. t isk a (kiska, kosa- warkocz). 

Spółgłoska L. niknie (tu jak i w ogóle w Karpatach) spły

wając często w miękkie i w zakończeniach czasowników (podo
bnie jak w polskim jr.zyku) n. p. lnbiu, robiu, sypie, spra
wiaje, promowiaje, ;r.amia.'t: Jublu. roblu, 8yple, sprawla.je. 
promawlaje lubo i ta o:ta.tnia. wymowa. . iQ zdarza. W rze· 
czownikach jednak pojawia się l n. p. ~ku p l i n i e. p o s t a w l e
nie, czeplienie. Wyraz: zemla, brzmi jak: zemlie lub 
zymle (raz nawet powiedziano: zemnie). 

Spółgłoska Ł nigdy .nie występuje tak twardo jak w ję
zyku polskim, dając jakoby brzmienie pośrednie pomiędzy L i L. 
W zakończeniach czasowników i w przymiotnikach. gdzie przed 
Y odzywa się nader miękko, prawie jak L, oznaczyliśmy ją tąż 
głoską, i piszemy: maly (mieli), buly tbyli), kiedaly (rzu-
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cili), wy l y j (miły), b i l y j (biały). 'ram, gdzie by pragnęło być 
twardszem, mianowicie w końcówkach cza:10wników (praeter. 
singul., Ima pers. ma c.) przechodzi L w rl,l,więk przypominający 
pol11kie gło ki L, U, W, lecz stanowczo :i.aclnej z nich nie wy
rai~jący, a który oddajemy głoską V pi8ząc: b u v (był ) , m a v 
(mial), w i d d a v, p i s z o v i t . d. (przy b n v, by v nachyla się 
dźwięk ten ku w; przy m a. v. d a v ku li; przy p i s z o v ku ł) , 

lubo w środku wyrazu występuje dobitniej; ztąd mówią: h o
r i v k a i h o r ił k a, s w i ty v k a i s w i tyłka. Znacznie twar
dziej niż przed r brzmi przecl E, o czem łatwo przekonać się, 

słysząc jednych wymawiających W)raz: pole. jak pole, rlrugich 
jak poły; to:i. dołena i dolyna, kałena i kalyna, gdzie 
różnica brzmień Ł i L urabia siQ wedle sąsiedztwa samogłosek 
E i Y (t. j . twardziej przed E, miękcej przed Y). Równie nie
mal twardo jak w polskiem, brzmi ono przed A i O n. p. b u ł a, 
mała, łaska, hołos, zoloto i t. d. Rzecz godna uwagi. że 
wyraz: chłop, wymawia tu lud twardo. nie zas jak w Krakow
skiem a cz~sto i w Wielkopolsce: chliop, chop. 

Te są ogólne cechy mowy porlgór ·kiego ludu l'okucia 1
). 

Bliż.sze oznaczenie jej . tosunku do mowy huculskiej jako i in
nych gwar ruskich, niemniej akcentów (których wskazówkę po
daje w wielkiej części muzyka) bęcłzie zadaniem lingwistów 
z powołania. Wspomnieć mi tylko na tem miejscu wypada, że 

zastanowiły mnie pewne sposoby wymżenia. niesłyszane gdzie 
indziej. Wyraz: wittah, awittah, (a ot tak) znaczy: potem, 
następnie; z widki, z itki, zką!l. Toho roku znaczy na Rusi 
przeszłego roku; seho roku zaś: tego roku; s noczy, mmwnej 
nocy; d u świta, do dnia, bardzo rano. W odę syp i e się, nie 

') W czasopi ·mi c ('z t U• n i a (~loskwa, 1R<l3 -4) podany jeR t przez 
Gołowackiego bogaty zbiór pil·~ni z Hutii galieyjskiej i wt:gi<'rskicj 
(który następnic w·yszctlł odllziclnie z druku, jak r~·,wniei i opi.; 
ubiorów). Jakkolwiek pisownia jego uwzgł~tlnila w tern wydaniu do 
pcW11r:;o stopnia właściwości prowincyjonn.lnc, grażd:mka jednak 
nie zawsze wiernie oihlala wszeJkir odcienia dżwięków kaillćj pro
wincyi lub powiatu. Ztąd też we wszystkich pieliniach, więc i z Po
kucia p.ochodzącycb, czytamy prawie nieodmiennie: s i a zaminst 
s l e lub s i, - m n i a zamiast m n i, n i , - d y w l u s i a zamiast 
d y w i u s i i t. d., lubo wymawianie takie ( dyw lu sia i t. d.) wy
jl}tkowo tylko słyszeć się tu daje. 

5 
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zaś leje (syp wodu!); gdy kto kona, to czysuje (żyje do czasu); 
troje hlyszcze meszkaje, daleko bliżej mieszka i t. d. Wska
zujące przysłówki: tu i tam, wyrażają przez: os i hen np. os s w er. 
det, hen sokiera (tn świder, tam siekiera), acz jui. po lewym 
brzegu Dniestru, mówią niemal w zędzie: tu tka i tam. Gorzel
nię lud tu niegdyś nazywał: wynnyci(a), uzi' już nazywa 
goralnia; ztątl: wieś Wynohrad, która rzeczywi'•cie po.ia
dała gorzelniQ, zawdzięcza może takowej swą nazwę. 

Wyrazy cuuzoziemskie nielitości w emu ulegają przekształ

ceniu. Więc z adjunkta zrobit siQ hadjumen, z justycya
rijusza zaś ciuciuren z: ngens chori przeszedł na rejenty 
lub i ren ty; a nawet i swujską d aczkę (podatek) przerobiono 
na draczkę. ~Inóstwu tei. krąży wyrazów nanie:ionych z biur 
i koszar austryjackich (jak to w całej-Galicyi - czy to ruskiej, 
czy polskiej- ma miejsce) jak: faj n, grajca.r, f er l ag, tabak, 
gwer, wacha, glid. oberszt, pryncezna i t. d. które nie 
wpływając bynajmniej na ·kaienie buuowy gramatycznej jt~zyka, 
tak dalece wplotły się jui w mowę ludową, i.e stanowią obecnie 
jeden z wybitniejszch jej ry.·ów; mamy przekonanie że pstroci
zna ta pod wpływem szkoły z łatwo ··cią tla się usunąć. 

Imiona rodowe powstały tu, jak n a eałym chrze~cija11skim 
świecie z imion chrzestnych ojcowskich, np. Abramiuk, Pran
czuk, Gaftaniuk, Gawryła.,;z, Hrynczuk. lwanuszczuk, J;ukien
czuk, 1\lartyniulc ,'erheniuk, Ostapku, 'l'ymofijnuk i t. d., lubo 
jest i mnóstwo takich które innym ·~<·t.ególnym okoliC'znuściom 

zawdzięczają swe powstanie 11. p. ~ w ('zortowcu) Basara l>, Bo
dnn.ruk, Kohut, Kałyn. Kurytniak 1 Olejnyczuk 1 ~olotlzuk, 'J'ry
hubiak, 'l'kaczyk, Demianiuk, Drepczuk, C 'holewczuk, Kliszcz, 
Kołcun, Kuczirka., Lubyk, ~lehedyn, Nahorniak, Nusurak, Nysz· 
czuk. Ozarko, Pa.ra.nycz, Romaszkol Rudczuk 1 Sarachman, 'fre
fijak, Wotliancznk 

- ----
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Pokucie dolne i porlgór::;kie, mimo rozmajitości szczegółów 

drobnych przy ubiorach, ukazuje jeilnak w całości typy ubrania 
dosyć jednostajne i ws7ystkim wspólne, uwydatnione głównie 
w kroju sieraków dla obu · płci, i peremitek niewieścich . .Test 
ubior ten niemal wszystek wyrobiony z materyatu własnego 

i tkaniny domowe). Jako materyał slui,y tu wełna 1. własnych 
owiec, len. konopie, wreszcie kupna - lmwełna (z;ipołocz). 

l. Czortowiec i okolica Ohertyna. 'rak m~żczyźni jak i ko
biety, noszą jako wiet·uhnią suknię. :;i era ki (s e rrl:'t k) czarne 
z własnego st~kna z wełny czarnych zrobionego owiec. lub 
kupne; są one bez kapturów . hez fa..łrlów i bez szwów koloro
wych, jak to w innych bywa okolieac.h, lecz lamowane tasiemką 
z wełny naturalnej bnrwy pod spotlrm rsznurktr>): po bokach 
tylko n dułn mają kliny, i długi klin poniżej khlan. Unziczki 
n sieraków zapinane są na piersiach na p~tliczki z U•ji,e samej 
wełny wyrobinne co i szwy. Cechą wir:c tt>gn ubrania jest 
prostota. 

Na zimG ldarll\ ttak mr:żczyźni jak i kobiety) koi.nc.h tltugi, 
sit:gający poniżej kolan. zt:> skln·y hara.niPj na ltia.ło wyprawnej, 
z w:\ziutkim kołnierzem z cz;ll'll ego baranka; na ~zwa<'h wy
szywany on włóczką ziP!nną lub czennmą. 

:'tl~i.czyi.ni noszą wzimiespo:lnic (hołosznie. chołosznit•) 
zawsze z ui~lego sukna, domowego wymhu ;- w Jec·ie zaś gaei~ 
( porkienyri) 1. białego zgrzebnego płl>tna, równieiJ wta~mego 

wyrobu. ~podnie, nie banłzo szerokie, :-:ą wpuszczone w buty 
i ściągane w pasie szumkiem {boczknrl który zawleka si(! po<l 
lamówką. Buty (czMJoty) <lzi~ noszą na obcasach, dosyć zgra
bnie uszyte, .o dnuellowej potleszwie i z cholewami pod kolano 
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podchodzącemi. Dawniej były one niezgrabne, szerokie, o jednej 
podeszwie, a zamiast obcasów przybitą miały ogromną podlwwę 

(pidkowa) niemal na pół cala wysoką; cholewy wywijane za
chodziły aż powyżej kolan, umyślnie tak wysokie, aby je kilka 
razy pud zywać byto mo~ na.; w hucie spód wyścielano wiechciem 
z okłota (okołót), t . j. słomy jakiej się używa do poszycia 
dachu. Biedniejsi kładli na nogi chodaki czyli postoły z onu
cami (t. j. płócienną szmatą owijającą nogę). 

Koszula ( óroczka) z płótna zgrzebnego, długa po kolana, 
wyłożona bywa w iecie na wierzch gaci i ściągnięta rzemien
nym pasem (re miń albo czeres); kołnierz ma ona wązki (na 
cal lub p()ttora szerokości), :~tojący i wyszywa11y (mareszyty) 
jedwabiem, kolorową włóczką w rói.ne wzory, lub haftowany 
u parobków koło pazuc-hy ma także koszula matą me re, zkQ koloro
wą. Chu tek na szyję wcale nie noszą. 

G łow<: przykrywają latową porą kapeluszem !:>łomianym 

własnej roboty z szerokiemi sktz;ydłami (kiepel1lCh) W zimie 
kładą na głowę c1.apkę wysoką z runa młodego bal'anka (kle
pania) od kilkunastu lat wchodzącą w użycie Wierzch tej kle
pani ze sukna czerwonego lub błt;kitnego skrojony, lamówka 
z lisiego ogona; wewnątrz podszyta jest barankiem białym, 

a zewnątrz ma klapy mogące być puszczone na uszy w czasie 
wielkiego mrozu. Dawniej noszono baranie czapki znacznie wyż
sze, lubo mniej ozdobne. 

Kapt.Jnsz słomiany latem JH'ZPZ parobków t w Cz01·towcu, 
Hara yu1owie, Niezwi kach i t. d ) uos;t.ouy, wtasuej roboty, ma 
wiele ozrJi,b, zwłaszcza gt1y w 11ui uroczyste 110 ('etkwi, lub 110 
tarka je:-; t Lr·any. ( )ztlouiouy on bywa. w koło pleci nką z·drobnych 
paciorków szklanych, ZW<~ną g i P rt1 a n (plecionk) te wyrabiają 
dziewczt:ła. na wydaniu. ofiarując jt> parobkom na o2enieniu bQ-
11ącym), ua.!-ltępnie, sznurkiem wełnianym (sznurok) z kntasami 
domowego wyrouu; wreszcie, kupnem i Jedwabnem i w:-.tą~kami 

!bendy). Ozdoby te upstrzone jeszcze ą naokoło pojeuynczemi 
piórami z ka.t:zorów swojskiclł, z wa.nerni wówczas ku c z e ri, 
(kr:dziory), wśród których ukazui1\ ~ię dośc gęsto i pawie pióra; 
w środku denka umie zczouy kutasik nazywa. się k iełyci (a). 
Kapelu ·z taki nosi parobek aY. do dnia ···lnbu, poczem oddaje go · 
ua własno c młod zemu bratu lub innemu parobkowi. 
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Niezbędną poniekąd część ubrania męzkiego na Pokuciu, 
stanowi torbeczka wełniana czworokątna, przewieszona przez 
ramię (prawe. ·do lewego boku), na wełnianym (czerwono-poma· 
rańczow.yt»,l pasie, zwana d z i o b e n k a, a czasami też koł o. 
myJka, w którą wkłada parobek potrzebne mu, zwłaszcza. 

w drodze, przybory; zastępuje ona więc miejsce kieszeui. 

Kobiety zamężne młode (m o ł o d y c e), równie jak i dziew· 
częta, mają koszule na święto z płótna cieńszego do pasa, a od 
pasa aż do pięty z grubszego (grubsza ta część nazywa się 

p i d- ty czka) ; kołnierza one nie mają, lylko wierzch pomarsz
czony. na którym mnóstwo pozawieszanych szklanych paciorków 
(p a.ci erki) róinego koloru. MQżatki jPdnak o '/, części mniej 
tych paciorków noszą niż dziewczęta. Rękawy u koszuli świą
tecznPj tak n mr,iatek jak i n dziewcząt . na ramionach wyszyte 
są na parę cali szeroko włóezką farbowaną różnego koloru 
w rozmajite desenie. Wyszycia te w Czortowen i jego okolicy 
nazywają się: wstawki (wustavkie). a deseń każdej wstawki 
otrzymuje poszczególną n a z w f!, wPdle wzoru In b ideji jakie 
u jej robotnicy przewodniczyły. Czasami też, mianowicie u za
możniejszych, cały rękaw ai do dol u (od strony widzialnej) ma 
włóczkowe kolorowe narzutki (są to: w i szywa n i rukawy). 

Na koszulę kładą w powszedni dzień. zamiast spódnicy, 
fartuch jakoby prześcieradło z wełny farbowanej, na 3 łokcia 
szeroki i od pasa ku dołowi zwinif)ty. okalająey bi~ta, zwauy 
opinką czyli opienką (o p e n k a); opienka. jfl:"t na warstacie do
mowym tkaną, ndewa ~rodek czi\J·ny, i często także nazywaną 

bywa: fota. Opasuje ją z wierzchu taśma czyli okrajka weł
niana. w kolumth; spo>sól> tkania jej nazywają: czercziety. 
Maty zaś fartuszek. zaledwie na łokieć szeroki, czasem sfałdo

wany, na focie mieszczony, 1lo stóp spaclająey, nosi nazwę: za
paska (z a p a. ski e). 

Na. wierzch latem kładą sira.k (!:i er d <t k) kroju podobnego 
jak i męzki, zimą zaś k o~ u c h, wyżej opisany. 

Na wielkie zebranie i na uroczyste święta, mają majętniej

sze kobiety (moda ta weszła. w użycie w Czortowcu od kilku
dziesięciu lat) spódnice czyli rań t u c h y z niebieskiego kupnego 
sukna. z galonem srel>myrn lnu złotym u dołu. Do tego rantucha 



jak i do opinki przywi~zują jeszcze w święta już to wspomnione 
wązkie z a p a ski e, jnii r h u s t ki e kolorowe do kolan dochodzące. 

Na nogi kłaclą buty (c z o b o ty) na obcasach, podobnego 
co i mężkie kształtu; a w dnie świąteczne, buty z żółtego łub 
czerwonego saftjanu, z nie7.byt wysoką cholewą i o jednej tylko 
podeszwie. 

N a głowie ma mężatka w losy obcięte po szyję, i resztę 

warkoczy schowaną pod ki!'czkę. Ki e czka j!'st to obręcz 

czyli spleciony z wełny albo włóczki wałeczek; na ki!'czce leży 
znów czepek dość sztywny c z e p 8 e), z p on którego wiszą z. tyłu 
pukle z czerwonej wełny (b a w n y c i). Wszystko . to przykrywa 
sztucznie zawiązana per e m i tka czyli chusta rlłnga z hiał!'go 

lnian!'go płótna. której końce obydwa haftowane czy wyszywane 
na parę cali włóczką, jedwabiem lnh W!'łną w harwach ciemnych 
lub czerwon!'j (zwane z a b o r y) wi~zą z tyłu, jednym kor}cem 
króci!'.i. drugim dłużej, do połowy pleców Dziś każda prawie 
peremitka ma taki zabór (z a b i r). 

Ubior dziewcząt różni się ocl nbioru mężat!'k tern, że we 
włosy zaczesane i spleciilne we dwa warkocze czyli kosy (plur. 
kosy. sin g. ki>; k a, t i ska), wplatają onP mnó~two sznurków 
z włóczki czerwmw.i, żółtej i zirlonPj, Ol\ ijająrych głowę na około; 
włóczka w pękach i ozdobach spada na ramiona; po<ltrzymnje 
ją z paciorek <lrobniutkich złożona tasiemka. ·a w jej braku 
wstążPczka czerwona zwana polityczka (lub harasiwka, 
gdy weln~a.na). Wielka liczba <lziewc.ząt ma włosy na około 
głowy ściśnięte przepaRką (g~r<lan. giercln.n) z wełny w ko
lol·owe llt'senie, kt(Jra na przotlzic !czasPm na szc>roknt'w kilku 
taśmowych rzę<lów) i1lzie 110 na1l c:rotem. a w tyle Jlrzt'chodzi 
w pr,ki czyli pnkle z czerwonej wełny (h a w 'l ,V ei). Za. kosą 
powtykane są kwiatki. jak n. p. :·witlu. zka, . tokrotka i t. p. 
· Na szyi zawieszonB są paciorki ri,i.nnkolorowc>, Ct,asami 
w kilkana~cie rzr,dów. W~ród nidt <la.ią sir, widzie1· blaszki okrą
głe mosiężne, cynowe i i.elaznc (a niekiedy u bogatszych pie
niądze srebme, a nawet i złote) noszące nazwę: czechy tcechy'?, 
cekiny'? \. Na blaszkach wycinane lub wyciskane .·ą ozdoby. Za 
gorsem zatknittty bywa pachniący wasylek i aromatyl·zny 
kan n fe t· 
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UI.Jior tu opi::;any,, którego 4 okazy z Czortowca, znajdowały 
się na 4 manekinach Wystawy etnogr. (ubior weselny parobka 
i flziewki, i odświ~tny gazdy i gazdyni w:-~zystek niemal z ma
teryjatu własnego i z tkaniny domowej wyrobiony,- ulega wielu 
odmianom w zczegótach, według miejscowości. ·wystawa koto
myjska dala poznać niemałą liczbę tych odmian, widzialnych czy 
to na przystrojonych manekinach , czy te?i w pojedynczo rozło

żonych i rozwieszonych sztukach; daleką atoli była od wykaza
nia wszystkich, jakie się w krajn znajrlują. Dała ona nam jednak 
sposobność pomnoi;enia pr1danych wyżej wiadomości co do ubra
nia, . zczegółami i z innych tak:i.e st1·on pozyskanem i. Przyczy
niły się do tego nadto i obserwacyje, w wielu innych jeszcze 
miejscowościach Pokucia przez nas samych poczynione, jak i wia
domości przez zaufania gorlne osoby nam podane. 

2. Jasienów polny (pod Horotlenką). Ubiór mr,zki niemal 
ten sam, jaki widzimy pod Obertynem. Koszula na codzieó. zgrze
bna (zhribni) z konopnej pi·zędzy nieczesanej. Na święto cieńsza; 
ma ona. wys7.ywanie (o uszył k a) tylko u kotnierza. Sierak naj
Cz(:ściej czarny; czasami ciemno-bury. I tu jak wszt:dzie d z i o
be i1 k a (kieszeń.) na czei·wonym przewieszona pasie przez ramię. 

lJ b i o r d z i e w czy n y. Ko:szula z czesanego albo lnianego 
przędziwa, długa po kostki, llez kołnierza. lecz z wąziutką ob
szewką naksztalL sznureczka; ta.k samo przy rękawach jak i pt·zy 
szyi; obszewka ta jest z wlóczk i ponsowej i c.zarnej. N a ramio
nach u rękawów z obu stron, ku przodowi, wRzytą jest na 3 do 
4 cali szeroka wstawka zwana p t e czy k a, a pod nią znacznie 
węższa. bo na l cal zaledwie tylko szeroka doszyta jest m o r s z
czynka '). Płeczyka szyta. jest kocem (włóczką twardszą) 

1) We ws!n.11knrh (płćczykacl1) jako i w haftarh r<:kawów, im 
banlzirj na Wrwh1iłl, ku Prutowi (ku Bukowinie), tćm g<:~eicj uka
zuje si~.: kolor czarny włóczki, nickiedy tylko i to wązko prze
platany barw:1 c zerwon :t, osobliwie karmazynow:1. W llorszczow
skim i Zalc~;zrzyckim, tkaczki nic zadawałniaj:~ siQ jednemi tylko 
picczykam i, ale pod wyższ:1 plcczyk<: kładą dr u g'! jeszcze, równio 
szeroki! z inuym de~cnicm i barw<l (np. żtllt:! ', cz~stokroć co do 
charakteru zupełnie niezgodną z wyższą. Ozdoba pod niemi na rę
h.awie jest w linijach ~ko~nych aż do r~kawa prowadzona 1 jui to 
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czerwonym i czarnym w różne desenie, morszczyoka takimże 
kocem z dodaniem i żóŁtej barwy. Porl płeczyką naszywane by
wają u świątecznych koszul gwiazdec:r.ki lub kółeczka ponsową 
włóczką (z dodaliiem zółtych lub zielonych niteczek) w kilka. 
rzędów aż do rękawa. 

Na koszulę wkładają hobortkę (v. obhortkę) długą od 
stanu aż do kostek, (gdzieindziej zwaną fota), w której krzyżu
je się barwa czerwona (poncean) z czarną, bo jest ona tkaną 
z wełny farbowanej na czarno i czerwono. Jest to jakoby prze
ścieradło obwijające część niższą ciała, którą utrzymuje p oj a s 
t. j. pas z włóczki ('/4 łokcia szeroki a parę metrów długi), 

kupny na jarmarku, z wełny różnokolorowej (jest przeważnie 
czerwony, lubo w czę ··ci ma poprzeczne prążki czarne, zielone, 
żółte, niebieskie), ściskąjący hobortkę u góry, a na który zakłada 
się jeszcze okrajka wąziutka na cal lub półtora. (w różne ko
lory, przeważnie czet·wony), przepasująca już całe to ubranie dla 
lepszej mocy. · 

Do .ubrania sh1ży jeszcze i z a p a ska wełniana czerwona 
(z poprzecznem i linijkami czarnem i i zielonemi), która włożona 
na hobortkę dla parady, spada ku dołowi złozona wąziutko 

w karby, niby fartuszek sfałdowany. 
Na szyję kładą p a c i orki szklane (parę sznurów białych, 

a pod niemi czerwonych). i giordany v. gierdany z dro
bniutkich pa.cioreczek różnokolorowych złożone (nawlekane na 
niteczki ąieniutkie, a potem na czerwonej wstążce naszywane), 
które razem z tamtemi stanowią' pęk w kilka lub "kilkanaście 
spuszczający się rzędów. 

Na głowę kładą dziewki takież same, lecz węższe nieco 
g i ord a n y i opasują niemi głowę. Podobnież opasują głowę 
i włosy zebrane w dwa warkocze ; warkocze splecione są włóczką 
ponsową zwaną p.o p l i t ki e (gdy ma być strojno) i przyozdobione 
w owe giordany. 

Nogi w lecie bose; w zimie zaś biorą do stroju buty czarne 
(dawniej były w modzie czerwone). 

w prążkach, już w kółkach lub innych kształtach. Płeczyka ta 
spodnia ginie, gdy idziemy ku zachodowi (t. j. w powiecie Horo
detiskim). Lecz nawet' w Jasienowi e polnym jest jeszcze pod płe
czyką (w czarne i ponsowe linij e szytą) wązki pasek ż 6 l ty, 
przedzielający ozdoby skośne (czarne i czerwone kreski) na r~kawach. 
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N i e w i a s ty n&.- warkoczach (jeśli te nie są obcięte p~ 
szyję przy weselu, co się niekiedy, zdarzać jeszcze zwykło) splecio
nych gładko i bez ozdób, noszą c z e p i e c niciany biały , na który 
kładą per e m i t k ę białą. Do stroju zaś służy nadto i rań
t u c h t. j. płótno cienkie (kupne) na 4 łokcie długości 1 który 
zarzucają na peremitkę i którym osłaniają czoło i brodę, a któ
rego końce wiszą z tyłu. Peremitka u Rusinek łacińskiego wy
znania (przezwanych dlą.tego dziś Polkami, a dawniej Mazurkami), 
ściągnięta jest pod brodą tak , że widać z pod niej wiszące pa
ciorki i giordany, u Rusinek zaś nniatek, wisi ona pod brodą 
w sposób, iż zakrywa w większej części ubranie na szyji. 

Tak niewiasty jak i dziewczęta, wdziewają na siebie sie
raki tegoż kroju i materyi co męzkie, lecz tylko do ubrania 
większego, do drogi 1 w zimie i t. p. N a codzień zaś, jak i do 
tańca, nie używają tych sieraków. 

3. Okolica Kołomyji. (Okrzesińce, Szeparowce, Lucza i t. d.) 
, Leop. Wajgel (Rys miasta Kołomyji, str. 95.) powiada: "Ubior 

okolicznych włościan zgadza się we wielu względach z ubiorem 
Hucułów (aczkolwiek są i różnice) . Mężczyzna nosi koszulę po 
wierzchu spodni płóciennych (s z t a n i w łub p o r k y n i c i w). N a 
zimę nosi spodnie z białe g o sukna (c b o łosz n i) jeżeli sukno 
na wsi wyrobione, _;lub z cienkiego zwykłe gr a n a t o w e g o 
(n o ha wy c i) jeżeli sukno to jest wyrobem fabrycznym. Potem 
opasza się p as ki e m, albo szerokim rzemieniem zwanym trzo
sem (czeres'om). Dalej, wciąga na siebie petek (serdak, t.j. 
wełniany kaftan czyli huńka) i kożuch bez ręka w ów (ki p t ar). 
W zimie bierze ua nogi chołoszni, i postoły (c h o d a c z ki); na 
ręce wielkie wełniane rękawice (r u kawy ci), a na głowę kła
pani t. j. czapkę watowaną w kształcie czepka, obrąbioną ogo
nem lisim lub szopowym. 

Kobieta zaś ma na nogach żółte buty (kozł o w i) ; głowę 
zawiązuje w dzień powszedni chustką, a w święto rautuchem 
czyli per e m i t k ą 1

). Po wierzchu koszuli ma w zwyczajny dzień 

1
) We wsiach: Szaparowce, Piadyki, Ceniawa., Podhajczyki, 'l'urka 

i t. d. noszą kobiety peremitki karbowane, czyli w regularne uło
żone fałdki. 

6 



42 

zapaskę, a w święto spódnicę i fartuch (to tylko w bli
skości miasta). 

Dziewczyna zaplata włosy w jedną kosę i ubiera głowę 
wstl\żkami i b i n d ą z czerwonej włóczki, a prócz t.ego ubiera 
kwiatami i pozłotką. Koszula świąteczna na ramionach ma sze
rokie w:>tawki i wyszywania. Wszystkie dziewki no,~za kulczyki, 
pierścionki i pełno szklannych na szyi korali.·' 

Wystawa etnograficzna dała nam poznać. tak na maneki
narb jak i w oddzielnych sztukach, ubiory włościaiiskie, niem
niej drobnej szlachty i mieszczaJ1skie (z Kołomyj i, Kossowa, 
Berezowa i t. d.), f którycli najciekawszemi były: 

Zahajpol (powlat Kołom.) . Parobek w koszuli z wązkim 
haftowanym (czerwono i zielono) obrąbkiem zamiast kołnierza, 

płóciennych spodniach, przepasany pasem czarnym rzemiennym 
(1 1

/ . cala szer.). Na głowie kapelusz słomiany z plecionką nao
koło strojną w pawie pióra. Na nogach buty (lubo noszą i cho
daki: c h o d ak i e). 

Dziewka ma na sobie koszulę z wstawkami na ramionach 
(haft w kwadraty czerwono-burakoweJ: na niej kożuszek biały 

(ki e p tar) z różowem i ciemnem wyszyciem. Dalej : obłlortka 

tkana czarno, zielono i czerwono (ze środkiem ciemniejszym), 
zapaska, pas i krajka, wełniane. Na głowie gierdan lub taśma 
w złote lub fioletowe prążki; do niego przymocowane u branie 
z witJrzki l'onsowej (do której wpleciona miejscami i ciemno
zielona włóczka ) na.kształt kor o n y miejscami z l'oztotką, któ
rej pęki spływają gęsto ua plecy. a na wierzchu której powty
kane są kwiaty. Na szyi dwa rz~dy pereł (sztucznych) białych, 

a pod niemi kilka rz~dów paciorków czerwonych i róinokoloro
wych. Koszula (s o rocz k a) ma na ramionach wyszycia z włóczki 
czerwono-burakowej (p ł e czy k i). 

5. Myszyn. (pow. Kołom.) . Dziewka w stroju weselnym. Na 
głowie z włóczki czerwonej ubranie, z przymieszaną do niego 
żółtą, zieloną, niebieską i czarną włóczką, do której z przodu 
mnóstwo powtykano kwiatów i ozdób jak n. p. z a p l i t ki i ki
s t ki (muszelki). Na szyi dwa rzęcly białych, dwa czerwonych 
paciorek, wśród których wiele sztuk monety srebrnej. Wstawki 
u rękawów koszuli czerwone (z czarną i zieloną ozdobą), pas 
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błękitny. Zapaska ciemno-orzechowa, spódnica. ciemno· zielona., 
buciki czarne. Prócz tego dano z Myszyna czepiec kobiecy uży· 
wany tamże, rantuch do czepca, chustkę lnianą kolorową i za
paskę (8 metrów długą) . 

6 Peczyniżyn. (pow. Kołom .) . l\1ęzkie: koszula z obrąbkiem 
wązkim u góry ciemno haftowanym ; pojas rzemienny, dziobeńka, 
spodnie granatowe. Kobiece: petak (Sierak) ciemny, peremitka, 
chustka, spórlnica i fartuszek , pas włóczkowy, buty żółte z oku
ciem. Nadto korale, i ubranie splecione nakształt warkocza 
z włóczki ciemno-burakowej, (czasami bywa z karmazynowej) 
dla dziewczyny; dla narzeczonej naczółko (blaszki e). 

7. Berezów wyższy (pow. Kołom.) Wieś ta na. pograniczu 
huculskiem, zamieszkana przez szlachtę. ukazuje skutkiem tego 
pewne właściwości w ubiorze, odróżniające go w części od hu
culskiego. 1\It:zkie ubranie u starszego: opończa szara lub nie
bieska albo żupan, koszula z kołnierzykiem wąziutkim, spodnie 
ciemne, pa wełniany; wysoka czapka barania ,iwa (ku c z m a.); 
u młodszego: brunatny sierak, pas rzemienny i białe płócienne 

spodnie w buty czarne. Kobiece : koszula, spódnica, zapaska, 
poj as, chustka na. g t owę biała kraciasta i wyszywana, sierak, 
korale i paciorki ( błękitne i białe) , żółte buty, kaptnt·ki kobiece. 
Z dawniej używanego ubrania: żupanik i kapota. 

Nadto: czepiec ślubny, niby czapeczka sztywna z Młtej 

(lub błękitne/, fijołkowej, zielonej) materyi jedwabnej (z moru), 
wzniesiona cokolwiek z przodu i z tyłu; z tyłu ściągni~ta oran
żową tasiemką u dołu obszyta czarną lub żóttą taśmą; na niej 
wy,zywane igiełką lub haftowane kwiaty i li tki. Na czepiec 
zarzucają biały zawój. 

Naczółko ślubne rlla panny · młodej,jPRt to szeroka na l'/. 
!uh 2 cale niby obręcz tekturowa obszyta błękitną (szafirową) 

jedwabną materyjn~> wywy>i.szona z llrzorln, przy którem to wy
wyższeniu naszyte są w ksr.tałcie korony kokardki jedwabne 
czerwone. Rnfirowe, rói,owe i fijołkowe, a na froncie kółeczko 
z barwinku; do tego nasadzonych parę piór pawich i kogucich 
białych; z tyłu obręczy spływa kokardką p1·zyczepiony pęk kilku 
wstążek Rzafirowych i czerwonych na pół lub s;, łokcia długich. 
U dołu obręczy przyszyta wąziutka czarna tasiemka. Nacz'6łka 
i wstążki bywają innego takie (n. p. żółtego, zielonego) koloru. 
(Rycina). 
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8. Serafińce · (pow. Horoden.) 1
). Męzkie: kapelusz słomkowy 

(w lecie), spodnie ciemne i kamizelka; na którą niekiedy kładą 
sierak; pas rzemienny czarny. Kobiece: Spódnica perkalikowa. 
kolorowa, koszula i fota a czasami i fartuch perkalikowy (~iały 
czerwono nakrapiany). U dziewcząt paciorki i gorsecik perkali
kowy ( zafirowy lub ponsowy, z kilku guziczkami). Na głowie 
ma niewiasta c z e p i e c czerwony, jakoby fez turecki znacznej 
wysokości, na który obwiązuje biały rańtuch. 

9. Śniatyń. Zasługuje na uwagę. podobnie jak i w Kołomyji, 
dawny ubiór mieszczański. Mężczyzni noszą kożuchy (już to nie
mieckie, już bukowińskie, żupany ciemne (czarne lub granatowe), 
czapki czarne baranie, buty czarne z wywróconą cholewą (k a
ław er c y) lub k o n d u r y czyli buty korkowe. Manekin z przed
mieścia B a ł ki wskazał, iż tam noszą niewiasty kaftanifi jedwa
bne zielone w desenie, pokryte ciemno ·błękitnym (o axamitnym 
połysku) płaszczem na ramionach, spódnicę lub obhortkę (białą 

z narzutkami z kółek ciemnych), na głowie chustkę cienką białą 
zasłaniającą część czoła. i brody. Czuć w tem sąsiedztwo Bu
kowiny. 

10. Dobrowlany, Żerzawa, Pieczarna (pod Zaleszczykami). 
Ubior parobka: koszula, pojas (pas rzemienny nabijany guzikami), 
serdak, kapelusz słomkowy ubrany w gierdany i pawie pióra., 
spodnie płócienne (g a c i). Ubior chłopa zimowy: .koszula, poj as, 
ręka. wice (rukawicy), hołoszni, kamaszy, buty, czapka ku c z m a. 
Ubior dziewki strojny: koszula z haftami (płeczykami), pojas, 
zapaska, krajka, horbotka, przepaska.; ginlany i włóczka i kwiatki 
robione na głowie; kulczyki, m!'taliki i wstążki na szyi, buty 
czerwone. Ubior kobiecy: ko~zula, rańtuch, na po.wszedni dzień 
(peremitka. budyna), peremitka z haftem na święto, kulczyki, 
paciorki i metaliki, borbotka, b·ajka, przepaska, poj as wyszy
wany szychem, buty żółte. 

11. lwankow i Wołkowce pod Skałą (pow. Borszczowski). 
Męzki ubior gazdy: koszola ze wstążką, kapel n z słomiany ze 

1
) Wie!! ta zalmlniont! zuRtnla ~lc'JWlliC o :ulnik:lmi ruskimi, a prze-
ważnie kohietami, !:1prowadzonemi z l'krainy przrz Mikołaja Fotoc
kirgo Atarost~ Kaniowskirgo, kt<\ry od imirnia jcum•j ze swych 
kochant-k nazwał ją Seralinice, gdy dawniej nosiła nazw~ Ja m
h oro w' a. 
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wstążką, gaci, pojas, serdak, buty. Ubior baby z Wałkowic idącej 
z kobiałką na targ: chustka na głowę, koszula, spódnica letnia. 
(l i t n y k), zapaska, pojasok, paciorki, buty, kobiałka w ręce. 

12. Ubior dziewki z Dźwinogroda: girdany i koc z o ł ki na 
głowie, koszula., borbotka ciemna, zapaska, krajka, pojasok, pa
ciorki i kulczyki, buty. Strojniejsze nieco ubiory parobka i dziewki 
do ślubu (w kożuchach); dziewka z wiankiem wysmukłym z pę
ków czerwonej włóczki na głowie. 

13. Sapohów (pow. Borszczows.). Męzki: kostuła, serdak, 
hołosznie, kapelusz słomiany. Kobiecy: serdak, horbotka, zapaska, 
koszula, b aj o r (krajka). 

14. Wierzchniakowca (pow. Borszcz.). Męzki: opończa, ko
szula, krajka. Kobiecy: opończa, letnik, zapaska, koszula, krajka. 

14. Z mnóstwa pojedynczycll sztuk ubrania rozwieszonych 
na Wystawie') zasługiwały na uwagę: Kołomyja: czapka 
zimowanakształt hełmu z futrem (kłapanie).- Werbiąż 

ni7.ny: chustka na głowę m~żatki. Siemakowce (pow. Koł.) 
peremitka z czarnym zaborem, koszula kobieca.. Kułaczkowce 
(po w. Koł.) obhortka, pojas kobiecy, buty czerwone. T e ku c z a 
(po w. Koł.) rękawic para wełnianych, siera.k z żółtym wyszy
ciem (sznurkiem) i kołnierzem. H ł o b 6 d k a.· leś n a i run gur
ska (pow. Koł.) chustki kobiece i wstawki. Kniażd wór (pow. 
Koł.) cały ubiór i chustki kobiece. Rosobacz (pow. Koł) ko 
szula kobieca, wzory naramiączek (wstawek). Podha.jczyki 
(pow. Koł.) 10 łokci zapaski w jednym kawałku, pasy wełniane. 
1 sztuk fot w dwóch kawałkach. Klucz ów (po w. Koł.) pere
mitki. Pi ady ki (pow. Koł.) kapelusz słomiany strojny. Stary 
Gwoździ e c (H w i z d e c po w. Koł.): powijacz w kształcie 
krajki, koszulki dziecinne i małej dziewczyny, koszula starej 
kobiety. G w o~ d z i e c (po w. Koł.): czapka barankowa czarna. 
wysoka, spodnie i kożuch męzki, dziewczęca obortka pojedyncza. 

') O ubiorach huculskich z pow. Kołomyjskiego i Kossowakiego 
powiemy przy opit:de Hurułów. Z Kossowa atoli samego był mane
kin mieszczanina w gr:matowym i.np:mic (z czerwoną pod kołnie
rzem klapką), przt>pasanym Rtarym czerwonym pasem wełn. i z kucz· 
mą z białego baranka na głowie. 
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i podwójna, pas wąski i szeroki tkany (c z er c z i e ty). okrajka. 
(p o pruż k a). paciorki i ubranie z włóczki na głowę. S t o p c z a
t ów (pow. Kot.): zapaska szychem przeplatana. Winograd 
(Wynohrad, pow. Koł.): Kapelnsz słomiany parobka z ozdobami 
z pa wir h piór i o-erdana. S o p o w (po w. Koł.): kapelusz słomiany 
ozdobny. D e b e sław c e (po w, Koł. ) : 30 gatunków rlrewnianych 
sztyfcików· do butów (fabryka). .T a błon ów 1 po w. Kol.): korale 
(fał zywe, robione). Ok n o (po w. Horod) rękawice wełniane, 
koszula, zapaska. obhortka, pojas, spodnica (suknia) granatowa 
odświętna, peremitka, gierdany. Tyszkowce (pow. R01·od.): 
hołosznie białe, serdaczek dla chłopca. Żywaczów (pow. Hor.) 
fota włóczkowa. S trzy l c z e (po w. Ror.): fota wełniana, pas 
wełniany męzki. Uniż (pow. Hor.): pas wełniany czercziety 
żeński. S o rok i (po w. Ho r.): fota pojedyncza., fota podwójna. 
Czerniatyn (pow. Hor.): serdak, peremitka. Zabłotów (pow. 
Śniat.): kapeluRz słomiany, krajka, zapaski dwie w jednej sztuce. 
li i ń c e (po w. Śniat.): peremitka (kocek). Z a w a l e (po w. Śniat.): 
krajki, peremitka, koszula z wstawką (haft na ramionach w kwa· 
draty ciemno-karmazynowe, rękawy mają haft w pręgi karma
zynowe na skosę idące); lecz są na innych koszulach i , hafty 
żółte z zielanem i karmazynowem. N o w o s i e l i c a (po w. Sniat.): 
kołnierze, gierdany i wstawki {płeczyki). Kołaczyn (pow. 
' Sniat.) : poja i krajka, zawój biały na głowę: gierdany z szy-
wane jedne nad d rugiem i (w 6 rzędów) nakształt kołpaka; ubrane 
z przodu w kwiaty robione i pawie pióra i podszyte czerwonym 
jedwabiem. Śniatyn: czapka z futrem (kłapanie) Chlebiczyn 

' ' polny (pow. Rniat.): pojas. Bełełnja (pow. Hniat.): l;oszula 
kobieca i męzka (wPselna), czapka weselna, wianek wese)ny, 
czepiec , peremitka, poj as. B fol r s :t. e z ów (po w. Bursz.) spodnica 
zimowa wełniana. Cyg- a n y \\'leś (po w. Borsz.): opończa dawna 1

) . 

15. Porl Tłumaczem i Stanisławowem noszą chłopi i kobiety 
sieraki czarne z kapturami zwane opar1czia. Opończa ta. , ma 

1
) Pnlrl\ tr~o ?.nnjrlowaly 1-1ir; na Wy~t:n\'k wyrohy Ormijan: ~po · 

rlniC' ir!t skr'•nanr h i ni r (;man ruyRzyny) jako nir'Jn·zrm:lknlne 
n:ulaj:ll'C bi~· dobrze przy sjllawic drzew na Czeromo~'>ZU i J'rtl(·ir, 
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na szwach włóczkowe sznurki czerwone i zielone, mianowicie: 
na kołnierzu, na przodzie (na pit'r. i ach), w pasie, z tyłu, koło 

Jdeszeni i na końcu r~kawów. Huty u mężczyzn czarne. n kobiet 
żółte lub czerwone w dnie uroczyste, a czame (lub boso na co
dzieó. Spodnie (hołoszni, luh nahawyci, n bogatych· szta
n y) białe z sukna własnego wyrobu, noszą mę:lczy:/;ni wpuszczone 
w cholewy. Na. głowie czapki baranie czarne z rlrobnym włó!"iem; 

latem słomiane kapelusze. Koszula wywinięta ·na gacie (latem), 
opasana jest pasem rzemiennym dubeltowym (remień) na 6 cali 
lub więcej szerokim. Do pasa przywiązana m o s z e n k a czyli 
sakiewka skórzana na pieniądze, która się w rzemień ten wkłada. 

16. Mołodyce pod Haliczem noszą czapeczki z zielonej albo 
czerwonej siatki. Dziewczęta odznaczają się d w oma długiem i 
warkoczami (ki ska) i koszulą wyszywaną (w ramionach i rQ

kawach) czerwoną włóczką. l\Ięiatki chodzą (we święto) w czer
wonych lub żółtych butach z obca. anli, mosiężną obitemi ulachą; 
dziewczęta boso albo w trzewikach. 

Chłopi haliccy ubrani ~l\ w gt'anatowe żupany, w czapki 
wysokie uaranie, przepaRani szerokietui • kórzanemi pasami; 
buty u nich (czarne) z podkówkami, obcasy blachą takie obite 
(tak było w t'. 1850). 

l 7. Powiedzieliśmy wyt.eJ ~.e wyszycia ezyli hafty włócz. 

kowe na rękawach u koszul koi.Jwt~ych (ustaiikie, wstawkie) 
mają szczegółowe swe nazwy ') Zbiory takich haftów z1łobily 

rzrmidt (1' h a i .;z), f•zyli pas tło j:tztly konnej. sk•irki t'ZI't'llllllt' i ż•iłl1• 
na lm ty z ){n t, ~<ałiaay hialt• (\\ ~ ,.,·.~, IIIJ!tosa Hn;:d~tno11irza), Kk•'•ry 
l.laraaie I'Zarne i białe wypt·awn•· na koi.twlty zr :-lniatyn:l, siłl(lln 

ormij:uiskie (l lt a m k l z Ku t i tPI'Iit·a :r. Brustli l', lH•salty sk•'•rz:llll' 
:r. Kul (wyn'tlt Bohdana Wart:~r:t~i,.wii'I.:L), lll) d lo dommn·g-n wyroltn. 
Kui;uiPr~t\lt'm Zl\jnmj;! t<it: gl•'•wni!' mit•sz!•zanit' nrrnij:u'tsi'J"; 11 lnsl'i:t· 
nie rusey odd:tJ•! si<; mit•jKI'Htlli tylko 11) prawie ~kc'tt' baranirh. 

') \V dziele: Orne m l' H t s d' l' kra f u c przez Olg-!,: Kosarzt•w't: 
(Kij,iw 11'7G), ztmjdnj<! ~i<; w;wry haflthv podobnych. Toi tHuno 
w dziele: Wzory p r l e my s l u tl o m o w e!; o, harty \llo~riau u a 
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Wystawę etnogr. w Kołomyji '). Między innymi był tam zbiór 
p. Przybysławskiego zawierający hafty wraz z ich nazwami 
z następujących wsi: 

Z powiatu Kołomyjskit>go: 

Ba.lińce: zubati cili. Chwaliboga: kopyczesti;- po
łowynka pa wienych. C z e c h o w a: bołowczesti cHi. D i. u r k 6 w: 
bołowoczkie dribneńki 1 - krywulka; - obszywczesti riskie; 
słupczesti v. stoupczesti, stoupczyki z krywulkou. Gwoź

dzi e c miasto: szestakie. G w o :il d z i e c stary: kaczorysti wy
łoczkie; - połowyoka wobniuczestych. O s t a pko w c e: petrusz
kowi. Pylipcze: kolisni. Rohynie: proskurczesti. Ros()
c b a c z: kłynczesti. Wy n o h rad: proskirczesti nezapouneni wy
nohrew: - sływkowi. 

Z pow1atu Horodeńskiego: 

B a b i n: pleczyka pozahlinni na 13 pozabot; - morszczynka 
na 12 pupczykiw; - rukawy 11a 4 pozahli; - wu ati rużewo 
zapovneni. Bałabor6wka: hołowoczkie; - kaczorysti. Cho
cimierz: kieławi. Czerniatyn: cznbati;- drapali; - ku
czerewi; - kupczesti 1 - ruiewi; słupczy ki (stoupczyki); -
zwizdati drapaczkie. C z o t· t o w i e c: chrestowi; - pozah ni en a 
reszitka; - kopyczesti ; -- makowi; - perepłytowieczka; -
szeluszkowi; - połowczisti; - ruicwi: - wid kilawych ri· 
soczkie. Głusz k 6 w: kaczorysti; - kościoły ki; - kruboczkie. 
H ar a s i m 6 w : kryłati. H a w r y la k: kaczorysti cili 1 - wid 

H.m;i (galicyj,;kiej ) wydanem pr:t.I'Z. Muzrum przt>myKiowt> mi<•j:-;kie 
(Lwów 18801 liCryja l - 3 1 z. JH'Z<·dmow:! i ohjaśnirnirm p. L. 
Wit>rzbickicgo). W seryi 2 są wzory z Poknria. 

') Nadmienimy tu 1 że Wystawa poRiadal:t także akwarrłlc 1 n lej n<' 
obrazy i fotografije typów ltulnoi;('i uolno -pnknckil'j i hucnl:l iE>j 
jak i jej ubrania. Olejne obrazy .Juroszyltr;kiego prz.cdsta.wiuły ~:~ceny 
z życia huculskiego i krajol>razy górskie, akwarelle Tau. l{ybkow
skiego ukazywały wieliniaków z Czortowca 1 akwart>lle Seweryna 
Obstn różne typy, ubiory i przedmioty lntcuh,kic. Karol Ol n; t (oj 
ciec malarza) dał znakomicie wykonany O b r a. z p l a styczny 
Czar n o h o r y i jej stoków i'O rzek~,: Czercmosz i Prut. D ut ic
wicz w Kolomyji uol!tarczył kilkadziesiąt fotografij. 



Kapelusz słomiany, zdobny w gierdany 
i sznurki lub watażki, z Zahajpola, 

Winograda i t. d. 

Kapelusz słomi1my z oko
hcy Otyni, Tłumacza. 

Czapka (klepania) z Czor
towca (obacz str. 36). 

Czapka (kłapanie), z oko
licy Kolomyji, Kossowa 
i t. d. (ob. str. 41, 4.5 '. 

Boklak v. Boklasz 
(obacz str. 70). 
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wusa.tych riskie. H o rod e n k a: czubati h lad ki; - kaczorysti;
kuczeri; - kuczerawi zwizdati; - proskurczesti (odmian 2); 
rużewi; - sosnowi; - warwarkie (jakoby bratki czarne i czer
wone); - wid makowych riskie. H o rod n i c a: szyluresti lub 
wusati; - żerenia.tkowi. J a s i e nów p o lny: bukowyński (czarne); 
riskie wid kopyczestych; - rużewi; - słupczesti; - wa.rwar
kie. Michalcze: czubati; - ri kie chrestowi ; - wirmenkie. 
Ok n o: kaczorysti v. kaczory. P o t o czyska: kupczesti; - pe
rerwa. Siemakowce n. D. sływkowi cili; - wusati cili. So
r ok i: łabati. S trzy l c z e: czubati; - na piet' dierók; - ko
pytci; - pannoczkie; - połowyoka wusatych; - rużewi; -
wid chrestowych riskie. T ar g o w i c a: cerkowci; - rużewi. 

Ty s z k o w c e: hrebinczesti (odmian 2 l; - pozahleni cili;- po
łowynka reszitka. Uniż: gerdanewi wełyki; - gerdanewi ma
li; - dribni chrest.owi (Nastia Kopacz) ; - żernietkowi riskie 
wyłoczkie; - pawieni ci!i. Żab ok r u ki: chrestowi iistavkie 
z rukawa.my. 

Z powiatu Zaleszczyckiego : 

B er e m i a u y: wusati rozwedeni, chrestowym zapovneni. 
I w a n i e n. D. oh nyuczes t i ; - w usa t i cili. 

Z powiatu Buczackiego: 

S n o w i d ów: hrebińczesti: - wusati rozwedeni chrestom 
zapowneni; - zwizdati. Sok u l e c : sływkowi. Z n i brody: ho
łowczesti (v. hotowczesteńkie) pannoczkie. 



ż Y 'N" N O S Ó. 

l. W ogroll~:ie koło chaty, obok ;dół i kn~ewów, hodują wa
rzywa. ziemniaki i kukuruuzę. Knkut'tHh~ przechowują w domu 
na ziu1~ w knszat: 1l umyślnie na to budowanych (kbsznycie). 
Ziemniaki zaś w .amie wykopanej w zitmi i opatrzonej rlasz
kiem i drzwiczkami fj a m a p o c b !t tli u s z c z a). W komorze zaś 

Sl1iiarnia maj~tniejszego g.n;podarza zaopatrzoną jest w potrze
lme mu (osobliwie na zimę! wiktuały: wi~c w osuunych beczkach 
i naczyniach znajdzie sir. tu: fa~ola (w worku albo w starej 
beczce), kapusia. barszcz buraczany, serwatka na har:-;zez, mąka 
11szenna i hreczana na kluski i pierogi. :i,ytnia na cllleh, kuku
rudziana na kule~z~, jr.czmienna Hl\ ehleb i placek, krupy jQcz
mienne, ht'ec;r,ane. jaglane (p s z o n) na kaszr. do tak zwanych 
gołąbków (hołnbki. llugaty, g1ly zabije wieprza, przechowuje 
tam i słonin':. Pu~iaćłart. kł-owy ma mleko, ser i serwatkp.. l\lleko 
atoli, ser i masłu i,l zie na l'plz<>clai, u ile nie obdarzają si<; 11iemi 
wzajem pny u roe.zystościach. 

2. UlubioHem jalllem jest, h y i k a czyli s t n d e n e e. Są to 
nogi wieprzowe al bo wuluwe, jako i głowa pokrajana, zapra
wiana ju ·zką i octem. i potlana we własnej galarecie ua zimno, 
po wygotowaniu z czosnkiem, pieprzem i ł>Olą. Potrawę tQ dają 

tylko w dni uroczyste, jak równiei w czasie jarmarku przerlają 

ją na rynku w mieście rze:iinicy przekupni, podzieliw.zy na por
cyje na małycli poukładane mi eczkach. Służą one chłopu za 
przekąskr., po napic.iu si~ wódki. 

3. Gołąbki (h u l u u c i), są to krupy lnb ka .. za jaglana, 
kukurndziana lub hreczana owinięta w liść kapusty kwaszonej 
(czyli: piero7.ki z liścia kapuścianego). Gołąbek, zaraz po zro · 
bieniu go, kładzie siQ do garnka, nalewa serwatką (a w czasie 
postu kapuśniakiem) i przystawia dla zgotowania do ognia. Jadło 
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to podaje się jako przysmak, nader tłusto omaszczone słoniną. 

Częstokroć wiosną, liść kapuściany zastępuje buraczany. ·wszakże 
jadają kapustę i bez tej przyprawy i całkowite główki w kapuście 
szadkowa.nej mają nazwę: krzyżalki (kryżałkie) . 

4. Kaczany ku kurucłzy (s z u l ki e) obrane ze wej słomia

nej obsłonki czyli odwróconej po c b wy (:• z n m e l y n i e), splatają 

się oweroi szumelinami we wiązki (k ós k y) i zawieszają przed 
domem u strzechy, gdzie jak żółte unoszą się girlandy, lub 
w izbie u żerdki; tak ułożone służyć mają na nasienie. K a
czany zaś do użycia przeznaczone, odłamują się od owych szu
melin i służą (gotowane lub pieczone) już to w całości na po
karm, już tarte bywają na mąkę, z której gotują k n l P s z e, 
zaparzając ją gorącą wodą '). Z kukurudzy mielą także krupy 
i wyrabiają kaszę. 

5. W .T a s i e n o w i e p o In y m wstają wieśniacy rano d o 
dny n y (do clnia). Umywszy :-i Q, pacierz zmówiwf:zy wraz z dzie
ćmi i przeżegnawszy się, idzie mąi; na robotę, gcly żona zostaje 
w domu by ugotować obiad (o~id), który jemu, jeżeli pracuje 
w polu, wy no i w d wojakach z rączką (b l i!. n i a t a) o godzinie 
8 lub 9 rano. Stanowi go: b o r s z c z z ziemiakarni, zabielany 
gdy jest w domu mleko, k a. z a j~czmienna l u b k ukurutlziana, 
i chleba kawal. lub też małaj (chleb z kukurudzianej mąki); 

czasami ziemiaki gotowane z serem, kwaśnem mlekiem i t. p. 
wreszcie fasola lub groch rozcierany (kotoczenyj horuch 
i k o ł o c z e n a f a s u l a). Czasami daje się na uh i ad gołąbki (h o
ł n b c i) robione z liścia bumkuwego parzonego gorącą wodą. 

w który wkłada iQ krupy knkunulzi.me splóka.nt> z dodatkiem 
cebulki Riekanej, kopPrku i :~uli: każdy taki liśó zawija sit:) 
i wkłada jetlt>n po drugim w garczek, aż go :-;ię napr1ni i przy
stawia <lo ognia; po ugotow;luiu, wybiem Hię gołąbki na mi
seczkę i oblewa Hmietaną albo przyHma:wną ~łoniną. 

') ('za.opi~nw l'rzyrurlnik [Lwc\w 187:! !'1. 5, str. tn:1 ) 11\11\\'l:· 

n\\' nicl-.tól') \'li k~i:!żk:u·h polskic·h używ:1.i:! W) l':l.Zll: kolua, \\Zi!.: 
tego iywcem z Hirmi('<"kirgo (~ !ai ~kollwn), 111ogąc· ~o za~t:!pit'· przy
najmniej ru~kim, h:!1lż c·o h:!tli. ll•pszym <Hl Hirtnicc·kit·;.:;o. Tak, 
stl'}lk OW0('0\1 y u kukuruclzy wraz z ziarnkami ZO\Ii;! w Kolomyj-
kielll s z u l ak i c m i str:!k, z któn·;:-u wyJu,..zrzono zial'lllm 1 k a

e zanem. 
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6. O godzinie 12 następuje spoczynek i przekąska (p o ł u
denek) t. j. chleb z czosnykiem, albo zupa kartoflana z kin· 
saczkami pszenneroi (z a t erka). 

7. Chleb jadają zwykle jęczmienny, lub też małaj; rzadziej 
nierównie 7.ytny. Pszenny zaś chleb (kołacz) uiywany t.ylko 
bywa przy uroczystościach. Piją na codzień wodę i gorzałkę. 
Przy wielkich uroczystościach piwo, lub wódkę z miodem i pie
przem (co ma nazwę b o r i v k a z m e d o m, nie zaś krupnyk). 

8. W Jasienawie polnym i wsiach okolicznych dają często
kroć w czasie wesela na obiad (jako pierwszą potrawę) mięso 

gotowane na z ak u s k ę. w tym cel u robi się kuleszę (ciasto 
z kukurudzianej mąki) przyprawną jajami i korzeniami (n. p. 
pieprzem), co nosi nazwę b aby, i idzie do garnka. N a babę tę 

kładzie się mięso w garnek, do gotowania; po ugotowaniu wy
kłada się z garnka na miski i półn1iski po kawałku baby, ba
cząc by na. nich były i kawałki mięsa. ZakuskQ tę je się rl!ko
ma, pogryzując ją chlebem 1

). 

9. W Czortowcu, Harasymowie, Nieiwiskach 
i t. d. wstawszy zrana do dnia, chłop, nim pójdzie do roboty, 
umyje się, przeżegna (p er e c h re s ty t s i e), weźmie trochę 

zboża z worka i i<h:ie z niem do sąsiada posiadającego żarna, 

aby je zemleć na całodzienną potrzebę. Zmiele on z garrdec zboża 
(osobliwie w zimie) w ciągu dwoch lub trzech godzin, i za po
zwolenie użycia żarn daje sąsiadowi pewną miarkę zboża. Gdy 
z mąką wróci do domu, żona zapala na kominie ogień i gotuje 
zaraz obiad (o b i d), by był gotów już na godzinę 7 łub wpół do 8. 
Obiad ten skta.da ~ię z barszczu (b o r s z c z) lub d ż nr n kwa· 
śnego z jęczmienia, i z ziemiaków lub kuleszy (z kukurudzy). 
Kto zaś bogatszy, ten jada ze zboża na. własnych iarnach lub 
we młynie umielonego: barszcz czasami zaprawiany mlekiem, 

1) Na WyHtawic etnograf. zuajdow;\ly Rit:: g-o g- o c e ( boniwki) lllllll · 

żonc w miodzie z Pf•t·zyniżyua, oraz przysmaki unuij:uh .. kic z Kntt, 
jak n. p. gomółki z pietru~>zki, sckrtiw i mlt'ka kwmmcgo (h ut· 11 t, 
c h ur u t) 1 pascha ormi,at"Hika (kat h a), kozina, t. j. ozor~i i wt,:

d~onka z .kozirgu.P;lięsa (bużrn), salre.ony kozie (past rama). 
Chw·ut powyższy, kwaskowaty, Rl11ży do przyJJrawy mianowicie 
zupy zWanej g ttn d i a b u r, rodzaj rosołu z ~i~sa lnh tłnl"zczu 
wołowego albo koziego z makaronPru grubym lub grul!emi kluskami 
żytniPmi. Ztąd też i po domach polskich zupa uim zaprawna zowie 
się zupa chorutówa (szczawikowa, ormijailska). 
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śmietan~ lub z mięsem, kuleszę z mlekiem, ziemiaki ze słoniną 
lub masłem i khtski. W dzień postny (Poniedziałek, Środę, Pi4· 
tek) je kuleszę z olejem i kwaśneroi ogórkami i barszcz postny. 

10. O godzinie 12tej jedzą połudenek. Stanowigaspory 
ks.wał chleba z czosnkiem albo też z serem, ogórkami lub ~łoniną. 

11. N a w e c z erę, po zachodzie słońca, jedzą tu: ziemia.ki 
pieczone lub gotowane. zacierkę (z a t erka) z mąki pszennej 
albo hreczanej lnb jęczmiennej; czasem kluski, kuleszę. 

12. Jest to zwykły sposób życia tutejszych wieśniaków. 
Oczywiście że w dni świąteczne (osobliwie większych świąt), 
jak i prty uroczy tościach rodzinnych, dania. te pomnożone by
wają mi~sem i kilku jeszcze potrawami, z wymieniotl~h wytej. 

13. Do jedzenia służą łyżki drewniane; widelców wcale 
nie mają, a noże tylko do krajania większych sztuk mięsa i chleba 
są używ&ne. Wszyscy domowi jadają zwykłe każdą potrawę, 

z jednej dnżej misy rodzinnej (lub z dwóch, gdy rodzina jest 
bardzo liczną), lecz rostawionej na obrusie (skaterka), lobo 
nie codziennie takowy zaścielają. Po jedzeniu (nie zaś przedtem) 
~egn&jl\ si~ t. j. robiąc słomą znak krzyża św. dziękują Bogu 
powstawszy, i każdy idzie do swojej roboty. Często, podczas le
tniego npału, stawiają miskę na. konewce w sieni; wtedy gos
podarz i gospodyni siadają w progu chaty, gdy inni siedzą 
w sieni, na. kloeku, na. zi~mi lub czemkolwiek. 

14. Podcza.s jedzenia, a czasami i przedtem (gdy upał), pi
jają wodę, którą tu niemal wszędzie mają czystą i !!;drową; 
bogatsi pijają prócz tego i gorzałkę. Piwa p-ić nie ma tn zwy
czaju; przekładają bowiem nad nie wódkę, szumówkę, kupioną 
w karczmie u żyda, i dobrze przez tegoż, acz p o h a n y n a, 
ochrzczoną. 

15. Po dworach 1
) kuchnia dla czeladzi przyrządzana., za

srosowaną jest zwykle do ich smaku. Czasami byw& ·iln dawany 
rosół. Lubią 'jednak, aby rosół ten zalewał jako omasta. kuleszę 
i mięso, z czego robi się dość gęsta. breja czyli ps.pka. Za. isto
tną zupę poczytują tylko dawany im zawsze barszcz, kapuśniak 
lub mleko z kaszą. 

· ') Po wielu dworach ohywl{telskich panuje tu zwyczaj (jak na Bu-
kowinie i w Mołdawii) cz~stowania gośria przy przyjęciu go, 
szkl:mką wody i Hpodkiem konfitur, które służący przynosi na 
tacy. Słodycze te lud nazywa d ar o s y. 
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16. W dni zapustne (osobliwie w ostatni Wtorek) daje się 
czeladzi na wieczerzę kaszę hreczan!.\ z mlekiem i pierogi wiel
kie, grube, czarne (z pszennej lecz na grubym pytlu zpytlowa
nej mąki) napełnione ziemiakami i serem. Maszczą nieskąpo sło
niną, osobliwie dobrze uwr.dzoną szperką, nie jadając prawie 
wcale masła, które jedynie na pomadę do włosów służyć im 
zwykło. Na omastę biorą także łój barani przesmażony z cebulą 
z dodatkiem wieprzowego smalcu. I .. ubią nadto jadać wiele po
traw z czosnkiem; a nawet czosnkiem nacierają chleb, zwykle 
im na potudenek dawany. 

17. Lud pokucki bardzo rzadko uskarzał się na głód, a gło
dne lata tak mocno trapiące nieraz inne prowincyje kraju, tu 
nader rzadko uczu<~ się dawały. Gdy dokuczać głl)(l począł, mniej 
zamożni jadali różne zioła i tra wy. Jad ano także (co i dzisiaj 
chętnie czasami czynią) ślimaka (k n kul n c h) ze skorupy swej 
czyli muszli (że l' e b i n k a) ') wybranego. 

W okolicy Kolomyji (Wajgel: Rys m. Kołomyji str. !JG) 
zwykłeroi potrawami prócz koleszy i knyszów, są: kiesyłycia, 

sałamacha, d żur, wurda , war, buhajowe mleko. stulleniec i na
tyna. Zresztą kapnsta, groch, fasola, barszcz ogórki i arbuzy. 

1!). Kiesytyci ę robią w ten sposób, iż biorą mąkę kukuru
dzianą. hreczaną lub żytnią, i mieszają z wo<lą. To kiś1Jie przez 
12 godzin, a potem dopirro się gotuje. Smak i kol nr ma być 
zbliżony do powidlanki (z powideł śliwkowych). 

20. S a l a m a c h a jest rozmia~cl~ony czosnek z solą i z chle
bem, do czego dodają jeszcze faxol<> D żur robi sil~ z o w s a 
(żur owsiany). W u r d a rohi się z utartego makncha :1. \V odą. 
co przecedzone daje mleko, które :-;ię potem gotuje, a przy go
towaniu powstająca piana zbiera się i przecedza jeszcze raz przl·z 
szmatę. Mleczko to jedzą z chleuem i nadziP.wają pierogi. 

21. H u h aj o w e mleko jest to mleko pow:-;tałe z utartego 
siemienia lub maku . .Jedzą go z ka!';zą lub kuJesz(\. S t u d en i e c 
robią z wieprzowiny lub nszonej ryby. N a ty n a jest to goto
wana łouooa. 

') 1\ohiet:l jPtluak tl~wrua pt•trawy l!'j w<·al r ~<i<: nie dotknir; ina-
rzej, porodzil:lh,V tlzie!'lw ś!Pjll' al ho kall'l.;•:, l!;tlyi kukultwh jrHt 
i\lrpy i 11il'lll:t qk ani lllig-. 
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MIESZKANIEL 

Na gruncie gospouarza, luL pańskim wynajr.tym, mieści się 
chata (dom in extenso i izba ) wra7. z zagrodą czyli obij
ście'm, przy której lei;y także i ogród (ltororl). 

Chata wiesniaka (w Czortowcn, Harasymowie, Niellwis
kach i t. u.) bez funclameutów. zbudowana jest mir.rlzy czterema 
słupa mi (s o c h a· m i )clębuwemi wysoko~ d 3 1/ 2 do 4 łokci. N a so
chach zaciągają płat wy (p l a t u w. fe m. l, a na tych wiążą kro
kwie dachowe czyli kozły (ki z l.) '· Wielko~(· chaty określa się 
i lo ··cią kozłów np. wielka chata jest na 7 lu b 8 11ar kozłów lm
<lowana.. mał<L na -1 !ul> 5 par kozłów. Kozły w samej górze 
połąvzone są b a 11 t a m i. X ad płatwą <nl zewut:trznej strony, lei;y 
belka mniejsza l'.Wana p o s z e w k a. (po nad swoiokiem w izbie). 
Poszewek takich jest dwie; jedna ua wschodniej, druga na za
chodniej ścianie. Stupy czyli sochy Jll'tymocowane są w zamek 
do płatew mieczami zwauemi b a u ty n i e. · 

Ściany chaty stanowią koły lu l> tyki dębowe czyli ki l e, 
a jest ich około ~o przy jednej ściallle; ki l (kuł) taki o<l ziemi 
w którą prostopadle jest wbity aż do płatwy, w odstępach o 1

/ 6 

do '/4 łokcia jeueu od drugiego. grodzony jest w a l kam i (ztąd: 
cllata wałkowana) cr.yli wiechciallli :"łomianemi nasyconemi gliną 
lub namułem rzecznym, a nawet i g~stem błotem ulicznem; 20 
ludzi1 sąsiadów (mc:ii,czyzn i kul.Jiet) wylevie ją · owemi walkami 
moii,e w ciągu jednego dnia - za jad to jedynie. W a l k y te 
w miarę ukłacla11ia ich, ' gładzą i równ::~.ją się ręką, i gdy wyschną, 
smarują si~ (zewnątrz i wew.nątrz) tłustą gliną żółtą, a nastę
pnie pociągają się wapnem. Chata pobielana, ma u dołu (z ze
wnątrz) a czasami i z boku dość szeroki szlak siny lub żółty 
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glinką pociągany, czyli: jest glinką p i d w e d e n a (p i d w e s ty 
podwodzić, podmalować), szerzej zwykle od strony ulicy niż od 
podwórza, a węziej około okien '). 

Są także chaty budowane nie w kizły, lecz w z r tl b (w zrąb) 
z krągłego drzewa w zamek; tych wszak'le, jako nierównie ko
sztowniejszych, bywa znacznie mniej. Chaty wszelkie stoją do 
ulicy (od której najczęściej odgrodzone są płotem) już to fron
tem, już bokiem czyli przy c z o ł ki e m (szczytem). Starają się 

wszakże, aby front byt od południa. Poszyte są grubo słomą; 

a strzecha. (s tri h a.) bywa jnż to gładka, już karbowana w dosyć 
szerokie poziome karlJy, ostro na koilCach ścięte ~). 

Encyklopedyja rolnictwa. Warszawa 1874, tom II, 
str. 1166) mówiąc o gospodarstwie we wsi Zahajpolu niedaleko 
Gwoźdźca, powiada : "Budynki są tutaj po największej części 
drewniane. Pomieszkania budują się w słupy garowane dębowe, 

ściany zakładają się drzewem jodłowem z gór sprowadzanem. 
Są także pomieszkania całkiem z drzewa jodłowego, budowane 
na podwalinach dębowych. Najuboższa tylko część ludności bu
duje chaty tym spo!'iobem, że grodzi ściany z pręcia i obrzuca 
to ogrodzenie z obu stron gliną ze słomą zmieszaną - lub też 
daje kule, a grodzi słomą długą z gliną zmieszaną i gładzi te 
ściany gliną zmieszaną z wiotką słomą. Wszystkie zabudowania 
w tej wsi są słomą kryte, mają po większej części kominy 
z chrustu plecione i gliną wylepione. Wielkość chaty zależy od 
zamożności właściciela; uboższy stawia ją zwykle na 4 sążnie 
długości i 2 '/, sążnia szerokości, w czem mieści się sień; bo
gat:si którzy już więcej dbają o wygodę i okazałość, stawiają 

') Tak zwany h l ij, jcHt to rotlzaj gliny siwej, ld<irl} malują przy-
piecki i chaty po<lwodzą. Picc malując, maczają trzy palce o<J:azu 
w rozrobionym hliju i pal<":uui desc!"t zn:t<'Z:l mt. około, co ma. nazwę 
palczyki (Kornicz). L. Wajgrl (Rys m. Kołomyi str. 109) 
powiada: Od strony pOlU!lniowej (doliny llcrezowa), k~dy droga 
prowadzi do Kosmacza, jest glinka. zielonkowata, którą sprowadzają 
do Kołomyi, i sprzedają wie~niaczkom <lo malowania chat. 

11) Gdy gospodyniom lis kury wyłapuje i ze stryc~n ściąga, wtedy 
wypycl1ają ze sł omy bałwana w kształcie człowieka, ubierają w staro 
11uknie1 kładą mu na głowQ kapelusz i stawiają na dachu (strzesze). 
Lis bowiem zwykł włazić na daeh przytulą, robie dziur(( na
przeciwko banty i nią wybierać ztamtąu kury. 
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dwa razy większe pomieszkania: w środku jest sień, a po obu 
strc1nach izby mieszkalne, albo z je<lnej strony obszerniejsza izba 
mieszkalna z oknami na zawiasach w futrynach, a po drugiej 
stronie składy, które zwą kom o r ą. Wartość takiej cb~tty do
chorlzi do 200 złr. Wartość· zaś lepianki jel;t 60 do O złr." 

Chata w Ozortowcu) dzieli si<~ wewnątrz zwykle na trzy 
części. , rodek olJejmuJe ·ień ·(ś i n y, plur.), z której po prawej 
od wejścia stronie, wchodt.i się do izby mieszkalnej (chata in 
in ten o), po lewej zaś stron i e do kom o r y. C' h a t a jest znacznie 
więk zą od komory, która wraz z sienią tworzy drug:i, i to czę 
stokroć mniejszą połowę l.Jurlynku. hba i kon10ra mają u góry 
powałę zwaną ·ciel (·teL fem.lub stele, steli plur.) uło:loną 
z desek lub grodzoną z pręcia; ·i en zaś niema takowej, dlatego, 
aby dym wychodzący z czeluści czyli kaclrly piecowej, miał sili 
gdzie .mieś cić pod dachem, nim otworami wydustanie się na ze
wnątrz. Po nad ś c i e l ą izby i kotnory jest strych zwany p i d, 
pidók (genit. pou<t. abl. na potlit I>la podtrzymania uale
żytego ścieli. puuciągni~ty jest pud mą w izbie s w u t ok, belka 
poprzeczna , równolegle 011 frontowej ściany (odpowiauający: 

siostrzano w i w Krak uw ·Idem). X a :s wołok u wyzłouiouy bywa. 
krzyż grecki z J ra.lllionallli, oraz datą pustawięnia chaty, a cza
sami i navisem imienia i nazwiska. fundatora. Sciel de ·karni he
blowanemi wyłożona, nie bieli :si1: wapnem i ma nazwę mytej 
ścieli (meta stel); zwyczajna 111a nazw~ grudzonej (l.trotlieHa), 
gdyi. ta bieli :się równie jak i inne czQści chaty. 

Do sieni idą z zewnątl't. drzwi (1l w e riJ odwykane uo 
środka, i tu mające przymocowany du~y z a m e k drewuia.uy, 
otwierany i zamykany drewnianym tak :te klu cz e m, tak we
wnątrz jak i z zewnątrz. W tym u ·tatnim razie, t. j. idąc od ulicy, 
przetyka się klucz przez dziurki~ umyślnie w ~danie po· pra
wej ręce po nad zamkiem zrobioną, gdyż drzwi odmykają się 

od ręki lewej i zakręca klucz w prawą stronę. Drzwi ·ą z de
sek na pół łokcia szerokich zbite i mają wązkie odrzwia ~o d'
wirkie). 

Drzwi do izby prowadzące, niemają już zamka, tylko kołek 
(kił 6 k) wbity u o otwierania. 'l'oż samo i drzwi do komory, lubo 
zdarza się, że i te także miewają zamek drewniany. Niekiedy, 
acz rzarlko, idą z sieni drugie drz. wi na przestrza ł , na póll1ocną 
stronQ W izbie zawsze prawie .-ą dwa okna zwrócone ua polu-

b 
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dnie; czasami bywa i trzecie ud wschodu. Okna. kwadratowe 
nie przechodzące wysoko· cią łokcia. a czasem i mniej~ze. mają 
po~policie 4 małe zybki 1\Iięrlzy oknami bywa w śr.ianę wpra
wiony kawałek lustra (z c r kalo) cz~sto szczerbaty. na 2-<l cale 

'W przecil:ciu. 
W izbie stoji przy wejściu po praw~>j tronie szafa z pół

kami na miski czyli kre(lensik (z a my sny k i p o ł y c i) z mi
skami dnem o ścianę jego opartemi, cz~sto po na<l drzwi zacho
dzący, a obok szafy wisi k o ·z y k Ha łyżki, gdy z (lrugiej drzwi 
strony wisi narzyuie ze święconą wodą jordanską. Na poludnio
wej ścianie chaty jest jeszcze półka Ha chleb. drubne przęty 

i t. d. • T a tej półce stoji tak:i'.e topka soli, a kaid en kry s z e 
( krobie) sobie z niej tyle, ile mu jest potrzebnćm. Od :trony 
w chadniej stoji , tół; C7.P. ·tokroó jest to blat (lrewniany na skrzyni 
wysokiej, malowanej na czerwono i wyrze;/;biauej (u biedniej.zych). 
Bogatsi mają stół na '* nogach wązkich, dwoma de,kami (po 12 
luu 20 cali szer.) zbitych. Wzdłuż południoweJ ściany, pod 
oknami, ciągnie • ię szeroka lecz niezbyt długa ław a, na której 
młodsi z rodziny sypiają. W ławie jest wywierconych kilka 
dziur do wtykania ką(\zieli. Z ławą tą styka się pod kątem 

prostym druga ława pod ścianą wschodnią, za stołem biegnąca. 
Lawę większej długosci, zowią oślin (masc.-ztąd mówi się do 
parobka: ,,bi:i,y pozycz osłona will susi(ly' gdy dn:i,o go
ści na ·chodzi się (lo chaty). 1'\ a tej ścianie wscho(lniej, pod ścielą, 
wbi kilka obraz(Jw ~więtych, pondr:(lzy któremi pierwsze zaj
mują wirjsce św. Mikotaj i Ma.tka.IJoska., w prostych, czamych, 
wą6kiclt ramach. Za ol,ra:tami powtykane są poświęcane w cer
kwi zioła.. Przy pólnocnej śeianie stoji łó:i,ko zwane t n p o s t e l: 
jest tu tapczan szrroki na dwie osoby, clusy!' długi (dochodzący 

nieraz aż do k(lmina). z de:ek na nói.kach prostych wbitych 
w ziemi~. r"ad tapczanem (po.telą) je t pawiłon z żerc.lek (żer d
ki e) wzniesiony, do 7.a wieszania na. nich odzieży; który w cza
. ie połogu ŻOI•Y gospodarza zasłaniają płachtą. Tapczan wyście

lony słomą i przykryty w er e tą; na u im poduszek para z nie
dartego pierza, powleczonyeh cz1:sto zgrzebnem płótnem; poszwy 
ich, ażeby pierze nie wyłaziło, wylepiają klajstrem. U bogatszych 
poszwy są białe, acz ze zgrzebnego zwykle płótna. Gdy izba 
jest obszerniejszą, wówczas skrzynia stoji w końcu stoł~t ku łóżku, 



Hkrzynia (ekrynka) do przechowania odzieży z Rungur i Słobody rungnrskit!j. 
Tło żółte (o ker) łub brunatne; ozdoby czarne, białe, niebieskie i czerwone . 

. krzynia na odziet (Panny-młodej) z Czartowca (obacz str. 58, 268). 
Z (lt-zewa jodłowego; tło czerwone lub ciemno-orzechowe; ozdoby czarne 

i białe, a wśród nich paski niebieskie, zielone i żółte. 
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&l bo w głowach na pościeli. Tam t gdzie są niemowlęta, WISI 

n swołoku przymocowana na sznurach, zbita z deszczek kołyska. 
Po lewej ręce on wejścia zaraz przy progu leży piec pie

karski (p i c z t fe m. ) duży z kominem. Pod piecem i przypieckiem 
jest otwór w kształcie półkola zwany sztandary na kurczęta 

(w zimie) i rlrzewo. Orl komina irlzie kachta, przez którą wy
chodzi dym wprost pod słomianą strzechę: wychodzi on ztąd 

rlymnikiem w rlachu w potudniowej stronie zrobionym. Zapiecek 
stanowi łożysko elfa podrastających dzieci . 

Wieczorem używa już wieln kanfiny do oświetlenia; nie
którzy zaś oleju w kagań cu. Dawniej świecili powszechnie ka
gańcem, a C7.ęście.i jrszc7.e łuczywem (. ki b ki e). jak to niemal 
w całej Polsce u ludu byto w 7.wyczaju. 

Komora służy na pr7.echówek rzeczy gospodarskich. W ko
morze skłarlają w beczkach (naczyniach obok wiktuałów, i płó
tno tahe, pr7.ęd7.iwo, motki nici nmcane na żerdzie i t. p. ') 

Chata uuogiego chłopa t nader skromną bywa i ogołoconą 
z burlynków gosporlarskich. Uboi.;;7.y, przy chacie swej zaledwie 
ma niewielką kos z n y cię na przechowanie kukunHlzy i zaro
biony s t o że c 7. e k jakiego 7.boża. 

Majętniejs7.y ma: s t o d o ł Q t a w niej b o .i isk o na którem 
dwóch lurlzi może młócić (po jerlnej Rtronie), gdy po drugiej stro
nie jest skład 7.br1ia i ziarna w workach i koszach stomianyeh. 
Stodoła zbnrlowana na czterech . tupach dębowych wkopanych 
w ziemię (s o c h a c h) ma dach podobny tlo dachu cl1atupy. \V cza
~ie pogody może tu i 4- ltulzi mlócir'· na toku (t i k \ czyli k lr
piskn pod gołPm nirbem. (Tik sn!lnówaty, wylrpić tok gliną). 
Stodoła ta st.oji przed samym frontem rlomn, wraz zr Rtoga.mi 
zbo:i.a. i siana, aby gospotlarz z okna JW)gl je wirlzie(· i przer. 
to od złodzieja byt lwzpiec· znirj:-~zy . ()!tok storloty :-.t oj i :-;z o p a 
czyli stajenka na bydło , k::umnik i. c:ldP.wek na ~winie i prosięta 
(p a. c i e t. a) ") 

1
) J;;..ywa.i:! tu r·zas:nni l pod llorotlt ·nk:!) , lulu• r·zc,:;r•it:i .iP~zr·zr • 11:1 

Pn!lolu ( w okolir·y 'f'n·mlwwli .l \\iPlkit·;I:o kosza. nil•y iópid1r~. a, :t.ll:t 
IH'g'o Zsyp :t, plr·l'ionr ·go z w:dk• "• w ,..lnmi:lll,\"!']1 szp:t;..:-:tlt' lll l uh ly 
kiPm "i:!l.:lii.Hli, 11aksztalt fl ;.\" l'OlllllC'.i lori'!. ki, w ~podt.it• W<),.,z<:i 
w grirzc ~zpr,.;zr.i, z takit'mii. nakryt·i:nni, 11a przrt·h .. wauie w Iw· 
morze ziarna, jnk i.) to, proso i t. d. 

~) \V tzasir hytnoś• · i ll:l,.,Z<'.i 11· ('zortowr·u, l"bn,ial wlaśnir 11irza 
mużny chłop ełlatt.,: walkowaną w niczbyt wielkiej Oli dworu odJe-
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U bogatego chłopa bywają p1·zy chacie na przyczółkach 

niższe przyburlowania czyli przytuty (p r i t n l y), z których jecłna. 
Służy na jagnięta, cielęta i nrób, nrnga ZRŚ stańowi poniekąd 
drngą komorę czyli -śpirhlPrzyk. W rogn oomn, po prawej i le
wej jego stroni A, w-znoszą się dwie i trzy k o z n y c i e czyli 
szopy na kuknrndzę, którą mo~ą przechowywać aż cło htt sze~ciu. 

C'ałe to ohejśrie, gdzie na podwórzu jest i miejsce na gnój 
(tu hnij; u Uaznrów na Rusi zwykle obornik zwany), u ma
jętniejszego zawiera około pół morga przPstrzE>ni. Obwierlzione 
jest murem kamiPnnym w miejscReb gilzie są kamieniołomy, 

a zaś płotem, gdzie takowych niema. Płot grodzony, na 2 i 3 
łokcie wysoki, składa się z kołów grodzonych pręciem laskowem 
lnb grabowem, i ma na wierzchu pokryrie zwane ostrzeżek 

(ostriszok), formujące jakoby rynienkę z pręcia wypełnioną 

słomą lub perzem, stanowiącą ni-by daszek ochronny· płotu. Grly 
pręcie jest drobne, to koły idą gęśriej; gdy pręcie grubsze, to 
rzadziej, i płot taki nie bywa jnż bardzo równy, tern bardziej 
że gliną lnb (jak zwykle.) błotem bywa wylepiony '). Nie wadzi 
to wcale; owszem, powiadają rco już nawet i w przysłowie się 
obróciło), 7-e płot t.aki: im krywiższyj tym szmiszniż

s z y j (im krzywszy, tern śmieszniejszy, weselszy). W płocie są 
wrota (w o rota) prowadząre na podwórze obejścia; złożone ze 
6 szczebli (wory n i e), poziomo osadzone na biegunach (b i h u n e) 
we dwóch słupach (s o c b a c hl; środkowy s?.<;zebel rlłuższy, za
skakuje na hak drewniany wbity w prz~ciwległy słup. 

Bogatsi gospodarze, zamiast wrot, miewają roclzaj bramy 
z claszkiem z pręcia, zhitej z desek i zamykanej na kłórlkę te
Jazną. Ozal'lami obok niej, lub obok wrot, hywa także i furtka. 
na której nasmarowano maz'ą lnb dziPgciem krzyż czarny dla. 
odpędzenia ezarta (złeho) i czarownic. Krzyż taki ukazuje się 
i na drzwiach stajni lub szopy zamykanej na bydło. 

gło4ri. JrRt ona brz fuJHlamrnt,iw. Dln~oś(~ ral('j rhnty wynoRi 30 
stóp, Rzeroko!ir l fi stc'•p, wysokośc·· 7 Htc\p. P01hial następująry: 
polow~ budynku zajmujr izba mirHzkahl<l (t. j. 15 Btóp), sień 8 
!ltóp, komora 7 t~t!ip. Drzwi tak tlo sit•ni jako i ithy mają 3'0 cali 
szrrokoAri. 

1
) W plorie takim rzt:Rto ujrzr(·. można w lerir , wlepi<mą żółteroi 
okrąg l e m i pla1-1trarni t! l o m c.; kuk urudzianą, przeznaczoną na opal 
w zimie. 
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Przy o bej· ci u bywają doły cqli jJI.my na. przechówek zia
rniaków. Ziemiak ma tu nazwę: m a n d e b u r k a.; a. ztąd dół zie
miaczany nazywają tu: giera (dziura) v. loch na. ma.ndeburku. 

Karczma (kor c z m a) po kucka, podobna. w ogóle jest do 
pono .kiej. jaką opi uje Wł Zawa.clzki (Obrazy R,u i, str. 24). 
Rzanko tu atoli . potka(• już dzi · można karczmę mająC8, podcie
nia u w. t~pu; bywa ona najczę ~ciej zwyczajną chatą, mało-co 
naw t od innych więk zą. ze sto ownym nade drzwiami zyldem 
czyli znakiem. Po mia tach, jak to w całej niegdyś Polsce było 
w z ycza.iu, wjeżdża podróżny zaraz od ulicy w bramę domu, 
a ekwipaż jego przejechawszy całą iłługo ć sieni, zatrzymuje się 
dopiero w stajni na tyle hudynkn umie zczonej. W karczmie 
rządzi tu, jak w, zędzie w Galicyi arendujący ją od kogoś lob 
właścicielem jej będący izr~telita (orendś.r, ren dar). W izbie 
szynkownej ma on , zynkfa. opatrzony drewnianą kra.tą, po za. 
którym na półkach lub w gzafach pougtawiane są napoje w bo· 
tlacb. jak niemniej zbiór . zklanek (t n flaszka m i) zwanych. 
jak i czarek lub pubarów (tu szklanka m i zwanych} do któ
rych syp i e (nalewa) żąd~tny przez go· ci a napój . 

.Młyny wodne są tu rlość gę to na stawach i pot{)kacb po· 
budowane. Bywają na ierbierne (kor e c z n y i od: korca., a. może 
i korby), i podsiP,bierne (p o d obij n y i). Fachy w kole zowią 
się: korców ki. Sprzęty i narzęrlzia , ą 1 e i a me, jakie bywają 
w młynach dawnej konstrnkryi, t. j. kamień, kosz (ki s z), pytel, 
paprzyca (p o rp l y c i e), wrzeciono (w er e t e n o), panewka. (p a-
niłka) . koło pałeczM, koto wodne kbleso) i t. d. . 

W okolicy Kołomyi (oh. Wajgel: Rys m. Kołomyi str. 95) 
chata pokryta je t słomą, za Prutem zaś . w Kniażdworze. Lu· 
czy l t. d. już gontami Izba je t albo jedna albo dwie, a. wtedy 
jP.dna. je. t z podłogą i przy trojona w obrazy .• zafę (carok), 
tół i ławki, które , toją w około popod ściany. Izba ta zwie ię 

s w i e tł y c i (a). Droga izba (ku c h n i a) ma wielki piec z przed
pieckiem: w tej siedzą dzieci i . łużba 1

). 

1
) Wystawa rtnogr. pn!iiadala takie modele cl•at, kosznyci na 
kukurodzę i ohrogn (o h r o h a) z Zahajpola i t. d. mnó two sprz~
Mw i m1•bli jak: Atoły, krzeM! a 1 okrzynie 1 żarHn1 zamki drewniane 
z takiemiż kluc;(ami i t. p. 

-- ··- --



ROLA i PRACA. 

Gospodarstwo. 

Sposób gospodarowania rolnego na Pokuciu. poriobny jPst do 
opisanego przez W ład. Zawadzkiego na Podolu (0 b razy Rus i 
czerwonej), a różnicę w gospodarstwie sprowadza jedynie na
tura gruntu, dozwalająca uprawy kukurudzy na większe rozmiary, 
co także i na Podolu połndniowem ma miejsce, a która tu jeden 
z głównych artykułów pożywienia Rtanowi '). 

1
) W okoliry Kołomyi i kn Dnirstrnwi IndnoM o~a;l clośi· ~~sto 

i na urodzajnr.i J·ozrzllcnn)'C'lt g-lrln_P. pilniP l'il~ uprawie i.yta orl;laje, 
nie zaniedhująr i kuknnHizy. 0•1 ~lli:lt~· nu dopiero osacly st:1,ją ~<i~ 
nieco rz:u1Hzc, a zamiast plennc:i pszrni ;· :-· i h11jnl'g-o i.yta, ci:]_g-ną 
się ohRzary pastewm• i k 11 k 11 1' 11 ;l z y. n On:L to bowiem (mówi K. 
Wirlman w n z i(' n n i k 11 \\'a l' H z a w s. z 1'. 1 Rfi4 nr. 1011 - 1 O!'l ) 
stanowi głli\\11:! i.)" noM· Iln~i rfnlin i U;irali. ('hlch i pln<"ki pieką 
z kuk11rndzy; 111:1ki :~, knkmt11lzy nŻ .\' wa.i:l na mamałyg-<: (to samo 
ro: knle~:~,a, ll'mic~zka, pr:tżll• · ha ) , maj:! krnpy 1. knknl·tulr.y: jrclzą 
gofowaw1 i pirr·zon:1 Jta 'n:; .. d:IC'h 111lnclą kllkllnlllzl:, i w ist<wit', 
jrHt to po:i.y\1 11:1 i r~ytn:t polr:twa. 1'\i;·r:l/. " ;..:•'•rac·lt <lwotna In l, trzentn 
I:IZillkami z Otlll•'•<·OJH'.i knkllrndz~ pal:!\\' pir-<·:tr·lt i g·ot11ją prz~ 
niell, a i<Hly;.d i liś< • if' l11hi l,yc(lo <!.•pc ',f;i uic · JII'ZI'Iłl:mm:l: wted .\ 
howit·m ulnH':t.i<l slud,Yt'/. a nahi•·1·a.h ;.:ur~ · ~ · ~-~. l\ i<•llrodzaj .i•·.i, a fu 
1:1i1: rzt>fo zdarza, .i• ·st <·ic:zk:! kłl:l'k : ! tak dla gc'•r:tli 1111"111 <'•11' jak 
i H11si ;loliu; wcjwrz:l>~ wiclzi••i· moi.na, jak z tyf'lt t-:/•r ;niPg·o\l')'rlt, 
ty~:~iącami fur ich zlata Jta cluli11~ · , wy~wkiw:H'· i ~kupywa!: kuku 
rudz~. t'ena j<>j wtedy do<'hollzi do :1 i 1 I'ZL'nlollyr·h zlotyrlt za 
korzec (pi:-.ano to w 1·. 1 ~;,1 ). HpPklll:mri o<l-razu przyrhodz:1 do 
majątków. Gatunrk ten zhoia brzpircwir przez lat kilka przerlto· 
wywać si~ daje. W nro<lzajJtyr·h pru•to lnl:lch, Rkl:ulają nhfitc plony 
kukuruuzy w kos z n i r r, a w czasie nicurodr.ajn sprzedają ty:-;ią 

cami korry, i ty~i:!cami zhirr!\i:J. llukaty. Koszuira jest to wysoka 
a w:tzka. szopa pleciona z t·hrustu, w któr:1 sypi:1 szu lkami nirmłó
coną kukurudz~. Takie kosznice nicraz e ale otaczają gumna., jak 
na Bukowinir." 
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Chłop mało tu wysiewa pszenicy. lubo ziemia wybornie na 
to w dolinach zezwala; a więcej daleko żyta, pro a, ziemiaków. 

f 

Hreczki mniej nierównie (o:obliwie pod nia.tynem) sieją, niż 
w innych stronach Ru i. Zięb l (z i e b l' fem.) czyli rola. w je-
ieni wyorana, za. iewa sią rra wio nę ow em. jęczmieniem lub 

grochem (obacz Zawadzki'ego: Obrazy Rusi cz. fol. 52 -3). 
Przed .iewem ·przeżegnają ziarno i rz11cają je na rolę na krzyż. 
W cza ·i e iejby. go podyni siewaczom w pole idącym daje bo
chenek chleba i topkę oli z fla zeczką gorzałki. Orka odbywa 
ię przeważnie ·iwemi wołami podoi ·kiemi, a rzadko kiedy końmi. 

Cza arui zaprzęgają i 2 pary wołów do pługa, gdzie ziemia 
ciężka. Go ·podarz przy ·ianoko ·ach jak i zboi.u, najętych kosia
rzy (płacąc im mniej zą cenę za. robotę niż dwór. czyli skarb) 
żywi, dając im obiad, poludenek i podwieczorek .. i wraz z nimi 
wychodzi z ko ą na robotę. 

Ziemia w ogóle dobra, wydaje owoc i ziarno obfite, i dla. 
tego głód tu nader rzadkim bywa go· ciem, i innym niż rola 
przypi ywanym być winien przyczynom. Charaktery tyczną jest 
rzeczą, że opowiadając o da.wniej zych czasach, w których có' 
ważnego dla nich przypadło, liczą chłopi lata dla dobitniejszego 
epoki oznaczenia wedle przymiotu lub klę ·ki jaki je cechował, 
n. p. h o l o dny j r i k ( był to r. l 65), m okryj r i k (był rok 
1864) i t. p. 

Robotę w polu rozpoczynit jak wszędzie pokład czyli pod· 
orka, w tydzie1i lub dwa potem idzie druga: orka, wreszcie redlenie. 
Włościanie orzą zwykle w zagon cztero-skibowy (jak w Kra
kowskiem). Zboże zżęte . kładają na polu w piętna tkę (p i v
p o łuk i p k a., 15 nopów), z których jeden snop ( n i p) złamany 
leży na , pod1.ie, na nim w gwiazdę 5cio ramienną ułożonych 

jest 13 nopów, a na wierzchu jeden rozczapierzony (sziepka.). 
Czasami kładają je w dwie takie piętna ·t ki obok iebie, co 
tworzy p o łu-k i p ok z 30 nopów %łożony. Układając stertę lub 
stóg ( t i h) dają najprzód fundament czyli p i d- s t ożeni e ze 
Rłomy na 18 cali wysokie; na to kładą snopki h u z i er e m (kne
wiem, końcem ściętym) na. zewnątrz, i tworzą na tern dach ze 
snopków zwany werch, (robić go zowią: wen.zyty stertu). 

Encyklopedyja rolnictwa (Wał'szawa 1874, t. II s. 
1165) daje opis szczegółowy go podar twa. cząstkowego w Za· 
bajpolu blisko Gwoźdżca., za.stosowe.ó si~ mogący i do wielu iD· 
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nych siół tutejszych, w podobnych bytu znajdujących się warun
kach. 71 8ieją głównie kukurudzę, żyto. jęczmień, owies, wykę; 
na własną potrzebę: kapu tę, koniczynę i konopie. Inwentarze 
martwe składają tu wozy prawie w ·zystkie kute w warto· ci 
30--' 40 zł. reńs., pług i z malemi wy,iątkami jeszcze zawsze 
dawne; brony bardzo lekkie, czasem z żelaznemi lecz zwykle 
z drewnianerui zębami.'· "Przy statku i pracowifości (mówi au
tor), mógłby właściciel wiele zaoszczędzić rocznie. Dowodem tego 
jest kilku ogrodników, którzy przez pracę, trzeźwość i oszczędność 
nlf.byli w przeciągu kilkunastoletnim aż do 10 morgów gruntu 
na własność i licząc się do najzamoż.niejszych gospodarzy, oka
zują potrzeby porządniejszego ubrania i sprzętów. Lecz są to 
tylko wyjątki; znaczna wi<;kszośc, lubo okazuje chęci do tego, 
lecz opieszała i niechętna do pracy, niema po temu dostatecznych 
funduszów. Praca kobiet bardzo podrzędną odgrytva rolę. Zara
biają tylko jako dzienny najemnik, a prócz przędzenia. konopnego 
przędziwa i wełny na płótno i wełnianą odzież na potrzebę wła
Bnl\, żadnym innym przemysłem się nie trudnią. 

Narzędzia rolnicze są dziś też same, jakich w rałym uży
wają kraju. I tu, jak w innych stronach Polski, upra.wiano nie
gdyś s o c b ą i radłem zamiast pługa (p ł u h), który dziś w po
wszech nem już jest użyciu Do młócki służą nieco mnieJsze niż 

w Krakowskiem cepy, złożone z kija czyli dzierżaka (c e pył o 
v. c e p e l e) i z bijaka (by l e c). Kosy są nieco mniejsze od gó
ralskich w Tatrach; młotek do ich ostrzenia ma tu nazwę kle
we c. Częściej one dziś niż sierpy są używane '). 

') Na Wystawie c•hwgr :tll<ljdcmały si~: plug i l.Jrona starotław'1e 
z Berezown, pługi i hrony z 1'-<uwosiclicy i apobowa, 
jarzma z U L l e b i czy n a i 8 a p o h o w a, w6z dwukolny do woie· 
ni a gnoju z B c re z o w a, \1 ozy i sanic z K n i~ i dwora, C h l C· 
biczyna~ Nowosielicy, I>iurowa pow. 'niat.), ·1 koła obo
dowe z I s p a s a, koła z D i u r o w a, grał e, grali (do nakładania 
nawozu z D ż u r o w a, Z. u k o w n i S a p o h o w a. A nadto: model 
pŁugu, jarzma i brony z K n i aż dwora, sieczkarni z W i dym o
wa, łopaty i grabic z Tekuczy, z Luczy, z Nowosielicy, 
S a p o h o w a, wijaczki (łopaty uiekute) z L u czy, widły z S a p o
h o w a 1 folusz, samotoka, snowałka (modele) z N o w o s i e l i c Y, 
taczki, ul, kałatawka (kołatka), stępa (!!t u p a), mi~dlica, motowidło 
z Dżurowa, cepy z Żukowa, żarna dawne z Uniża, sierp 
i kosa z grabkami z S a po h o w a. 
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Hodują bydło rogate, siwe i długo-rożne, które należy do 
znanej rasy podolskiej, i stanowi przedmiot doś · ożywionego 

handlu. 
Bydło wypędzając po raz pierwszy z wio ną na paszę, jak 

i woły do orania, skrapiają p a l mą k wietuiową umaczaną w świę
conej wodzie. Pasie się ono od świtu do zmroku w miejscac·h 
gdzie pastwisko od domu bardzo oddalone, byle tylko mia.ło wodę 
do napojenia. l\liejsca nad rzeką zarosłe l \Veide mit Ge~tripp) 

nazywają l a z y; krzaki zaś, zarośla i zioła noszą nazwę m a
jak'ów. Ogrodzenie na pulu dla bydta lub koni na noc, nazywa 
się grażda. Krowy l.toniut si (lecą się, latujaJ zwykle w po· 
czątkach czerwca. 

Krowy (W Uzortowcu) maj(\ nazwy: łasa, cl.traplywa, 
paraska, plytoczka . zazula , żydivka, klewczycba, 
czernuszka, sywula, krasa, krilyczka, kalyna, han
dzia, jJerepelyci(a), polka, kozula, czornobrywa, 
szuta (bez rogów;. Woly są nazywane: czaban, periżty, 
szutyj (bezrogów) it.d.Owce :baśka, bitofosta, merka, 
mała i t. d Psy domowe i pa~terskie: bryś, kartusz, bosy, 
m uryn, s p i w ak, b r o u k a i t. p. 

Ubior na konia: kapestra (uzdzienica) , kantarki (na 
głowę), sidło (siodło) , p o pru h y (po JJJ'Cłgi), s t t' e m e n a (strze
miona). W zaprzegu są: s z l y j i (~zleje), na s z e lny ki (naszel
niki), ważki e (lejce). Lewy koń lu u wól: p i tlt u c z n y j, prawy 
koń lub wół: borozduyj (w llrózdzie chodzący). 

N a konie w zaprzęgu, kierując ntenli, wołają, gdy Illit ją 

one iść na. lewo: w i s t a - na prawo: h a.j t t a.! N a woły w ja
rzmie (jerrnó) ua Jlrawo: hej ; ! - na lewo: cza, cai.H~! ') -
N a owce, zwołując je pasterze krzyczą : n e d 7. k a, n e <l~ k a ! -
pędząc: a kusz! lnu : a byr!• N<l świnie wołając je: kuć, 
kucie! kuć-koj!, JH:dząc: a sa.! lub: a ciu! - Na psa, szczu
jąc go: h e ć! h a. ć- h o- h a! h u d~ i a ! , uspakajając zaś: a j d e t. ! 
a jdeż-ty! 

Gospodynit., i pasterki, gdy rzucają b r tkę (ż m e n i e) lub 
całą garść skupionych obu d łon i (p r i h o r s z c z) ziarna kurom 

1) Na Bukowinie wyknykuj;l na woły nawracaj:le je na lewo: 
sol.J!- nu prawo: c za! -

9 
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i kurcz~tom, wołają na nie: cip, cip! cipońka moji, odp~
dzając: a usz, a usz! -Na gęsi wołając krzyczą: buś, buś, 
h u s i ń ki m oj i!, odpędzając: a luH a, a !uH a.! -. Gąsięta zwo
łują wyrazem: pul, pull, odpędzają: a bet, a heł!-Kaczki 
zwołują: taś, taś, tasienka moji! odpędzają: a ta, ta!, 
a w złości na nie kr~yczą: b o d aj t i ca) p o łowy k (jastrząb) 

zabyv!-Na indyki wołają: kur, kur, kur!, odpędzając je: 
a kur, a kur!- Na małe indyczęta: pul, pul! 

W stajni stojące bydło (które jest płowe , popielate, szeroko
różne, jak w ogóle woły i krowy podÓlskie) doznaje wielkiej ze 
strony gospodarza opieki, lubo nie tyle może troskliwie bywa. 
pielęgnowane jak w Krakowskiem, gdzie bydło większą ma cen~. 
Dba on wszahe bardzo o to, aby miało czystą podściółkę (pod
ściel, p o d s t e l), i ażeby niedojedzone cz~ści słomy i siana czyli 
przejad ki (per ej e d ki) byty uprzątnięte i wyrzucone na gnój 
(hnij, obornik). 

Wozy. Sanie. 

Wóz koński na Pokuciu i Podolu pokuckiem ma: koła 
tyłnie (koł e s a z a d n i) 32 cali a przednie czyli przodkowe 
(peredni) 24 cali wysokie; piasty (kołodkie) zwykle z drze
wa brzozowego, a w braku tego mogą być jaworowe albo dę

bowe, sprychy (s p y c i) dębowe lub jasieniowe, dzwony (z w o n y) · 
czyli obwód kół z brzozowego, jaworowego lub jasienowego 
drzewa. W tylnych kotach znajduje si~ zwykle po 12 gprych, 
w przednich tylko 10. Osie (snast', suasty) kół są blachą 

okute (okuwani). Koła obręczami żelaznerui okute (obruczi 
na kołe ach). piasty również. •wązkiemi (t.j. na l'' szerokiemi) 
obrączkami (o bruczy ki) po pod same sprychy wzmocnione, po 
końcach zaś piast szersze mi blachami opat1·zone, a wewnątrz 

piast po obydwóch końcach mają wbite buksy żelazne (b u k s z' i). 
W końcach o i, na dziurki ich zakłarlają się Jony czyli kołażk i 

żelazne (z ak o ł e sny kJ by ustrzedz spadnięcie kół z osi. Do 
tylnej osi są pr·zypasowane drewniane podtoki (p id toki) dłu

gości 6'. - W tych podtokach na końcu zrobiona dziura na l 
bal w przecięciu wielka, blachą obita, ma związek z przednią 
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osią. na. której mie ·ci ię znacznej wielko· ci kawał drzewa. (n a
a d) mający podobną dziurę jak w pod tokach, blaehą także obitą. 

Pionowo do niej znaj n ujP. ię i w o. i takaż dziura, przez którą 

przechodzi , worzeń (s w o re ń. p lur. wir n i) żelazny wraz z de-
ką (p o m o. ty n a) i 111\!'iarlem. Do tak złożonego już wozu do

daje ię dwie n rabin (dr aby n y) po 4 łokci długich a 241
' ze

rok ich. które podpierane są czterema lu. zniami. jl'dnym końcem 
przytwierdzonl'mi rlo o. i a drugim końcem do drabin. Do wozu 
zakłarla się dyszel ZP. śnicami (rloszel v. dy. ze~ zo . ny
ciamy), na których końcn jl'. t portyima (porlojma) opierająca 

się o pocltoki, aby dy. zel nie oparlał na ziemię. Na dy~zlu w ma
Mm oddaleniu o!l przpdnich kół, .il'. t . ztelwaga (s z t e l w a h a) 
małym !;worzeniem na .'rodkn przymocowana, a po jej końcach 

ą wi.ząr.e na. kflłkach żelaznych r'•rr.zyki, na które zakłada 

ię po.tronki od .zleji (.·złyi) luh chomont (r.homuty). Na 
przednil'j o. i je!,;t takżl' kołowrot (koł o w o r .v t) do kierowania 
i nawracania dy. zla tak w prawą jak i lewą ~tronę. 

Wóz wołowy t~m tylko różni się orł koń. kiego, że w miej
sce dyszla ze . ztelwagą i orczykami. o. arl1.ony je. t przy nim 
inny zwany w i .i e. do obyrł woch osi przerłnich założony, całkiem 
drewniany, maj,1CY na końcu wyrlinbane rhvie tlziury podłu:;.ne 

w· pewnej od . iP.hie ocliPgło.'·ri, w które wc·hodzi p l' y tyk a utrzy
mująca jarzmo !lo zaprzęgania wołiłw .. Tarzmo (jarmn) po wię

k zej części zrobione z drzewa ja worowpgo, cza. em z lipowego 
lub osikowego. C:zę'·ć· jarzma przytykają<'a tlo wołowt>go karku 
winna. by<~ wyrohiona. tlokła<lniP ażr liy dobrze przy. ta wała i karku 
nie nacl werężał:\ . Dolna t·zt ·l· ,iarzma naz~·wa ię podgarlicą 
(picłhol'łyt·iaJ: ohierlwiP ezr,ś<'i spojone :ą z ;ohą . nozami, 
a po kor'H·ach gtłzie w ni om wk ł. rla.i:\ . zyję . ą kolki (ki l ki) do 
wyciągania, które m~ją t lik i. l' nazwę: z a n o z y. 

, a n k i .·k ła<lają : ię z rl wb<'h gral•owyeh 110łozów (p o ł o z i v : 
połozy te :ą to wygięt~ hale w które wbijają .:ię cztery 'rh:bowe 
·łupki (kopy l a) na 15" tlługie; na te . łupki stawiaj[\ . ię n a
m o roi. n i e, a oby d w i c·zr,ści . arwk !i pa ja. . ię więzami z brze· 
ziny (WIPZ)' 1 w~·giętemi. J>o koi1 ki<'lt .anek I•l'Z)prawia .i<; 
dy~z l, a OH'Z)ki uż~'\\katni uz.1 \klP) .'ł\ przykręcone, albo 
u majętniej~zych żelazem 1 rzykowanr. Wolowe . auki zamiast 
dy ·zła ma)ą b o ł o b l i, któl') ch j~ł n drąż k ·do jednego, a drugi 
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do drugiego kopyla l'l\ przytwierdzone, a. w końcach razem zbite 
kołkami; dziury na p r i tik i takie, jak przy wołowym wozie. 

Robią także sanki z drzewa wykopanego z korzeniem (kopa
ny c i), a sanki takie są nierównie mocniejsze od połozowycb. 

Praca. Przemysł. 

W zimie oprócz robót około domu. w stodole i. t. d. zaj
muje !lię także wie~niak wybijaniem przerębli w lodzie. któr4 to 
czynność nazywają: płonić (p o łon y t. y) stawy i rzeki. 

Służba dworska następujący (mniej lub więcej liczny) obej
muje personał: lokaj (słuha), stangret (firman), karbowy 
(starszyj parobok), parobek (najmyt). stróż (storoż), ku
charz (kucbar), gumienny (homennyj), polowy (polowyj), 
leśny (pobereżnyk). oracz i poganiacz (płuhator i poho
nycz), pastuch, swyniar, parobcy od wołów i koni (wo-
1 ary i for n a li). Kobiety służące, prócz klucznicy, Sl\: kucbarka 
dla parobków (g o s p o d e n i), niańka., n aj my czka, dziewki 
do dojenia (divkie) i t. d. U włościanina ogranicza się per
sonał ten na najmycie i najmyczce. Prócz tego są we wsi: karcz
marz (a re n d ar, o re n d ar), budnik czyli chałupnik (kom i r
nyk), bartnik (pasicznyk) i t. d.-Pod Kołomyją, ku górom, 
młody parobek nazywany bywa ł e giń. 

Rzemiosłu mało się chłop pokucki oddaje, tern bardziej, że 
zręczniE-jszych znajd uje w każdero rzemieśle (lżejszem) współza
wodników, żydów,- w garbarstwie i mydlarstwie, Ormijan. Naj
więcej jeszcze wśród włościan znajdujemy kowali, lubo i tych 
lud najczęściej (osobliwie w górach) nazywa Cyganami, nie 
dla ich oszustwa, lecz dla tego, że lud w ogóle rzemiosło to 
uważa. za. specya.lność cygańską. Większość też cyganów isto
tnie się niem trudni. 

Że jednak przemysł domowy, nietylko w góraah ale i na 
Pokuciu dolnym dosyć jest rozwinięty, pokazała. to Wystawa 
etnogr. w Kołomyji. Obok warstatów tkackich 1

) (np. z Knia.ż-

1) W ar s t a t tkacki składa si: i tu z pr1wszeclmie znanych czę
ści, jakierui są: b l a t (któr~dy przechodzi osnowa), o s n o w a (nici), 
tkanie (wątek), czovnyk (czolenko), narendie (narzędzie, 
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dwora , Zabiego) i przędzy konopnej cit>ńszej i grubt!zej (z Pe
czyniżyna), obok narzędzi jak: d er h a w k a, h re b i ń do d er
h a n i a (szczotka do czesania przędzy), koszów różnych. Rprzę
tów, żerdek, kociub, i t. p., widziano tu wystawione: płótno 
z Myszy na, Rosochacza, Pilypów. Kluczowa wielkiego (pow. 
Kołom.); ska t er ty (skatry. skaterkie, obrusy i pokrowce czyli 
kapy) z Kołomyji, Kniażdwora, Peczyniżyna (pow. Kołom.), Be
łełuji (pow. Śniat.), Wierzchniakowiec (pow. Bor.). Czortowca 
(Michała. Mik u Iskiego który utkał 30 metrów wzoru); taśmy 

i ru c z ny ki (ręrzniki) z Peczyniżyna. Bełełuji. Dobrowian (po w. 
Zal.); tajstry (torby ręczne) z Horodenki, Czerniatyna (pow. 
Hor.); poszewki z Bełełuji, Dobrowian, Sapohowa (pow. Bor.'; 
sakwy z Dobrowlan, besahy (worki podwójne na konia) z Ho
rodenki, Czortowca; c h o d n i k na. l O metrów długi z Moska

.Iówki (roboty Oteny Hryniczuk) ; w er e ty (dywany) grubsze 
i cieńsze płócienne z Dobrowian do zaścielania. posadzek lub łó

żek (po w. Za l.), z lwanowa (po w. Za l.), w er e n i a (wereta m~~:ła) 
z Wierzchniakowiec (pow. Bor.). w ·e re ty białe konopne z My
szyna, Jabłonowa i innych miPjsc pow . Kołom mające pasy 
i kratki czarne lub ciemne, toż i c h o dny ki, które z wełną są 
mięszane w różnych ciemnych kolorach. 

Z wyrobów wełnianych, prócz zwoju w e ł n y z Dobrowian 
(po w. Zal.), n i c i w e ł n i a n y c h farbowanych na czerwono z Te
kuczy (pow. Koł.) , sukna białego z Tekuczy, czarnego z Dobro
wian, z sierśri koziej, był na Wystawie kilimek z Paniowiec 
(po w. Bor.), w er e ty wełniane z Dobrowlan, koc e czyli dywany, 
z których jedfln z Kołomy)i z wełny kręconej (s u kan ej 2 1

/, 

metra. długi a 1 1
/ 2 metra szeroki ciemny z deseniem w duże 

kwiaty i liście, drugi z Tekuczy, inne (również w kwiaty i r(,. 
żne desenie) z Śniatynia i Tuczap. 

Do farbowania wełny używają farb (kra s e k) z ingredy
el)cyj zwierzęcych 1 roślinnych i minerał nych wyrobionych. N & 

żółto służą kwiatki polne zanoubie czylizanowyki zwane, 
oraz z w o z d y ki (gwoździki) i kar o l y ci (obacz: Rośliny). Żółte 

przebierane nogami) i t. u. 'rrzy nitki pr:t~clzy :towią Hię c z i e
snycie (częśc; pasmo zat! skłaua się z 10 takich czianyć 
(czyli: ma w ~;obie 30 nitek). 
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krasi także i na zełene pnez hołube (błękitne). Na czer
w o n o farbują muszki zwane czerw e c; farba ta gotuje się 

w serwatce, z dodaniem trochy owych z a n o wy k. Koperwas 
i brazylija. używane są na farbę czarną. Na. czarno farbuje także 
ziele H a p t a (ohacz: Rośliny). 

Wyrób ozdób metalowych no ubrania oraz przeomiotów ozdo· 
bnych drewnianych. kwitnie na Pokuciu, jak wiadomo, głównie 
w górach, gdzie latwiej o drzewo i met!'-1. Wystawa etnograf. 
mnóstwo też znakomitych ztamtąd przedstawiła okazów (ob. 
Hucuły). Do nich także zaliczyć należy i okazy z Kołomyj
skiego, z podnóża gór i pierwszego ich pasma nadesłane, n. p. 
z B er e z o w a łańcm;zki z drutu żółtego i la kę wójta. z T e· 
ku czy fajkę (wyrobu Tepetczuka), pierścionki, krzyżyki i oq:ełki 
mosiężne, toporki drewniane 1. mosiężną siekierką, fajeczki mo
siężne (wyrobu Mełnyczuka), a nadto z Klucz o w a tabakierki 
i tytonierki z kory brzozowej. 

Do takichże wyrobów ozdobnych zaliczyć- należy pistole
towe lufy mosię~ne z T e ku czy (wyrób Melnycwka). 

Były tu nadto wyroby siodlarskie, uprząż, popręgi, uzde
czki, strzemiona, ostrogi, lejce (ważki e) i t. p. 

Bednarstwo ukazało także z Tekuczy dwa koryta 
(niecki} złobione, z Borszczowa i Sapohowa (guzie wyra
biają naczynia tylko dębowe) bec7.ułki, berbenice, faski, cebrzyki. 
koryta (niecki) przetaki ; ze Śni a. ty n a: beczka (p u t n i a), 
ćwierć (getetka), garniec, ba.lija, beczki na miód, cebrzyki, 
szafliki, dojnice, koneweczki, klepki. obręcze. 

Wyroby tocwn~> wystawił: .Tahłonów (chochla, choehelki, 
ły~ki z drzewa jałowcowego ; K n i a ·i, d w o t· ! czerpak , łyżka i 
widelec do sałaty z drzewa gruszkowego), P e e 7. y n i 'i. y o (dw
chle, chochelki, łyżki i łyżeczki ). 

Gamcarstwo ukazało prócz wyroltów Szkoły garn!'ar:-;kiej 
w Ko!omyji w cudzoziem. kim prowadzont>j smaku i ~tylu (wa
zony. miednice i t. d.) i wyrobów tamże Karola Stowickiego 
(gar ki, miski, figurki, dzbanek z wysoką szyją, koł a c z e czyli 
bok ł ak i (ozhanki okrągłe kołaczowe), wyroby ze wsiKul a c z
k o w c e (I~:J.rnki zwyczajne. prażnykowe i weselne różnej wiel
kości), z S n i a ty n a (garki, miski, miseczki popielate), z B o r-
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z c z o w a. (ga.rki, mi ki, dzbanek), z S a p o h o w a. dzbanek, gar- · 
nek, kuli zarnik (duży garnek do kule zy), hła _duszczek 
(na mleko), mi ki, bliźniaki, m ak n tra. 

Przemy ł górniczy jaki i~ rozwinął w Kołomyj. kiem, na
tręcza. ludno· ci roboty, która. już to ta.! e bywa. o godzoną, jn ż 

odbywa i~ za. najem. Prócz wyzy ku soli i węgla., daje ludowi 
zatrudnienie obecnie 1 wyzy k nafty. 

Wy ta.wa etnograf. przed.' ta.wita okazy nafty urowej, a
lonowej i go podar kiej, ·marowirlła na. o. ie, paraflny w łn kach, 
płynie, i tabliczkach ze 'łobody rungurskiej, oraz plan 

.kopalni tamtej zej, przekrój jej zybu i zbiór wyrazów techni
cznych tam używanych '). Maź naftowĄ ze w i Prokur a wy 
(pow. Ko ·ow.). Kamieti obrobiony i popielaty (z wykopali ka) 
ze łobódki leśnej .. Próbki a faltn z Ko macza. Węgiel 
brunatny z I y z y n a, oraz kamienny w znacznej il•l ·ci wraz 
z narzędziami górniczerni i mapą przekroju kopalni w N o w o
sielicy (pow. niat.). C. k. Zarząd alinarny w Kosowie 
dał geologiczny przekrój tamtej zego pokładu oli wraz z mapĄ 
kopalni, oraz okazy oli kamiennej kry ztałowej (w kawałkach 
i topkach) warzonkowej, otnokowej (k re ż y) i nawozowej, wre z-

') <lazeta Lwownka z r. lH . t nr. ;11, tnO\\'\ o rozWIJ:lJI!<'Ylll 
sit~ ::;wieżo przrmy ' Ie nafto\\ )III 11 Sloholłzie Rnnl'llr~kiej. Autor 
powiada: " (l d l'eczy11ii.yna jad<!l' t•i:H.:Il' pntokirm, kt•in*o hn:('gi 
•·oraz ~i~ zw1:i.nj:1, zha1·zaHz od Hun).!'llr \\ mai~ pntn('Zt'k zwt:inny 
hartłzo dwiema wil'lkif'llli ;.:-•irami, (l. tapiuk i Ropa, i dn tajeR:1 
Kil: (Hl karknlomnrj cłrntbw ll:l"ll' w w:!Ziutkll dolinkt:; to kopalni:t . 
, 'lohndzka. SzyłJtiw jr. t kilkan:t~rir; najolili-t ·zy p. ,'zrz p:mow 
Rkie~-;o .. JI'tłl-n z t)'l'h zyłui11 (p. lto~t·nkranz'u) jt• t uaj tar~><~ym 
w Ualicyi, alhm1 iem· jC'~zcz za rza~tiw łto~t•czypo~'>(IUlitt~j pol kit•j 
wla~·iei('( ty1·h tłtibl' pl:u·il dauint.: z tnk zwanej t r. ku e z y czyli 
ropy. 'all! niwnint~ załt• .. aj :l IH·t·zki. <:tlzi miej cc wnlnr, tam wi 
dzi z ~romatłki łudzi rozpmwiaj:l''Fh i ~r. tykulujf1cyeh żywo, naj · 
czę: ci ej około bic<lne~o !'hlopka, kttiry · pada ofiar:! irh kra omów-
twa. Hfl to l•yeuy naftowe z ralr"o kraju zwahion . wi · ią, że 

znnlt•ziono naftt:. UjrzyHZ n:t odosoł111ieniu hit•tlaka w ko:i:u hu, kro
hi:}rrg-o !i i" w g-In w t.: i t~Zt'JH'ZI!I't':;o: n T o · t o n c s a m o wy t e, t o 
d i tk o w t i 111.~ To jui: ot~kuhana ofiam, wla.'·cicicl gruntu, który 
wódką, pr Hlu~ i g-ro:i:b:! zniewolouy w t l pozbyć Hię ojcowizny, 
al>y ki dy.'· 1 podobnie jak w liorJ la wiu, tworzyć prol•taryjat n · 
dzy i namiętno · ci.· 
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cie fla!lzkę surowicy (solanki). Wyroby z alabastru z Bilcza 
i Zadarowa (pow. Dorszcz.) 1

). 

Rybołóstwo 2
). 

\\' Dniestrze poławiają rybacy zwykle nast~pujące ryby: 
suma (:-;om), czeczug~ (czec~r.nha), ::;andacza (suclak), szczu
paka (s z c z u k a), lt~::;zc1.a, lina. karpia, fa tę (b e z zębów), czopa, 
babę 1 t. <L 

Czółno ryba,;kie (c z o" e n) niezbyt h ywa długiP, z jednej 
zwykle drzewa sztuki wyt.lubione. Sa Wystawie etnograficznej 
w Kolomyj i znajdowat się oka t podol.megu czółna z L n iż a nad 
Dniestrem z rl•:bu na długość wyi.tobion), 'l, wiosłem. czerpakiem, 

1
) \\'ystaw:t Ptno;:r. obt~jmow:th f:tkżr z ;::<n· '(w tlzialt• H, ;.rrnpir l ) 

knuiP, bytlln, (w ;:!Tlljlił' '2J z rn~litllln~t·i i protlnkt·.\'i g"•ir~kit'•j mia
uowi t· i t•: l lrZI'\\ o, \\)TolJy tlrzt'\1 n t· , 11:11'/Ct:tlzia prz~ robnt:H'h la~o 

\\ y<"h i ~plawnwyt"h. Z 1\nłntii)'.J>-k ip;_:·n l•y ly tu ol;a1.y w kr:ti.k:trh 
judly, świnka, huka z H ;t 11 i B l' n·1." 11· ski t• .i (dzi;~t IPsny l{ o
k i t' l a); g-onty i drani•·•·. 111':1z przyrz:!t1.1· d u 11 ~'l', .l H t ;:·"11ł1i11' ł:IIUŻP 
1 11;.11i:tk n•'•i. do ~trll.!!:llli:t, fn;..::lł'z do f'u;..:·n\l:tnia. prł',\'l'l.:!d dn usta
wiania )'l'f)' f'lll-!llll:l!lill). f:1•lki, lol'lh_\ i dt·~ki d..:łllt\\1' i Slllt'n•kll\11' 
z tarlaku Zl' ,'iohtidl,i łt·~llf'j. 1\rzt·~la j:l\loro\\1' z Lnt·t.y ; 
l.i'J'I',..Ia_. kauapki, t·lai.•·rki, kuu,.. .. t,. i L p. z l\ 11 i :1 ż dwora nr:tt 
\l'••zt·~ Plt•;.::lllł'ld zt:lllll:!d. l lr~C•'II" i 1>1':1111<1 t. dr1.•·11:1 z ' l' 11 r ki. 
Z 1\o~~ll\lskit·;.rn 1•)·1.\ okaz) dr/.1'\la l;it·drolll';..:" 1lind•u) z 1\ rzy· 
11 11 r ,j w 11 i; 11kazy di'l.l'll :t .i:d"11 1'11\1 t·;:·n i kosodl71'\l'illy, 111';11. spb111 
(IIHH!t-ll z Ż a lo i t• ;:o; dr/.1'1\:t 11 kn:;..:-:ll'h huk1111!' i świt•rkowp 1 
g-outy i draui•·t· ~~~ i•·rko\ll' z :--;",.s z 11r, sil'ki•·r,\ i i.widry d11 ui.y
t~u w la ... al'i• z Z a b i t';.: o, 1\ "~ 111 a,. 1. ;t i h r t..\' 11 III',; 11 11 i; h"
tiiiW)" (ł_:n~t·twhy do ;;•·i:!;.;:t11ia drz•·11a, ;..:-illlllll.\ dr:u:i). ::ąty i dra
nit'!' z Zahit·;.;-o; Iupaty 1. :-i1.•·~zor; l1ak do ,..pla\lll!dawnit:j,..zy) 
i rytlei z tiry 11 i;\ 11 y. :\lł'hh• u;;r11d""'' (z lt->-t.t'Z)'II,\), kn.•·sł'lka 
g-it,:tt·, :,tolik i kanapka 1. :-:>z t· s z 11 r i l' i s l y 11 i a. \\" g-rupii' !ll'il'j 
i · lt•~i tlrwa kołomyjska i okat.y rośli11 ui:yw:tll,\'l'h do l!•kar~l\1 i t;"ll

twł, oraz zit·ntir, utint•r;tły i >-kalllil'liny zp zl1inru prof. "'ajgla; 
okazy tył• min z Z a b l•1 f o 11 a; jutll'a (pdrf'l'akt) z t; t nr o p. 

O 1:wnil' i HorzP ljTlt okuli•.· ]lllllaj:l 11 i:ulnmoiwi rozprawy l ,om
nit·kit•0u1 Dt.it:dzit•lcwil'z:t i t. tł. ~~· l' a m i 1: t n i k a e h 'l'o\1. 'Tatrz. 
z:uuit•,.,uzom·, oraz oh>l·rw:H"yl' :Sh;dziliskit•go (z Ku m. fi zy o gr.). 

1) Obaez: Lud Ser. XI bil'. 1 :Jli. 
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zponką do siedzenia i dwoma kija.mi do popychania przeciw 
wodzie, ·iedząc w czółnie. Inne czółno, podobne do kozackich 
czajek, byłozZaleszczyk 1

). 

ieci (. y ty, ~ y t e) je ·t to u u i. a i a tka opatrzona z jednej 
trony żelazneroi grzęzidełkarni (hruzie) wielko'ci wi'ni, do 

zanurzania itt w wodzie, z drugiej strony drewnianeroi, krą
głemi na . :;murze o.adzonemi ptawidłami (pław ak i e), do utrzy
mywania ię na powierzchni wody. 

W t ó k (wołok ) duża sieć ze krzydłami. 

• 'iatka (fa tka) na 2 metry w kwadrat z drobnerui oczkami. 
Węcierz (w er z a) je t z łoziny pleciony du·t,y na metr 

ko z podługowaty. fia. zkowatego k ztałtu, mający uno wewnątrz 
plecione i zakoi1czone o tro dziurą, tak aby ryby weri wej · ć, 
1ecz z niego wyj: c\ nie mogły. Za p u zeza go się na· dno, i dla 
tego przymocowaną uuu je.t na długiej plecionce z łoziny kamień 
niby kotwica; rybak zaś ma w ręku długi\ ienlkę czyli kluczkę 
do szukania wer. zy w wodzie przy wyjęciu. 

Na. Wy ·tawie etnograf w Kułomyji znajtlowa~y ię prócz 
po wyż zych: a) werszy z Za.leszczyk i :\Iikuhczyna i b) żelazne 
wiuełka czyli o· cie (o ty, o::; tryl do bicia czy przebijania ryb 
w nocy przy ' wietle (z Uniż.a. i llryniawy); c) takież do bicia 
na płytkiej wodzie mit!dzy kamieniami (z Hryniawy, wyrób Ja
kuba Ore·zczuka); d) jęcierz, więcierz (jeter, witer), wyrób 
cygań"ki z '·niatyna z włókna, do łowienia p trĄgów; e) stra
szydło ( tra z y ł o) z d zczółek (dwóch gontów) do kołatania 

i wyp~dzania ryb głowa c z a z wodo: padów ( wyróby Józka Tka
czuka z Ja.ienowa góro go). Prucz tego: pło zydla, aki, w~1lki, 
łaricowanit>, czerpaki (z włókna), ła.katki i inne drobne przyrządy, 
oraz modele sieci (5 ążni dług. l ążeń . zer.) , wer ·zy (l metr 
wy·.) i czółenka (1'/, tok. dłng ) zrobione prz z rybaka Olek ego 
Kocimuka z T r u b czy u a pod D1.winogrodern (pow. Bor ·zczow.). 

1
) Na l'ru!'ic i 'zt n ·mo"zu lyni · pław u ar a h y czyli p l o t i 

(tratwy), w ('ZPlll ki t ' r m a n i c z c (kicrowniC'y) don'•WH)'\1 ają u i l' · 

slychan;l zwinności:~ i rzutko ·ci:~ tli ak out wisla.it:;kićm (m(iwi 'lur· 
kaw ki ). 

lO 
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ZWYCZAJE 
tak przy uroczystościach jak i odtl1.ielnie zachowy\\ane. 

l . Adwt>rit. 

P e f y p i v k n. -- W e c z i r n y c i. 

'więta. Bożego Narodzenia poprzeli za, jak wiadomo, gześ

cio-tygodniowy po t, poczynający . ię z dniem · w. Filipa A p. 
(P e łyp a.) a ztąd P e łyp i v k ą zwany. Po:t ten, jak w ogóle 
każdy inny. l n d zachowuje bardzo '·ci: lE', i to nie tylko ci. któ
rym nakazany je t przez ko.'c iół , ale nawet dzieci odłączone 

i chorzy w trzymywać ię mn · zą przez cały post nietylko ocl 
potraw mię nych, lecz i od nabiału . A jŁ· i.t>li kto · niechcący lub 
z konieczno 'ci jak n. p. chory "w pi t 1•0 ·koromyv · iu to 
znaczy : że choó raz jadł w p\1, t z mię. em lub nabiałem, to go 
już uważają za wielkiego grze:-;znika,. i . am ię też za takiego 
mając, grzech ten odpokutowywa w llwójnasób , przy zedłszy do 
zdrowia. 

Podczas postu, lud ma. minę, jakohy pogrąionego w żałobie. 
DziewczyM złożyw zy .,n a p u z c z i n i" wieczorem .'wiąteczny 
trój wój do skrzynki, nie popatrzy na n aż chyba w ostatni 

po ·tu wieczór, ·ama za · przez cały cir\g po. tu chodzi w trojn 
prawie po w ·zednim na wet do cerkwi ; to/', . a mo ł e g i i1 (paro
bek). toż amo i mołodyci ( a) co nie zapomniaw..:zy je zcze na 
·woje giwoctwo, potlcza.. mni.-ny i· uhier.J.ła. .ięwkocyki, 

byndy, ta polityczky, a o . tar zyrh JUŻ i nie wspominam. 
Wszystko w smutku; uigd~ie nie usły, zy . z pio. nki clJO<'•by tę

sknej; matka nawet przy kolebce (lzieck!\ do snu mu nie z a-
zczehiecze tak jak w mni · nyci , albowiem brich w pi t 

s p i w a. ty; pamil:ta to ka:ldy. dobrze i chyba f ł e ki e v tylk1. 
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przy bydle niekiedy zanuci, i w sopilku zafertygaje, za 
co atoli cz<:sto od pierwszego lepszego ze starszyzny, h a ń b u 
wi~łucllaty i pryjmyty musyt. 

Głównem zajQciem płci żei1skiej a nawet chłopców-pastu
chów w P e łyp i w k u, jest kądziel i wrzeciono. 'ro też codzien
nie kuma do kumy, !'ąsiadka do sąsiadki, schodzą się s ku d e
ł e w na pogadanki, narady i jak wszędzie w podobnych okoli
cznościach, głównie na obmowy. Wstawszy czQsto na zoriech 
(nad ranem), gospodyni d o-ś w i t a jeszcze to znaczy, przed 
wschodem słońca, poprzątata w chałupie (obacz str. 51 52), zgoto· 
wała mężowi i dzieciom knłeszn, borszcz taj kapustu, 
napiekła kor ż i w i m a n d e b nr ki (ziemuiaków) do ogórków 
na śniadanie, obiad, p o ł u d e n ok i na w e c z er i u zarazem, 
z a m e ł a w p e czy watr u (podmiotła żar do przypiecka na 
pólmiej) taj zatkała kachłn, i pi szła w seło s kuuełew, 
zkąd dopiero aż po zachodzie słońca powróci. 

Z samym początkiem P e łyp i v k i nrządzają sobie dziew· 
częta w e c z i r n y c i t. j. schodzą się wieczorami z kądzielą po 
kilkanaście do jednej ellałupy, zwykle do takiej gdzie n1ęża nie
ma, a więc do wdowiej, lub do takiej, gdzie mąi pod pantoflem 
(tutaj: butem) kochanej spoczywa żinki, by, tym sposobem przędły 
tUużej i swobodniej w nocy, gdyż w h tuki (w gromadzie) ny 
w ki m ij e (nie nudzi się) y n y dr i m aj e s i t ak b orz o, jak 
s a m o m u, i ażeby zaoszczędzić oświetlenia n a w e c z i r n y c i c b, 
bowiem pracują wszyscy przy jednym kagańcu napełnianym za 
pieniądze, które uczęszczający n a w e c z i r 11 y c i, w równej skła
dają kwocie w miarę potrzeby. N a w e c z i r 11 y c i przychodzą 

też z jakąś niby robot(\ i s m ił e w e s z c z i ł e g i n L to znaczy 
tacy parobcy, ktorych nie łatwo zmięszają oczQta kilkunastu róż
nego wieku dziewcząt i mułodyc, którzy umieją różne ciekawe 
i pocieszne opowiadać rzeczy, i potrafią się wit-howoryty 
(odciąr) , gdy czasem zebraną czeladl. (kouiety) wel.mie chQtka icb 
posekowania, -by wreszcie wspólnie pożartować·, poga.wędzit! 

i posłuchać rozmaitych k a z ok (bajek) nawzajem sobie po kolej i 
opowiadanych. 

W e c z i rn y c i rozpoczynają się, jak już wyżej wspomnie
liśmy, z samym początkiem P e ł y pi v k y, a kończą na tydzień 

przed Bożem Narodzeniem ucztą rozchidnyci zwaną, którą 

ucz~szczający na w e c z i r n y c i wspólnym sobie sprawiają ko-
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sztem 1 a mianow1c1e: l•ieniąJz e na wód kG składają w równej 
ilości, jedzenie zaś przynosi każda dziewczyna z domu. Czasem 
jednak (i to bywa teraz częściej ) , nie ponoszą uczęszczający ani 
kosztów oświetlenia przez tały czas trwania weczimi(· . ani tei 
kosztów r o Ź c h i il n y c i, lecz ponosi je gospodyni domu, do któ
rego się zbierają. W tym jednak razie; (II'Zez ostatnie dwa lub trzy 
wieczory, przędzie czelad;i; owa już nie swoje wla:-;ue }liZt,dziwo 

jak to miało miejsce clotą<l. ale przędziwo uprzejmej gospodyni. 

2. Sobótka. 

Na Pokucin nazywają Sobótką (. 6 b i tka) wieczemieę przed
adwentową 1 na którą przychodzą parobcy z sopiłliami lub ze 
skrzypkiem, i na której tai1ezą często do samego rana. 

Sobótka zatem jest to zabawa z ta11Cami, i to w niektórych 
tylko okolicach Pokucia odbywana (jak np. w Dżurkowie, Kor
szowie, Kamionkach, Pauszówce i t. d.). 

3. S. Andr.-j 1
). 

l. I s p a s pod Kołomyją. - W czasie trwania weczirnyć 
przypada s w. A n dr ej a, patrona dziewcząt. W wigiliję więc 

s. Andreja nie śmie żaden ł e giń pokazać się na weczirnycich, 
dziewczęta bowiem tego wieczora badają ważnĄ dla nich gprawę 

1
) nDia czego świ~ta ruskic, polskie i żydowskie nic w jednym 
przypadają czm>ic ra - Zapytany u to chłopek (unikaj11e dokładnej 
odpowiedzi, którrj zapewne dać nic mcig-1), rztkł żartouliwie: 
Naprzód święta przypatlały jctlnoczcśnic, a przyczyn:t optiżnicnia jed
nych od drugie: L leżała w· o b u w i u. I lak: Żyd o lm l sit: w pantofle, 
więc pn:dzrj 11iż inni dwaj pobiegł na modlitw~ do szkoły; Mazur 
wdziewał buty, wi~c poszedł póżni(·j; Ru8in zaś hyl ostatni, gdyż 
dlugo w p o s t o l y o h u w aj c s i c, t aj n a fi w i l' t:: z :t p i z n aj c 
s i c (Matijowcc nad Prutem). 
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we względzie swego zamąż-pójścia, a mianowicie: upinają znury 
nad ścieszkami, rachują koły w płotach, owce w ciemnej stajni 
macaj<\. gotują pierożki i dają je dobrze nasmarowane masłem 
żreć kotowi dobrze nakarmionemu, zlewają ołów lub wosk na 
wodę i ztąd wróżą. A mianowicie: a) jeżeli na upięty nad drogą 
sznur zapęta się mężczyzna. b) jeżeli przy macanin owiec w stajni 
ciemnej trafi się dziewiąty baran, i c) jeżeh z ołowiu lub wosku 
wyleje się figurka mężczyzny, to dziewczyna. dla której ta wróż· 
ba przedsięwziętą została wyjdzie w tym roku za mąż, w prze
ciwnym za· razie pozostanie dziewką. Przy rachowaniu d) ko
łów w płotach, dowiadują się: czy i jaki będzie mąż, a miano
wicie czy ładny, brzydki, -stary, młody, prosty, krzywy, łysy, 

garbaty i t. p. stósownie do tego, jaki jest c z t er n a s ty kół 
w })łocie. Przy e): gotowaniu pierotków, każda z dziewcząt na
znacza dla siebie jeden z pierożków, które wszystkie winny być 
z jednakowej ugniecione mąki, jednej wielkości i jednakowo 
omaszczone masłem. Następnie kładą wszystkie te pierożki na 
krążku na stole i wychodzą z chaty wpuściwszy do niej kota 
dobrze nakarmionego; czyje pierożki kot zje, tych los jest za
pewniony, bo wyjdą w tym roku za mąż. 

Oprócz tego j): z a s i e w aj ą na drewutni konopie i w ł ó
cz ą je gatkami męzkiemi mówiąc te słowa : 

Swytyj bnt'ku Andrijn! 
kolopni na ki ~i.iu, 
taj :;ztan:tmy woloczu, 
bo na H)'l'h spaty ehoczu. 
AhyH ic my skazav i1 Rni, 

cy s i wtladnt, 
jaki ondut, 

z kym jich bmln braty na wcsni? 

Ze słów już powyższych widać o co dziewczęt~m chodzi; 
a mianowicie, że chcą się we śnie od św. patrona Andreja do
wiedzieć, czy do wiosny wyjdą za mą~ i za kogo, a nadto czy 
im się udadzą ~a. rok przyszły konopie. I dla tego to gatki, owe 
któreroi włóczyły konopie zasiane na drewutui, kładą sobie na 
noc pod głowy -:- na ofiarę niejako św. Andrzejowi. 

Weczirnyci - dodam wreszcie - są tu po większej cz~ści 
niewinną jeszcze młodzieiy schadzką, gdzie się zwykła rodzić 
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i dojrzewać niejedna, miłość nierozerwalneroi węzły w cerkwi 
uświęcona, ależ obok niej i zazdroś<\ ze wszystkimi często fa.tal
nemi swemi następstwami. 

Komasznia 1
).- Ś. Andrej. 

Komaszu i a jest to uczta składkowa we wiliję ś. Andrze
ja wyprawiana gospodarzowi chaty przez parobków i dziewki, 
schodzących się tu poiłczas całego Adwentu na. w eczern i c e, 
n& których przędą i rozmową się zabawiają. 

2. O z ort o w i e c pod Obertynem.- Przepowiednie i wróżby 
t.ego dnia (Diwocze worożyni na Andreja.), najczęściej 

w ten się tu · objawiają . posób. Schotlząc się razem wieczorem 
. na. prząlki w wiliję św. Andrzeja, kai.da z dziewcząt a): bierze 
trochę siemienia konopnego tlo nst, i gdy już prząść zaczną, 

rzuca to siemie na ziemię, biorąc je z ust rękoma, co znaczy: że 

je 's i ej e. Poczem zapaskami niby siemię to po izbie włóczą. 

Wreszcie wszystkie kłarlą się na ziemię i zbierają te ziarnka; 
ile która z nich ziarąek zbierze. tylu będ_zie miała konkurentów 
czyli swatających (s w a t e c z i w). Która nie podejmie żadnego, 
ta niech się konkurenta nie spodziewa. 

b) Na jedną miskę kładą paciorki ze szyji , na drugą rze
'piec, i przykrywają obie. Która z przywołanych dziewek wycią
gnie czepiec, ta pójrlzie tego roku za mą~, która zaś paciorki, 
zostanie panną. 

c) Dziewka młoda idzie i liczy od wrót swego obejścia 9 
kołów w płocie, mówiąc: na wybier Hospod! a to w ten spo
sób: oden ne oden, dwa ne dwa, tri ne tri i t. d. aż do 
dziewięciu . Jaki wypadnie dziewiąty kół (np. czy zdrowy, pro
sty czy też nadpsuty, s~katy t. j. ślepy, krzywy), takim bQdzie 
i jej przy zły mąż. Zowie się to. kuł~ rnacaty. Dziewka zaś 
już podstarzała, zwykła mówi ': jakiej, takiej, koby buv,
a.by chliba rozdobnv! 

d) Każda dziewka piecze po !) bałabuchów (bałabuszki, 

maleńkie bułeczki) i skiada na deszczułkę lub maglowni~ rzę
dem. Za. czyj bałabuch pies n'ajvierwej chwyc1, ta najpierw pój
dzie za mąż. 

1) Ks. Sofron Witwie!. i: Pam i~tnik Towarz. ta Lr:unsk. Kraków 
1877, <·z~tić I, str. 77 . 
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e) Z kłaków czyli pakuł uwijają dwie lalki, przypieraJą Je 
do ściany pieca lub ogniska i zapalają obie iednocześnie. Jeśli 

popioły ich padną na siebie, to pobiorą się osoby, które je wyo
brażają; lecz nic z zamę?.cia nie będzie, gdy się popioły od sie
bie od wrócą. 

f) Wró:i.by tyczą się i dobytku. Kto sie chce dowiedzieć 
czy krowa jego jest cielną. niechaj udoji z niej co kol wiek mleka, 
umacza. w niem palec i palec ten włoży do szklanki wody. W wo
dzie tej uformuje się natychmiast z owego mleka cielątko, w ra
zie gdy krowa jest cielną ; g<ly nią nie jest, to się mleko w wo
dzie rozmąci. 

3. Horodnica podHorodenką.- W dniu tym są Dziwoc ze 
worożyni na Andreja; zbierają się więc dziewki wieczorem 
do jednej umówionej cha.ty (czasem w liczbie kilkunastu) i robią 
a): z pszennej mąki bałabuchy ( bała buch i e ) misząc takowe 
w wodzie, którą same ze stLtdni lub krynicy (ki rny ci) przynio
sły. Zamiesiwszy mąkQ, robi każda bałabuch wielkości duiego 
orzecha laskowego (jak borich liskowyj), i namaści swój ba
łabuch tłuszczem. N astQpnie składają je wszystkie rzędem na 
ławkę i puszczają kota, Ta, której batabucll kot pochwyci naj
pierw (co czyni częściej chwytając ze środka niż z brzega), pój
dzie jeszcze tych zapust (tych m isnyci) za mąż. 

Po próbie z bałabuchami, idą b): rachować kołki w płocie, 
gdzie płot nie przykryty a kolki sterczą (s trymie). l tak ra 
ch nją : n i o dyn , n i d w a , n i t r y , n i s z ty r y i t. d. aż do 
dziewięciu (d e w i t), a dziewiąty kołek przewięznją nitką z włócz
ki, którą obetrą wprzódy o podołek. 

Po rachowaniu kołów idą c): na ulicę, szukać róinych na 
drodze leiących, zgubionych przez kogoś przedmiotów. Która 
znajdzie trza kę (tri ·ku) ta, mówią, pójdzie za majstra cieślę; 

która skórkę z buta (s z kirk u z c z ó b o t a), ta pójdzie za szew
ca; która nitkQ, ta pójdzie za tkacza; która me nie znajdzie, ta 
za mąż nie pójdr.ie. 

Wtedy wracają do domu. Kaida d): bierze siemię (simnie) 
w kuł ak (dłoń ściśniętą) i mówi tak: 

Andriju- kołopni (konopie) siju, 
bobortkoli wołoczu- bo w i daty si ch oczu. 



Hl 

Po wołoczyniu bierze e): jerlna z nich but (czobit) 
zdjęty z no~i w rękę, i przerzuca. go przez chatę. W którą stro
nę obrócony leżyc będzie but za chatą, w tę dziewka wyda się 
za mąż. 

Po ki e d a n i u c z o b o t a na. tępuje inna próba. Biorą 

f): łyżki z chaty i wychodzą na podwórze; je1lna po drugiej swoją 
łyżką koł a t a.j e. ... .,. a czyje kulatanie odpowie szczekanie p a, 
ta. pójdzie za mąż; a. uważają także z której trony pie: ten za
szczeka. (p e · z a h a v k aj e), bo w tej ·tronie je .. t jej kawal er. 

Po kał a t a n i u ty ż ok wcho<lzą do izby. 'l' e raz biorą 

g): czepiec (czy p i e c l i paciorki, i ::.ta wia.ją d wie mi ·ki na :to! e. 
Kaida. po koleji wychodzi Z<L drzw1 (z mury t.) i wezwana. wra
ca, by podnieść jedną z mi ek, po<l którą le:.r,ą rzeczone stroje. 
Jeżeli odkryw ·zy ją trafi na czepiec, to każy (mówią), ·zczo 
si widast tych misnyc, a. jak ua pacio1ki, to bude gi
woczyty (dziewiczeć). 

Potem wycl10dzą wszystkie ua ulic~ przy spozmoneJ JUZ 

porze wieczornej; tu !t): skręcą postrouki (:-ucz ut taki motuzi) 
dosyć długie, i te przywiązują od p łuta. d u plota (na poprzek u
licy), albo JH. moście od porGezy rlu puręczy. Po dokonaniu tego 
figla, postaną gdzie opodal od tego lllicj:;ea. na boku. czekając 
dopóki kto nie nadejdzie, a zaczepi\·. zy u sznur, nie potkuie się 
lub nie upadnie klnąc i wyrz •kaj:\L', co figlarkoUI nit~wymowną 
spra. wia. uciecl11: i do enlecznegu puu n d za ··ulit·dlll l' oczPru roz
chodzą :,.i~ du domu. 

•l. Uoż~ Ncu·odzt·nh• (lłiżdwo ). 

Wigilija (• 'w i~ t)j·wi• ur). 

Diduch. 

l. Czortowiec pod Obertynem.- Wigilij~ ~wi~cą tu jak 
w całym kraju, wieczerzą z postnych złuzulli\ potraw, po spoży
ciu której chłopcy kolendują po wsi. 

Na. wieczerze; daj<\ mi~tlzy inucmi: lJułubci !gołąbki) t. j. 
ka ·zę kukurydzia.uą l u b j•~glauą u Y. ij<~.U<I w li' L' katJU::,ty k wasz.u-

11 
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nej (obacz i!tt·. 50). Oprócz tego, dają rybę którą żydzi sprowa
dzają z zagranicy w wielkiej ilości (funt takiej ryby kosztuje o
koło 30 centów). Jedzą wieczerzę na obrusie _podesłanym sia
nem '). 

Przy· wieczerzy, gdy jej wszyscy pokosztowali, ukazuje się 
znana powszechnie na Rusi kutja. (k n t i e v. p s z e n y c i e, syno
nim), której część gospo·darz rzuca o strop izby, by z jej przy
lepienia się, więc gęstości, wywróżyć _gęstość przyszłego urodza
ju 2

), i aby· pasieka była rojną (aby s i e p a sieka w e ł a -
wiodła). 

W ów czas także winien ktoś z rodziny przed jedzeniem psze
nicy gotowanej z miodem czyli owej ku t i i powiedzieć: Pro s y
mo te tu (ciocię) do weczery;- jak ne wydimo ij pri 
weczery, tak abyśmo ij cilyj rik ne wydily!- Zapi·o
szenie to tyczy się febry, nosobionej pod nazwą cioci (teta) 
(ob. Lud Ser. XV, str. 91, przypisek)' i chronić ma od tej cho
roby przez rok cały. 

Po wieczerzy, którakolwiek z dziewek pragnąca wróżby przy
szłych swych losów, bierze wszystkie łyżki ze stołu, i zebraw
szy je między dłonie (w garści), wyohodzi i kołace niemi przed 
chatą. Z którPj strony na koł a t ten odezwie się szczek a n i e 
p s a, z tej upragniony przybędzie konkurent i swat. 

Obchód D i li u c h a 3
) ma miejsce w trzecie święto. Zasadza 

się on na tern, że ·s i a n o wyciągnięte z pod obrusa, na którym 
jedli wieczer~ę w wigiliję i o b jad w następ ue d w a dni, palą :aa-

') l';wyczaj len i przez HZI:u;lilfC powszechnie uyl zachowywany. 
Ulryrb Werdum w podróży swoj po Polscc w r l670- 72 (oh. 
Przewodnik naukowy, Lwów, H~7G, sicrpicft str. 7GO) powia
da: n W tlziclt Boiego narod:;o;cuia (lli71) wspaniale nas uraczył 
(we Lwowie) pan Marszewski podwojewodzy ruski i podczaszy 
(Lodskez,- możcPodskez, oder Uutcr!lchcHke) lwowski. l'rzy 
uczcie wszqdzic pod obntsrm, ua krzesdkach i ławkach, pod ma
ter:teami i na całej podłodze, IPżało siano na pamiątk<J staj u i, 
w której przyszedł na ~wiat nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, i s i a
n a na którcm leżał." 
~ Żeg. Pauli: Picijui ludu ruskiego (Lwów 1839 1 ~tr. 1).
Ks. Pctruszewiez: 06Hle-pycctlili /.1.HOIIHHil7> (Lwów l HG5, str. ł:l5). 

•
3

) Wiad. Zawadzki: Obrazy Rusi czerwonej. (Poznań Hi69, 
~ą~r. 68- po;n·zednio w 'f y g o d n. i l l u s t l'. Wl\rSz.) 
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na przed Wl:iCliO<lcm sło1ica w ngnitt roznieconym przell wrotami 
na ulicy, która to czynność ma nazw~: Spałyty Diducha 1

). 

2. Horodnica pod Hm·odenką. - JJnd wstawszy rano 
w dzień wilii, zachowuje post ścisły a~ do samego wieczora, do 
pierwszej gwiazrl.v. Wtedy dopiero zasiacla do wieczerzy gazda 
z catą rodziną i <lomownikami (u!'ic czelid" domaszna). 

Kajprzórl bierze g-azrla garść p!':zenicy ::r.asłodzonej mio<iem 
i rzuca h na powałt: izby fk i e d aj e d o s t e l i), gcly tymczasem 
domownicy jego nadstawiają swe tlłonie, hy pochwycić spadają
ce potem ze ścieli ziarna (rlzerna). Kto srhwyci w lot (imc 
n a p a w i t i n) zia.mo pszrnicy. o tym mówią, 1-e por.l1wyci on 
w lecie rilj ps~wzoł (złowyt roja). W ten ~posóh rzuca gazela 
trzy razy pszenicę rlo owt>j ścidi. 

Potem zarzyna:ią jł'~Ć . G!ly pokosztują (pokuszijut) pszenic.y 
i wypiją po kit·liszkn gm7.alki. gazdyni stawia zaraz na zaką
skę rybę i grzybki, następniP rlajP kapustę, barszcz z kra p l y
\c a m i (piero~ki , tu nR.rl:dane cehnlą z grzybami) , pierogi i h o
lubci. Prócz trgo przynosi jrszrze śliwki suszone, sma~oną ry
bę, a na ostatku (n a p oś l i d k n) daje niby-to pączki (p a m p n
s z ki e) rodzaj kne<lelków z mąki :zwykł~ kukurud zianej. 

Po wieczerzy stand odpoczywają, śpiewając tylko niekiedy 
u siebie (w flomn) kolęrly, gdy mlo1lzie~ wychodr.i z domu, kolę

dować po w:;i. Dla , zlacllty i Mazminv, mają prócz ruskich i 
polskie tak?.e kolędy. 

Jest takie zwyczajem w ~wi«:ty- wiPczór, \yc;gle ~arzącP. 

na ptytcf' wraz z ogniem ktaśr na kai.•ly bocheneczek chleba da· 
ny uczestnikom wiecr.erzy. Na czyim dilehie ogie11 zgaHnie pręd
ko, ten będzie miat cbybuy rok w u rotlzajac-h. 

Od początku Hwiąt ri~tlwinyc-lt ai do .Jordana (wid 
r i i d w a d o Ar d a n u) nikt nie jada nic przed cl1alą na dwo
rzu lub na· ulicy (n a- d w c)l' i), lecz tylko w i z b i e. N a święty
wieczór .r ordański doiliero biorą zakąl'kr. w s t aj n i lub pod g o-

1) A. II. Kirkor: P ok u c i c w Hozprawach Akad. U m. kra k. t. V, 
1876, st. 265.- Ks. Sofr. W1twicki: Hya o Hucułach 0Lwów 
1863, st. 106). 



l e Ut ni dJern. Gaztła chodzi włPlH'zas z ionl\ i zdzirćmi po 
obejściu i jedz:\ (ku~ l\ i u n chi eh koło chudoby (bydła) w stajni, 
ohorze i na <l worze; i przylepiają c h r i· styk i ( krzyż.yki) z chle
ba !uh wosku. (obacr.: .Tol'!lan1. 

Nic wezmą tak:i.f\ kohit>ty przez fen czas lqclzit>li do rąk, 

bo jak powiallają: "z takit'j roboty bu1lut wołokna" (włókna) . . 

3. Okolira. Kołomyi Pia.<lyki, ~aznrna. Rzeparowre, 0-
skl'ze~ill•'e, Lncza ' .. .1 W clzień WiJ i i w~zyscy poszczl\, a wie
czorem, kiecly chalnpa jni. przystrojona i kolarya gotowa, przy. 
noszą w i \Zkr. słomy i ~-dana . Pierwszl\ śr ielą na podłogr,, sianem 
zaA nakr) wają :;til! a n·~ztr. tlai:\ po<l ~lo'Jł. Pocl siano na stole 
kł:ulą Cllosnek (w :\az11rniP wm·pczek ze siemieniem i 
czosnkiem 1, i nakl'.vwa.ią ohrn~rm r~ka.tPI'tejn). (w Luczy 
kładą po<l ~";tt'tl jrszrze .i a 1' z m o. ahy wnły im się wiodły).'' 

"Potem stawiają w k{\rie, jP.rlnak nierlaleko stołu, ~mop psze
nicy lnh :i.yta albo ow!'a nie111łóconP.go. kłosem do góry. Snop 
ten nazywają clzia<lem f<l i <l nr h). u 

, Wtrdy wszyscy czysto n brani. po modlitwie, zasiadają 

w około stołu; clają im łyżki i widelce, a c z~~ to się trafia, iż 

dadzą więce.i łyi.ck jak pofrzeha 1 natenczas mówią, iż ktoś 

jeszcze gtotlny przyl'~'lzit~ (a ma.ją zwykle na myśli jakiegoś 
niPboszcr.yka. za. kfi,reg-o <lu!';?.f? rla.ją ,lzia<lowi roR z kolacyi. 
Lncza).'' 

~ Pr1.ynoszą pol t'lll na s f r, ł na,jpiPrw ku l i~. a. gospodarz, 
jako naj:-;tarsza m:nha w dnmn . w~tajP i jf: trr.y ly:i.ek.kuti, je
<lną po <lrugir.i 'l'. yrząr. przyh•m żnnir·. rlzi<' riom i w~zy~tkirn do
mownikom 1 ahy im nr,g rla t dorr.Pkar w r.<lrowin znowu tego 
wielkiego wie<'znra w przys:dym roku. ł'otem nal>iera czwartą 
ły:lkę knti ·i rzura w g-llrr.. Niektin·e >darka przylepiają się do 
powały inun zaś ochkakują. i fe łapi już-to gospodarz w łyżkę, 
już-to rlzieei w rc:ce, all>owiPm twienlzą, i.P kto ile ziarn zła pi, 
tyle tego roku zlapi rojów. To i<~tlnak t~ynią tylko w tych do-

') Oh:tcz: Lcop. \Yai;..:l'a: H)s miasta 1\ołomyi. Kołomyja 
1!:!77, Stl'. l:!f1. 



mach, w których je t pa ieka. Przyt ~m uwaiajq tl!ż, czy wiele 
ziarn przylepiło • ię do powały, g ·lyż to ma znowu znaczyć mio
dny rok. Po go. potlarzu biorą kutię łyżkami żona i dzieci, ale 
wiele się nie objadają. ~ 

nNa. !~!(lnie piją wódkę. a kto nie pije wótłki, do taje mio
du. araku lub innego trunku , a dopiero potem t!ają inne potra
wy, których zwykle jest 12. JedzĄ tu rybę zaprawioną o e m, 
gołąbki, barszcz, śliwki z fa olą, pirogi małe (krepłyki) z kar· 
tofłami, z powidłem, kapu tą a czasem z siekaną rybą i ma zezo
ne olejem. Pirogów robi q· najwięcE>j. Po w .. zy, tkich potrawach 
jedzą znowu kutię, aby mieć smak w ustach łodki (aby zasło
dzić nim potrawy uiyte)." 

"Po wieczerzy pomodliwszy ię , w~tają i posyłają kolędę 

do ojca, matki albo do krewnych lub kumów. Kolęda taka kła
da się z 2ch lub 3ch koł1u~zów (k n y ' z i) i z mi. ki napełnionej 
rozmaitf!mi potrawami . .Jeżeli kolr,dt: tę przyno i ·am gospodarz, 
to wchodząc w zamierzony dom mówi : "P t' o s y m o n a w e c z e
r i u." - A gdy przyno i kolędę tę . yn lub córka gospodarza, 
to mówi: Pro. yty tato i neni i ja proszu na weczeriu.u 
Potem odbiera ktoś z krewnych tę kolędę i sadzają przynoszą
cego za stół, dając mu jeśr. i pić, a gdy chce już odejść, dll.il\ 
mu w jego mi ·kę swoją kolędę (i je:leli to je t chłopiec, darzĄ go 
pieniądzroi, jeśli dziP.wczyna , jakim ·. podarunkiem, w N a z u r
n i e). N a tern kończy się wieczór. u 

.,Na drugi dzień wstają bardzo rano o 4 lub 5 godzinie, 
idą do cerkwi, a po nabożeń t wie wracają do domu na objad, 
który się kłatła z różnych potraw, ale ju:i. nie po'nych; tak by
wa np. p, zenica jeżeli nie z min 1ł em to z mlekiPm ·lorlkiem, go
łąbki, bar. zez, mię:o , kasza kukurutlzianR. mleczna, ~irogi i t. p. 
Potem chodzą w rlzi ń kolt.1lo l 1 hloJ,CY, a paroocy i star. 1 

wieczorem." 
.. Trzeciego dnia wyno" zą d id ucha z domu a ze słomy je

go robią gniazda kurczętom i g~. i om, ziarnem zaś z kło ów jego 
karmią kury, aby się dobrze niosły. '' 

(SłomQ zaś i siano zebrane ze stołu i z izby palą dopier' 
w Nowy Rok). 
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4. lspas pod Kołomyją.- Od połowy już Pełypiwki za
czyna czeladź uczyć się kol i o ok (kole,cl). \V tym celu zbiera. 
się kilku chłopców pastuchów (In b te7. rlziewcząt. pasterek) w dzień 
zwykle świąteczny wieczorPm do umówionego domu (jednego 
z nich) i t.am ćwiczą się w ~piewie J,olr.d, prosząc rodziców lub 
star~;ze rorlzeństwo o naukę. Po wyuczeniu ich się, oczekują nie
cierpliwie Swyt- weczera. 

Otóż i Swyt-wrczer. Matki z córkami uwijają się około 

gotowania ś w yt oj i w e c z er i. ojcowie z synami robią porządek 
na. obejściu, starają się o opn t rll11. domu i o siano dla byrlła; 

chłopcy pashl<'hy porają się około hyrlła, rzyszrzą i ścielą mu 
w kołeszniach i chliwach, pędzą je zawczasu hy po,iaclło. 

IJatwo poznał. że im kęrlyś spiPsr.no; że rlnia tf'go a wła~riwie 
tego wiPczora. wielka rlla nkh nastąpi urocr.y!'itnśr . 

. Tuż ''mif'śli siana by nif'm nakrył :'>tilł i ławy e i, gchie 
przy pożywaniu w e c z f' l' i ~wy l< i ( święte,j) mają 1-'iPrlziN'•, już 

siano na stole przykryto s k :i t f' l' t e w a u:t l a wy c i e c h weretą, 
jni i pod stół położono trod1ę siana a t1a niem jarzmo , już stoj1 
w kącie snop zboża rh:iadem ( d i rl ) zwany. To te:G wkrótcP i 
weczeri śwyta nif'rierpliwie oczekiwana węrlruje gotowa 
w miskach i pry s t a\\' kac h na stół. Każnemu !lO tak długim, 
bo sześciotygodniowym poście, tak ściślP zachowywanym, że na. 
jednej lub rłwóch tJ·lko potrawach dzienniP się ograniczano, jak 
i po poście dzi.·iejszym ca.lodniowym i to w ('alem słowa tego 
zna.czflnin utrzymanym, gdy >i. n a- s z c z e (na c?:czo) zasiadać do 
ś wy t oji w h' z er i uwa>i.ają za ohowiązek, ślinka ~i r. toczy do 
nst na wirlok smacznych po f ra w. Id lll'P się sk łarlają: l) z ku t i, 
2) zryby SUI'Zenoji z misfa , :1) 7. hryhiw y pirlper'tkiw 
suszenych z pidpalkov (grzyltilw i potlpieńkim• 1-'Uszonych 
z podpałką) , -1 ) hołultciw kapuskinycll z kukurudzimy 
krupamy, fi) horszczn hnrakowrgo z ryhą i grzybami, ()) 
kapusty bosoji z zapraikov, 7) z waru slywi,woho yz 
fasulimy, 8) manileburki ju:zki (zupy kartnftanej), 9) 
z krepłyki w (pierożków) z kapustą, śliwkami albo z rybą. 

Ale wprzódy ogólną odmówić należy modlitwę dziękczynną, 
po której gospodarz donm bierze parę węgli na p ok rys z ku 
(pokrywkę od garnka), rzuca na nie trochę ład a n u (kadzidła) 
i kadzi stół na. około. a wszyscy obecni skupiają się przy nim, 
aby być objętymi owem kółkiem dymu i woni, jakie okadzając stół, 
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zakreśla. Dzieci tei już rozpoczęły pod stołem przepisane kwo
kanie : k w o k , k w o k ! s t o k u r ó k ; g e g , g e g ! s t o h u s ó k ; 
tak, tak! sto kaczok, bu, mu, st'o woliv! stokorowi 
t. p. i wykrzykują naśladując ryk, bek i pisk wszystkich domo
wych zwierząt. Po trzykrotnem zakreśleniu owem kadzidłem 

wspomnionego kółka nad stołem, skończył gospodarz kadzenie 
a dzieci kwokanie, gospodyni zaś podała na stót wszystko, cze
go tylko podczas pożywania swytoji weczeri będzie potrze
ba., aby nie wstawać od stołu po cośkolwiek gdy wszyscy już 
siędą i nieru zyć się z miejsca przed skończeniem wieczerzy, bo 
się tego czynić nie godzi (ny hodyt si, taj hrich). 

Teraz dopiero do stołu zasiadają: ojciec na pierwsze m miej
scu, za nim dzieci p o starszy n i, a na ostatku matka, i za
czynają jeść równieL. p o starszy n i. Na sam przód bierze o} 
ciec z miski łyżką trzy razy ku t i, t. j. pszenicy zgotowanej, po
smarowanej miodem i tartym makiem, potem czyni to matka 
trzy razy, następnie dziecko najstarsze i t. d. aż do najmłodsze
iO; wreszcie i sługi (jeżeli są), które siedzą tuż przy gospodyni 
domu na stolcu. Pr:zy tem kosztowaniu trzykratnem owej kuki 
v. ku t i, życzą sobie nawzajem zdrowia, szczęścia i wszelkiej l 
pomyślności. Nadmienić trzeba, że nim jeszcze ojciec wziął owej 
kuk i do ust, pierwszą jej łyżkę rzucił na ściel, obęcni zaś 

łapali spadające ztamtąd zhl.ruka tejże, i ile icll kto złapał, tyle 
(powiadają) ·chwyta uciekających rojów pszczół w lecie. 

Następnie piją wódkę (smaż o u ą często z miodem) i poży
wają dalej ·już wszyscy razem (t. j. i ze sługami) ś wy t u w e
c z er i u, zaczynając znowu od ku t i a kończąc na kapuście b o
s ej z zaprażką (nieomaszczonej, i z mąką paloną) i na krepły
kach t. j. pierogach mających kształt zewnętrznej części ucha 
ludzkiego, poezero wszyscy raz e m wstają od stołu. 

Naczynie ze stołu zbierają w dniu następnym, siano zaś ze 
stołu i ławyć aż po świętach. W chacie zamiatają dopiero zran&. 
w drugie święto (n a Z b o r a), a śmiecie to wynoszą i palą we 
wrotach, co, jak mówią, znaczy: gida spalyty (dziada spalić). 

Podzielone są zdania co do godziny, w l>tórej ma się jeść 

ś_wytu weczeriu. Jedni utrzymują, że należy ją zaczynać 
wnet po zachodzie słońca, aby były w c z e ś n e zbiory z pola., i 
takich jest więcej ; - drudzy sądzą, że należy ją jeść p 6 ź n i ej, 
gdyż Pan Jezus narodził się. dopiero w nocy. W każdym jednak 
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razie, jeśli mimowolne nie nastąpi s pól. nienie, jedzą ją przed 
godziną lOtą a rzadko pól.niej. 

a. Kolęda. 

l. Okolica Kołomyi. (Piadyki, N azurna, Szeparowce, Os
kl'zesińce. Ltlcza '). "Po obje<izie (w pierwsze święto Boiego Na
ro lzenia.f chodzą w dzień kol~dować chłopcy, a parobcy i starsi 
wieczorem. Z<~. kolęclę dostają chłopcy mały bochenek chleba al
bo centa lub kilka centów, a parubey i starsi dostają k nys z 
duiy albo t<~.ki:e kilka centów. Ostatni oddają wsz;ystko na brac
two do cerkwi. Chlupcy chodzą kolędowa{· przez d w a dni, pa
robcy i starsi przez trzy dni. ~'ak czynią w Piadykach." 

2. "W Szaparowcach zaś po naboż.eiłstwie w cerkwi zbie
rają się uracia cerkiewni do :tarszego urata na kolędę (ko
l ad u). a potem z dz.-wonkiem i skarbonką idą po wszystkich 
chatach. Przed każ.dą chałupą krzyczą: czy ci o m a, d o m a, p a
ne gospodariu, czy moż.na wam koładowaty'?- Odpo
wiadają na to z chaty zwykle: )lożna, moina, prosymo! 
Parobcy znowu chodzą zwykle z muzylmutem na c7.ele po do· 
ma.ch, ale takich tylko, gtlzie jest i'<l.llll<.~ na wyuaniu. Ui zapro
szeni do cllaty kolt~tlują, a po te m tal"tezą." 

3. "W Nazurnie chotb:ą po kolędzie gos110darzy, parou
cy i kobiety, ale dopiero wieczorem. Przedtem atoli każdy od
dział wy liiera jednego , k tury najlepiej umie kolt.;dować, i ten 
zwie si~ 1J e 1 c z a; drugiego, któryuy nosi! otrzymaną kolędt~, :tO· 

wią m i c 11 o u u s z e m. Za kolt:rl~ dostają kny~zi, albo zuoże, albo 
k"lkana.~cie centów. CJalą zebraną lwlę(k oddają na bractwo cer
kw i. Chodzących po kol~dzie, przyjmują tu i owdzie gospodarze 
zamożni, go::zcZ<\C ich ualez;ycie. Parobcy idą z muzyką po do
mach, a gdzie ich puszczą, tam jedni tan<:Z<\ a drudzy muszą 

dzieciom kol~clnwa(·. i to każ<lemu z osol.Jna." 

') Ubac~: Lt.:v!J. Wajhla: l{) s w. Kulu w:,· i ~>lr. ' 'i. 
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4. "W Lu czy trochę odmiennie odbywa się ta kol~da. Po 
obiedzie idzie rl i ak z krzy:i.em owiniętym w p o w i s m o (prz~

dzę) po chata-ch po kolędzie; towarzyszy mtt mi ellono z, który 
ula diaka zebraną kolęclę nosi. Diak przy ·zecH:szy do chałupy. 

· piewa: 
l. 

Rożuestwo Twoje Chryste Boże nasz, 
wozsyja (rozsiewn.) myrowy ~wit rar.nma, 
w nem bo zwi;,dam shti.a~zc~.yji, 

zwizuoju uc;,acłtu sia. 
'robi kłaniaty-:ia soncu prawdy, 
Tebe wyuity z wysoty Wostoka. 

llospody, Hława 'l'cbi! 
'l'o odśpiewa w ·zy, daje krzyż całować w::;zystkim obecnym 

w chacie. Wtedy niektórzy diaka go zczą i dają mu kolędę, któ
ra się składa z lgo lub 2cb cl.Jleuów, kukurudzy. pawisma, a tak
ie i kilka centów. Diak chodzi tak d rugo, aż póki wszy tkich 
chat nie po-obchodzi, co czasem trwa. i kilka dni." 

"Prócz t.liaka chodzi je::;zcze bractwo z dzwonkiem po ko
lędzie, mając ze sobą b er e z ę i m i c h o n o s z a. A gdy przed 
jaką chałupą vokolędują. wynosi im gospodarz !ul> gosvudyni ko
lędę i dają ją berezy. W tedy uereza 111ówi: P a u o w e kol i d 
uyczki!- na co inni udpowiatla.ją: my to czujemo!- Bere
za mówi znowu: pozclojmajte zitpoczky,- a oni: my l<Lk 
czy n y m o, - zdejmują. Wtedy Lereza •rzyma.jąc w rękach ko
lędę mówi: da.rnje nas sej pau- jez.eli mą:i. wyniósł, a je· 
:leli żona wynió la , to mówi: <larnje tlab sia pani kotaczy
my (na chleb i kukurudzt~) lub czerwone (na pieniędzy), oto 
daruj jej (jemu) Bo~e szczii.stia, zdrowia> tylko w sim 
kołaczy je(-st) zereu, a.lllo (na pieni<\dze) tyłku w sim 
czerwonim je karhoczok, daj jej (jemu) tilko na za. 
borotli oweczok, kuryj, wynyj, kaczok, husej, korow 
i woliw, - a wszyscy krzyczą: daj Boie, daj Boże! i od
chodzą do drugiej chaty. Gdy już poobclwdzą po kolędzie, wtedy 
oddają zebraną kolędę na potrzeby cerkiewne. - Parobcy idą 

z muzyką i tahe kolędują, i tak samo czynią ja.k powyisi, tyl
ko chodzą zwykle vo tych chalUlHlCh, gdzie jest llarma na wy 
daniu, a zebraną kolt;dę odllają na cerkiew." 

l :.l 



5. Jspas pod Kołomyją.- Pv spożyciu świętej • wieczerzy, 
i!lzie czeladź męzka (chłopcy) w rozmajitych gromadkach, a mia
nowicie po 2ch, 3ch i 4ch lurlzh kolędować po wsi. Przed roz
poczęciem kolędowania, wybierają je<! n ego na m i c h o n ós z o h o 
( miecho-nosza), który, niby sekretarz czy skarbnik, ma nosić 

w worku pieniądze zakolędowane. By zaś taki sekretarz nie 
skratli czasami jakiej kwoty pieniędzy, urugi z chłopców, niby 
kontroler , robi cichaczem karby nożem na kiju, znacząc w ten 
sposób liczbę go~podarzy u których kolędowali. Tak zabezpie
czywszy W.'pólne uobro, podchodzą pod pierwszl\ lepszą l'ha.t(!, 
stają pod praw e m oknem, 1. j. pod tern, które jest IHl.Jbli:i;szem 
obrazów i sto! n w izbie, i kPlędują. Czynią to miar.owicie tam, 
g<hie s;\ w cha.tie dzieci , o ct,em dobrze wiedzą , gdy~ kolędują 
tylko w swojej wsi (nie zacl1 odząc do sąsiednich ) . I wtenczas 
śpiewają dziecku lub dzieciom jeduę z kolęd (obacz od n. 8 do1 
l G włącznie) . lidy zaś w chacie dzieci niema, to śpiewają gospo
darzowi lub gospodyni jedną z kol i d ok pod u. 4, 5, G i 7. Gdy 
w chacie ~ą tylko ludzie wiekowi, to kolędują nr. 17. Po naj
większej zaś czę~ci, śpiewają w tym razie kolę d k ę znajdującą 
się w kantyczce cerkiewnej (w ustach ludu nieco przekręconą): 

l~'-- --=-t ~ -~---;c~-:-= ._, ..... . ! -1-ł -~? ---==~ --~ ~~ . l',.."-. __,_ · -· - lt ,_j_,...._ --~-~ -- --------.... __ ,._,. ... ~ . ..... _, ~ ---.- - ,-- - - --- -
• ,l ,l ""-l;;- .. _ ,l ,1 --11- -" - -.---- -- -

l . ' owaja mola 1=1 ' 
switu ~i zjawyln, 
de panna czy~ta l: l 
synu porodyla. 

:ł . . 1-a w WytiPjemi [:1 
miski wylmi (hanlzo) rano, 
wyta ty l'ana [:] 
Jlllstyri kat'.aly 

:1 Z.wizda w }usluzi 
tam lii prośwityłn 

Cari pt'l'liZ}'ll~:>ki 

z darotu prydwuyly. 

1. Pr~ JH'sly-i jPmu 
dywan ti myrnu, ~'.lato, 
Wt'.ialy zapłatn 

Neucanuju ;t.;l tv. 
;, llt'1'0d zło lyw):j 

z toho zasmuty si, 
nn~;z lloh roidcnyj 
na swit narotlyv si. 

li. Kazav imtiltiaram 
ZP!Hlt• Rplundruwaty, 
nat'Ożtlcnoho l: J 
v wcrle.IJi szukaŁy. 



7. Hoj Josyp staryj 
l\Iarijn spojmuj<', 
j-aż do .lahyptu 
z f'lm•stom j-Hstnpujc. 

i'. Kacitaj żr JfProd 
wic·y,JH' poltyhnj1•, 
nasz Boli rożdPn)j 
w~ich 1w:-: poki !'z:JjP (po('ie,.za,. 

9. :\ly n)ni honem 
r.es de1\ wesPlim si. 
Roideslwu jrho 
z nyska poklonim si. 

l o. Hy nam ,iyzwolyv 
szczaslywyj wik daty, 
.i- a po ~;mcrty z HYI11 

W IJ(•hi C:ll'i'lWtiW;t(y. 

O b11wajtc zclorow) ! 

Gdy pod oknPm przt>rl rluttą . zakończą kolendowar słowy: 
O b u w aj( te) z d o r o w (y)!- wtedy dziękują im lurlzie z chaty 
orlpowiadając: O clzinknjemo, daj wam Bo:i.e zdorowji. 
Poczem s ta waią kolędnicy koło drzwi, czekając na zapłat G za 
kol e d k n. Ktoś z rhat.y wyrhn(l7;i wynosZ<\C krajeara i mc'J\vi: 
Proszc na kolidn, !uh: prosze na c?.erwonoho! - A na 
to michonosr.y biorąc pieniąrłz odzywa si~: Panowie koli
dnyczky! zrlojmajmo s?.iporzky, rłarnje nas res gazela 
czerwonym,- a my jeho s11cziskim. zdorowijim. 
\V zyscy wpadają teraz w jego słowa i mówią wraz z michono
szym: Abys taky.j (taka) ozesnyj, welycznyj pered 
p a n a my, p eJ' e d h l' o m a rl a my, - i ak c e s c z e rwo n y j p e
red na.my!'- Po tych słowach, dodaw~zy jeszczP: buwajte 
zdrowy taj śwytkujte zdorowy! odchodzą, dąiąc kn di'U
giej, najbliższej chacie, g'łzie w podobny zachowują się sposób 
jak pod pierw!;zą; następnie idl\ kn trzedr.j i tak dalej. 

Za taką kolędkę dm;ta.il\ jako zaptatQ z kaitlej chaty po l 
krajcarze, a jeieli gromacla l'kłatla i'iię 1. trzech, czł rerh osóh, 
i to nieco stl\1':-;zyC"h. a jPtlen z nkh tlo kul~dy przygrywa na 
skrzy)1carlt lub na :-;opiałre, to do. tają gdziP-niPg-,lzie 2 lnajr. a 
rzadko 3 kraje. TJP<'Z g-tly gromrHlka skta!la sil( z 2 tylko lub 3 
malców, to ŚJ~J(lkowi mipszka1ir·y wsi , do któryd1 7.wykl1• duż.u 
przyrhotlzi gromadPk kolęrlników (grlyż. w śrotlku wsi :;dwtlzą 
się oni ze wszystkich stron). dają taldej jPtlnej g-romauce tylko 
pół krajcara, lub nie pozwalają im wcale kolędowar, tłumacząc 
się tem, ż.e nie mają już. czem płacir; nie ollawiają się bowiem 
wcale, aby im malcy tacy jakieś zrullić. mogli zbytki, które by 
niewątpliwie zrobili im 1.larsi, gdyby sobie z nimi w poilobnie ską
py postąpiono sposób. 
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Dorlać naleiy, ie gromadki owe kolędników staczają czę

r-to mir:dzy sobl\ walki, usiłując jeJne cłrngim wydrzeć pieniądze 
zakol«:dowane Walki t.akie mają miejsce zwykle już nad ranem 
w rlniu Hoiego Narocłzenia, i cz~sto trafia się, ie niejedna gro
marla malców po całonocnej włóez~dze powróci rano z kolidy 
nietylko bez krajcara w mieszku ale jeszcze i z sińcami na twa-
rzy w rlodatkn. . 

Kol~dnicy ci, zwani małymi (m a l i). mają prawo kolędować 
jedynie przez całą tę noc aż rlo wschodu słońca na Boże Naro
elzenie: dłużej im kol~dowaP nie wolno Po skończeniu kolędo
wania robią g ił e n y c u (llzielenie) , to znaczy podział zakolędo
wanych pienięozy w równeJ części między siebie. w równej też 

cz~~d i !'kładkę, za którą kupują sobie wiHlkę, i ucztują aż do 
powrotu rodzirów z rerkwi, po czem dopiero rozchodzą się z na
rlziPją, ii. znów w roku nastr:pnym podobną obecnej r-prawir so· 
hie hęrlą mogli rozrywkę. · 

Po południu pierwszeg święta, zarzynają znów kolędowae 
hraki cerkowni taj parobki. Braki (uracia. bractwo) ci 
idą wt.edy rlo cerkwi d o w e c z i r n l (na. nieszpory) a po weczir
ny zabierają sobie z cet·kwi krzyiyki ręczne i dzwónki, oraz 
skrzynki na pieniĄdze które mają zakolr:dowaP, a. które to skrzyn
ki miejscowy paroch opieczr.tuje w spo ób, aby otwieranem i być 
nie mogly. Potem najmują . obie grajka lub dwóch ze skrzypca
mi , i jetlnego lub dwóch m i c h o n o szych do noszenia za nimi 
zakolr.dowanej kukurudzy, i chodzą po wsi , zaczynając zwykle 
kolr,rlowa(· pot! oknem swego tluszpastf'rza. który jeżeli z powie
t·zonemi r-;wej pieczy owiPrzkami iyje w zgodzie, zaprasza ich 
po ukotkzenin kolętły do kurlmi na ncztr:. 

Po wyj~cin od ksir,tha clzielą się brak i grly ich jest wielu 
(rn znów orl wielko '· ri w~i jest. zaleine) na tlwie gromady, t. j . 
na tak zwanych h,. ak i v d o l isk y c h (i tlących tlo dolnej wsi 
czr.~r.i ) i n a h rak i v l1 o r isk y c h (do górnej), i kaida z tych 
gromatl biorąc sobie po jednym grajku i mihonoszym, parę krzy
:i.ykr,w i skrzynek, idzie kolędować na oznaczone dla niej terry
toryum. 'l'n znów rozdzielając się na mniejsze gruppy po G do 
8 osób (które to gnlPPY jedn !~ koh~rtUJ.:t tui obok siebie i koło 
chaty kaidego brata cerkiewnego znów się w jedną łączą gro
madę), - kolędują tak samo jak i mali kolędnicy, porl prawem 
ok n e m każdej bez wyjątku chaty. Ma. się jednak rozumieć, że 



pod tą amą chat!\, gdzie już jedna z gromł\(1 t·a.z kol~flow~t!a, 
druga kol~dowar. nie b~rlzie . Za co, po . konczeniu J, o l e d ki, 
do tają mi kę ziarnek kukurutłzy i parr. Cl'ntów do krzynki. 
Go:porłarz pot! którego chatą b r i\ ki knlt:tlowali, wyno i przed 
próg chaty kukurnrlzę, otldaje j,'\ z mi. ką jednemu z bratów mó
wiąc: Pro z u n a koli t l u! A ten od bierajl\c mi. kę z z1arnem 
odzywa ię wraz z innymi braki my: Kra. no fajno dzin
k u j e m o ! aby · t e t a k i c z e n i t a " e l y c z n i p e r · p a n a
m y , p e re d h r o m a rl a m y • j a k c e .· c1 ar B o i yj p e r e d n a
my! Poczem w ypuje ziamo we worek, który michono. zy ma na 
plecach i oddaje go poflarzowi mi . kQ prM.ną oraz krzyi f!o po· 
całowania: ten za · pocałowa w;-;zy. i od1la w. zy go brak i m (bra 
ciom), rzuca. rło . krzynki pan~ rentów . i braki oclchoflzą kolęrło · 
wać znów pod najbliiszą ('ha te: A · piewają naj<':u: ' l'iej wyżej 
przytoczoną kolr:dę: .1 owa. j a rada i t. d, lub te;i; inną znaną 

ze zbiornika kolętl cerk iewnyf'h , n. p. N h o y z e m l a i t. d .. 
Nyni toriestwujut i t. n., Dar nyni prebohatyj ot ne
bes nyjde i t. d. lub : Dywnaje~. nowyna. nyni giwa 

Y n a i t. d. wre:zcie: • r y n i A rl a m e r o z w e .· e ty s i i t. d. 
Bardzo zaś rzadko orl ' piewują pod t-lm tą jednę z kolęd znajduj!\· 
cyc h się w niniejszem . pi s i po1ł nr. ·1 rio l 8 w łącznie. 

Pod chatą którego z braci cerkie\\ ny('h łączą . ię, jak to 
wyiej powil'tlziano, w:zystkie grumatiki w jedną 1łnżą, i kolr.dnją 
pod jego oknem porlobnie jak i pot! innemi. Brat ten je. t wów
C'I.a. w domu, gdy i. orlłączy,.,· .· zy . iG i wyprzedziwszy gron1adę 

po zedł do il'bie, ażeby dla kolcgltw przygotować przyJęcie. Po 
ukończeniu :·piewu, brat ów wynosi im ziarno w sposób wyi.f'j 
opi any, całuje krzy;i;, i gdy wajq odej. ć, zapra:za jeszcze na. 
w. tęp do jego domu. btly wejrl ;\ tło chaty, sadza ich kolega za 
tół, daje jeść i pi<\ i w clrwili gtl gospotłyrri . tawi na stół ka.

•zt; z mlekiem (co oznaeza o. latnią w <łomu JHJtrawę) , zaczynają 

b1 ak i . wemu go. po1larzowi i koledze utl '· piewywa(· najprzód je
dną z kol i cle k umit· ~zczony('h pot! n. 4. 5 i G. Gdy kończą i 
odbiorą potlziGkowanie go:porlarza , który znów krzy~.< ucałował 
i rzurił parę rentów 1ło . k!'zynki, :· piewają po małym prze tanku 
i dla go podyni takie kol~dę nr·. 7, a ta podziękowa w zy im, 
czyni toż amo co mąż. \ re. zci , pOJiłókaw zy gardło wódką 

(co po każdej kolędce ma w chacie miej ce), kolędują najstarsze
mu dziecku jedną z kolidok n. od rio 16 włącznie i 1 , a dziec-
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ko to dziękujĄC spełnia to samo co przed chwilĄ rodzice. Na· 
st(:pnie kolędują i młodszemu dziecku inną lecz zawsze jedni\ 
z kolęd od n. 8 do 16 i 18, wreszcie i innym dzieciom i sługom 
jeżeli SI\; a gdy już kolędować niema komu, wstają od stołu. i 
jedni (młodsi) zaczynają tańcować korzystając z muzyki, drudzy 
kł&df\ się by trochy wy p o czy ty (spocząć·), inni znowu idą 
popat.rzeć co się dzieje w ich domu , gdy tymczasem mała garst· 
ka spieszy kolędować dalej, niektórych zaś, starszych i bliższych 
mu, gościnny gospodarz powtórnie zasadv:a za stół. Zdarza się, ' 
że do tej zabawy zaprasza jeszcze gospodyni bliskie swoje ku
my i przyjaciołki, przez co rohi się w <łomu tłum jakoby wesel
ny; muzyka rznie od ucha. a brak i z gazdynią <łomu, jej cór
kami i przyjaciołkami tańczą do upadłego,- lecz tylko do chwili, 
gdy zmiarknją, że owa garstka która. poszła kolędować dalej, 
dosięga jnż domu innego kolegi bractwa. Wtedy wybierają się 
braki w drogę. ciągnąc za sobą muzykę rlo następnego brata, 
gdzie takaż sama jak i u poprzedniego odbywa :;;ię scena. 

W opisany tu sposób trwa kolęda bratów cerkiewnych przez 
4--6 a czasem i więcej dni i nocy, t. j. tak długo, dopóki nie 
wykolędują ostatniej we wsi chaty. Gospodarz, .któregoby chatę, 
choćby tylko przez pomyłkę pominęli, uważałby się za. wielce o
brażonego; i dla. tego, nigdy prawie się to nie wydarza. 

Po sko.ńczeniu kolQdy rozchodzą się brak i do domów, za
kolędowane zaś pieniądze i ziarno oddają cerkwi tlopiero w na
s~pną Niedzielę w całości, potrąciwszy tylko pewną cząstkę dla 
muzyki i mihonoszol10. 

Podobnie jak z bractwem cerkiewnem c z o t o w i czy m (lu
dzi żonatych), ma. się rzecz i z p ar n b kam i, iam gdzie ci sta
nowi.; takież bractwo cerkiewne. n th:ie 1.aś p ar n h o ck o h o 
bractw a cerko w n o h o niema, tam ?.ac1wdr.ą na~t ępnjące od
miany: Po w e c z i r n y (nieRzporach) TiożPgo Na.rod1.enia, idzie 
dwóch ~arobk6w do księdza z prośbą, a~eby im pozwolił chodzić 

po kolędzie po wsi~ gdyż bez pozwolenia takiego niktby im za 
kolędowanie nie zapłacił. Ksi{\rlz żąda, aby pewnĄ ilość zboża 
i pieniędzy oddali na cerkiew, na co gdy przystaną i podpiRzą 

się, wydaje im opieczętowane skrzynki na pieniądze i iść kolę

dować pozwala. Parobcy wtedy, oso~nĄ tworząc gromadkę i nie 
łĄcząc się z brak i my, kolęduj{\ tak samo jak to czynił\ brak i, 
i podobną z każdej chaty odbierają nagrodę. Lecz parobcy pra-



gn~liby jestc:t:e zysku , i rlla tego, gdy wykuh(dują pod cl.u1.t1\ je
tlnę z kolidok (od n.·! tlo l . lub : Nowaja rada, bardzo 
1 zaclko za ~ cerkiewn~) i otlhiorą poilobtH\ za te, ja.k i brak i za.
l•łat~, wci."u\ją ię ll<\tlto jl':zrze, czy pro. zeni czy nie proszeni, 
do każdej cl.tii ty. zwłaszcza takiej. w której ą dziewczęta na. 
wydaniu. i plą ·ając (P l e · z u t ) przed kairlym kogo w chacie 
za taną śpiewają: 

1. Ta tluhnwi noi.•·•·t.ky, 
pnłtyu n,it i ~i ! 
try . oruki\1'1'/,yki 
:,pugi11ajtc ~i ' 

:?. Pruda1· azda knni , 
ta lit·zyt l'Ztll w urn , 
a gaztl~ ui wivci, 
li et) t urukiw1~ i. 

:: . Oj uy1Jol1o k111'ZlllU ! 
ta tul my ~ i muc".IIHt, 
ta za loty hro~zi 

szu w•'•IIY t·lwro. t. i . 

~ . 

l. '... ' y w skar·hy kla~ty, 
pt~uwi.y nam Bt•żc, 

ci•rkl1y rlop;lsty, 
s 11 iczu pokJa,..ly, 
Bol11•11 y u a 1'1111 :tłu, 
a ludt•m na Hla11 u. 

•'· O,i plt•:<t.ll, pic· 1:11, 

bo horo.-<zi 11.1 tlt.ll . 
.lakhym uy 11 ,1t;i1 1 
toby m uy plt·:-;n . 

'l'ak· spiewa,Jąc pląsają (111 c:-. z u t, z pry s i u tL\ 111 y, l•una.
stawia.w;;zy w przedwtbde kapelu:-ze , i tu tak 1lługo, dopóki wi
dzowie nie wt ·xucą im butłaj dwi:hy }lU cencie clu kapdn.-za; a 
rozumie si~. t.e al.Jy i ·h . it: poz hyt', rztH:a im to ka:ldy z chęcią, 
byle tylko mial pt'l.y su hi e; za s cltęt niej jeszcze dzi wczyna chcą
ca na zbli:laj11te sil: m n i sny c i za. kar hi(: sobie względy ł e g i
n i, do czego najdogutlniej. za teraz nadarza sir. s po ulmość. Od 
wiosny je zez e :z p ar o w a. ł a (hat g e part, o. zcz~;llza.la) ona. na. 
ten cel pieniąi.ki i hojnie je tera~ między varobków rozrzuca, 
oso b li wie mi1:dzy tych, o których wzglętly najhaniziej jej chodzi. 
Tym tu ·posobem Lngad ię nie jeden i'arohek; ohliczyw ·zy si~ 
bowiem po :skoitczeniu kolt,:dy, i w:zy ·t kic na przyjęcie kolegów 
swych we własnym na. wet domu pouie ·ione potrąciw zy wydatki, 
vrzckona się, ~e mu je:;~cze par~ guldenów pozostało w kieszeni. 
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Po ukończeniu kol~dy oddają parobcy umówioną ilość zbo
ża i pieniądze ze skrzynką zarząclowi cerkiewnemu, resztę zaś 

zboża rozdzielają w równej cz(·ci pomięrlzy .iebie. Najzwyklej 
atoli odnoszą je niepodzielone tlo karczmy, gdt.ie się w najbli.l
s:&ą Niedzielę za trunek do kalety żyda dostają 

Kolędn. 4. hpd!l. 

Fi:~ :z --~:J--.. ";_:-;]-
11 

__ ...., ,_,.:T-;::3':~ - .:1-l--L :d:j:=J~ l 
l~___.!{=.3=.:-~:3~t:J • -.:::J=:!.:•:~-d=f_~•--Jo-::3:t:::: l 

L Iłuj C)" tak tCI'I"I' ;a~ lu l 1 .. l da\\ n:t hnj dt.tj Hu · ir! 

l. lloj c·y tak tc·pPr, - jak hnln zdawna, 
l11.j daj Boi.P! 

:! .. lak hul(j zda1111:t, j -a z pt·rwowika 'l. 
:l. 1\oly Ż) dn\\'C - ('h rysia spijmaly, 
l. t'hry,ta spij111:d}. l 'l11·ysta mlli'Z)'Iy, 
·'· t'hry".fa 111111'0 ly, na c·lli·P"t rozpnialy, 
li, Taj oi.) nkoju- 11 pl'l'izuwaly {l'i('l'lli~Ill opasywali), 
7. Wsit·ke dcrcwr·t·- za nirltki (pazno:.:t·ic) pchaly. 
1'1 \Vsiekc dt'rt'II'!'C - za nic·hki ny j,.,.du, 
~l . Za nic·hki ny .iszlo,- I.n "j Lojalo, 

111. l:o :;i l,optlo,-- taj "i lo111J.Io. 
Ił. l'roki:~Lt i . .'\\:t, si111 ~ot zhri"zyl:.~, 

l:! , i111 sui zhri"zyla, za ni•·ltki pi~t.ht, 

l::. Za uif'ltki pi"zla,-- hol\·in pn:-.1) la. 
l l 1\.ruH'III JIU"I}I:L, - krmt·i(:l) t·iap:tla. 
l: •. lit· kroi c· i t• l'iaplll', c·,··rknvc·if' ~taJH• 

l li. l 't·rku11 o· i•· "t~ III', /, pi•·k 'n1:1 ( pit<f'lll) 11 t•J'I·halll_l', 
17 Z pit:k 'nl:t weH·Ital>tl, -- 1. fl·ioln:l 11il.naln.l'. 
l t: llduu 11 ikulll't', ~/.0 ~cho~tlyl Slllłł't'. 

l \l. \\' drllltl' 11 ikulll't• 1 11 1Jt>hlt111t' ~nllł'o" 

:!11 \\' treli' 11 iknlll't•1 t.;lf'hnrl) t ~Otll'l'. 

:! l .l a 11' ki rt·r'koll ''Y, l ry hrnloy h·i.it·, 
.,., .Ja w udlllllt hrnl.i, i;ll) la .IPit•ll:l (llt·lt•ua), 
:!:~ • .l a w tlruhin1 hrnl•i. ~11.1 l;t l'ryn:,l ~!:1, 
:! l. .1-a w tr .. killl hrnln, !:\,;JJ l'ln·y~ln.· ldyl. 
:!.-, ~:td .lo·leno_lll, - 11irhan) (ur;..:auyJ hrajnl, 
:!li 1\'ad l'r) f' Z) "tuj u,- l 'ill'l'\\ ym (< 'ht•nJhiuy) spiwajut, 
:!7. ~ad i')usnln ( 'hry"lllllł 1 wirn-.la rnt.i. 
:!s .. J a '1. tvji l'llłli,- ,,iJc•ki" (wylcr-ial) pta~zok, 
:!~1. '1':1 p t> l d iv 11 in, popi d lll'bc~a, 

:311 .• lenili ueiH"sa, ro'l.tworyly si, 
:..11. J~·1u11 Hll)ki (~wit:t·iJ, - puldouyly Ri 1 

1) l' o każupu 11 i~rs.t.u po11 tarzaj·~: Hoj daj Boże l 
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32. Ny jest to pta ·zok- jctittO Syn Bożyj, 
:~:~. Szo po wr;im ~wiki (świecie)- ludyj rozmnożyv, 
:11. Hoj buw;~j zdorow- g-o,;podarrczku, 
:1:1. lloj 1.dorow, 1.dm·uw- taj ny sam sobow. 
:;ti. Taj ny sam l;Ohow j-a '!. g-aztlyrwczkow, 
:17 . .l a 1. g'lll.dyncczkow - taj z rzelado,·zkow. 
::r>. D:lj-i.t>;i; wam llni.<• - ~:~zt·zi~kie, zdorowje, 
:l~. Stczi~ldPczko na d wir- gla (dla) chudobocz ki, 
,ll Ztl"rowicczko w ~im (dnrn) - !{la r7.eladoczki, 

·11. (:Ja chutlohor·7.ki - ::la ro1•howoji, 
1:!. 1:1a czr-ladnczki - gla tlomowoji. 
·1:3 ():~jit•i. W:lln J:oi.t•- w horogi (og-rodzie) zeło, 
.J 1. W horo~i Zl'łu w ehaki (chacie) wcscło, 
1 :,. W ho rog-i z ile - w t Itaki wcsilc . 

.J li. \\'i11eznj~.:mo·i. 11 a~;- s/.1'/.iskicm, zdo1·owjcm, 
·l i. :-i'!.cziskicm, z,[ornwjl'lll ~ taj ey111 Hoi.dcstwom, 
1~. lfoj c·yn1 ~(oi.dt·,..tw,qn 1'.)111 nuwym rokom, 
l U Cym 111111 yn1 rokutn - prohutkom (przcby~iem) dobrym, 
.-,,,, Probutkom clubrym taj w i kom dowhym !-

1 l huwajtt• zdomwy! 

5. 
'\ 1 ur. ł. 

l. H1•.1 nsl<tft. ny spy, g·uspodan·czku, 
ltoj daj l :ożt·! 

:!. I:""Jiodal't·,·zkn. !aj :-\rlllllllll'zhn! (lnu inne gnspo 
hoj d:1j B<'"''! darza imi<~) 

:1 . III~ pidwl'dy-i. l) uaj hoł0\\'(1('/.kll' 
l. ,l·a pohlan~ i.. ty ja w k11atyrt•<·zk11. 
;,, Bułr tul,i l'hllli) l - w t woj i ulwri, 
li. H;~,iil'lljl· wolj hoj na lry plnliy. 
7. lloj l<•twr 11o1 li)', na rik tzolyr). 
K łloj usl:ll·r, 11.\' spy, ;.;-u:pudal'l'l'Zkll, 
!l. l l oj pid11 l'd) ·i ly - l•a.i hnlull'nl'zku, 

lO. 'l'a pultlany-t ty - j-a w k wal) l'l'l'zku, 
11 B1,h lubi clrodyt - ja w twoji stajuy, 
1:.?. 'ziłcujc koni- ua tt·y boruui, 
l :3. lloj te per ua try,- na·l'lk czotyry. 
U. Iloj u~tai1, ny Rpy,- ~-:o,;poJan•<•,dw, 
1;·,, lloj pitlw<·dy-i. ty - l1aj lroluwo<·'!.ku, 
J li. 'J'a pulrlany-i. ty -·.i a w kwatyrcczku, 
17. Bołr toiJi ('lllldyt w twoji ko~zicl'i (ko8Z:Il'y), 
l!ś. Sziłcnjr· willl'i,- baj na try ~lrnuci, 
l~. Hoj teper u a try- na-rik e:wtyry. 

13 
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20. Hoj u ta1i1 ne !ipy,- goapouareczku, 
21. Hoj pidwe<ly-ż•ty- baj hołowoczku, 
22 . Ta pohlany-ż ty,- ta w kwatćrcczku. 
2:1. lloh tobi cho•lyt- w twoji pasici (paHircc), 
:?-L Szilenjr. roji - na try wnlyji (ule), 
:?.>. lloj tcpcr na try - nal'ik cJ.otyry. 
21t Hoj ustalt, Ul' Hpy, - goHpocla•·ce:t.ku, 
27. ltospod:u·<•c·J.ku,- !:L Rl'mrnorzkn, (lub inne imię) 
2H. l !oj pilhl'l'dy-7. ty - haj lwlowoczku, 
:?!l. 'ra pohlany-7. ty - j -zL w kwatyl'<'ct.kn. 
:10. Bo h to u i chculj t - w twnji knruori, 
:11 . TtL Iiczyt hrotizi - .i ·a w~c •·hurn>~J.i, 
:l:? . . l·a Wbe t•hor••,zi - j-a w try wbo(•J.ky, 
:l:.J . l(qj tept•r 11 try nal'ik w C:t.to!yry. 
:1-t. Tlc~j za ęym slowom- l1uwaj nam ztlor-ow, 
:~;). llnwaj nam zdonnv - g-o><potlareczku, 
31\. lio ·podareczku - taj 8cnwnoczku, 
:n. Hoj zdornw, zdorow,- taj ny saw souuw, 
:JK Ny ~;am ~oboju- z g·a~.uyneezkoju. 
:J!l. Z gazdyucl'zkojn - z Semenyszkoju, 
40. Z g-azdyue<:zkoju- t11j z w,;e'J czrladkow. 
ll. Daj:i:c wam Boże - szt•zi.;kie. zllo•·owic, 
t •> Szczi. kicuko na d wir- ~la rlmuoboczku, 
.t:ł. Gla clmuouoc:t.ku -- g-la rolwwoji. 
1-ł. Zdorowieczko w gim (cłom)- :;la l'Z<'IatlwJ.ki, 
1:1. CHa czclatloezki- gla domowc~ji, 
lti . r>ajżc7. wam Boi.~ - j-a w poły hnjuu, 
47. J-a w poły hnjuo -- w km:zic·ri pliduu, 
•l H. W koszh·ri !Jlitluo w Jw~pug-i . tt·ijuo (Ktrojnu). 
lU. U:~jżt•:i: want lloic• - 11 ltoru;;i zelo, 
;,o. W hot·ogi :t.clo 11 ~~haki wrsclo, 
;, l. W hot'tJ;;"i Y.il(' . - w dtaki 1\'t•.,ilt-. 

f1:!. Wins:t.t\jł'rn<J was -- R:t.cJ.i~kil:'lll zrlort~wjcm, 
;,:1: .'J.I':t.i. kicm zllorowicm - taj cym Rożdc tworu, 
i>ł. Taj rym l{oick twmu - l'ym uowym !tokom, 
;,;,, Cym nowym !tokom - proluttkom ilnhrym, 
f>li. Prohlitkum clubrym- taj wikom ilovhym. 

O huwajte t.tłorowy! 

6. 
Nuta ur. J. 

l. lloj u nmszego ~ospoilarcczka. 
Hoj <.!aj Bożo ! 

2. Gosporlnrcczka - j-a w Semrnoczka, 
a. Na podwirieczku- glm (tłom) si buduje, 
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4. J .a n;l kim (tym) dom! - syw soki! S)'llyt, 
f>. Hoj syrl.vt, sydyt,- rlrlcko wyrlyt. 
6. Hoj wydyt-ze '~in- j -a w rzystr pnlt'. 
7 . .T-a w czyRkim poły- tam płnźok orf', 
R. Hoj za tym płużkom - ~am ('hrystos riHHh't. 
D. ~wyki anhrły- wnlyki honiat, 

10. Bnżaja mnty - ji«torzki (jeść ) nosyt, 
11. Jistnczki nosyt - taj r.hryHta prosyt. 
12. Hoj orit synky - z clrilma na nywky, 
13. 'I'a posijemo - j:nu p ZP.Ilyc·zlw, 
14 • .larn pr;zenyezku - o dno -stehlyrzku. 
15. Hoj ziżnemn tu - _jaru pszP.nyc·z.~n, 
l 6 . .Jaru p<zenyr·zku - w wlotu . tyrttl, 
17 .. l a znwPr. 7.ymo . )'\\ ym ~n kolom. 
1 .• "ywym Rokolom - cym p:1nom g-nzclni'i , 
l 9. Cym p:mom gnzclow - p:mom Rrmcnom. 
20. Hoj za cym słowom . liHWrt.i Jllłm znornw, 
21. Huwaj nam zclorow - gn~pollarco;lkiJ, 
22. Onspodareczh taj rmennrzl;u. 

2:1. Winr·zujrmo ki fei )- szrzi kirm zrlorowjnm, 
~4. Rzeziskiem ztlorowjrm - taj cym Rożrlestwum, 
2;i. 'faj cym RnżclC'~twnm - rym nowym Hoknm, 
2G . Cym nowym rnkum -- prohutkom clnhrym, 
"27. Prohutkom olnłtrym -- taj wiknm do\ l c) 111. 

2f\. D11jże;i; ty flo;i;r - .· ?.r·zic'•l<kie z<lorn\\jc•, 
2fl. Szr.ziskic'•ezko n:t rlwir - din rlllulolHwt.ky, 
:m. Dla clłlulohoczki clla rolcowoji, 
:11. Zdm·owicrr.ko " ~im - clla r•zelaclof'l.ky, 
:{2. l> la czelaclnr·zl,i dla clo1no~1 oj i, 
:1:1. łlaji.c;i; ty (ci ) lloi.r'- .i ·:t w poły bujno . 
:14 .J -a w poly !,ujno - 11 c,J,m·i plirlno, 
:\;, , W obori plitlnn - w paRil' i rijno, 
:lti . W p:1. ·ir•i rijt1o - 11· l 111 ~pngi ~tri,juo 

:17. 11;\j;i;e;i; ty lloi.r· - llil r·lt:cki zelo, 
:IK. ' a c·lcaki z~> lo - ~~ l'lcuk i \1 l' ~do , 

:1~1. N:t r·haki ~oili - 11 r lc ald 11c ·~ ili. 
I(J. Bug'żd łł:tłlł zclorow - t:1j z " " ' pr crlyuc ·ll', 
Ił. 'h g·ospoclyn~>rzkow - z w r · 1~· r·zr I:HlrH·J.krm . 

O huw:1jt zclfll'oii'YI 

7. 
N11 1·' t1r. L l~ł'• l · 

l . Hoj v rd10 g~tzcly - chm·oRza żona, 

hoj daj Boż e ! 
2. Choro Ul i.ona - v pana Scnwna, (\ .. IWIHlll i t. p.) 
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;~. C'liurn~za inna - z lluh r.rz.\· Jll":da, 
-l. De wna jirh prała - na kr:-t.i Dnnaja, 
1). Na krnj Dnnaja narl synym morem. 
fi. De jirh nsz~ la- w tura na rCizi, 
7. Cy tan ry tmnan, - <'Y l1ili wivc·i. 
~- Ni t:tn 111 tuman - l) sz uili wi,·ri. 
9. Za n) mi <"hng-i (!'hndzą ) try w i vczaryki. 

10. Try wivl'znryki - w~i try Awaki.ii (~wi~ci). 
11. WRi try ilwakiji - prorok i Roiyji. 
12. Ilr~j nmli z l'Ohow - liaj po trnhoczci, 
13. Baj po trnboczri - j-a w praw i rncui. 
14. J -a w Nykol:tja- b<lj roigianaja (z miech i), 
15. J-a u Juryj<t- bnj ruhowaja, 
1 f\. J-a w T'nnn Roha- b:ti zolotaia, 
17. llnj jak zatrnhyt- ~wytyj N"ykolaj, 
18. Hwytyj Nyknlaj - ja w mig-bmuju, 
19. Pidut hnlo~a- i :t w tr•nllli lisa, 
20. llory, oolyuy- i ni pobiliiut. 
21. Hoj nRi p_taszky - pozauimijnt (oniemi:1), 
22. Poz:~nimijut,- po?.alitnjnt, 
2~. Pozalitaiut - taj ny spiwąjnt. 
24. Hoj _jak zatrnb~·t- haj śwytyj Jnryj, 
25. Baj świty_j Jnryj- ja w rohowojn, 
26. Pidut holo~a - j-a w fr.mni lisa, 
27. Ilory, dolyny - porlzdcnijut. 
2R. Hoj usi ptnRzky -- pot·nznimijut, 
29. Poroznimijnt - powilit:Jint, 
~0. Pnwilitajnt- ha. no spiwajut. 
:H. Hoj jak zatruhyt - snm śwyf~.i llo~pog ' , 

!12. ~11m ~wytyj Ilospog-' - ja w dzulotniu, 
:l~ .. T:l w dr.olotnjn l,;1_j na ~w~ tyj dr·łt, 
:\L Raj 111.1 4wytyj tldt !:t_j 11:1 \\'..Jyktlrt"t , 
~i). Pitlnt ltotn~a - po pi d llPhPs:l, 
:~n . .l-ai wsi Ai C('r'kwy - poroztwarinjttl, 
:17 .. J-a wsi ;;i świr·1.y )1\IZair-hajnt, 
;\H. IIui u~i k~iruulzy - na slui.J.y ~t:l.JII!, 
:l\1. Na l'llli.hy słajnt - !:t.i llolw pro-.i(• 
10. Prawjc \VsPnorzHI' - za ;.!'O"Jintiarie. 
4 l. Prawjr \\-Htrrnit• za g-ospodl·u iu1 

42. Za I!'ORJlod!·niu- za S!'menyszku. 
4:1. Prawjc !!lniborzkn - za. t'zt>I:Hltwzku, 
44. Za c;,eladuczku - Scmcnyszyun. 
4 5. Hu waj zdnrowa - gobptHiynt>c·:~.ko. 

4!-i. Gospodyncczko - t11j • cmPnyszko, 
4 7. 13uwaj zdorow:t - ny s:~ m :t • o bo w, 
48. Ny sama sobow - ja z swnjim gazdow, 
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l 0 . .la z swoji111 ,:az1low- pa11t1111 , l' III! nnm, 
.">(). .l:l z . woj im gazdo\\'- taj z w ew C'Zeladkuw. 

f> l. Wiuczujrmo ki - z•·ziskit'•m, Zllcrowjt•m, 
."1'2 . .'t• zibkim, zdorolljt•m. taj ,.~m Hoź.de. twom, 
;,~; 'raj rym }{nzd('st\\·om - rynl nowyn1 H.okont, 
.'i l. l'ym nrl\rym H okom prnbutknm dohrym, 
f>."> . l'roLutkon• duhrym- t11j wikom dovhym. 

O bu waj zdorowa! 

8. 
. ·u ta nr. ~ l po . 

1. Oj Torhom, Tnr·hom,- taj ~n<'zewnju, 

hoj daj Boż l'! 
~. Tam jid<• w .. ~kn aż Zl'lllly kit·i.kn, 
:l. , TaJlt'l'l'l] ji,]p mni.uij nasz l'anr. 
l. ~lożuij nasz PaH<' !';IIII' \\"as~ In, (l n h i mit' rhlop!'a imię) 

."1. 'l 11njr pn1lwirir 't'nrky zahraly, 
ii. 'l'nrky zahraly yz T:llaramy, 
7. Yz Tat:tr:llll~ - - ~z llarap:uny. 
i( ) J :I.inż ja cinm - wirnnhn słnlm. 

!l. Kly<'Zll, pnkly<·zn na tnl10 <•inrn: 
10. Cinroi. mij l'inrn, • 11 irnyj mij ~łlll'ho! 
11 . .'i<lł:tj my krottia tnho mnr·aria, 
12 . • J.a wpnprni. jPho 11 sim d<'" i at' po pru h, 
1 :t .la tow 1ksialn\\ ~anww 1lznlntow. 
1 J. .'kowzn, pnskn<·l.ll za tymy 'J'mky, 
1 f1. llnj ja h zdnhnuiu pid uwc·z polni.n, 
l li. llrnlln win<wzkn kotWill stratnjn, 
17 .• la jit·l, ~:art'll~ h~t}tlll ku zoh.jnw, 
), ·. llnln\1 ku zdujn111 faj z ;:,ohn\1 n/.11111. 

) !1 .. la Z snhO\\ OZIIIII j-.1 \1 \lojll Zt'lllltl, 

:!łl . .!11 11 ~~~o.iu Z<'llllll • \\O lilii l':fl't•\1.\. 

:.! l. Ił oj lolldll 111:11,\ • fi'~ <IUI'IIll<wZk_\. 
·•·• Tr.1 d:ll'llliOI'ZI,j try hunotlo!·z).;). 
:!:1. (Id~ n III\ hnrod la11 11\' 1\ilohrn;.:-, 
21. llruhy.i III) horoul 'l:11;11i z•·zyj Yh1i11 L11oiw, 
:!f•. Trl'l~.i III) linrod •da11 u i. 7.1'Z.\.i 1\.~ji\1. 
:!li .. l a 11· 1\il"g-ro;.:-i !·unia ~i•llajut, 

27. \\' t-lawui Zt'Z\ 111 Lwo11 i 1h1 nrom lllt' ;r,kaju, 
:!<. W sł:ll\ nim l~y.i•·wi pannu wat:tjnt, 
'2!!. Pannu l'\l';ltajnt j·a~. do Jl:tlyrza, 
:lo,.. .Jat. <lo lłały<·za 1.11 I'u.-owyr·za, 
:11. Za Hnsuwy,·za ;:n t·znolw P:111a, 
:32. (;rccznoho P:ma l':ma Wa yle. 
3:3. lluj za l')"lll siuwuJu -- huwaj nam zdorow, 



10'2 

34. Iluwaj nnm zdut·nw- gt•erznyj moło!lrze, 
35. Grerzn)~j mołoclrzP- Pane Wasylu, 
36. Hoj zdnrow, ztlorow - taj ny ~am sohow, 
:n. Taj ny :;am ~ohow- tnj z witrem, z matkow, 
38. Taj z witrrm z matkow- tnj z WRew I'Zelatlknw, 

39. Winczujemo ki - SZ<'Zi~<kim, zrlorowjim, 
40. RzrziAkim, zdorowjim:- taj rym RnżdN1twom, 
41. Tnj cym Rożde~twom- rym nowym Rnkom1 
42. Cym nowym Rokom - prohutkom unhrym, 
43. Probutkom dobrym, taj wikom dowhym, 
44. Dajżeż ty Bożr> - f'zczi~ki, zdorowje, 
45. Szrziski, zdorowjc- taj zrisk' (wZl'ost) rhnrnHzu, 
46. Witc·ewy, maty.- z trhc pokirhn (por·irrli!~l. 
4 7. Szoby giżrlały posahn (wr~rla, :ilnlJU) twolw, 
48. Posahu twuho - t:tj ~">Z<'Zaslywoho. 

O bu waj zdorow! 

9. 
N11La ur. 4. 

1. Ja w Dhistri, w Dni~tri- j-a w perewnzi 
hoj rlaj Boże! 

2. Tam prn•wozyt gTP!'Zllaja panna, 
3. nrrrzllHja panna panna ~farnlli (lllh innr imię). 
4. Hoj pryrllogil' r1'11i sim • ot molotlriw, 
ó. Rirn sot mnlodciw- s:llll)'l'h wlhran('iw 
ti. ::-<amyrh wliJranl'iw - .i a nnsowycziw, 
7. rl\taj-bih, JlO/'laj JljJt !" g-r<'<'Zilaja panno, 
R. "J-a porJaj ;~.ilorow, ;.;rP<·wi mnłorl1·i !" 
!1. Prosymn trl)l', g-n•<·znaj:l p:llill", 

t O. (:J·e('znaja pa1111u, Jl:llllln :\1:11'11'-'P! 
11. ł'anno Mani. r! JWI'I'\1 1·zy na~. 
12. Ny prrl'\I'I'Zil 11) llJ:Jj'; t·zi 11, 
l :1. 'l't•pcr my hraf<·zy 1< z wij11y pryjiPit:J\, 
1-ł. 'l'a pr~11iz IH:VHi - tr_1 dar,·not•zl,y, 
1 !i. Try tlarnnol·zky try r:ulo,.,tor·lk,l. 
lti. 01hur IIIJ' rat-:i't' (ratloś~··) srihrnyj 1~~''' 1<'111'1', 
17. l h·nhu my ragi~ t· pawia11yj 11 inPr·, 
1ft 'l'rdn:l my rat-:i,:;t' zołot~j :zajl'l'. 
19. RriLrnyj prrsfr•nrr·- pałt-zyki lomyt, 
~O. Pawianyj win1'r hnłonvkn kłonyt, 
21. Zolotyj szajce- ilłid r.:unltaje. 
22. Wwijtlu uo sinij- siny Rny_jajnt, 
~:). W wijlin 1ln jii~'hy - pany J!Ow. tajut, 
24. Pany powntajut,- pannu wytajut, 
2ó. P:mnu wytajnt,- Hzapky zdojmajut, 
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26. Szapky zdojmajut,- uyzko klaniajut, 
27. Nyzko kłaniajut,- taj promawiajut. 
28. Hoj odyn każe:- Cy se popiwna? 
29. J-a druhyj każe:-- Cy se cariwna? 
:30. J-a Semen (v. Iwan) kazc :- re moja doczka, 
:H. ('e mojn doezka - juk jaholloczka, 
:l2. Jak jahodo!'zlm - grCf•zna pannoczka, 
3:\. Orcezna paHnOI'Zk:\ -- taj ~Iaruszeczkn. 
34. Oj za cym słowom - buwaj zuorowa, 
35. Bu waj ztlorowa - grccznnja . panno, 
3G. Ore<"zna panuoczko - taj Mm1H!N'zko, 
37. Buwaj zdorowa - ny sama obow, 
3 . Ny sama ·obow,- j -a z wilcem, m11.tkow, 
39. Taj z witcem, z matkow, - taj z wsew czeladkow. 

40. Winc·zujemo ki - . zeziski m, zdorowjim, 
41. zt•ziHkim, zclorowjim - tnj cym Rożdestwom, 
42. Taj eym Uoid('stwom, - t•ym nowym Rokom, 
43. Cym nowym rokom, - willccm dzełencem, 
44. Winccm dzelcncem,- kraszczym mołodcem, 
45. Kraszczym moŁodcem,- taj Rusowyczem. 
46. Dajże ty Boże - ~->zcziski, zdorowji, 
4 7. , zcziski, zdorowji,- y zriśt' choro zn, 
48. Y zriilt' choroszu, - taj rozum dobryj, 
49. 'faj rozum <lobryj - taj wiczok dowhyj, 
50. 'faj wicwk clowhyj, - probutok dobryj, 
51. Witecwy, moty,- z h•bc pokichu, 
[)2. 'zoby giżcl:lly pot~ahu twoho, 
!):l. Po!'ahu twnho - .i :1 ~;"r·za~lywoho. 

M. llajżri. ty Bożr - na chnki złle, 
;)!). Na !'haki ziiP, - w dwki W!'~ilr, 
;)l). lloj wijtlyi. ty tl'na1111 - zaplatyż ty nam, 
57, Zaplat)i. ty nalll, t.1j kolidny!·zkam, 
!iH. lloj J'Zt·zo my tohi kolitluwaly, 
!i~l. l" oli«luwaly, kra~l.ł 'Zt· Kpiwaly, 
GO. Jak l:t~kiwcwzka pry n t m yrh ~;inech, 

Hl. Jak makinn!'zka - pry «lrilm)'('h giteeh (uzieciach), 
62. Jak ~;ołowejku - pry łuzi w tuzi, 
G3. N:tm koli1lnyczk:un - ny mnoho toho, 
64. Ny mnoho tolw,- rhot' dzołotoho, 
l.i5. C'hot' łlzołotoho,- rlwt' C?. rwonnho. 

O buwaj zdorowa ! 
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lO. 
~Ut4 lllo ł. 

l. Oj zlwnla pyszna, - ]Hlllf' Ywa11P (luh i11111' rlalnpca 
hoj daj J:oi.e! 

:.!. St.o :dwrtl:t ~obi ""r pot·z~·llajrsz. 
i mi~) 

:1. l'u pitl llilolir:HI koll_\'lwln lirajt"-1., 
l. Oj lira.k~t., lil':ljt•s;r., 11i w t·ililll uy dha.if's;", 
.i . .Ni w t•t.illl 11~ dhajt•, konia ~tihajr, 

li. :-:izn koJH•III :'.1\('I'IH', /.t'lllłt• ,..i zdrt'hiH' 
7. UurnH· 11·n~ko, - "itl ..,,.JHuln snnr·i, 
K. Zalu·:1jut fl'llhy, jak hrim 11:1 llr•l,i, 
~L 

10 . 
11 . 
1~. 

JL 
l :i. 
1 (). 
17. 
l H. 
l \l. 
:łO. 

:l l. 

:!l. 
:!:,, 
:!li . 
n. 

:!\1, 

:II. 
:l:! o 

.,. 
o)o) 0 

:SI), 

:n. 

Blysnut lllł't'Zil'lll,l. - jak moli11a 11 nebi, 
l'n~tie o.,friJ,wt.k~, jak dn1lwu do~Zt'l.)'k 
. )·a wtl:tl',ll z h:ll'lnat, j-a \\' r•ari1~ horod, 
. Jai. .·i parkali.\, JHII'ozsyp:d), 
Ja i. ~i żydm1 t' ;r.ady11·1111 al~. 
Rtnly żydll\\t' radu r;ulyty 
Cll,llll·h)) 11)'1'1.) III h)' JH'I't'IH'O")'ly. 
\\'iuosi jl'lllll uay~l;~t I'Z<'I'I\'011.} t· h, 
A win na foje- ny Jlllld:H!:tj<', 
Ny pol.Jiada.h st.lepka ny ztlojnw, 
Rziepkn 11y ztlojmt•1 uy po~'iaknjt•. 

OlwnH' 11 o::.ko s poludni l'.łltlt'i, 
1\ont'lll ol•t•nw - zt•tnlt• si zdn•hnt', 
Zalirajnt 11· trrthy jak 111'1>111,1 11 11cbi, 
J:lys1111t Utt•t·zit'lll,\, jak lo< >lilia 11 npl•i. 
Pnskit• slriłnt·t.k) jak droht•ll doszn:yk. 
.la 11d;ll',\ t z h:lrll~:ll .i:~ 11 ~:ari11 hnr .. d, 
.lai. "i park:111,1 l"'''w.".V[IH 1.1. 
. lai: t. i p:lllo\1 l' z~ d) 11 ow:d,1. 
Kt:dy p:111n11 P r:1dn r:Hi~ l). 

( \) 111hy, 11,1 t'Z,\ tnhy pt·l't'J.ll''!.',\1,\, 
Wiwo;.:i 1 11,\\\lldt.:!) .it'llltl konyka 11 sidli, 
Kouyka 11 .sidli, ,..zahPihll w >-tihli, 
.la 11 i11 11:1 l oj t• 11,1 puldad;l,i<, 
~,\ P"ldadajt·, ,..znpku 11,1 zdojnH'. 
-;zit·pkn 11y zdojml' 11y po;.:-iakujt•, 
Konem niH•t'llt' Zt'tlllt• si zdrl'!lllt', 

Ohl'l'll<' wo:.ko 1. t.:ti'IH>dn ~lllll'i, 
Zahrajnt 11 tnthy jak 111'"111) 11 uchi, 
lllysnut uH•t·zi<·tiiJ' jak tnoluia w IH'hi, 
l'usk i1· strilol'l.kj' jak drolll'H do~Z<'Z) k. 
J-a wdaryt ;r. lianuat j11 11· t':triw ltorotł, 
Jaż tii parkauy - pot·nzsyt,aly, 
.\ż si I:usyuy -- tatły\\ 11\\:tly. 
~taly ltUt:iJUY - mdu r:tU) ty1 
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.u. Czymhy nycz.ymhy - JH! rcpn•~yty. 
·!.'). Pcreprosyty - hnrdnho pana, 
413. Hordoho p:tna - pana Ywana. 
·17. Wiwogi jrmu - pan11n nwlntln, 
48. l'annu nltllo!ln - ot jak jaluultt, 
49. A win na tojc - wsc ~pohlad:r. i<·, 
f> O. \\' se spuhl:ulaje - ~zi<• pkit zdnjma.ir, 
51. , 'zi('pku zeluj maj<• - JH'<'pro~wj«'1 
52. Pcr('pro,zaje, - pannn wytaje. 
53. Oj za <'Yill sluwutn, - IHI!.: .. i.<• 11:1111 z<lurow, 
5 L lln~'że nam zrlorow,- gn•c_·1.nij molutlc·zc, 
55. Grr!'znyj molncl!'zl•, - Ywane l'!ilop<'Zr, 
[>6. Bng-'żc nnrn zdnruw1 taj ny :;:nn !iubow1 
57. Ny sam snbojn. - z wilt'l'lll, z lll.ltknju, 
.18. Z 1ntc·ern1 z matkojn, - z ""'"' !'Zt'la•lkojtt. 

50. 
130. 
G l. 
~2 . 

63. 
6-!. 
65. 
66. 
li7. 
68. 
139. 
70 . 
71. 

'Vin(·zujrJn ki ::;zt·zi~kiln, ztloruwjim, 
SZ!'iskim zclorowjim - taj t·~' lll lloi.tlr~twom, 
Taj PYill Hnżclt·siii'Olll - !')'lll 11owym rnk•)lll, 
Cym nowym Hulwm - prohutkom tluhr) m, 
Probutkom dobrym - taj wikom <luwhym . 

Uajżc ty Boże - sZ!'ziski, ztlol'ullji, 
Szcziski, z<loruwji - tnj zri;k' dwrnszn, 
lZI'iśk' I'JrOI'USZll - taj rPZlllll tlohryj, 
Witrewi, mami z fpłJp P"kit·lnr. 
S~:nhy gii.tlaly twnl11• pns:thtt, 
l'osalm twoho !:tj ;.zę·t.:lslywoho. 

f)aji.c• ty Boi.!' -- na 1·haki (di:H'il' l zilt• , 
.:\a t·haki zilt· w <'haki 1\t•sil!'. 

O hnwaj zc!tłl'łlll ! 

11. 
• ·u li Ut J. 1• 1 ,. 

l. Z.ai.uryla .~i - krutaja hura, 
hoj d:rj llożP! 

2. H~:o uy zrodyla - r;zowl;o11a tra11a, 
3. Ale zrodylo dz<·lcnt' 11 yrw. 
4. Dzclcuc wyno w IHiru si wyło, 

5. W hóru si \1 yło - riesno z:tl'wylu, 
6. Riesno zac·wylo - :-;ylrw zr()(lylo. 
7. 'terchht je ho - grccznaja panna, 
8. Urecznnja panna - hoj paun:t • .\nna (!uh inni' i111ię ) , 
9. Hoj jak sterchla- tnk y zasnuła. 

10. Hoj prylekiły - rajskiji pta"zky, 
11. Ta li!aly wynn• haj wip~ll;ll), 

12. Baj wipywaty- w krylei dtwonyty, 
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13. W krylei dzwonyty- pannu zbudyty, 
14. Grecznuju pnnnu- ja pannu Annu. 
15. .Oj była, hyła!- rajr>kiji ptaszky, 
16. Ny wipywa,jte- dzełene wynce, 
17. Bo myni wynn- bardzo potreba. 
18. Maju bratczyka- na ożeniczku, 
19. Maju sestryczku- na widdanieczku, 
20. Sama.'m moloda - greeznaja panna. 
21. Grecznaja panna,- hoj panna Anna, 
22. Hoj panna Anna,- wżc'ru zaruczena, 
23. Wiem zaruczena - aż 1lo llalycza, 
24. Aż do Halycza - za Rusowycza·u 
25. Hoj za cym Hłowom- buwaj zdorowa, 
26. Oj bug' zdorowa- grer.zna.ja. panno, 
27. Grecznaja. panno- hoj panno Anno. 
28. Buwaj zdorowa - ny sama Robow, 
29. Ny sama sobow - j-a z witcem, z matkow, 
30. J-a z witcem, z matkow- taj z wsew czeladkow. 

31. Winczujorno ki- szcziskim, zdorowjim, 
32. zcziskim zdorowjim - taj cym Rożdestwom, 
33. Taj cym Roidestworu - cym nowym Rokom, 
34. Cym nowym rokom - probutkom dobrym, 
35. Probutkom dobrym - taj wikoro dowhym, 
36. Taj wikom dovhym,- wincero dzełencem, 
37. Wincero dzełeucem- kraszczyru mołodcem, 
38. Kraszczyru mołodcem- taj Rusowyczem. 
39. Dajże ty Boże- na chaki zelo, 
40. Na chaki zeło - w chaki weseło, 
41. Na chaki zile - w chaki wesile. 
42. Dajże ty Boże - y zriAt' cboroszu, 
4:1. Yzritit' duH·oszu- taj rozum dobryj, 
·14. TRj rozum dobryj - tnj wiezok dowhyj, 
45. Witcewy, mami - z tehc pokiehu, 
4U. Szoby giżtla.ly - posahu twoho, 
4 7. Posahu twoho - taj szczaslywoho. 
48. Oj wijdyż ty d'nam- za.płaty-ż ty nam, 
4(). Oj szczo-my tobi - kolidnwaly, 
50. Koliduwały - kra.szczc spiwaly, 
51. Jak sołowejko- pry łuzi w tuzi1 
52. Jak łaskiwoczka- pry nowych sinech, 
53. Jak makinoczka - pry dribnych gitech (dzieciach). 
54. Nam kolidczykam - ny runoho tobo, 
55. Ny mnoho toho - chot' zołotoho, 
MI. Chot' zolotobo - cbot' czerwonoho, 
57. Clwt' czerwonoho- za ciu koledku, 
{>~. Za ciu koledku- j-borhki t>klenku. 

O bu w~ zdorowa! 
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12. 
Nuta nr. 4. lap u. 

1. A w lisku, w lisku- j-a w Nedobori (Miodobory ?), 
hoj daj Hoże! 

2. Hłudylo hłndciw- Aim ~ot mołodciw, 
a. Sim ~ot mołodciw- Ramyeh wihranciw. 
L l'ryblndylo Ri - n;ul bry~tryj herilt, 
;,. ~ad bry tryj berih - Md sync morP. 
ll. Oj Rtatimo braki !IH·aria) - ta pora.g'mo si, 
7. Ta porag'mo si- ta ny zrag'mo si, 
R. Ta ny z<lawnjmo - na żinky sribło, 
~). Na zinky f>rihło - nn. ~iwky (dziewki) złoto, 

l O . .l-ałP zlożim si - po rlr.olotomn, 
11. Po llzolotnmu - po c•zcrwnllolllll .. 
1 ~. Ta kupiu1 ~olJi - • łzoleotyj czowuyk, 
1 :l. llzolotyj cr.ownyli Hi hl<· we~<' lec', 
1-1. Ta puskimo ~i krajem tlunajem. 
J .r., Kr·ajrrn dnnajPm - do Rnmkowa. 
l!i. My tam cznjl'mO - dohroho pa11a, 
17. Doht·oho pnna- hnj pana Lc·~i, (Oie~:.ia :') 
1 ~. zczo win nam na rik - wse doln·e p latyt. 
1 n. Hoj platyt, płaty!,- po MtO CZPI'Wonyrh, 
:W. Po sto czerwonych - po !\to sim złotych, 
21. Po sto sim zlotyc'h- po koniu roniu (wrony'l), 
22. Po koniu rnniu - po ja. zczc , iula, 
23. Po jaRzcze sidła - Rznhelka . riiJI:t. 
!H. Hnj za rpn Rlowum - l.mg'ic nam r.dorow, 
'2!">. Bug-'że nam zdorow - grt•t•zuyj mnlodcze, 
~W. O n•c•z11yj mnlotłrzr ty L••sin cltlopc·ze, 
27. llug-'zp llfllll ztlorow tn.i ".Y :;:nu :-ohow, 
:!K. T:1j 11.1· H:llll sohow -- ja z wi!t•f•rn, 7. ntatkow, 
:!\1 . .J .a z 11ikl'111, z IIHlłlww. taj z ""''" t'ZPI:lllkoow, 
:{11. JI:Jjż•· t~ Bni.f• yzriśt' •·łtoroszll, 
;{l. Y ui-;t cltornszu -- taj roz11111 dol11·yj. 
:1:!. Taj roztllll dolor~j tn,i 11 iP?.Ok dm h.1j. 
:1:1. Witc·rwi, mami z (ł•lot• pokic•łtll, 
:11. Szohy diżdaly poH:tlttl twohn, 
:1:1. l'osahu t w oho taj !'Z!'Z:tsl) wolto. 

:Hi. Wirll'zujrmo ki - st:l'Ziski 111, zdorowjim, 
:n. Szrzi~kiłll, ztlorowjim,- taj 1')'1!1 Rużll(•l>lwnm, 
:1~. Taj cym H.ożdeHl won t - !'}111 nowym Rokom, 
:.lU. Cym nowym rokom probutkom tloiJrym, 
.t.O. Probutkom doln·ym, - taj wikom dowhym. 

O buw:~ zlłot·ow! 
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13. 
Nnta nr. 4. lepu. 

1. Oj sosno, sORno - ny szumy toczno ! 
hoj d:tj Boże ! 

2. Oj j:tkże -ż rnyni - baj ny szumity, 
3. B:1j ny szumity - taj ny hugity, (gędzić, jęczeć) , 
4. Choiłyt po myni - wsiekaja zwir'ka, 
5. Wf>iekaja zwir'ka- syvryj ołeniu, (jeleń ) . 
6. N:1 kim ołeniu - sim dewiat' 1·ohiw, 
7. J -a toj dcsiatyj- samyj dzołotyj. 
8 . .T-a w kim dzołokim - switłeczko horyt, 
9 .. T-a w kim switłeczku - pannoczka sydyt, 

10. Orrczna pannoczka - hoj Parasoczka. (lub inne imię) 
11. Oj :;ydit ;.;ohi - j -a u wikoncezka, 
12. J .a w wikone<"zka - prokiw sonerzka, 
1:1. Oj sydyt, ~>y!lyt - rltnstoczky szyje, 
l l. Hoj try fnslol'zk~· ~ ja w try ridoczky. 
l.'\. I l oj odnn R7.yła - taj rnHciyla, 
l li. J -a druhu ~zyla - bilow l1ilyla, 
17 . .l -n. tretn H7.yla - taj zołotyla. 
l~- Totu szo szyła - taj mereżyla, 
l f!. Totn-hy daty- giwrrei1kowy (dziewierzowi ), 
20. Totu-i szo szyła - bilow bilyła, 
21. Tntu by daty- swekormikowy (świekrowi ) . 
22. J-a tu szo sz}ła- taj dzołotyła, 
2:~. Tntu-hy daty - swomu myłornu. 
24.. Oj daty, dary - kym by pisłaty, 
2f>. Pi~lala-hy ja - swojcw scstryrzkow1 

2\.i. 'V mrne Rf'fitryrzka - kraF;ztza witl menf', 
'27. Kra~;.:l'za '' itl lllCIH' - społlllgiat (odstręczy) rnrne, 
2H. i\(t'IH' spohu~i:ll,- ~;estru poJulJjat. 
:!~1. ( 'hut' sonnu, dwt' t lwa • ponesu sama, 
:1< 1. l'unt ·su ~aln:t, -- hom grf'czna panna, 
!li. (irf'I'Zll:l panuot•zka - hoj T'arat~oczka. 
:i'2. qj z:l 1')'111 i'lmmm - huwnj 7.tlorowa, 
!\:~ . Huwaj ztlornwa ~rt·('Zna pannoczko, 
:li. (:n ,•zna panuoczko taj Par:H!O(•zko, 
:lt•. Buwaj ztlorowa - ny t>:tma sohow, 
:\6. Ny sama snlllł\\' ,- ja z witcem, z matkow, 
:11 .• J a z witt•(·m, z matko,,·, z n!lew czclmlkow. 
:)R. llajżc ty Boże - SZ<"ZiHki, zuornwje, 
~ID. , ' zrzi~ki, 7.dorowje - yzri?lt' cltOroszu, 
lO. Yzrist' choroszu- taj rozum dohryj. 
l l. Taj rozum dohryj - taj wiczok dowhyj. 

·l~- Wit<·r.,,~., mami - z t che po kic hu. 
43. Sznhy giidaly- posahu twol10, 
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44. Posahu twoho - taj szczaslywoho. 
45. Dajże ty Boże - na chaki zile, 
46. Na chaki zile - w chaki weRile. 

4 7. Winczujemo ki - szcziskim, zdorowjim, 
48. Szcziskim, zdorowjim - winccm d~ełenccm, 
49. Winrem clzełeneem - kraRzrzyrn mołodcem, 
50. Kraszczym mołodcem - taj popowyrzem. 
51. Hoj wijdyż ty d'nam - zapłatyż. ty nam, 
52. To szczo my tobi - koliduwaly, 
53. Koliduwaly,- kraszcze spiwaly, 
54. Jak sołowejko - pry łuzi w tuzi, 
55. Jak laskiwoczka - pry nowych ~inech, 
56. Jak maskinoczka pry dribnych gitech. 

O buwaj zflorowa ! 

14. 
N uta nr ł lspa .. 

l. J -a w poły, w poly - hlyzko <loruhy, 
h~j daj Bniw ! 

2. Stoja namc·ty - z hiłoho szowku. 
3. J .a w tyrlr namrtaclr - słoja stołowe, 
4. A po zaskilu (za -stoJu)- Hygie (siedzą) panowe. 
5. Oj sygie, sygie,- za doczk u ragi c (o córce radzą). 
6. Jest meże nymy - jest odyn starszyj 
7. Je~; t oclyn ;·tarRzyj - lwj pan Ha wryło. (lub inne imię) 
8. Pryjszly - ż yd nC'mn - wirniji słulty 
9. Wziely sziC'poczky - po za krysoczky ( brzeżki), 

lO. Wziely szaiJclky - po za obelky, 
11. Wziely rusznyrzky - po za hoczcc·zky. 
12. Prosi ( e) hoHpod:t l:lwojt•ho pana: 
13. .Możnyj n:ll:iZ paru•-- pant• llawryłe, 

1-t. Boj pu~ty- i. ty 11:1s ja \1 hor 11:t wijnu. 
15 .• Ja Wił!'! ny pusz<·zn ~am z wanry pidu. 
lU. Oj piszow z n ·my ja w hor na wijuu, 
17 . .Ja w hor na wijmr aż tam za lulrn, 
18. Aż lam za lióru - :t:t l hor,;kuju. 
19. Staly nam~>lorn - tam pid horoju1 

20. Tam piel horoju - pid l ' horskoju. 
21. owhnnly kilimy jak hriru na nchi, 
22 . Blysly mPrziemy - jak molni w nehi, 
23. Pu kie triloczky - jak <INbcn doszczyk. 
24. A wittyw (zt:ld) piszly- aż tam za hóru, 
25. A.ż tam za hóru - aż za druhuju, 
26. Aż za druhuju - 1.a WołoHkuju. 
27. Staly narnetom - tam pid horoju, 
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28. Tam pid horoju - pid woloskoju. 
29. Sowhnuly kińmy - jak hrlm na nebł, 
30. Blysly mecziemy - jnk mołnł w nebi, 
31. Pn kie striloczky - jak droben doszczyk. 
32. .A wi-tnk (potem) pi zly- at tam za hóru, 
33. At tam za hcirn- tnj za tretuju, 
34. ·Taj za tretnju - za Tnrcckujtt 
35. Rtaly n11metom - tam piel horojn, 
36. Tam pid horlljn - pid Tnreckojn. 
37. Sowhnnly kińmy- .ink hromy w ncbi, 
38 Bły!lly mecziemy - jak molni w nebi, 
:~9. Puskie . trilorzky - jnk drohrn doszczyk, 
40. Prilleły krowciu - ta jnk wnclycin. 
41. A wi-tak piszly - · ;l;i. tam za luil'll, 
42. Ai tnm zn luiru - z~ rzrtwrrtnju 
43. Za czctwcrtujn za MoRkowsknjn. 
44. Staly nnmrtom- ni tam 1111. hm·i, 
45. Aż tam na hori - aż na l'zctwrrki 
46. Aż na czetwe1·ki -· hoj llll moskuwt>ld. 
47. Ta.f prosi(e) Bohn- swojrl•o pana, 
48. Swojeho pnna - pana llawryla: 
4!t Możnyj nnsz 'panc p:me JTawryłe, 
50. Oj pnRty-ż ty nas - wżc do domoczku 
51. Zaplatyż ty nam - taj za slużboczku, 
52. Ta szczo my tobi - wirnc służyly, 
53. Wirne służyli - wid inołodosty 
54. Wid molodoRty - aż do starosty. 
!i5. Wże nnm l•nlowy - ai posywiły, 
56. Wże nam hm·oc~ - .ni pobllily, 
57. Ta wże nas żony uy popryjmajnt, 
58. Ta wżr nn~ g-ity - ny popiZHajnt. 
59. Bng'żr nam ..:tlOI'ow -~ nH•:i:nyj nas-z pane, 
GO. Możnyj paJHwzkn - l10j llnwrylorzku, 
lit. Hoj ztlo1·ow, zclnrow, - taj ny ~:un Rohow, 
62. Taj ny sa111 KOI•u,,·,- taj ..: wito•rm, ..: matko -''• 

hoj •laj Boi.~! 

(dal<'j jak nr. 12 od wi••raza 2!1). 

15. 
Nuta 1lr. 4. lc.p•"'· 

l. Oj łtori, hori - pawy litaly, 
IH~j <l<~j Boże ! 

2. A po dolyni - pirir ronialy. 
3. Tudy cl1odyła - grcrznaja p11nna, 
4. Greczna pnnnoczka- hoj Polnchnoczka llub innt> imię). 
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5. Oj chodyt, chodyt,- pirie zlly raje, 
6. Piric zbyraje - w rukawec kłade, 
7. W rukaw<'l' kłade- do domu yde. 
8. Do domu ydc - na etolyk kła<le, 
9. Na stołyk kłade- winoczok ple e, 

10. Winoszok plese,- n:~. hlowku kłade, 
11. Na. hłowku kłatle- do cerkwy yde. 
12. Dywi si nmiko- cy choro!lzct\ko! 
13. Dywit si lude - cy fajno bu<le. 
14. Oj zwijaly Bi - try bujni wiky, 
15. Szajnuly wincc - az na dunajcc. 
16. 'ram t·yholowy - rybu łowyly, 
17. 'fry ryholowci - wsi try mołoclci, 
18. W i try molo<lci - grrczniji c·hłopri., 
19. Prychodyt yd nym - grccznaja panna, 
20. Orcezna pannorzka- baj Połacznorzka, (ApoloniJ•) 
2_1. Maj-IJih, pomaj-bih !- wam rybolowri, 
22. Wam ryholowri - greezniji thłopci. 
23. Hoj podaj zdorow,- grecznaja panno, 
24. Grel'znaja panno,- panno Połahno. 
25. Perszyj molociec !- popłyń po winiec, 
26. Dam tobi za to,- sriiJnyj perstenec, 
27. J>ruhyj moloder!- popłyit po winec, 
28. Ta tobi butle- lizolotyj szajce. 
29. Trctij molodce! - poplyt't po wincc, 
30. Hoj tobi l.mdc - sama moloda, 
31. ama molocła - ot jak jahnda, 
32. Ot jak jałtoda - gt'C<'t~tn~ja p:tnna., 
:3:3. Grcczua panuoct~ka - hnj Polahnoczka. 
34. iluwaj zdorowa, - gorcezna pannoczko, 
:35. <:t·cczna pannl~<·zko,- 1-tj l'olahnoczko 
!Hi. Iluwaj t~clorow:\ uy ~ama 1wbow 
:37. Ny t~aut:t . ohow, - ja '1. witrrm, z matkow1 

hnj daj Boże ! 
(dall~ jak nr. 1 t oJ wicrs;~a :30). 

t. OJ na 'kir - ny - clcb taJ na teplydch hoJ d•J Bota 

1. Oj na kirnycich - taj na teplycich, 
hoj daj Boże ! 

2. J-a wsi '•wakiji (~wi~ci) - wodu śwylyły1 
3. Wodu swytyły- chrest zahubyly. 



112 

4. r Oj buła-ż tuda - z dawna steżeczka, 
5." Oj yszła ncju - greczna pannoczka, 
6. Greczna pannoczka - Katerynoczka. (lub inne imię) 
7. Hoj yszla, yszla - <lzołot chrest najszła, 
8. Pcrejszly jeji - j-a w~i śwakiji. 
9. Maj-Bih, pomnj-Bih - gt·eczuaja panno 1 

10. Greczna p:mnoczko, - Katerynoczko, 
11. J-n podaj zdorow, - j-a wsi liwakiji! 
12. Szoż hy my tcbc, - wirne prosyły 
13. Wirne prosyly,- ~łn:i:by l:lłnżyły, 
14. Od nu blnżboczku, - za hat'ka twoho, 
1.5. Druhu s łużbo(':.~ku,- za mamu tw(tjn, 
16, Tretn .lużboc:.~ku,- za tebe samu, 
17. Za tebe .;amn - za · ~,;-r·cr:.~nu pannu, 
lH. Za grecznn pannn, - z ;L Katerym1. 
19. Orecznaja pnnna,- taj Kateryna, 
20. Dzołot chrf'~t u~im - liwMym wernnła, 
21. Chrest jim wcrnnla - bu grcczna buła. 
22. Buwaj zdornwa,- greczna pnnnoczko, 
23. Greczna pannoczko, - Knterynoczko, 
24. Buwaj zdorowa,·- ny sama Rubow, 

(dalf'j jak nr. 12 od wiersza 29). 

ko1iczą: 

54. Nam kolitlnyczkum - ny runoho tul1o, 
;,;,, Ny muohn tuho - dwk ' ('Zt' l'WIIIWiw. 
;>łi. ('hok' I'Zrrwouolw t·l1uk ' tlznlutuhu. 

Ilu 11 :~j zd<H'OII :1 ! 

17. 
Nut a ur . 11;, 

l. Hoj t•y tak 11 wa;,, jak !!'prr u nas 
hoj tlaj Hoit' ! 

2. J ·a w uas ua Hoithl o -· t 'hl·yRtos wrodyv Ai1 
3. J-a na \Yiclursz!'Zll l11~j ot'11re~;tyv si. 
4 . .J -a. na Wełykdt•łl lmj proliławyv si, 
5. Hoj proslawyv Hi,- tnj sprowadyw si, 
6. Hoj sprowady1 si - tło Rusulyma (Jerutalem). 
7. J-a w Hnsulymi - bohaki lnde, 
8. lludujut mosty - z żowtoji kosty, 
9. J-a poruczicczko ( por~tcz) - baj tlzołotoje. 

10. Po druhij party,- j-ubohi Judr, 
11. Budujut mosty,- ja wsc dubowi, 
12. J-a poruezieczko,- baj trostowoje. 
13. Oj yszła tuda,- pollana wira, 
H. Pohana wira,- stari żydowe, 
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15. Boże nebesnyj,- majem na tebe, 
16. Majem na tebe,- dwi, try ułagi. 
17. J-odnu hoj j-uładu,- bołowku skiety, 
18. Druhu j-uładu,- na chrest rozpniety, 
19. Tretu j-uładu,- w ł1rib położyty. 
20. Hołowku ekieły,- na chre t rozpnieły, 
21. Z chresta zdojmyly,- w brib położyły, 
22. Taj dały wartu,- stari żydowe, 
23. J-a samy piszły,- weczeriu jisty, 
24. W eczeriu jisty,- ryb ku łyłyuku (lin?) 
\15. Rybku lełynku - ta kuhutyka. 
26. Weczeriu jily,- taj si spowily,-
27. Koly cie rybka- na dunaj plesne, 
28. Tohdy Sus Chrystos- z hroba wo ·krcsne. 
29. Koły ces kuhut - zakukuricze 
30. Tohdy us Chrystos - yz hroba wkicze (uciecze), 
31. Rybka plosnuła - w dunaj wtonuła, 
32. Kuhut si stripaw,- zakukurikaw, 
33. Żydy sygily (siedzieli) - za troropily, 
34. Zaatroropily,- ta.j poślipyły (poślepli) . 

35. Winczujorno was - szcziskim, zdorowjim1 
36. Szcziskim1 zdorowjim,- taj cym Rożdeatwom, 
37. Taj cym Rożde twom,- cym nowym Rokom, 
38. Cym nowym Rokom1- probutkom dol>rym1 

39. Probutkom dobrym, - taj wikom rlowt.ym. 
O bu waj te zdorowy! 

(Lud Ser. V, st.r. 235, n. l 1). 

18. 
Nuta ur. 16. I pa.-. . 

l. J-a w poły, w poły,- blyzko dor0hy1 

hoj daj Boże! 
2. Stojat narorty - z biloho szowku. 
3. J -a w tych nameta<'h - stojit puskiłcie (pościel, loże). 
4. Na ki poskiłcy - możnyj pan łeżyt, 
5. Możnyj pan leżyt - ja w kytaj braje, 
6. Oj braje, hraje,- kraszeza spiwaje. 
7. Pered nym plyaze (ph1sa) - Hordowynoczh, 
8. Hordowynoczka - carewa doczka, 
9. Hoj wipłesuje1- taj wipytuje. 

10. Możnij mij pane - pane Antype (lub inne imię) 
11. Oj skaży -ko my,- rhto tebe nawczyw, 
12. 'hto teb nawrz.yw - ju(w) kytaj h raty. 
13. Ju kytaj braty - kra11zcz.e spiwaty. 

15 
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14. Nawczyła mene,- ridnaja maty, 
15. Ridnaja maty, - j-au(w) kytaj hraty, 
16. J-a w k)iaj hraty,- kra~zcze spiwaty. 
17. 'remnoji nocr.y,- ny wsypiejuczy (u ypiać) 
Hl. W bili p łenky (pieluchy) - wpowywajuczy, 
1 !.l . Na bilych ruczkach - wihojdajuczy.-
20. Hoj zdorow nam bug'- ta za cym słowom, 
21. Bug'ir nam zdorow - grecznyj mołodcze, 
22. Grrcznyj mołodcze,- p:!nc Antypc. 
l.l3. Buwaj -ie zdorow - taj ny tJarn sobow, 
2-1. Ny am soboju, z witcem, z matkoju, 

(d11lej jak nr. 9 od wiersza 37). 

kofiCZI}: 

25. Dajże ty Boże - w ł10rogi zile1 

26. W horogi zilc - w chaki wcsile. 
27. Nam kolidnyczk:uu,- chot' czerwonoho, 
2H. Chot' czcrwonoho,- c hot' dzolotoho! 

O buwaj zdorow ! 

19. 
1'ext ot. 104, nr. 10. Nuta nr. 16. orl KolomyJI (Suroroweo). 

l. Oj w czystym polu - na oboloniu, 
oj daj Boże! 

2. Krecznyj molodce - konykom braje, 
:ł. Konykom hrajc,- wijsko zbyrajll, 
4. Wijsko zbyrajc,- piel Lwiw ruszaje, 
5. Wyjszły id nemu - dwa Kijewlanir, 
łl. Dwa Kijewlanr - oba micszrzane, 
7. WyncRly j('mll - my R u czerwony c h1 
ł:l. A win na tnjc - i ne pohlane. 
n. Oj ·w czy L III polu - n:l obolouiu, 

10. Krccznyj molodce - konykom braje, 
11. Konykom hraj(• - wijsko zbyraje, 
12. Wywcly jrmu - konyka w dari1 

13. A win na toje - i ue poblane. 
14. Oj w czy~tym polu - na obołoniu, 
15. Wyszły id nemu- dwa Kijewlane1 
l li owa lł.ijewlane - oba mleaaeaane. 
17. Dwa Kijewlane- i dwi Kijanki, 
l . l dwi Kijanki - obi panianki. 
19. Wywely jemu- krecznuju pannu, 
20 A win sia jim - kreczuo kłaniaje, 
~l. Barzo diakuje- szapoczku zdyjmaJe. 
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22. Wziav-że win jćji - za bilu ruczeńktl, 
23. po'Wiv-że jej! - wse dolynami, 
24. Wse dolynami ,- wse dubrowami, 
25. Ta krcszczaczymi- wse barwinkami. 
26. Prywiv-że jeji - id pan otcewi, 
27. Id pan-otcewi,- id pani matcy: 
28. Oj mij pan-otcze,- taj pani-matko! 
29. Prywiv-jem wam - za newistorzku, 
30. Ze mnoii druiyty, - wczyty, robyty, 
31. Wczyty, robyty - zytinka (szycie) ,zyty, 

o daj Boże. 

Cztienia, Moskwa 1864. 
Lud Ser. V, str. 232. 

Kol~da. 20. od Kołomyji (Kornirt). 

E~!:-~ł=~=~~~~~fp=~~~f;~q E§E-~-~- __ :.g_ -ioo;;t-l;;;t-l .:.]:..___ • •- -•--

oJ ho - rl ho rl pa - "y li - ta - ly 
Pa "y li - ta - ly pi - ry p u • •ka • ly. 

1. Oj hori hori 7. Diwil si Iinde, 
~awy litaly. <·y fajno bude. 

2. awy Iitaly, 8. Cy fajtto turl!i 
plry puskaly. W bowlahylll wit1i 1). 

3. Za nymy chodyt u. l z\\'ijaly . i 

4. 
gre ·zm1ja panna. try bujny witry,-
Chodyt, cho<lyt, 1tl. szynuly wincc 
plry zbyraje. aż na tlunajcc·. 

{), Na stołyk klade, 11. A t:un try Iinde 
z stołyka ben·, rybku łowyly, 
winoczek pletP. winok htlyly. 

(j, a LoiCJwkll kladt· (oh. str. 102 n. !1, sh-. 110 n. Hl. 
l tło cerkwy id\·. f .ud . 'er V st. 2:ł:J i 234, u. :l\J i 4t)) 

'i Kolęda śpiewana w pierw ze święto Boiego Narodzenia 
pod okna.tni chat: (oba.cż str. 90 nr. 2). 

21. J!lłlentlw polnf. 

--~~.;3-=::1- - ,...-: - -.=?E.9- ~=lł_l;J ,.,--j ..ł.=;:::::r-.- -t:B~=1=~ =s.: r::~::t~-~- ==łł:t-!L':f-.: 
-..!=s=t~.::.r::=- =~--3=--= -======--= ==-=-=--= 

Nowaja no • yna, ue m pan .. na 

1) w pRwianym wi:tnku, z pawich piór. 
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poro - dy - la w Wetlejemi, jak maty je dyna. 

l. Nowaja nowyn:t, 4. Ne w carskim pałacu, 
neni panna syna 

porodyla w Wetlejem1, 
jak maty jedyna 

łesz mleży bydlaty, 

2. Jest-ta ii Boha jest-ta 
Maryje preczesta 

na kolina-j upadaje: 
trebajov-ldm (jego w tern) znaty. 

5. Mówyt: lulaj synu, 
masz u nebi wynu, 

poneżav-es, mene wzlav-es i kupaje i rożdeje .. 
jeho jak newista. za matku jedynu. 

3. Na roczkach trymaje 
tak jemu spiwaje, 

sama jehO Stworytelom 
sama-j nazywaje. 

6. Pastuszkie z jahniaty, 
i eary bohaty1 

na wsi strónwy wyberaji, 
Christusu kłaniaji. 

22. Jasienów polny. 

Za i u TY - la sl cz.or 

- ..... - ---- ..-..__ A_----- - --- -3~~-..- - -------P:~n-.,--,*--+-ę-R-~t----_3 -~-~--=- -+-4---'- · - - -- --r --~ ---------=-3 ------· ........ -..-.- -v --•--- ---------... ho ra hoj daj Bo 

l. Zażuryla si c:r.orna hora -
hoj daj Boże! 

iel 

szczo ne zrodyła zeto, pszenyl'ie -
:~łe zrodył:~ - dzełenc wyno. 

2. Zelenc wyno- w hóru sie znielo, 
W hóru si znielo ,- fajno zacwelo, 
fajne zacweło - sylnie zrodt\lo. 

3. A chtó-ż to wyno - barzo oj sterih? (strzegł) 
Greczne-j a-j panny- wyno sterehly. 
wyno sterehly - bardzo zasnuły. 

4. Boh zisłav - rajskii ptaszki. 
Oj zjily (zjadły), spyly- dzelene wyno. 

5. Probudżajut sć- greczne panny. 
Probudżajut si - zażuryly si, 
Szczo zjily, spyly- d.zelene wino. 



117 

6. Oj czuha! czuba!- rajskii ptaszkie. 
Oj ne zjidajte - zełene wyno. 

7. Oj bo ja maju - sestreczka, 
Seatreczku - na wydanicczku. 

8. Oj bo ja maju - j-a j bratczeka, 
Bratczeka- na ożenieczku. 

9. Sama moloda- zaruczenaja, 
Zaruczenaja- aż do Jałepci (Halicz ?) 
Aż do Jałćpci- za kn1lewycze. 

10. I za cem słowom- bud'też nam zdorow. 
Bud'też nam zdorow - ne z samym sobou. 
Ne z samym sobou- i z witcem, z mamkolt 

Na szcziskie, na zdrowie, sy świeto oprowadyty, 
Lipszych, kraższych, zełeniszczych doczekaty. 

Po odbyciu kolędy śpiewają chtqpcy: 
23. 

Pu•tlt do chaty 
na dwor• moroz 

1. Pustyt do chaty, 
budem hulaty. 
N a dwori moro z, 
bułaty ne moż. 

2. Na dwori pletkie, 
stud no w łedkie (w łydki). 

3. Zo striżka (strzechy) kapaje, 
na mene lapaje (chlapie). 
Zo striżk, tccze, 
na moje piecze. 

4. Po polu kobyła 
naj ne brykaje, 
zo stril1a sołomu 
naj ne mykaje. 

5. Oj poplyv kaczor 
doliv wodoju, 
jemu zatyczka 
za hołowoju. 

4udtm liułlty, 
bul •t} ne mot. 

6. Z<\tyczko moja, 
zatyczenaja; 
diwczyno moja 
zaruczenaja. 

7. Suchajn werba, 
molera kaluzi; 
j-a hoiwala si 
tinka na muzi. 

H. J-a hniwała si 
rozbolila si. 

9. Oj była baba 
gida (dziada)Jozoju, 
szczo si ne wernuv 
borzo (prędko) z wodoju . 

10. Koby ne płoty, 
ne perełazy, 
ja by sy wernuv 
czotiry razy. 
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8. Czortowiec Kol y n dny ki cbodz~c po wsi (czas~mi ze 
@.irzypkiem) kolędują pod oknami chat, zkąd, po ukończonym 
te~ śpiewie wynoszą im cqleb lub ~~~r i t. p., niekiedy kilka 
centów, a. \lawet i szóstkę (10 centów-ke). 

24. C•ortowl~e. 

Fł=ł:!L._.~~~~~~~l E!ir--- ~----~~---. r:.~,r 
Ta boj daj Boi~, w lisku w łl.sł\n n• io,'IIID pil\u 

l. T!l hoj daj Bote ,- w lisku, w lisku, 

2. n 

3. 

4. 

5. n 

6. 

7. 
" 
n 

!\. 

10. 
" 

'l 

15. 

na iowtym pjs\l,u, 
roste derewće 
tonkie, wysokie. 
A na werszeczltu 
kuderywenkie (kędzierzawe). 
A i:i tim kuderc~ 
zołote kriselce (krzesło). 
Tam sedyt na nym 
greeznaja panna. 
grccznaja pann~, 
greczna .Marynia. 
Ą sedyt, sedy-1~ 
szekieczko szeje (szycie szyje). 
Persze szckieezk;~ 
j -a swemu diedy (ojcu). 
Druhc sz(\)$ieczko, 
j-a Awoji nency (matce). 
Tretie szekirczko 
womu mylomn, 

swomu mylomu, 
('ZOrnobrywomu. 
oj daty, daty, 
ni kiem pislaty. 
Pisłalaż -by ja 
sestrn molodszu. 
se.~tru polubi, 
mene pohudi. 
Chot' sorom, chot' dwa, 
ponesu sama. 

Oj za cym słowo~ - bud'te my zdorowe! 
(łaj wam Boże dwa ~Y hreczki - na p~roieQz~i) 

a stih (stóg) pszenyci- na poł~nyci, 
daj wam Beże w horodi rutku -

a w ~.%\i du.tku (dziecko). 
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25. C>o<towleo. 

~--""" ~-cG-~~-B? r ~ .:t<.:.-~..:::t=t-- :1_-_ :::::1:-- ~-=~ -- _-t_.____ ~ -\.L------ ---- -
Ta hoj daj f Boie to ~ 1uynl w my al 

w borod • c4 " horod . eó 

1. Ta hoj daj Bożo- ta i.1 wyni, u wyni, 
w horndry, w horodcy, 

2. strrehla wyna 

:t 

n 

fi. 

7. 

8. 

9. 

tO. 

11. 

12. 

13. 

gnrznuja panna. 
Ja.k "11a sterebla, 
twardo za nula. 
A złekiły sie (zlrciaty) 
wsi rl\)sJi ptaszkie, 
i zjily, pyły 

z.elene wćno. 
Wona si u tim 
perebudyła, · 
perobudyla 
i p romowyła: 
Oj wy rajllkijc ptaszki 
ne pyjte wyna, 
bo nu;ni wyna 
z nedeli treba. 
Bo ja Aie z nedili 
hosti spodiju. 
Awoho myloho 
czoruohJ·ćwoho, 
czornobrywoho 
i stari~t (staroRtów) mnoho, 
i starist mnoho, 
i bojar' mnoho. 

mówią: 

Oj za cym słowom - bud'te my zdorowe ! 
daj wam Bote dwa stohy hreczki - na perotec21ki, 

a stib {lBZenyci - na połanyr.i, 
daj wam Boże w borodi rutku -

a w cbati dutku. 
(obacz str. 105 n. 11). 
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Coorwwlec. 

9. Kolęd a. śpiewana dla Mazurów (w okolicy Horodenki). 

27. 
1. Oj tała nam sit,: - taj dziś nowina, 

cza u godnego ; 
och przybiegajcie, ta przywyŁajcie 

krula nowego. 
2. Od wschodu słonka - do zachód słonka 

krnłowie jadą,-

przed Pana Jezu a- narodzonego 
darunki kladna. 

:~. Orh jeden miro -·drugi karlziło, 
a tr1:rrij złoto, 

utrzymywali - w niebie korunt,: 
WHZ)'M'Y trq za tn. 

l. .lak Ki~ krul Yrotl,- jak ~;ię kl'lll Yrud 
o tym eluwit dział, 

kazał wyn:hal• - malutki lłzit'l'i 
po 1•alym 'wir1·iC'. 

fi. Najświt,:sza Panua - Panna )ll'f'I'Z)' ta 
~cly to u:ly. zaln, 

i;r. Bt·tl1•jrmu :ti. 1lo .ff'g-iptu 
z dzierkit•m "cil'kala. 

ti. ZtlyhujP 1'11łnpka 1·lllupka na polu, 
i.1• pszrnil'zki . iał: 

Hij-ir ty chłopku r·hłopku ni1•boży 
jutrn bt,:dzi('. z :lał. 

7. Ej bo krul Yrod- rj bo krul Yrod 
za ni:! ~;pi1•:ząl·y, 

zdybuje chłopka- rhlopka na polu 
p~t.) nirzki i:lt'Y '). 

1) Lud er. XIV, atr. 160, nr. 3:.!. 
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H. Oj chłopku, chłopku - chłopku niewiarku 
w polu roui:tl'Y1 

czy s ty ni • witlział -- jakićj niewia ·ty 
z dzif'l'kicm hidąry? 

~l. Widziall'm panie, - widzialem krulu 
jak p~zr.nif•y'ru sial. 

l kh hn!ł:lj · i:!• ci - kat uH~tzcm (mieczem) zr!)hał, 
czomu. jo nic par( l) (prz.} trzymał) . 

10. Taj u tam w polu taj o tam w polu 
tam przy lloliuit•, 

tam ;;o posiły (po. iadły) - hoż. kij i siły 
W<:ZY (kark) kr<:l'ily. 

11. Bug ·i<: narodził - czlf'k Ri~ r:Hluje, 
·wiat sic weseli - niebo tre:1fujc t tryumf). 

12. Gdy:.i. tak nwnaJ'(')J:J.- krul nad krul:uni 
Idy w staj<:C'y - mi~dzy hćtll<:ciami. 

l :l. Narodził 1-iit: krul- hardzo wielkiej mocy, 
ni C' h) żr. waru 01ldajr. - we ole pomocy. 

l i. Ja ty i: swym afekt ·m- pail.twa i drob1·odzirj twa 
nir. l'h) że wam Chrystus - lat udarujr. [win zujc, 

LI, 'if'f'h żt• wam udarujo - złotyj cza i godziny, 
h z ~mutku i brz ż:uhu'•j wiuy. 

zeg-o żyt•zc i win<"Zujc. 
, 'it•f·h h~tlzit• pot·hwalony .11-zu: C:hry~tu~! 

6. !Uałankn 1). 

l. Czortowiec, Harasymów pod bertynem. 
Mała.nka. je't zabawą wieczorną parobków w wiliję Nowego 

Roku. Zbierają iQ oni w chac1e u gazrly, który na to pozwoli i 
stroju kobiecego im uiyczyć zechce. Jeden z parobków, młody 
i bez zaro tu je. zcze, przebiera ię . tu za mołodycQ i przybiera 
nazwę M a łanki. Na to warzy za, niby męi.a, obiera obie in
nego w troju zwykłym, i ten ma nazwę W a s y l k o (Bazyli). 
Lączy się z niemi trzeci, przezwany D i d, dziw acznie za tlziada 

1) M lanka t. j. lllcłl\nijc (MPI!Inija). JlOdobnio jak lacir't.ki, yłwcster, 
je t to ostatni dzier·t roku (sbm•go stylu) - Źl•g. !'auli : l'wlni lud" 
I'USkiego tLwów l 3!1, l tr. 12). 

lti 



~rzehrany, z .przypra. wną urodą. wąsami i garbem, uzbrojony ki
jem czyli koszturem w ręku zamia t. trzelby, przepasany słomia
nym pasem, przy którym drewniana wisi ~zabla. Tak ubrani 
wychodią z chaty gazdy i obchntlzą wieś całą z muzyką (skrzyp
Idem) i śpiewają pie ' ni, które wygłaszają tawając pod oknami 
chat i kolędując. Skrzypek gra przez tłrogt) ró'l.ne nuty, z któ
rych ta je't najpo,;polit,:zą: 

28. 

lb: c 1: l d l e; r l Ci fJ l Zi ro =l 

Potl oknem SJdr.wają : 
29. 

l @1 e :2 r r J l J ; J l J J ~! : l 
u.~· ,, '' tl.•n"'" ' . 

l. ])e ty ~lalaukn lonwala 
.i<lk tluhrowa pałała'! (plont~la) 
ltt•sd•tom wodu 11o"."la, 
Hill\ tluhrowu wlntH) la (uga~ila '). 

30. 

2. W ltnrodet·?-~11 fif'llihl, 
tlwa wiuol'zkit· uwyla. 
\\';!>.ylkowy z \\:l~~ lku, 
a \l ;dalwi 1,; lot• ni iuku. 

1 i' • : s fJ 1 ; : 1 c r 1 s ·a 1 s A 1 J c 1 c 8 t; ~, 1 
OJ Cttl t'l.)'hU Was) l rl) \..u, lub) s.z t\ na ~i" U ~~~t IM11\..u. 

l. llj ('1.1'1'1'/.~ l, u •' \\'<~s_l h·zyl.:u. 
··zy lt1J.,\ ~1. ty u:t~t.ll .\l :d:t11k11 '! 

·) • ':1'1:1 .\Ld:111ka Pitł ·olllisłrank:t 

JlHI Dui"tl"l\jll 1\l~thl lor;~h. 
hil,\,1 r:,rłud, :t,H\\al;da. 

') i11ct \llrtymujL•', :i.c 11· Y.i\·tui 11'. t.~·clt.ic jt'd~ tl\l t•l J'icnit,:dt.y, zakopanych 
tam o• l czusu nap:ul•iw Talar~kil-h, i i.e l'i•'Hi:~dzc te gor!'jll iak ołl'iel\ 

w nucy prr.l'd -nu11 urort.n•·.i, l'O kat•ly, hyll' ł) l ku Zl'<'hrillł, własnymi O· 
c~~'''" ~11\l\\Cil.}\' i t ct\·~u ~k< '"~·~t,t<'· uwit·. H:nu• na "·ow~·-l'dk; myje 
~ię l\a4lł) wpie11i<,!d~ad1, ;~h) illl\ ta~U ttl'8ll)j ta Wl'lycznyJ, 
jllk one. 

') {.'zqcqk tl•luiJicc zgmllny, 1\lluuzil'niu~zck. Wyr11?< h'" ę~\ to~r1.1ć ka-
\N·t~, illÓI\il~r: rzclczyk lnh rzł."nrzłk 



::l. fowij witre bHjnc::;N\ki, 
\' J 11 Z\' f:\l'ł\1c\t biii'RPI'\ki. 

4 . fowij witre ~ okoJota (żytnia slo1na) 
i nszy farhwh wid l.ołota. 

5. l (l wij "itrr jak !>i ak, .in k tak, 
11lf>U!o1ZY ho jak dribuyj onak. 

Wszedł. zy do sieni chaty lub rlL it.by, śpiewają (na tęż 
samą nutę) oboje, trzymając sie pod pachy, przy czem koły zą 

si~ robiąc ciągle dwa kroki naprzód a dwa w tył. 

at. 
l. Qj ('Zf'l'('7.}'kll W:t~)'JI'zykn, 

C"I.Y lnl•ysz ty u:•~'~ll i\l:d:tHitr·zku r 
2. Lntl\• jditt na :i.nywu 

a ~l:tlanka z \\'a~ylt'm iln korszmy ua PY''"· 
:1. 1-•llll' Jt:liidy po slv ki\'' 

:t Maianka z W:1sy\Pm l·szr oll\'11 !>nip. 

~~· 
1. Oj pl_vHr kaczor !lolu lrotlojn, 

,iilHII zitfy,·t.l\a za holowo.in (pitlrko n;\ k:'lH'IIls!.u). 
2. Z.itły('zka-:i. mnj:t z:ttyez0uaja, 

<li wt·zyHa moja zarnrz{•na,ia. 
:~. Buło mni mnty- nt'• z:lł'ttr·zaty, 

ja hy'n\ h•tlala meiy diwl'zaty. 

33. 
l. Pl<·~".''• ~Jlcsz,\· bli<'illll' (pl:!s:t.i kalęko} 

tuloi (liwt·łl) na t'('ll,;-,kolto "'lllltl (~unie, ~~~.ie). 
~ .. (lj l',\' ,_IIII!', t·~ 11.). "11\lł', 

a l) l•łt•s;t,~ kat\rllt\1'. 

Pu prześpiewaniu .tej pit>,:;ni. go~podyni clumn wychodzi <.lo 
nich z ch lE• be m i gr~jt'a ren1 (Kreut zer). (J rajt'ar t. j. llieniądz 
miedziany rzuca w zava:-;kt:, którf\ ~la lanka trzyma zawsze pod
nie ioną, a chleb oddaje stojącemu za uiellli słu:i\ącemn (czwar
temu paroLczakowi lub też <lziewce) zwanemu Michonoszen' 
(wor~o-noszem ), który chleb k la.tlzje <lo :-;w ego worka, najczę · riej 
t>rzez plE:cy zwie zonego. < uchodzą wynurzając ~yczenia.: W l n
sz uje m w 1\ s ~c z i :t i e m i z d o l' o w\ e m l n e n i. z n e m l\1 e
h.niem a zatitry zne@ nowymrokom Wa.ylem!
Gospodarz na to odrzeka: Dzie~uju wam za ~oledktll 



121 

Gdy zaś odmówią im datku i nie podejmą gościnnie . wtedy 
wpada Dziad wspomniony do izby i różne wyprawia. psoty, mia
nowicie: skrobie glinę z pieca, smaruje kalinowemi ja.godami al
bo sadzą ściany, rozlewa wodę, wywraca m L ki i gar ki i t. p., 
poczem ucieka za wrota do s wojich towarzyszy, chroniąc się, 

gdy jest ściganym, pod ich opiekuńcze skrzydła.. 
Z pieśnią i życzeniami takierni przychodzą także do dworu 

(do pana) i do księdza. Po skończonym obchodzie wracają do. 
chaty z której wyszli i tam bankietują do północy, a czasem i 
do świtu. 

2. W okolicy Horodenki, w H o rod n i c y n. Dniestrem, (we
dle relacyi Iwana Nikityszyna) obchodzoną bywa Małanka w ten 
sposób: 

Parobcy w wiliję Nowego Roku (toho weczera protiw 
n o w o h o rok u) podchodzą z muzyką po pod chaty i następują
ce · piewają pieśni (.'p i e w a n ki): 

34. 
l. Gospodariu, gospodarcczku, 4. Na kamyny no!Jy myła, 

ptyjmy naszu i\Ialanoczku. tonkirj fartuch zamorzyła. 
2. NaRzi Maianka gospodyni, !), Powij witre bujnyse!'tkij, 

jak pomastyt, tak pomyjl·. wbuf<zy farturlt toue rtikij. 
3. Na zi Maianka zadnit>trianka, G. Powij w itrć jak siak, jak tak, 

za-dni~terskn wodu hral:L wisusr.y f:trturltjak mak, jak mak. 
7. Powij \\ itrt· doroltojn 

za nasr.oju Mal:tllk(lju. 

Jeżeli go. podarz (g a z d a) kolęrly nie wyniesie, to mu je
szcze odśpiewują: 

35. 
Wdaryła tuezi - a z Zahwzi, 

w l była saJy- taj wynolmu.Iy. 
Ni cylJuleczki - ni pt'otruszcczki, 

ni rzym zakryszyty (okrat:>ić) 
panowy ju~zec::zky. 

Zaraz potem gazda wychodzi z izby na podwórze i daje 
kolędę do rąk starszego parobka, a drudzy parobcy mu winszu
ją (j eh o w i n czuj u t). Starszy parobek wziąwszy chleb kolę
dowy do ręki , obraca się do swojich kolegów (kola g i v) i mó-
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wi: Panowe mołó(lci! daruje nas ceś gospodar koła· 
c z i e my!- Parobcy na to odpowiadają: 

A my jćhil winczujem -· szczistim i zdorowiem. 
Til'ko w cim kołaczyku kry zyrzok, 
aby buło na obm·i tilko owyezok, 

i woliw i korow, 
sam g ospodar z gazdyny w i z ditoczkamy zdorow! 

3. Ch łupcy śpiewają na .M e l a n k ę: 

O W w:~~ lu \V u • !o.)l - (' '/'! - ku nt- hony ~ut} pu kliWC7.) · k.u. 

l. O WaHylu, Wa>.y!Pzyku :l Xaf'zi ~fnlankn w Nistri buła 
nrllonykurypokliwf'zyku (1·ldcwir). (d uiAtrownju-j wodu pyła. 

:2. N c houc kury po kliwczyku, .J. :\'a kamPui nohy myła, 
pusty do l'ltaty Małannezku. tonkirj 1:trtuch zanwczyla. 

fi. Po11 ij witre aż. z za Zalncz:t 
Wl~IISZ) l'arfill'lt j;tl; illlllt'ZII 

3. lspas pod Kol o my .i ą. - W przetłdzień N owego Roku, 
wraz z zachodem słońca, pocz}nają chłopcy biegać pojedynczo po 
chatach z by czka my. t. j. z maleJikiemi figurkami, których 
sobie pewną liczbę z patyczków przedtem narobią, przedstawia
jąceroi różne pod zmysły podpadające przedmioty, jak: byczki, 
krówki, owce, konie, gęsi. kaczki, dójnice, garnki, pranniki (prał 

nikido bicia bielizny), maglownice, czasami: księżyc, słońce, 
gwiazdy i t. d. Wszedłszy z tern do chaty, mówią: P1·osze na 
by c z k y. Dzieci usłyszawszy to, biegną co tchu 1 skupiają się 
przy nim i przeglądają przyniesione rzeczy 1 a właściciel tych 
rzeczy wyjaśnia im, co każda figurka przedstawia. Gdy dzieci 
wszystko to pooglądały. właściciel zbiera figurki znów do kape~ 
insza w którym je był przyniósł (łub za pazuchą), i Z!!-mierza o
dejść do drogiej chaty, lecz gospodyni zatrzymuje go i daje mu 
na wynagrodzenie za trndy strugania jak i za przyjemność, któ~ 
rą sprawił jej dzieciom, kuk u c czyli mały bochenek chleba, lub 
w razie gdyby kuko cia nie miała, pieniądze. 



Około godziny lOtej, gdy Bię jur. chłopcy-pa tuchy ze sWo
jimi byczkam(uporały (odbyli), t. j. gdy opakowani kuku
cami (ile ich tylko za pazuchy wlażlo) powrócili do dornti, zbie
rają się parobcy a nawet i młodzi gazdowie u jednego z gazdów 
w zamiarze pójścia z tamtąd w Mył a n ku. Na ten cel zawijają 
jednego z parobków w peremitkę i ubierają w spódnicę, gdyż ma 
on przed s ta wiać b a b u czyli Myła n ku, drugiego zaś przebie
rają za d z i a d a, robiąc mu ogromny brzuch z poduszki, i brodę 
oraz wąsy z przędziwa; z trzeciego robią cygana, smarując mu 
twarz i ręce sadzą, a z czwartego kozę, ubierając go w wywró
cony kożuch tak, że tnu twarzy na wet nie widać. Reszta zaś 

parobków pozostaje w ubraniu zwyczaj nem, i idą po wsi s z c z i
dr o w a ty. Dziad prowadzi babę a cygan kozę pod prawe okno 
każdej chaty; reszta za tamtymi idących chłopców śpiewa gdy 
się pod oknem zatrzymają: 

37. 

Szuidrij v.-eczil 

1. Szezidrij wcr1.ir, dnhryj wcrzir, 
dnbrym Indem nn. <'CS wcczir! 

n!l c~. \\to.ir. 

2. Iwanoczku (lnh inm• imil• g-azr1y) nasz panrH'zku, 
pmdy-ż. nasw Mt'-lan<wr.kn! 
me:i;(• Kwojn r•zt•l:ulul·zkn. 

:L rar łlnj żt• wnn połlnl:~j<·. 

JJ:u·łl:\i .i<~ji <'zrli~' har·z~ l: 
4. lliiChaj ·i.(• Wll:l h:~j pu)lk:II'Zf', 

naehaj jrji <·zelig-' hat·zyt. 
f1. i 'a~zi .tlh•Jank:t 11) rultltl'Z:I, 

na 11i t<tli'H<'zka parnbtt<·za. 
n. Nasr.i ~l(·l:lllkl\ w llnii'ill'i IJril:J (ltl'tHlz.il:t) 

l>nisfl't-,WUjll \\itu)n pyłu 

na knmrn~ 110lty tnyln. 
r. Na kam<'ny 11olty myła, 

tonkij lhrtu!'li zanw<·ilyła. 

R. Powij witr<• lntjnr~rt'Ji-ikij, 

~n~Z) f:1rłnl'h ton sct'u;kij. 
~~. Po\\ij witr na po<lwiriu, 

su,;zy f:trł•trlt jak na kilu, 
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10. Powij \litre jak t>iak, jak siak, 
su~?.) fartuch jak mak, jak tnak. 

11. Powij witrc na. bo luto, 
flll zy fltrll!C'h j:1k zololo. 

J ::!. Kasz i 1\t(•l:tllka k:n·?.Ul':t pa~ la, 
r.akh ?.l•n•rzka (zorla) aż ny zaha~la. 

1:1. Z ak i,- wn:t l Hl uapn_jila, 
:;im par <'tnbil zaprojila. 

11. Zaki,· wna jehn zahnala, 
Him par ewLit roztrn]Jtala. 

l li. Oj t•zyll<'?.yku \\'a~.) lc·r.yku, 
pnsiju ki ei~ ) w hor1Hlczyku. 

l G. Hndu t!'hr ~;zinuwal), 
triczi na drfi polywaty. 

17. A w , ' egilu pomncltkn 
liiidu Ich<' prokkubaty. 

18. Iwauorzku, naHz panoczku! 
posil111yż ty w kiRzPnoezku. 

l U. Posihuyż. ty j-a. w kiszeniu, 
ta wykihuy hros1.yj żmcniu. 

:lU. J-a wykilmy (wyei:1gni)) IIro;;zyj znwuili , 
nal:lzi .Mt'-łanci mt W(;czcriu. 

W iurznjrmo was RZe?.iHkim, ztlorowjim, rym nowym 
t'llkmn, al•_v~tl' ho oprowadyly w III)TilOHty, w radn~ty, 
taj druhoho gii:daly (dor·z('l<ali ) za rik a "id rik tło 
sto rik! - () huwnjtt> z1lorowy! 

Podczas gdy tak s z c z i dr uj ą pod prawe m· chaty oknem, 
(!dy dziad z l\lelanką (babą) a cygan ze swą 'kozą- różne przed 
niemi pokazuje sztuczki i figle, a. wszystko co w chałupie żyje 
skupiło się przy oknie by się tej krotochwili przypatrzeć,

dwóch parobków, którzy je zcze przed rozpoczęciem szczidru
wania od całej gromady się odłączyli i szczodruwać nie poszli, 
zabierają z chaty wszystko, co się tylko wziąść i wnet u aren
da.Pił8. miejseOWPg'O Sllieni~~ (l tiR, fi8.jtli1QŚ6iej ltuliUPUtbę Z koSZÓW 
któ1:ą wpuszczają w swe wo1 ki, gdyż ta u każdego prawie znaj
duje się gospodarza i najłatwiejszy łup tanowi. Gdyby zaś nie 
było przy chacie nic takiego coby się wziąść dało, wówczas za
wiadamiaj<\ o tem towarzystów, a ci odebrawszy za. szcziuru· 
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wanie zapłatę, t. j . wyniesioną z chaty miskę kukurydzy lub 
kilka centów, wpadają wszy cy do chaty i do izby, rozmajite 
tam wyprawiając kuglarstwa i figle. Mełanka chwyta miotłę do 
rąk i zamiata . śmiecie od progu do stołu, myje potem (zmoczyw
szy miotł~ w wapnie), ławki i drzwi, a przypiecek i ściany sma
ruje zmoczoną znów w pomyjach miotłą. Dziad tymczasem siada 
na ziemię, i przeprowadziwszy po pod zgięte kolana kij swój, 
robi niby płótno. przyczem uderzając końcem kija o ziemię, ł u
p i e ją, tego zaś, ktoby mu w tej czynności thciał przeszkadzać, 
bije tym kijem po noga.ch tak, że nikt do niego przystąpić nie 
może. Cygan tymczasem pora się ze swą kozą, karmi ją słomą 
z pościeli wybraną, doJi ją, a gdy mleka nie vrzypuszcza. wali 
b u ki e m (laską) po grzbiecie ; ona zaś wrzeszczy naśladując 

prawdziwej kozy beczenie. Nareszcie zagra jeden z chłopców 
na sopiałce, dziad tańczy z Mełanką, cygan z kozą, i gdy wszy
scy w chacie na nich się zagapią, wówczas reszta. parobków, 
korzystając z nieuwagi domowników, kradnie ile tylko z rzeczy 
ukraść zdoła. Oczywiście, są to rzeczy nie wielkiej wartości, 
lecz na razie przydatne, jak n. p. chleb, słonina, troch.ę zboża 

i t, n. i w ogóle rzeczy, za które przed urzędem skarzyć ich po
tem gospodarz nigdy by się nie kw a pil ani ośmielił. Po. wypra
wieniu tych krotochwil, żegnają się i odchodzą, by w podobny 
sposób zabawić ludzi w drugiej i w dalszych chatach, z których 
kukurudzy zabrać im siQ nie udało. 

Dawniej każdy gaz1la, pomimo figli jakie płatała wszyst
kim Metanka, chętnie ją w swym domu widział i wynagradzał; 
dzi; zwyczaj ten poczyna schodzić z pola, zwłaszcza. od czasu 
gdy Metanka grubszych i ::.zkodli wych dopuszczając siQ zbyt
kó w, zwróciła na siebie uwagę policyi, tak, że ta prześladując 
ją na każdym kroku, nauczyła ludzi, że yty w Meła.nku, ró
wnoczesnem się stac': mo te z: y ty w furdyg u (iść do kozy, 
are ztu). 

4. Ok o l i c a. Kołomyi (Piadyki, N azurna, Lucza i t. d. 1 
). -

"Wieczorem przed Nowym- rokiem chodzą parobcy s z c z e dr o-

1
) Obarl Leop. Wajgla: Rys m. Kołomyi str. 88. 
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w a ty, to jest: zbierają się w kilku razem, przebierają się jeuen 
za kozę, drugi za. i a n d a. r m 11., i o ł n i er z a. albo ZiL kom i n i a
rza, inny za. dziewkę (:\Iałankę), która w jednej ręce trzyma 
garnek z wapnem, w· rlrugiej zaś z gliną. Tak ubrani id~! po 
chatach i to zwykle takich, gclzie jest panna. na. wydaniu (d i w
k a). Przychodzą pod okna chaty i zaczynają ~z c z e dr o w a ty. 
a po chwili puszczają ich do chałupy Wtedy to jedui śpiewają 
rozmaite smieszne pieśni. drudzy t.a.ńczą, a ten który przeurany 
za Małankę, bierze szcz0tkę od bielenia i bieli i maści (wapnem 
i gliną) stół i ławki, a ściany myje wodą - i tak, rozmaitemi 
dowcipami bawią domowników. Wieczór ten 7.wie sit:: szcze
dryj wec;r,er." 

1. Nowy rok 1
). 

(Nowyj rikJ. 

1. W okolirach Borodenki (w Horodnicy' je,t.zwyrzaj. 
l :t. piszą chłopcy losy (~. y ryb c i), wypisując na od!lzielnych kar
tkach wyrazy: nebo, pekło, hrich, szczistie , nyszezi
s t i e, h ros z 1, p o l e, gr u n t. lll' i b, p a s i k <t. r i .i (l'llJ 1, u i. u ł y 

1
) • \V nowy rok odhywa ~i1: Halwi.PJ.Jsl\1 o (boi. a :-lui.l•a) 11 •Trk w i. 

Zr dzień ten olll'hndziły dawnit'·j i 110\'Żs/.P stany nad•·r JJJ'o•·zy,.;t·i•·, 
dnWtHlzą słowa l'lrycha \'prdnm 11 pndrózy .i•·.~·" po l'oJ"ct· ( roz· 
prawa Dm Li;.kl''g·o 11 l'r::t'ii"Odni!.:u ,,,,,tf;ow.'JIIt, Lwciw, l Hi li, 
Rierpieti, iill'. 7(;:!). nłlnia l st)'I'ZJJi:J lfi7:.! r. traktmiał ll:h f'ho
rąiy koronny l-\iPni:111"ki na zamku w Hri.Pżaum·łi, kttir<'g·o ,..,,.~a 

w t<>j Hirzmic·rllit• ostn•j ziuJit' i w "~"''' ni;.:d.v uic• zalll:trz:lł:i, bo 
rzl'ka Z l o ta Lipa utrt.j'lll)\\ al a 11 od t; t·i:!;.:l•· w hi•·;.:-11. l '1"1.)' k01'u•n 
ohiaclu, okolu ~'"b:iny C'ZIIartl'j naci w iPf'Zilrt'lll. przy,.zecll !'Hiy kll'l' 
( łacii!Hki) z mia:>ta w prot<·~syi 11:1 zanH•k aż do sali, 1. l':tl:! l'łnnanl 
mlocly!'lc ksi~i.y w hiatycli sukuiat·h (pc'll'llic•: 11· kttlnżac·h). którzy 
wszysey nii' Rłi w ręku cli.\\ IIII} In h dZ111111ki, j:d;o i ~11 jpc•c• wu"ko
Wf' i nac·zynia do kadt.<'nia. Za uimi ;,zl" lllllt·,.,two Jli•JH.>II' taki.e 
w hialych lnswłnyr·h ;;ukui:u·h, a 11· koJil'll proiJo~z• z z f:1ry, Hio
;;ąe ;;zkatulkę z rl'łikwijatni w bzt:cłc-iP ,.Joftca. T<'raz \IJo>Zy:-.1'} ra
zem OUŚpicwałi kilka kolf'kt, a potl'DJ wypalił }ll'ttiiii:-.Z!'Z tllłlg;i llltJ
\\~ c.lo pana Chorą:Gegu koroutle!!o. \\' t) 111 c;r.abic1 i kieuy ~pie-

17 
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(pszczoły) i t. d., a chodząc w wiliję n. r. (u w e c z i r pro t i w 
n o w o h o rok u l po chatach , każą ludziom ciągnąć ·owe losy. 
Robią sobie z tego rozrywkQ, uwaiając, jaki kto los pochwyci 
(szczo chto ime). Zabawa ta trwa potem aż prawie do rana 
(a.·wi-tak vże do świta). T1.1.k r.hodząc, biorąchłopr.yw swe 
torby (torbynkie) dawa.neimzapay kukurudzy, żytaalbo 
jęczmienia, a składając przytern życzenia po chatach, (w i n c z u
jut), otrzymują jeszrze i pieniądze. ~yczą tedy : 

Rij si, rocly tli - iHo, p~zell,Y<'i, 
łeu po kolina - kolopni pn stl•ln (p•l śt•ieli), 
suroczku po~ :r.ctnli - hy holnw:\ n(• hnlila. 

Na szczistie i zdoruwie, na nowyj rik. Szczo 
by s t e c e s n o wyj r i k u pro w a dyl y, i m n oby c h l i t d o
czekały . Uzoho życzym, toho y winczujem! 

2. Jasienów polny pod Hororłenką. 
Na Nowy-rok chłopc.v chodzą po wsi, po chałupach (przy. 

chodzą też i do dworu), mając w worku który z sobą noszą, 

ziarno z różnego gatunku zlJoza i jarzyn (żyLo, pszenica, kuku
rudza, bób, fasola, groch, rzepak, hreczka, siemię) . Wszedłszy 
do chaty gazdy, wyjmują z tego worka po garstce i rozrzucając 
ziarno po podtodze lub ziemi, mówią: 

Na nowyj rik , 
113 WaRylii, 
tiij Hi, rody si, 
it•to, J!SZClll'Ci, 
w~ic•lnkit paslnt;ri, 

kolnpui po I'IPIH, 
1-,lll'III'Zk:t )10 Z!'llllll, 
a 11'11 po kolina, 
hy lwlow:1 JH·· holiła . 

wali, cniowal pan ( 'luH':!żY koronny "ra1. z rułi·ul' ~m {•m otocze
niem ową >'7.l<a!nlkt.:, kt\ir:l proho~Z(':t; )Hl pocałunku każd!'mn przy· 
kładal !lo czoła lu h c! n glo"·). Za ('O znó\1 kai.d,r \\TZII<"al Rztukę 
pieni~dzy do mi~;ki, kMrą mn JH'!'ZPntowal ;;!oj<1CY ohok pop. Po· 
trm wychylił pan C'hnt·ąi\y koronny !lo prolHlP.zrza ki<·li~zek w~gicr· 
Rkirgo wina, kttlry mu tak samo odpnwi'Pdzi:tl, podająe kirliHzrk 
ochmi!ltrwwi, teu 7.:1Ś drug-iPnlll popom i, i t}m :;pwwbrm krąiyl 
kielich w kolo. l'otPm WJ'(irilo du!'lum iri1stwo w ów 11:1 dół w takirj 
samej procesoyi, w jakiej pr.t.) ~złu 11a górę.· 
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. ·a ~zczi~kie , na zdorowic, 
~i ~wicto oprrnnulyty, -
l i p~zyc h, kraAzczyc h, 
zrlrni:szczych tlo<'zckaty. 

3. Ok o l i c a K~łomyi 1
). - W dzień Nowego roku chodzi\ 

chłopcy bardzo rano po chałupach i rzucają (sieją) ziarno, które 
zwykle mają w rękawicy, mówiąc przytern: 

. ij ia - rorly Aia 
żyto - pAzenytia, 

na Si\l'Z:t~łi<', na zdorowir, 11a Rt'j nowyj 1·ik1 
sM·zohy Hrodyla -Hia krasna jak w tuj rik, 
i sz!'zohy - sł<' ~<i .'·wi;1ta \\ itlprnwadyly y tlrnłtyrh do<•zrkaly 

w mynwsty, radu;;ty i 1\'( ' ll<'łosty. 

Chłopcom tym dają po kilka cPntów. 
Potem zbierają się gospodarze do cerkwi , a po nabożeń· 

~lwie ubiera służba (parobcy) konia lub wołu albo barana 
rozmajtemi wstążkami, kłosami, kaliną lub barwinkiem i wpro
wadzaj/\ go do chałupy pozdrowić go~ podarza z n owym rok i e m, 
nowem ~zczęściem. 

Tegoż dnia rano p a l ą te~ słomę zebraną z podłogi i s i a
no ze stołu od tiwiąt, - między drzewami owocowemi, 
aby te rodziły owoce i aby gąsienice wyginęły". 

S. Trzy kt·ólf'. 
(Bohojawlenie. Jordan). 

l. Okolice Obertyna ~ Uzortowiec, Harasymów) - W ś w i a
tyj-weczer Ardanu <w wiliję ,Jordanu v. Trzech króli sta
rego stylu) poszczą do wieczora, jakoby w druhyj swetyj 
w e c z er, i tylko przekąszą kawalek chleba w stajni i na pod
wórzu okoto chudoby. Wtedy także malują dziegciem krzyże na 

1) Obar z Leo p. Waj g la: R y 1:1 m. K o l o my i str. 89. 
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drzwiach stajen i chlewów, a.lbo też przylepiają podobne krzyże 

(ch re styki) robione z wosku, na węgłach domu i chlewu. 
Wieczorem jedzą wieczerzę postną z takich samych złożoną 

potraw, jakie dawano w wiliją Bożego narodzenia (z wyjątkiem 
tylko kutii 1

). 

Tegoż wieczora chodzą mali chłopcy kolędować, co się 

wtenczas nazywa: szczedrówaty. Obchodzą wieś, śpiewają 

i zbierają do worka. otrzymany cltleh od gospoclyń, które czasami 
i pieniążkiem ich olidarzą Chleb nmyślniP. wówcza pieczony, 
zowie się s z c z e d ri w ny j c h l i b; jest okrągły, wielkości ku
kiełki za grosz (jak mała bułeczka). 

Nazajutrz, w dzień Bohojawłenia, nastepuje obrzęd _święce
nia wody (W o d ok •· e s z c z i) według rytuału kościoła greckiego, 
przez księdza na stawie lub rzece, a każdy z uczestników stara 
siQ o zaczerpnięcie takowej (zwykle z przerębli w lodzie) w przy
niesione przez siebie naczynie, i zil.biera do domu, gdzie ją prze
chowuje jako czynnik b togosła wie1łstwa i zdrowia. 

2. W okolicach Harodenki (Horodnica, Potoczyska) lud na
zywa święta Jordańskie widochrestnł czyli widorszczi. 
Podobnie jak w wiliją Boż . Nar. (jak na riżdwieni swieta) 
J•Ości do wieczora, i czeka święcenia wody w cerkwi t którą 
w dzbanac:h na ten cel znoszą). Gdy jE'j 1•okosztnje (jak poku
szijut woclyci) i nieco przekąfli rhleha, to potf>m wierzorem 

1
) K~. l'drn~zewirz: 0tJIIH!pyccKii1 ;1.ui'HIIHK1•, Lwo\w 1 Rti!) , H! r. 2:1 , 

po11i:ula: l!olooln:l knlia. llolnoln~.i ś11i:1f. llf'l·zir. 1\ro • ,;zrzf'll~k:tja 

1\ol«•rLt. ~z •·l.l ' lli · .\'j "przn. z"" n f 111"r"z: ,.111111·nzir• , lllot·oziP, id~· do 
nas kuli . i t~ l) ·' . /-\zcz,.drnjnt : nSzo·zedr)·k-11 Ptlr.\ k! tl:l.itP ware11~ k. 
hnuJ"czl\11 1\a~zki. kilo·iP ko\1 baski! " Zhir:1jnt ~ni« • h , kotoryn1 
bieliat •·h!llst; 1111, :1 t:1ki.l' li1'1·zat. izg"11iaj11t Jwc·z.Y~tujn \1 lu. l'ys:wt 
po .•lwi-r:tc·h i odwt'•rk:H·h kn·xty, czf"], wic•thuy lit' \\Trtlyly (nr7.1' · 
Id)) ~kot n. Na karpafHkont l'otlluwin (. 'taui:·dawo\w) ,:o~po1l11r' oL
elwtlia ""~ (r:dy) dom, kropyt swiaszrzl'llltOju wodoju xd1ir i otwic
naj:l ; ~ Kt\1 id(·~ - ~:t III u .. ~~. ('r. to jt•bt'? - Pirul!." - Dall1i 
nuiwi , i~ w dzid1 Jortłailu l\ up i• .i 11 t ;; i a w pru lu u i a c h, i w cza
Hic ~wiQccnia sto.ill po kolana w wodzie. Jcili 1-.'"wiażdzista noc, 
urodzaj ua r:-r"eh i jag-ody. Kąpi:1 l>it:, by wohl) wi hyc od host 
ua eiele. 
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zasiada do podobnej jak w wiliję pierwszą wieczerzy (prócz ku
tii) , gdy tymcza em (lub po wieczerzy) chłopcy chodzą po pod 
chaty i śpiewają pieśni ( z c z i dr uj u t). 

3. Okolice Kołomyi '). - Podczas święta trzech królów czyli 
Jordanu (Ardan, Bohojawłenie) W dzień wilii przed Bohojawłe
niem, idzie ktoś z domowników ze dzbankiem wody do cerkwi 
gdzie k iądz ją · więci. Po poświęceniu, przyno Zl\ ją do domu, 
i każdy naczczo pije tej wody. 

Potem robią z wosku krzyżyki i przylepiają w chałupie na 
w zystkie cztery strony. jakołP:i; na każllej furtce zagrody (w Na
zurniP). 

Przed wieczorem kropi kaicly gospodarz swoje bydło świę
coną wodą, aby go uchron ir od złego ducha. 

Utrzymują takiP powf;zechniE'. le tej nocy w.zystkie bydło 
dostaje m owę, i dla tego nie godzi ię da wać bydłu jadła tego 
dnia widłami, lecz rękami. 

Dalej zakazuj[\ rodzice <lzieciom i służbie, aby dnia tego 
nie wołali świń . gdy im się daje je · r,, albowiem wilk je zje. 

Twierdzi\ także Wf;zy. cy, że w nocy tej wszystka w o d a 
zamienia się na jakiś czas w w i n o. 

Wieczorem ·iadajl\ do wieczerzy ś w i e t ej , ktora tern się 

tylko różni o<l pierwszej wilii (Boż . Nar.), iż teraz kuti nie rzu
cają w górę, i kolędy nie wysyłają do innych chat. A przez ca
ły czas wieczerzy pali się świeca zwana trój c ą (świecznik 

o 3ch ramionach, z 3 świeczkami ) . Wieczór też ten nazywają: 
bolodna kutia. (Nazurna). 

Rano w dzien Bobojawlenia idą ludzie do cerkwi, a po 
!labożeństwie wychqdzą z ;wiecami trój c i e my na rzekę, gdzie 
k iądz uroczyście ' więci wod«:. 

l'odcza tej uroczysto · ci s trze łają nie ki dy, i wtPdy powia
dają, iż wilk i które dotąd s t a d a m i chodziły, rozchodzą się 

na wszy tkie strony p oj e dyn c z o, (N azurna). 
Po poświęceniu wody (po Ardaniu) przynosi gospodarz 

troj cę (świecę) do chaty i robi nią krzyż na powale czyli ścieli 
(N a.zurna). 

1
) Obar z ' Lrop. W :tjgla Rys m. Kol o my i str. 89. 
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Po sk01'1Czoneru uabożeilstwie, idzie ksiądz od chaty do chaty 
i p oś więc a (kropi święconą wodą) wsz~dzie całą zagrodę; 

przytern ma ze sobą m i c h o n o s z a, który zabiera kolędę dla 
księdza ofiarowaną. Przy poświęceniu zagrody, trzyma gospo
darz jej (gazda) palącą się t r oj c ę, i odprowadza z uią księdza 
do najbliższej chaty, co tak samo zno~u czyni następny gospo
darz i t. d. (Lucza.). 

W Nazurnie dnia tego, owym czosnki e m ze stołu pier
wszej wilii Boż. N ar. pozostałym, smarują ser c e n d z w o n a 
kośeielnego. Utrzymują bowiem, że je~li złodziej gdzieś kradnie. 
i usłyszy d~więk tego dzwonu, to skradzione rzeczy p orz u c a1 

a sam u c i e k a. 
Siemię owe ze . to lu (z w i li i) tłuką, i nim ksiąclz przy- · 

będzie święcić zagrodę, piszą niem krzyży po ścianach w c z t e
re c h kierunkach świata. 

W Nazurnie jest także zwyczaj, n i e prać bielizny w wo
dzie od Jordanu przez dwa tygodnie, aby się wszy w niej 
nie płodziły." 

Szczodriwki. 

38. (':r.ortowi~c, Uotodtaica . h! Mówi aic • końcu: 

$EJ r r e 1 r =i r r :J - 1 
S~.tt.t•tlryj \H C?t"rl cln l~ ryJ Y. e- rur, ~7.('7tUtrvj wt-eJtr l 

ctn br)'m 111 dt.'Ot ua Ś'A-I;tt.'j Wl:'-t'J.er. 

l. J::iCZ!'!lryj W('('ZCI', dtlbryj Wł'!'ZCI"1 
iluhrym lncl<>m 11:1 s wićtyj W!'<"ZI'I'! 

~- A C) doma, g-reczny Rpoda1·i? (got~pndai'ZI') 
oj my waj<•m >~zc·zo Rpodar' cloma. 

a. l-ll'Clil' subl knne(• ~;tula, 
na. uych Rzubka sznh!'lnwa ( oholown). 

4. A w tij szuhci łliły riu·:t.kie, 
taj pojat!Ok rzerezeteiJki. 

5. Koło pojaska kaletoczka 
a w tij kaletoćci sim' czerwonych. 

6. Sernn netomu po czcrwouomu, 
a nam elltoczkom po ~zelużkowy 
i po periżkowy (po pierogu). 

SzezMryj weczer! 
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C'zas.tmi tłodają: 

• pmu rwtomu po czrrwonomn, 
a v. a m chłopci po kołaczewy (1·. prr ·tyJH·rwy) 
a wam tliwt~zil'ta po mólodeewy -

Butl'tt• ztlorow(•! 

39. 
ula nr. 3 

t. • zrutlryj wrt·zrr, dohryj wrrzrr, 
dobrym hul<'ln na wid~:i weczer. 

2. Pryłl'tiła laskiwoczka (jaskółka), 
siła ·oh i w v. ikmwt·zku. 

:3. Wyjdy, 11~:jcly ~:wln z t•haty, 
w:.i kornwy popołoi.yly-~ 

a w"i h) ('Z ki e tnhi porody ty. 
4. Wt!i kohyly Rie pni.erPhyly 

i w,;i wóny łoszykic majut. 
:, \Y~;i wiwri Hit· pokotyly 

i 11.-ii wtiuy jał111yczkit~ majut. 
li. \\'~i lot·h~ (~ liuil') "il' pnpon• ytr, 

i w~i W<in~ wi•pryki majut. 

40. 
J. .'zrtt·dr.)j IH'C'Zt·r, clohryj 1\l czt r, 

tłohrym hitłt·m na :<11 i t• ty IH't'Zt·r! 
~- (~j ~iv (siadł) llosptHl 1\t't'Zt•raty, 

pryjt<zła k'nt'lllll jl'ho maty: 
:1. dawaj "Y IIII kltu·zi11 z chat~, 

hri. zui tłu z i 11 iprhk:tl~. 
l. .'zt•zo hohato ohri:zyly 

okuj maty tlohauit•ly (przy;..:-auiałi). 
;,, \\"s i d n zi 11 ypn f) ly 

l~ z jitlua ,.jp, hoj ł) ,zył:t, 

i.t• old1-j lll:tl,\ doh:urit·ł:t. 

:'/.t'Zt•tlryj WC!'ZI'I'! 

C'zortovoll'<'. 
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l. A na wodl na. Ardanic 
swietyly wo<ln dwa anhely (v. tre anbrly) 
Tam p:mienka lon hilyla, 
lon hilyla, lćrzko \myła, 
taj do tata. promowiała : 
l'ryjld' tato, lon zahn'tty! 
A tato sie widl>nwajc (zhywa tu) 
w mene koni ne kowani, 
w meue bryczkic polanHtni. 

2. A na W()(ll na Anlanir 
swirtyly i t. d. 
taj do mamy promowiajc: 
pryjld' mamo, lon zal>raty! 
A mnma sia widrikaje: 
w mene koni nr kowani, 
w mrnr hr,yt'zkic połamani. 

(Toż samo śpiewa się 3) do hratn i ·l) do !Siostry, na co taż sama następuje 
odpowiedż, WI'Cszcie :) 

5. A na wodl na Artlanie 
swictyly wodu dwa anhcly 
Tam panienka lon hilyla, 
lon hilyla, Jyrzko vmyla, 
!In myłoho prouwwiała: 
l'ryjitl' myl;j, lon zahraty! 
A myłl'llkij promo11 iajr: 
w nwrH' koni pokimani, 
w lllf'lH' lii')'I'Zkir zhiltowani. 

42. 

Ei:~ -~=r~-i=ł ~i~-~=': 1 :e_!~.:-~=l:t=-~~- ~i=~ l E~_,...,.._.,_ __ -'<~ :::- ·~~=:L ,.. !.1 -r--- _ .... ::::~----
Oj na ti q ••A At-rla lit" lAIII precty•t.A "'n-du bra-la. 

I. Oj na t·iry ll<l Atd:IIH' .1, Wzial,v tliti:l pn pid ht'·łt·i 
tam Pn·c·zy"ta wodu lw:1la. pioltu'•,;ly bo piel lll'hć~:·l. 

2. l"wojt• tlytia po11ywała ;,, , 'plu•s:'L sia utwnri•ly 
w kulysuel.l'l' kulysa l:t. 11 :;i ~i tluszi pokloui•ly. 

:}. Pr.1 ł(·til)· t111·a :mlll'ly li. l..t·>-1. ndnit s i 111··. v1.1onyla, 
\IZi;lly diti:'t po pitl kri-1~. ntcn n1:1tf. duhonćla ()11'7.)'gauiabt). 

7. A za toj(' polllp!-łi•Jii(P) 

pisz!;• duszi(· 11 potoplPnirr) (w pi<'kiełny ugil't't). 
Pncz•'•m mówili: Wiurznjl' nas gu,;pnrlar kolarzem, 

a my jel11i ~zczistietll i tlloruwil·m. 
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Kilko w sim kołaczu kreszeczók (okruchów) 
aby u ceho gospódari buło na obOri owe czbk, 

i woliw i korow, 
a gospodar iz gazdynow sam zdorow. 

43. Od Choelmłeru, Tlumacu. 

~-3 _" __ ..::p:.-::r=::,:~E:l~~-=!=~-=--=~ 
1:~-·4i:ti::t::..:;;=_:t~"' . ~E±f~:=tł3=:..::tł:[_1~ J 

Oj na ri-cl na Ar da·nl •o-lo-tyj Cbrest wyrłwna-ni . 

1. Oj na rici na Ardani, 
zolotyj Chrćst wyriwnani. 
Złetily si anhćlońkie 
wzieły Cbrćsta na kryluńkie. 
Ponesly bo do ccrkoilci, 
postawyly na prćstolci. 

Wziely jimu taj czytaty, 
jakie by mu ironia daty. 
Daj ut jimu świety Petre; 
Maty Boża nć zlubyła. 
Ne zlubyła-j nć zrhwałyła, 

wid prćAtoła widstupyb. 

2. Zletily l!i anhćlonkie 
wzicły Ohrćsta na krylmikir. 
Pone~;Jy ho do cerkotil'i, 
posta wyły na presto lei. 
Wzieły jimu tnj czćt:tty, 
jakie by mu imniii daty. 

\ 

Dajut jimu świety Pawło; 
Maty Boża nć zlubyla; 
Ne złubyła-j nć zchwalyła, 
wid prestola widstnpyla. 

3. Złetily ~;i anbćłonkie 

44. 

wziely Cbrt'~sta na krćlońkie. 
Ponesly ho do cerkowci, 
poRtawyły na prć tolci. 
Wziely jlmu taj czćtaty, 
jakie by mu iruniii daty. 
Oajut jimu lRsus Chrystos; 
Maty Boża izłubyla. 
lzłnbyła i ll!'hwalyła, 

do prestol:1 pryHtnpyl~. 

\Vinrzuju Azrzi;;tiem, ztłorowif'm 

i ~CW (Y. M<'U) HZCZidriwkou. 

Nuta or. (~ . 

l. Szczodryj weczir, dobryj weczi1·, 
dobrym łudim na swetyj weczir. 

2. Au misteczku w Rusolemoezku, 
kupav ai Christos na Jo1·daooczku. 

3. A jak zjicbaly dwa trć-j anbely, 
wziely hadaty, jakie mu mnia (imię) daty. 

4. Daly-ż mu mnieczko: śwityj Pćtreczko, -
Panna preczyata ne zlubyła, 
wid prestola widstupyła. 

18 
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l. Szczodryj werczir i t. d. 
2. A w misteczku i t. d. 
4. Daly·ż mu mnieczko: śwityj Pitwłeczko. 

Panna proczysta nti złubyła 
wid prestoła widstupyła. 

l. Szczodryj weczłr i t. d. 
2. A u mistoczku i t. d. 
4. Daly-ż mu mnieczko: swityj Isus Chrystos. 

Panna preczysta j-:t złubyła, 
do prestoła prystnpyła. 

5. Do prestoła pry tnpyla, 
ta w polynoczkie (pieluchy) upowyła, 

6. A i1 pelynoczkie zbawienniji 
a i1 pielustki (piełut~zki) szoukowyji. 

7. Szczom chótiła-tom zrobyła, 
swoho syna w-kreż (na wskróś?) ókryła. 

1. Szczocłryj WC<'Zir, d obryj wcczir, 
dobrym łudim naswictyj weczir. 

t. Pryh'tila zazulcczka, 
siła sobi w wikonrrzlw. 

:.1. Jak wzieła NZl'Zebi·t;tty 
wiszrzrbrtała (v. wyklckabt) gazdu z 1•haty. 

4. J -ali wstal1 gnzdo, pldwcdc sy, 
na j -óboru podywy sy . 

.'}. Na j-1~b01·i Bożnja myloat' 
Bożaja miłist', a twoja radiKt'. 

6. Korowkic ty si położyły, 
bo wsc dobre poczynyly, 
Rrme beezeczkie złotorożeczkic. 

l. Szczodryj WCI'I.ir i t. d. 
2. Pryletila znwlcezka i t. 11 . 
6. Oweczkie ty si poczynyly, 

bo WKC dobrr porzynyly, 

l. Szczodryj weczir i t. d. 
2. Prylctiła zaznlcczka i t. d. 
ti. Kobyłkic ty si ożrebyly, 

bo I'!C dobre poczynuly, 
a wsc j•thuee7.kic zlotuwuhwczkie. a wse łoszcczki złotohrywoczki. 
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46. 
Nuta nr 3G. 

l. Oj na stawku - na Jardanku, 
tam diwczyna bil ') biliła. 
Bil biliła - łyczko myła, 
do diedyka premówyła: 
"\Yyjde, wyjde (wyjctz) - diediu z chaty 
ne d:tj-żc my tut stojaty. 

Juieoów polny. 

2. Oj na stawku - n:t · Jardanku 5. Bil biliła - łyczko myła, 
tam diwczyna bil hilila. do myłeho premówyła: 
Bil bilila - łyczko myła Wyjcle, wyjde, mylyj z chaty, 
do bmtczf'oka vrćmówyla. n~ tlaj-że my tu stojaty. 
Wyjdć, w):jtl(•- bratczyk zrhaty, 
HP daj-ż<' my tu stojaty. 

3. Oj na :stawku na .Jardank11 
t:ttn tliwc~vna bil i t. d. 

(tak samo: •lu ~c~tryc·zki, neni i t. d.). 

4. Oj na stawku - na .Jardankn 
tam diwct.)1ta bil hiliła. 

6. ;\fylyj wyRzov'- o-że z chaty, 
ne daYi.e my tut stojaty. 
V menr bt)'Czkie draŁowani, 
v mene koui pokowani. 

( Por11wnl\j nr. 41 ). 

Dla u weselenia gosc1, śpiewają (a raczej recytują) gdzie 
niegdzie na Pokuciu pieśni lub gadki zabawne, (osobliwie czy
nią to w poście lub na Święty wieczór) w podobnym rodzaju, 
jak następująca.: 

47. 

l. 'fa łetiv mNlwid' rzćt·ez pole, 
lll:tło je ho husy tll' z-j iły. 

Nas1. tnołndczyku, d11h zełenet\kyj, 
jałtodo czerwonaja! 

,\ 11 poly (w polu) SHt d11browy, 
1·zy up jichaly t11t IJOjarowe ·~ -

Ni, liC jit·haly - prosym horilk11 pyty! 
Boh c.l:t. pristy (prosty, pomyślność) bratiE', pereruyuim sie! 

Chouyt hołota kolo bołota, 
nosyt pszenycy w rukawyci, 
ni hde zmołoty - bidnyj łtołoti. 

1) Bil (fem.) =-· bielizna. 
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2. A u naszeho bateńka try sady zacwyly, 
a w czetwer z poranenka, 
szrzedryj weczer, do b ryj weczer! 
cy d oma, dom a, pan hospodar? 

A win sie wychopyv, 
hop! mene m banym polinom l (połllllem). 

A za szczo-ż ty mene bjesz, pesyj synu? 
Daj tobi, Boże, spyciu kopyciu w tim domu l 

A ty czyj ? - Kownlyszyn, 
a ja llrycyszyn, a ja Wijtyw syn. 
I na rynku eydżu, i horiłku pju, 

i sokyru kuju. 
Ta szczo-~ ty mene pytajesz, 
koły ty mene ne znajesz? 

3. A u na zeho bate1\ka try sady na dwori: 
W per zym sadoczku ołowijko rew~, 
w druhym sadoczku soroka kuje, 
w tretim ndoczku medwid' szcz6becze. 

A czy bis (bies) to wldav, 
szczob medwid' szczebetav? 

. zczebetav szwec (szewc) w sadu na łomu, 
howoryła stam ne1ika w swojim domu. 

4. A czy wydy z, ty, bateńku, 
ezczo eydyt owa na peńku? -
Wid tebe idu i riadno ') ne u, 

Podu zku na opaszku. 
Oj kliszcz bubnyt, blyrlm żenyt sia, 
hnyda za mnż ide, wo z mrlujet sia, 
tcpcr-żr nnm w. im do radoRty: 

l'irz' tpier.) nam prywćla byczka, 
perPpirznk (przypiecek) łt>lyczku, 

kociuba jajec zne la, 
pomcło kudkudakalo, 
tnpa na j:1jri rh ydiła, 

lyt~ycia fostom wt'•rtila, 
dl.'rkacz, dPrkarz, dity wywodyv, 
do Dni tra, 1ln Dniatra pyto11ki (pujic) w-odyv. 

Pryjszov do h(owna), 
kuczmana czoroa, 

kalyno, malyno l 

1
) Riadno, rodzaj werety, prze cieradła. 



141 

Stad' sobi w czoven (czółno), 
ewit jemu czoren (czarny) l 

jahodo czerwonaja! 
Zawyv ie w riadno, 
pustyv sie na dno, 

kalyno, malyno ! 
Oj sydyt nn dni, 
i prosyt bidnyj, 

jahodo czerwonaja! 
Ta makohin ~:~ie i nyt, 
tarziewka (wałek) za mnż iszła, 

makytra skakała, 
aż z prypiczka zpałl\. 

A cy tot to gid (dzind) 
zczo mu sywa Loroda, 

ta zawiz menc 
do Kitaj - horuda? 

Ta znwiz menr za katlanuju pit·z' (piec), 
pokazav że m1\ni w~in kozackujn ricz? .... 

Cza opismo Cztintiu, 1tloskwa, II, str. 131. 

9. Zoposty. Post wielki. 

M i sny c i (mię ne dni, mię opu ty) jest nazwa dni weso
łych zabaw, które w wyż~zych warstwach ludności nazywaj!\ 
karnawałem . Misnyć takich jest w roku dwie: zimowa 
i l e t n i a. Pierw za przed wielkim postem, zowie się z y m n i 
m i n y c i; druga przed Ad wen te m po pro. tu: m i sny c i. 

Ostatni tydzień zimnych mi nyó, zowie się tyżdeń syro
p u t n y; nie jetlZI\ już wtedy mi f: a, jeno nabiał. 

Post wielki (wylykij pist) rozpoczyna się po o Łatniej 

N i e d z i e l i (syropustnej) w Poniedziałek. Wszakże Poniedziałek 
ten jak i następny Wtorek łużl.\ jeszcze do pijatyki. Pijl\ więc 
wówczas niemal przez dzień cały gorzałkę, co się nazywa: z u
by p o ł ok a ty (zęby płukać, opłukiwać po mil!sie) na ten koniec, 
jak mówił\, aby na nich nic już tłustego (skro m n o h o) nie 
pozostało. 

Już zaraz w pierwszym tygodniu wielkiego postu zacho
wuj!\ post ten ściśle, nie wątpiąc, że kto by się wtedy pokusił 
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je: ć z mię em, tego jako łamiącego przepi religijny, we wszy
stkich czynnościach spotka nieszczęście lub niepowodzenie. Uwa
żają także ściśle na. to, aby broń Boże przez cały ten tydzień 
nie świecić wieczorem światła ani przą · ć kądzieli. Światła palić 
nie trzeba. po zachodzie łońca, bo wówczas świętemu Teodorowi 
wypala czy wysmala się oczy (szczob' switło ny horiło, 
aby switomu Feodorowy oczy ny wiszmalyty); gdy 
znów kto przędzie kądziel, to mówią, że światom u Feodorowy 
Qczy (inni: boroda) wikruczuje- i (wykru za ię). 

Przy rozpoczęciu wielkiego po tu, każdy niemal go podarz 
idzie do k iędza albo do diaka (d o . w i a!' z c z e n n y k a a b o 
do giaka) i każe .obie spisać (zapysuje. obi) imiona całej 

rodziny na kartce (p o m i o n y k). ilu tylko członków (żywych 
i zmarłych) ród jego liczy, co nazywają s o rok o u t n y. Więc 

tak jak Chrystus przez czterdzie' ci (s o rok) dni i nocy po' cił, 
tak i w zy tkie owe p o m i o n y k y za umarłych i nieobecnych 
stoją 40 dni po tu w cerkwi ; a co :rod a i piątek w cza. i e wiel
kiego po tu, k iądz tojąc znów nad niemi odczytuje w zy tkie 
nazw i ka. tych s o rodnykiw ( czterdzie toweów). Trwa to aż 
do wielkiego czwartku. W wielki czwartAk każdy gazda, wniósł
szy za to zapłatę (jeżeli poprzednio się nie opłacił), zabiera po 
nabożeństwie swój p o m i on y k do domu. 

48. 
,'kazka. 

IIII\ ja ~~·hi m:dyj p;ldlulok, 
brav ja H lub w i '>' torok . 
. Jak mt'·ni jako. prypalu, 

do tred1 du(:j rhliha m<·nl nt'· ~:<talu. 

Piswv ja do nrwiHtki, 
a newi. tka waryt pyrohy . 
. la pyrirh - hap za rih (a·óg) 

taj chorzu utikaty. 
Nt•wi tka hiżyt, 

f'hocze mene Iapaty -
ne treba meni buło sese braty. 

I zov czerez li 1 taj lisyszcze, 
nad~ bav żelizo1 taj · żelizy zrze. 
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Pi zov ja do kowały, 
taj k11zav sy trobyty sokym 

bez wi~tri ( o.-tt·za) - t .i bez obucha. 
Idn ja czerez lit~, taj najt~zov polino, 
ciuk raz v polino - raz v kolino, 

raz polino - raz v kolino. 

Idu ja dalsze, - ale z Wyr10hrada 
ydu ludyj hromacln 

t.n.j wary ia. 
A czoho wy ludy swaryte Kia? 

N e majemo popa! 
Dajty menl torbynu hroszej, 
ja wam hudu pip choro zyj. 
Dały ony meni torbynu hroszćj, 
ot wże z mene pip choro zyj. 

Prychodżu ja do ich ccrkwy, - dywiu sia, 
a ona warynyciamy pobyta, 

sołomynoi:i zamknena, 
kowbasou zakruczena. 

Ukusyv ja kowba y, - cerkow sia ótworyła. 
Wchodżu ja do serydyny,- a tam try prestoly. 

Od n sćrinnyj (ze ćra) 
druhyj ma ' lirmyj, 
a tretyj medinny.i (miodowy). 

Ukusyv ja serinnoho: - kwasnyj ! 
·kusyv ja ma~linnoho: - masnyj! 

Cknsyv ja mrdinnoho: - a to, jak każe l.t> · (Alt>xandt>r) 
zjiv-by 11ia uwct! (zjadłby Kię raly). 
Dywiu sia •lali!zr: 

a w kuti tnjit. pip - jak hobowyj śuip. 

Holowa z uuraka, - rzhywo z harbuza,· 
nohy z patyka, - po t.oly z lopurha, 

~;r . . a - jak u raka, 
a pu .. - z morkwy (marchwi) i t. d. 

49. 

Powia tka (pry p o w i d ka.) na. Żydów w cza. ie Wielkiego 
tygodnia gadana (z pod Horodenki). 

Jicbala Chema - do (I)rUJmlyma, 
kola ka brynil a - kobyła jty n e cl•otila; 
wovk (wilk) i zrik - taj kobylu wrik (urzekł). 
Pt-yj zov do domu - ne znaje szozo robyty, 
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r.y w pyczy (piecu) palyty - cy na. pasku (paschę) rozczyniety? 
Buv borsz - taj kaporszcz 1

) 

taj zmiszev-si <lo kupy; 
taka my si paska wdała (uuala) 

ni u bohaczie, ni li pana. 
Ponis do cerkwy swityty, -

cerkwa na kovbasu zamknena, 
a na pivku 1

) zasunena.; 
ja kovbasu prykusyv, - a pivku widsunuv. 

W chodżu ja do cerkwy1; 
a w cerkwy stojit pip - jak bobowyj snip, 

holowa dubowa - a ruki Hakowi, 
puc .. dyrynowa. a je ... klynowi. 

Pope, pope! - poświty myni pasku! 
jak ne poswitysz - to ja tebe zjim. 

Ny jiż men-e, ny jiż, 
ałe jiż moju popadiu. -

A de-ż twoja popadia? -
Sydyt za stolom, 

łataje bidu postołom. 

50. 

Inna. powiastka (czasami śpiewana na nutę kołomyjki): 

l. Jirhav kozak morkowyj (z marchwi) 
konyk burakowyj, 

a Rzepoczka z łopucha 
kóntosz łyt~tykowyj (liściowy). 

2. Pistolota z kaczina (kaczana) 
kuli z barabuli (kartofel) 

a s·zabetka z pytruszćczkie 
a torba z fasuli. 

3. JicLav kozak morkowyj, 
pid nym konyk czesze, 

r.dybaly ho ruski swyni: 
poczykaj kozaczć! 

4. A win wimiv (wyjął) pistola, 
wziev swyni strilaty, 

swyni kuli pochapaly, 
ni czym wojuwaty. 

1 ) Brł barszcz i kapuśniak tinny barszcz). 
•) P1vka = płatek czyli szmatka stara płócienna. 
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51. od K l myji. 

lmo 2110 

t-i:l2.: -§: ___ ..! :j-~~~~3_- -..t~ ~ ;~ ~ •-: t:::--.... -. .. .. .-:.. j:.:j- ł 
E!tjZ=!-~,...~,.....:=J --- ·:F•-• -• =r .. t-" ·~ •=-• :., .,:~ 

Oj t,u,· la uk m•lr~o"lan)l kou k Lun - k01')J, . • . . • 
" J.AptlC&ka :s. p tcruałri..t k6ntu :r. łopu tho•y J. 

Oj Luv la~zek morkowianyj, Iirli:n la zok z Fkrajiny, 
kom;k hurakmryj, k ,nt•k pi•l ll) m pł«":zr, 

a zapoezka z pa ternaka, W) u i la,zka podyhaly, 
kUJitnsr. łopucho\\ yj. pu•·z('k:l j no la~zP l 

2. Pi.·tolat:t 1. ka zi,'.ua, :i. llobu1 laszok pi. tolata, 
kuli z barabułi. ta\ . wyni trylat) 1 

a Rzaht•lk taj z p '·tru z ki, 11 ~ni kuli Jll rhapaly, 
u poehwa z fa. uli. 11i rzćm II'U,j!tll a ty. 

3. A Ridełce taj z kaptdy, r.. IJ ,lm, la-zok i ,z:tl~t•lki, 

trćnH'Il:t z ht•rety, . tav 11 yni ruhaty, 
jak ·i pidjiY czt•utPntchy (l'il'mir- . wyui :-z:Lhlu Jl"lm aly 

taj kła\· JH' t w n·zyj. [ rzp·a). u i c z,; m woju11 at ·. 
'· Zu " im la. zk ollłauuly, 

zo·\\ ,im la zka zjily. 
ni c1.o z la,zka tu'• ly zyly, 

ly,z tremrn:t wkily (ul'il:liJ. 
vel: t•ili (\1 •·:tło~·· i). 

l O. l\'iełki tydziei1. 

Rozpoczyna go kwietnia 1 .. iedziela, na. Małej Ru i W erb
nica., Werllicz zwana. (Obacz: k . A .• ·. Petru zewicza: 06uu:p)'l!Ciil 

AHcRHHKT>, Lwów l 65 str. 3 ). 
Bazyli Jurczeilko (nauczyciel z okolicy pod Kołomyją) powia

da.: n Wełykdeń je t u ludu wiQtem ze w zystkich '·wiąt najwe
selszem, dla tego może, że przypa1la on na wio ·nę i - post zamy
ka.. Już od N1e!łzieli kwietniej czyli palmowej ( .. !egili szut
kowoji), gdy rodzice powr6ciw8zy z cerkwi z swyczenou 
szu tk o i1 ('" więconą palmą, wierzbąJ i udrzając nil\ lekko dzieci 
po głowie, wnowiedzą: 

19 
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Szutka bje - ny ja bju, 
wid nyni za tyżdeń- Wełykdeń! 

o niczem więcej nie myślą, jak o nadejść mającym dniu Zmar
twychwstania Pańskiego." 

Od Poniedziałku białego czyli wielkiego tygodnia (bietoji 
N e gili) robią porządki w domu, a dawniej (jak mówi ks. Pe· 
truszewicz) palili ognie, o czem wspomina jedna z pieśni w i o
ś n i a n e k: nBiełoj nediele pożary horieły. " 

:M:. Ilkiewicz (nauczyciel z Horodeńki) mówi: "W wigiliję 
wielkiego Czwartku zbierają się sprzyja7-uione dorosłe dziewki 
przed wschodem słońca, i tlą do rzek, s ta w ów ; tam oczekują 

wschodu jutrzenki 1). Jak tylko pokaże się na widokręgn, zdejmu
ją z siebie prędko odzienia, skacząc w wodę rzucają włosy z war
koczów, i mówi każda obróci wszy się ku wschodowi : 

Wodaue! na l (bierz) tobi rusu kosu! 
daj mini diwoczu krasu; 

daj krasu denyci 
by'm buła borzo mołodyci( a). 

Mają to robić i stare baby, lecz w innych zamiarac!J. Kąpil!: tak· 
że i mężczyźni." (Zauobony ludu prostego w Galicyi. Rozmaitości 
Lwowskie z r. 1836 str. 217 ). 

W wielką ( wielikodnią czyli białą ) S o b o tę wieczorem po 
cmentarzach niektórych wsi rozpaląją ognie, które gaszą o świ
cie, lub w ciągu dnia niedzielnego; sobótkami ich wszakże nie 
nazywają (Czortowiec). 

Przygotowania do Wielkiej-no~,;y zasadzają się głównie na 
sporządzeniu p a sk i (paschy). Gospodyni piecze zwykle jeden 
kolacz ula gospo1larza, drngi ula siebie, a. W kOilCU i dla JtUde
go dziecka z osobua. Mówią, że czyja się paska rozpadnie, ten 
w tym roku umrze "). (Czortowiec). 

Skorupy v. łUIJY (skarałupy) ze święconego jaja, rzucają na 
bieiącą wodę. (obacz: Rachmailski wetykdeń). 

1
) Wedle l'etru~;zrwicta w żylny,i (żyw nyj ) czetwrr kąpi:~ si~ przed 

wschodem sluł1ra, od: czernoji ehoroiJy. 
i) Pask~t ro,.;lit•?.tH' jJUSiatla wlasno~ci lecznicze i cudowne. [ tak: 

l ) Z poRianyrh okruch1lw paschy wyrośnie majeran (m ar u 1i k a). 
"2) .Mysz, kttira zje z paschy okruchy, przcmieui się w nicdoverzn. 
3) Chor) na kurze blepoty, wyleczy ~Się zjadłszy wątrobę (pieczon· 
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11. Wielkanoc (Wełykdeń). 

l. Czortowiec. W tydzień po kwietniej czyli c w i t o n n ej 
n e d i l i obchodzą tu jak na całej Rusi nader uroczyście W e
łyk d e ń , święto Zmartwychw tania Pań kiego czyli ' w i e t ł ą 
niedzielę 1). Każda go podyni ma już przygQtowaną p a s k ę, któ
rej upieczenie nie mało ją kosztowało zachodów, a którą po na
bożeństwie k iądz · więci na cerkiewnym cmentarzu. Wśród wik
tuałów przeważne zajmnją ta.k:.i.e miej ce jaja gotowane p i a n
kam i zwane , mające korupę malowaną w ri1:.i.nE' wzory (dese
nie) czarne, czerwone i :.i.ółte 'J. 

kc:) ze HWit:C'OIIC'go p l' o s i\:(' i a ('z a l' III' l{ (1, ·i) Bydło taki.c uosta(· 
powinno cokolwirk !lwit:COIH'I{O, !.Hl mu .· it: to n:lldy. ;, ) ( 'lwreum 
na bielmo bydłu, pomal{a p•·och utnrty po Hi!•jakim c· za. i c z jnja 
swi~conego włożone~o w dym. 

1
) Obacz także Wład. Zawadzki ~o: Oura:y Rusi czcnronrj (Htr. 70). 
') Pis:mki maluj:} kobiety '' taki RpoHtih: Nąjpicr11 ua J,ialt•m jnju 

robią i~ (p y 11 z c H i) kr :ki w o kiem u a mit-jsl':Jrh, kfth·e mają 
pozo ta·. hinlemi. l'ot!'m wrzura l< i\: jajo w otlw:u· kory '!. jabloui, 
narlająry, jąjn bann~ i.tHt:! . hJi.<!t't! m n poniek:!tl za t l o, bt•z kfoin·.i 
to operary i żaden inny kolor jaja h) -.it: uit · t' lm) t• ił. I'o w~.i\:t"iu 
jaja z Odll:ll'll, uakł:ula sit: wo'ow kn·ski woskoY.t· na Oli!' tło i 
rzuca Hi<: jajn powtoirnil' 11 t·it·<·z l'Zl'rwnnn zaf':11 · bowauą. ll:aklatla 
nic to ki'!' ł'k, rohi ~itt uarz~dzic>m z hla. zki o~:ulzunl·j w h'ZOIIl'k 
drewnilllJY z tlziurk:! d n zalrl.j'lll,l 11 ani a ;.:-nl':!t'!';.!'ll w n. ku (rntlz:1j 
•·ci fctlry ). Pisauka, ;.:-d ,l .i•! i pu raz t rzl·t·i "rzur:! w t·il'l'Z han1 y 
najczę t'll~l t•z:mwj, hy z:tf:trlltt\1 a(· llil'kloin• wzory 11:1 t'Z:ll'lln, na 
zywa si!: m n !'Zł' 11 a (wt:t'zolla). 

\Vy tawa t•tnn;.;r. 1\nlnlll,I.H\a Jll 'lt tl~ta11 ib1 uacłt·r boga!;! kol 
h•kry<_: (JII'Zt'~'l.ln l:lUO >~ztnk ) pii':Jill'k 1. n'•i.n~t·li iól, jak 11. p. z Za 
hajpolo, \\' •rbiąża, Kniai.dwora, ly.zyna , l ,IJ('Z,\', 1\ nłat•zkowit·(·, 
Nazurny, ('homiakówki, Akn•.:r.nry (de> tniP konikoili w hit·;:u ), B<•
rrzów, l'zortowirt·, 1 laraHymoiw, Ni!'zwiRka, 'l'.\ ~zJ,.,,.,,. ,.,., , 'trzykzr, 
'erafini c, llorodnica n. ll. , Poto!'zyt-~ka, l't•r<·rwa, Brlrluja, Z ża -

wa i t. d. Pi anki z Trkuezy (p. Kolom.) farbowan!' hyly zupełnie 
bez rysunków t. j. glntlko na iliłto (farha z zi<>la ·w. Ja1i kiego 
czyli dziurawca, llypericwn perfora tum). Każda pisanka miała 
(równie jak i w s t a w ki do ko. z ul ) w:! nazw~ szczcgółową. Bo
gactwo to nastręc:tało po o b no ·· ć do poruwuail ry u n ku i c ch u-
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Po nabożeństwie jak najspieszniej podążają do domu, do 
którego przynosi gospodarz paskę, którą poprzednio po trzy-kroć 
obniósł naokoło chaty. W chacie (izbie) stawia ją na śród stołu. 
Gdy ją zacząć mają jeść , gospodarz dzieli najprzód jaje święco
ne zwyczajne (białe) na tyle części ile jest głów rodziny, i po
daje do ust każdemu jego część wprost z n o h. Czyni to na 
odpędzenie febry, mówiąc: Aby wóna sie tak ne wzieła 
d o c h re s t i n y n a, jak s i a n i c z o n e b er· e d o z e l i z a (że

laza). Poczem dzieli paschQ, i kawałki jej rozdaje po starszeń
stwie wszy t kim obecnym; wreszcie jedzą i inne po tra wy, popi
jając je gorzałką. 

W pierwsze święto ror.poczynają parobcy, jeiłen po drugim, 
dzwonienie w dzwonicy cerkiewnej. Kto pierwszy z nich zadzwo
ni, ten najpierw się w t.ym rokn ożeni. Dzwonią tak przez 
trzy dni. 

hanviPnia w 1'1'1:i:ny<·l• powiat:wli; pisanki 7. llorlllll'l'tskiei!'O 111aj;! naj · 
cz~ś<·i~j linij!' prnst!' i 1lo~<: j;tsh:nH· kolor~ : w Ko11sowskim uka
zują si~ <'Zl,;Rto nlll':\zki z przyr(l1ly. l>o wypróżniania pi~anek dla 
r.adwwauia r!'!·hy i!'h ~kon1p Hi.)·wa.i:1 wlościauic tl1·ewniaurgo przy
rz:!<lu :;t~i~owuii' wyrohioH<';:o. 

Pnu Wlatl. Pr:-:yl•yslaw~l;i przr~~ la.i:!<'. w r. 1877 <lo Akademii 
l'mi<:i<:tno;l'i ,,. KralwwiP kiik:11hi<•si;!l lHHlol•nycl• pisaHt•k, dał przy
U·m ohjaśnit·Hic, iż. "\\'szy~tl<i<· f t• jaja s:! malowaue przrz kobiety 
,,. ('zort.>\1'<'11 llli<·szkn.i•!''l', ld•'t~·y >dyuie z h·go rodzaju artyzmu, 
n-dy;i. t.ląd taki.<• pnl'liotłzila wiPika l'ZI:~I· piK:lllek ofiarowauyci.J hr. 
'Vło<lzimirrzowi llziPdn,;z.ITkit•IJIII , ld.irt• jni 11a Wystawie \\'iede!'1 · 
ski<•j (a llast<_:pnit· na l';1rpki1•j) sZI ' ZI'g"lilni<·.is:r.ą na ~irhi(• zwn'orily 
1111 :1;.:-1:. W lit·zhi<• l~ <"11 pisan<'k 01lzn:u·z:1ją :-li<: prz!'d illlll'mi tak 
zw:llll ' 11 lnd11: c· t· r i< n w<· i pt'ZI'tl~tawi:\hr<• l'l'li'.nokiizfaltnc krzy:i:P 
ni<· l11•z ~m:~ ku 11' ~1.1 In l>yzallf,l f•~ki111 lll:ilow:nH·. 7, tyrli or.dohione 
Stu i u l':llllit •lill<'llli krz.1·i.a111i uo~z:! uazw1: h n,. ni e k, jako przrwa· 
żuie mi<:dzy lln<•nlami napotyk:tm•. Nil•kt<ir<· z pisanek są jak11hy 
w 11tyln 111:1urytMtskim. zw:IIH' n Indu w o l o s z kam i, r;dyż. zapewne 
rys<mt•k il'łt Jll't:l'.i•:ty zo:-..tal z Bukowiny lnh !lłnltan. Inne zn•iw 
mają lHLZII'l,;: ~o rok i< l y u r i w t. j. 40 kłillt'nv, l<t<ir:t to lirzba 
d:1 ~i!,; l:ltwo na rysnnku Hpr:nuhi(·, lnltn hyw:\il! pis:mki i wi~kSZI! 
li('zl,ą klinliw naznaannr. \\" km'H'U s:! i takie, kt<irr noszą na Ro
hir will'rnnki n'•iy (g-wiaz<ly) i si<•kirrck, a kszt:tlt tyeh ostatnirh 
n:11lrr ~t:no:i:y!n:t przypomina unrzo.,:dzia irgo formc:. 



149 
~ 

Po obiecłzie odbywają się gry i zabawy na cmentarzu cer
kiewnym, (których opis podamy niżej). 

W drugie święto Wielkiejnocy, wszyscy parobcy, jako i no
wożeńey (w pierwszym dopiero roku małżeństwa żyjący) , wystro
jeni, przychodzą do dworu i do księdza, jak w ogol e do tych o
sób. które chcą uszanować. uszykowani rzędem , trzym~jąc się za 
ręce -(najczęściej przez laskę) i w pochodzie po tępując d w a kroki 
naprzód a jeden wstPcz. Podrhorlzl\ w ten sposób do dworu, na 
którego dziedzieńcu rohią różne ewolucye. już to zwijając się i 
rozwijając jak wą'l., już kręcąc się jak szruba do środka i roz
kręcając napo wrót., to znów w zwoj~ różne ( essy-floresy) po dzie
dzieńcu chodząc. A za nimi, niby tworząc ich ogon, postępują 
młodzi lrb uczniowie, mate chłopaki , ktbre trzymając się również 
jak tamci za ręce. naśladują starszych. Czoło każdej kolumny 
stanowią zawsze star i, a za nimi idą stopniowo coraz młodsi. 
Pocbód ten taneczny ma. nazwę: ser p e n; przygrywa mu mu
zyka złożona ze skrzypiec i bębenka. (Kroki jego określi~y bli
żej i podamy nutę przy opisie tańców). 

Z początku parobcy ci obchodzą z serpenem cerkiew do ko
ła, a odebrawszy każrly z nich od rzędem na placu cerkiewnym 
stojących dzieweząt po jednej p i s a n c e (jajku maiowanem), idą 
z serpenero do dworu, grl,zie starszy ich czyli naczelnik po
chorlu odiłaje panu wszystkie zebrane orl parobków pisanki na 
talerzu, życząc pomyślnych świąt. Za odebrane otl pana pocze· 
sne (w ilości zwykle kilku g-uluenów) bawią się następnie w karcz
mie. Wieczorem zaś nhcllO(lzą znów cerkiew trzykrutnie, w po
dobny sposób jak zrana. 

Odczytywanie. ewangielij ua g1·ohach w Poniedzialek wiei · 
kanocny, w niektó•·yrh tylko wsiach jest zachowywane. Kto ta
kil' p o m i n ki na grobiP roclzinnym oclbywa, zwykł także przy
nosić z sobą jarlto, to jest : parę placków (p e re p i c z k i e) z sć

rem pieczonych p zennych, które kładzie na grobie wraz z kilku 
pisankami i zapaloną świćcą do placków tych przylepioną . Ksiądz 

chodzi z księgą od grobu do grobu w ten sposób zaopatrzonego 
i krótką nad niemi odprawia modlitewkę. Wszystkie te kołacze 
i pisanki wraz z resztkami niecłopalonych świec, zabiera. potem 
diak jako własno~ć księdza, z której i diak także otrzymuje 
cząstkę. 



150 

I tu, jak gdzie· indziej, jest zwyczaj oblewania się wodl\ 
w drugie święto. Oblewane przez parobków dziewczęta, wykn
pajl\ się od tej łaźni pisankami. Czasami polewa kto kogo może 
jeszcze i we Wtorok, i to tern obficiej, że dzieje się to ju~ 
bez ·oknpu. 

Ciekawą także jest modliwa odmawiana od dnia Wielkiej
nocy, a przesłana nam przez Jana Nikityszyna z Horodnicy pod 
Horodenką. w słowach: W nas ludy, de kotri iz starych 
ludyj widnmaly sobi molytwu taku, szczo jiji nyma 
nyhde w pysmach i howori tak: 

' 
"Na mory, na mory, na ,ynym kamyny,- nn. tim kamyny,_ 

cyrkovcie stojit,- a w tij errko,ry Chrystos lyiyt, proster ruczky 
i niikie. Pryjszov do neho swityj Pytro i switij Pawio, wpaly na 
kolinci. Kaiy jim Chrystos: swityj Pćtry i swityj Pawly, byrit kłu
czi w ruki, taj idit i po rilim Rwiti propowirlajty wsim łudym: 

Chto toty molytwy bnde howoryty u:\ Wełykrleft do schid sonci, 
n~. Riżdwo do służby bożojl, i kożdoji dnyny po try razy rano, 
w poludny i 11 weczir, ch to to tu molytwu butle how01·yty,- · to jć
mu butle Ncbo otworeny st peklo zamkneny. Amin!" 

2. Ok o li c a Kołomyi. (Piadyki, N azurna, Szeparowce, O
s krzesińce, Lucza '). nNa Wielkanoc pieką w Sobotę wielkl\ 2 
lnb 3 paski z pszennej mąki, także baby, potem małe prosię, 
pleskankie, i gotują kiełbasy, jaja i pisanki. Rano każdy gospo
darz bierzę paskę, jaja, słoninę, kiełbasę, a przedewszystJdem 
chrzan, i niesie lub wiezie na cmentarz koło cerkwi. Tam stają 
wszyscy parafijanie we dwa rzędy . Po nabożeństwie wychodzi 
ksiądz i ludzie z chorągwiami, obchodzą cerkiew trzy r!Czy na 
około ' i śpiewają: Ohrystos woskre en i t. d., poezero idzie 
ksil\dZ między dwa rzędy paraftjan i paski święci. Po poświęce
niu, zabiera każdy gospodarz swoje święcone, a przyszedłszy do 
domu, mówi: "Obrys to woskres t~ Ci co są w domu, odpowia
dają: W o i s ty n n o wosk r e s! Potem zasiadają wszyscy za stół 
i jedzą najpierw jaja, potem słoninę, kiełbasę, paskę i t. d." 

1
) L. Wajgel: Rys m. Kołomyi str. 90, 113. Nazwa wsi Oskrze
sińce czyli Woskrzesińce (odległej na 4 kilometry od Kołomyi) po
chodLi od prażnyka czyli odpustu na Zmartychw tłtnie Pańskre 
(Woskresenie). 
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"Wspomnąć tu jeszcze muszę o pisankach, które w tej oko
licy dziewczęta nader troskliwie i zdobnie robią i rozdają je 
podcz;as świąt znajomym. Piszą one rozmaite desenie woskiem, 
za p mocą pędzlika, a potem wkładają kolejno do rozmaitych 
barw Barwę żółtą otrzymują z suchych liści kwaśnej jabłonki 

lub z kory ze śliwy, farbę niebieską z łupin ziarn słonecznika, 
a gdy pisanki żółte dadzą do barwy niebieskiej, zabarwiają się 

one na zielono. Barwę czerwoną i czttrną otrzymują z brezylii. 
Do każdej z tych barw dodają ałunu, aby barwa nie puszczała ').u 

"Po południu zabawy następują dziewcząt, parobków i 
chłopców, a wśród nich chłopcy podchodzą pod dzwonnicę i wciąż 
dzwonią." 

11 Drugiego dni<\. świąt oblewają się parobki i dziewki na
wzajem (oblewany Poniedzia.łek)." 

3. lspas pod Kołomyją. Święto to, jakeśmy to powiedzieli 
wyżej, nader dla wszystkich jest poźąclanem , i cieszy wszyst
kich, mimo że gospodyniom przyg0towania do niego niemało ro
bią kłopotu, gdyż trzeba upiec p a s k ę. a niechże ta, broń Boże, 
się nie uda l - Myśl ta jest dla każdej gazdyni straszną; bo 
cóżby powiedział jej mąż, widząc ładniejszą lub większą paskę 
u sąsiadki, a co by świat powiedział? To też godną jest uwagi 
troskliwość z jaką każda. około pieczenia tego cia ta chodzi. Ja
ko- tako jeszcze wywinie się taka. z kłopotu, która ma cały ko
rzec - i dwa - mąki w komorze. bo gdy jej się nie uda jedna, 
upiecze (speczet) drugą , i kwita. Ale jakaż rada tam,·gdzie 
mąż, ściągnąwt!zy się z ostatniego, kup ił mąki na funty, tylko 
na jedną paskę?- Ileż to żona jego duk łada. starań, nim paskę 
swą gotową do poświęcenia na stole zobaczy. Ileż razy pobie· 

') "Nie wszystkie dziewki umicjiJ: p i s a c pisanki; zwykle jest we wsi 
jedna lub kilka celnj:!ryr-h w tej rol>oc·il'. 1>n tych inne dziewki 
przynoszą jaja, i wecllug poelanycle wzorch\ (zroliionyrh naumy~lnie 
naprzód), zamawiaj~! F!ol>ic pewną ilość pisanrk, /\:t c•o tym sztuk
mi!itrzyniom pła<"ą bą<l.l pieni:1dzmi1 l>ądi jajami Na pisankac-h pi
SZ<i konik i (osobliwie w A kreszo.-ach); tych m n Ki być H; - albo 
klinki (kliny), tych ruu i byc według pulłania 40, lub rozmaite 
gwiazdki.u 
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gnie ona do doświadczeńszej sąsiadki z zapytaniem: kiedy i jak 
l'Ozczyniać, ile dać drożdży, jak długo ma kisnąć, kiedy misić, 
a najbardziej: jak , kiedy i w jaki piec ciasto sadzać? A gdy 
już wsadzi do pieca, robi na czeluociech znak krzyża łopatą mó
wiąc po trzykroć: Wo-mnia- ca y Syna y swytoho Du
cha, paska w boru a picz w dołynu! Wtedy to, nie odkła
dając nawet z rąk łopaty (na co i czasu niema.), poruszają się 
na to hasło i powstają wszyscy z miejsca, aby paska rosła.! 
a niech Bóg broni, żeby ktokolwiek w chacie chciał s i e d z i e ć 
lub usiąśc; wszyscy stać muszą ua nogach, dopóki się paski· 
z pieca nie wyciągnie. Lecz za to, z jakim-że zadowoleniem na 
Wełykdeń spogląda ona na świat, gdy widzi, że paska jej, pa
ska biedaczki, w niczero pasce b o h a c z czy n oj i nie ustępuje. 

I w ogóle, od samej już północy z Soboty na W e łyk d e ń 
wszystko co we wsi żyje, jest na nogach; wszyscy twarz so
bie obmyli w hałunci, t. j. we wodzie z miski, w której poło
~ono jajko na czerwono farbowane. Poczem biorą tę h ałun k ę 
wraz z pisankami i niosą na cmentarz cerkiewny do święcenia. 

A wszyscy są poczesani i przystrojeni w nowe ubrania i czekają 
tylko, rychło dzwony odezwą się na s c h o d (pochód) do cerkwi. 

Nareszcie rozlega się głos dzwonu, wzywającego wiernych 
do modlitwy i służby Bożej. Wtedy wszyscy opuszczają chatę, 
a zamknąwszy ją na klucz, udają się do cerkwi. Ojciec niesie 
dwie ogrom ue paski owinięte w ska t e rt y (obrusy; umyślnie 

na ten cel nakształt by s a h (worków) zeszyte, i prowadzi za 
r~kę chłopca, syna; matka zas dźwiga besahy (worki), w któ
rych si~ znajduje gynici (dójuica, skopiee; z płeskanką (t.j. 
serem posma.rowanem po wierzchu żółtkiem od jajka, w misce), 
z masłtlm, jajami, słoniną, solą, c z ós n e ki e m i t. p. wiktuała
mi, i wiedzie za jedną rękę córeczkę, w drugiej zaś trzyma ko
szyczek z pisankami. Dalej znów jedzie do cerkwi bo h acz fu
rą, wioząc aż kilka vasek i takie mnóstwo wiktuałów, żeby ich 
może i sześciu ludzi razem tam zanieść nie zdołało. 

Tak spieszą poboini ze wszech stron wsi, wymijając jedni 
drugich, i przy spotkaniu IWZdrawiając si~ wesołem oznajmie
niem: C h rys t o s o s kres! na. co im spvtkani odpowiadają: 

Wijisteno os kres!- W krótkiwczasie zgromadzili się -;;sq
scy wsi mie!lzkaucy koło wrót cmentarza cerkwi. Weszli na 
cmentar~ i składają paski na około cerkwi na trawie we dwa. 
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rz~dy (co z daleka wygląda, jakoby d wie szerokie ja.sne koleje 
gościeńca). Zanim je ·zcze gazdy mieli czas rozglądnąć ię po 
owych pa kach, a gazdynie rozpowiedzieć w jaki .po ·ób je piekły, 
wychodżi z cerkwi proce ·ya i k. iądz złożone pa. ki · wif!cić za
czyna. I święci je idąc od jednej do drugiej. l'o chwili ju:t ą 

paski poświęcone; już te:i; i gazdynie zaczynają wojim fijinom 
(dzieciom chrzestnym) rozdawać pisanki, a ubogim perepiczky, 
jajka i kawałki łoniny z a d u. z e z m ar l e i go podarze za·. za: 
bierają pa ki i pie ·zą do domów l gdzie (gdy nade zły kobiety) 
po krótkiej dziękczynnej modlitwie za iadają z rodziną du stołu, 

by spożyć · więcone. 

Zabawy na Wełykdeń 1
). 

A) Zabawy dziewcząt. 

l. We w i Czortowcu, gdzie zabawy te mają tak~e nazwę: 
Rozpust k a, dziewczęta zaraz po pożyciu święconego, zbierają 

się na plac o b zerny przed cerkwią 1 i roztloczynają 'We koro
wody. Nadchodzą też i parobcy, którzy już to przypatrują i~ 

tym zabawom, już w gry ró:i;ne grają, już dziewczętom mię ·za
ją szyki. 

') ~adaw 1. ()Je.k:l: Pif'~lli {11d11 "•:alit·.)i1 Lw•iw l :l:ł (llajilki). 
Zegota Pauli: l'ir<ni l. ru. L w <~ni. (L111iw 1. :1~1, l. Ił i). Wł. 
Zawadzki: Ubra::y /{u,i czu·tconrj (I'nzn. Lti~l, ~!J·. 71).- Igna
cy Ilalku: Narodnyi w!I'!JCZa}i i ohriudy (~l·aid:tnk:h L\ltiw l ta, 
11tr. 93); n zywa u n .i t•: 1/uj/u·n. Xuria 1/rdicka (kyrylit':h 
Lwów 1860, 11tr. !'iOti). 

Nazwa ll.tjilck, tam gtlzi jl'j ui:y" aj:t, purlwtłzić i t~ zdaj!' •1tl 
wyrazu: g aj, !t aj,- jak to już zuuważyl Wacław z 011' ka. Wa
gilewirz utrzymuje naw !'t, że nie " Z(.:dzic je ohrhodtJ! na cnH'n 
tarzu cerkiewnym lub n kolo te oż, :tll' i~< lotnio w. nid • aj ri w na 
mogiłkach i uzi ·wczt:ta nucąc pi6ni h:t\1 ią i t: taue:uni kulo w ·mi, 
gdy chłopcy bawią 1\ili "Hwnjc gry: \\ iei:~, gicrclirt:, byka 
i t. p. TaUJie rozdaj;~ dzicwrzt:ta pit-oanki Ulietiom, jak i parob
kom, swojim zalotnikom. Biada żydowi, kttlryby it: wlcnt"zas po
kazał; dokuczaj;~ mu d u i) wr•go, a dr w i:1c i p. u ty UJU w .)Jll'ltWia

jąc, wyg niają. 

:lO 
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l. Worobej (Wróbel). 

Trzy dziewczyny stoją we środku koła uformowanego przez 
wszystkie inne, których bywa. kilkadziesiąt. a które stoją trzy
mając się za ręce, i śpiewają. Po za niemi, t . j. zewnątrz koła, 

chodzą znów trzy inne, trzymając się również za. ręce i śpie
wając: 

52. 
A. B. C. 

l b : r G c l r ~e l r ni l J ==l -c c o gr 1 s s gr 11 
Sam thodtu, ••m chodtu, sam te ja J - du. A ty stary worobeju 

D. 

t&=F gp rc$1 P at 1 Jr,J J l 
sam zahyń, sam zahyń, aam sie uto py. 

l. nuta A. B. Trzy chodzące: Sam chodżu, sam cbodiu, 
sam-że ja jdu. 

2. n A. H. Wszystkie chórem: A dite (dzieci), a dite, 
de-s podiwav? 

3. n A. B. Trzy chodzące: Hrad pobyv, brad pobyv, 
· doszez potopyv. 

4. " C. D. Wszystkie: A ty stary worobeju! 
sam zahyń, sam zabyit, 

sam sie utopy. 
Trzy chodzące przybierają z gromady do siebie czwartą, 

która odtąd z niemi chodzi i śpiewają: 
nuta C. A ja maju bmtjeftka 

C. szrzo pryjidc w 11ediłeitku, 
n D. pt·y wezć my - lipszuju - krn~>zczuju- wołoczy. 

Poczem owe cztery rozpoczynają śpiewkę: Sam chodżu i t. d. 
(jak wyżej), po prześpiewaniu której i chóru, wspomniona czwar
ta. dziewczyna przybiera piątą; po czem znów następuje śpiew: 
A ja maju bratijeńka i t. d. W podobny sposób chodzą dalej, 
przybierając dziewczynę szóstą , siódmą i t. d. aż do ostatniej 
i toż samo śpiewają. W końcu łączą się z niemi i trzy dziew
czyny stojące w środku koła.. 

2. Ohirok. 
Inna figura. Sta.wają dziewczęta w koło, trzymając się za. 

r~ce. Poczem nie puszczając rąk, zwija si~ jedna na drug11c, sta-
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j4c z ni4 oko w oko, przez co formuje si~ jakoby kł~bek (zowfl\ 
to ohórók, obirók. ogórek,- z pączkami kwiatu: popianocz
kie) i śpiewaj!\ na tęż samą nut~: 

53. 
l. nuta C. Zełenyji ohiroczkie 

" " żovteńkii popianoczkie, 
" B. toż my sie wjut. [:] 

2. " O. A mołodi mołodczykie 
n n a mołodi mołodczykie, 
" B. mid, wyno pjut. [:] 

Gdy znów kł~bek rzeczony rozwijają. wtedy śpiewają: 

t~ -G=S=S=~::;ł=G= ·=b~- =$1·=~=;-~ ~ 
ZtleoyJI orhoroezkle tot my ole uwpra)ot, 
łovteńkll poplanocakle tot my oie roawywll)oL 

3. Werbowa.ja. doska.. 

Inna fignra. zwana: w i er z b ową d e s k 4· Stawaj4 po dwie 
naprzeciwko siebie i podają sobie ręce, kładąc dłoń · na dłoni. 
Śpiewąją one: 

Pletu pletu pletynyru 
a na ehloptlv asybynycu 

54. 

Dl dl otlkl 
• aełeoo)l 

wl~nocakl 
rutoe>kl. - brei łueu brll). 

l. nuta A. A plt·ht, pletu pl tynycu, 
~ 

" 
" 2. 
" ., 
., 
" 

" B. 

" A. 

" B . 
., 

a na rhłopci" z bynycu, 
na diwoczki wi~norzki, 
z zcłt•noji rutcwzki. 

A pletu, pletu, tri płoty (sploty), 
a n c•hłopciv suchoty . 

na diwoczki wienorzki 
z z łcnnji rutor1.ki . 

A dalej, gdy mała dziewczynka chodzi po tych rękach, 

jakoby po moście: 
55. 

161! G G G C l r G G l f J' ł :1 
Werbowl)a doSleiJUka doueayeak.a. 
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l. W erbowaja. do!'\zezyczka, u. 
ritortyL po ni Nastyrzka, N. 

3. A Hzrzoż mćni pryweze? pr. 
A jak milyj naiłjlde, n. 

4-. Czerwonii rzohitki, cz. 
zołotii piukiwki, p. 

2. Na wsi hoki hla1laje, hl. 
z wielki mily JHHljidc, n. 

4. Żuk. 
Podobnaż figura. Do tego śpiewy, na tęż samą nutę (nr. 54): 

56 
1. uutn A. 

" " 
n c. 

2. 

3. 

·l. 

A braj żuczy po żuczćni, 
a żur1.yna. po dolćni, 

h raj żurze, !11·aj! 
A hraj żnrzć do suhoty, 
hndnt ~nkni tnj t•whoty, 

hraj Żllt'J.t\ hrnj. 
A hn1j żm·zt'· do neuili, 
undut ~ukni zolotyji 

hraj żuezy, ln·aj ! 
A ln·aj żurzy <lo wivtirka., 
huunt Rnkni szcze-j sznurivka (sznó-

hraj żnrzy, hraj.! [rówka) 

6. :Muź i źinka.. 

Inna figura. Gromada dziewczf\t stawa w okółko trzymając 
się za ręce. Dwie zaś stoją w środku koła spokojnie, gdy dwie 
inne wziąwszy się za ręce, ehoclzą zewnątrz koła i śpiewają: 
Nut.\ nr. r,J. 57. 

l. li w i e: A rhodżn ja po tnrhu, po torb n, 
. woj i żony n{• wytlżn, nć W"}'dżu. 

C:rcomada: A my żoHn W')'dt\mo, w. 
aiC' tohi ne !lamo, n. d. 

ll w i t': A ja pywa naw:n·i n, n. 
swoijn żn1111 prywahin, p. 

l:rnmatla: A my pywo \\ypiPmo, w. 
ft•ht• 1lnhrP wyhjt·mn, w. 

2. ll \\i l': A ('ho!lżu ja po torlnr, po t. 
Rwnji żony 111~ wytlżu, ne w. 

Ur·om:tt.la: A my iouu wydemo, w. 
al<• tubi ll!\ !lamo, ue d. 

]) w i c: A ja mi<'·Ra nawariu, 
sw1iju żonu prywabin. 

<:romadu: A my mieso wyjtlmo, 
tebe dobre wybjcmo. 



157 
~ 

W ten sposób śpiewają dalej. odmieniając tylko jadło, że 
nawarzą: kapust u, borszczy. holubci i t. d., a zawsze odbierają 
od gromady odpowied7,, że ta ich wybije. W końcu, dwie cho-
1 z ą c e odzywają się do owych dwóch stojących wśród koła, 
(mówiąc): 

Żinko, idy do domu, 
bo ty (ci) sie korowa polożyla. 

Dwie ze · rodka orlpowiadaj:r T:tm je(st) najmyt i najmyrzka, 
t:1 nf~:i poplekujut telc. 

Dwie cho(lzące: Żinko, itly do domu, 
bo ty Ria kohyła ożerebyla. 

Dwie ze ilrodka: Tam jr najmyt i najmyrzka, 
t:J. n:1j kohyli dast ohrik. 

D wie ch od ząre: Żinko, idy do domu, 
ho łi kurka kurita wlwrla. 

Dwie ze środka: Tam je uajmyt i najmyezka, 
t:1 n:t.i dm<t im ps7.onR (.je'lć, 

(paszt:)· 

2. We wsiach Harasymów i Niezwiska następujące przy tej 
zabawie widzimy figury: 

6. Worobej. 
Jedna z dziewcząt stoji w 'rodku koła dziewcząt. Zewnątrz 

tego koła chodzi parobek, niby jej mąż, i Apiewa,- wzywając 

ją do odpowiedzi: 

58. 
A. R. c. 

Os l f J. = = l f S S C l G c s s l 
~•m lyju ••m lyju "'" Ie J• J · •lu . A ty uary " roLoju 

aam rahyd sam 7.ahyr\ 81\m sie "ln - py. 

l. nuta A. 13. On. 
n n n 

" " c. 
n D. 

o na. 
On. 
Ona. 

Ram i)jH, Bam żyjn, Ram że ja jdi1. 
A u i ty, a diły, d<•s podiwav? 
Ilt·ad pobyv, lll'ftd pobyv1 doszez potopyv. 
A ty stary worobeju! 
~;am zahyli1 sam zahyft, sam si wtopy. 
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nuta C. Dziewki. 
~ c. 

A ja maju nadijeezku 
szczo pryjlde w nedileczku 

mij bratczyk ridnyj, 
ta posije pszenyczenku 

B. 
" c. 
" B. mij bratczyk ridnyj. 

2. On. Sam żyju, sam żyju, sam że ja jdu. 
O n a. A dity, a d i ty, des podiwav? 

il. 

4. 

On. Hrad pobyv, hrad pobyv, doszez potopyv, 
Ona. A ty stary worobeju, 

sam zahyń, sam zahyń, sam sie utopy. 
D z i e w ki. A ja mąju nadijeczkn, 

On. Sam 
Dziewki. 

On. Sam 
Dziewki. 

szrzo pryjlde w nedileczku, 
mij bratczyk ridnyj, 

ta sko~yt my pszenyczei1ku 
mij bratczyk ridnyj. 

żyju, sam żyjn, i t. d. 
A ja maju nadijeczku i t. d. 
ta zmołotyt pszenycżei1ku 

mij bratczyk ridnyj. 

żyju, sam żyju i t. d. 
A ja maju nadijeczku i t. d. 
to zmcłe my pszeniczeńku 

mij bratczyk ridnyj. 

7. Xostrub '). 
Na tęż samą nutę (dwie dziewki): 

59. 
nuta r-. Piel'WAza. A •lzin doliryj holnhorzko [:] 

" A. cy ~ ni' wlclićł:l molw ko~tri1boczka? 

') Kl:l. A. H. Petruflzewil'z: 06utcpyccKiil AuesuRKli (Lw\iw 1 RG5, str. 
liO) mówi: "Na (krainie prrwyj poncdiclnik Pctrowki nazywajet
sia Rozigram i, i prazdnujPt sia preimuszczestwicnno żonkami. 
W starinu, onic w tot dci1 elloronili sołcmiannuju kukłn muże11kogo 
poła, nazywajcmuju Kostrubo1ikom, gołosili nad neju raznyja 
priczitania i pieli sliedujuszczuju piesniu, peremieżaja zauniwnyj 
napiew s wesełym: P o m er, p o m er kostr u b oń k o,- s y wyj, 
myłyj holnbońko:- została chatka,- jeszcze i sicno
żatka (Mak~ymowicz). W Czerwonoj Rusi Kosh·uboi1ko igraet-sia 
inacze. m. Zegota Pauli: Pieśni ludu rttsk. II. 22. - U Halki: 



nuta C. 
n B. 
n C. 
n C. 

c. 
" c. 
" B. 
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Druga (mówi): Oho, wie umer! 
Pierwsza. Bidnaż moja holowoczko, 

szczoż ja zarobyła, 
szczom Kot~tmba nć lubyb! 
A w tm't1 a w tm't Ko trnboczkn, 
stanu z toboti do śluboczku; 
a wstm't, a wstalt, serce moje, 
stancmo sy razem dwoje, 

a wstmi, a wstai1 ! 

S. Ohirok. 

Przy ogórku, ze zwij3:nia. się dziewcząt formowanym (obacz 
nr. 2) śpiewają: 

nuta C. 
n C. 
n B. 
" c. 
n n. 

c. 
n B. 

60. 
Powyly ie obyroczkic 
a w zolcny popianoczkie, 

taj sic w jut, -
a molocli panienoczkic 

ta sic widdajut, 
a molodi diwczynoczkic 

za rauż idut. 

9. Werbowa.ja doszczka.. 
Troje małych dzieci (horniatko), na łokieć lub dwa. odda

lonych jedno od drugiego, posadzą na ziemi w trójkąt (lub stać 
im tak każą), i całe grono dziewcząt trzymających się za ręce, 
przechodzi między temi dziećmi, przewijając się to w tę, to w o
wą stronę. Przyśpiewują do tego: 

Zwyczai i ob,·iody iz nad Zbrucza (Lwów lHGl, str. 12H): Ocze
widno, czto jnżno·russkij Kostr u b o 11 k o, ożiwajuszrzyj w '1aczalr 
wiesny i pograbajemyj w zakliuczenio jeja, jest odno lice s woliko
rusakim Kostr o m oj u i s J ar i l o m , jazyczeskim bogom wiNmy, 
izwiestnym w zapadnoj Słowienszczynie pod imieniem J ar o b u d a, 
Jar o w i t a.- Nado zamietiti, czto oblnstnojc słowo Kostr u b, 
oznaczajot nieązesu, kndłaja; sliedowatelno jużnorusskij mityczaskij 
wiesniak był predstawliajem s gołowoju wskloczennoju " 
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Wcrbowaja dosuzcczka doszcteczku, chodyt po u~j 

l. Weri.Ji,waja do~zeteczk;l, d. 
cl1odyt po n!·j Nastcczka, N. 

2. Na wsi IJoki lclijii (lelija) 
mylel1koho żylije (żałuje). 

3. Czej mylenkij pryjidc, 
szczos na tu ne pryweze. 

4. Czorni butki z pozlitki (buty z pozłota) 

Nasteczka 

a sukoliko z l<·litki (lity pas, galon wyszywany) 
5. A sukotiku z rysuju (z fałdb[, zfalduję) . 

a mij mylyj z krasuju. 
6. SzczoiJ' czubitkic roclttily (skrzy p i a l y) 

szezob oitkulłki szumiły (szumiały). 

3. Horodnica i Potoczyska pod Horodenką. 

10. Did i baba. 
Dziewczęta w ten sposób bawią Rię na Wielkanoc (Diwkie 

hrajut si tak na wylykdei1). Biorą się za ręce (za ruki; w licz
bie 20, 30 lub 40, :tając we dwa rzędy lub w kółko, i wybierają 
z pośród siebie dwie, jedną za babę a drugą za dziada (gid). 
Baba. chodzi w środku (w sel'edyni) tego koła (krułla), a 
dziad zewnątrz niego. Śpiewają (dziad): 

62. 
~ . . ~ 

2-:l~J -~- .. .::J;-1=-~-Ił-.3::::-,:=,.· . - ~~:.-e~.~-•~;3 .- !~· e=;.::-;;;::3~-~-"'=+~':F--;;=;.=,r::t,:::~~-,.. . _,.._...·:;~~3 -,.._V--- -- ~ lo'--~--" --- --~_,-

Czulom ł.l&ba czt•lum ~id swaryly al u obid •• aryly 81 

aa obid. 

---- -~ •-:--r-~::::::_-:-=_--=.=:=_--=--. --===--~~ Fłiiii{~ .,.- -e-·--- --------·- -------------·------ - - --------------
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Czalam (czołem) halm, czalam gid 
swaryly Ri za ohitl; 
za holowku rzysnyku 
swaryly si do ;;myrltu (z m i r t' z c h u). 

Dziad stara się babę pochwycić, c·.o g1ły mu ::;ię nrla. po
czyna ją niby bić. 

ll. Werbowaja. doszczka. 
Dziewczęta stanąwszy we dwa rzędy, trzymają ię po dwie 

(naprzflciw) za ręce, przeplatając Je, a na wierzch tych rąk wy
sadzają d;dewczynkę. Ta chodzi po rękach ocl jednej pary do llru 
giej, a ta para po której rt:kach prze.Jdzie, spu::;zcza znów tako
we i rozprzęga je, podbiegając naprzód. by się potączyć z przod
kowemi dziewczc:tami. I ta.k dalej łącząc n~ce. ubiegną w ten 
sposób całą cerkiew do koła po kilka razy. Spiewają do tego: 

63. 
l. Wyrbowaja dusze;r,yczka, tloszezyezka, 

rhodyt po ui Xastyezka, Xastyrzka. 
2. Na WHI boki J,".Jijr, l. 

za myłenkiem ialije, ż. 
:3. Witkic witp powije. p. 

z wity mylyj pryji1h\ p. 
4. O jak mylyj JH'yjidc1 pr. 

szczos Nastnuy Jll')"WI' Zt·, pt·. 
5. Ta prywl'zc tzobitkic, ez. 

a pidki'' kie l . po:llitki<', p. 
G. Czerwoniji rzobitkir, c·z. 

a pidkiwkie z pozlitkiP, '/. po. 
7. l\lut ezohitki1• rypity, r. 

a pitlkiwki1• hrynity, hr. 

H. lles Nastnniu lmwala, hu. 
jak <lihrowa pałała, pa. 

9. Horszkom woclu nosyla, no. 
tuj dibrowu ltaAyla, ha. 

10. Ny kuj zazulko w dibruwi, w di. 
ny zbudy nenyc'tku (matk~) w kom01·i. 

11. Moja ncnyczka starei1ka, st 
szcze do toho lychianka, Iy. 

12. Kazała my robyty1 ro. 
w boru karniń kacziety, ka. 

13. Poticzu (potoczę) ja dolotom, <lo. 
a wsi chlopci w hołoto, w bo. 

14. Poticzu. ja pynstynec, py. 
wsi diwczicta uw tanec, uw t. 

21 
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Chłopcy. 15. Tilko na ry ·zyti wodyci, wo. 
Iilko u diwcziet prawdyd, pr. 

Dziewc;.~ta. 1(). Tilko w ri·zyty diroezok, di. 
Iilko rhłopcim bolirzok, bo. 

17. Jichav kowal do lnRa1 do l. 
krywi jemu kolcsa, ko. 

l . Tupa jemu sokicra, so . 
. zcze zdochła mu kobyła, ko. 

12. Rynok. 

Ze dwadzieścia lub więcej dziewcząt stanie w kółko (k r u
bom) a kaida bierze maJą dziewczynkę (rletynu) i po adzi ją 
przed iebie. J ellna za· z dziewcząt tojąca na. boku. przychodzi 
do tego kółka (k rui k a.) i pyta ię najblii; zej z tego koła.: 

N:t ezim liłnjisz? 

Odpowiedi: J!a rynku. 
Pytanie: Hzczo prodaji ;.? 
Odpowicdż: l>ytynku -
Pytanie: Szczo za nin prawysz (i::p.laHz) ? 
Odpowicdż: , im kip i nip i motok nytok, 

i ahy t obi (Iiiko ntct.kic i niżkic o b to\ k (obtłukł). 

I wtedy obie·, pytaJąca i odpowiadająca, rozbiegają ię w d wie 
przeciwne strony i na dany znak wracają na to amo miej ce, 
gdzie taty poprzednio. Ta, która wprzólly stauie przy dziecinie, 
zo taje ju~ n a rynku, ta. za·, któn1. sit-t pó~niła, idzie znów 
na bok i podchodzi do następnej dziewczyny z temi ·amemi za
pytaniami, i tak dalej, dopóki wszy tkie nie obejdą koła.. Zo ta
jąca. zaś na samym ostatku (ua. poslidku) na boku, bierze trochę 
słomy lub suchego l'iiana i r~.uca je między towar1.y zki; te je
żeli zdąią (u s ty h n u t) pocln\' ycir. owe siano w lot tak, aby a
ni ździebło z niego nie upadło m1. ziemię, rozpocz.vnajl\ grę na 
nowo; je:teliby za · choć łoUJka tylko upacHa na ziemię, zaprze-
tają gry i rozbiegają ię mówiąc:. tik a.j m o b o w i; e r y n ok 

b o ryt! (uciekajmy, bo jut. rynek ir, pali). 

13 Żuk. 

Dziewczęta 't11.wają we dwa rzędy, naprzeciwko siebie. 
Każda z pierwszego rzędu bierze za róg swojej chustki podając 
drugi róg dziewczynie naprzeciwko stojącej (z drugiego rzędu); 
poczem trzymając :.ię ch u 'Lek, podnos:ta, ws:tystkie pary ręce do 
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góry. Wówczas pierwsza para przechodzi między obiema rzęda
mi po pod chustkami i podniesionerui rękami dziewcząt aż do 
drugiego końca rzedu, gdzie się zatrzymuje. Po niej idzie po
dobnież po porl rekami i chustkami clruga para, następnie trze
cia i tak dalej aż do o tatnif'j pary, poczem znów pierwsza roz
poczyna. pochócl, za nią druga, trzecia i t. d. W ten sposób kil
ka lub kilkanaście razy obejdą cerkiew do koła, śpiewajl\o 

przytern: 
64. 

1&, r8 e e 1 c s c c=l r G c 1 J 1 
"' A \\ 11Ab 7.0 ho iunn nka . . • • 

roiout . Ją. ru c l'yńka hrlij łuo·y h raJ l 

1. A w nasi.Ulw Żllt'Z,\ ' a'Jk:l ;,, llr:1j i.nr·zy tln pit•tnyt·i 
zołot;~j~t ruezya'tka, lnulut Hukni i spitlny<"i, 

h raj i.Jli'ZY, Ju·aj! h raj i.Iwzy, h raj! 
2. llraj ŻU<'ZY do wi,~tirka ti. llraj i.un~y do suboty, 

lmllt> sukni i RznuriwkH, hutlut sukni i czohoty, 
hraj żuczy, IJJ'<\i! hraj inrzy, liraj! 

:1. lJraj ŻI!<'Z.)' UO H)'l'ydy 7. ,\ho nl)lll suknill kr:tjty, 
butlut naszi WRi pyrytly, :dw myne za 111nż <lajty, 

lm1.j żuczy, hr:~j! Jn·aj żnc~y. h raj! 
11. llraj żut'zy do czytwyrka, 8 . Suknin m)ni n,r zkrajaly, 

damo tohi Hrihla .i złota, za mut mym: ny tlawaly, 
!t raj żur· :~.y, hr~. i! hr:1j i:uczy. hraj ! 

!ł. P07.)'C7. ty uam okułHI:l, 
west.v (worlzit·J inka do holuta, 

hr:łj ŻUCI .• \, hr:tj ! 

Niekiedy zabawie tej w :i.nka ptzeszka<ltają (ro bj i i m 
zbytki) chłopcy podrostki (Laki s.} retlni), którzy porhwyciw
szy sięzasieraki rpoeziplejnt "i za sardakie) , poczynają 
sit: wówczas ha wic w ll o łowy k a (jal.'lrzębia) i z;tl,iPgłszy dziew
czętom z huku tlrogG, u<l!'rzają n<t nie gron111<lą z całej siły, roz
praszając i obalając je wśrótl krzykn i pisku na ziemię. 

14 Pyrypylyczka. 

Dziewczeta . taną w koło (k r u h o 111) i biorąc w środek koła 
jednę, którą nazywają pyrypyl y czka (przepiórka), kaią jej 
tu stać lub siedzieć i zważać na jej ruclly i wezwanie. Więc 

śpiewają jej następującą piosnkt;: 
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O pyrypy łyczka ma1a ue wy • lycalr.a, 

~&jł -{l· -łj --;§:~-f=E::ffi-·-ti-~--~--j----~ "'- . - -·· . -- -.,-- ~- ...... - - -· ------ - • ~fL- -- · --; - + ,- - --•-...... -++'- -=+:::t: ---- - - f-: . ta . _,_T~_,., · "--11-- ,___ ------ - _ __ .,_ --r - - "'-:- -- --~---"'- ·- - - ----
tut łmllł UH nyma taj podull.7. \\ y bole. 

l. Oj pyrypyłyczka- mała ny wylyczka, 
tut buła, tut nyma,- taj pidoszwy bole! 

2. Oj pyrypyłyczka- mała ny wylyrzka, 
tut buła, tnt nyma, taj kolinci bole. 

3. Oj pyrypyly<'zka - mała ny wyłyczka, 
tut lmła1 tut n)·ma- taj IJoezerzkie bole . 

. J. Oj pyr-ypyłyczka - m:iht ny wy łyczka, 
tut bul:t, tut nyma taj kryżcl1k:t hole. 

f1 . Oj pyrypyłyczka - mała ny wyłyczka. 
tut buła, tut nyma - taj czyrywcc IJoły. 

li. Oj pyrypyłyczka- mała ny wylyczka, 
tut buła, tut nyma - taj płc<'zynka bole. 

7. Oj pyrypy]y('zka- mała ny wyłyrzka, 
tut buła, tut nyma - taj boridka bolyt. 

8. Oj pyrypyłyczka - mała ny· wy łyczka, 
tut buła, tu nyma - taj zuby bole. 

9. Oj pyrypylyczk:t - mała ny wyłyc·zka, 
tut buła, tut nyma ~ taj łyrzko IJolyt. 

H> . Oj pyrypyłyezka- mała ny wyły<"zka, 
tut hula tut nyma - taj O('I.C'łlka hole. 

1 l. ( lj pyrypyły(·zka - mała ny wy łyczka, 
tut hula, tut nym:1 - taj holowka hołyt. 

Podczas tego śpiewu, dziewczyna siedząca w środku. za 
kaidym wymienieniem w~pomnionych czę?lci ciała., chwyta się 
(łowy L s i) skwapliwie wymienionej części, więc kolejuo bierze 
się: za. nogi, za kolana , za. boki, kr1.yie, i.ołądek (czy re"' ,, 
trzewia), plecy, brodę, zęby, policzki, oczy, głowę. Gdy potem 
zaśpiewają: 

l~- Oj pyrypyłyczka - mała ny wyłyrzka, 
tut hula, tltt nyma - wi.c mył<'ilkij ide. 

wtedy 'uspa.kaja. się przepiórka i śmiać poczyna. Po prześpiewa
niu wreszcie: 

l :3. Oj pyrypyłyczka- mała ny wylrrzka, 
wic mył('ilkij idio - cr.yrywyczki nyse, 
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kła zczą wszystkie w ręce (p ł e s z c z u t w s i m a w d o łon i) 
rozchodzą liię. 

(Obacz Lud Ser. IX, str. 259. Obrączka). 

4. Wieś Podwysoka pod Horodenką. 

15. Doszezyczka werbowa. 
Dziewki idą rz(!dem (od kamienia do kamienia). 

66. Podwysoka. 

lf- 2--•--•-- • ...... -- -- ~- - --~j-~~i --~~~-- ~-~-~-~-1 
=·-:D::';i: "'- ~ .::~=-- - ·=-=~= ~-=4':± 

WerLowaja 

l. W Prhowaja <lf'>Rzrzyczka 
ta clwclyla pc'> nij NaRtcczka. 

2. Ta widki mylyj pryjlrle, 
ta szezuż win my ni pryweze 'l 

ii. Cz{•rczytyj poj:u; p!J·wcze darnnok. 

16. Żuk. 
67. 

Ei::f:F.:-... -r1-:•-1~t·-*~ -~-~I-f-~_,. -=~3-:J · j 
!:~--· -- ;·_ ...,~_ .. ~-~- :r- - '.1- _t;; ..:~ -. _.;::'r:.+:=::.== ::t:.;-r·~ 

Ta ł: hocl ) t i ul" ftu ŻIH'J. ) 111 , !naj iu,·z6 h raj 
11 cliw cz) na po l.. al ) ni, 

l. Ta ehodyt żuk JlO ~u<· l'.yni, 
a divczyna po kalYJii -

hraj ilH·d. hraj! 

~. Myli (mile) moji oh(•roczki1 
Zf•leni wam pukiPnot•zki, 

hmj żuczll, hraj! 
3. Bndy i.ukaj ukołota, 

\\ply ( powi e;;(·) jd1i> do 
l1raj ŻII I' Zt· 1 ł1r: •.i! 

!l. Okolica Kołomyi i).- "Po południu idą chłopcy, parob
cy dziewki na cmentarz koto cerkwi, dzielą się na oddziały, 
t. j. parobcy osobno, dziewki o!<obno, a osobno chłopcy ;i bawią 
się. Dziewki biorą się za chustki, tworzą koło i bawią się 

1
) h Wajgel: Rys Jn. Kołomyi ~tr .. Ul, 113. 
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w per e p ił k y, przyczem różne śpiewają pieśni. Pi:\robcy skaczą 
rzędem jeden przez drugiego, i to nazywają łozy." 

17. Diworojuwa.ty. Lur_ta.. 

,Dziewki bawią się diworojuwaty, t.j. zbierasię ze20 
dziewek· z tych 18 łączą się po dwie i odchodzą na kilka kro
ków od d wócb pozostałych, tworzących bramę. Wtedy tych 9 
par śpiewa: 

Pustit-że nas, pustit-że nas, diworojuwaty! 

A te dwie odpowiadają: 
N e pustym o, n e pustymo, mo ty połamani. 

Wtedy tych 9 par, jedna po drugiej biegnie przez wrota otwar
te, a przed ostatnią parą ręce :::puszczają. i w ten sposób wrota 
zamykają. Tych 2 pozostałych tworzą znowu bramę, a pierwsze 
przył4czają się do tam tych i t . d." 

6. lspas pod Kołomyją. 
Jak skoro tylko wstali od stołu, przy któ1·ym jedli świę

cone, wszyscy, a zwłaszcza młotlziei, pamiętni Z a b a w e k n a 
W e łyk d e ń , pośpieszają na cmentarz cerldewny brat y ~s i 
(grac\ zabawiać się w gry). Grają w następujące gry. Dziewczę
ta: w Dżelmana, Obiroczki, Żinku, Perepełki. Worotarie, Żu
ka i t. p. Chłopcy i parobcy: w Derkaczie, Dwona, Fosta, Ror
szczyka, Kota. Krutoho riedu, J,ozy, JJubka, Pereskif~zki, Pyp
ki, ~ziekata. Zabawy na Wełykrień Trwają pr~ez trzy dni. 

18. Dżelman 'l . 

Jest to gra ieu. ka; więc bawią się w nią dziewczęta i 
mołodyce w następujący posób: Dwie dziewc7-yny sta.wajq obok 

1
) Nazwa ta rozmnjicic przrz aut cli·,·, w tłum:u:zoua, ma wedle niektó

rych wyrużn.ć og•Howo oso be: i) da, arrndarla Ze Imana ( n.lomoua) 
dzierżawiącego niegdyś dorl10dy eerkiewne.- Dr. K. Szulc (llfythol. 
sł'owiatl.. Pozna.it 18R0, Rtr. l H) powiada: <.:ze i li tćż Słowianie 
n au- odrzaitsey bóstwo Zir1ni pod nazwiskiem Z cm cne, Czesi pod 
nazwą ZerneR-mat i, Litwini p()(} nazwą Ziemiruikas, a Połąbianic 
pod Jutzwą Zemcnik (w pobkith picśniach ludowych Lóg Zclman-
Zcmlrm !'). 

Nazwa Zelmann. pojawia i~ atoli tylko w pic~nia<' b wielbnoc· 
nych Rusi czerwonej (w Galicyi), na Podolu i Wołyniu. 
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siebie, trzymając jerlna. za jeden kuniec ch u tki prawą ręką, a 
druga za drugi koniec tej chu tki lewą ręką, a tuż przy nich 
stawa trzecia przedstawiaJąca p a n n ę u a. wydaniu. Re z ta dziew
cząt w ilo' ci nieograniczonej (ile ich ię 11najduje) połączyw'zy 

ię za pomocą trzymanych chu.·tek w szereg , chodzą po cmen
tarzu, aż w końcu przybywszy do wymienionych trzech i sta
wając przed niemi, śpiewają: 

68. 

l+ _ _____ i9 j . --- _,'L_,.,_j __ 
if -2- ----- -~--- - · ::1~-------~ - -----~ - - - t- - .-: ~ -~ ·11- - · .- -· -~- -~-t--· 
-"- ~ wl -~ =---~== - - ;i-,1 ,1->; -loo'~::= 

Ji1l ~ ji1lc Dn:lrnan, j1de jlde 1\'ikuUrat, 

l. Jiuc, jiue Dzclman, 
jide, jide wiko-brat, 
jidf', jide !Jzelmanowa 

sze!Śko-rouzija. 

Na to odlJowiadaJą owe 
jąca p a n n ę milczy): 

(t. z. Jeclzie, jedzie Dzelman, 
jrdzie, jedzie jego brat 
jedzie, jedlic I>z Imanowa 

WtiZ)'titka rodzina). 

d w i e (gdyż trzecia przed tawia-

:!. 'a tłoLryj de1't lhelumn, 
na doLryj cld1 wikoLrat, 
ua doLryj c\(•fl HzC'lmanowa 

,.;tt·śku rotłzija. 

O aleJ śpi e w a ją w ty · t ki e i odpowiadają d w i e, na prze
mian w ten spo.:ób: 

W zystk i e: !lwic: 
:3. l'otłaj zdorow l lzl'lmau, 

podaj zdorow "ikohmt, 
podaj zdorow J>zehu:uwwa 

t-ze. ko - rotłzija. 

5. Za pannoju Dzehuan, 
za pannoju wikoLrat i t. d. 

7. .Naqgiw~kyj (iydow ki) lJzclman 
na iygiwskij wikobrat i t. d. 

U. Buwaj zdorow Dzrlman, 
huwaj zdnrow wikobrat i t. tl. 

l. Za t' Z) 111 lnde J)zrlman, 
za t'Z)lll lutl • wikobrat, 
za czym lud(• Dzclmanowa 

bzt•.' ko-rodzija i' 
łi. • ' a jakij grunt Dzielman, 

na jakij grunt wikobrat i t. d.? 
l' .• J-a u na. panna ny wro la, 

j ·a ko~Jzulka ny wszyta, 
nic - ny damo! 

Tak śpiewając cały ów szereg dziewcząt, idzie po pod tę 

cllutkę, którą teral tamte dwie stojąc:e podniosły do góry, ob
chodzi po za. niemi w kółko i stając znów na. tern amem miej-
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scu, na którem s lat przed chwilą, powtarza śpiewy powyższe, 
z tą tylko różnicą, że już nie powiada ku koi1cowi drugi raz: 
na żygiwskij Dzelman i t. d., tylko wy111ienia. jaki " inny 
grunt, n. p. N a. wir m i n ck y j D z e l m a n i t. d., na co te znów 
odpowiadają toż samo: J-a w n a s p a n n a ny wrosła i t. d. 
I znowu ich puszczają po pod wyniesioną do góry ch u tkę, pod 
którą idąc szereg wspomniony, śpiewa: Buwaj zdorow Dzel
man i t d. i po ra.z trzeci przychodząc na swoje pierwsze mieJ
sce, toż samo powtarza. wymieniając ku końcowi znów inny 
grunt, n. p. n i m e ck y j, za co podullnie jak i wprzódy bywa 
odprawiany słowami: J-a w nas van na ny wrosła i t. d. 
Zabawa ta powtarza się jeszcze kilkakrotnie z wymienieniem in
nych jeszeze gruntów, n. p. wolowskyj, wt:gierskyj, pol
skyj. moskowskyj, francuskyj i t. d., ale za każdym ra
zem szereg odprawiany bywa z niczem. Aż dopiero, gdy• śpie
wając powyższą pieśń, wymieni na. odpowiedniem miejscu: N a 
rusIły J gr u n t D z e l m a n, n a. rus k y j w i ku brat i t. d., wte
dy tamte dwie śpiewają: 

J-a ir nas panna yzrosla, 
y koszułka uszyta 

tobi ji damo, 
i puszczają znów cały szereg dziewcząt po pod chustkę. 

19. Źinka.. 
Lecz szereg ten, przeszerllszy i postępując dalej, nie zabie-_ 

ra wspomnioneJ dziewczyny trzecieJ (p a n ny) z sobą, ale (cią

gnąc Jakoby dalej grę Dzelmana; idzie bez niej znów na swoje 
dawne miejsce, staje przed dziew czQ lam i, i nowy zaczyna się 

śpiew wszystkich, na który tamte dwie odpowiadają: 

69. 

Śpiew. l ł' : ł G t!] l r U l J (i 
Oj ja chodiu 
awoju tonu 

Wszystkie: 
l. A ja ehodżu po torhil, po torhi•, 

s woju żonu ny wydźu, ny wydżu. 
;:1. Ja horivki natoczu, natoczu, 

ta ja jej i wlkupiu, jak achocz u. 

po torhu. 
uy wydtu 

po torhu 
oy wydtu. 

Dwie: 
2. A my jej i wydymo, wydymo, 

tóbi jej i ny damo, ny damo. 
4. My hori\ku wipjem-o, wlpiemo, 

tobi żonu ny damo, uy damo. 



5. Oj ja chou:lu po torb u, po torhit, 
swoju żonu ny wyużu, ny wyużu. 
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6. A my jej i wydymo, wydymo, 
tobi jej i ny damo, ny damo. 

7. Ja duducz ku (dydek) po koczu, pokoczn, 
to ja żon u wlkupju, jak schoczu. 

8. My duducz ku jo~mcrno, jozmemo, 
tobi żony ny damo, ny damo. 

9. Oj ja chodżu po tm·hit, 1JO torhit, 
HWoju i.onu ny wydi.u, ny wy•lżu. 

11. Ja czcrwonyj (dukut; pokorw, po koc., 
swoju żon u wlknvju, jak srhorzu. 

13. Oj ja chodżu po torllit1 po torht't, 
swoju żonu ny wydi.n, ny wydżu. 

15. A ja woła zat·iżu1 zariżu, 
swoju żonu wikupjuja.k schnezu. 

10. A my j('ji wydymo, wydymo, 
t obi jej i ny damo, ny damo. 

l 2 . .My czcrwonyj ozmemo, j -ozmcmo, 
tobi żunu ny damo, ny damo. 

14. A my jPji wy<lymo, wydymo1 
tobie i<'ji uy damo, ny damo. 

1(\. A my wola yz-zimo, yz-zimo (•Jćmy) 
tobi żonu ny damo, ny damo. 

Pieśń tę powtarzają kilkanaście razy: przechodząc po pod 
chustkę za każdym razem, i wymieniając na właściwPm miejscu, 
zamiast woła zariżu, inne zwierzę n. p. korowu, konie, 
tele, łoszie, wiwcu, kozu, capa, swyniu, psa, kota, 
husku, husaka, kurku, kóhuta, kaczku, szczura, mysz, 
błochu i t. d. zariżu; dwie zaś stojące odpowiadają, gdy 
zwierze przedstawia kąsek smaczny do zjedzenia: a my kurku 
(i t. d.) yz-zimo, yz-zimo; gdy zaś jest niejadalne (n. p. 
pes, mysz, b locha): a my jeho kynemo, kynemo (rzuci
my). WreszciP szereg cały dziewcząt, udając niby zagniewanie, 
zatrzymuje siQ na swem pierwszem miejscu i zaprzestaje śpiewa<'. 
A wtedy odzywają się owe d wie: 

70. 

Dwie. ~{-]fin l ffi{ffilnl H)i l r ;; l J 1 
Ta odcn wił y<-ware-uyj A Ie dm hyj yz peczcoyj prlorz a,.:acho prle~. 

Wszystkie. * : J cc l d~ c $ c l c $ n ;: ~ $ ; G s l 
Nic ny bu -d u lycbos JUAty e y-na wcoy - la, mo-jo dy- kle 

tiłh i' 1J 1. r c g l J l :J 
&wo-lo-czy-la jlt ho u - ma. 

22 
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Dwie: 

t. Ta oden wił (wół) yzwarenyj, 
ałe drul1yj yzpcczenyj, 

priecz, swacho, priecz. 

Wszystkie: 

2. Nic, ny budu; 
lychos (licho-ś) maty syna uczyła, 
moje dykie (dziecię) zwołoczyła, 

jiż ho sama. 

I tę także pieśń powtarzają kilkokrotnie; wymieniając za
miast wołu (w ił) rozmajite inne zwierzęta. i ptaki. Poczem, za
kończywszy w ten sposób h raty w D z e l m a n a, rozchodzl'a się, 
by po chwili rozpocząć inną grę. 

20. Ohiroczkie. (Ogórki). 

Dziewczęta i mołodyce łączą się za pomocą końców chustek 
w szereg. Dwie dziewczyny na jeduym końcu szeregu będące 
podejmują ręce z chustką do góry, a dziewczyna znajdująca się 

na drugim końcu szeregu, idzie po pod tę chustkę prowadząc 

za sobą wszystkie inne. Gdy cały szereg przejdzie przez tę bra
mę pod chustką tak, że kolej nadejdzie wreszcie i na. jedną z tych 
które ręce trzymają do góry, a. miauowicie na drugą z rzędu, 
wtedy ona, zamia.t~t iść po pod chustkę, robi tyll\o pół obrotu 
w tył, i zatrzymuje się, skutkiem czego chustka stanie a raczej 
zwinie jej się tylko na karku, co znaczy ~e ju~ s i o dyn o h i
rocz ok z a wy w. A wtedy pierwsza jej towarzyszka i przo
downica, puściwszy chustkę, łączy się z ostatnią dziewczyną 

z l.)zeregu, Poczem druga ta dziewczyna a obecnie pierw za 
w rzędzie, podejmuje teraz do góry chustkę którą trzymała 

w drugiej ręce a za pomocą której złączoną była z trzecią 
w szeregu dziewczyną, pierwsza zaś (ju~ teraz z przeciwnego 
końca) dziewczyna idzie znowu z całym szeregiem po pod tę 

podniesioną chustkę, wskutek czego dr u h y j o h i r o e z ok z a
wje s i. W podobny sposób z a wy w aj e s i trzeci, czwarty i t. d. 
ogórek, aż do przedostatniego. Podczas zawijania się tych ogó
reczków śpiewają: 



171 

71. 

~-~--~__};-~-:::t'l~~~1~2do --=-L -4T~~~- _,::--- - .-:.-• =rq --- : 
-;t- --=-11.:.1,. - -r.-.- -- --=e =--=-
-."--- --... ---.J-',1 ---- --

Lu-bi nuzi o- hi rottki u-wywoj - te sl ----
a mo·lo·gi mo· łoclczy·ki na-pywoj ---- te - al. 

l. Lubi naszi ohiroczki, 
zawywajte si -

a mologi mołodczyki, 
napywajte si (lub: żcnychajte si). 

2. Ohiroczki naszi lubi 
zawywnjut si, 

a mologi molodczyki 
żcnychajut (v. napywajut) si. 

3. Ohirorzki jak yzrogi (urodzą) 
mcmo prodawaty, -

a peredna jak yzmylyt (zmyli) 
memo si smijaty. 

4. Obiroczki yzrodyly, 9. Ta my e-cho łeginyki 
a my prodawaly, - cilu ~ymn żdaly, 

a peredna ny zm 'lyłn, ta szoby my koło ccrkwy 
my si ny smijaly. ohirki zawywały. 

5. A ny dywuj, towaryf;zko1 l O. Ohiroczki pupinoczki 
chot'bym pomylyła, tak si wjut, 

l10riwoczka dobra buła, a mułogi mołoilrzyki 
ja l:ii ponapy la. mi d, wyno pjut. 

6. Ta my hy wam il'~inyki 11. Obiroczki pupinorzki 
po pil'lanci daly, . tal< si zawywaj ut, 

koby-ste nam uliirvn:ki a mologi mołodczyki 
ny Jll'rcrywaly. medok popywajut. 

7. Ta nn· lly w;nn '''g-inyki 12. Taj u łuzi rlzełene1\klm 
~'·' .i po drnlli daly, za-yr-zało (zarżało) łoszi,-

kuhy-~:;tr nam olJirorzki ta ehto bnde tak spiwaty, 
ny percrywaly. jak my widdamo si. 

8. Ta my by wam leg-inyki l :1. Ta ku wala zazułeczka, 
horilki kupyly, taj lmdc kuwaty, 

koby-ste ~;i łeginyki ta je druhi giwrzi toczka, 
Jo nas ny mi zicly. szo mut tak spiwaty. 

Śpi e w a n ki te powtarzają do poty, dopóki się wszystkie 
ogórki nie zwiją (w s i o h i roczki n y z a w jut). Co gdy nastąpi, 
poczyna się znów w taki sam sposób r o z wy w a n i e o h i rocz
ki w, przyczem też same śpiewają piosneczki, zastępując tylko 
wyraz zawywa ty wyrazem roz wy w a ty. 
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21. Perepełki. (Przepiórki). 

Dziewczęta stawając jedna przy drugiej, tworzą kółko. 
W środku tego kółka staje jedna, której dają nazwę per e p e ł
ka. Wtenczas śpiewa kółko: 

72 

l ®1 
: b tU l r !t l ;1f9 11 J p l rłf1 J l ; ,n =l 

Na-azu pe - re pelku 14 ho-lo - wa bolyt ta holov - ka bolyt. 
Tut bu-la tut nymo., pc-re-po - lo~ - ko, pe·re - po - lań· ko. 

t. Naszu perrpełku 

ta hnlnwk:1. hołyt [:]. 
'fut buła, - tut nyma, 

pm·ep<'lOJika [:]. 

Perepełońka pokazuje wtedy na migi, że ją niby rzeczy
wiście h o ł o w k a (głowa) boli, i zmienia swe położenie t. j. 
staje na. innem miejscu w kółku . Poczem powtarzają dziewczęta 
tę samą co wprzódy zwrotkę, zastępuJąc wyraz h o ł o w k a przez 
wyraz r u c z k y, dalej n iż k y i t. d. a perepałka za każdym 
razem pokazuje na migi, jako ją rzeczywi~cie ta część ciała boli, 
i zmienia swe miejsce w kółku. Gdy się perepełka całkiem roz
boli, wtedy śpiewają: 

2. Oj pereprłouczyn 
ta ny-lnhyj ydi: j:], 
taj percpełol'lci 
{'h;mdoloi!z(•zi wezc [:J. 

Perepełka u łyszawszy to l pokazuje na migi l że nie chce 
c h a n d o ł y ·z c z i w (starych chodaków czyli postołów) a. dzie
wczęta śpiewają: 

3. Oj pereprlonrzyn 
ta myle1ikij ydc [:] 
ta percpelonci 
czcrcwycl'lki wcze [:]. 

I>erepełka. z tego się cieszy. a dziewczęta śpiewają (nuta 
nr. 71): 
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4. Ta ozmy i prreprłko 5. Teper eobi prrrpdko 
po pid bocze1iki, ta podakicz sobi; 

ta ubuj ei (obuj się) perepełko kotru sobi spodobajesz, 
w czerewyczri1ki. totu uchip sobi: 

Perepełka• wtedy udaje jakoby naciągała na nog~ i obu
wała się w trzewil~i, poezero podskakuje, chwyta jedną z dzie
wcząt z kółka i stawia ją na swojem miejscu w środku tegot 
kółka, sama zaś zajmuje jej miejsce w rzędzie dziewcząt. I zno
wu~ zaczynają śpiewać to samo co śpiewali od początku aż do 
końca, a nowa perepełka pełnia toż samo co spełniała jej po
przedniczka. 

22. Worotarie. 
Dwie dziewczyny stoją, trzymając się za końce chustki. 

Reszta. dziewcząt połączywszy się za pornorą chustek w szereg 
cały, przychodzą a stawając przed temi dwiema, śpiewają: 

~toro-t..eC'z- L;a. a uuot nam &a d.Jr we1eP 

Szereg: 
1. Worotariu, wnrotarel'zku, 

utwory· ż nam woruteczka ! 

Dwie: 
2. A Rzczoż nam za pau jide, 

a Rzczoż uam za d:tr wrze'! 

Szrreg: 
~. Dzolote dzrrniatoczko, 

uajkrajue dykiatoczko. 

Dwie! 
l. Naj si kalyuka lomyt -

naj si perrtlna Rkłonyt. 

" zr.rt>g: 
fi. K:llynka !->i wlmuyła, 

pl'reclrw Ri :;klonyła. 

Przed tą ostatnią zwrotką śpiewu poclno. zą te dwie chuRtkę 
nieco do góry, a przodkująca (peredna) wraz z całym szerf'giem 
po pod nią przechodzi. Ostatnia zaś dziewczyna odłącza si~ od 
szeregu, a właściwie owe dwie chustką ją odeń odcinają, by przy 
nich pozostała i śpiewać im pomagała. Szereg tymczasem obszedł
szy je na. około, wraca przed owe dwie (już teraz trzy), śpiewa 
to samo co wprzódy, przechodzi po pod chnstką, i znów tym 
trzem jedną ze swych towarzyszek pozostawia, i tak dalej- aż 

dopóki w szeregu dwie ich tylko pozostanie. 
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23. Żuk. 

W Żuka bawil\ si~ dziewcz~ta i mołodyce, jak nast~puje. 
Stawaj!\ najprzód we dwa rzędy. Potem, dwie stojące naprzeciw 
siebie, biorą się za ręce w ten sposób, że tworzą z rąk swych 
mostek. Obok tej pary staje druga para łącząc się i skład~jąc 
ręce w ta.ki sam sposób, w mostek; następnie trzecia para, czwarta, 
pil\t& i t. d. Na mostek pierwszy wysadzą dziewczynkę, kt<>ra 
chodzi po tych mostkach, trzymając się za głowy lub ramiona 
par mostek tworzących. Pars., której mostek już został przez 
dziewczynkę przestąpiony, opuszcza swe stanowisko i idzie na· 
przód nie puszczając rąk, gdzie znowu staje i stoji dopóty, do
póki dziewczynka powtórnie przez jej mostek nie przejdzie, po
czem na. nowo opuszcza swą pozycyę, idąc naprzód. Tak obcho
dzą cmentarz naokoło cerkwi, przyczem śpiewają: 

74. * ... dl! ą s}',, {J ;;q J l 
Oj cho - dyl iulr. po iu-kach, hnj zu-czł hraj. 

1 glw ·e•y-oa po ru - kacht 

1. Oj chodyt żuk po żukach, 
a giwczyna po rukach, 

hraj żuczć, hraj! 
2. J-a szo zabrav, taj propyv, 

giwci sukni u ny kupyv, 
Ju·aj żuc·zc, l1raj! 

3. A żuczyrba mołodl'l'lka, 
na ni sukni dzełenerika, 

braj żuczć, h raj! 
4. Odyn łubyw, 1mkniu kupyv, 

druhyj lubyv, sukniu propyv, 
hraj żucze, hraj ! 

5. Kupy sukni u, daj talary, 
by si ludć ny smijaly, 

hraj żuczć, hrąj ! 
6. Ny wart sukni szcstak:\1 

koły nyma serdakA, 
hraj żuczć, hraj ! 

7. Spidnyci wart czerwonoho, 
można wziety chot' do czoho, 

hraj żuczć, hraj ! 

8. Dodaj -ell hrav koło Widni, 
cc czoboty ny potribni, 

h raj żnczć, hraj! 
!l. Bodaj-cl1 hrav kolo Lwowa, 

c·e szczc sukni ny hotowa, 
hrąj żuczć, hmj! 

10. Zażcly giwko do Negili, 
I..HIUUt Allklli ny takiji1 

hraj żucze, Jmtj ! 
11. Zażtly giwko do Suboty, 

hutlut fmkni, t:\i czuboty, 
l1raj źuczć, hraj! 

12. Oj chodyt żuk żukamy, 
a ~iwczyna rukamy, 

braj żuczć1 hraj ! 
13. Oj chodyi żuk po zarinku, 

a giwczyna po brrwinku, 
hraj żucze, hraj ! 

14. Oj chodyt żuk źuczynoju, 
a giwczyna ruczy n oj u, 

hraj iucze, hraj l 
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15. Abo myni sukniu krajte, 
abo mene za mnż dajtc, 

hraj żucze, hraj ! 
16. Oliju ki (wolę cię) za muż daty, 

niż ty maju snkniu kr:\ty, 
hmj żucz6, h raj! 

75. 
Nuta nr. 71. 

Puskite nas, puskitc nas 
j ·a w kraj woju waty. 

Ny pustymo, ny pustymo, 
mosty polomaty. 

Nut• nr. H. 

A my mo~ty połomajem 
taj pinią<lzy zaberajcm 

pricz pojlchajem. 

76. 
Nuta nr. 21. 

l. Dubrowoczka dzelena, dz. :3. A Nasteczka hasyla, h. 
j-a w tri ridy sadiena, s. taj wodyci reszitccm nosyła. 

2. Dubrowoczka horila, h. 4. Kilko w reszitcy giroczok, 
a Nasteczka hasyla, h. kilko u giwki prawdoczok. 

5. A kilko w nim wodyci, 
kilko u lubka pmwdyci. 

6. ,Jaloweftk:L (jodłowa) doszrzeczka, d. 
(•hodyt po ni NaRtcezka, N. 

7. N:t w i boki hlagije, h. (ogląda) 
widky mylyj pryjlde, p. 

8. Widky mylyj pryjit!c, p. n. Prywrze ji czol.Joty, 
szo Nastcczci prywł'zc, p. Kyjiwskoji roboty. 

10. Taj poj:uwk z risamy, 
ide lul.Jko w krysany. 

11. Naszi mama stamlka, s. 12. Zastawiejut robyty, 
taj do toho slabci1ka, s. w horu kamiń kotyty. 

18. Chto czobitok ny maje, 
naj si z namy ny hrajc. 

14. Taj chto kisok (warkoczy włóczkowych) ny maje, 
naj si z namy ny braje. 
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24. Żuryło. 

n. 

za. nym diwoczok dwil!ta. 
2. Oj ty Żury lo pan e! 

3. A w Żurylnwym młyni, 
spcHlohalo-.'i myni. 

de twoje wosko stanc? 
·1. ~lPinyezka mnłudeńka, 

prystaje do erdcńk:t. 

25. Xrutyj rid. 

W grę k rut o h o ł'i rl u (krętego rzędu) bawią się dziew
częta w taki sposób, że ustawią po 3 dziewczyny w kupce po 
różnych miejscach placu, lecz dosyć ku sobie blisko. Reszta zaś 
dziewcząt, połączywszy się z sobą za pomocą końców chustek, 
tworząc łańcuch, biegają i przewijają się pomiędzy grupparni 
tamtych w rozmajite strony, robiąc w poebodzie różnego kształtu 
zakręty i gzygzaki, podczas gdy tamte w stałej przez ten czas 
pozostają pozycyi. W pochodzie tym śpiewają rói.ne pieśni, które 
słyszeć się także dają przy grze w żuk a lub w o h i roczki. 

26. Horszczyk. 
Horszczyk (garczek) jest zabawą dziewcząt, - nie bez 

udziału chłopców jednak. Każda bowiem dziewczyna chcąca 

hraty si borszczyk a, winna się o horszczyka tego postarać: 
to też każda (prócz jednej) wyszuka sobie na ten cel kilkoletniego 
(młodszego zwykle od niej) malca . Małe te dzieci, dziewczęta 
i chłopcy, siadają przy sobie w kółko; poezeru każda dziewczy
na powstawszy z miejsca. staje z tyłu kolo swego h o r szczyk a 
i trzyma go ręką za głowę. Ta zaś jedna z dziewcząt, która 
horszczyka niema, urlerza dłonią w dłoń którejkolwiek z dziew
cząt borszczyki posiadających, poezeru biegną obiedwie naokoło 
innych stojących nad swemi horszczykami dziewcząt, a biegną 
w strony przeciwne, t. j. jedna w prawo a druga w lewo. Która 
z nich prędzej po obiegnięciu kółka położy rękę na borszczyku 
opuszczonym właśnie przez uderzoną dziewczynę, ta przy bor· 
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szczyku pozostaje. Druga zaś·, kt61·a się spóźniła, uderza znów 
inną z dziewcząt po dłoni, by z nią w ten sam spo 6b co i wprzódy. 
obiegnąć kolo i zatrzym)\ć się (jeieli jej się uda. poc·hwycić go 
za gtowę) przy opuszczonym horszc1.ykn. Gonitwy takiP, trwają 
czasami uacler dłngo; u. iłowaniem bowiem jest pows1.erhnem, 
wszystkie dziewczęta wprowadzić w rn<'b. 

7. Wieś Kornicz pod Kołomyją. 

27. Żelma.n. 

78. 

lb:s O S OJW[fkftC Ol C ~e ls S S S l 
Na do· bry) der\ Zcl- mllD na tlo-l•ryJ tl e ń Je-hu braL na d obryj doń 

r;t: a I u J] r c FI J 1 l l 
Zcl ma - n o- w a, precz Ze1 mn.n prt· cr.. 

l. Na dnl!ł'yj drf1 ZPiman, 
na dohryj clrr't jchn brat, 
na dobryj drl1 7..rlmanowa! 

4. Na jakiPj chlih Zclman, 
na jaki1·j d1lib jcho brat 
11:1 jakiej chlib ZPimanowa? 

2. Czohm1 pryjszov Zl'lrnan, 
rzol1oR pryjswv jcho hr:.t, 
I'ZOhos pryj ·zla Zc·hnanowa r 

:t Za pannnju Z('lman, 

5. Na. pszrnycznyj Zelman, 
na pszenycznyj jcho bmt, 
na pszl'nycwyj Zelml\1wwa . 

G. l\ly panny ni~ majcmo, 
za pannoju jdto hr;lt, 
za pannoju Zl'lrnanowa. 

na fakil•j chlih ue dajl'mo, 
precz Zt•lman prec:~.! 

28. Zuczok. 

79. 

t. Hej żurzyclm ryuku jmćla, 
azo jm~la - to prop~la, 
tlivci sukniu ne kupyła., -

hraj iucze braj l 
2. Za.żdy (poczkaj) diwko do pietnyci 

bude suknia taj spidnyci 
hrl\i żucze hraj l 

3. Żdała diwka do pietnyci, 
nyma sukni ni Bpidnyci, 

hraj żucze hra.j ! 

23 
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4. Zażdy diwko do soboty 
budc suknia. taj czoboty 

hraj żuczć hrnj ! 
5. Żdala lłiwka do soboty, 

nyma 1mlmy ni rzoboty, -
hrąj 1-ncz(• hraj ! 

8. Zabawy ze wsi Rungury i Słoboda rungurska. 

29. Werbowa.ja doska. 
Stoją dziewczęta we dwa rzędy tworząc niby ulicę (w er

bowaja. doska) i trzymają się za ręce, a po rękach ich prze
chodzi się mała. dziewczynka (jak przy nr. 54, str. 155): 

80. 

__ f:[.LJ_- "--!'<-~-i--li.,- ___ J}tf1_-llo._ --i--llo,-llo,-) 
..1_:-- t'===t~t::J:.~:::-;= ~~.::.:...: ,_,._"-~"=: -r:=~-!::-'·=t=-1--+-;= 

4- r- --~-- - ~ ;.._ __...,-~- ., _ ... _ :i=i:_ ---- ---- -- ., __ ., ___ ---- ---
We:rbo ~•Ja doszczyt:zka do:-zc?.)'t':tkl. chody t po nfj Na-sł.ttt ka Na s teczka. 

l. Werbowaja tlmozczyczka, d. 
ehodyt po n(·j Nastyczka, N. 

2. Zo wsich hokiw hladijt•1 d. 
z widki milyj nadjidć, 11. 

A 1.C1.M~: nam xa 

3. Prywezć jij czohoty, cz. 
z kijafti-ikoji roboty, r. 

4. A pi1!lkiwki z pnzlitki (pozłotki) 
z kij:nh;koji robotki, r. 

a l('t.o1 nnru t1\ 

1. A tiZI'Zo.i nam za pau jide, 
a HZ!'Zoi. num zn dar wcdc. 

2. Znlolc dcrHiatrrzko (zi:tr11kn) 
w~jkraRzcze dćti.Ueczko. 

3. Cwit kalynoczku łomyt 
nam sic diwczyna ukłcmyt. 

30. Żuk. 
Gdy się dziewczęta po d wie za ręce trzymają, a mała po 

rękach chodzi (jak w ur. 29). 
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82. 
Nuta nr. 78. 

l. rhodj t żnrzy po żuczyrri 
n d i wczyna. po kalyni, 

hn~j żuczć hrnj ! 
Chodyt żnk po żnkac·h, po i. 
a diw(';r,yna po rnkach, po r. 

2. Zażdy liiWI'Zt' tln wiYtirka twtorb) 
hndc :-;itkni taj Rznnriwka, 

hraj inrzć ltrnj! 
Chndyt imk i t. d. 

3. Zażdy diw<"zc tlo pir.tnyry, 
butle ~itkui t:1j :;pidnyc·y, 

ht'<\i żtH'Zf' h raj! 
Chodyt ink i t. d. 

ł. Z:ti!ly tliwrZI' !lo suhoty, 
budt• sitkni tnj cz,\hoty, 

h r:~j ż t w d· h raj ! 
Ch1ulyt żuk pn i.nk:t!'h 
a diwezyu:t po nW..ar·h. 

31. Muż i źinka.. 

Sta.wa.ją gromadnie w koło i biorą się za ręce. We środku 
koła stoją d wie u i by ionki, i biorą się za Rzyję. Zewnątrz koła 
d wie znów chodzą po bokach. udając rnęiów. 'l't>raz Rię zawią~ 

zuje dyalog, w którym mężowie dają rozkazy, lt>rz ich żony nie 
słuchają.l\lt:?żowie ci mówią: fdy :i.inko do dom n jisty zwa
ryty! A dwie ionki ze śro<lka ~o~Jnzerzająt :-;ic~ odpowiadają: 

.Ta ne pidu do domu, ty w ment' n e gazrla. On znów mó
wi: Czemu ne j<Hsz do domu. majesz mukn, majesz 
syr, tn<i)łoko, sm~tanu, masło i t. d. A ona ze środka: Ty 
n a m i s t (zamia ·t) m u ki e pry w i z eR my n i p l'l p e t u, n a m i s t 
syra. peczynu (gliny), na.mist motoka wody. namist 
m a s ł a pry w i z e s u 111 y (węgle) i t. d. On na. tn: j d y d o d o m u! 
Ona: ni, ne pidu! On: ty pjaniucho! Ona: Ne maju 
s z c z o zwary ty, ty s a m p ja n i u c h a! i t. p. 

83. 
Nuta nr. 81. 

O n. A chorlżu ja po torhu, po torhu, 
swoju mełu nc weilżu, ne wcdżu. 
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Wszy s t k i e. A my jii wydemo, w. 
tobi jii ne damo. no d. 

O n. A ja woła zaryżu, z. 
swoju mNu wykupiu. w. 

W 8 z y 8 t ki e. A my woła izjimo, i. 
tobi mćłu ne damo. ne d. 

Toż samo uczynią, gdy zarżnie on: b ar a na, wy pr i e 
(wieprza) i t. d. Zaś gdy im odda: konie (konia), psa, kota, 
w o-r o n u, s ó j k u ; to one: a my koni e k i e n e m o (porzucimy{, 
p s a h e t k i e n e m o i t d. a mit ej nie da.dzfl. 

Potem znów następuje kłótnia. 1\fąż żonie każe iść do domu 
(jak wprzódy) a ona nie chce. Więc gily zbliża się żona do koła 
dziewcząt. mąż chce ją uderzyr b u ki e m (kijem bukowym) który 
trzyma w ręku_. lecz ona z winna, znów ucieka do towarzyszki. 
To się powtar?.a. Wreszcie zniecierpliwiony, przerywa on łań

cuch dziewcząt i m~wiąc: Cy wysokie ganki do mojij ko
c h a n k i? - wpada do środka, g.dy ona biegnąc przerywa znów 
łańcuch z innej strony i umyka, a on uciekającą goni na około 
cerkwi, - i zwykle dogania. Towarzyszka zaś jej zostaje pod 
ten czas w kole, równie jak i uruga (niby drugi mąż) po za 
kołem. 

32. Ohiroczkie. 

Grly się dziewczęta zwijają i rozwijają: 

l. OhiroczkiP popilnHH"zkie 
aj to wtiny wjut::t, \\:jut, 

11:1.1 :->t ~n·t · zni uwłn<l•·z) ki 
mit! hnrilku pjut, pjut. 

84. 
Nuta nr. 81 . 

2. Ollirorzki<~ pupiwuo<•zkie 
to sic rozwywajut, 

nnszi g-rr<·wł nwlodczyki 
mid horilku wypywajnt. 

33. Sosneńka.. 

Dzitnvczęta stnją i tn~ymając sit: za ręce, ch wieją niemi 
w tę i w drugą stronę. 

85. 
Nuta nr. 80. 

A na laori l:lusnr!'1ka onyj3la (gorzaln) 
a pid ncju diwczyna stojała, 8tojała. 
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A prosyta szczirc Bo ha taj wit ci e (ojca) 
ne dajże mni mij tlitoczku za wdivcic. 

Nuta nr. 81. 

A ty synku prywykaj, p. 
j-a ii wikm\ce utikaj. u. 
A licho mu uterze, u. 
kole łowyt za piecze (plecy). 

34. Worota.. 
Gdy stają we dwa rzędy . 

86. 

Pierwszy rz~d A: Drugi rzęd B: 

l. Pustyt' że nas[:] woji wtij<iwat. 2 .. ~~·· pu tymo [:]bramy rozmykat. 

Nnt..'l. nr. 78. 

Pierwszy rzęil A: 

:3. A my bramy rozcmknemo 
piniędzy zabcremo, 
het, precz pojidemo! 

Pierwszy rzęd A: 
l. Ikty projikty, 

(Id'tc projitl 'tc ), 
nyma pana w domu 
pojichav do Lwowa 
klurzi kupowaty, 
bmmy znmykaty. 

albo tei: 

Drugi rzęd B: 
2. A my bramy rozebjemo, 

i piniędzy zaheremo, 
het precz pojldemo! 

35. Hruszka. 

Teraz śpiewają (nuta nr. 80): 

87. 

1. Oj holubć, hołuht'•, hoh1hi, 
taj ne szumy [:w dubrowi:J 
taj nc llłuszy [:w kumori:). 
W menc mamka. staraja 
szczo do toho czużaja. 
Zastav jeji roboty, 
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w hóru karniń kokyty (kotyty) 
Ja ne możu tak zrobyty, 
w IHiru kamil\ pokokyty, 

hruj ;i:nrze ha·nj! 
2. A .in jidu do sol:\, do s. 

nasi hnaRzka zacwćła, z. 
A ja jidu wid seła, wid s. 
naHi lu·uszka wid!'wyła, w. 
Szrzo:i. by hl'll~zku potristy (potrząś~) 
mi~znk hru. zok natristy. 

Wtedy jedna z rzędu wychodzi, i stojącą w środku grona 
dziewką potrzęsie niby gru zką, - poczem sama zajmuje jej 
miejsce, a tamta wchodzi do rzędu. 

36. Swaty. 
Na nomyższą 'Utę śpiewają takie 1): 

88. 

l. f'j ezrrnuszko duszko, 
"';taia-że ty l':lnescaiko, 
mnyj lyl'zko IJili·se!'akir. 
Pryszly ki (<·i<:) ludć braty, 
chotil'ł ki z:t mui daty. 

Za Iw ho makinorzku (matko) 
za kohn laskiwor:.-.ko 'l 

Za tolw iyclowyn:t 
za ;d«lisi<MIO syua. 
'l'aua III' mr~z, syn k 11 ( r-<irko) rohyty, 
a w )tPI')'ll:t<"h łi•i.yfy. 

NI' pidu, anakino!'d," 
nr pidu, l:asfiwm'dw. 

2. Oj <'z«·ruuszku cln~zl<t~, 
1\Stflit-ŻI' l) i L d. 
Za toltu Pyltana 
za <'yhanskoh" R)ll:t . 

•ram llll<ll'sz ki .. i.ko («·i~.:ik«l) rohyty 
tam lmtle:<z r;wmo rllfl!lyty. 

No pitln, makinoiako, 
no pitłu, lastiwoitko. 

1
) Podobnn o b. k:. Sad ok Barąrz'a: Br~jki, Fra~<zki (Tarnopol l8G61 
str. 243). 
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3. Oj czernuszko duszko, 
wstn1~-że ty i t. d. 
Za toho panynyna, 
ta za pati koho sy11a. 
Tam nć met11.1 synku, •·uhyty, 
taj krasneliko clwdyty. 

N~> pi<ln, makinM1kn (matko) 
IW pidu, JaskiWOf';t,kO. 

•1. Oj czcrnn zko duszko 
wstan-ie ty i t. d. 
Zn toho sclanyua, 
za hoha(·koho !lyna. 
Tam lmdcsz kiciko robyty 
ale lmdl's;t, fajnP chodyty. 

.Ja pidn makinoltko, 
ja pidu la~tiwoi•ko. 

37. Zelma.n. 

89. 

A. Jitlc, jitk 7.rlman1 

jiuc, jidc jPho hmt, 
jitlc jidr ZPlmanowa 

i bratowa 
wsia. rodyna. 

B. Pomalaaj-Bih, Zclman! 
poma]J:tj-Bih, jc·hu brat! 
pom:thaj-Bih, Zt>hnanowa 

i bratowa 
wsia rotlyna! 

A. Bodaj zdn1·uy1 Zelman! 
bodaj :r.doro\ j(' ho u rat 
botJaj zdorow:t i t. tl. 

ll. Czol10 dltJC•zt•, Zt•hnan, 
czoho choczc jl'hO urat i t. d. 

A. Pan11y t•hnt·zr Zdmau! 
panny c·IIO('I.t' .i<'ho hrat t. tł. 

B. A .t kolw Zt•hnan 
a r.a koho j(•Jw urat! i t. d. 

A. 'ra za krawt·iP, :/.phnan, 
ta za krawcic, jl'lH• brat t. d. 

B. A my panny Hl' mamo, 
ta za. krawcic IH' damo. 

Ih•t', precz, Zclman, 
łl.ct', precz, jeho brat, 
het', precz, Zelmanowa 

i bratowa 
wsi a rodyna! 

Dziewczęta, wziąwszy się za ręce, ustawiają się w jeden 
rzęd (A); inne tt·zy w drugiż podobny rzęd (B); te ostatnie, 
pląsając, postępują ku rzędowi A, któt:y śpiewa: J i d e. j i d e 
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Z e l m a n i t. d. Gtly rzęd B podejdzie ku A, wówczas sp1ewają 
dziewczęta B: P o m a h aj- B i h i t. d., na co A idąc parę kro
ków naprzód odpowiadają: B o d aj z d o r o w i t. d. do końca. 
Przy wyrazach: H e t', precz! dziewczQta A odstępuhc wra
cają na swoje miejsce. z którego znowu rozpoczynają śpiew: 

J i d e, j i d e Z e l m a n i t. d. i cała scena powtarza się kilka
krotnie, z zamianą tylko wyraz n: z a kra w ci a na wyrazy: z a 
szewcia, za kowala, za kusznira i t. d. przed każdem 
nowej sceny rozpoczęciem. 

9. Zabawy wielkanocne z okolicy Kołomyji t. d. '). 

38. Byłce. 
Trzy dziewczyny, poszedłszy na stronę, kręcą i plotą witkę 

z bożego-drzewka (Biżderewo, Artemisia abrotanwn), poczem wra
cają do korowodu (tańca), gdzie inne u nich szukają splecionej 
wici, przyśpiewując: 

90. 
1. Był hylre, Bożeje !lct·ewre 

a wltatl:tjtr tliw<'I.JIInftki, 
w koho wa:-:r.t• lJyl(•p (h i 6 l, h y l i r a). 

-Boiwje derrw(·r r 
llauy Ly my uhaclaty 

l<t i wycłlnn:tl), 

W koho IHIKI.C 11)11'<'1 

Boirje dercwet•. 

39. Biłodańczyk . 

91. 
t. Bilo, Bilo, Bilnd:uH'!.Yku! 

popłyit, popłyń, po Duuajc~.yku, 
a wmyj sobi bile łyczeftko, 
a prytt·y sobi czorny oczc1\ka, 
zaczc zy sobi J'usu kosenku, 
a wożmy Robi koRZUI('t'tku, 

1
) Obac1. także Czaso(1isnw: (';,di('nia. II, 811'. 189-191. (Mo-

skwa Hl64). 
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a wbuj czobitki czerwoneńky, 
a ty, diwczia, izmarysia, 
szukaj sobi towarysza, 

het' sobi, pricz (precz) ! 

Dziewczyny stojące wśród koła innych które to śpit~wają, 
pokazują zarazem rękami i gestami, jak ona się umywa, cze
sze i t. p. 

40. Perepełka.. 

Dziewczyna w środku korowoda będąca, pokazuje rękoma, 
że ją boli głowa, ręce, nogi i t. d podcza gdy drugie śpiewają: 

92. 

l. Tut buła, tut ncma, na ·za percpelka. 
Naszyj p~'repcłci ta-i holowka botyt. 

2. Tut bnła, tnt nema, nasza pcrepclka, 
naszyj pcrepełci piPCzyniata IJolie. 

3. Tut buła i t. d., - ta mczmiki boli e. 
4. popcrerzok bolyt. 
5. kolinoczka bolie. 
6. ta noiei1ki bolie. 
7. ta pidoszwy ho lir. 
8. Tut lwia, tut ncma, nas/.;~ Jlt'I'<'!Jełka; 

naszyj pcrcpelci ta nduh jidt• '). 

(Tn zdejmuje huty): 

Naszyj Jlf'l'f'()eld czt•rcwy~·zki weze. 

(Pokazuje ruchami rudość z tego, i jakolly w1Ldc11 ałll trzewiki na nogi). 

7.azuwaj, zaszrzypaj, taj ~r tryczki Rwkaj! 
woźmy sia, perepdko, po pid bnczcf1ki, 
ta nbuj sia w rzet'C\\ yczm'1ki! 
teper sobi pidskil'Z1 pitlhkic•t. (p o d. k nr 1.)! 
kotru lubysz, totusobi chip (chopuij, Jdap)! 

Perepetka skacze i łapie jednę z dziewcząt z kota., która 
wyręcza ją, i zastępuje jej miej ·ce wśród kola. 

41. Werbowaja. d.oszczka.. 
Dziewczęta., wziąwszy się za ręce, wywodzą krzy wy· t a.

niec, tańczony powszechnie przy Hailkach (str. l 76 n. 25) po którym 

') Obacz' L u d Ser. IX, str. 259 (Obrączka). 
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należy wykonywać c h o r o w o d , czyli ustawiać dziewczyny 
w dwóch rzędach naprzeciwko siebie, t. j. twal'zami do siebie 
obróconych (o b. str. 155, 161, 178). 

93. 
l. Werbowaj:~ doszczcczka, tloszczcczka (d c s k n), 

chodyt po nyj Nasteczka, Nastrrzk11. 
Na wsi boki łl!lije, !clij e, ( pO·!.\'łąlla) 
widki mylyj nadjide, nadjidt•, 
szczos moni miłyj prywcze. 
Prywezc mi cwhoty, czerwony pojas z lelitki, (lelitka, 
Kijewsk<\ii roboty, [pozłotka) 
A de ty ich kupowav'? -
A 11 Lwowi kupowav, 
a w Krakowi pidknwav, 
ta czerwony ('Zobitki 
a pidkiwkl z pozlitki (pozłotki). 

Pokoczu ja zoloto, 
a wy, <·hłopcy, w boioto! 
Pokoezu ja perstcnec, 
a wy, diwki, u tanee! 
Pojasoczka z rianami, 
a mij mylyj w krysani. 

42 Worota. 
Dziewczyny, biorąc się za. l'(~ce, ustawiają się rzędem (B); 

naprzeciw nich stawają opodal inne d wie dziewczyny (A); te 
i tamte śpiewają naprzemian: 

94. 
B. PuntitP n:to1 pustit • nas, srj nwit wojnwaty! 
A. \• pustymo, nc pustynw, mosty połomaty. 

B. .\ my jak schoczemo, mnHty polomymo, 
ta wsi hroszy zabct·c·nw, 
ta pnji1lrmo het' precz, het' precz. 

Potem, podbiega rzęd B, tr·zymając się mocno za ręce, ·ku 
dziewczynom A, jakoby po<l ich ręce, i wszystkie obiegają je 
(owe dwie) z wyjątkiem dwócil ostatnich z rzędn, które nast.Q· 
pnie odgrywają rolę dziewczl\t A. 

43. Ohiroczkie. 
Dziewczęta, biorąc jedna drugą Jlrzez ręce, jak w P o l s

ki m (tańcu), dają obraz cep; poc;..;em przekładając ręce przez 
głowę, wykonywają rozmaite figury i śpiewają: 
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95. 
l. Zełenyji ohyroczki (ogórki) a. bustyji popienoczki (pączki 

rozwywajte sia! l kwiatu) 
v;y, molody diwczatońka, 

zawywajte si. ! 
2. ZelenJji ohyroczki- a hu~tyji popienoczki, 

do hory sia wjut, 
a molody łedinvki 

mid, horiiku pjut. 
3. Zelenyji ohyroczki- a hu tyji popienoczki, 

rozwywajte !<ia! 
wy, molody łedynyki 

napywajtc . i a! 
4. \Viażh• ia, wiażtc , i a, nhyrn1·zki! 

7.Wywajtr. si~, :r.wywajte Ria, 11iwrzynorzki! 

44. Żuk. 
V z iewczęta, ustawi wszy się param i, ohróconemi twarzami 

ku sobie, chwytają się mocno za ręce i z nich most tworzą. Jedna 
z mniej.zych, włazi na te ręce z jednego (n. p. tylnego) końca 
szeregu, a opierając ię n;ka.mi u głowy dziewcząt, przechodzi 
po tym mo· cie; przy czem te które pozostały w tyle, opuszcza
jąc swe miejsca, podbiegają na przód i łączą z drugim przodko
wym końcem zeregu; tym .·posobem, lll·zedłui.ajl\ one ów most 
wedle upodobania. Przy tem 'piewają: 

l. 

2. 

96. 
Oj <'hotlyt t.uk po żuczyni, :l. Oj clHltlyt żuk )Hl ŻU<'zyni 

a diw!'zyna 
h;aj, 

Żdy, Ui\H:z:t1 

hu d ut ·ukni 
lu· aj, 

p n rtH'Z)Ili, a diwł'zyna )lO TIH'l.)lli1 

ŻIH'Zł' hrąj! [:1 lu·a,i, ŻUCZ<', l1raj! 
tlu . 111Hll) j l. Żcly, diwr7.:t1 do rHłlily; 

i rzuhoty, lmdut twoi rtll'zki hiły; 

7.Uł'Zl' 1 h raj! 1=1 h raj 

B) Zaha\\) t'hłopn·n, 1
). 

45. Derkacz 

Ż11C7.1', h raj! 

l pu. 

1=1 

l :J 

Jest to gra męzka. Paruliry bawiący ~ię w nią, zabijają 
w ziemię kół, do którego dwa po trouki, jeden od drugiego dłuż-

') Niektt',rc z tych gicr, nictylko na Wielkanoc, ale i w inne dni (o· 
~obliwi«• v. !'?.a:ic lata) . lużą pastudwm w polu do zabawy. 
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szy przypinają, tak, żeuy :-;i~ mogły na około kołu obracać nie 
nakręcając . ię nań. Poczem zawiązują chu 'łk&mi oczy dwóm pa
robkom, i jednemu z nich dają w ręce po tronek dłuższy, które
go końca. ię ma trzymać i uciekać, a drugiemu po tronek krót
szy i :kręconą chu tkę (pytkę) do bicia· tamtego, je'łi go dopę

dzi. Ponieważ uciekający będąc na dłuż.zym postronku, a. przez 
to . amo mając więk. ze pole ruchu, utrutlnia goniąrem u· za. nim 
od znkaniP i vorhwycenie go, więc dla ułatwi~>nia mu tej pracy, 
a raczej dla podrażnienia go, bierze on do rąk rl wa kamyki. i 
od cza~u do czasu kamykiem o kamyk uderza, zawiadamiając 

towarzy:za w którem miejsen .i wła 'nie znajduje. Że zaś po 
uderzeniu kamykilw opuszcza to miejsce by umknąć zaraz na 
inne, grlzie znowu daje o ·obie znać i zkąd znowu ucieka, pt•ze
to gra ta trwa nieraz dosyr dtugn. zanim się goniąc~>mu uda 
zuiega pochwycić. Od odgło. u, jaki wydaje on udPrza.jąc kamy
kiem o kamyk, nosi zahawa ta nazwę rlerkacza. 

46. Dzwin. 
Gra ta liczy 'ię równiei. do męzk ich, Julio bawić .·ię w nią 

mogą i dziewczęta także A bawią .ię w na ·tępujący • po ób: 
Zna ·zniej.·za liczba chłopców, pobraw. zy się za. ręce, utworzy 
kółko, któr otrzymuje nazwę d z w o n a; jeden za' z nich idzie 
do środka jako ser r. e. Seree to chodzi z początku naokoło, i na 
ka:i.rlem spl1jeniu rąk sitr: czyli moc dzwonu prt'lunjąc uderzeniem, 
zapytujP: y rlobryj rlzwin? - 'y mienyj (miecłziany) ,<lzwin? 

·Na co otr;r.ymuje odpowirrli: całego grona: I>obryj (mienyj) 
luh te:i.: łaby j. Wtrrly, wró<:iw.zy rlo 'rodka, i upatrzyw zy 
mitlj.-ce w którent wedJ .. jego mni~ntania najłatwiej bęrlzie moina 
kółko rozerwać, rozpt~dza ·iP. tulerza raJą siłą o to • pojenie rąk 
i je żel i m u ·i•: udało kółko ro;r. rwać, ucieka przez ten ot wór 
na zewnątrz koła: w.zy. cy za' którzy tworzyli kółko, biegnl\ 
by go pochwycić. Ten Ctl go pochwyci, idzie rlo środka, gdzie 
zachowuje się tak samo jak jego poprzednik, u:iłująe rozerwać 

spojenie rąk to w tym, to ~ · j e . 

47. Fiat (Ogon). 

Grę f o s t a przed iębiorl\ . czególnie p otnicy parobczaki, 
w celu pomię zania zyków dziewczętom w ich zabawach. Ci, 
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skoro zobaczą, ·że dziewczęta rozmajite swe gry na dobre już 
rozpoczęły, zmawiają się i tworzą fi s t w ten sposób. że ch wyta 
się jeden drugiego z tyłu za serdak, przez co n tworzy się dłu
gi ich ~zereg (niby ogon). Przodownik tego ogona bierze do rąk 
długą żerdź lub pręt, i prowadzi flst którędy mu się podoba, a 
podszedłszy (ile możności tajemniczo) bli11ko bawiących 11ię d?.ie
wcząt, obraca się nagle, aby dosięgnąć i uderzyć żerdzią osta
tniego z chłopców w rzędzie, dając mu tern znać, by się obrócił 

i kółko fist& zamknął: ten zaś dla 'uchronienia flię co prędzej od 
ciosu, ucieka w stronę żąrlaną (to jest: przeciwną). skutkiem 
cze~o ciłyj fis t zakydaje (cały ogon zarzuca w kółko), po
dług woli prowadzącego, krzyrzącego nań: zakyń fist.! i wpa
da na grono bawiących się dziewcząt. które złapane jak w sieć, 
są tym napadem rozbite i pomięszane. więc zmuszone zabawę 

swą pn~erwać. Poczem wiodący fi s t, dalPj takowy prowadzi, i 
na nowo nim bawiące ~ię dziewczęta niepokoji. Gdy fi s t swo
jego celu dopnie, t. j gdy wszystkit~ zabawy dziewczętom po
psuje, wtedy rozrywa się i sa. m także, głównie dla t ego. że do
wódca w zapale gry coraz mocniej ostatniego z rzędu żerdzią 
swą garbuje (okłada), tak, że ten zwykł dezerterować, i nikt 
już dla tej przyczyny na końcu ogona chodzić nie chce. 

48. Xot i t . p. 
A). Dwóch parobków, uwiązawszy sobie do szyji, ka~dy po 

jednym końcu postrónka, klękają i lezą !uh ezołgają ~ię na rę

kach i nogach w strony wpro~t siebie przeciwne. Działanie to, 
zwane kot e m, służy. jak łatwo poznać, barnziej do zmierzf'nia 
zobopólnyrh sił, niżeli do zabawy. 

B). W tym tćż samym celu zmierzenia sił perekydaje 
odyndruhoho bokłaha, t. .i siana jeden na ziemię i przy
chyla się. drugi zaś, 'i:;tanąwszy za nim, podPjmuje go do góry i 
przerzuca sobie przPz głowę z przodu na tył. 

C). Dalej: zdejmujut si pruta, t. j. jeden lf'ga na zie
mię i wypręża się niby pręt, a drugi, biorąc go za nogi, podnosi 
tak, aby, gdy go potem puści, stanął on na ziemi na równe nogi. 

D). Staje także jeden parobek drugiemu na ramionach; a 
ten trzymając go za palce u nóg, obchodzi z nim na około cer
kw i, podczas gdy tamten stoji prosto, dokładnie utrzymując ró
wnowagę, by nie spadł. Służy to za. dowód zręczności, i za ba.r-
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dzo jni zręcznego uchodzi ten, którego tl'7:y razy w ten spo ób 
na około cerkwi obnie iono. 

49. Łozy. 

Dwóch pArobków, ohróciw!'zy się do . iebie pte ·yma, biorą 
~ię po porl rere i pocltylają swe głowy naprzód, tak, że się two
rzy mięrl?:V ich plecyma niby mały koszyk rozwarty. Przy nich 
staje !l wór h innych w a . . y. tencyi, t. j. po jerlnym z każdej ich 
strony, którzy riala swe przyginają. by ni f! byli potrącani Re
, z ta parobków, rozp~rlziw:zy . ię o kilkanaście kroków ztamtąrl, 

biegniP. po j~>rlnemn i pm~wrar.a przez nich kozły, kładąc. głowę 

w ów ko. zyk mięrlzy pl~>cyma a rękami opierając . ię na ich 
gTzhiede: ri rlwaj za~ ułatwiają im zarlanie porlrzucająr. ich jP.
szcze pleryma w gc'trr., al1y wygnrlnie przez ł o z u przewracać . ię 
mogli. Gimnastycy d rozp~rlzają się i pod biegają rlo przewraca
nia tyclt koziolk6w jni to z jPrlnPj, już z rlrugiej . trony łozy, 
bacząc tylko na to, hy rnszyw. zy . ię jerlnocześnie z miejsca, nie 
skrzyżowali . ię wzaj m i nie urlerzyli o . iPbie w drodze. 

50. Łubok . l pao • 

.T e. t to zabawa rhłoprilw a czasPm i :tar:zych parobków, 
vdbywająra się w kąciku porl cerkwią . rhtopcy chrąr.y ię jt>j 
odelać, po.· tarają się o po:ia.rlanic takiego ł u h ok a t. j. o parę 
dranic lnh gont6w, o ktllre przy cerkwi wcale nie trudno. Wte
rly . taje jt•rlPn z nich (z;t zgorlą innych) w :amym kąciku za pa
n a. l >rurlzy pnd('hotlzą cło niP.go, a b źrly . ta w a jako :łnga p e· 
re rl p a n n 111 poj~>rlynrzn (pierw:zy wPrllP. ol1imu). l'an ten, mil
cząr. bierze :Ingę za. głowę i zakrywa m n oczy, a wtenc·zas je
den z towarzy:zy nrlP.rza Ingę trgo po ple<'ach rzuconym z pe
wnej ocl]Pglnśri lu h 1< o m. .l ei.eli uclPrzony, za oclkryciP.m mu 
przez pana orzi1w i rlozwoiPniPm odwrotu, zgadnie kto go uderzył. 
wtedy uderzający zajmuje jPgn miejsce jako . ługa per e rl p a
n o m, poddając. !-<ię tej sl\mej napaści ł u h kom przez innt>go to
warzy za In h pierwszego sługę; gdy zaś nie odgadnie, zno ·ir 
sam powtórnie mu:i uderzenia łubka, i to tak długo. dopóki na
pastnikA. nie odgarlnie. 
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5l. Pereskiczki. 
W pere kiezki bawią się chłopcy lub parobcy. Stają rzę

dem. Pierwszy z brzeg a ich towarzystwa nachyla się co kol wiek 
głową naprzód, a drugi go przeskakuje opierając się rękami o 
jego plecy; ten ostatni prze koczywszy zatrzymujt się o kilka 
kroków i również się nachyla.~ hy prze1.eń prze:-;koczył trzeci, 
który jLti przez pierwszego był przeskoczył i stanął, potem 
czwarty (który przez trzech przeskoczył) i t. d .. a każdy z nich 
po przeskoku stawa. i schyla sir,, skutkiem cr.ego w końcu przez 
pierwszego przeskakują jeden po drugim wszyscy, a gdy prze
skoczą, on znów przez nic·h przeskaknjfl, by 1 na. dalszem cer
kiewnego dziedzińca miejscu, na uowu tę samą grę rozpocząó. 

52. Pypki. 

Do gry tej stawa.ją chłopcy lub parobcy w kółko (tak samo 
jak dziewczęta do perepełki). Jeden z nich, nie należący do kół
ka., obchodząc zewnątrz niego towarzystwo z chustką skręconą 
w ręku, doręcza takową skrycie jennemu z uczestników kółka. 
Ten, odebrawszy ją, bije nią natychmiast i goni swego sąsiada., 
który, jeśli od napastnika jest zwinniejszy, obiegnie całe kółko 
bez otrzymania jego razów, i wróci nietknięty ua :woje miej
sce, t. j. opuszczone J..H'zez siebie przed chwilą w kółku stano 
wisko. Jeśli jest on mniej zwinuym, wtedy, nim się na swoje 
dostanie miejsce, dobrze lll u napastnik wprzódy chustką lP y p ką) 
pleców natrzepie. Gra ta, powstecł111ie 4resztą zna na, Ut a na 
Mazurach nazw~: w lisa. ( także: w pytki. Lw/'Ser.lll str.222). 

53. Szieka.ło. l s pas. 

Chłopaki utworzą kółko, w środku którego stanie jeden 
z nieh, i otrzymuje nazwę pana. Chłopaki poobracają swe pe
t a. ki (serdaczki) na wspak i pozginają uogi tak, że się pod ko
lanami każdego utworzy próżna przestrzeń, komlllunikująca. z ta
kąż przestrzenią u sąsiada. W tej przestrzeni trzyma każdy rę

ce (które przy obracaniu na sobie petaków z rękawów powycią
gali) i podają sobie s z i e kat o t. j. kręconą chustkę, szybko i 
skrycie, aby stojący w środku p a n tego nie dostrzegł. By omy
lić czujność tego pana, robią wszyscy ustawicznie jednakowe ru
chy rt:kawi w owej p16~ui czyli kom o r i votl kolanami, wołając: 
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sziy! sziy!- Gdy si~ pan zapuści w pewną stron~ kółka, by 
n którego z nich szukać i złapać owe szieka.ło, wtedy podają je 
prędko na przeciwną stronę, zkąd ktoś bije niem p a n a' po ple
cach, dając mu znti.Ć, gdzie właści wie ma. szukać sziekała. Te
mu zaś, u którego je schwyta, oddaje pan swój dotychczasowy 
urząd w środku koła, sarn zaś staje się koła tego wspólnikiem. 

54 Derkacz 1
). Lnc:n 

"Bawią się w d er k a c z a w ten s poRób: Zabijają kół w zie
mię, a do kuła przywiązttją tl wa sznury. Do jednego sznur u przy
więzuje si~ jeden parobek a do drugiego drugi. Wtedy jeden 
z nich zawiązuje sobie oczy i łapi tak tego drugiego. który na
Jirzód w okotu biegnie, skrobiąc w d w a patyczki. Gdy ten cie
mny złapi nareszcie uciekającego, tedy temu oczy zawiązuje, 
tak się bawią, dopóki się nie zmęczą." (obacz nr 45 ). 

55. Kramarz. Lucza. 

"Przy kramarzu wbijają kół w ziemię, i przy tym stoji je
den parobek kra m ar z, który sprzedaje to co inni mu rzucają. 

N ajczęściE>j rzucają mu kapelusze, jedni drugim zdzierając je 
z głowy . Kramarz otrzymawszy kapelusz, głaszcze, wywraca go 
i odgaduje właściciela; potem za.prasr.a go do knpna. Właściciel 

si~ zl!liża i chwyta swój kape1u~z, gdy kramarz nie uważa i 
ucieka." 

56. Monastyr. Nazurua 

1;W monastyr bawić się, znaczy to, iż zbiera się z lO 
parobków, i z tych 5 obejmują się ramionami i nakrywają sobie 
plecy siekierami. Na tych wyłażą drugich 5 i stojąc znowu o
bejmują sit: ręka111i. W taką piramidę ustawieni obchodzą w o
koło c:erkwi i nwa.:i.ają, aby przy~zli napowr0t w to miejsce, skąd 
wyszli, co nie zawsze im się uda." 

57. Zgraja (Chwytacz). ll orodnic&. 

Jest to gra. pastuchów w polu. Jeden z nich1 starszy, siada 
na ziemi i otrzymuje od wszystkich nazwę pana (każut szczo 

1
) L. Wajgel: Rys m. Kołomyi str. 113. 
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win pan). Poczem inny z towarzy:<zy ia1la między kolanami pa
na. (l i h aj e m n w kol i n a). gdy tymczasem dntuzy rozchodzą 
się i kryją (c h() w aj u t) po rozuołach i rowach. Wtenczas pan 
wykrzykuje: 

J{uż.y, rui.y, -· !'howaj si uuży 
IJO ja swoju zgraju - po polu puskaju; 
jnk imc i rozuyre taj do palla pryweue. 

I zaraz potem wypuszcza ,na nich tego (nihy charta), któ
rego trzymał między kolanami. Ow zaś zerwawszy się, biega w tę 
i ową tronę i ·znka schowanych, a kogo najpierw znajdzie, te· 
go pochwyci i przywodzi złapanego do pana, by zajął jeg) miej
sce w pa1łskich kolanach; sam zaś łączy się z towarzys .mi i 
wraz z nimi chowa. Gra ta trwa tak długo, dopóki wszy~ ~Y u
czetnicy nie 1lo taną się mię,lzy pańskie kolana (i tak hrajut 
s i , a i z a t i m k o i. rl y j n y b u li e ł y i. i e t y p a n o w y ~v k o
I i n a c h). 

5S. Boh i ditko. llorodn ica. 

Chłopcy w lic·zbie około 20, wybierają z pomiędzy siebie 
dwóch starszych, 7. których jednego nazywa ją bogiem (b o h) a 
drugiego czartem (d i t k o). Poczem posiadają rzędem na kłodzie 
lub na czemkol wiek, i gdy ditko odsze(lł na bok, bierze bóg 
pier~cionek (per s t e n e c) i wetknie go nieznacznie do rąk je
dnego z chłopców, którzy poskta.lali dłonie jakoby do modlitwy. 
Następnie przyzywa clitka i kai.e mu odgadnąć, u którego z chłop
ców znajduje się pierścionek, mówiąc: 

Wyj1ly ditkn z za hory 
hud!'s:r. jisty pyruliy. 

Ditko przybiega, rozgląda siP. mi!Jdzy chłopcami i każe je
dnemu z nich rltonie otworzyć. Jeżeli natrafi na pierścionek, to 
zabiera z sobą chłopca, bo ten jako ditkowy jui. do niego należy. 
Jeżeli zaś nie znajdzie pierścionka, to chłopiec który go miał, staje 
się b o i. .r j a. ditko wraca. znów na woje odleglejsze miejsce, 
bóg zaś pukazawszy mu u kogo był pier' cionek, znowu ub-lziela 
nim chłoprów, udając, że jednemu z nich do rąk go we~ YJ''\t, 
poczem woła. na nowo: 

Wyjdy ditkn 7. za !tory, 
budE'SZ jMy pyrohy. 

Obrachowuje się jednak lJóg z ditkiem tak, aby przy za
bieraniu chłopców na b o i y c h i d i t k owych, połowa z nich 

25 
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. 
przypadła dla boga a. połowa. dla. ditka. Poczem bierze bóg gru-
by kij zwany b u ław a, i trzyma go przed sobą, ale i ditko bie
rze się do tej buławy i chwyta. ją; a chłopcy bożyji czepiają si~ 
jeden po drugim boga, gdy to samo czynią chłopcy ditka za dit
kiem, Jedni ciągną w jedną, drudzy w drugą stronę, krzycząc 
wszyscy społem (wsima kryczie): naszi buława! Gdy bóg 
przemoże ditka, to jest: wyrwie mu z rąk buławę , wtedy wołają 
że: bob duszczyj (silniejszy), gdy wyrwie ją ditko, wołają że: 
ditko duszczyj!-

59. Did. Potoczys l<a. 

Zbiera się chłopców ze dwudziestu; siadają w rzędzie i wy
bierają z pośród siebie dwóch, z których jednemu dają nazwę 

boga (bud e za b oba) a drugiemudiaska (bude za gitka). 
Ten który obrany (o b i brany j) został za boga, udaje jakoby 
rozda wał między B ich pierścień (pyr s ty n e c), gdy diasek selw
wać się powinien tak, aby nie widział, komu bóg chodzi\ C od 
pierwszego do ostatniego, doręczył pierścień. Wtedy woła bóg: 

Wijdy gidku z za hori, 
budesz jisty pyrohy. 

Diasek wychodzi z ukrycia i szuka między chłopcami pier
ścienia, przypatrując się ich rękom. Ch lo piec u którego, schwy
tawszy go :4a rękę, znajdzie on pierścień, staje się d i tkowym 
(g i d czyj); ten u którego pierścienia nie znaJdzie, zostaje bo
żym (b ożyj) i jest przy bogu. Złapanego u su w a diasek zaraz 
na bok z szeregu (n a b i k z g l i d u). Potem bóg rozdaje znów 
pierścień między pozostałych, a diasek zno.wu pierścienia tego 
szuka, co się powtarza aż do ostatniego chłopca. 

Następnie jedni i drudzy czepiają się (c z i p l ej u t s i) boga i 
diaska, wedle tego, do' kogo należą. Wreszcie liczą, kto z nich 
większy (d u ż c z i), to jest, który z nich ma większą za sobą 
liczbę (bohato) chłopców. Jeśli diasek, to mu bóg oddaje buk, 
bu czok (kij) czyli bu ł awę którą trzymał w ręku, i uznaje za 
pana, co wzbudza śmiech. 

eo. Sziporni. Hororln lca. 

Chłopcy stawają do gry z kijami (b u czka my), i w jednym 
kierunku na drodze lub polu, rzucaia niemi po koleji w taki spo-
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sób, al.Jy po drodze wywracały koziołki (k<nhu<'zie.JuL l.Jucz
k a my, gdyż: kar b n c z i e ty znaczy: kozły wywracac). Ten, 
i<.tórego kij najsłabiej był rzucony, więc najbliiej upadł od miej
sca rzutu, je t przegrywający i winien na nim położyć swój ka
pPlusz (tot szczo zadu lyszyv si. to wie na neho czer-
1 d by poktav kiepeluch tam cle jeho buczók), Poczem, 
,1•szyscy inni. podniosłszy swe kije z ziemi. znów jerlen po dru
gim z miejsca rzutu mierzą (c i l ej u t i ciskają (karbuczieju t) 
niemi w ów kapelusz Kto trafi i kapelusz odrzuci na bok, ma 
prawo żądaĆ' (a przegrywający ma obowiązek słuchać), aby wła
ściciel kapelusz swój polożył napowrót w to samo miejsce (t. j. 
na swojirn kiju). Lecz choć kto kapelu.;za nie trafi, to nie wiel
kie ztąd dla niego wyniknie szczęście. Bo ci, co chybili, powta
rzają swą zabawkę na nowo, i to tak długo, dopóki ka{Jelusza 
nie roztrzęsą na kawałki. co się nazywa: s z i p orni. Więc pra
wie zawsze, biedak ów przegrywający, wraca po tej zabawce 
do domu bt>z kapelusza. 

61. Płaz. Ilurud nica. 

Kilku lub kilkunastu chłopców :,;iądą rzędem jeden obok 
drugiego na ziemi z pałeczkami lub la~eczkami, a jeden z nich 
położy przed niemi w poprzek 1 na metr l u b parę metrów odle
głości, długi pręt, który nazywaj t\ p t a z e m. N atenczes poczyna 
każdy uderzać po tym płazie , woją pałeczką czy laską, mówiąc 
prawie wszyscy razem; 

Phtz, płaz płaz.uwyj, 
kif•, kil"1 woronyj. 
Jarka kruczena, 

a moja pałyczka uo plazu guczrna '), 

1
) \V <.:tnr!n\\CU wyk•-zykuj;! nirco odmil"llllit': 

Plaz, płaz plazowyj, 
kif11 kiil WOJ"Oil)j . 

. łal"l;a kruczcua !"hw1istom wrrtiła, 

~r.<·zoby moja paly1·zb najualszr lctii:L 
J ;• r k a k r u<· z e 11 n zuarzy o wrę .i<'Unororzną maj:!<" ~.J. kołowaciznę. 
Uuczena = lotna (od gudaty, .~zybko lata!·, huczce, ;;ę· 

uzieć "? - g u d aj e, lata) mało uiywan e. 



Poclem ciska każdy lwlejno swą pałeczkę tak, aby ta po
sunąwszy się po płazie, jak najdalej za nim upadła. Ten, czyja 
pałeczka pozostanie w tyle t. j. rzucona słabo upadnie naj bliżej, 
winien podnieść płaz z mieJsca i zanieść go aż po za pałeczkę 
leżącą na samym .przodzie (t. j. tę, która upadla nl\.jdalej od sta
nowiska,). Tu kładzie on znów płaz na ziemi, wraca na stano
wisko, zbierając po drodze wszystkie pałeczki, siada przed r,hłop
cami, i sam wszystkie zebrane kolejno ciska ku płazowi tak, aby 
wywracały kozły (kar b n c z i ej e s a m w s i m a p a l y czka my). 
Jeśli która z wyrwconych pałeczek ugodzi (p o trafy t) w płaz, 
to jego szczęście· jeśli zaś żadna z nich płaza nie trafi, wtedy 
musi on na nowo płaz ten podnieść, w :lalsze jeszcze zanieść 
miejsce i poło~yć po za wszystkie le:lące pałeczki. rozpoczynając 

po raz wtóry ciskanie do płaza. wśród ogólnego spektatorów 
śmiechu. Ci nie szczędzą wtE•dy przycinków. mówiąc: 

1\\nk. kwik, - na drtthyj rik 
bullesz swyni pasty. 

Trwa to dopóty. dopóki nie wygra t. j. dopóki nie uda mu 
się choć raz pałeczką w płaz tHlerzyc. W taki sposób bawią się 
wszyscy, kolejno swe pałeczki rzllcając rło płaza. 

Skoliczywszy grać w płaza, każą znów pałeczkom czy ki
jom rzuconym kozły wywracać (kar 1J u c z i e .i u t b u czka my). 
Kto ciśnie {p ok ar b u ty t) claleko, ten ma korzy~ć; kto zaś po
został w tyle t. j. rzucił najslabiej, a wiQc przegra.t, ten winien 
zebrać wszystkie rzucone· kije, ponieść je do starszego chłopca 
i lerlz mu w kolanach. Wte1ly starszy ów c1tłopiec, złożywszy 

kije do kupy, szóruje niemi po plecach winowajcy, zapytując go: 

()d p o w i(' t l z: 
1' y l a 11 i t•: 
o tl Jl'' \1 i l' d z: 
Pyt a n i e: 
O t l p o w i e tl i. : 

1\ii't t•y ko!•yl:t 't 
~zf'zislyw:l hndyn:t. 

\\'u-.;z ''Y hl ni' ha? 
l 'o łowy na U) i'ttlinlt:t 1 

). 

łlaran ~"Y jahnyei '! 
.\lnloka diuyri i t. d. 

Ponem kładzie m n na plery każden kij pojedynczo (p o 
jednomn kijt•wi), pytająr: 

') llyńtlinJ,:~ 
~przęt. 
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. .\ <'Y·'" rzij buczok ·; 
lldpl>\\ i t· d t.: Tnhn i tnlio (tu wymienia łlllit,:) . 

. } eżeli zgadnie, wtedy kij ten bywa odrzucony. .l.e:;li nie, 
zabawka cała ciągnie się tak długo, dopóki nie zgadnie. 

62. Wak i kopec. 

Zbierze ~ię z dziesięciu rhlopców. i stawają rzędem: każden 
wyrznie vrzed sobą nożykiem matą w clarni jamkę. i g i e ck ę 
( tabliczkę murawy) z niej wyciętą położy obok swojej jamki. 
Poczem jeden z nich, starszy, rzuci l:iWój kij koziołkami (p ok ar
butyt buczkom) naprzórł. )!iejsce. gclzie ki,1 ten się zatrzyma 
i g1lzie zaraz wetkną go na sztorr (zastrl,mnjut tot bucz ok) 
w ziemię, nazywają metą (w ak). Wtenczas stojący rzędem na 
swojich jamkaclt jakoby na własnym gruncie chłopcy. rzucają 

każdy z koleji, do owej mety kijami. Rozpoczyna stojący z brzega 
(kraj n y j) ; ten jeżeli dobrze mierzył i trafi t (w ci l y v) kijem 
do mety. pozostaje spokojnie na swojem miejscu .. Jeśli zaś chy· 
bil, wtedy obowiązany jest biedz za swojim rzuconym clo mety 
kijem i szukać go ; towarzy .~ze jego biegną tymr.:r.asem dn opusz
czonej przezeń jamki. wybierają z niej po garści ziem i ( p o i m e· 
n y per s ty) i przenoszą takową do siebie wraz z giecką. Gdy 
już gra całą obejdzie kolej i to kilkakrotnit>, wtedy uwaiają kto 
był najszczę ~ liwszy t. j. kto najlepiej trafiał do celu, a . kutkiem 
tego siedział w drJmu: więc przed którego jamką największy 

wznosi się kopiec z wybranej otl sąsiadów ziemi. Szczęśliwiec 

ten, jako wygrywający, bywa czę;;towany przy okazyi. Ka.idy 
zasypuje potem swą jamkę ziemią (perstoli ' ) i przykrywa gie
cką. Kto za ·, niema jej czem zakopać ani Jn·zykryć, bo mu wszy
~tką ziemię wybrano podcza peregrynacyj za chybionym rzutem 
kija, jest przegr_vwająr.ym i mn~i za to 1•onie~r karę. Zasadza 
się ona na. tem, że to warzy. 7c nak.Jpią kilka małych' g i e co czok 
(wytną je z darni), wrzucą mu .te w podniesioną połę sardaka. 
każą je trzymać, a z a tkawszy (zakrywszy) mu rękami oczy, 
wiodą go zygzakiem (w ikr u t as o m) do odleglejszego miejsca. 
gdzie w inną tu wykopaną jamkę, każą wysypać owe giecoczki, 

') Perst' ziemia, śmiecie. 
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które w ów czas nazywają kot i e t a (kocięta). Poczem z zakry
lemi je!;zcze oczami odprowadzają go napowrót w to miejsce zkąd 
przyszli. Teraz odkrywają mu oczy, i każą szukać owych gie
coczek, przyczem biją go gieckami i gonią krzytząc nań: a z a 
kot i e t a my! a z a kot i e t a my! Cz~stokroć ni in znajdzie owe 
kotieta, to tak go mocno zbiją, że ledwo dyszy, biją bowiem ja 
koby strzyżoną owcę (jak b o ł u w i v c i u); lecz te:t; gdy mu 
się uda prędko je znaleźć, staje się odważnym, i wetuje się t. j. 
oddaje im wszystkie te ci~gi z lichwą. że aż odei1 uciekają na 
wsze strony, grlyż im w takim razie odcinać się nie ~olno. 

12. Dzień ~. Jura. 
5 maja. 

W wiliję ś .. Jura każden gospodarz posiadający choćby 

jedną tylko krow~, kwaczem (smołą) którym wozy smaruje, robi 
znak krzyża ś. tak na wrotach jako i na drzwiach szopy lub 
stajni, gdzie się krowa jeg() znajduje, a to na ten cel, by nie 
miała tam przystępu czarownica (w i d'm a) dla odebrania mleka'). 

A nadto, sypią na progu sporą ilość m ak u, by czarownica 
ten mak zbierał a. (aż do zapiania kura) , a przez to zajęcie 

wstrzymaną została od w11ijścia do stajui i odebrania krowom 
mleka 2

). 

t :J. Dachmański 'Vełykder'a. 

Dzień ten przypada. na czwarty tydzień po Wielkiejnocy 
(star. stylu) we Środę, i obchodzi si~ jakoby uroczyste święto 

1) K~. Sofr. \\'itwit·ki: P amię t n i k 'l' o war· z. t a t r 't. Kraktiw 
1877, ttt'~c J, ~tr. HO. 

") KI'(. Pi~trusz~wiet powiada: i L w kn dzier'r: Buwnjet krl.'stuyj 
chod ua ;i;yto, (lswiatm·znnie posiewn\\' ~ili puzdnirje), krynic i ko
łodietej. Swiatyj Juryj po polu chodyt, l'hlcll, źyto rodyt. 
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przy zaleceniu postu. Żadnej roboty wtedy niema ani około do
mu ani około bydła; i tylko od wiedzanie jarmarków jest doz w o
lonem. 

Przedtem jednakże następnej dopełniają ceremonii. W wielki 
Piątek lub Sobotę puszczają na rzekę skorupy z jaj użytych 
do pieczywa paschy wielkanocnej, z tą wiarą, że zanim te sko
rupy dopłyną na Racbmański · wetykdeń do przeznaczonego dla 
nich kraju (którego oznaczyć nie umieją), przekształcą się one 
znów w całe i pełne jaja, i że każde m z tych .jaj obdzieli się 

w tym kraju po 12 Racbrnanów, którzy przez cały rok nic nie 
jedząc, na te jaja czekają. Przy puszczaniu ich na wodę, zacho
wuje się milczenie; niektórzy wszakże odzywają się temi słowy, 
wskazując im niby drogę: P ł y ń t e w rac h m a ń ski kraj i! '). 

Opowiadają, jako w dzień ten orząc raz w Harasymowie 
gospodarz, zapadł się pod ziemię wraz z pługiem, wołrui i po
ganiaczem; więc dosyć jest w dzień Wielkiejnocy rachmańskiej 
przyłożyć tam ucho do ziemi, aby usłyszeć wyra~nie wołanie 
poganiacza o pomoc. 

W Czortowcu zaś, przykładający w dzień ten ucho do zie
mi, słyszy pod ziemią odgło dzwonów od cerkwi, która się tu 
kiedy ' zapadła. (Tradycya mówi o 12 cerkwiach, jakie niegdyś 
istnieć miały w Czortowcu). 

1) K . .A. S. Pietruszewicz (06mepycCidi1 A:ueBHHI<'T>, Lwów 1865, 
str. 48) powiada: 15 Maja (MR. Ukr.) Prawaja Sereda; Rachmań 
skij Welikden (o Braminach ili Wrachmaoach sm. lictop. Nc tora 
Poł. Sobr. lietop. I, str. 6). Na l'krainic w sej dc1i, do woschoda. 
sołnca łomiat i ricżut berczuwyja wietby, jako ciełClmojc rcdstwo 
ot wsiakirh powreżdcnij i bolej w ko ty 1 utwerżdaj:t 1 czto bcreza 
na prawuju sercdu w połnoj silic swojej i-prawyt koRt'. 

Niektórzy z badaczy zc!ltawiali nazw~ tQ z indyjskimi brah
mauami, inni wHkazywali na sanskr. ray, ar, rayhati, inni 
wre ze i e na zenu s. a h r i m a n a. 

Wspomina o nim k . ofr. Witwicki (Rys o II u c u l a c h, Lwów 
l 6:~, tr. 105), Zawadzki i inni. A. II. Kirkor (P ok u c i e, Roz
prawy Akad. miejętn. w Krak., tom V, str. 256-64) porówny
wa nadto wyrazy: rac h ma n, rachmanny, rachmanski, z wy
razami: n a w ski, n a wy (nieboszczyki), rad a u n i c ą, r <:kawką 
i t. d. Co do rękawki, obacz także: Lud, er. V, tr. 2 (). K. 
Szulc: Mythologija słowianska (Poznań 1880) str. 6tl, 



200 

Baba zaś jedna w Czortowcu (a mianowicie matka opowia
dającej tę rzecz Nastki), za to ie prała bieliznę w sam dzie·1 
Wielkiejnocy rachmańskiej, umarła w dniu następnym. 

14. Zielone świątki. 

S o s z c z e s t w i e ś. D u c h a. Z e ł e n y ja s w i e t a '). 

Na Zielone świątki umaJaJą na Pokuciu wszystkie chaty 
(osobliwie strzechę, izbę, kąty, obrazy), a nawet szopy i ~osznice 
z kukurnrlzą, zielonemi gałązkami li~ciastemi. Gdzie niema Ja
sów, tam służy do umajenia wierzbina, którą obsadzają wkoło 

swe chaty i ogrody głównie cHa pręcia potrzebnego do gro
dzenia płotów. 

W J asienowie polnym umajają okna liśćmi z akacyi lub 
bzu w ten sposób (tu jest: na krzyż). 

l :i. Boże tilo. 2) 

W wiliję tego dnia robią z ziół wianeczki, które w dzień 
ten dają do poświęcenia w cerkwi. Ziołami te mi są: r o z c h o d-

1
) K~:<. Petruszcwirz nHiwi: Ru~aluaja nrdicla (11 czerwca). Na Ru-

,;ali (Rozi~ry) kupajut sia w odeżdir1 rztob nr buło posurhy. Wto
ryj de1i zcłcnoj nPdirli n:tzwan Trojrrju (Trójcą). 

Na Pokuciu ukazują si~ wówczas (wrdle wiary ludu) mert
w u s z ki, duchy zmarłych dziewcząt, niby rusalki nad Lrzegami 
rzek lgraj;lce. 

') U Ru),inriw Hałaktiona. (22 rzerwra). Dewiaty rzetwer, Zełenec 
(ks. Pctruszcv.icz). - Od Hl do 29 C'Zrrwca (M, Piotra i Pawła) 
trwa. post zwany Pctrivka. 
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ny k, m i e tka, tuj a (toja), kan u fi r (liść długi, pachniący), 

c z ornobrew c i (gwoździki ogrodowe, iółte z czarne m), m a
terinka (macierzanka), barwinek, wasylek, a czasami 
i kro p e w a (pokrzywa), Lo ta dl a krów jest pomocną. 

16. św. Jan Chrzciciel. 1
) 

W wiliję ś. Jana Chrzciciela zbierają zioła niektóre i świę
cić je dają księdzu przed cerkwią. Wianeczki z wielu z nich 
służą na leki w chorobach; pewne zaś zioła słu~ą do odpędze

nia czarów i złego ducha. 2). 

Napotkaną gdziekolwiek w wiliję tego dnia paproć (pa
p o rot') łamią i zryw a ją. Paprocią tą uścielą częstokroć izbę 3

). 

W strzechę zaś jako i za obrazy świętych zatykają łopian (ł o
puch). Miej cami wie zają go po chatach. 

Na ś. Ja.n prze1l wschodem słońca, gospodyni dla miłego 
spokoju trzy razy winna się za wić peremitką na grzędzie 1c a
pusty. Robią takie zawiązki na czosnku. Służebnica zaś jej, 
obiega nago po trzy razy groch i proso. (Gwoździec). 

Z Horodnicy pod Horodenką donosi nam Iwan Nikityszyn: 
n U nas diwczieta w Petrivku (na switoh' Iwana) bibajut po bo
rodach, po meziech (miedzach) za łopuch a my, szczoby chatu 
obmajity i rwut czornobil (bylicę) zila i wpyrizujut si 

1
) Ks. Pdrutizrwicz (str. 57 ) Jaje jeszcze tlenomina('ye: J,opucha-

toj-Iwan, Lnpuszuik, Iwana-kupala i t. d. 
9

) Ks. L \Vagilcwicz mthd, i z lut! wierzy, jakoby w dzie1i ś. Jana 
przed wschodem olOJica, dwdzily czarownice na tłokę (pa~twisko) 
dnjić krowy. 

1
) ł';tpror, poLlanie galicyjskie (mi~_:dzy l'rutem a Dniestrem) przez 

A. P. ((;:tzda codzi nna, Warzawa 11<53, nr. 15G.- Po
dohna kler·hda u W r'ljcickil•go [Hlll tytułem: .lanek. 

h:asnpismo Przyrod n i k (Lwów l 7:?, błl'. l !11 J mówi : 'V Ro· 
lotwinie w t:itaniRlawuw~;kiem utrzymuje lud. że ktu - by znalazł 
kwiat papmr·i kwitn;p·y w 1111!') i> . .lana Chrzciciela, l)('zpiccznym 
l11~dlie przeciw!.. t> w zrlkim s l a[., oś c i o 111, a nawet p1·;eciw śmie r
e i zabezpieczonym. 

26 
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(uprzężają, opasują się) tym czornobólym aby nikoly n y c h o r o
w a l y, i rwut takia zile, szczo nazywaj e si l y p n y k i zatyka
jut sobi za hotowu, aby tak chtopci l y p n u l y (lepili się) do nych 
jak toto zile clo hołowy. (Silene viscosa l). 

Awitak (a następnie) czy-tujut rhtopci w zileczkom 1 szczo 
ponarywajut do schid sonci na Iwana, to jest: mietka, maru
na, rumia.nok, lubystok, wasylok,- i byrnt szcze taj 
narnaszczuju t sobi wołosie m e d o m, aby tak chłopci do nych 
Jypnuly, jak bżoły do medu. 

l 1. Ognie świętojańskie . 

Parobcy wiejscy od wilii ś. Jana Chrzciciela począwszy aż 
do śś. Piutra i Pawła (star. stylu), więc przez 5 dni, od zmro
ku az do północy, biegają (ki e b e kajut) w Czortowen 1 Hara
symowie, Nie:i.wiskach i t. d. po wzgórzach, z wiechciami zapa
lonerui zwiniętej słomy (i dla tego mówią: o d I w a n a d o P e
tra kiehekaty '). 

1
) Ks. Petruszcwi!'z mow1: ,,N:t Podolu kulo rieki Zbrucza huv oby

r·zaj 1 c·zto 11a ». Joanna 't rannym utrom jnnoczcstwo ·olomianoho 
halwann 1 prrcwiazannoho c·zernohylem i cwiet:1mi ukraszennoho, 
kupalu w \IIHlil' i potom vuskału z wouoju". -Zwyczaj ten istniał 
tahże i na !'okuciu. 

W opi:'<ic P u kur i a (Rozpr. i prawozd. Akad. U m. w Krako
"'i(• Wyuz. hi~;tor. fiłoz., tom V, l 7G, str. 25 J) wspomina też 
i Kirkor o ul)('hodzie Iwana Kupały na Rusi, gdzir w u. 2:l czer
w c· :l. parohrk przebrany za Kupale: wraz z balwanrm kobiecym, 
11ci:u;-ani s:! JlrZ<'Z ~romadQ do jezior:t lub rzrki. ·- W zortowcu 
cc•remnuija ta nclhywa ;.i~ niC' w d. 23 CZ{'J"\V('a, lc·rz w st)'czniu 
1\ dziPJ.I ,Jordanu, pn poswi<:crniu wody prze:t: księdza. Wtedy to 
wtrącaj:! parobc·y j!'dnrgo zr swojic·h towarzy. zy, t. j. tego ktin·y 
pru•l!rnuy 'ta clzia~la ("hodzil U.) l w wilij<: IIOII'P~o roku z :\!a l a n

k :!, w prz<·rębrl do wod), by ~it JJależycic w ni<'j t>kąpal. \\'ysko
tzyw:-;z) z zimJH~ l~żni i otrząsł zy ~;it:, bic>gnic pacycnt co żywo 
tlo domu ahy t-iQ przebrnc i ogrza(·, - i zakof1ezyć na ttim, o ile 
możnn he1. ~>zwanku, cały obchód .Małanki. 
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Dzieje się to w ten sp~sób. Jeden z parobków zapala sło

miany wiecheć na kij czy żerdż nasaflzony, i wznosząc go do 
góry, biegnie w prawą stronę pola. Drugi go dopędza i zapa· 
liwszy od niego swój wiecheć (ró'"nież na kij nasadzony), w inną 
ucieka stron~. W podobny s po, ób zapalają i inni parobcy swoje 
wiechcie, a rozbiegłszy się w różne strony (lecz za wsze w po
bliżu zagród), gonią i mijają się wzajem aż prawie do bia
·łego dnia. 

Dzi · zwyczaj ten, ukazujący się zresztą tylko sporadycznie 
w niektórych wsiach, osobliwie po nad Dniestrem położonych, 

wychodzi z użycia, zakazywany przez księży i policyę dla zapo
bieżenia poi-arom. 

W kilku wsiach pod Stanisławowem (nad Bystrzycą) bie
gają raz tylko, i to krótko, w wigiliję ś . .Jana, po łąkach z za-, 
palonem i polanami łuczywa. które podrzucają w g6l·ę, · piewa
jąc (jak powiadano) piosenki. 

l S. Św. Elijnsz. 
11 i n d e li. H romowyj d e li. 

N a Ilija zaczynają je· ć miód, czego przedtem czynić (jak 
się wyrażają) nie wolno. Znanem i tutaj, jak na całej Husi jest 
przysłowie: 

Dobry roji do lla, -
a po lin - Jyszy roja na hilu. 

19. J•rt•obrażł.'nie IJOSJlodne. 

Zwane także: W tory s pas, J abłocznyj s pas. Tu na t~puje 
Spasówka, post od 6 do 18 Sierpnia. ~więcą po cerkwiach jabł
ka, płody i miód, i peczynają jeść owoce, a w szczególności 
gruszki (spasówki) które wtedy dojrzewaj<\ . 
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20. Iwan postny. 

Święto: U ioknowenie gławy predteczi (Ścięcie ś. Jana). 
I wa.ua Hotowo ieki, Hławu-siki. W dzień ten nie robią wcale 
żelazem (ko ą, sierpem, siekierą) 

21. Semen. 

Na Symona czort mieraje worobiew czetwerykami (mierzy 
wróbli ćwierciami). I te tylko z nich latają, które d i t k o s z c z er
k aj e z kir c i e (ze trychuje z korca) i puszcza. Obacz Lttd Ser. 
III, str. 195, nr. 4.- Ser. VII, str. 110, nr. 22. 

22. \\' ozdwiżenie. 

Inaczej zwane: Zdwiżenie. Ptaki zaczynają ulatywać w ciepłe 
kraje, a h a d i u g i (gady. płazy) uchodzą na zim~ w wyr aj 
(w szczeliny, pod kamienie). 

Ja kółki także uczepione nóżkami zimują na dnie jezior 
(Lud, Ser. VII, str. 111, nr. 25 ). 

23. l•okrowa. 
l pazdziernika. 

Pokrow Pre'w. Bohorodycy. wiataja Pokrowońka.. Jest 
przy.Jowie, że: 

Kto ~;it~e po Pok1owie, (t. j. p(iżno) , 
proc.lajP. po korowit•1 ( t. j. mnrnitjc). 
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24. Dmitriew dela. 
26 października. 

Przysłowie mówi : Do Dmitra - diewka chytra, 
a po Dmitrie - ellocz kachłu (trubu) wytry. 

26. Katarlna. Andrej. 

Wróżby parobków dziewcząt (obacz str. 80). 

26. Nikolyn deń. 

Zymowyj My koła. Mówi!\: Do :Mykoły-niet dobra nykoły. 
Gdy śnieg upadnie, powiadają, że: świa.tyj Mykola boro
dow triese (brodą trzęsie). 

21. Pominki. 
Pa rastas. 

Każdy z możniejszych gospodarzy wyprawia co rok u siebie 
P o m i n ki w rocznicę zgonu s wojich rodziców lub bliskich krew
nych, i sprasza na. nie kumów, sąsiadów i księdza, dla którego 
osobny poniekąd kucbarka warzy obiad; a czasami postawią 
przed nim, gdy siada do stołu, i buteleczkę wina także,- i ka.WI\ 
po obiedzie go częstują. 

W dniu tym, gospodarz z gośćmi idzie z rana na nabożeń
stwo ~ałobne t. j. na mszę śpiewaną, którą opłacił. Ksiądz od
czytuje po mszy p ar a s t a s nad 6 bochenkam i chleba lub kota
czy (knyszy, umyślnie pieczonemi), przy końcu którego podany 
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mu do rąk jeden bochenek, wznosi on do góry wyżej głowy po 
razy kilka. Najbliżej przy księdzu stojący ludzie, dotykają się 

wówczas rąk jego lub palców i razem z nim podnoszą ręce do 
góry; co czynią i następni także uczestnicy tego obrzędu , któ
rzy dotykają się znów rąk Judzi bliskich księdza; wreszcie i da
lej od nich stojący pocinoszą ręce do góry. 

Po nabożeństwie idą wszyscy goście na wspomnianą ucztę 

do gospodarza wraz z k -iędzem, który zaraz po obiedzie i mo
dlitwie zwykł odchodzić, by zostawić biesiadującym czas do swo
bodnego rozhoworu . 

Dożynki. 1) 

Nader rzadko odbywa sir. na Pokucin tłok a sobotnia ze 
dworu 2

). Albowiem chłopi zbierają zboże dworskie po najwię
kszej części z a s n i p (za snop dawany im od każdych lO do 12 
snopów zżętych), czasami za pieniądze (licząc pospolicie po 40 
cent. od kopy). Niektóre dwory najmują żeńców z pod gbr za 
wikt i za snop. 

Po wyż~ciu każdego gatunku zboża z osobna, a nawet 
hreczki, grochu i rzepaku, przynoszą w gromadzie do gospoda
rza wsi (więc tylko cło dworu) wieniec z tego zboża, które zo
stało zżętem; zatem żytni ,,o zż~ciu żyta, owsiany po owsie, 
kukurudziany po kukurudzie i t. d. Przynosi go po każdem żni
wie inna dziewczyna. Grochowy tylko wieniec przynosi moło
dyca czyli młoda mężatka. Niosąca wieniec na głowie dziew
czyna, nazywaną bywa panną-młodą (kniehyni) i ma przy 
swym boku dwie drużki. Gdy podPjdzie pod dwór,. i głowę na
chyli, pan domu sam jej go z głowy zdejmuje. Wtenczas odzy
wa się ona z życzeniem: abyste pane doczekałysijaty 
i oraty, a my abysmo doczekały zbyraty! 

1) Obacz Wł. Zawadzki: O h raz~ H 111-li r z r nn• n ćj (Poznail 
1869) str. 73. 

1) rr l ok a, T III k a' hyl da wnirj rod7.aj p:u'ISZCZ}ZilY po wsiach, 
pO Ulli kilka JulJ kilkanaście W rOkU lllliJywaJl(•j, OprÓCZ ZW)'('Zajnej 
tygodniowej . Pmiszczyzna taka była narzucona zwyczajem i uświę
cona tak zwanym i 11 w e n t ar z e m , t. j. opisem )>owinności pod
uanych. 'ffoki na Busi i Poulasin nosiły takie nazwę gwałtów. 
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Pan obdarza dziewczynę poczesnem a. catą gromadę wódką, 
wyprawiając niekiedy dla niej tailce w czeladnej izbie. 

!:ł--~--~-1:\~·- ---1-~-----~ 'fl---r- - -,- -~- -- -------
~~-<- --ł --<-- --------
~= ·- - ·· -=-~--=-- =---=----==---==:::::::::::=:----==-

riw-ki da - ..-a - ty. 

Wianek, ma przeszlo t'wierc łokcia w przecięciu (w świetle). 

Wianek taki zawie!)za pan na kołku w sieni, gdzie wi i 
on zwykle i schnie aż do następnej siejby, osobliwie wianek 
z pszenicy lub żyta. uwity. Wówczas wytartem zen ziarnem 
siejbę na polu rolnik rozpoczyna. 

Wieniec o obny z tyta, o ·obny z p zenicy, z jęczmienia 
i z owsa, owity i związany bywa czerwoną (pon ową lub karma
zynową włóczką; w środku wieńca, (w świetle) krzyż z tej te 
włóczki zrobiony. a. środek (czasem i. brzegi) złocone pozłotką. 



OBRZĘDY. 

Chrzciny (Chrestyoy). 

I. 
Czortowiec.- Kobieta mająca rodzić, unika mówić o swym 

porodzie przed kimkol wJek (prócz b aby czyli akuszerki). l\fąż 

nawet wspominać o tern nie lubi, w przekonaniu, że wieść gło
szona u trudnitaby matce poród. Ta gdy uczuje bóle, wzywa b a
by do pomocy, która, jak to zwykle w naszym bywa kraju, nie 
znając się prawie ZU(Jełnie na sztucze położniczej i zachowaniu 
przepisów dyetetycznych, daje jej (jak i sobie) pić wódkę zaraz 
przy (Jierwszych bólach, niby-to na pokrzepienie. Baba taka nie 
usiłuje przeszkody stawić położnicy i wtenczas nawet, gdy cho
ra której bóle mocno dokuczyły, zerwie się i uniesie na łożu, 

by niemal stojąc odbyć poród (co nazywają: zyjszła sie z de
ty n u). Gdy wreszcie poród nastąpi, wtedy mówią: że się zwró
ciła (z w er n u ł a). Baba odebrawszy dziecko, kąpie je w sposób 
wszędzie u nas przyjęty i powija w szmaty na ten cel przy
gotowane. 

Mąż tymczasem przynosi gorzałkę, jeżeli jej jeszcze w cha
cie nie było (lub wypitą została), i na przeciąg trzech dni przy
prowadza mamkę, która już przez cały ten czas chaty nie o
puszcza. 

Tegoż dnia. przychodzą także do położnicy i sąsiadki na 
.rody n y, wziąwszy z sobą w darze dla niej garnek czy to mle
ka, czy ziemniaków, kaszy i t. p. Te wchodząc do izby z powi
taniem: Sława Jssu Chrystu! i otrzymawszy zwykłą na to 
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ndpowierli.: N a. w i ki w i ku m ław a! orltywają . 1ę do obec
nych: Win ' Zuju wa ·na szcl.istie. na z<lurowie, z ży
w o t o m , c z y z ' y n o m c t y z <l o tl k o u , a p o ł i z n y c i u a b y 
Pan Boh prywiv <lo per teho ztloruwia! - fldpowied:i.: 
Diekujn. daj wam Hot.e ztloruwicc:zko!- _.' a )l.errlzi nad 
łói:.kiem 1 uzwieszonem je~l prz . ~ r.ierarlł<J jako zasłona. Kai:.cla. 
z przyhywająeyt'lt znsłont: tt: udrhyla . i dar swój o<ldaje . amej 
pąloi.ni<'y. klarląc go na łót.ku , tak , ze rałe nieraz łói.ku darami 
hywa za. . łane. \V takiPj cia.:noe ie. pr1.ywalona nadto jestcze i 
serdakami pl·tybylych gośd. let.y matka z tltieckiem, <lary ich 
o<lbiera, i cą·t uje kat.rlegu wódką Zil.prawną miodem lub cu
krem, którą uateucza · zowią kosmatą. 

Gdy się go. cie z.esz.li i bawią . ię rozmłlwą, baba (aku
·zerka) wziąw:t.y taj.-trt: ( torbę) i wy:st.edt~zy z domu, cho<lzi 
po w i i z h i l! l' a. k 11111 y w l iczhie pr.r.et ~osp J<larta za i. \<lanej 
(c·za ·em <lo 15 osó\J). Po powrocie ,1ej i prz.yhyciu kumów. cz•::tu
ją ich elomowi wódki\, pllct.clu udają ~i<: z tLdeckiem do księ<lza . 

l\lą7. bierze dhu'1 w darze knrt:. <lwa hochenki chleha i topkt: soli ; 
baba bierte dziecko i tuli je (limową porą) vod koi.uch, a każ<la 
kuma czy kum trzyma świt:tP. i nie. iP. pod pachą kawałek płó· 

tna długi 11a : ą z e ń (okołu rlwórh łokri ). lT k~it:rlza orlbiera im 
clija.k owt• płótna lkry7,ffiiJJ 1 zło7.yw . zy jt>rlno na <II·ugie, kła

dzie na nich dziecko: ksiądz za~ zapaliwszy :';wiece. od<łaje je 
do ręki kazclt•j ku111ie i kumowi. Kumy zdejmuj:\ z dziecka pie
luszki, aby k. iądz mógł mu wurlą oblać: główkę, dać chrze ·t 
wedle obrządku n nickiego i my r o w a n i e (bierzmowanie). Po 
chrzcie ga ·i clijak świect> i połuw<: ich zahiera. grly drugą poło
wę biorą kumy, gdyi. wieczorem zapalone one hyć 111ają w domu 
położni<'y. Kryt.ma pozo~tają :i<: jako dar tlla tlzit>rka 

. '1ektórzy 1. kumów i kumosz l'k idą po chrzcie do swego 
domu. zkąd wieczorem dnpiPro zejdą . ię llił. Ul'zt~ tłu połowicy. 
1 nne za ·. wróci w. zy rlo gospodarza, w i tają matkę oddając jej 
dziecko : D ar u j u w a s . z c z i · t i e m, z d o r o w i e m i e m n a
rożdennym (np . Matijom lub 'ofijou i t. d.) .... ~ajpow·zech 

niej zemi .ą tu imiona: Iwan, Hryć, Hawryłu. Nykoła, 
Michajło, Petro. u kobiet: :\Iaryja, Katerina. Hanna, 
Paraska i t. d. Wieczorem scl10dzą ·ię wszy. tkie kumy do 
meJ z żywno ·· cią daną na za ·ób (je:.t nią: fa ola. groch, bób, jaja, 
ser, 61 i t. d. na mi kach ) i chlnpi z chlebem Kobiety oddają 

.,
-l 
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znów ży~ność tę samej położnicy, a chłopi jej męiowi chleb. 
Gdy zasiądą ~a stół, podaje gospodarz biesiadnikom wódkę, a 
kucharka zakąskę na miseczkach, złożoną z mięsa, fasoli roztar
tej, kapusty maśzczonej olejem, kaszy, h o l u b c i (gołąbków z ka
szy) i t. d. Poclobuie jak swatowie na weselu, przypijają · tu do 
siebie ku my, i cho(·by młoderoi byli, mówią jui do sieuie w licz
bie mnogiej. tytułując się wzajem : wy. 

Uczty w czasie chrzcin takich trwają czę~tokror. kilka dni 
a nawet i cały tydzień, przyczyniając się, równie jak weselne 
i pogrzebowe do rychłego zubożenia niejednego gospodarza. A 
z zakorzenionego oddawna złego, korzystają w całej rozciągłości, 

jak wiadomo, żydzi-arendart:e, siedzący na. karczmach. 
Uważauob,v za grzech, gdyby kobiety krzyżowały się 

w ku~ostwie, t. j. gdyby wywzajemniając się, pierwsza z nich 
trzymała do chrztu dziecko drugiej. 

Jeżeli majętnemu gospodarzowi dzieci się nie chowają, wów
czas do chrztu nowo · narodzonego dziecka prosi on w kumy że

l.Jraków, zwykle dziada i babę wędrownych, i z jak największą 
przyjmuje ich n siebie szczodrobliwością. 

Gdy się zdarzy, że zajdzie w ciążę dziewka, wtedy zapra
sza ona niewiastę - sąsiadkę aby jej głowę z a wił a w sposób jak 
kobiety zamężne zawijają mołodycę przy oczepinach. Dziewce, 
któraby tej powinności zaniedbała, przysyta wójt akuszerkę dla 
dopełnienia owej ceremonii jakoby z urzędu. Da wniejszemi czasy 
przed za wiciem obcinano jej publicznie kosę (warkocz) przed 
karczmą na śmieciach. 

Gospodarze i gospodynie, nawet zamoini, chętnie trzymają 

do chrztu dzieci nieprawego łoża, mając przesąd, że od tej pory 
chów bydła wieść się im będzie jak naj pomyślniej. Trzeba jednak, 
stawając do chrztu, być podpasanym sznurem (wołowo Je m), 
na którym się prowadzi woły. Ksiądz dla takich dzieci wyszu 
kuje imiona najrzadziej używane i najdziwaczniej brzmiące, np. 
dla chłopców: Karpan, Markian, Eteopumpt, Ksenofont, 
Onysyfor, Akepsym, Amfyłocb i t. d., dla dziewcząt: Fi
frona, Marunia, Jewhenija (Eugenija) , Ahaftija, Hły
k ery a, i t. d. 

W okolicach Borodenki śpiewają, gdy za stołem zasiędą 

goście przy jakiejkolwiek ok a z y i (zebraniu) czy to na chrzci
nach, czy na prażnyku: 



1. Hosti naszi lubi, myłi 
za Łysowym stołom; 

proszu jisty, proAzu pyty 
z nyzenklm ukłonom. 

2. Oj proszu was hosti myli 
jisty taj i pyty, 

czoho nyma w naszim domu, 
proszu wybacziety. 
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98. 

II. 

3. Ta daj BoZć zdorowieczko, 
taj ja znaju k(lmu, 

taj i semu gospodarin, 
szczo my w jeM domu. 

4. Szczo wony uas napojily, 
taj polluduwały (godowali) 

szczoby wony taj wid Boba 
łnsku boż u mały ! 

Porl Horodenką, we wsiacl1: Horodnica, Strzylcze, Fotoczy
ska (jak nam donosi Iwan Nikityszyn), następujące zachowują 
zwyczaje: 

Gdy się zbliża czas rozwiązania i narodzenia dziecka. 
wteiły gazda biegnie po akuszerkę (z a m o s z y w). Baba ta (m o
s z i) przybywszy, napomina zaraz położnicę (p o l iż n y c e u), aby 
trzy razy obeszła stół do koła, i aby wszystko w izbie poru n
tata (pouprzątała, pootwierała): ławy, półki, szafę (zamysnyk), 
by nic nie było zawiązanem ani zamkniętem (nawet skrzynia), 
inaczej, poród dziecka będzie ciężki. Poczem baba (moszi) bie
rze święcone wianeczki ziół, trzyma je nad ogniem. podkurza 
dymem z nich położnicę i kładzie jej takowe na łóżko (postil). 
Gdyby mimo to. poród był ciężki, wterly biegnie baba do cer
kw i i prosi diaka, aby jej wydał do użytku pasek, którym się 

ksiąrlz opasuje (wpyrizuje si) idąc na łużhę Bożą, i paskiem 
tym opasuje położnicę , a wtedy z wielką łatwością przyjdzie 
dziecko na świat. Po urodzeniu clziecka, gazda tego domu, po
syła babę z a ku m a my (zapraszar w kumy) na wieś. Ta naj
pierw prosi drużby t. j. chłopa, który drużbował na weselu ojca 
dziecięcia, na pierwszego ku m a; na pierwszą zaś kumę. tę ko
bietę, która była drucbną jego żony; prócz tego udaje się jesz
cze z prośbą kumowstwa i do innych osób z rodziny lub obcych. 

Zaraz nazajutrz, gdy się goście poschodzą, bierze babka 
dziecko na rękę, i idzie z nim i gośrmi na plebaniją. a gazda 
bierze trzy bocheneczki chleba (troje cbliba), kurę (kurku) 
i jeden reński na s ł u i b u B o ż u i niesie to do księdza. Tam 
też zbiorą się i kumy, i idą wszyscy do cerkwi do chrztu. Po 
chrzcie (kry s t) goście chcą nibyto wracać do domu, lecz gazda 
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prosi zaraz do :-iebie w. zy!;tkich htmów na k re t yn y. Wtedy 
idą do domn gaz1ly. lecz nim wejdą, tan{\ z dziecięciem pod ok
nem i zapytują 7.po1lwurza 'z narlworiu):. czy dobra dy
tyna'?- Wte1ly odpowie1lzą im z chaty: Dobra dobra! i za
raz naj tar 7.1\ z o~ób będących w izbie, bierze Jllll Q bochenecz
ków chleba. i topkę . o li, wychodzi na d wór, kła1Lde chleb 61 
dziecięciu na podu:zce, i 7.apra za w·zy. tkich. do chaty. 

Gdy w zy.ry zasiędą za totem, położnica czę fuje z za 
z a ło ny w. z "tkich kumów orzalką; kRżllf'mu killiiOWi naleje 
w kieli~zek zaprawnej gorzałki (n l>ypłe hot·ivkie porciju) 
a ten kto .il\ wypije, rznc kilka kr jcarów 1lo kieli zka. 

~astr,pnie w~stuje (trak t nj e) znów gazda gorzałką . wo
jich kumów i zaraz zidadają do obiadu lub wiecz 1:zy. l'o wie

Zf'rzy, naj:tarsza kuma bierzę po1lu. zkę, kładzie na nią dziecko, 
w drugą rękę ~wiecę zapaloną, mło<bza za~ kum Jlółmi., ek 

lnh mi:eczkę, i tak cho1łzą <Hl gościa do go'cia nn. powytanie 
za dar11nkamy: najprzód du g. zdy, ktiJI'Y rzul'i na mLeczkę 
reń. kiego lub rlwa dla . werro dziecięcia. a na. tę1'11ie do innych, 
którzy we1lle możności l uh ·lu~ ci przyczyniają . i c: do kollek ty. 
Kwe tując (ja.k wytajut ~lliew.ją: 

.\ w lll,Yiy, ' lll)iy 
11 ~ druhij IIIJZ) 

l a n) l-'r)C7.)Sln 

ta Ił) Jycliuka - l) 

99 
(miedzy -:nu Jlo pntl !)żyt, 
"itn l'ryCt.) ta. 
l) z sv. i ta I_YcliHka, 

t. na zi t)jiuk:t { l'llł'ZI''tnit /ka) . 

Zas~ill'lll' S\\i1·zku pid•·111 ' po zapirzku, 
zilc·czko kopały f)jiul 11 ku!Jal ·, 
f~jtulu Iupaty t.ol •tom ob ypaty. 

Po kil kokrotnem tego powtót·z ni n (' ki l k a raz c e,11 a
moji powtoriejntJ i gdy jni ohwyt jut w zytkich nnoko· 
lo ·tolu, 01lclaj., 1lziecko i pi en i ą1lze h r o s z i) mate(', a h aha o-
zme (weY.mie) i narobi , ohi bukietów z ziliczł·a i rozdaj 
ka:f.!lemn hunowi po kwi tku , a za to odbier co jej znów 
k. żrly 1 z u ci ( ·ki~ n y) t. j. po grajrat ze na k a 1• c i. 'l'eraz 'tlie
wają hnuy do :star zugu: 

100. 
Oj lmn) (ku m i ) l umy. kumy n:t z, 
zilmn 'i kumolik) " Y.ij chnła z, 
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zibl'·lł,t kllm(lilki!' dytyna, 
~zczo s i nyda w no \\I'Oił~ ła . 

• \ni r·ipum JJ)' pnka\'1 

ani w l'IH:zki!' uy chnrlr:t\'1 

li :t po !) ly lyźic". zy, 
taj h-uLmtki d) l'i.iow-si. 

W d1·ugą niedzielę po urorlzinach, gra muzyka na życzenie 
męża lub rodziny, następną melodyę M pozdrowienie dla matki: 

III. 

Okolica Kołomyi').- Gdy .ię dziecię narodzi, idzie oj
ciec i zaprasza 2 lub :1 par kumów. Ci przychodzą w oznaczony 
czas i idą do chrztu, 'l'a.m daje kaida para białą chustkę (kry
ż my) księdzu, który je składa, kładzie na to dziecię i daje je 
po koleji każdemu kumowi trzymać. Gdy ze chrztu powrócą, da
je gospodarż znać na wieś prze7. jaką krewnę, aby schodzili siQ 
goście. W tedy jedni Jn·zynoszą kołacze, inni miskę sera i kilka 
jaj, i bawią .ię przez cały dzień. Przy końcu zbiera na talerz 
jeszcze baba od gości po kilka centów (na zczistie dytyny). 
Czasami przychodzą goście i kumstwo jesz<:ze i drugiego dnia 
na tak zwane pochrestyny. 

1
) L. W ajgcl: Rys m. Kołomyi, s t l'. U 1. 
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Pogrzeb (Poehoron). 

r. 
Czortowiec. - Chory czujący zbliżanie się ostatnich chwil 

żyda, gdy jest przytomny na umyśle, zwołuje do łoża swego ro
dzinę, mówi z nią o pogrzebie i robi ostatnie rozporządzenie (za
pys), oznaczając ściśle: wiele z majątku oddać mają :tonie dzieci 
(gdy doro łe), wiele ma się do tać ynom a wiele córkom (tym 
ostatnim przeznacza zwykle część daleko mniej .. zą). Grunt po
zostawiony żonie, ma w s woj im czasie odebrać ów z synów lub 
zięciów, który matkę pochowa. Poczem oznajmia im naj pokoj
niej: teper bud u wmeraty, odwraca się (lub każe ię odwró
cić) twarzą do ściany i czeka śmierci. Gdy je t końca bli kim, 
mówią, że: cziesuje, że jego cziesy pryszły (kona). Mają 

jednak niektórzy przesąd. aby nie na łóżku konać lecz na zie
mi, i aby nie na pod u zce pierzem p i d s y p a n y; (osobliwie pie
rzem kurzem) umierać. lecz na skórze od kożucha i to na jego 
gładkiej stronie (n a ł y c z k u), a wówczas śmierć będzie lżej zą 1

). 

Gdy umarł, baby tare, które .ię umarłego już nie boją, 
umywają ciało, ubierają je w czystą i całą choć starą koszulę 

jak i w gacie przewiązane pa e m, a na to w zystko narzueają 

od głowy do stóp peremitkł!. Na głowę kładą czapkę bara
nią; u żonatego ślubną, u parobka przystrojoną w b er w i n k o wy 
(z barwinku) wianek we eluy. Podobnież i co do kobiet; głowę 
niewia ty zdobi peremitka. ślubna, dziewczyny barwinkowy wia
nek. ~Ta. nogi wdzieją parobkowi trzewiki (lub buty) nowe bez 
okucia., a żonatemu obwijają je w ·z m a t i (w płateczki onucz-

1) Idąc do ksil:dza by mu o Hllu~rci niebosz<·zyka (lonie.'(·, przynosz;l 
w darze kurę gotow:tm! i podają przewróconą do góry łapkami, 
kt<'lrc trzymają świeczkt: woHkową. - Placąc za poh'Tzeb dziecka, 
daJą księdzu swicczk~ woskow:! przyezcpioną do chu tki perkalo· 
wf'j , którą ksiądz zabićra wraz z i!wieczką. Wła no ·cią ksittdza 
staje się również i płatek płótna lub perkalu białego, którvm przy
kryte było ciało dziecka. 
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kowe), które przywiązują nitkami. Koto twarzy leżą z obu stron 
pęczki pachnącego ziela w a s y l ku 1

). 

Ciało kładą na ławie pod oknem, głową do obrazów;· pod 
niem rozścielona jest w er e ta , a pod głową poduszka. Na ok
nie stoji kaganek, a u majętniejszych światło koło ciała przy
niesione z cerkwi. Ręce ma zmarły złoione na krzyż; na piersiach 
leży maleńki krzyiyk. Ciało nakrywają jeszcze (u majętniejszych) 
przy niesionem z cerkwi czarnem suknem. Baby, które tych czyn
ności dopełniły, podczas grly żona już przy składaniu ciała za
wodziła płacze, kl ~kają, żegnają się , dostają wódki na pokrze
pienie i odchodzą, - a na ich miejsce przychodzą inne odwie
dzić ciało, również klękając, żegnając się i pijąc wódkę, która 
zawsze stoji we flaszce na stole wraz z bochenkiem chleba na 
przekąskę. 

Goście odwiedzający nieboszczyka w nocy, nąwet starsi go
spodarze i gospodynie, przeżegna wszy i pomodli wszy się nieco 
przy ciele, gdy chcą dłużej pozostać w tejże samej izbie, mają 
szczególny zwyczaj skracać sobie czas zabawą zwaną łub o k. 
Zachęcający do niej wezwaniem: b a w m o s i e w łub ok, znaj
dzie zaraz wielu towarzyszy. Jeden z nich kładzie się niby pa
cie n t na stolek lub ławkę twarzą ku dołowi, drugi stawa nad 
leżącym w głowach ja.ko dozorca , przestrzegając by się nie 
oglądał i głowy nie podnosił; poezero trzeci, skręconą z płócien
nej płatki lub chustki pytą (p i v k a, połówka, jedna strona) u
derza leżącego z ty tu, d o z o r c a zaś każe pacie n towi zgadywać: 
kto uderzył? - Jeżeli uderzony zgadnie, wówczas dozorca każe 
mu wstać, a na jego miejsce kładzie się bijący. Gd.y zaś nie 
zgadnie, to pozostaje na miejscu i znosić musi razy nowych przy
byszów dopóty, dopóki osoby bijącego nie odgadnie, tak że mu 
nieraz skóra łub e m stanie (t. j. twardą korą) . W ten sposób 
tłuką się często aż do samego rana (przez o bied wie nol'y), i ty l-

1
) W Jasienowie polnym pod Horodenką, przygotowują sobie na. 
śmierć suknie nowe, l kobiety zamozniejsze nie bywają chowane 
w h o b ort k a ch, lecz sollic kazą szyć umyślnie s p i d n i c e dołem 
obszyte czerwoną harasówką 1 f ar tu szok 1 sądząc, że w takim 
przystrojeniu lepiej się przed Panem Bogiem zaprezentują. Męż
czyżni za: chownni są w zwykłych nowych ubraniach. 
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ko wtenczas przerywają zabawę, gdy dija.k przyjdzie czytać 

p s a ł t er i , lecz zaraz po jego odejściu po wiec1.erzy, na nowo 
ją rozpoctynają. (obacz str. 190. nr. 50). 

Nad ranem po pierwszej nocy, gdy się goście rozejdą, ro
bią uproszeni o to chłopi trumnę (d er e wy s z c z e) przy ciele. 
z desek, które na ten ('e) jnż pierwej sam gospodarz sobie przy
gotował. ~bijają oni deski w sposób. że trumna ma kształt po
długowatej paki, węższej nieco w 11ogarh, a jedna z desek sta
nowi wieko: 'przytwierdzają deski do siebie drewnianeroi koł
kami i na wieku trumny robią sadzami znak krzyża tt. j. po 
sznurku odbijają czarno sadzami krzyż +- w grubszych 
końcach trojisto odznaczony). Dwaj inni uproszeni, idą na c m e n
tar z kopać tam dla zmarłego j a m ę (grób). 

W dzień pogrzebu, ktoś z rodziny idzie na wieś prosić go
spodarzy l żeby poszh do cerkwi p o pro c e s s y ę. Tam biorą u
proszeni światło, kilka chorągwi 1 parę krzy~.6w i idą z l!~m do 
chaty zmarłego. Przed chatą stawają z chorągwiami i krzyżami, 
ci zaś co przyszli ze światłem, wchodzą do chaty i zapaliwszy 
światło, czekają na przybycie ksi<:dza. '!'en przybywszy z tłijakiem, 
rozpoczyna uaboże!'1stwo jn7. prze1l chatą, a wszedłszy odprawia 
je nad umarłym (p o c h o r o n). Gdy wyjdzie na dwór i stanie 
przede drzwiami, wtenctas pozostali wkładają nieboszczyka z ła
wy do trumny, wśród płaczu kobiet a. osobliwie żony. która za
wodzi holos: 

102. 
r.\ t:\ • /':'\ 

~-t:~tr:c/M c s s s c=e=c=crBc=r-?rrfOOJ 
Oj gudo mi) rudo, )akuł ty mynl radu d•Je .. , jak Ja m•Ju gud69,·aty, 

j 
& kim Ja maju driuny oity b6du - waty. 

Ciało kładą na podesłaną w trumnie pła.tkę płótna albo pe
remitk~, a głowę na poduszeczce wypcbaną wiórami, heblówka
m i. Dwóch ludzi zamknąwszy ją wiekiem wynoszą, i tak na pro
gu izby jak i na progu sieni po trzykroć nią uderzają o próg. 

N a. ławie w m i ejscu gdzie leżało ciało, kładzie kolcharka 
bochenek chleba, który leży tam dopóty, dopóki nie zabierze go 
żebrak jaki lub ubogi. Lecz ten, winien wprzódy izbę zamieść 
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1 smiecie wraz z miotł<\, którą zamiataJ, wynie~ć na miejsre p ll
:,; te, po które m ltulzie nie chodzą, aby ci nie wtłacza l i nie
boszczyka w ziemię. 

Po wynie~ieniu ciała na dwór i postawieniu go na marach, 
odstępują ludzie kilka kr<Jków w tył, a k ·iądr. czyta pierw ·zą 
wauhelyję (ewa.ngielijP\, poczem biorą lnrtzie mary z trumną 
na ramiona (a cz.~sem wiozą ją wolmil i niosą do cerkwi 1

), 

poprzedza ją k:iądz iedzący na wozie po zmarłym, lub Mjętym 
przez rodzinę zmadeg•). N a pół drugi spu:zezają mary z ramion; 
a ksią1lz zsiadłszy z wozu, odczytuje drugą ewangieliję. Puczem 
ciągną wszyscy w podobny, poprzednio opisany sposób rlo cerk w L 
gdzie się ju:i; i dzwony sły zeć dają. Uiało z trumn:' wnoszą do 
cerkwi. u tawią je na ~rodku, zapalają dwie po oi.Ju Jego I.Jokarh 
świece, jako i trzecią przynie ·ioną z don1u a przylepioną do 
trumny w głowach; następnie postawią na trumnie krzyi cer
kiewny, a wtedy odbywa k iądz żalobne za du-zę nabożeo. two 
czyli p ar a s ta s (exekwije). Za pogrzebem przynieśli przyjaciele 
domu do cerkwi trzy bochenki chleba, 3 albo 5 jabłek na tych 
bochenkach położonych, miskę pszenicy zasłodzonej na miodzie i 
zwanej kol y w o oraz · wiccę woskową do jednego .z bochenków 
przylepioną .• Jadło to stawiają na p re s to l e za tmmną. Po od
prawieniu para ·tasu biorą miskę z pszenicą i trzymając ją pra
wą ręką a w lewej mając świece, wzno ·zą po trzykroć (czasami 
i częściej) do góry i potrząsając powtarzają: w i c z D aj a p a
m i e t!- Pot€nn intonuje ksiąrlz śpiew kończący ię wyrazami: 
poślednije pocilowanie, i w miej ce dawnego zwyczaja 
(gdy otwierano jeszcze dlań trumnę a on nieboszczyka obcho
dząc darzył pocałunkiem1 za nim zaś wszyscy inni ze świecami), 
dziś obchodzi tylko bez tej ceremonii trumnę z karlzirl!em i ca
łuje otworzoną księgę ewangielii położoną na prestołku. Gdy ją 
ksiądz zamknie i we:i.mie w obie rr.ce, ludzie przychodzą i ca
łując. okładkę ewangielii a potem k:iędza, który do nich mówi: 
Christos posredi nas! odpowiadają: Jest i bu de widne
n i d o w i k a ! t Gdy się za· zdarzy pogrzeb w pierwszem ty go-

') Pod Stanisławowcm, trumna zwykle zaprz~żona jt•i!l llwolll:l biały
mi wohni. Na trumnic kłatła miskP z miodem i 1lwa bochenki chle
ba (jeden z białej, tlrug-i z ~iemuic]szcj m;!ki) i dwa picni:!iki. 

28 
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dniu Wielkiejnocy. wtedy mówi ksiądz: Chdstos woskr·ese! 
a. ludzie odpowiadają: wo i tynno woskrese! ). Goście idą 

dalej i całują trumnę a. na tępnie krzyi, na trumnie. Gdy ob
chód kończą, obraca ię najprzód ksiądz do wyj ;cia i gdy wy
chodzi, najbliż za rodzimi. (np. żona. zmarłego i dzieci) każą so
bie trumnę otworzyć , aby nieboszczyka zoba.czyt; jeszcze po raz 
o tatni i g lo ·· no swe wynurzyć żale (obacz wyżej śpiew: Oj ga
zdo mij gazdo! i t. d.). Pożegnanie to jednak nie trwa długo, 

gdyz ;"a pierwszym odgłosem dzwonu pu odbytem nal.Jożeństwie, 

nic już z tych skarg sły ·zeć nieboszczyk nie będzie. Wierzą bo~ 

wiem, że aż tło ukończenia parastasu t. j. nim du:;zę Bóg do 
ch wały swojej IJOWołat, zmarły ::;tyszy Jeszcze wszystko co ludzie 
mówią kołu niego jak i ich 7Jale, i dopiero razem z uderzeniem 
dzwonu po para tasie, jakoby wezwany przez Pana Boga, zmysł 
słuchu ziemskiego utraca. 

Wkrótce też za księtlzem idąc, wynoszą i ciało z cerkwi, 
i niosą je na cmentarz. Ksiądz jedzie przed ciał em na wozie a 
dijak ś piewa p s a l t c r i po::;tt:puJąc vrzy trumnie: za ciaŁem zaś 
idą zwolna go\:ie z zapałunem ~wiatłem . 

T a cmentarzu rozk hulają na grobie d W<L rr.czniki na krzyż, 
i po poświ~ceniu grobu przez ksi~dza i pokropieniu ~wi~coną wo
dą, spuszczają ciało do dołu l i a m a) Wtedy ksiądz z dijakiem 
odmawia: wicznaj a pc.tmiet! - a żullit i córki jaknajkrzykli
wiej żale swe zawodzą , głosząc w ·zyslkie nieboszczyka zalety. 
Po za ypaniu dołu jama otr:~.ymuje nazwę: grobu (h r i IJ). 

Na znak żałoby, :i.ona rozpuszcza (jeszcze w dniu ~mierci 

męża) peremitkę ua głowie, a córki spuszczają kosy (warkocze) 
na plecy. Gdy jui. ksiądz ot! grobu otbzedł i obecni do odejścia 

:-;ię zabierają, Jwzo · tałtt po niebo:;zczyku rodzina zaprasza go jak 
i inuycb na typ~ do :;iel.Jie. mówiąc: ~e rozcłlotlit sie, cbre z
czeni, proszu was, łaskawi bnll'te chodite! i wszyscy idą 
do d.umu zmarłego w goś e iuę. 

'ru zasiąuą za stołem. Pozo tały syn lub tarszy rodziny, 
albo i ::;ama go ' podyni domu, vrzynosi wód.k1~ i stawia ją na stole. 
Wtenczas w ·zy:;cy pow.tawszy odmawiają: Ojcze nasz, Zdrowaś 
Maryja i Wierzę. Po modlitwie siadają znów, piją wódkę (IJrzy
pija !lo nich syn lub wdowa), i jedzą takież same niemal potra
wy, jakie podawane bywają na ucztach chrzestnych i weselnych;"' 
i z l'o\\ ną prawie ol.Jtitośc1ą . Wszaki.e zaraz po wótlce, biorą po 
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trochu z owej pszenicy z mioden1, która stała podczas pat·astasu 
w cerkwi, n któq po wyniesieniu ciała z c:erkwi przynie,;iono 
do domu. 

Po ohieilzie niektórzy z gośei Rię rozchodzą, lecz wielu zo
staje się jeszcze rlla. porieszenia i ro7.weselenia pozostałej rodzi
ny. Wtet1y zapalają świerę tę, kUmt paliła się przylepiona do 
trumny, i stawiają ją na kominie a obok niej kieliszek z wódką 
i kromkę chleba, w przekonaniu że d n sza zmarłego przyjdzie 
w nocy, wódkfi nadpije i cblelwm ją zakąsi. W nocy usiłt~jąc czu
wać wyprawiają różne iarty, i gdy się kto 7.rlrzemie, pomazują 
go sadzami lub przyszywają m n do orlzieży kac h l a n k ę (t. j. 
babę czyli wiecher z szarego płótna rlo 7.atykania kachły czyli 
rlziury piecowej w sieni); a nawet, gdy się zdrzemie kilku, to 
ich zszywają z sobą d o ku p y, poczem nagle budzą, by się sami 
z siebie razem ze wszystkie~i innymi śmiać mogli. 

I tu także, porlobnie jak przy chrzcinach i weselu, stypa 
taka (pochoron v. pohrib) przedłuża się do dni kilku lub do 
tygodnia, zowiąc się wówczas: okazyj a;- gdyż w następnych (po 
pierwszej stypie) dniach, zabawa, co się tycze napitku, bywa już 
rzeczą składkową. 

Sukni żałobnych nie noszą. Oznaką tylko żaloby jest u có
rek, że te mniejszą noszą ilość sznurów z paciorkami na szyi, 
nie wtykają kwiatków we włosy ani złoconych ozdób i spusz
czają warkocze na plecy; u synów, że zdejmują z kapelusza wszyst
kie ozdoby prócz sznurka i przez cały rok nie tańczą 1

). 

TL 
Z pod Horodenki donosi nam Jan Nikitiszyn: U nas gdy 

umrze czoło w i k ( mą'l.), pm~cl10tlzą siE~ zaraz są siady, obmyją 

jego ciało i położą na lawie, a żona irlzie z tą wianomością do 
ksiQdza a potem do l1ijaka by zajego rluszę zarlzwonyv. ~ało
bę okazuje iona chodząc przez cały tydzit>ń w jerlnem cybi (ro
dzaj czółka czy obręczy z prostego płótna, wypchanego pakuła-

1
) Poniwnaj ks. Sofr. WitwiPki: Ilys o llucul((ch, Lwów 1RG3, str. 

110. - Tego~: Zw}c·zaje U urnłów w Pamirtnik1L Tow. tatrza1L., 
Krak1iw 1~7H, ez~s(· li, str. HO. 



n d). ro1b;i na za~ cho1lzi w jednym e y b i tylko tak 1łlugo, 1lopóh i 
ciała nie pochowają t. j. przez rlni parę. Gdy umrze iuna., to 
cbotlzi także n1ąi bez kapelu.za lub czapki przez cały cza~, do
póki ciata nie pogrzebią. Tak długo tei. i gło~ne trwają żale i 
opłakiwania. nieboszczyka lub nieboż.ki. 

Wyniosłszy umal'łt>go z chaty, na mirjscu tem gdzie leżał, 

kładą u6i. i chleba bochenek (b o h a n y c) ...... ó:i, kładą na to, aby 
po p o m e s z i m o s t r o im się puwodzito w guspodarst wie, bez tej 
bowiem o s t r o ż. n o s c i, całe gospodarstwo poszłoby z domu za 
nieboszczykiem t. j. w niwecz by się obróciło: chleb znów ua to, 
aby nigdy nie prze a h o d z ił z tej chaty (t. j. aby nigdy go nie 
brakowało) tak, jak nie przejdzie (pyryjdc) gazdy tego imie 
(in~ię i majątek). N ast~pnie niosą ciało do cerkwi, zkąd po od
prawieniu pochoronu, wynoszą je już na cmentarz. Po spusz
czeniu go do grobu, obecni biorą po garstce (ż m e n i u) ziemi i 
rzucają takową za nim do grobu, co czynią po trzykroć, na7y
wając to widkłonne (od·kłonne). Rodzina zaś, biorąc również 

po gar·stce ziemi, nie rzuca takowej do grobu, ale sypie sobie 
za pazuchr., na to, aby ~ię im zmarły nie przy · nil, nie przywi
dział i nie powrócił do chaty, lecz w spokoju pozostał w grobie. 

103. l'otorZ)bka. 

~~#-- 2!!1 :?i~--~~----~--~--~ _2=_J_~ -=~~=t:=~~- -·-:E!=:t:!. 
. 4- ·t.--'-• - ·-f- _.,~ _,__ ."" ~,.. --- fł --~-·-· - r·-~-r--t- -------,1-~.""-- ""'-;;---

li •) hn) 

1. Hoj) l1oj, Bnżl' i mij! ·> II oj, l1oj, Iloi,c•.ż llli,j, 
koroty1· sir WŻ<'-Ż wik mij. knrotyv ,;jp WŻt'Ż wik mij. 
X e pomnźc· roclyna, Nr. p~nwżut . ujcly, 
hu prj:jszov l'zas. hmlyua. Iw \\że u ima h<·sitly. 

3. IToj, hoj, llnże·i. wij. 
koro t) 1 -.jp 11 żd wik 111ij. 
l )awajf<' my ~wic•zkie w ruki 
naj widtl~:iut kif'i.ki (t·it:;i;kir-) 11111ki. 

Odtąd: 104. 
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•1. J '' k 11111'1'111 .i '' ",j d z.,.,"''·' 
w "IIH'rtu,··.i J,,"Jyui. 

.'J ,J;Ji, uohiut "fllllfllll lr111111 1 
t:1j ~!lilii nr j-a włożnt; 

poklouiu ~i t· "' 11111 ~~~i t 11 li'' tlaj ,,. brirlt;H·It lllllt'rarv 

III) tost'J'II)" Jlożt•! i "~i r~>tlyui. 
li .. !:tk npn.-J,j, l hri,zul' tiln 

11 1J lt'·lu,J;j, · clnltl; 
j<tk z:t,ypinf pi,knnt ",.zi>, 
Hl' hlamtf uikol ·. 

105. 

l. Uj clJM;I-1. ja t•ill>l'<l, ;,, .\ Walii, • ,;o~itly dam 
raj widaj ja i1111rn: :-wr>.ii korali, 

ach pidift'·. p t) w t' d) te ,z,•zoh~·-"tl· ni (m i· u i) nnri<lyly 
kolto .ia lul>in. kr"'"" na la11·i . 

. , Oj pitlitl', pry11 •'·tlytl· li. ,\ 11 ;tlll 1 - hrnki (ln·nr·ia) dam 
popa t:1j tlik:l, ~iru korimn, 

nl'h n:tj-i.t' ja r<~zpnri1li.u :Jhy,tt'• ni prowadyly 
:-z•·u--i. z:t żJ 11 t>l:t. z ~~~i Iłom !lo ho hu. 

:1. llam pnpnwy "ztyry woły, 7 .. \ hraltart•wy dam 
a tlikuwy tlw:1 ; sf:trit kużu,zynu, 

ahy o.yt:n p~:tłtyryr·zkn ahy lll) ni taj wisypa1· 
z Wt't'Z)T•I rln d11i:t. 11 ysuku mohylu. 

1. .\ palólnH·t't·wy dam ~< .. \ w:11n1 ~t'·stryci, tlam 
pointlin 11:1 st:111 1 kon·<· p~zi·11yri 1 

:;z1·znhy III) u i krasu n dzwonyv :tl,y-,.;fr'• ni ~pomy11aly 

:-knrn raun 11 st:n·. pry pijatyri. 
:1. ;\ sy,trynki pjut, 

my n e zhadujut: 
a <le-ż to f:l kumka lubka, 

:;zrm ji 11)1\l:t tut! 

106. 
l. Orh juj, joj,- Boż(• m,·,_j! ::. Ue· !t .i•'.i, joj,- Oożc mt'1j! 

korotył 1-'ia 11 t.t' 11 ik Jnc'>j J,nrotyt ,.ja wi.r \1 ik mt'>j! 
JH>llltli.t'• ni o!t'!' ?\1'• JIIIIIIUZ)' :t ni hmt 

1111 wi.P Ż) tl·jn koni'<' ho pryjszła Hlllt'•rt j-:tkmat. 
'' Udt joj, joj,- Boże nuij ! l. llełt .ioj, joj,- Hoi.<• m•ij ! 

korni) t sia WŻ<' \1 ik llll·>.i 1 korotył Ria wże wik mr'1j! 
Ne p11lł'OŻt'• ni Jllaty, -:sy ]llllllUŻ)' ni scntr:t, 
hu pryj~zu1· <·zil·s Wlltt'·raty. bu )JO nu•JH~: smrrt pryjszla. 

:"1. O•·lt joj, juj,- Bnżr mt''.i! 
korotył .-ia wżc wik mt'>j! 
N<·· ll"luoi.ut Ro!'i<ly. 
bo wżc n.>m:t bcsidy. 
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l'ryjde hodyna dlo wsirh jeduJia kohdn sia rozłu .. etaty, 

_,_ •--<-·+-1-~- -r::T-----~ ----!'1·-1---- - -·-to< -~-~-~~--H-m~ ---- ~--~--~?~':'\ 1 -~----(!'-_.___._ ,_ -- -- _-!--fil- ·-..-~-.. --;:~--<-41'--J-#-~- 17+-;. -t::t:-""-1-c+--- •-• r_r-+_,..- •- - - -•-..,~-~- - -+--- :::=--- -i.o'-.. --I.IIF ., il-i.ł-:;:- - · .!. - - --io"--~-c::r- -----
od til~ treba Jak •kuiul neua, w lŚI\Itl "se pokio - daty. 

l. Pryj<lc hodyna- dla wsieli jedyna, 
koltda sia rozłuezaty, 

od kiła (tił:l) tt·cba- jak sk:L~ut z n e ba, 
w switi w~e pokicd!lty. 

2. Smert naclo mnojn - stojit z kosojn, 
ta nernit oborony, 

czas upływaj e- sud Bo h wydaj!•, 
ta z i:isiakoji storony. 

3. Ja neszczeolywyj - takje'm zloslywyj 
§am na scbe ubywajn, 

z u~iakim d iłom- idu zn tilom, 
to za smert nć spamitaju. 

4. Sud nastupuje- tJ·nbn hótuje 
rtnlirł, knyktmy, tlilamy, 

w im zapysano budc poddano, 
my sia nsu<lym ,.;:uny. 

5. Sudyja m1-1tywyj - Ho h ~;pr:l 11 e d lywyj 1 

ta zaoidnr w swojim troni, 
phunom h lane- szf'zn ::;i komu stane, 

ta z pod liwoji ~torony. 
fi. Zaczne sudyty- dohrt'·m platyty 

a złych oddast' ua mukic, 
z tilom, z tlnszejn- zliyncHz swojej u 

ta bez )\atlnoji porukic. 
7. 01lwirzna Htrntn. . prkal11y wrata 

ot\1 briat sta Hz(,rok•l, 
kotry hriszniji i proHttyji 

pi1lut w 11 .i4'Z1Hii1 propast' III(· hoko. 
H. A w tuj nćwulj ui·~zl'zasnoj doły 

hin·c pr<•lmdut Wllrluh, 
płaczut horszc tlijitwo l ;;korsze 

ta na mukie bcrc jcho. 
n: Wyj d' du~z:t moj:l- Ll:thaja twoja 

ne pcrćs tauut limity 
piśi1 prcilwiah~ju - bezkonecznuju 

szcze-j anhely budut pity (piac). 
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1 o. Luna br)l, l>onca - lit;~ he1. kouca 
pra w(·dnym z:\jailuije, 

wRiakoj pr!;krosty- buclut sklarlnosty 
kot01·i my tuje wmijem. 

11. Lita zlatyji- w nebi światii 
ue pcrrstannt mity (mice), 

piiui prcświatuju bezkouecznuju 
bZezc-.i anhely hutlut pity. 

1 ~. Wyrl' dnRza moja hlałlaja twoja 
perestaftmo hriAzyty 

ty w lu'ichach Zll<\i:t hrzknnP<'7.11<\ia 
nże nP hnd<>m żyty. 

108. 

t~a-. -~:.. ,.:::L,. -~=3----!-~=~~=-iJ:==l::-EJ [ 4-r-~o~=t=~:J-r---r-r:3-..--loł=l=-,.,-~-c:::J::::?:2.=~1 __ ., ___ .,_ -1--1--~ -Ił--_.,_., ----
Kohda hore horc j&k na świti :ż.ety.-

1. Kohda horc l10re 
j<lk na świti żćty,
broil Boże tH~I:IZC7.aRt i a, 

bnde Boh s11dyty. 
2. Jak czćlowik 1.dorow, 

kozdyj ho kochaje; . 
w wclykim nć~>ZCL:at\tiu, 

rid ho ~ia rurnjc. 
~- .lak czołowyk zdf)row 

lubyt hu rz.uiyna, 
w welykim n·~szczastiu 

widstupyt rullyna. 
4. HiJnaj:t taj matkil 

płakała, vmliwa!:-t: 
aj .ynu-i mij synu 
tom tiii zhó<.lciwala. 

5. 'l'oro tic 1-h!ldliwala, 
kt-ow-jem prolćwała, 
ja na tebc, mij synu, 
wsiu nadiju mała. 

6. Bo jak hirko, tiażku, 
kamenem władaty, 
sto raz hir zy, tież. zy 
dity Rh!ldówaty. 

7. Ale elity, dity, 
ni WO 8ZC'ZO IIĆ dbajut, 
11 otca taj mamku 
ni za szc1.0 nr majnt. 

H. Bo kotoryj to syn 
otea zneważaje, 
toho 13oh po smerty 
złym peklom karajr. 

!l. A kutora doczka 
matku nć szanuje, 
to płacze, rćdaje, 
taj szcr.aRiia 11ć maje. 

l O. A kotorej tu ~'Yil 

otcil poszanuje, 
dal!Ł mn lloh zdorl1wie1 

tlu merty panuje. 
11. A kotora doczka 

matku poszanuje, 
to jćj Boh po smerty 
carstwije hotuje. 

12. Bo tak zakazav Boh 
z ncba anhelowy, 
szczoby iloh ne widpuskav 
ltrichie hrisznykowy. 

13. Ach ls ilsc, Susse, 
Sits~e kryżowany, 
wmyloserdy il(ia) nad namy, 
Uariu Chrćste pan e! 

H. Arh że Uhrć~te pane, 
taj na wiki wikom, 
kto sia w lirichach kaje, 
bnde czelowikom. 



1. 

Parollek chr.ący się ieni(··, umawia się najczę"c•eJ o to sam 
na sam z dziewką, przy jakiejkolwiek !:;posobności. I gdy ma na
dzieję przyjęcia, którą z jej strony utwierdza wyraienie: a bo ja 
znaj u jak d oma ska i. u t, wtentzas l'.l.Jiera. 'Obie dwóch chło
pów w starosty, i idzie z nimi w waty (za ·wataty, za
wiązać swaty) w którykolwiek dzieli tygodnia byle niP. postny, 
więc najczę~ciej we Czwartek lnb Sobotę wieczorem o zmroku. 
Ci trzej wchodząr. do chaty witają gospodarza :słowami: S ta w a 
Je s s u C h rys t u! i całują rolil-iców jej w ręk1~, na co otrzy
mują odpowied:i,: Wo wiki no, sidajte sobi! - Przybyli 
mówią, gdy parobek posze1lł za próg: D i e kuj e m, n aj w s e 
dolJre sidaje u \\'a (t. j. w tym domu), czomu wy sie ne 
pytajete, czoho my do was pryjszly? Domowi odpo
wiadają na to z u~ntiechem i jakoby na iart: .Jakby wy dity 
do nas prystały, toby my ~;ie pytały: aleiewy rozu
mni gazdy. to wy sami sk:t:lete. Pr;r,ybyli oświadeza.ją ię 

wten!'zas otwarcie :\ly pryjszly, cyby to ne mohło tak 
buty, szczoby wy dały waszu dotlku za na.zobo yna? 
Domowi mówią na to: 'e znajemo jakby to ne moltło bu
ty, worota nam ne zaperti, budem sia szcze radyty, 
a wy możete szc;r,ę raz do nas powernuty. Na to od
rzekłszy przybyli: Dobra nicz! wychodzą. Młoducha tym
cza em obrócona tyłem do guśct, tała koło pieca lub komina i 
niby sit; wstydt.ąc , (llul.Jala (cl c'• t l.J a l a) palcem w kominie. Po 
odt>jśl'iu . tarllstów, pozostaje na. progu tylko I· n i e i (tak zwany 
wówczas gtly jest przyj~cia pewny) i jeszcze z nią b a t ak aj e 
(gawędzi, szepce) na progu, gtlyi od pieca odl'gnał ją jui. ojciec 
swad~bie tej przychylny, kai.e jej niby- to drzwi od sieni zam
knąć (idy chatu zaperty'). l~dysięmłoducha(ju7.odtąd knie· 

1) U1ly knirziowi mlocltl!'h:t :;;przyja 1 wtrnet.al:l już nazajutrz po o· 
i;wiadczynach ua wPzwauil' jt•go wy!'łtodzi i rozmawia z nlm przez 
wrota t. j. ;-;toj:!r na ~~~ njim ::nml'il', g-•ly on jr;;t za wrotami na 
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hynia) 'h ni111 nagadała i zgorlzda, odpowiadaj(\e jednakie uaje
go wynurzania zawsze swoje: a b o ja z n aj u !1 wtenczas odda.! a 
on ię pożegnaw;zy ją i rodziców serdecznym wyrazem: szcze
stlywa, dobra nicz! 

Jeżeli oświallczyny te miaty miej. ce we Czwartek, wten
czas na trzeci <lzień t.. j w :-1obotQ wirczorem, przyehodz~~t ci sa
mi po raz drugi ażeby rzeez d o s w a t a ty, i pytają się (l,mw
wników: .Jaku-ż nam radu dajeto! Domowniey odpowia
dają, gdy są przybyszom radzi: Budem !>zczos ra<lyty, aby 
z t o h o s z c z o s d o b r o 11 o b u t o. a t e t e per b u d e 111 s i e w a s 
pytaty, szczo wy ·obi iydajete, cy gazdyniu w dim 
(dom) cy welykoho majetku<? ,\.przybyli odzywają się na 
to: Szczo daste, to ne te ·zi.· naszomu synowy, ale 1 

swoji dońci. Ułożywszy się o wino (wi<l.llu, posag; mowH' 
się zwykło: syna lub donku widwinowaty, wywianować). 
posyłają po wódkę (z domu kniezia) i wszy:cy do siebie przypi
jają, t. j. jeden ze starostów swatającyell do gi\ztly, ga;~.rla. d u 
kniezia, knie~ do kniehyni 1 kniellyni tiu dl'ngiego starosty wa
tającego, ten do gol:lpodyni1 gospodyni ;.:nów tło pierwszt>gu swa
ta i tak dalej, kilkakrotnie. Je żeli się kto,.; ceremonii teJ obcy 
znajdzie jeszcze przypadkiem w chacie, to i on należ.y do kolejki: 
wszakże nmy "·lnie nikogo na ten ak t do siebre nie zapras;.:ają. 

We Wtorek lub w następną Sobott: !,.nie;,, kniehyui, ob<lj 
ojcowie (swaty') i dwóch ~wiadków idą <lo ksi<:1lza., <tby dat· 
na zapowiedzi. DaJą mu mtodzi po renskie!lllt, po kurze !) i po 
topce soli. K.'iądz przesludwje oboje pacierza i maiego kateclli
zmu, a gdy go nie umieją, gniewa siQ i odptawia kh z niczeu1; 
niekiedy jednak daje się udobruchać zapewnieniem wh, ~:e ka
techizmu jak się należ.y się nauczą, gdy przyjdą na otłt uhek ll,b 
na odsługę i t. d 

uli1•y. Utly zaO:, rzt('f. ui~> jf'~l jesz<·t.t• rnt.~tu.~;.:·uit:l:l, l1d• n11:1 i~,"· 
za niego uil' f·IH'I' (1·1ioćhy ~uhi1• te;.:·o i rodzil'f' Ż,lt'Z.' li), In III>' 

W.)dllult.i \\l':tll' tlo wnit hy t nim rul.lllawi:li·. 
1

) ~w :t t i ti w a l' h a j('l>l otll<!<l II:IZW<!. rudt.il•ti\1 uboj1:)':t 11:11'/.t'l'/.llll.)'di. 

Kobil'ty wr~clnc r.am<:lmc mnh nil'kiPdy Hazm: :.; w a z 1\ i t'. 
2J Idąc du hi~.:d1.:t i tiu urz•:duik:t 'l iull-rt·,.,••m 1 l.a''""' rrz•·l,a to~ 

(zwykle ow;!. kun:) z ~oh;~ )lrzytlif":..,.; ho, .iak 111•'111i:!: \ ,. h" l{~ 
(gudt.i) :; i a d u 111 :lll d a 1 :1 r i i rl u k .. i o 11 d z :t 1 l1 ,,J ,. 111.) rid;: :1 

•uy p1yjty. 



Po trzet:iej zapowiedzi w Niedzit·l~, na.stępuje w Pouierlzia
tek : kor o w aj je:i.eli zaś ~ l u b ma byr dany zaraz płJ lrzeciej 
zapowiedzi w '\iedziel~ , to korowaj ma mieJ ·ce w Sobotę . Wte
dy jui, otl rana, w stroje świątPrzne nbrani , kniet. z dr u ;i; b 11 
(kawalerem swojim) u buku, a kniehyni z dr u" k ą. cho!lzą (ka
:i.da para z osnl>naJ po wsi od C'l1aty do cha1y i pro~zą gospoda
rzy na weKelt> , kła.niająe ::~it : do pnloW) eiała )Hl WPjsriu !lo izby 
{jak to rl'.ynią i pn:y spotkaniu sit: z kilnkoh\iek na uliry ) w ~ło
wacłl· p1·osyly tato i mama lub łt>i:. : diP!Ii i llt•ni i ja 
waszi·ei pro:-;zu, l>y ~ tt~ buly laskawy ua. korowaj. Na 
to gospo!la.rz i żona odpowiada.ją · W P s . l i t s i a. z d o r o w t> n ki , 
naj wam llnlt poma.haje~ Urly przyj r lą !\o pana lub rlo księ-

l ' 

1\ Uift\\;IJ. 

<lza. wte!ly vroszą na 
korowaj pa<lając przed 
nim plackiem do nóg 
i całując stopy. Ob
cliOdząc wieś , trzyma 
drużka pod pa('hi\ pęk 
przedziwa konopnego 

)1 o wy,; m o ) z roz krę · 

r'oll}'lll i wisząC'ym na 
1 lilł jednym koncem ; 
każ1la bowiem -gospo
dyui tlaJt> kniehyni po 
jetlnym lakiem l!OWi
smie, g!l}' ta ucałowaw
szy ·ta.rszych w rękt: 

a mło!l:szych w twarz. 
ma o tlej ·c·. K ni et. za · 
z druż.l><\ chodząc, pro
szą przy podol>nycllże 

I>okłonach : Pro y l y d i e d i i n e 11 1 1 ja w a. s z e c i pro z u 
by'te buły łaskawy na korowaj, korne pokorne, klin
no poklinno, bardzo pokorne! ~ Po takiem obejściu wsi, 
kai.da para wraca do swojej chaty. 

Pod ten czas schodz[\ i<: rano jui- korowajnic~>, jakiemi są 
zwykle na.jbliż. ·ze są ·iadki , w liczbie 10 - l [i niewia t, jedne do 
jego chaty. drugie do jej chaty, aby tu i tam płe katy koro
waj. Korowaj jest to hulka chleba p·zennegrJ, dosyć dnia (45 
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centimetrów w tn·zecięciu) i mająca twardy :-.pórl, ponad którym 
zwija się ciasto: na wierzchu tej bułki są przylepione małe ko
łaczyki, różyczki i cierniczki kołaczkie, husoczkie, ruże 
i t er e m ki e z tegoi samego plecione ciasta, i takimże ciasto
wym otoczone wałeczkiem, Obok tego pieką je:;zcze po dwa 
mniejsze koł a czy i jeden maty kot a c z i k dla młcllnrhy, któ
ry ona bierze za pazuchę do ślubu: po ślubie zaś, pod cerkwią, 
przetamawszy go na dwie potowy, rl11je jerlną knieziowi a drugą 
zatrzymuje sobie. W zamian odbiera równiei i orl niego po
łówkę kołacza, który i on takie nosit za pazuchą Pozo. tatą po
łową obdziela ona następnie jego rodzinę, on zaś jej rorlzinę. 

Do korowaja śpiewają, gdy zaczynają go z południa jui u
gniatać na stole i przy trajać wspomnioneroi wyżej ozdobami: 

109. 

Swaryła c;ja p~1eny ~ C'b 1. kuhu - Iem oj tche ku -

j-::;~- . -,-~=~--==~==:~=~-----:;--:ł==============-=====~ ---· -- - •--< -· ·-· -ł - --- - ------
-I;J:==-~ =--= ===r:-•-::r:";_.: -===--=.=.:============ 

• kulu u - płil rnenu1, 

Swaryłasia pszcnycic z kukułrm: Rwarzyl:l s i f_' ptm·uit a z k:! kołem: 
oj trhr knkllłu 11:1 plit mccznt, oj cirhil' kąkol11 z;~ plot rznca.i:!, 
:l Z lUĆ ni Jl~ZCHy<'i korowaj p}rszrznt. a Z(' mnie po..zrniey kni'IIW:lj plotą. 

o!J. ur. ~&9. 11 0. 
Raj ,· kojr d(•rrwE'I'lko 
prred rnjom ~to,ialo, 
ta li raj l->i<' po!'liylyło, 

taj rirsno zrodylo . 

..~. astępnie robią placek (kor s z) z innego cia ta. niby pod
stawkę, kładą na niego korowaj, by oba razem wsunąr do pieca. 
Gdy kładą korowaj na łopatę do pieca~ śpiewają: 

III. 
Korowaju raju 
j -a po prl·pirzku hrajn, 
j-a i1 pieli ?.az{·rnju, 
cy f•\i no wymaszezcno, 
cy doiJrc napaleno. 

Kładąc korowaj na łopat~, smarują go po wierzchu suro
wem jajkiem dla poloru, poczem dwie korowajnice wsunąwszy 
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go du Jl.ieL:<t 1 wybiegaj~ z łopatą na d wór i jedna z nich prze• 
rzuca takową przez dach chaty. Jeżeli łopata nparlnie na ziemiQ 
stroną na której leżał korowaj, to wróżą małżonkom pomyślność; 
jeżeli przeciwną stron(\ (lub uwit:;;/,nie na dachu), to zły dla nich 
prognostyk. Korowajnice wracają z łopatą lub jej ztimanemi ka
wałkami do izby, myją ręce i zasiadają za stół do jadła. 

Wypalając poprzednio piec na korowaj, gotowali zarazem 
i dla gości wieczorne jadło; po upieczeniu bowiem korowaja, nie 
godzi się w piecu tym palić i gotować, aż dopiero w dniu na
"stępnym. Około gorlziny 10 wieczór wyjmują korowaj z pieca i 
kłarią go na półce nad łó~kiem gospodarstwa rozwieszonej, a 
czasem w komorze. 

l'egoż wieczora zaczynają się schodzić goście proszeni do 
jednej i drugiej we. elnej chaty, osobliwie kobiety. Gdy męż
czy~ni pozostali w sieni, kobiety zaproszone wchodzą do chaty i 
za stół, a zgrabniejsze biorą się na jednym końcu stołu do spła
tania wianka (w i n iJ lq mającego okryć głowę w koło, któren za
"Ysze bywa z barwioku (b er w i n ok) zdobny w czosnek i jedwab. 
Spiew~ą. !ład kuj u t) do tego następującą ładkankę: 

112. 

~# 3± r.-- ~ - -o.. - -- - -- --- - --- - -1'<-- ---3 - - - - ..,... - . ... . -,... - - - _,._ -E -· F3.- -· _3 _ _ - - ~-=ł ~-~ f=r-"_=!_ -::1.: .. - :.::;:!ił 
E R g.:- -;.-::1=:- - ·-~-· ~--I_t= t;; 3 ...!::::::::_ ~=~ 

()_i winb.ui. flliJ \\in - v. Jub.ui miJ "in - ktt 

lL~ __ ..,_ --~ --~- -..b---~-1'<- -~- _ ;-.. 
!!--~---< -... - 'l . -J--i --l~-· ~ - -o.. - -!'1-- _::::r.:J __ _ _ , _,. • .. _j_~---·-3--~-..,.- ";f.;--.. -+-- _ _ _ 3 ____,_"_j_h~ 

> 4 3-• · ->-·1--~--- f--,-.-.o-- -3 ·- · l- 3 ~-=:~ 1 - >l >l . - >l -----· ;;---- ___ ,.._- --

kupo\\/\ · 111111 tJt• \\ r)'n ku 
r.amyka . In m t i e)\ skf)ll .. ku 

tir ru .. '-:;<~11 lP\j 

( l.i winldt-:i. m ij ''i n k 11 

z c·ht·<'"Z<'Zic·tnltu(t•"·""''.""'.~" l1CI"\I in ku. 
KII]H•Walam ti' w ryuk11 
zmnykalam tic w skryuku 
a tcprr tir ruszu 
t:1j znpłnkaty muAzu. 

(Lud Ser. li str. 4~1, nr. 1-1). 
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Nuta n IM. 113. 
Oj kryknuły dwa Iebedie na wu!li, 
prcklykaly molodrtiku ód sobi. 
A czrzos wam lebrllmiki do toho, 
do na zoho posażet'Jlcu mołodoho. 

Równocześnie wnosi starosta drzewko czyli derewce (najpo· 
żądańszą do tego jest gałęź krzaczasta na łokieć przeszło wysoka,· 
drzewa szpilkowego, np. świerku. jodły j t. d. jako długo w zi
mie zielona), i oddając je kobietom mówi: Proszu was sporie
dit (sporząd7.cie) neni toto fajno, aby mały z czem do 
l u d ej p i j ty (pójść 1

). Kobiety odbierają od starosty drzewko, 
kładą pod nie bochenek chleba wraz z kołaczem (na chlebie), i 
w środek tego pieczywa wtykają owe drzewko. aby w niem mo
gło stać. Poczem drzewko to (na drugim końcu stołu) obwie
szają (krewne a potem inne kobiety) jagodami kaliny, kłosami 
zboża, pojedynczemi piórkami ptasiemi, pachnąceru zielem (bazy
lek, wasilek), barwinkiem i gwoźuzikami (zwó7.dejkie) a ubierając 
je, śpiewają: 

114. 
A daj Boże dobryj czas, 
jak u ludej tak u nas, 
taj ·,L.czesływu hodynu 
mcżć naszu rodynu. 

Poczem śpiewają wzywając matkę kniebyni, aby przyszła 
wykupić wianek: 

•·o · ho stu ~ l• wykupy n oń ko .. yllupy 

lubko winoczok widii - nouok. 

1
) Derewce miewają i po dwa metry wysokości (n. p. w Zabajpolu); 

niektóre są nieco niższe (w Beleluji i t. d.). Zdobią je prócz kall-
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Kobiety siedzą za stołem nakrytym grubym obrusem (zwa
nym . katerki e), na którym Jeży jeszcze kożuch, a. na kożu

chu rzeszoto z barwinkiem. Pod barwinkiem zaś leży w rzeszo

Derft\\ c~. 

cie kołacz, o którym 
wyżej powiedziano, że 
go na tępnie młoducha 
bierze do ślubu i po 
'lubie dzieli. Matka. 
wezwana, przyno i bu
telkę (szklankę) z 
wódką, stawia ją mię
dzy kobiety na stole, 
a wianek zabiera 1

). 

Wtenczas całują ją mo
łodyce rr ę, a ona 
zabrany wianek odno
si i chowa do komory. 
Po tej ceremonii dają 

już go ~ci om jeść i pić, 
i rozpoczynają tańce 

na podwórzu gdy po
goda, lub w sieni gdy 
deszcz. Tańce jednak 
w chacie rozpoczynają 
te kobiety, które plo
tły wianek. Tak ba
wią się przez całą noc. 

ny, wa~ilktt (Ocym>tlll lmsiltcnm), piórek białych 1!-t:Sicłt, kogucich 
i t. p. i inne także kwiaty, n. p. Amarantu~ ogroclowy (Hel lu 
ja), A. łt'r i l'yuka o;.:roclowa (Zinir1, Zahajpol), karupicl, kann 
fer ( Tenactlum óalsamita). łtwi>lcl(,k (gwożdzik polny,- Taqetes sp.), 
gwoździk niepełny zwauy na (lołarh i y cl y k, w górach zaś h y n
d y k (indyk, w Kha•zo\1 i e, ]{un"UI'tl!'!t ) , gwo~dzik pomararirzowy, 
zre~zt:~ i kwiaty sztuPzne. 

') Niekiedy '·piewają pnjcz tego: 
116. 

Hadajtc rodoitkie, hadajtc 
moluclij na czollitkic po c zerwonomu skiedajte! 



2:-ll 

Skrzypek przygrywa tak przy korowaju jak i przy wianku: 

117 . 
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W podobny sposób odprawia si~ cała ta ceremonija i w cha
cie ku i e z i a ta.k7.e, Tu wszak ze pieką a:il (\w a korowaje, z któ
rych jeden biorą z ouą posłaócy idąc po kniebynię, a drugi zo
staje w domu w rzeszocie, słu:ląc dla. swojej rodziny a:il do następ
nego dnia. Wianek dla kniezia wiją swatki mniejszy, który nosi 
on na czapce; drugi podobny wiją dla dru:ilby; trzeci zaś więk
szy nieco, dla dziewczynki z rodu pana- młodego zwanej przy 
weselu ś w i ty ł k a. 

Nadmieniamy, :ile gdy wianek wzięty tu od kobiet, odnio
sła matka kniezia do komory, wte(ly wracając wynosi ona z niej 
raut u c h (jest to biała. płata perkalu długa na 5 łokci, ma 
kształt peremitki lecz bez haftu), zawini<;ty w czerwoną chustkę, 
i kołacz ubrany jedwa'uiem i włóczką, w którego środkowym o
tworze tkwi wiązka ziela w a. s y l k i e m zwanego. Dary te od
daje ona dwom braciom kniezia, albo w ich braku, dwóm parob
kom zastępującym tychie, a ci odnoszą je do <łomu kniehyni. 
Przyszedł zy do jej chaty , oddają wspomnione dary jej matce 
w sieni, mówiąc: Pro~yv knie~ na sej dar! Matka im na to 
odpowiada: Diekuju kniezewi i wam za posłuhu! - prosi 
wej~ć do izby i sadza ich za stót. Wtedy śpiewają: 

118. 
Pcr~zyi pisly (posly ) pryjszly, 
bodaj im nohy pisrhly w o -Kc hly), 
dajtc im pywa pyty, 
szczob umili l10woryty; 
dajte im chiibn jisly, 
&zczob umili wid po wisty. 

Gdy jedzą, matka przygotowuje nową ko zulę uszytą i haf
towaną przez kniebinię i ozdobioną na p a. z u s z e (pod szyją) 

małym bukiecikiem wasylku, i zawinąwszy ją w tę samą chust
kę, daje swój kotacz podobnie:l przystrojony w wasylek, włóczkę 
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jedwab, i mówi do nich: 1:' ros z u ja w a s n a. s wij d ar!
Pojadłszy i nap i wszy s i•~, wstają bracia oll stołu, dziękują za po· 
czesne całując rodziców jej" w rękę, a odebraw zy dar rzeczony, 
wracają z nim oo kniezia. Dar ten oddają matce jego, która do
~~cza go knieziowi, by się w tę koszulę ubrał do ślubu. Knie· 
hyni znów dany jej rantuch bierze do ślubu na ~zyję i przekła
da go na krzy~ na piersiach, wią~ąc w tyle końce. 

Na drugi dzień, w Niedzielę (luu inny dzień do ślubu prze
znaczony) schodzą się kobiety, które ju~ odpocz1;ły i ubierają 

kniehynię do ślubu. W tym celu sadzają j<l na stotek lub krze
sło na środku izby postawiony. Matka przynosi wianek z komo
TY i kładzie go na koiuchu t baranim) wełną obróconem do góry 
na stole. Jedna z kobiet przystępuje i przypina jej wzięty z ko
żucha wianek do kosy (warkocza). a drugie smarują listki bar
winku u wianka białkiem od jaja i nalepiają na to listki po
złotki dl11. połysku, tak że młoda niby złocistą ztlaje się mif>ć na 
sobie czapkę czy koronę. Po pod wianek na czoło zakładają o
zdobną z żółtej blachy pólobręcz zwaną c z i t c e (czółko) śpiewa
jąc (tadkajut) <lo tego matce i ojcu, grly ona płacze: 

119. 
A d1·-:i. ty Hi a n10lo<lrr'tka. zlJi•mjrsz :' 
lJo po boju, moja IH't'tkn, d u po boj u, 
bo wit• lllf'lli rozlurzct'tka z toboju . 

IIUIA III. llJ~I. 

Oj ry si11tcezko ry polunyncie snyjaje 
de si na!; i molodet'tee z he raje? 
Uj do RtHlu, mij dietlykn, dn !'aułu, 
zbćraj<• bi1 ruij dii·dyku do ślulm '). 

Poczem wstaje ona ze stołka i stanie na środku izby, a. o
bok niej staje drużka i starosta. Rodzice zaś zasiadają przed 
stołem na ta wce czyli "n a p o s a h", trzymając ojciec na kola
nach dwa kołacze większe i topkę soli, a matka dwa mniejsze 
kołacze. Teraz następuje obrzęd zwany: proszczy prosyt (prosić 

f 

o błogosławieństwo). Sitiewają do tego: 

1
) W Czortowen pieśt'l t~ (zn:ml! i pod Kolomyją) i;pirwują tulodym 

dopiero wtenczas 1 gdy przyjdzie m loda. z wywodu. 
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120. 
Na kalyno!'zr·i 
tlwi jahodor·zci, 
hlohosla.wy Ro,;;e 
i otcc i maty 
swojemu lletiaty 
na pos11h sirbty. 

Starosta odzywa się w te !owa: 'l'ak wy myłyj pan
o t c z e i wy mył t\ p a. n i m a t k o, t ak w a s z a d e ty n a stał a 
p er e d w a m y j ak p e r e d o u r a z a. m y , i t a k p r o s y t w a s, 
na sam pered Pana Balu\ swiatoho, i was panie otcze 
i was pani matko. i was rody błyski i daleki. i wujny 
i wujkie, i stryji i stryne. i susidy błyski i daleki, 
aby s t e j i j p r o s ty l y i b Ut h ó s ł a w y l y d o ś l u b u , d o ~ t a
nu matżeńskoho! Na to odpowiadają rodzice i goście: Xa.j 
Bah błohóstowyt taj i my budem. Kniehyni całuje ojea i 
matkę w kolana i rr.ce, gości zaś starszych w rGkę a m Iochzych 
w twarz. Po dopełnieniu tego po trzykror. do czego przy 'tliewnją: 

121. 
1\;tleuor·zka Rie lomył, 

moloda >lic klouyt, 
witr•(•wy, makinm'tri, 
naj111ctiszy dctynMH·i 

122. 
Oj zołote zerniMoczko 

wyknobic 
dawno dicdyk na dlmrczC'y (<· ,;r<"zy) 

poklin żul:. 

wychodzą wraz z gosum i idą piechotą do cerkwi do śluuu, tak, 
że w domu zostają tylko rodzice i kucharka. Puprzedza wsą.·t
kirh starusta idący z trzema koła.czami. które składa jeden na 
drugim na p ar a s t a s w cerkwi wraz z kawałkiem mi~ sa ; przy 
najwyższym z tych kotaczy zakłada się zapalona świeczka. Dwa 
z nich przeznaczone ~ą dla księdza, a trzeci dla diaka. Za ta
rostą postępuje muzyka (skrzypek) i gra marsza aż do samych 
wrót cerkwi, poezero wr~ca do domu weselnego na śniadanie. 

30 



Przy pożegnaniu panny-młodej wychodzącej do ślubu: 

123. 
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Żu ków , t zortq\\ iPC, Diurkbw. 

Tymczasem też i u k n i e z i a ubraDP.go świątecznie i ma
jącego osobliwie kapelusz suto pawieroi piórami przystrojony, od
bywa się podobnaż co u 1\lłodej ceremonija i proHba o błogosła
wieństwo. I tu wychodzi także starosta z podobnymiż trzema 
kołaczami, które złoży na. para tas , a za nim knie7, i goście. 
Oboje Młodzi schodzą się dopiero w cerkwi. Zdarza się niekiedy 
(gdy są dwie w siole cerkwie), że po niego lub po nią posyłają 
posłów, by się na czas oboje , ta wili. 

Wszedłszy do cerkwi , przeżegnają s i ę i kł<tniają obecnym 
mówiąc: Sława Issu Ohrystu! Po nabożeństwie i po para
sta ie (czyli nabożeńśtwie żalob n em za krewnych zmarłych) 

poprowadzeni przez drużbów (których się trzymają przez chustki), 
przystępują do ślubu, stawając na śród cerkwi naprost rajskich 
wrót, gdzie l{siądz łączy ich podług obrządku unickiego. W cer
kwi są wianki barwinkowe obrzędowe (remanentowe) , które w i-

' szą na obrazach dwóch Swiętych umie zezonych po bokach głó-
wnych drzwi czyli wrót rajskich. 'I' e zdejmuje sługa kośr.ielny 
(p a łam ar) i kładzie na stołku nakrytym chustką prze<l narze
czonymi. Ksiądz poświęca takowe i kładzie im je na głowę, po· 
czem odbiera. od nich zwykłą rotę małżeńskiej przysięgi. Podob
nież zakłada on im na lJalce pierścionki proste metalowe (per
ste'ń), które oni jednak po ślubie z palców zdejmować zwykli, 
aby ~łużyły na ozdobę dla kniebyni; ta bowiem zabrawszy je, 
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nasuwa następnie (by nie zginęły) na sznurek paciorków na szy
ję. Po włożeni u pierścionków klękają do przysięgi. 

Wyszedłszy z cerkwi, przełamują oboje młodzi swoje koła
cze na d woje (jak o te m była. już mowa) i obdzielają niemi ro
dzeństwo (poda w zy sobie najprzód nawzajem po połowie, którą 

chowają). Poczem tak kniei jako i kniehyni, każde z osobna, 
wraca z gośćmi do swego domu. 

Przybywającą do domu kniehynię .wita ojciec chlebem i 
solą w progu sieni, trzymając te a me d w a kołacze, które miał 
na kolanach podczas błogosławieństwa, i gdy ona się nachyli, 
błogosławi niemi znów młodą po trzykroć, poezero wraca, a ona. 
idzie za nim do izby, gdzie ją sadza za. stół. Wtedy śpiewają: 

125. 
Raduj ie matinko 
zwinczane dytiatko, 
ne odno,- ale dwoje 
teper twoji oboje. 

Ojciec kładzie kołac~e na stół, na którym 
mniejsze kołacze matki, zajętej przygotowaniem 
kniebynią siadają kobiety ze śpiewem: 

126. 

leżą już dwa 
do uczty. Za 

11111:\ nr lu~~. 

1. Hoja n 11ko hojn 
a wie j11 ne twoj:t, 
a wż!'ż ja toho pana 
szcwm jimn pry;.ichała. 

:!. Oj lll1) w <'erJ;wi hulv 
Bohn siP pomolyly, 
Buhu nchesnown 
i biundzowi napasnomu. 

Kniehini , pomiędzy staro tą i drużbą idąc i trzymając się 
z niemi przez cbu tki (zwykle kolorowe, czerwone) obchodzi stół 
po trzykroć. Poczem staro~ ta zit. adza kniehynię za stół na ho
norowe miej.ce pod obrazami Swiętych, zwykle na przeciwko drzwi, 
nie za· w rogu czyli kącie '). Obok kniehyni ia.da z prawej 
strony drużka, a obok drułi.ki siadają s w a. z ki e z ak o s o w i 
(za- warkoczowe, t. j. najbliższe krewne, w liczbie rozmajitej, 
wedle m~t.iąt kuJ te, które sta.ły za nią podczas ślubu. Z lewej 

1) Kąt bowiem służy za lllll'JSN· honorowe dla ksir,:dza, gdy ten za
pro zony na wesele, przyjdzie, - co naj!·zc::icirj miewa. micjl:ltc, guy 
s1ę żeni bogaty wdowiec, lub gdy bogata. wdowa idzie za mąż i 
nie ·prawia już korowaja, lecz ~arną tylko we c z c r u (wieczerzę). 
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za,; strony );ia.da. stryj albo najbliż. . zy krewny wiekowy, a za 
nim inni m<:ż.rzy7.ni (gdyż ci trzymają się powszechnie strony 
lewej, ku oknom: kobiety zaś prawej, ku łóżku). Jeśli gości jest 
wiele, stawiają dwa . toły (o ile miE:'jsce na to pozwoli) i goście 
sadowią się przy niell jak mogą. Z jednej miseczki je po kilka 
osóh ; te mają łyżki jenynie do barszczu, mięso zaś z miski wy· 
bierają palcami. Zwykle dają każdej potrawy po trzy duże misy 
na stół. z których biesiadnicy rozbierają jarlło do mniejszych mi
seczek, jeżeli je t większa ucze tników liczba. W czasie obiadu 
przygrywa muzyka. 

Gcly zasiądą do obiadu, wtenczas ojciec kniehyni nalewa. 
kieliszek wórlki, i trzymając go pełnym, odzywa się do niej: 
Daj ty (ci\ Boże zdorowie, szczistie, z tym z kim's 
sie neń-ka ziszła, dorobok dobryj i żytie szczastły
w e! Skosztowawszy wórlki, resztę wylewa za siebie. tak, aby 
część napitku trysła do góry i na powałę także (na stiel). Na
lewa potPm i rlrugi ldeliszPk wórlki, który wypija mówiąc: Syn
ku (rlzierko, ro się i do córki także stosuje) daj ty Boże zdo· 
rowie! Napełniwszy go znów, podaje kniehyni, która pije (nad
pija) do matki: Neńko, daj wam Boże zdorowie! Poczem 
drużka jej ten kielich nalewa i podaje matce, która pije do druż
ki, ta do którego ze starszych mężr.zyzn i t. d. Gdy zdrowia 
wszystkie wypiil\, kttcharka przynosi w małych miser.zkacb za
kąskę (zakuska) złożoną z mięsa gotowanego (duszynyna), 
albo z wr.rlzonęgo (b u dżyn e c), lub też ze studzonego czyli na 
zimno (stndenec, w Lubelskiem: żylec), a c1.asem i kiszone o
górki. Po zakqsf' e przynosi ona kapustę gorąt>ą. potrawę niezbę
dną; grly jej braknie, za tępują ją kiszone buraki podane na spo
sób aby kapustę wyobrażały. Po kap u· cie barszcz buraczany, 
albo st>nvatrzany. lub ż.ytni. Po bar.zczu kasza lub też hołub
c i (gołąbki t. j. kasza jaglana, kukurudziana lub hreczana w liść 
kapu · ciany zawijana). Po każdej potrawie,- prócz po barszczu,
piją wódkQ. Po obiedzie wstają i dziękują gospodarzowi '): Daj 
wam Boże zdorowieczko zawa ze myłe pryproszenie! 
A go. po darz na to : Wy b a c z ej t e , m a l y by ś t e z d o r o w i e, 
pryjmijte maleńko za welykol - Potem idą tańce. 

1
) A niekt<lrzy kłaniają si~ p0przcdnio obrazom. 
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Toż flamo odbywa ~ię i u knirzia takie. i takiż gam ma 
tam miejsce obiad, z t n, tylko różnicą, ie ohok niego ~iedzi po 
lewej stronie rlrużba a za nim w miejser za- warkorzowych l'lie
dzą swaszkie czuprowi (t. j swaszki za-czuprynne). Po obie
dzie ~ą. i tu tańce . 

. Pod wieczór rlopiero. knir7. zasi~trl~~o na temże samem miej
scu grlzie iedziat porlczas obiadu ~tarMta wnosi wtE>iły kieli· 
szek pełny na talerzu i stawia go przerl knirziem. Knież poel
nosi kieliszek trz.vmaiąc go przez jrrlen róg chul'ltki i narlpija 
do starosty mówiąc: P a n e s t A. ros t o, d aj w a m Boż e zrl o r ó
w i e!- Starosta wterly bierze orl niego dolany przez rlrnżbę kie
li zek, a porlno~ząc go przez róg clrngi tejże samrj c hu, tki, któ
ry pochwycił gdy knieź swój róg- puśrit, lub tl>ż pruz róg wła· 
snej chustki, mówi do kniezia: Darujn ty szrzistiem. zdo
rowiem, i sym r.urwonym (nihy rlukatem). wici mrne ma
l o, w i d P a n a B o h a bil s ze! To powiE>rlziawszy rzuca na ta
lerz szóstkę (10- centówkę) lub więcej, werlle woli. Następnie 

pije knieź w tenże sam sposób do każrlf>go i każdf>j z obE>cnych. 
wedle starszeństwa. Grly już tak w~zystkirb ob-witał (gdyż 

ceremonijatazowie się: wyt:tty wsirh), zabiera się knie7. do 
wyjścia z chaty z orszakiem rlo knif>h.vni. Przedtem jerlnak przv
noszą i stawiają przrrl nim korowaj .i e go na stół. w rzrszocie 
go nmirszrza iąc, na rozłoionym na stolr ręczniku: chnżha kraje go 
na części i ktarlzie kawałki na talerz. starosta zaś rozdaje ie 
na tym talf>l'zu po troszku wszy"tkim (by w:v~tarczyło dla każ
dego) przyno~ząc za każdym razrm talrrz do drniby, hy nań no
wy naldadł kawaiP-k. Do kraj1mi a ojrip,r przynosi drużbie nói i 
gdy go trzyma, swaszki tadkają: 

nutn nr. III~. 127. 
Blaho~łow~ z floi.P .! 
i otf•(· i m:dy, 
korowaj poc?ynat~ J:J. 

Po prześpiewani n tPj pip ··ni zatyka ojciec nói w korowaj, 
a drużba poczyna go krajać, zacbow ując spód (p i d o s z w a) dla 
muzyki. Obdzieleni jedzą go na miejscu, lub do domu dla dzieci 
swych zabierają. 

Tenże sam obrzęd odbywa ię i u kniehyni także. I tu 
kraje drużba jej korowaj (włożony w rzeszoto, na rozłożonym na 
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stole ręczniku), w podobny sposób jak u niego, i starosta go r·oz
daje, zostawiając Rpód dla muzyki· ona zaś wszystkich wódką 
w Y t aj e, przypiając pr·zez róg chustki, i siedzi ciągle za stołem 
aż do przybycia kniezia. Nim to jednak nastąpi, odbywa się tu 
ceremonija zdjęcia wianka i rozplatania kós (dwóch warkoczy). 
Dl' siedzącej za stołem przy tępują swaszki i rozplatają jej ko
sy lad kając: 

Nullt ur. ll/9 128. 
Oj rzomuż ty mołodet'1ka nc tuży~z? 
wżr druhy raz diwO<"Z.) ty (clz i rwirz(•(•) nc buck z, 
w :i. c ił i worz!' hulcnirrzko (h u 1 a 11 i c zabnuesz. 
Ta nr r;ul' nulol'zkn z diwknmy, 
h() wzez twoja porheloczka z źinkamy. 

Poczem znejmnją wianek z głowy, kładą go na stół a warkocz 
rozplatają i spuszczają wtosy na pleey. Na tak rozpuszczone 
włosy znów wianek zapinają. 

Tymczasem. gdy skończył już knieź u siebie w i t a n i e, 
zabiera się z gośćmi do wyj' ci a po pannę-młodą. Ojciec jego da
je staroście rl rug i korowaj; starosta zaś wybiera trzeźwego i 
silnego gospodarza (b oj ar a) aby w rzeszocie ponió ł ów koro
waj do kniehyni. Matka d~je swaszce do torby czy li tajstry d w a 
owe kołacze, co leżały n niej (matki) na kolanach gdy błogosła
wiła syna do ślubu i przyjęła go przy powrocie, a razem i topkę 
soli. Wtedy wychodzą z chaty; najprzód idzie muzyka, potem 
starosta z derewcem ł!Hodego w kołaczu i chlebie zatkniętym, 

bojar z korowajem i swaszka z kołaczami; za niemi knieź z dru
żbą i goście. Rodzice, podobnie jak przy pochodzie do ślubu, 

zostają w domu. We~elnicy ci p1·zybyw ' ZY po pod chatę kniehy
ni, idą przez wrota i stawają pode dr·zwiami; tu czekają dopóty, 
dopóki ich starosta jej do chaty nie zapro i. Ten wy zedłszy, 
droży się z początku z wpuszczeniem; więc zapytuje: co to za lu
dzie i czego żądają? T A oni mu odpowiadają: że są podróżni, 
że jest późno, że strudzeni. i <lla tego proszą o posiłek i noc' ~g. 
Starosta oznajmiwszy, że się w chacie jeszcze poradzi ludzi i do
wie czyli jest jakie miej ce na ich przyjęcie, wraca do izby ni
by po informacyę, a podróżni tymczasem ładkają (nuta n.I09): 

129. 
N c daj te nam stojaty, 
zaprosit nas do chaty. 
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~ly 7. dall'koj doriohy, 
zh.,Jil) uas unloy. 

Na to wezwaniP wy!'ltllłłzi znów l>tarosta jej z derewcem i 
przy tępuje do staro ty knieziowego. Witają się: A jakże s i e 
majete'? szczo tam czuty w waszym kraju? na. co tam
ten odpowiada: Harazd. Bohu diekowaty, ja.k Jipszeńko 

( 

w w a s z y m s z c z e. Sciska.ją się za. ręce. Witając się, uderzają 

jedno derewce o drugie: wkrótce jednak starosta jej wydziera 
drzewce z rąk prqbyłego starosty (przyczem niby się oba de
rewcami biją) i uderza.jąc w ··cianę trzonkami tychże, które tkwi
ły w chlebie, zatyka on oba. derewce w słomianą strzechę nade 
drzwiami. W chodzą obaj starostowie do chaty, za niemi bojar 
z korowajem w rzeszocie który stawia na. stół. Potćm swaczka 
z kołaczami spotyka się w sieni z matką kniehyni i mówi: Pro
szu was na sej podarunok! i olidaje jej kołacze z torbą; 
nareszcie wchodzą knieź i goście. Za ten dar oddaje im matka 
swoje kołacze, kładąc je w tę samą torbę, a nadto swaszkorn po 
peremitce a bojarom po ręczniku. Dziś w::ozakże, chcąc wielkich 
uniknąć kosztów, zaniedbują tego. 

W izbie u kniehini, oczekuje ona kniezia siedząc zaw ze 
za stołem, i w ch wili jego przybycia, skłania głowę na stół o
pierając ją na jednem ramieniu i przer. dziurkę od kołacza na 
swego kniezia zerkając. Gdy stanął na 'ród izby, bierze ona od 
drużki trzymającej ziarno jakiegokol wiek zboża w ch u tce, gar· ć 
zboża. i rzuca mu w twarz, co także powtarza kilkakrotnie i 
względem gości. 

l:;tarosta bierze teraz kniezia za rękę przez chustkę, t. j. 
oba trzymają się ta dwa rogi chustki, a za. knieziem tak samo 
postępuje drużba trzymając go się również }Jrzez chu tkę, i obcho· 
dzą stół we trzech idąc ku pra. w ej stronie (t. j. od okien i kąta). 
Przylem śpiewają: 

130. 
Uratczyku, nami-myczku, 
Riad' sohi na kre~lyezku· 
praw' subi ('Z('rwunoho 
wiu pana r.nolodoho. 
Bu hrisz (grosz) tobi slyna 
sestrycie tobi myła 
bo z tobou boworyła. 
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Pudczas trzykrotnego obchodu stołu, kniej, wykuiJUje knie
hynię od braci lub ich zastępców, którzy przy nieJ na ławie 
siedzą, dając po szóst\..e dla kaidego n a u ó 7, 1 

). Gdy bracia 
w ten sposób zaspokojeni, miejsca ·we opu · cili i wrzli z za sto
łu, wtedy starosta z knieziem i drużbą, korzystając z opróżnio
nego miejsca, zachodzą Lam i włażąc nawet na ławki okrążają 
ktdehyuię i drużkę, które schyliły głowę na ;"lół, lecz mocno za 
podnóże (p i d n i :i. eJ tegoż. stołu sit< trzymają. Rviewają przy tem 
llziewczęta piesni ur. 125 a. cr.a.sem l ~li. Przy trzeciem obej~ciu 

knie:/; siada obok kuiehyni, druzba. obok kniezia. a ~tarosta w pra
wym kącie izby (od struny łóżka). Z drugiej za.s strony kuie
hyni siedzi drużka, da.! ej ś w i L y tka ze swit-czką woskową (je
szcze nie zapaloną, przyniesioną z domu, na. łokieć wy:;olq) i 
swaszki. Spiewają: 

131. 
llurirhowaja chata, 
ll\ltil'huwyji siny, 
:;zt·:.:olJy uupr; siły. 

Zanim wspomnione llliejsca zostaną zajęte, kuie:/; biorąc knie· 
hynię pod pachy usiłuje trzyhutnem szarpni~ciem oderwać ją 
od stołu, którego się ona mocno trzyma, a drużka jej w tern 
pomaga. Pu d wukrotućm takićm szarpnięciu, ojciec jej mówi: 
P u s ty s i e s y n k u l córko) , p u s ty , n aj t e b e n e s i p aj u t 
(szarpią), szcze jaku szkudu zrol.Jyte. Po tern napomnieuiu 
i przy trzeciem szarpnięciu, kniehyui puddaje się swemu losowi 
i puszcza stół, a wtedy kuieź pudniósł:szy jeJ głuwQ, całuje w u
sta. Sadowią za stół resztę gości przybyłych, a ojciec kniehyni 
przyno::d butelk~ wódki, na.lewd. w kieliszek i pije c\o kniezia 
mówiąc: Daj wam Huie szczist1e, zdorowie i meszka 
nie dobre, abyśte szcze::.tlywie meszkaly. Równucze
śnie zapalaJ(\ świecę ourzt:duwą przynie:::-l0ll1\ przez s w l ty l k Q, 

którą ona przez cały czas I.Jiesiady zapaloną trzymac HIU~i w rę
ku, poczem duvieru utrzymuJe pu:zywieme. .Kmet. viJe do matki 
swej żony, matka do klllehyni, ta do drużby, druiba do druzki, 
ta. do świtylki, a śwityłka dl' ::;tarosty. Pudczas lt-go przypijania 

1 J Na kupnu 110ia. DawHil·j da wal iru gotowe nowo-kupione noic, Ctl 

Jl'Uuak dzi:i zostalu :.:akazaućru. 
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pouaje kucharka zaką ·ki, o jakich wyi.cj by t11. ju7. mowa. Gdy 
kucharka ryclituje tlla g•J~d kapustę na du)lej misie, starosta 
podaje im do niej po tlrugim kieli>'7.kn wódki . Po kapuście i 
chleuie, kuchark<t przyno:;i 7.11Ów mt mi>'c:e bar:-zc7. w k~órym 
pływają S7.tuki mięsa i wzywa je<lną z młodszy ·h schludnych ko
uiet, a.uy pokru~z.rta (p okres z t e!) p<tleam i mi~so i rozdzieliła 
na rlrobniejsze k<1.wałki clla. gości; gościom za::. daje kai.demu po 
małej miseczce) auy ka7.dy ue.r. wzgl~du na. barszcz otrzymał 

swój kawałek mit~,·a. Gdy mięso i bat zez zjedzą, kucharka na
uiera na mi · kę z garnka hreczanych gołąbków (hołubkie) i 
daje je na stół. Gdy ię nasycili, odśpiewują (powstając po ka
ż.dym dwu-wier~zn ) : 

132. 
l. A suzo nam hnly ~tulowi'? 

\\' . r-i. to ll:tlll IJIII)" tysowy ' risowe). 

:! . ,\ ~uw ll:tlll IJuly skatc·rty:-' 
\\'M· i. to nam hnly il!'za"ty (" inezasty_, 1r:-;elne). 

;1, ,\ ~zczu nam huly kolaczi? 
\\'sc - ż z jamji pszenyti. 

Po od· pi e waniu pierwszego d w u wiersza tej p1e m l wstają 

za stołem, mówiąc: "\Vstaitte hostońkie, piuwedite sie, 
s z i e p o c z ki e z d oj uli t l p ok t o n i ty s i e n a w per e d B o h u, 
i s e m u s t o t u , g o s p o d a r e wy, g o s p o d ar e ń c e , i k u c h a
r e wy i k u c h ar e n c e. w s i i c z e l a d oń c i; - z a p y w o w n o
s z e n i je , z a c h l i b a p o s t <1. w l e n i j e, z a d o b r oj u z h o d u, 
z a s t u de n oj u w o d u!" To powiedziawszy, siadają znów na 
ch\yilę na swoje miejsca, a odśpiewa w zy drugi dwuwiersz, po
wstają i powtarzają powy:i,szą przemowę: Wstań t e i t. d. Po 
od ' piewaniu trzeciego rl w n wiersza i wypowiedzeniu po raz trze
ci: W ta ń t e i t. d., pow~tajt\ już na dobre i wychodzą biesia
dnicy z za stołu, ale pozostają w izbie, czekając jeszcze na, po
częstowanie gorzałką. 

Po obiedzie a raczej wieczerzy, przy której zjedzono i przy
niesiony korowaj, młodzie:;, pija i tańcuje; a wtedy idą także do 
tańca i nowożeńcy; gdy knież tańczyć nie urnie l u b nie chce, 
to tańczy z kniehynią najprzód drużba. 

31 
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Wsród tego odbywają sif! przygotowania do pochodu we
selników do mieszkania kniezia (ezę8to już n;ul ranem). Więc 

pakują kołacze kniehyni w tę samą tajstrę, w którtj swaczka 
przyniosła kołacze kniezia, a bracia jej zabierają z sobą d wie 
poduszki i dwie wetety i idą za knieilinią i jej go~c·mi doknie
zia. ':Peraz śpiewają : 

133. 
l>aly-"tu nam diwku, 
dajtei. nam i p(l~ti!kn . 

Matka jej, po udzielonem wraz z ojcem nowożeńcom błogosła

wieństwie, pozostaje w domu ,. gdyż nowa matka t. j. świekra, 
czeka już na przybycie n e w i s t ki. Gdy wyjdą z chaty, wtedy 
śpiewają: 

Sulł. ur. lu:J. 134. 
Skon:yla moloddtka z; pornha 
uuwaj · ż~ moja nrt'tko zdornwa! 
LPszicj~ sie moje zilc u tclll', 
kto jt• lnult• poływaty IJ!'z m cne? 
Ja je hudu, mij i'i}Hnrzku (t•órkol, polywaty, 
r:tnot'tk;uny, <lrihnyltki('my sloz"tik:tmy. 
Oj jt• ii tn cnP, mij ,;ynor·zku, mo!otl s:dt, 
Lndc jt· polywaty, jak scłtocze. 

Po odjet.dzie knie1.ia i kniehyni: 

135. 
Ws!nt't n!'t'lko, h0 liże ~11it (rn.nck1, 
n•'•ma doncrzki, IPSZP ~li<! (ś l<ul). 
Kuda wozy tlrcn<' Zt>ly (hrzl.:czaly) 
tmln <lonf·<·zkn pimczdy (p o rwa l i, u w i P i l i). 
Knela wozy kikaly (i<kakały) 

tnda l doncezkun wlik :lły {ul'il'kali). 

Śwityłka gasi teraz świecę, gdy~ czynność jej już skoii
czona; więc ' wieczkę chowa i idzie spać lub w taniec. Druika 
zaś zostaje jeszcze za stołem, czekając na drużbę, ażeby ten dat 
jej kilka szósttJk i <lwa piedcionki, i zamienił ' ię z nią na ko
łacze. Zamiana na tępuje tym sposobem, 1.e gdy ona (drużka) 

trzyma w prawej ręce kołacz a w lewej ręcznik, drużba zaś 

w prawej kołacz a lewą t1 zyma się jednego z bojarów, który 
plesze drużkn (t. j. zbieraj;\. czyli: podskakuje z kołaczem 
w 1 ęku ku niej ze środka izby, g<ly ona siedzi za stołem), więc 
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sl;-u·lł.ją się ł<tk 011 jak i oni\, <\hy wr<lle zr<:rzuu~d przy podnie
sieniu rąk , w;,ajem sobie kolan·: z r~ki wyrlrze<;. 'l'u śpiewa on: 

136. 
l'lrsw, znajn do kulin, 
dast lll_YIIi drużka piv zołutnhn. 

U dy je wre, zcie zamienią, dru~ka ocldaje rr.cznik dru~bie, jui 
jako dar. :Sprzątają ze stołu clil eu, aby przez opró~nione po nim 
na stole miej , ce. mógł drullua. p1'7:eciągnąć drużkę porwawszy ją 
w pas, pustawir na drugiej stronir stołu i pocałować. Czego do
pełniwszy, tanczy z nią najprzvtl tenże am drużba, potem każdy 
z bojarów. Po tańcu siada drn~ba z drużką za tół, a wszyscy 
bojarowie ou iadają ich i podają im kurę pieczoną, chleb i wód
kę. Całą tę wieczerzę urządz;tją rodzice rlrużki, i ma ona nazwę: 
D ni i. czy n y. Wychodząc z za stołu, jak najprędzej zdejmuje 
drużka wianek z głowy. ażeby nie zerwały jej go swaszki knie
zia; bo w takim razie okupować im si~ musi czyli s z t r o f 
(Strafe) płacić. 

Gdy orszak weselników dochodzi do domu kniezia, śpiewa
ją jego bojary: 

137. 
A utwory ncftktt łi~ku (wroLt) 
wcdc111o ty II L' II·istku, 
wclyku jak <lmhynn) 
n durnnju jak kohyłu. 
Koro\\') ty 11<' ztlojit, 
bo won a sit• ftista (o go 11 aJ IJojit ; 
c],]iua ·i. ty lH' zami;;zyt, 
!lzrnarok (smark) ij z nosn w_psyt. 
chliba ty ne spPcze 
łu1 ji z nosa tecze. 

Wychodzi matka jego i zaściela ziemię od progu sieni aż 

do sto łu nowem płótnem. W chodzi knieź z kniehinią i wszyscy· 
goście, stąpają po płótnie, poezero sadzają ich za stół. Tu siedzą 
i piją, dopóki bracia nie przyj(lą z pościelą i nie :dożą tejże 

w ieni na stole u kniezia, prosząc zarazem aby im rodzice jego 
wskazali miejsce, gdzie mał~eńskie mają stać łoże. Ci wskazują 
im miejsce w komorze lub w chlewie. Po posłaniu łoża, częstuj!\ 
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braci w tem mieJscu wódką i kołA-czem, poczem bracia odchodzą 
do domu kniehyni. Pu ich odejściu , trzy lub cztery . waszki za
rzucają na kniehyn i Q railtuch, i wyprowadzi wszy ją z za stołu, 

powiodą oboje młodych na łoie, a wpuściwszy ich rlo chleba lub 
komory, pozostawiają tam samych. Tn oboje zamykają się, lnh 
też zamykają ich swaszki z zewnątrz i klucz (drewniany) przez 
otwór przy drzwiach wrzucają im do środka. 

Nazajutrz kniehyni, zwana cza ami już mołodyci'), win
na wstać tak rano, aby nim się zejdą goście, posprzątała i po
zamiata całą chatę. 9zynność ta jednakże, prawie nigdy jej się 

dokładnie nie udaje, gtlyż bojarowie, rańsi jeszcze od niej, śpie

szą by temu zapobiedz. Więc ciągle robią zbytki, słomę zno
szą i roztrząsają, śmiecie narzucają i t. p. aby jej więcej przy
sporzyć roboty. Gdy we~mie ona wij n y k (miotłę) i zamiatać 
pocznie od . tołu do proga, wówc:t.as bojary rozrzucają te śmiecie 
nanowo, mówiącże: nedobra newistka, bo ne wmije cha
tu zamitat.y, treba ji wihnaty. Nażartowawszy się z nią 
do syta, pozwalają jej wreszcie spokojnie śmiecie zebrać w za
paskę i wynieść na tok; lecz tu znów cepem jej te śmiecie młó
cić każą. 

Następnie bierze ona kołacz na chustkę i małą konewecz
kę lub dzbanek, i niosąc wraz z drużbą ten dzbanek i kołacz 

na chustce )<tórą za dwa trzymają rogi, idą oboje do ker n e c i 
(krynicy, żródła) po wodę: a muzyka przygrywa im przez całą 

drogę. Tn nabierają w konewkr. wody; lecz gdy z nią wracają, 
zaczajeni bojarowie zachodzą im na pół drogi i wodę wylewają 
zmus?.ając ich wrócić i nabrać jej po raz drugi; w. zakże i teraz 
nie dają im pokoju; i dopiero puszczaj(\ bez prze zkotly, gdy po 
raz trzeci z worlą wróeą. Po przybyciu do domu, kniełryni wodą 

tą zlewa nad małym cebrzykiem ręce kniezia, który je sobie (rQ
wnie jak i twarz) obmywszy, obciera . ię jej koszulą z lewej stro
ny piersi, pod sercem. Podobnieh zlewa on na tc:pnie wodą tą 

i jej także ręce , i po umycit1 pozwala jej się obetrzeć swoją 

koszulą, również z lewej strony piersi. Po tej ceremonii siadają 

w zyscy •lo hnia<lania prócz nowoi.enców. którz:y dla uniknienia 

1J Zwykle j!'dnal; Jl;tzywa.i;! .ią lllllłl>ll_\'1";! uopiPI'O po propnju , 
gdy si<:: jui': pozh<_:tlzi• ~ wianka ua g-lowi1:. 
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wszelkiego todza.ju przycinków i żartów, dosyć czasem grubych, 
chronią się do komory i tam we d woje spożywają dane im śnia
danie (mięso, clllell, ser, ogórki i t. d.). 

Po śniadaniu, swaszki, siostry lub krewne jej najbliższe, 

odziewają ją w wspomniony rańtuch, kładąc na rańtuch na gło

wę jeszcze wianek z barwinku, prowadzą ją z muzyką i gośćmi 
(prócz rodziców i kucharki) do cerkwi do wywodu. Najprzód idą 
do księdza z kołaczami które niesie starosta mówiąc: S t a w a 
Issu Ch rys tu! pro szu!- Ksiądz dziękuje, Potem tawają 

przed cerkwią. Knieź wchodzi pierwszy do cerkwi z pokłonami 
i stucha nabożeństwa •. gdy ona stucha je pode drzwiami przed 
cerkwią. Po nabożeństwie wychodzi ksiądz z cerkwi, i gdy knieź 
z kniehynią uklękli na progu, czyta im nad głową wy w i d, po
tem daje kniehyni stułę swą do ręki i prowadzi do środka cer
kwi przed stół przy którym brali ślub. Tu jeszcze oboje poklę

kają i odmawiają modlitwy, gdy ksiądz przeżegnawszy ich, od
chodzi. Z cerkwi idą do domu na obiad, gdzie siadają na swoje 
zwykłe miejsca, wespół z zaproszonymi przez rodziców po drodze 
gośćmi, w słowach: Butl'te łaskawy, chódit do chaty, naj 
o b i d s i a n e m a r n u i e , a w y w ż e j e s t e s t e d u że b o ł o d n i. 
Przy końcu obiadu śpiewają: 

138. 
__ ,__ I-- -f--f~B~-F=:;sr~-1 
:=-~-=~·~-I:r-t-~ł~=r__,. fi=I~-=~f~=-~F1Et=.t:-!J-:ł 
-- 7--- t4= -;;:!;;;;;1:= -- -v-+-- --

1. Se -dl t dl • wka konec stola, berwynkom sia o b - wy - la, 

2: Ta ty llH.'nr łu'>dowala 
z tldyny maloji, 

tep•r rnrnr wypr:twi,;jP~7. 

ni<'zrt'tki tPmnoji. 

:~. 'T':\ ty mcnc h~idowaln. 
z maleń koj i cz.i1·zki, 

tcper mcnc wyprawil·jesz 
7.:\ tt•mnoji nil'zkl. 

Po obiedzie wychorlzą z muzyką w odwiedziny. Idą naprzód 
do dworu; starosta niesie dwa kołacze i kurę, które oddaje panu 
w ganku mówiąc: Proszu welmożneho pana na sej poda
runok!- Pan odpowiada: Dickuju; deż je motody i mo
l o d a?- Wtedy starosta ich przyprowadza przed pana, a oni 
padając mu do nóg, pro ·zą o błogosławieństwo i takowe otrzy-
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mują wraz z datkiem. 0<1 pau;t idą t•lkż.e do z.yda propinatora, 
orł którego brali wórlkę i dają Ulll klm:, z,l co 01lbierają j :,;zcze 
garniec wódki lub pólgarca pi w a. Wówczas urac·ia jej chodzą 
po wsi, mając czerwur1e pa,y włóczkowe na krzyż od ramion 
przez piersi i z tyłu u a węzeł z wiązane i proszą ludzi: Pro. y
ly diedi i neni (ojciec i matka) byste buły łaskawy na 
propij! Potem wracają do 1lomu, gdzie się bawią aż. do cza
su, gdy gu··~ie zaproszeni na !Jl'O!'ij z domu kniehini przyjdą do 
nowożer1ca. 'piewają (g<ly przyszli na propij): 

Nut.a nr. 109. 

l. ))obryj dPI.I swato!'zku; 
my do was; 

zaletilu naszic hu~iP 
mri.f' wa-.. 

:?. Natize husie bilokryle 
i z znakotu, 

139. 

pnll'!ilo s lltl!'t.y, 'l nnezy 
z łtu~aknm. 

:~. Wasz hu~ak pr!'ldiv. 
ta.i z~w~:\\, (zg~gal ) 

ta.i naszli hu:wrzku 
z;lłdyk;l\ ' (t.awulal •. 

Na propoju, g1ly się Jlll gm;cie zejdą, nalewają wódkę 
na. du~ą miskę i stawiają ją na stół, wraz z nową łyżką dre
wniauą do czerpauia jPj do kieliszka. Zasadzą tak jego jak i jej 
rodziców za stół, równie jak i gości ; oboje zaś młodzi chodzą 
tylko między niemi, przypatrują się i zachęcają. Śpiewają wtedy: 

140. 
Woźmy rnolnda povuoezku 
porzast11j s woju rod) nol'zkn! 

Ojciec kniazia nalewa łyżką wódkę do kieliszka, pije uo ojca 
kniehyni jako już do swego s w a t a i mówi: D aj n a m 13 o że 
zdorowie, swate! Ten dziękuje i nalawszy łyż.ką wódkę do 
swego kieł i zka, pije do kniezia matki, a ta do jej matki jako 
już do swojej swachy, potem do kniazia, ten do kniehyni, któ
ra toast p u ·zeza w kolej. Potem z as ta. wiają wieczerzę 1 równie 
jak obiad we elny obfitą. Po wierzerzy matka drużki bierze czap
kę (s z i e p ku) nowożeńca (gdy:", amej drużki już tam nie ma; 
została w chacie knieLyni) i kładzie takową na gtowę nowoza
mężnej mołodycy, podaje jej kielit:~zek wódki na talerzu i prowa
dzi ją przed jej w la. ną matkę. W ów czas uowozam(!ż.na z kielisz
ka nalewa kilka kropel wódki na talerz, potem l:lama ją z kie
liszka poko ztuje. postawi, a matka rzuciw.zy na talerz kilka 
krajcarów pieniędzy 1 wyjmuje z taj. try swej i rozwija w całej 
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długości ozdobny rańfuch czyli peremitkę (palczieta percmit
k a). Wterly kniehyni nachyla przed matką głowę, a ta zarzuca 
jej peremitkę na kark i szyję. i tak ją olnviązuje (na krzyż przez 
piersi) a końce wiąże z tyłu. Kniehyni idzie potem od matki do 
innych niewiast, i podając każdej z talerza kieł iszek z wódką, 
który gazdyni przyjmuje nie gołą ręką lecz przez ową trzyma
jąc go pereinitkę, przed każdą nachyla głowę i przyjmuje od 
nich ową peremitkę ilecz już bez wiązania jej), a każda dająca 
powtarza te słowa: Daruj u te szczistiem, zdorówiem, wid 
mene mało, wir! Pana Boha bilsze. Każdą z.arzuconą na 
kark peremitkę, zdejmuje z nowozamt:żnej matka drużki i kładzie 
na stół przed jej matką, ażeby witłziała1 czy każda z dawczyń 
równej wartości wywzajemnia .ię !hu·em. Cza.sem zbierze nowa 
mołodyca w ten sposói.J 3U do 40 peremitek, które do swojej zło

ży skrzyni. Potem idzie ona (ciągle w czapce) do męzczyzu, któ
rzy do niej przypijają dając jerlen ciel~, drugi prosię, trzeci jagnię, 
czwarly ćwiartkę zboża i t. d. Po obejściu wozystkich przez 
kniehynię, rodzice obojga i kuchark(l. zasiadają za stół, gdy inni 
siedzący za stołem (t. j. bojarowie i swaszki) odeszli. Wówczas 
matka jej wyjmuje ze swojej tajstry trzy peremitki, z których 
haftem (z a b o r o m) na wierzch, klauzie jedną na stole przed 
s w a t e m (czyli ojcem nowoi.ei1ca), drugą przed s w a c h ą (mat
ką jego), a trzecią przed kucharką. Po niejakim czasie pyta ich 
się jej matka: Swatówe, czy-ste kontentni z uariw? 
N a co, jei.eli są ludzie nieswarliwi, odpowiadają: kont e u t n i. 
Ouebraw:zy taką odpowiel17.. mówi znów matka: Prekrasi t sie 
(przystrojcie się w nie), Wtedy zarzucają je sobie na kark, prze
ciągają na hzy:iJ przez pier i i zawiązują z tyłu końce. Poczem 
wycho!lzą z za stołu, i ojciec jej bierze w taniec jego matkę, a 
ojciec jego jej matkę, czyli : :l.e tailezą z sobą s w a ty. Bywają 

jednak wypadki. że obdarowane odpowiedzą: N i e kont e n t n i, 
i krytykują materyat, haft (z a b i r) i t. p. bez skrupułu. Wten
czas matka kniehyni wybiela z darowanych jej córce peremitek 
trzy najpiQkniejsze i daje je w miejsce tamtych dla miłego spo· 
koju, gdy;i; inaezej malkontenci przeciągnąć gotowi sprzeczki do 
rana; cz.asa in i na wet, drażli w~i odgrażają się i częstują k nłaka
mi, uważając ··lub jako dla nich niebyły, i nie zezwalając na 
wzajemne nazwy swatów. 
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Dwie swagzki biorą kuiezia i kniehynię do komory, sadza
ją kniezia na stołku, ktadą mu na. kolana kożuch, a na ko7,uchu 
posadzą kniellynię. Poczem zdejmują z niej wianPk. knie:i. obcina 
noi.eln warkocze a i. po szyję, z wlot-ów splatają d wie kosy i u
kładają tak 1

), ażeby na nich umieścić ki e c z ku (obręcz), czy
p e c (czepek, rodzaj siatki), b a w n y ci e (p łatek obszyty czerwo
no), a na to wszystko zawinąó palczietą peremitkę. Po
czem wprowadzają ją nazad do izby nazywając odtąd moło

dycą, ładka,ją: 

141. 
,\ szczoż my narobyly r [:1 
·~ z cltliba palanyciu, 
a z lliwki molodyriu. 

Gdy ją wprowadzą, matka kniezia siedzi za stołem od stro
ny łoża, kniehyni bierze ze stołu kołacz, przyblii.a się do jego 
matki jako jej ue wistka, całując ręce i kolana, podaje kołacz i 
mówi: Proszu! Matka na to: Diekuju, synku, abyś taka 
czesna i welyczna (wielebna) buła, jak tot dar boży!
Kniehyni chowa ślubną czapkę (z wiankiem) kniezia rlo skrzyni, 
a swój własny wianek zaszywa (później, wolnym czasem) do po
duszki. Poczem obecni bawią się jeszcze do północy. 

Nazajutrz po wywodzie przychodzą oboje młodzi wraz z ro
dzicami (kniezia) do s w a t ów czyli do jej rodziców na s m i i n y, 
i u nich znów bawią się, tanczą i piją do późna. 

Na trzeci dzietl po wywodzie, rodzice jej wywzajemniając 
się z otl wiedz in, odprowadzają oboje Młodych do ich domu. i to 
nazyw<~. :się i.e: idut na wid-llóstyny (n<t otl-gl.::iciuue). 

1) Uzicwrzl:tornHp:tdlym l piokrl'tk<t, H lllll'Hloiw Z\I' Pdyui<·i:t) ohri
nala ha ba (aku~zerka) warko<'Z prt.<•d karC:tlll<! pu1Jiiczui1·, 1. urt~,:du, 
w ohrcno"ci w1ijta i ~lar~Z)Zll)' wi\'jskilj. 
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VV e s e l e. 

II. C.ortowicc pod Obertyuem. 

Podobnie jak to w poprzedzającym wskaz;~.no opisie, idzie 
i tu dwóch uproszonych przez rtfłodego chłopów w starosty do 
Młodej. Idą wieczorem o zmierzchu (s m er c h o m) po wieczary 
we Wtorek lub Cz~artek, albo w Niedzielę. 

Trzeciego dnia po oświadczynach idą tam po raz drugi 
na doswatanie (t. j. jeśli oświadczyny były we Wtorek, to przy
chodzą powtórnie we Czwartek; jeżeli we Czwartek, to w Nie
dzielę i t. d., a zawsze w dzień mięsny). Szczegóły oświadczyn 

i odwiedzin tych, niemal też same co w Żukowie. 
W tydzień po oświadczynach idą oboje z ojcami do księdza 

i dają na zapowiedzi. On daje 4 sorokowce (=l zł. reńs. 32 et.), 
ona 3 sorokowce (l zł. reńs.), a nadto po jednej kurze (ku rei), 
i po 2 topki soli. 

W wiliję ślubu, po odbytych od rana. zaprosinach na wesele 
w zwykły sposób (obacz: Żuków), ma. wieczorem miejsce plecenie 
wianka. i zdobienie derewca.. gdy od rana już korowajnice zajęły 
się pieczeniem korowaja i kołaczy. Wit>czór ten nosi też nazwę 

korowaja. Śpiewają vrzytem (ob nr. 109): 

142. 
Swaryła sie pszenycie z kuktlłem : 
oj tebe kukulu ;~:t plit mecwt, 
a Z meni pAzenyci korowaJ płeAZCZllt. 

143. 

•---~-·m-~~---r:--ur.--1 .:..2~·-· ~,;_.;- -· i"..:r --r-1 "'h~- -tt- t.+ ..,...*....., 
-4~-+ -~ - • - .. ~-F• -(L--•- -+ --+· 
-ioł-"' _, - - -- ~- -- -r-- --•-
1. Nichtoż tu toJ no wha - da-Je, nldttoi t" toj, nc "ha - da - je 

~#-§~8~-i~t . - ~J 
a nc1o w nu1ym ko · ro - waJ"· 

l. Nielitu -ż. to ~oj 11(' li kulaj(• f :J 
a szczo w naszym korowaje. 

32 
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2 . .J-:~ W()(łyei a z tlunaju, 
j-;t murzćci-a z Bnczćcil' (m:1ka 1. BII<'Z:t<'7.a) 

j-a jajei - z Podhajri. 
:J. Oj sćt· j a z Krakowa [:[ 

j-a masfo r.y Lwowa. 

Gdy korowaj 3 lub 4 kobiety kład<\ na. łopatę: 

144. 

ł-a- - -++:::t4- -=1- ~>< - -::r:~- --łt-"";:- -- - --~-i--~-~-r:--t-~-~- ----I -~--1 
=-H~-:: ~6::_-J:::".:_.= -'- ;.::. _:,J•-~: -.-7--3 . -----~"":::r. _:::p.--. . .::.:.:j: 
--;;;-f-- ~-=----t--L- _ <L. __ - ,~-f-- ""\1--:::: -"""\.1 .-- --.-· -

K0-1'0 - wn-jH ra-ju, ku-r1l wa - Ju ra - ju1 

~-~-f--~·~=~--~ ~::"._.=~-·-a-~- - ~~---~~ --~ ~____...- -·--::C:-ł- --t-;-r.- -r.- -~-~-1-~-t-::-~--- --r- -io'-- - ~~-.- ---- _.,._.,. __ .,._ .,._ _.,._r __ .,._.,._.,_ 
a u picz 7.1t - zy - ra - ju, cy kra~no pomJtit - Ut'rw, cy faj-no 

Korowaju raju, <'Y krasno pomaszczcno, 
a lt pirz zazyraju: <·y f:tjnn r.ahniczcno, 

Nuto nr. 14l. 

<"Y .i<' tut misC<' 
koro\1'<\iowy si~ty. 

Wstawaj~c brati, tw leżit, 
wprihajte koni, t:\j btlżit, 
mb:tjtr so~nu na zahnit (za~niót ciasta). 

146. 
Zrodćło dwi kwltoczci, 
dwi kwitod jahidoci. 

Raj8koje dereweczko [:l 
j-a natl rajem stojalo, 
da u raj . i pochylafo, 
taj syucltko zacwćło, 
taj neriesno zrodćło. 

OJna-i. my kwitoczka 
mołoucliki Wat>ćlko (v. Brecnne
a druhaż mykwitoczka l czko i tJ.) 
mołodct"lk:t Handzimoczka. 

Uloho • slowyi Boże, b l oho - slo" r< l o -
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te c ruaty, swojo - mu di t1aty, winocr.ok pouy - uaty. 

Kobiety zebrane za stołem, plotąc wianek śpiewają : 

148. 
Oj winku-i mij winku 
z chreozczietoho berwinku i t. tl. (oh. nr. 112). 

A ja. za hory z z:1 w y"o - koji ii tr• zn ri jrus - ncri 

a t. sa ho - rysteza a z ta drn · hoj i tre ~d - tri rid - ne1·1 - .li.i. 

. l<i 

l. Aj a z za hory- z za wysokoji 2. 
trć zori jasnenki, 

A jćdna i!\zla- h<•rwinok ncsla, 
berwinok na winoczok. 

a z za horyszcza- a z za druhoji 
trć sestri ridnci1ki. 

A druha i~zi:l.- j-a czc8nyk ncsla, 
a cz<'snyk do winoczka. 

A trcta i szla ;l szulik IICBJa 

j -a szoi:ik do winrll'zka. 

(Ozo n ku kilka kawalków wplatają do barwinku, z jedwa
biu zaś robią do wianka kutasiki czyli ki c p e c). U dy .Młoda 

(lub Młody) jest ierotą, ~piewają jej (lub jemu) przy wiciu wian
ka i derewca (nuta poprzedzająca): 

ISO. 
1. Pilnlu worunu - w l'l.llŻU ;;!orollll 

po . woju rndyno<·zkn, 
a soluwija pid ~~·r11 z.cmlu 

po swnju matienm·z.ku. 
~. Oj ~zcze Rolowij - ni• dolitaj1·, 

mamlia widpowldajc: 
Wc~eły ;;il' Hyuku w Hz<·zcstlywu hudynkn 

naj ty lloh pomahaj<·! 
ja \1 icć n{· w~! a nu - mntwu ruku nc l.W<•du, 

tnj <io l<·bc nć pitlu. 
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Przy wiciu zaś i strojeniu derewca śpiewają (nuta nr. 14 7): 

151. 
Blohoslowyż. Boże! 

i otPc i maty, 
swojemu rlltiaty 
<kt·cwc(' 11 wywaty. 

Ustrojiwszy derewce w gę. ie pióra, kwiatki. kalinę i t. p., 
zatykają je, by , ię nie wywróciło, w świeżo upieczony kołacz 
położony na bochnie chleba. Zatknięte w ten spo ób w kołacz i 
chleb razem; mocno się ono w nich trzyma. · 

Wianek zaś na drugim końcu stołu uwity, ktaąą na koła

czu w rzeszoto. Wś:ód wicia wianka u Młodej, brat kniehyni 
'l. drugimi parobkami (lub braćmi) oubiera od niej koszulę (SO· 

roczku) jako dar dla kniezia, i otlno:;i go do niego, kładając 

w komorze. 
By wicmek uwity wykupita matka jej, wzywają ją (nuta 

nr. 149): 
152. 

Oj de l'ii dil;t - de si podil.l 
uwlodt•t't koj i tli' fika'! 

J-a Ull'ith'· ueltku - .1 U\\ide łubku 

d11 nowt•.ii ~witlollki, 
pt'_\~tll]l.)' m·t'1k0 pry~!IIJIY łubku 

do ty,.,mvoho stołu. 

l. O. i !laj lll'l1 kn hol k 11 \ i g lt;;) 
i uil·tu•·zkll ~7.nlkn, 
pn··~z.\ l) kwito('zkll 
Zl'l:llllllllll h!' l'\\ iiiU('Zkil. 

153. 
:.! • • la ilr·z(•ra w mit'•btil' hula 

tani snlJi ztorluh1ala, 
z;t talara ltolkll, 
a za drid1uho swlku; 
Jll') !'zyty k wltr!c·zku . 
zPiauomu lit' ni ino!'zku . . 

Zaraz potem ua ·tQpuje wieczerza, na którą dają zwykle 
b u rak i e i h ti ł u h c i; poc·zem l.Jierze matka wtanek z rze~zotem 
i wyno i do komory. gcly tymcza em derewce zostaje w cbleb.ie 
na ::;tole. 

Muzyka przygrywa (podczas wieczerzy jak i obiadu): 
154. 

~ "' _,...-, 

r@1 ! m EtEr L:&lf ;a 1 cJ-ts{lVrJ~rf!j 
• 
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- .o ~ 
~~Wts~V~-~u~ tl~C;lUlti=~r)t{J; : 
i:= · --·-t"~- -1-r~-r- ~j,. r- - 'i .. --=~--1--1 
~:~311-r- -~~-t- ~1llitrrg~ - ~ :- 1- ~l 

Po wieczerzy u kniezia. iclą do kniehyni na zhodu czyli 
na słowo. Więc idzie: ta.to i mama (ojciec i matka) jego, 
każde z kołaczem; dwaj starosty, kaidy z bochenkiem chleba, 
knieź i jego drużba z nahajkami, wreszcie muzyka. Wstąpiwszy 
w progi jej chaty, witają obecnych stowami: Sława Ssu Obry
s tu, panowe ~nva.towe! jak wy siP tut majete? cy ha
razd wam i powody t '?- OrlpowiPdź w chacie: Zdorówi. 
b ara z d, B o h n d i ck ów a ty, p a n o w e s w a t o w e. Przy po
witaniu orldają przyniesione ze sobą kotac?.e i chleby. mianowi
cie: ojciec kniezia daje ~nvój kotarz oj r. n k ni el!yni mówiąc:· Pro
s z u, swatu, na podarunok, toż i matka jego jej matce; sta
rost1wie zaś kładą oba bochny na ;;tole, jt>!len na drugim. Wte
dy s w a t (ojciec kniehyni) ·a<lza ich 7.a stół: ojca kniezia, mat
kę, drużbę, kniezia, knirhynię i dru('hnę; na przodzie zaś stołu 
siedzą obaj starostowie. Poczem bierze ojciec l\Itorlej flaszkę z go
rzałką i przypija do jego ojca, słowami: Swa tu, daj nam Bo
ż e z d o rowie! - Ojciec jego na to. otlbierając z rąk tamtego 
kieliszek przezeń napełniony : Daj wam noże szcze lipszo
b o! I pocałowali się. Piją w ten sposób clalej. Ojciec kniezia 
do matki kniehyni (knyhynynu mamu) : Swaeho. cl:tj nam Bo
ie zdorowie! Matka jej na to : Daj Boże zdorowie, szcze 
l i p s z o h o! - Jej matka (gospodyni) ze srodka izby pije znów 
do jego matki: Swacho . daj wam Hoże zdorowieczko! 
Jego matka.: l l aj w a 111 s z r z e l i[' ::. z o !t o ! ~ratka. do starosty: 
Starosto, daj wam Boze zdornwie! Starosta do dru
giego starosty. 'l'en du kuiezia (Panie mołodyj! ) , knieź do 
kniehyni: (Daj ty Hoże zclorowie. Hank:o!). Kniehyni do 
druiby (Kume!). Drużba do dru~ki <Kumo!'), Poczem wie-

1) Drużk1: starszą ( rza,c·111 i c· h hpm dwie') na;~;ywają także: ku m a 
winczynna (czyli ::; tar ::; za ) . tlrużl.~,: ;~;as: kum winczynny 
(lub .starszy). 
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czerzają . Częstują irh mięsem wraz z rosołem, albo duszenyną 
(duszone mięso) , serem, ~mietaną i chlebem, a w post burakami 
i bołubciami. Oj der kniezia mówi ku końcowi wieczerzy: P a
n o w e s w a t o w e, wy n a s n e pyt aj e t e s i, c z o b o my pry
szly do was. Na to ojciec jej odzywa się: Jakbys-te pry
słaly detynu, my by si pytały, a tak, że-ste samy pry
szły, proszu skazat! A rodzice jego zapytują: My pryszly, 
a pytajemo. szcr.o wy tym rlitem dajete, cy woly, cy 
połe?- Rodr.ire jej na to: Szczo nam Pan Bih dav, to i 
my dajemo. I obiecują dar. gdy mają chudobę, wołu lub dwóch, 
krowę, owcę i t. p. cza!<em i kawał pola lub ogrodu. Ojeiec-je
go powiada wresr.cie: .Ta clo tebe pryszlu pietdesict par 
ludej, wesiliv (chor on liczby ich takiej wcale niema). Swat 
czyli (ojciec kuiehyni) na to: Je ne pryjmu, wny by mene 
objily, opyły: pryjmu pietnacet ludej. Gdy się wreszcie 
zgodzili, pije jej ojciec <lo jego ojca: Zhóda tat.u?- Tamten: 
zboda! i pijedoswachy (matki kniehyni): zhoda mamo! Ta 
odpowiada: z h o d a! 

Albo też, mówi ojciec kniehyni ku końcowi wieczerzy: Da· 
ju wam jisty, pyty,- ate treba howoryty!- Powie
czerzy teżz,apytuje: Szczoż wy choczete w mene? cy chó
czete gazdyni, cy majatku welykoho'?- Na to mówi 
jego ojciec lub sta1·osta: Ohóczem gazdyni, taj choczem 
majatku. Ojciec jej z matką pytają: Cy chóczete wuliv, 
cy chóczete połe? - Ojciec jego: Każe, szczo wołe bez 
poli ue wart ni-czo; traba pol i, aby wole mały zkoud 
żyty, taj i my iz za nych. I godzą się, a ojciec daje część 

pola (s z n u l' p o li) i woły, jeżeli je ma; a czasem daje każden 
z nich, jeśli bogaty, i po parę sznurów pola. Po tym targu, oj
ciec kniezia. mówi jakoby żartem: N o , to ja w a m pry s z l u 
l u d ej p i e t d e s i e t (na wesile). A jej ojciec na to: E h, ja n e 
pryjmu tilko lndej; naj bnde wisimnacit abo clewiet
n a c i t i t. p. Gdy ię zgodzą . piją obaj ojcowie do iehie: Z ho
da, s w a tu! 

Poczem lmiehyni , która n stołu . iedziała przy kniaziu, 
wstaje i przynosi z komory chustkę (perkalikową, ciemno- czer
woną, brodzką), a położywszy ją na talerz, stawia go przed nim 
i mówi: Proszu, pane mołodyj, na ces darunok!- Lecz 
on milczy, i wtedy dopiero odzywa się: Diekuju, kontentnil 
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gdy mu ona. takową, podnió. łs1.y ją z talerza, pn:ypnie tło I'Ze
resa. (pasa. :kórzanego,; ujdce zaś nmei jt;.i w!Pdy na. tale1·z kmj
cara lnb kilka eentów. ł'orzem na ów talerz po~t;~wi tlrnżka 

kieliszek, który uln:hudzi kolej na nowo, gtlyi. ohno:-oi gu knie· 
hyni, biorąc go przez chn tkt; swoją własną i do każtleg-o itlą<~ 
z wezwaniem: Proszc! Ka:i.den tt~i. '1. gośl'i. wypiws;"y pur
cyr. (kieliszek) który na.lewa (dosyplt' ) drni.ka, rwca na ta
lerz po grajcarze. WreszciP. knicż, rodzice .iE>gu i ci którz.y 
'!.niemi przy:z.li. i.egnają .it: Zostawajt.c :ie zdorowy! ), i 
id<\ do domu z darami, gtl.vi. jej 1(jCi1•t: tla.jP i go ujt~n :-owój (mniej
szy) kołacz, matka. jej za~ jego mat tt! :wój kołacz, jakohy w za
mian za. tamte, które im IHli•I'Zeclnio ofiarowali. Rod;"ice jego 
biorą je pod pachy, i niosą je tło domu pollobnie Jak i obaj . ta
rostowie, którzy z.nów za swoje chlel.Jy tlo.tali inne. Udy wrócili 
do swojej chaty i do ·wojich gości (czt:stokrut'· jni. po północy, 

a nawet czasami na<l ranem tlopiero , ojdec kniezia. czc;stuje je
·zcze kogo z go· ci za tal , poczem rozchodzą :it; do s w )'l' h chat 1 

śpiewając niekietly: 

1. A sklrnnc·zki kry:oztah•11 i 
j a pon:ji pru:ki (pro~lt•); 
ro:.~ehndiut ~i1• Ilu tiuuHH'Zkll, 
zapro:-;zt•ui ltn~ki {~nst•if' 1 • 

~- ltuzehndim' sit' do dnntol·t.kll 
bo tu wi.1• piznl'ftko, 

155. 
jak 11:1 · Ilu pnd i tlŚII li,\ l 

zy.ill• tn' ,it· raueul;u. 
:1. Z)jdt•m' ,.j,. ranl'ltkn 

.iak si•ui•·t·zko zt'·.idl'1 

:t na. 1. ~azda tnulolldtki 
za łtnski nas pQjlllit·. 

Nazajutrz przychodzi do knięzia. starosta jego (z rodziny) 
o godzinie 7 zrana., i napomina: H.ychtnjte si! abym' za
stały w cerkwy ~lu:i;bn boi u! Wstają tedy w.zy~cy i wy
bierają si~. )latka. iuzie do komory, z której wyno i wianek je
go z rzeszotem i czapką wy oką z czarnego baranka., do której 
io tra wianek ten jak i pozłotkt~ przy,·zywa z. boku jedwabiem. 

Wianek jest z barwinku, mały, :1 lul.J l cale 'retlnicy w 'wietle, 
ma. z czterech ·tron po jednym kawałecz.k u czo ·n ku i trochę po
złoty. Staro ta. wziąwszy trzy kołacze (i na nie kawałek mię aJ 
w chustkę, kładąc jeden na drugim, i świeczkQ wo kową, prosi 
rodziców aby .yna pobłogo ławili. 

Wtedy oboje rodzice siadają na s t o l c c (krzesło, ławecz.ka 
przed stołem), który okrywają weretą lu u kilimem, co wtedy o
trzymuje nazwę o s l i n (osłona), a przy nich siadają czasami 



(jeśli jest miejsce) i swstry lnb bracia , OJt:lee i Ulatka trzymają 
na kolanach po d w a koła.eze, (ojciec wit,:ksze z topką soli, matka 
mniejsze i bez soli). Mlo1ly kłania. się ro<lzicom nisko do nóg, 
stojąc na kożuchu, który mn siostra. podestała pod nogi. Starosta 

kobiety śpiewa.ją: 

~~"1=·:~3 !.+-T-~__3 j_;._;f_ ~; - -- --- 3 
t~ __ .,_., 3 11 tS -t.:.;;i.:J.~j3 . .,_"_.I -- --- ______ 3 

kłani.lt - jut WCIIU SI tlił~ 

1\alyn~>wyji kwity 
kłauiajnt wam si <lit.\. 
Witerwy, llllifilllll.ll'i, 
wsi swo.ii ronynoftri. 

157. 

Oj "" zu h"ry .iasnf' soJI!"P- ><nyjaj<·. 
a llt' si n:l"l. mulodenkij ziJ_yrajc. 
Do pohtojll, mij dii·tlyku tln pouc~iu, 
ny lll:ljll j:l ur"idorzkn . z tulmjn. 
('·· a bo m(·ui n•z.łucz1·1tl\a - z. touojn). 

ltllll\ nr. ltt~ł. 

Wychodzą; najprzód ta to z kolacr.em, za nim kniei i druż
ba, potem siostra i inni. Za wrotami, tato pożegnawszy ich ski
nieniem ręki, wraca do chaty, gdzie z matką pozostaje w domu, 
gdy inni idą do ślubu 1

) (tu wszystko odbywa się pieszo). 
Na cmentarzu cerkiewnym schodzą się oba orszaki: knia

zia i kniehyni (gdzie się też same co i u kniezia odbywały ce-

1) Sluu bywll w NiedziPię, \Ytnrek, Czwa1-tek luh . olJntę. Zn ~lnu 
pla<'i l\lłnd) kt;i~dzu ·1 u :11·1 ki lt· j. reńskie pupi!"rowc), zwykle 
wtt•Jwzas, gdy idzie na wieś prosić g-nki na wesele, do czego do
daje 2 kołacze i 2 topki snli; toi. ~n mo daje i kniehyni, która 
atoli już za ślub nie płnci. 
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remouije) i wszedłsł\y tlo cerkwi w podobny sposóu jak w Żuko
wie, przystępują d0 ślubu (idy wyjdą 1\ cerkwi, oboje l\ltodzi 
przełamują swoje kołacze na rl woje, i tlają po połowie ona jemu 
a on jej; drugą zaś potową czę.;;tuje ona. jego r ó t!, a on jej ród 
(rodzinę). 

Po :;lnhie kuie:t. wraea. tło fllllll\1, równie jak i kniehyni 1lo 
swego. Spiewaó wtedy w 1lrodze nielllit In zwycza.ju. <!tly wró
cili, rodzice wyehodzą naprzeciwko nich (ta.to z kołact.em t wpro
dzi:lją ieh 1lo cha.ty. 1\ohiety :·piew<tją wte,ly na. tlwurze jeszcze: 

Oj m\ \\ 1· rkY.~ 11111 B· hu s1 111•1 

llj Hl,\ " ,., rk" i Ind). 
Hułtll si IIHdyl,l. 
llj l:ołlll III'IJi ~llllllill 1: l 
k~iundi\ul\ i Hapa'-'llllllllll, 

(ho hr11-<zi IH•n". 

h h, uj Bohu uebt · 

Wchodzą tło chaty. /jasiadaj<\ za :-;ti•ł, i tu tato przypija 
najprzód do ::\lłodego wódk•:, trzymając kieliszek przez chustkę, 
i mówi: Synku, daj ty Boie zdorowie, taj szczi ·ti, taj 
meszkanie dobre! ~yn na. to, pijąc z kieliszka równie:iJ 
przez chustkę swoją trzymanego: D a. j w a m 13 o i, e z tl o rowie, 
tatuniu!- i wypiwszy wylewa. re:-;ztę kropel na stel (ściel, 
powalę). Potem nalewa mu znów drn:i.l>a wódki, by wypił do 
matki: Daj wam Boie zdorowie, mamuniu!, lecz teraz 
wychyliwszy go, nie wylewa jui z kielbzka. ani kropli. .Matka 
pije do drużby, który puszcza kteliszek w kulej. ~iada.ją do stołu. 
Knier. siedzi pod obraza01i. Dru:i.ba lub matka potlaje duszy n y
n ę (mięso), kapustę, barszcz, hołubci, kaszę hreczatH\ '). 

1
) Nit· ma na wt•st•lu Z\\yt'Z:ljll jada(· knknrntl!.y potraw z j(~ LII<! ki 

przyrz:tuzoll) cli. 
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Po obiedzie młodziei. taóczy. Kniei, po talieach wychodzi 
napodwórzei tu zbyra.je, taj zwodyt korowotlyny, wśród 
··piewu w imieniu sta.ro~ty: 

159 . 
• l'nrarl' lllt'llt' '"'.i died yku . 

kilko maju hnjar ' ut·at). 

Knie;" ma z ptawego boku ::-io~tn: swoją (lub jej zastęp
czynię) , z którą trzyma się przez <l w a rugi złożonej c u u tki (ko
lorowej, na łokieć rllugiej ) . a z lewego boku druż.hę, z którym 
również. przez dwa rugi chustki :;i Q trzyma. Do drużby przycze
piają się z jednej strony je zcze b oj ary 1

) , trzymając się za rę
ce przez laski ' ), do sio:;try zas z drugiej strony przyczepia. się 
druga. sio:tra (nie koniecznie jut. przez chustk~) i inne dziew
częta, a o:;obli wje ~ w i tył k a czy l i sio~ tra pr;,y brana, w u b i orze 
podobnym do ubioru kniehyni. Siostra trzym<~.jąc derewce, wy
prowadza (wywody L) z chaty t a t~ i m a m t: jego; ojciec niesie 
wodę · więconą na talerw i kropidło , a matka garstkę owsa. i 
orzechy laskowe Staro. ta mówi wtedy do nich: Pauie otcze! 
i wy lJ a. n i m a t k o , błahosłowy l y . t e cl o · lu b u, b ł o lt o
:słowyt korówid ;.-;westy! A rodzice odvuwiadają: Na.j Hoh 
błaho. łowyt! - Ojciec kl'opi ś więconą wo ,lą , a matka rozrzn· 
ca owies na obecnych. t) dy s i<: luwart.ysl w o to w korowodzinacb 
po trzykroć w kolo pu<l \\ orc.a ul.Jraea .ł pudskakuje (jak b u ski , 
bociany - dodała opowiadająca), bojary ~piewają: 

l. ( 'zchir, ct.ehir, - hasz!'za, 
w kuhu iiuk:t kras;wza. 
A ii mcHP poh:ut;t, 
ta my ni uoh:lll<t ( w~tycl). 

:.! . < ' 1.c ~ hir, czt>hir, - łubouu, 
w kolto iinka mołollit. 
, \ Ił lllt'Jll' ~l:tl'eilkU 

la i myui mylrt'1ka. 

1
) Bojarami nazywaj~ ,,. ul:(c'llc goiwi w('~t'luy<'ll, a w ,·zezegc'dnosci tych 

z mlollszyl'lt weselnikó\1 7 ktlirzy pu odbytym Juhic tlo służby Pana
mlu<h·go przydani, lU\\ arzy ·z•! mu w puchotłzie jego tlu knichyni. 

') La ·ki w polużeni u pionowi·m. trqmanc ~ą r~kami obu bojarów w ' roll ku. 



Po tań~u wracają 1lo chaty. Ojciec prowadzi go i sadza na. 
te m miejscu gdzie sif'dt:iał puprt:ellnio przy obierhie (z a o b i d o m), 
a naokoło stołu siadaj'\ ho jary: z lewego boku kn iŁ>zia :siada druż
l"t • z prawego l'io:stra. Wtelly wnosi starosta kieli ·zek na tale
rzu: stawL~ przetl kniezit'lll, i przypija •lu niego, a on do innych 
w sposób, jak to po1laje opis \\'Csela. w Żukowie . X a~tępnie kraje 
drużba korowaj 1

} przy śpiewie (nuta nr. 144 lub 127): 

161. 
Tllohosło\\'\'· Ż Hożp 

i ole<· i 1~aty 
korowaj poczynaty. 

Dalej ;piewają swaszki (nuta nr. 147 ) : 
162. 

Orah· mv ciln·u 
a. .. .. ' 

~ijaly my p:.zi·nycu, 
Jl" ltori, )JO dt>l~ui, 
ahy hulo w~i rotU•ni. 

Poczem znów śpiewają (nuta ur. 14J): 
163. 

l. Na~z <lrużha kra~nyj 2. lhni.ha korowaj krajr 
jrho nni.yk jasn~j. :,t'·mcro Jit'j maje. 
Nt· żil'l mu nużiP claty, .Ja!{ sc z,· .. ,zly z torbamy, 
knnm :\i krajaty. \H'. kuro\\ :'1j t.:thraly. 

:1. Kai.ut flt.t·zn drnżlJa kr:t.,u:.i: 
mara (lic·hn l jt·mu krmmyj! 
wy,j (\l isz:p zub~>-Zt'Z) (zt,:biska J 
('ll'l'PZ 1JnJH~"I.I'Z). 

lirdary wzyntjut, 
taj swo,ii zukry" <tjnl. 

K•Jrowajem, kt&ty dlużha kraje, uhdz.iela wsz.ystkich sta
rosta ') . .Z trz.ech ciemiaków z l'ia.sta, na gałązkach zatkni~tych 

') U knit zill pi t· k •• w \\'ili,it,: :{]uhu d w a knrownjt: . .lc•tlrn z u ich po· 
zostnjt· w domu, a d111"i zahil'r:t.i:! id;!t' po ;Jubit• wit•rztir <lo kllil" 
hyui. 'l'cu, ktcir~ hinr:! do kuil'hyui, przy~trujuuy jt•:;t w t t• r c m· 
ki e; f;;! to trzy ;:·al:!lt'l'zki z wiśuiPwr;;o tlrtt·wa 11:1 jednym pr~r.i· 
ku, poohwijarH' l'i:t~loul 7.WHno'•m n'•witil';i; tPt·cmkit· (v. tcrcnkic); 
riusto tu jt·st 11 ;:oiry pozl:.u·:tul' p i z l o t ku u. Kolarzy za~ pieką 
kilk:maśt·it• a <·zast·m i kilkatlziP"i:!l. Wit,:k Zt' z nil'h s~ uiytc pod 
di'I'ewce, or:tz ua tl:n tlla dworu i tlla ksit.:tlzn. 

') Korowaja jui. od <hnic·h lat w l'zortowt'n \VI'alr nie pieką, co za
rządził ksi;!dz 7.e wzgh:cln ua u~zczt:dno;;l: (z powodu ni!•urotlz:\iu), 
jak i zapcwuia.i:!'' lut! 1 i.P pit·t·t:t·uic ouc."'" ni~ jP:<I Lynajmuicj ko 
niecznćm. 
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w pieczywo (tri t er e n ki e), rlostaje się jeden ojcu, drugi mat
ce, a trzeci staroście. Spód korowaja (p i d o s z w a) oddaje druż
b'a. staroście, który go daJe znów na piec kucharce, dla udziele
nia nastr;pnie muzyce. Doręczając go, przemawia tarosta do ku
charki: Proszu was. kuchl\reczko, poszicnujte nam 
ses.e, bo nam scbo burle tr8h:J (trzeba). Muzyka prócz te
go otrzymuje chleb i kołacz z pod derewca (tak u niego, jak i 
u niej). 

Po tej ceremonii, wychodzą z drugim korowajem (podobnie 
jak w Żukowie) do kniehyni, dobrze już o północy. Nie ie go 
jeden z bojarów, a ojciec daje swaszce do torby kołacz swój któ
ry trzymał na kolanach i topkę soli: kołacz bowiem matki, ma
leńki, pozostaje w domu. Za korowajem postępuje muzyka, sta
rosta z derewcem, swaszka, kuieź. · śwityłka ze świeczką i go
ście. W drodze kniezia do kuiehyni muzyka gra: 

164. 
q ą 

~~-~~c~-;--~-~- --~~---4'~ J l]~~-=r --l ?- ~ ~:::l~- - #-!L- - - --- - - • 
-" - - _ _._ ~-+-- -b.t:fJ!~-- - - r - - --'-
::.!:_ ~ - ~· =-~ =t==== • ::::::.:: 

=~=:::1"<-~~-ey- ~=~ ~--=r--==-~-==- ~ ---ł--< - - --- _ , ~ - -~--- - - -----·-i::y:·--- _, --y -·- ·-·- ~-· --- : --
-·-·-- -- _ ...,. - - - - t.:, -- - -1"- - - --

Gdy przyjdą pod chatę kniehyni, wpraszają się do niej, lecz 
tamci (t. j. weselnicy Młodej) wpuścić ich nie chcą. Nareszcie 
wychodzi z chaty jej starosta z derewcem, i wtedy obaj staro
stowie zaczynają się derewcami witać, bić niby temiż, nareszcie 
zatykaj!\ oba derewce za strzechę nade drzvóami. Kołacze zaś 

z pod nich otrzymuje później, jak to jui powiedziano, muzyka. 
Prosząc o wpuszczenie ich, śpiewają (nuta nr. l-11): 

l. N :t zieki nwtil met t> 
(na zi~cia lmrza mircie) 
i droben doszezyk ide; 
t:1j na koni won•niji, 
na hojary molodiji. 

165. 
. 2. Nć dujte na111 l!tcjaty, 

pu~kajtr nas do chaty. 
~[y z uall·koji llorohy, 
bol(jc nat:l nolty. 

Gdy starosta kniebyni częstuje przed sienią przybyłych 
wódką, udzielając jej po kieliszku (za co oni mu dają po kraj-
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carze na pidkowu), wterly we elnicy .\Hodej 'piewaj<\ (nuta 
nr. 109): 

166. 
Jl:ulajtr b•\jary, h:tdajtr 
po CZPI'WOilOillll Rkit'dlljtP. 
Ilu trrh:t molotli ,·zobitok, 
t:1j zolnteńkic·h pitlkiwok. 
,\hy rzohitkiP rPpily ( krznialy) 
aby piclkuwy tlz.wrnily. 

Dwaj bracia jej albo krewni, wziąw zy i połoiyw.·zy koła · 

cze na rozpo tartą chu tkę, trzymają ją za dwa rogi i obiegają 
z nią całe towarzystwo; poczem kołacze do, tają się w darze 
muzyce. 

Na Łt!pnie wchodzą wszyscy do chaty. Na progu toji oj
ciec jej i matka, i trzymają za dwa rogi chu!>tkę na której leży 
ich kołacz. Rodzice chu. tkę tę pocinoszą do góry, a wszy cy 
alrzechodzą po pid kołacz do izby. 

Gdy we ·zli, wtedy kniehyni siedząca za stołem, rzuciw.zy 
na wchodzących go'ci okruchami chleba lub kukurudzy, kłania 

głowę na. tót, kładzie ją ua. lezący przed nią kołacz, i patrzy 
przez dziurkę sporą w środku kołacza (ju:l zrobioną łub wydłu 

baną) , tak, aby pruz nią, niby przez okienko, widzieć kniezia 
mogła. 

Przybyli wraz z kuieziem obchodzą stół i kniehynię po za 
jej plecyma: puczem knie~ siada obok niej. na, miej cu które 
brat jej opuścił, otrzyma w zy ud kniezia zapłatę. piewają wtedy: 

167. 
1. NP stij knic·ziu Z:l pll"•·zt'•llla, 

t nj !H' lup aj n z;ma. 
J'o.·jpflJI)'j \1 kii'~ZI'IIill, 

nykidutyj hr :z~j i.llll'llill . 

., llr:tll'zrku nnml'siH\·zku, 
•·tl ' ,,:hl na kn·. J,·.,.zku . · 

,\ t•l!'i.t• ~nhi har:tz1l, 
111·. daj . t•. tr~ •·u zaraz. 

Nut1 nr. IH . 168. 
Oj na dwori dnnarno, 
a pen·cl ch1 «'rllli (1. JHtruhollJ ) ha mo. 
•'a !'tuli Joowic·zka hori·t. 
za stolc·lll t•J.il'zk;L (k\1 i at) :;t•tlt1t. 
('h to c·zt•rwonilll\' ureznP, 
to ~o Li I'Zit·zku -~~ oznw. 

Kniebyni schowała kołacz za pazuchę i trzymasie oburącz 
stołu. Knie~ usiadłszy, pod no i jej głowę; ona się broni aż do 
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trzeciego raz n, ch wytajf\C się za róg stołu . Wreszrie, gdy po 
raz trzeci głowę jej porlnie~ie, nie opiera si~ jni ona więrej je
go natarczywości i w usta pocałować się daje. Wtedy brat jej 
bierze rańtuch (peremit.kę) na dwa kije lub patyczki. i takowy 
na nich obojga zarzuca ' wiezet jich obojich ) , przyczem po
wiada: Winczuju ti hilym pokrywa.lcem. a wicznym 
z a wy w a l c e m. W tym znów rańtttchu, który zaraz potem za
rzucają jej na wianek swaszki, i który wiążą jej na- krzyż na 
przodzie, chodzi ona prawie dwa dni, t. j. aż do zdjęcia z gło
wy wianka. 

Po wieczerzy śpiewają boj&ty (nuta ur. 149): 

169. 
\Y,;tafltr hi,"tonki, pidwc<l,\·t si (podnir.;!·ie !'ic:), 
ZUOjmit' RzicporzkiP, pokłony! ~j. 

i. porlarewy, ispnuaJ'l'l.lCi (g-ospntlyni J, 
kurharewy i kurhareftci, 

z:t c·hliba po. tawlini, 
za pywa Hnooz(•ni, 
1.:1 1'-hHli•nujn wndu , 
za dohrnju zhodu. 

Pr"'ed samem pójściem kniehyni i jej gości do chaty knie
zia, gdy już mają wyjść 7. domu i ona odbiera w sieni błogosła
wieństwo rodzicielskie wraz z kołaczami !jej, które le;i,ały przed 
rodzicami) . odbywa się jeszcze w izbie znana scena drużby 
z drużką. 'ra ostatnia zasi~dzie za stołem. trzymając w p1·awej 
ręce kotacz a w lewej (·hu, tkę, gc1y druiba po(! kakuje ku niej 
mówiąc: p l e S 7. U, Z 11 aj U d O k O !J O i t. tł. , JlOC7.em W~ZyStko 

odbywa się, jak to podano pr;~,y opis1e wesPla w ~ukowie. 
Gdy wejdą po rozf'słanem p!ótniP (lo izby kniPzia , siaclają 

oboje Młodzi do wierzprzy. którą przyniosła z sobą z rlomu knie
byni (to Je -t: je.i , wa zki). Sldada .· ię ona J\ kołaczy. ehleba. i 
i pieczonej kurki. Zastawiają ją .Jiłodym (lo jedzenia bojary. nie 
zaniedbując przytem strojić żanów. ll. p. zamia ·t mię a dać o
wies, zamiast kołacza drobno pokrajany harbuz i t. ll· Za co 
ona niby im dziękując. rzuca nieznacznie w ·zystkie te przysmaki 
pod stół, czekając dopóki matka nie przyniesie . trawy lepiej 
przyrządzonej. 

Poczem prowadzą ich do łoinicy i tam wśród przycinków 
zamykają, jak w Żukowie. Zrana, zamiata ona i tu chatę całą, 
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sień i t. d., w <~zem się jej l•uje~.rowie spt·zeci wiają, podobnie j<~.k 

to czynili przy wieczerzy l 'o te m idzie u na. z druzbą po wodę, 
i gdy z nią wraca., znu ić mu i nowe bojarów figle. Po zobopól
nem obmycitl rąk' kniez i kniehyni idą du komory lub do izby 
za stół, by zje~r razem śniadanie, które matka jej przystała 

z dolllu, t. j, miód i kołacz, guyi. innego jadła z powodu Ponie
działku rjesli ślub byt w :\iedzielt;) wtenczas nie jeńzą. Swaszki 
śpiewają (nuta nr. lOUJ: 

170. 
Ghod.da mołodf'IIkn po ganku, 
wizrrala wirf ni·nt•t'/.ki - l'nitl:Hikll. 
Wirla.i lllnja neoka Zll~Hul:-~. 
S7.Cl." Z;t lllPIIP snidilnntzkom ·- zahula. 

Po :śnia.dauiu pmwa.dzą kniehyni~ tiu wywodu do ccrk wi, 
zawitą w rautuch (który ua nią l.Jył zarzuci! brat przy tole wów
czas, gdy zajął jego 111iejsce kniez, który odeu go kupił), i 
z wiankieJU barwinkowym H<t rantuchu ua głowie umieszezonym. 

Idąc w otlwie<lziny, Z<tcho<lzą najprzód do pana. do dworu 
z kołaczem i kurą w <larze, a. potem uu arendarze~. /.yda z kurą. 
Poczem następuje 11 nowoi;enca propij, skladke~. do pownyci, 
dary z pert! m i teJ.., wreszcie oezepiny. Jeł.k w ~ukuwie. Po ocze
pinach, ku1ehynt l już lllołoriyca ) bierze jeszcze w zapaskę d w a 
kotac~:e 1 01ldaje takowe OJCU i lli<HCe sweJ z prosbą o ich przy
jęcie, a cii; odbiPrająe je od c(11·ki, za da.r dziękują i odchodzą. 

W parę dni poL~m (a czasem ju:6 trzeciego dnia po ślubie) 

idzie ontt w l.to · ten u lW guscuu;J du swojej matki 

',- e :os (.,. l f". 

111. llun•d uh~:\ po U llorodt>nk ą 
( niltle la e pn.tr. h\. t\ikit)~Z) na). 

Gdj- ~ię młodzi p o s w a t aj ą z sobą, wtedy niosą dar i da
ją na zapowiedzi księdzu (dajut ksiondzowi po rynckomu 
n a z a p o w i d"). Po zapowiedzi przysposobiają się (ł a h o d i s i) 
do wesela. Przed weselem idą na słowo do kniehyni. Przyszedł
szy, siadają za stuł, piją vo jednym kubku gorzałki i zaczynają 
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~Si~ godzić o to, ja.k wiele da s w a t (ojciec) sWoJeJ córce. Ody 
~Się z go d :tą, wtedy M łouy :siada obok Młodej; pocałują si~t oboje 
wzajem , a Motoda (już kuiehyni) , ·zatyka chustkę swą (zapy
chaje fustku) :\Hodemu za. pas .. Jeśli ją zatknie mocno (za
pyt:haje bor:to), wtedy mówią, ie będzie ona męża trzymała 
krótko i biła; jeśli zaś nie ba.nl z.o jej ~ię to uda, wtedy powia
dają , i e nie sposobna. bęrlzie chleba u piec (n y L o d n a. b u d e 
c h l i b a s p y c zy). Potem ~iadają i wietzerzają wspi1ł nie, a. M lo
dy z Młodą jedzą jedną łyzką, on raz, ona drugi raz. Po wie
czerzy rozchodzą się wszyst:y do domu. 

Gdy wstaną z rana, l\1 lody i M ło1la (każde z osobna i o1l 
siebie) obchodzą siołu, prosić łudzi na korowaj. W ciągu dnia 
schodzą :się do uiej bliskie jej krewne i przyjaciołki i wiją wian
ki (u wy w aj u t w i n ki e) dla druiki i kniehyni. Ta.k samo wiją 

wianki knieziowi , drniuie i ~ wiLyłce l S w i ty\' c i). Przy wiciu 
wianka: 

~~,~1 ... ~~1 §-~..:4, ł-'_!' _ n~~ ~= ~ ~,yl= - - ·~ 
v "'T 1,;1 .-.., -:r . :V-"' fl =3=t- - - - ·~ -!-- -----__ ", .- _Ooiii :L___ - D-- . ..,_----------

my Jllllt·ll\ meiy l1111t' 1u:-1. i Jla • wo1'i ł-. ll ł•n1łe. 

Wiją w korowaj, i w korowaju je Młoda posyła. Młodemu. Zbie
rze ona swoją rodzinę, tak zwanych b t' a t i. Ci obsiądą dokoła. 

stół,- i gdy im datłzą przekąskę, ~piewają : 

172. 
Wit!' iw~kaja (o . J<~ ow .~ka) duezk:t 
~zovk,•wa suroczku; 
~ZOYt ' /.Ol" /.kom \list} w a na 
a zolotom liaft, iwana. 

Tak · piewają idąc ' do kniezia. Przy!'zedłszy do niego, i gdy 
ich kniel. posadzi dokoła stołu, śpiewają toż samo co wprzódy: 
Szovkowa soroczka i t. d. Po wieczerzy rozchodzą się do domu. 

Nazajutrz zrana, wybierają ię do ślubu dwa orszaki, je
den od niej, drugi od 1ńego. Poschodzą się tu i tam sąsiedzi i 
krewni, trocllę pośniatlają, poczem wychodzi (u niego) z za stola 
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tato i mama czyli giegi (dzianzio, ojczulek) i neni, iadają 

na ławie naśró<l izby, biorą podu ·zkę i koi.uch na kolana, a g<ly 
Młocly uklęknie przed niemi, kła<lą mu na głowę parę kołaczów 
i topkę (h u ·ku) ·o li. a . taro ta taje '-rón izby i pro:i o bto
gostawieil two (pro zczi pro ·ytJ w .·łowach: Tak cic de
tyna pro·yt, na·ampyred Ho poda Boha. I·u.a Chry-

ta, preezy:tujn Diwu ~lariju i w ich witych, i wo
ho otca i ·woju mater i wojich brativ i swojieh ·e
·triv i ·wojich rodiv blyzkich i dćtekich, pro. kit i 
błoho ·łowyt do łubu! ~a to odpowiadają w zy,cy: Naj 
Bill pro ·kit (prostyt) i błohosłowyt!- 'l'akie wezwanie 
o btogo·ławit>ń two (pro ·zeza) powtarza ·ię po trzykroć. Po
czem powstaje Młody, całuje w.:;zystkich w izbie, i wychodzi 
z go'·ćmi ·wemi do slubu. Zostają tylko w izbie tato i mama 
(v. g i e g i i n e u i) kniezia, którzy . iadają i założ.yw. zy (on) 
czapkr. ( z i e p ku) na głowę, błogo Jawią ynowi mniej- więcej 

w chwili, gdy k ·iądz toi. samo czyni w cerkwi. 
Podobne błogosławień 'two ma miej:ce i w ci acie kniebyni, 

poczem udaje • ię ona wraz z go '·ćmi przed cerkiew, gdzie za
_ taje jui; narzec;wnego i oboje idą do śluhu. G<ly po :łubie za
bierają się do wyj 'cia i doclwdzą do <lrzwi cerkwi 1 ta rają ię 

o po· pi ech, kto bowiem pierwszy wyjdzie z go '·ćmi z cerkwi, ten 
dłu:i;ej i.yć bę<lzie na tym świecie. 

Wy zedłszy, wraca znów kai.dy or ·zak do wego domu we-
elnego. Wieczorem zbiera kniei. u .iel>ie bujary, i zniemi 

idzie do kniehyni. taro·ta bierze w r~kę derewce, i gdy wyj
dą na d wór, zaczynają w koło kor o h ód, · piewając pi o nkę 
(znaną i w Czortowcu): 

173. 
( lj pi• l t•z ·m, p Id odnym 
pi !l horil'hnm ze Ieny m. 
l~zl; bal1a z rynku, 
naj. zła rz.)pylynku. 
l hto u:t nejn ny polizt'·, 
tmnu baha ..... wriże. 

}latka kniezia. kropi ich : wi~coną wodą. Poczem idą 
śpiewają: 

31 
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174. 
Popid kamyner 
ubyteRenkij hostynec, 
oj iszoy tuda moloclyj z bujary . 
. Jemu kalynklt dorolut zalihajr, 
win do kalynki szabełku dobuwaje. 
Ne za dli tehi~ ta kalynka saclzcua, 
ale clln trlw moloda naridzena. 

175. 
Oj pid lisom wollflll łloryt, 
tam kowali koni kujut. 
1\.ujut koni woroniji 
pid bujary moludiji. 
Kujut koni nt'•Ratnii (noRowatr) 
pid hujary wnsati,ji. 

'l'era.z przybywają na pod wurze kniehyni, i tu śpiewają: 

176. 
Pu~kaj!L; nas rlo !'łlaty 

uy rl:~jtr nam stnjaty. 
Do my lurly it. dornity 
ta poholily nas nnhy. 

Poczfnn na IH'ogu kł<~.niają si~t Starostowie. Wchodzą do 
izlJy; dru~ba na przucłzie a za nim knif'7., którzy na. obu pro
gach biją nahajkami na w:;zystkie c:.~tery strony (cziesty), a 
rodzice kniehyni (jej g i e g i i n e 11 i) trzymają kołacz na chustce 
ponad drzwiami, pudc~a::; grly kniehyni za ~:>tulem siedząca patrzy 
się przez kołacz tl:.~iurką na. wchod7.<\CYC.:h. Knieź wszedłszy, 

włazi na ławkę i po nv; 11ierwszy płaci bratu (spłac:.~uje bra
tewy) koło niej :;ietlzącemu. i g1ly siQ z nim zgodzi, wyłazi brat 
z za stołu. on zaś sam hierxe kniehynię za ramię (z a p l e c z i) 
i odrywa. H od stołu, (lo którego przywiązała się chustką lub 
rękami onego uczepiła. Wtedy podnof.:i jej tw;uz i rałnje, i gdy 
oboje obok siehie nsięclą, hojary śpiewają: 

177. 
'l'ataryn hmkzyk, 'l'atar, 
prodaw fli·~t ru za tal a r. 

Polem za::;iat.lają do wieczerzy, a knie~ z kniebynią jeJq 
jedną ły;i,ką. Po wieezerzy idą w taniec knie:i. z kniehynią a drn
i.ba z clrużką. Po tancn i1lą bojary drnikę p l i s a ty. Drn~ka 
wziąw~7.Y kolacz do ręki, sta.jP 11a tawce po(l obrazami, i nim 
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macha lkrutyt ritkolt z kulaczPlll ) na wszy:.:tkit• strony. 11. 

1 l.Jójar znów do uiej wywija kołaczem śpiewająe: 

l'lit•szu znaju do kolio, 
dabl nu:ni tlrużb piv zutololw. 

Podchodzi do uiej i mówi: Dobryj weczir dru:ilyczko! 
Ona odpowie: Dobryj! A 011 Jnitwi: Mynyjmn-si rlrużko 
z a koł a c z i. Ona na. to : 

\\':~t;/. ht·1·r~.in~.i - ta 1 snlollli pecz.l"nyj, 
a rnij pśt.)"II)SZIIY.i - l~ Uli drO\Iill"h J.H"I"/.)'11.)-"_i. 

'l'ak trzy razy JHIIllyka 011 l w i d i' l i e:-; zy w i l!J o1l proga 
do tlru1.ki, a ona. wita go gorzałką z pólluiska czerpauą, której 
on wypije porcyą i l'Wti jej za to g1·Pjear (Kreuzer) l tak 
czyni ka7.dy bój ar o, a u a osi at lnt drn?.l.Ja : spiewają oui potlob
uiei i mieniają się na knlacze , za lrzel'im zaś raze111 gdy si~ 
zamienią. a ona gu ( llru;,bę) powita, plaei o11 jej z a k nr ku (ku
r~) da.jąe :.W 30 grajcarów i }lierśdeJ·l, pocałttj<\ ::;ię u hoje, JIO
czem piją i jedzą tę kurę. Gdy pojedli, wydwtlzi tlru~,ha. z tlntż
ką z za ::;tuła, taJ'tcują z :-.Obi.\, a :;tarostowiP wierzerzai"l!· 

Po wieczerzy stal'ostów zaraz zabierają swa:zki kniehyni~. 
wychodzą z nią u a JlOtl w(H·ze, f-tiP.Ią ·kór~ i wynoszą poduszki; 
na. nich Jloldękają oboje lllłodzi a :.taroRta mówi słowa. błogo ·ta
wieństwa (p I' o s z c z i) gdy młodzi :-;cltyleui są na kolana jej oj
ca i matkitkolina giedywy i 11eny;. 1 akryją illl głowy po 
d n ·zk;\ a na poduszce poloi.ą partt kotaczów i topkę (h n · k a) soli. 
Po hłngofiła.wiei\stwie JHHlol.Jnem (]o tego Jakie było przed ślubem. 
śpiewają: (wane i w C 'zortownt ). 

179. 
ł:ui:~wiji 11 wity 
ldanbtjut . i d itr 

wit('(•wy, makinoli("i (ojr11, IIIHttr) 
i w::;i ,;woji rodynnltci. 

W stają młodzi, całują ojca i matkę w nogi i ręce, puczem 
druż.ba bierze pościel, kładzie na wóz; kniei. zaś wsadzi na wóz 
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i kniebynię; ta. stanie na wozie w koiuch otulona (uhornyna) 
a sardak ma na opaszki. Teraz iegna się (chrystyt si) na 
wszystkie cztery strony i siada ze :swaszką na jednej poduszce, 
a. drugą poduszkę biorą we dwie (byrut na pałyci na dwi). 
A knie;i, z drużbą idą około wozu i biją nahajkami po poduszce. 
Tak obejdą wóz trzy razy ze śpiewem: 

180. 
Oj hreczini pyrohy - a moloszna kaszi,
slawa Bohu najwyszczomu- wżc moloda na,zi. 

181. 
f_!._! ~ ~ .-- !':'\ K 

2:~,-:=1 ~=:;: =-j~~~-4-~r::<ł~r-J1~~~~~~~~~ 
4 ~-'-'-~---..--::r ....... ...v:t- -t-- -- --- ---~oiir-.ł 
-~---~~---~--- +- -- --- --- -

A ezomu ty Ha..ndz:uneetko nć tn - iyst, \\ie druh)' raz 

4-.--J~ft-t:S-"is:f~~= -~f-----d -~·-·-· • .-.-..,~ . ..; - fl=r. ~ ----·---~=- ===t~ 1:::==- -- · - - - - _., -=-==========-== -- -- -------- -- ---------
• ~iwurt.ko - ju u~ hu - r1e.c;z, 

Następnie id(\ dn rhaty kniezia. Staną za wrotami, a knie7. 
z druibą wracają się do gości i obadwa prozą ich na pro pij. 
Tam przy powitaniu napije się naprzód (wperyd) druż.ba a za 
nim (w poślidy) kniei- i mówi: Prosyly gegi i neni, na 
piznu wyczeru a na ranyj obirl'. I gorzałki trochę z por
cyjiwyleje po za siebie (nazad sebe) i ucieka (i taj w no
by!). Tu krzykną: łowit złodija. I jui jadą do niego z knie
hynią. Gdy przyja(lą, wychodzi jego ojeiec i matka z chaty z pa
rą kołaczy i :-olą, prowa(lzą (u w o d i e) ich do izby. zasadzają 

za stół kniehynię, dają jt>j haruuza z si1·zki (sieczki), śmieją się 

z niej mówiąc: Ale to moloda tengo jh;t! l'hwytają i uno
szą za.paskr; 'z a 1\ y raj n t Jl o d o ł ok) mówiąc i ganiąc ją: Kry w a. 
m o l o d:\ n:\ ·z i! Potem przywożą :skrzynię z odzieżą kniehyni, 
a ln·at .-ieflzi na skrzyni Wyelw1lzi knir:i., wykupuje skrzynię 
!lająe :!0 30 grajcarów, zdE>jmuje skrzyni<: i wita brata. Przy
st~pują zaraz do propij u. BiE>rze kniez z d.ru~bą na. clmstkę 
kołacz, trzymając ją knie:i. za jeden, d1·użba za drugi jej koniec. 
Przyuiegają teraz jej weselnicy, potem jego we. elnicy. On posy
ła najprzó1l ralltucb, a potem zwil\zują oboje (:r.jezujnt obojich) 
rat"ltuclH•m i zasiadają. (id_y propij nbsiąrlzie stół na około, po
llalt'wają gorzałkę do misek i łyiką <lla kaidego czerpią por-



2119 

c y e. K nieź . iedzi pomię<lzy ojcem i matką kniehyni, a on M. • a
ma chodzi po izbie i wita. . wują rodzin1:. Rodzina daruje jej co 
tylko ma z pcrenlitek. Jtieni~cłzy; niektórzy wedle ?:amoi.no.'·ci 
Uak ch to zamahaje) da.ją jagnię, cielę. pro·ię (pacie) i t. d. 

l'o obdarowaniu rozchodzą ·ię. Knie:i, z kniehinią i1lą ró
wnież spać na wyznaczone miej ce; a tam wie jak zwyczaj
n o b a ł ak uj u t s o b i. A z rana, gdy wstaną. idzie drużba z knie
łtynią, z garkiem lub dzbankiem (gar c z yk o m) na chustce nie
sionym w ·pólnie po wodę. ~·aczerpią wody (czy to w tudni, czy 
rzece i t. d) i wracają z nią, a ktokol wiek im zabiegnie drogę, 
tego ublewają. I tak chodtą z dzie:;ię{· razy tam i napowi ót. Gdy 
już w:uną .-ię (w kra 1l u t i) rlo izby, kniehyni przyno ·i wody 
dla kniezia; ten za· myje .-ię i u b ci era w p o d o ł e k (ko,zuli) Młodej. 

Następnie zbier<~.ją .ię i idą do wywodu do cerkwi. Idąc 

iolem Ś!Jiewają: 

182. 
Ta liti.ił'ł) h.\1'11 in h) r11 i uko111 wij<', 
my 1lo 11i11od11 jdt'·111u1 

moleulu ll)'dt·lno (11 ił'clzipmy) 
~lolud:l j:tk jHhocla. 
,...,(odko jal, lll<lł)ll:t. 

183. 
Oj dnlo1:da ltc'tcł) uuo·/.J..a 
II'JII'I':l ll:t. t·ll;ł, 
j a . zc·zo 1'/.lli.a ł'Zili.) 11) ,.j 

dco Sł'lłlc·i 1 pr~ hf:da. 

Od wywodu idą clo karczmy, uio~ąc dla żyda. kur~, który 
ich pocz~. t u je gorzałką. puczem wr:Majl\ <10 1Iom u. Przy. ze11łszy 
tu, . tawiah . tót z tawą na pU!lwórzn przed chali\; knieź siada 
z dru:i.IJą zn. tul. kniehyniG bił'l'ze na ... ampl'z(ul mat ha kui zia 
za. rGk~< p1 zt•z chu:tk~. t. j. 1lając jej jedPn koniec·, trzyma ~·ama 
za drugi, i tak idą d•J kniezi<~ nkłon lllll u<lllając: lrty!•rotny. na 
co knieź trzykrotnym taki. tulpowia1la pQkłonem. Poczem w. ta
je kniei. i Jlollobnet. ukłony skł<t<la (wy L aj •) matce i ojeu i ka
~demn z gości we:;elnyeh Za te ukłony (7.a wylani) rzuca ka
.ż<ly po gra.jearze na mi:-;kl: na . t ole 1lla kniezia. 

r a, tępnie wr<~.cają zniJW wszyscy weselnicy 1lu izby; goście 
siadają za stół który 1lo izby wniesiono g1lzie je!lzą. piją i roz
mową . i1: bawią. K niehy nię za· zahierl\ją !lo drugiej izby albo 
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komory i zaWIJ<lJi\ (Z a wy w ~j u l. 8iatła knie~ na stołku (. t o-
1 e c), ua kolana kłatlą lllll Jl "<łuszkt: a ~Jłoda siad<~ na niej (si
daje wyr<:ll pt~duszki J i na kolanacli kniezia Po spleeeniu 
kos i ułożeniu i eh na. gluwit>, za wijaj11r, ją w peremit kQ śpiewają 
'-'Waszki pieś!l (znąn~ i w ('zortowcu)· 

Drugie znów: 

184. 
~(· zaiiYII:Jjlt"· me11P, 
ll)'lll:l Jllrzu n nll' lle: 
pa,ła ja jałtniatka , 

witlor \1 :Ił~· l'ltlcopl:tlh: 

185 
Kr)<'z iPi o knl1c 11 płoti . 

burli· bida j -n ,,. roholi. 

Gdy ją zawiją , wdwrlzi kniehyni tlo izby gościnnej z ko 
łaczami. Wydaje je matkit kniezia. Matka posadzi ją za stóJ, 
a ona daruje każrlemu po l<awalkuuliodownika (mediwnyka). 
Zaraz potem podają ouiad. Udy podjedli tpoobidajut), rozpo
czynają się tar'lce. Wkrótce tćjf, przychodzą od matki kniebyni 
przysłani dwaj poslariry . za lllllll pul't~pują oboje :Młodzi, i ci 
jak i ona z niemi, witają sit; znów '1. ka7.dym. W tecly śpiewają: 

186. 
Zyl1'11 :: pelrll,; z~c·zk:l 

lilj zyłPna IJ)TZka ( hnrłvl ) 
WC/.('l'a buła diwrJ.ylluczka, 

11~ n], j ł' tunlndyczk~. 

Pogoszczą tak (p o h o i; t i e s i) do wieczora. wracają 

t.!o dom11. 
Ka, tępnie1 w pierws'l.ą JHJ weselu ~ 'ierlzielę, zaprasza t. j . 

k l y czy m o ł o <l oj i g e g i i n e n i - m o t o d o 11 o g e g u i n e n i u 
d o s e by, i rody z k l y k aj e. A dr u b oj i n y !l i l i a b o t re
t oj i , k l y c z u t m IJ ł o d o h o g e g i i n e n i t.! o s e b y z n o u m o
łodoji neni u i gegn. Po swatach w że. potij (spokój) i 
gazdujut Mołodi 1

). 

1) l<arol Widnum (w /J)zieiiJtiku IJ'ar·8zrllrskim z r. lt\!i 1, Nr. lUli 
do lOU) w ten spo~ób opi. uj<• \\' l'si'IP. IUL Pokuciu: ~ Wl'sclt> zacty-
11:1 si~ zamsze wSoiJott:. Skoro wrta za '· wita, przychouząurużki 
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We s e l e. 

IV. ll~rod<·nka (•ioło pod miasten')· 

Kawaler (flekej, ftykiej) upodobawszy sobie pannę, by 
ją pojąć, zwykł pójść· poprzednio sam do jej rodziców z oświad
czynami , i gdy zostanie przez nich przyjęty, jest już pewnym, 
że i panna mu nie odmówi. Wtedy wybiera i posyła. na drugi 
dzień wieczór dwóch Judzi żonatych czyli !."tarostów do jej 
rodziców, a czasem i sam L- niemi i1lzie. Starostowie biorą ze so-

i spJat;\jl!!' \\ ianck, Spi<'Wają pieśni dawnt• 1 które Z pokolruin do 
pokolcni:t wiprnic przct·IHHlzą. 'l're~ć iclt ;.a,;tosowana do okoliczno
ści. Wzywają w tych pi<'śniach, ahy dziPW<"zęta śpieszyly w dolin~ 
}H• rzcrwon:! kalinę, po kr;.(•wisty hanvinl'k i po rutll. Hkoro SIJIO· 

t;l wianek, ubicraj:1 wcf1 panru:-mlodą, wy l' lm alaj:1r pit•śnią jrj kra
sc,: i wdzic,:ki. Tegoż. dnia przyhywa. n:u·zrezony' Z(' !'.wymi dl'lli.hami 
po podarnnl'k1 to jl'st kuswh: i wieniec·." 

~ l'anna-mlnda zdejlllllj<' mu c·zapkt: i ozdahia wiclu·rm, rzapkę 
zatt·z)'mllją!' dn111iki jej nit• wykupi, i podobnie czyni:! drużki tlruż
hom (liojarom). flrly każdy dr 1t i. k n(~·. IHijaro) już. przy;,trojony, wte
dy wc•~;t'lnit• ulmwa panna In loda, kłania sit: b\\'t>mu ojcu i matc·c, i 
wychodzi z:qu·aszai· go::Wi na 11 eselt'. Wr:t<·a.i•!<', nie lll'Zcst:wi progu 
('ha ty, a;i. matka wyjdzit• i pnhlogslawi. W N i c d z i t! l~ odbit'r:t 
poll:u·uut'k od narzerzonq.;·o, rafltut·łt i i.Mte b11ty. l'rzybmna od 
dru:i;ck, z r~'nvncmi ohr!.~ilami jak w Sohutt:, wyjcżtlia do ko.·ciola 
(cerkwi); 1\ tedy starosta z j<:i tak zwanym h t' :t t c m ( drttż.h:!) prze
daje j:! panu ltlłodcmu, t·zyli \1) daje .i<! za nutly podarttul'k." 

n Po ;.Juuic, matka (JI'Z(•tl l'hatą podaje p:mnic-mlndej kicli.·zck 
z w~idką, kt~ir;! ona tylko kosztuj~·, a pot(·m prz!'z g-lowt,: na lltil)' t
kit'lt ~~ ylt•wa; toż amn f'zyni i pan -ntludy, f'o zowi:! JH r c p oj." 

"W srr\11 pirśni ro!.p111'Z) na sit: 11\'Zta (O U i cl): W kOI.I('lt powsta
ją dmi'.lJowie do taf11·a, alt• 1lrużki JSil•dz:! nit'rurllomc za ~tolcm. 

Wtedy kai<ly thc:lt' miel~ pan~, lllltRi <·o z pieni~dzy oliarować wy
brant'j1 i tt• n:uywają ~ k 11 p l t> n i e." 

nNastnJUi:l ohrz~dy unwzyste a oc.lwic·<·zlH' przy wnoszeniu k o
r o w aj :t i podr.iałl' takow<'g'tl. Na <·:tlej Rusi niemaRz w !lCia bez 
korowaja, jak u natl d:n\tlil'j tlo X\'IL wi!'kn b<'z kolac:za obejM: 
Hię nie mogły iallnc zaĄinhiny. Przy picezettiu nawet korowaja za
chowują ~;zczcgólue (JUJ'I.C,:dy i n11c:! pieśni: :~ cała. rodzina zebrana 
przystraja go w kalin~,:, cl.wjinę i kwiaty, wedle starej dumki; 
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bą wódkę, o ··wiadczają ~ię powtórnie i godzą o posag czyli wia
no. Gdy wejdą do izby, wtedy po zwykłem pozdrowieniu proszą 
ich siadać i pytają: z j ak o h o u w i s t i i:i w a s B o h d o n a s 
prynosyt'? A oni na to odpowiadają: z dobrou! lub: haraz
dom! Po krótkiej przemowie odzywają się: Pryszłysmo pro
syty wid czesnoho otca i matery i wid fłykieja o 
w a szuj u d o c z ku! Rodzice zgadzając się, odrzekną na to: B o h 
p o m a h aj e! - Dla ceremonii wszakże, pytają się jeszcze i cór
ki, która odwrócona stojąc koło pieca, odzywa się niby od nie
chcenia: T o jak t a t u n i o i m a m a skaż u t, t o ja. p i d u! -
Potem ułożywszy się ostatecznie o wiano, dają na zapowiedzi i 
łagodzą się (urna w i aj<\ się i przygotowują) do wesela. 

Na dwa dni przed ślubem, schodzą się (tak do niego jak 
i do niej) krewni i s wachy, i pieką tu i tam korowaj, śpiewa
jąc przytem różne pieśni. Do wieczerzy gra. muzyka (tu często

kroć najęci żydzi): 

188. 

187. 
Korowaju, korowaju, 
ja t'ia p1) hćraju 
tu w cwit, to w kalynu, 
ze wsin swojtt rodynu, 
z Llyzkoju, z dcłckoju, 
z bidnoju, z !Johatnju. 

"Mic.:dzy , zczcg-ólrH'mi zwyczajami na PHkuc·iu, znaneroi na ca
łt~ Ru~:~i, gdy drużhowiP po korowaj idą, przywi;!Zllj'l pannc.:-młQ(l;~ 
do stołu. Wtedy młodzi parouty, którzy nazwt: kozaków noszą, 
udając· pana -młodrgo i drużbów, obsiadają w kolo niej i nie wy 
pusr.rz:t, dopóki sic,: każlil'mu rnlunkicm nir wykupi. u 

"Orzcpiny w thn s:1 ~zczcgtilnr, i c po wywoclziP, za kości o l rn 
albo w domu, zd(•jmH,i:!c wiauc·k i wstąiki a zaklndając czćpiec 
a IIwii t d railtu('h1 odbywają ł!·n obrzt.:rl z panną-młodą m o l o d i re, 
ona zaś sieuzi tu już nic na dzież) 1 wedle zwyczaju Mazurów i zna
cznej cz~śri Rusi, lecz na Młodego kolanach." 
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W przeddzień ślubu, poschodziwt-zy się z11uwu we:elni go
ście, po małym obiedzie, ubierają Pann~ mło1lą we wstą~ki, dają 
jej jedno powi ·mo przędziwa (które ona tl'zy ma po1l pachą) i wy
syłają, po wsi lub przedmieściu pro!'ic ludzi o błogosławieństwo. 
Młoda wraz z drużką, ka~dego do którego pójdzie lub którego 
zdyb i ( potka), niepomijając i dzieci , c ałuje w twarz i pro!'i o 
błogosławieństwo w słowach: Pr os yły was dydio i nyni 
(ojciec i matka) i ja w a s pro s z u, aby s t e m e n e p obł o h o
słowyly. 

Wieczorem schodzą s ię parobcy i 1lziewczęta, i całą prawie 
noc tańczą. Oto jeden z tańców: 

189. 

T-~ ~-; .. ===~--:-;;-- -~-· ..;:-- -ł-1'- _-· "j ·" :-::::~~· -~ -·~- ---~ - . - -~-~~- · - - - - - ~ -~ • .~.._;.;".(- _ _r -~~ -• _ ""'--"~ r-:t::.:r-- --+-~- - -r:-L .. e.:;_ 
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Nad ranem, przespawszy s1ę parę godzin, wstają i ubierają Pan
nę- młodą do ślubu, przyczem m u z y k a (skrzypek) smętne wy
grywa p1esm. Do ślubu ją ubierając , kładą ua. głowę, ..na roz 
puszczone włosy, pęki barwinku czyli w i a n e k p o zł a c a n y i 
przyczepiają do niego mnóstwo w tąi-ek . 

Wjednym czasie wychodzą od . iebie tak Pan-młody (kniaź) 

. z drużba, 1
) i s wojem i weselni kam i, jak i Panna-młoda. (k n i

h y n i) na ślub tlo cerkwi l u b kościoła. ,\l utyka poprzedza kaidy 
z dwóch orszaków weselnych. Pannę- młudą prowadzi do ślubu sta
r o s t a n a c h u s t c e (t. j. trzy mając jej rt:kt; przez chustk~ ). Przy 

1) Drużba jest tu mi trzpm porz:J_dku , jak na WC'se laeh iydow:-;kieh 
m nr s 1. a l e k. 

35 
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presto~e stojąc przed k iędzem , bywa u tutej zych Rusinów 
zwyczaj. że porozpinani i polozwiązywani :·tub biorą'). 

Po ślubie Pan- młody i<lzie do swego, a Panna -młoda do 
swego domu (lubo teraz ten zwyczaj zmieniony, i dla. oszczędno, 
ści w wydatkach, obie rodziny uawią sit; jui. ''rpólnie). 

Przybywających do domu, rodzice przyjmują w progu chle
bem i wódką. Pana-młodego prowadzą do chaty. N ajstar. za swa
cha oprowadza go n a ręcz n i ku 3 al bo 9 razy na około stołu; 
po<;zem sadzają go za stół, grlzie rozumie się :i.e jako knia/. sie
dzi w czapce. Potem idą tance. Wieczorem znoszą podu~zki, we
rety i inne wiano na stół; i Panna młoda w towarzy twie udaje 
ię do Pana-mtodego. 

Na. drugi dzień przybierają ię drużbowie rozmajicie i id~ 

z Młodą na wywód Następnie niosą podarunek do dworu i tań
czą (cza em na podwórzu). 

""\'\--e s e l e . 

V. Jtt if'nóv. polny, 
Jlntl Jłorodt nk,. 

Chcący się żenić, posyła naprzód ojca lub matkę albo też 

oboje rodziców do upatrzonej dziewczyny na zwiady, czy przyję

ty zostanie. Jeśli się dowie że to na tąpiło, wtedy w którykoł
wiek dzień, byle nie postny, po yła do niej wieczorem dwóch 
ludzi żonatych (zwykle krewnych) zwanych s Utro s ty, i sam 
też idzie z niemi, ale pozo taje za progiem, gdy ci W('hodzą do 
izby (chaty). Wbzecłł·zy witają obecnych .łowami: ta\\a-j Ssir 
O h r i t u! Odpowied..r,: ... a w i ki w i kom. Proszą iad ·. 'l' a.
to dziewki pyta: zczo nam każete'? - Oni na to: Pryj
szly wataty waszu uoi1ku. Wtedy tato zapytuje jej: cy 
ty p i d e s z'?- odbiera odpowied:ti zwykle wymijającą, z której 

1) Zwyczaj ten panuJe JPSZl'Z<' i po 11ickttirych wsiach na Bukowinie. 
Tuk kuie:G jak i kniehyni rozpinaj:! ·obie potrzcLy czyli p~fliczki 
n sicraka i rozwiązuj<! koszul~ , pierś niemul całą obnażając przed 
ksi~dzem, kttiry j•1 ~wi~Coll•! '~odą pokrapia. 
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jednak obecni wymiarkować łatwo mogą przyrhylne l\ltotłej u
sposobienie. A wterly przywołują czekające~o za drzwiami pa
robka, i wspólnie z nim ra<lzq i piją. 

Gtly na trzec-i dzir.ń potem Jwz.v.idą rzecz doswat ar.. wten
czas przypijają już do siebie przy z :l ku s c e (je. t nią chleb, kur
ka, ser) i jedzą ją rękoma. ?.: robiwszy zgodę, irlą do księdza 
z kur a, i rlają na zapowierlzi. 

Po trzech zapowierlziach w cerkwi w ... :rierlzielę. odbywa się 
kor o waj zwykle w Poniedziatek. ~ śluh we Wtorek. Zabawa 
tak u niej, jak i u niego. jednakowa. 

Korowaj pieką w Ponietlziałek ju:i. od rana korowajnice. 
Prócz obrzęrloweg-o du:i.Pgo korowaja, pieką one wtedy i kilka 
korowajów kruhły'ch bez ozdóh, a właściwie kołaczy, z któ
rych po parze posyłają rlo dworu, po parz zaś do biędza, a nad
to pieką i kilkanaście n111iejszyclr. 

Jeduocuśnie takie. tak u niej jak u niego, kobiety z ro
clziny n. p. siostra zamężna. lnb bratowa, siedząc zR. ~totem, plo
tą wianek z barwinku (. kładając po ~listki onego elachówkowa
to na siebie) i szyjąc takowy jedwabiem. Gdy matka i ojciec 
zaczyna wianek synowi (lub córce) szyć i składać, wtenczas 
śpiewają: 

~J.r=it -~-~ - - ... ~~ - --~---~-----~ - ·~ - 77- -· - -- ~ _,.. ~ ~- ---. - - ------ )--r- -- ~,..__ · - ... - .. · --- __.__ ".__" - . - -· -------=-~=-- "'.:t=:-!- ::-~-v". __ ."._ ~= ~-~=~ -==~=== 
• ,l 11 " " 

l. Oj d:tj t:~tku -j hniiku (i ~lc:) 
i nylo<'zku ~. szouku: 
pryst.yty kwitoczku 
do dzeli·nuhn lu•n\ inc~<•zku, 

winoczok zar·zyn:~ty 
HWnjt'•mu clc'·tiaty. 

Nuta ur. 19~. 191. 

ru. ty. 

:.!. llj daj niuH'czko-j holiku, 
i uytnr·zkn z Hznuku, 
prp1.yty kwilo!'zl<u i t. J. 

:1. Oj daj s(':;trn IJOukn 
i nytrwzku z szouku, 
pryszyty kwitoczku i t. d. 

Taj lilc\j:dy trc anlu·ly - n porol;a 
taj ~tnjaly, taj :;tojaly - pro~:<yly 
szczolly krasnu tnj winoczok - j-u zyly. 
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Po uszyciu, kobiety, które wianek szyły, oddają go oj c u 
i matce siedzącym na o słoni (ta wce ręcznikiem przykrytej) mó
wiąc: Winczuju was szcziskiem i zdorowiem i cem 
winkom i douhym wikorn; j-ab'ste doczekały wid per
szoho tak i do poslidnoho! 

Przy wiciu i strojeniu d er e w cy (gałęzi jodłowej lub świer
kowej) śpiewają: 

192. - m~~ ą f~- -t:--~~~ 2- - --=l-1- - . - .... 'i'< - -
- ,L~ - - - - -·- ,.._ 1::2 ,_----,::-'-'-+'- .Jł_ .-::&:.._ · -... a _:ł---;:;: -~_...,_,_._ --•- a-~--.J -<l - - :±±: _.., .., __ -"1~-- - --- -

Ej do Lwown d orot~1ika 1ln Lwowa obsadżena wynohrad om ja ~· k o-lo . 

l. Ej do Lwowa do rożeczka-- do Lwowa 
obsadżena wynohradom- j -a u kolo (w koło). 

2. Zastawyly molodenku- w stereczi (na stróży). 
3. I sterehła molodeńka - zasnuła, 

p1·yjszov wjedni iji giedek ,- ue czuła. 
4. J -a ułomyv bym wynoltradu - ne wmiju, 

a zbudyv bym swoju dońku - ne śmiju. 

Jeśli kniehyni sierotą: 

Ty zelenaja Jalynoczko czornu u tobi piltkl mnoho 

-+~-~a--~ ...... ------~ l+- -· - -+-+--!- -------!! - ----A- - -·+ - ---- --------
- -- 1-- • --- -------------~-~ _..,"t.Ef _______ _ 

a nlPnoho ni ndnoho. 

l. Ty zelenaja jalynoczko (jodło) 
czomu u tobl pińki(w) mnoho, 
a zelenoho ni odnoho. 

2. Ty molotła mołodeńka, 
czomu w tebe tatkiu mnoho, 
a ridneitkołJO ni odnoho. 

3. Oj je u mene tatko, 
ino percd Bohom leżyt, 
na chrcst ruczkie dcrżyt. 

194. 

4. Je n Bo ha si prosyt: 
rj Boże mij, Boże! 
pustyż mene doliw. 

5. 'ra naj ja pidu clomiw, 
swoje detić naridćty, 
i na poRah posadyty. 

li. Oj tam ludć nć Tatary, 
twoje dćtie nnridie, 
i na posah posauie. 

~-~J§§~c::;__JS-, ... ~1:-~--~ 7:7-~~,_: -D"..c;~ :!.:: : • t;;~~-~ I~="17!J 
_=t.:::ti;_ ~ -- ----- - ... ......-

• Ldiely berwiu berwinko - wija - - - -
oj de .~ dlla de tó po - d.l• molodoho rod7 - oocalta, 
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Leżicly he~·win Lcrwinkowija,
Oj rlc sl'~ cliln ,- clP s<'• pocliLl · 

mołocloho rodynorzka, 
HZO nć pryhotlyt- n(• prystupajr 

do tystl\roho stola, 
!IZCZO nć wykupyt- szo m'· wykupy! 

winor·zok - wid żino<'łiOk. 

Gdy ;\Iłodą ubierają: 

Pid. \'t·iknom ('lf't'C 

ohnu Nuta nr. 190. 

fb~fl--~-~- -.,--l·- -+o.-:ł---------~ =Gili- T""i--<--l--4'- -------.. -=-- =.E:' "''j ,;, -- -,J -- ------ ----- -·- - - ~- -- ----------------- -- - - -------------· 
• a v. rhau mnlo drn}l.a, 

1. Pid wiknom czercszeltka [:J 3. TatiJczkn, billoboczku 
a w cltati mołodeńka. ltlad'tr my hołowoczkn (glnclżcie, 

2. Chu~toczku w rnczhch nosyt f:J 4. lllad'te my hołowoczku [czescie). 
i swojcho tatka prosyt. picl hożn kurunoczku (wieniec), 

5. Szo wid lloha nadano 
wid myloho pt·y:;łano. 

Gdy kniehyni sierotą (nuta taż sama): 
196 

ZnaŁy s(•rotn, znaty, 
m'• prystupaje maty. 
Jlii maty, ni H'Sirycy, 
lysz cwża czuirnycy. 

Siostra zamr,żna lub inna. z rodziny niewiasta ubiera lllło
dą (kniehynię) w ów winok. A wtE-nczas starosta mówi: 
Proszym(o) świetiJho Rospoda i Boha, i preczystu 
Matku bożu·, i świetóho otca Nykolaja, y świetych 
Petra i Pawła, i (v)sich świetych i ludej sproszonych, 
bleski(h) i deleki(h), żeby prostyły i błohosłowyly! 

Następnie wyprowadzają ją starosty na wieś, pies z u t (kla
skają w dłonie) i idą wraz z nią, z kołaczami i kurą, do księ-
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dzr~., a pot.em rio pana. :\[!tzyka 01łprowadza. ich aż do wrót 
przygrywa im : 

197. 
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Pod ten czaR pozoRtali w chacie goście olisiadają stół. 

Wkrótce tt:~i, gdy obaj starostowie wrócili ze wsi od księdza i 
dworu, zastawiają im ohiacl. Skłarla go: mię:;o na z ak u s kę go
towa~e (obllcz: ~ywność) , elalej harszcz burakowy z mięsem i 
z ciastem rk i ::; t o m), kapusta, hołubci. Piją gorzałkę trzy razy: 
raz do za kitski (po p o r c y j i t. j. po kieliszk n), drugi raz do 
kapusty. którą podają po zakusce, i trzeci raz do hołubci. Po
czem w,tając od stołu, dzięknją za obiad (obacz nr. 2'01). Tym
czasem Mto!la z drużką chodzi po wsi, prosząc ludzi na koro
w a_j (zaprosiny _jak w Czortoweu). i odbiera od gospodyń poda
runki w p o w i s m a c h. \V czasie _jej nieobecności śpiewają (gdy 
jest jedynaczką) : 

198. 

Wróciwszy wieczorem 1lo chaty i pojarlłszy trochG, Młoda 

z drużbą bawią :--ię i htdają wraz z innymi. Ci, co przyszli we
dle zaproszenia n a kor o w aj, przynoszą z sobą: gnsporlynie ku
rę albo miskę mąki, gazdy zaś po paru chliba (dwa bo-chen
ki). Zabawa i ta1ice trwają nieraz przez uoc r.a.fą, aż do świta· 
nia prawie. 

Po powrocie kniehyni z dru:i.bą z zaprosin, ż i u ki e (niewia
sty) robią tak:i.e d er e w c e (tak u niego jak i u niej ) z gałązki 
wiszniowej, na łokieĆ'. (przesz to) wysol;iej, którą owijają z i e l e m 
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t. j. mir.tką, wasilkiem, barwinkiem, gwo1,dzikiem, stroją pie
rzem, papierkami i t. l' · ' i gdy ją zrouią, potr:~.ą::-aj:l derewcem 
!lo góry, a t a t. o i m a m a mus;.ą Je wtedy wykupi(:. Poczem sta
wiają je u a stole 1lo wii!Czerzy. 

We Wtorek mno, okotu 61Pj łnll 7ej godziny, schodzą sir. 
znów ci~ sami goście (i do niego). Mn;"yka gra im na 1lzien-dobry: 

199. -

X a. śniadanie dają im s t u tle n c c (obacz: Żywność) i po 
kieli zku wódki. Wszys~.;y takow·e jellzą, prócz obojga .Młodych, 
którzy idą (tak on jak i ona) ocl siebie, do cerkwi spowiadać siG 
ju~ o godzinie Gtt'~j zrana (w zimie o \łŁl-J ). Po spowiedzi (i na
bo:i:enstwie) ua:;tt:pnje s lub, poczelll oba orszaki we ·elne, wraca
ją, ka:~;dy do swej chaty . 

.Marsz weselny 1
) przy pochodzie do ~l uhu i ·od ślubu, jak 

równie~ itląc do Jl<.Ula lu u do 1\. ir,dza: 

') Urywany \l' .Jasii•JHI\Iir i wszt:1lzie \1' okolicy ~ kriz kraju), ua· 
wl't i ua :i.yd0\1:-.kieh \lcst:ł:u:h. Dawnitj hyl zwyrzaj, że knichyui~ 

otlprowatl7.alo do ::.lubn l:? lub wicccj parobków ku uno. Ci z na
haj karni jechali przctl wozem, na którym siedziała ona a przy niej 
towarzytit: z korowajeru w Ji:;;cic i drzewko l ucrew!'c :-) przybranym. 
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!'ilj' kniehyni lll<l. wej'<'• 1lo chaty, to rodzice jej 1którzy byli 
w don1u i ~·y:t.h tylko naprzt•ciw wracający<'h z cerkwi). biorą 

pan: kulac:t.y i plut nu (po ł il!n u) i wraz z nią w ze. l 1;pują Jll'óg do 
tSieui. l'łotnu to roz ciei.Lją jeJ we elnicy JIOtl nogi na. progu; 
i gdy ona. na. nie wstąpi i na.cliyli . ię przerl rodzicami, wte
dy kła.d<\ jej olll n a g l o w Q parę koł a czy i lupkę ·o l i. Ko
łacze te i ::.ól, równiez przy pr;,e. tąpielllu i drugiego taki.e pro
gu (ot! itbYJ, tr;,ymaJrl OJCiec i matka po nad jej głową, poczem 
odda.j,1 jej tu du rąk, a ona tSól i kołacz chowa za. pazuchę. Po 
tej ceremonii, ubd1odzi kniehyni stół trzy razy w koło, 

trzymając siQ uruzki sweJ 11rzez chustkr. (t. j. biorąc za jeden 
róg chustki gdy tamta. trzyma drugi), a za uią bojary, którzy 
równiez trzymają jej ·it} lub dntżkl l'l 'Z!'t. ('.htt.tki. Poczem dru:t.
ba i brat .a.1lza.ją kn1ehyni~ za. ~tół od sciany we rotlku, lHZe
ciw tlrzwium t pod olu·azem), cieląc pod lllą koi.uch, aby na. mi<:k
kim siedziała. 

~ as ~puli : 1adaji\ 1 w. ;,yscy i u ni go · cie ukuło .toin, prócz 
t.Lty 1 w a. wy, l tótz ' u luguH. Ojciec pije najprz0u 1lu kniehy
ni mt,Wiąt:: l> aJ ty ll u że z durowi e! Ona udhier:t utl niego 
kieli -zek, całuje gu w rt:kt) i pije du matki: D<t j .Uuże zuoro
w 1 e, m a. ut o! [ o lt~ m liialka pije tłu 11l u1.ki lub drut,by i tak 
u leJ . l'o ty ·h tua. taela Hl z i t z ak u. k a (pu1lu!Jua ja.k w dniu 
vczoraJ z) ut ) i w o \'t' {IIJ l'u 11 zykrot• (Jak wczoraj }. 'V stawszy 

od. olJi,tdu ' pww< Jl\ : 

201. 

pok),)llłl. l 1 



Oj RUZO·Ż me hulć stołowy 
oj ~~.,·:w - ż lllf' Lulć tysowy. 
Wstalt!P hoijan\ pillwidite st'· 
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. zicpul'z.kie w rukaeh, pokłoni!<~ sł· : 

Na. s:tm ·ir-pcred llohu świrtmnn, 

i kuehnrcczci, i kncharcwi, 
i ;;ospodariu i g-ospo<lGni 
za r·hliba po. to leni, 
za p) wa ju-noRz(·ni, 
za dnhniju woli1• 
szc-j pani molodojn. 

Po obiedzie, który trwa godzinę lub dłuiej, gdy wstali i 
podziękowali, tańczą wszyscy i hulają aż do zmroku (jeśli to 
je t letnia pora). O zmroku po adzą znów kniehynię za stół 

między drut bą i bratem, obok którego siadają i m l od i bracia, 
ilu ich je t. Zaledwie usiadł~, ojciec lub matka stawia przed 
nią kieliszek na talerzu, a dru:i;ka. napełnia go wódką. Poczem 
rodzina i guście, jeden po drugim w i t aj ą kniehynię, podclwdząc 
do stołu, biorąc z talerza kielbzek nalany przez drui.kQ, pijąc 

do nieJ, i rzucając po pan~ krejcerów na talerz, - na co ona, 
kłaniając się, skinieniem głowy ut! powiada za k~irlym razem: 
d z i n kuj u. Po powitaniu owem, powstaje ~Ił oda znów ze swego 
miejsca, by się do ogólnej we el11ików prz.ytączyć zabawy. 

Po zachodzie słoilCa przyuywa do kniei.Jyni ;\l ł o d y z bo
jarami, drużh+ rodziną swą i muzyką. 'tarosta nie ·ie zatknięte 
w kołacz i c'hleu derewce jego. W urodze do niej muzyka gra 
(gcly wyruszyli z domu) nutę nr. 20 l : 

W drodze do kniellyni ··piewają: 

202. obncz nr. lG~. 

T:t na zcti Ul('til m('te , t.a na koni 

3G 



Wtedy wychodzi starosta jej lub gospodarz za próg, wita 
nadchodzących (machając derewcem ku tamtemu staro.'·cie) i czG
stuje wódką, a po wypiciu zaprasza do chaty. Przed chatą gra 
jeszcze muzyka : 

203. 

~~-l. . li. }~~-·- -~ -~ · ·--~- ----ł ~-- t:;~"2 oit -i-1-~- " ,........ . . . . . -·~-- ..... - -~----1-] 
tt - _ .,. _ -.1- - .. ----· - .-!-,..----· - .-:i-:t·JI·•-.- -

-1- - -~- t;;;"c:- . 11. t-ł ~~ . .. - ~ • • -- - · ----- --- --- - .. =-'1;. - :;- - · --- - -

- V- -- - ~l":• - r -~ · - • -!""'",.- - - - + - -~~
_[.. _ ____ ,.... __ i-1 · • ........--::-§---~-- -.,-~ 

- •+-~_,_ ~----·- - · - :.;L:- --- ~ ~ - ---- \..-- _ ._ -· -· · -· - · -
l' ~-•- •-~--•..!3f.~r--r- ~~:c: fi- - ·· r •--~ --- _ _, _ -J ·-=-------- ~o;; .. -!..l-,1 ~- ::s- --·--- -· 

Gdy wejdą boj ary, witają ich (nuta nr. l !.>4): 

204. 
Leżirlt hel'win hcrwinko,\;ja
prosw I'Oclćj do chaty [:] 
na molotłu wyta.ty. 
(wzglc:duic: na mołodoh'o wytaty). 

~I lody z drnibą i bojarami obchodzi znów trzy razy stół, 
a potem siada za stół obok kniehyni, wykupiw, zy ją od braci. 
Nast<amie dwaj jej brt\cia biorą rantuch (kup!ony dla kniebyni 
przez )lloclego i im przezeń oddany), zawieszają go na cztery 
patyezki czy prr.ciki. podchodzą i rańtnch ów zarzucają na gło
wę kniehyui ; po~zbm, śpu~ciwszy zaraz rautuch ten na jej ple
r.y, przec iągają go i zawiązują na-krzyż na przodzie. A wten
czas zastaWHiJi\ t(;/\ zaraz i wieczerzę, złożoną z : borszczu, ho
luuci. zakuski, kapusty. Muzyka lH'zygrywa: 

205. 
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Pu wieczerzy wychouzt\ oboje )fło lzi z za tolu. Knicż 

prow tlzi prz z ch u tk1: kni hynię raz na około ·tołu; po z 'm 
wychodzi z nią na pot! wórz . Pod ten cz : matl-;a ład uje dla 
niej 1•0 ·ciel, werety, pudu,.,zl i, bielizlH~, koi.uc!J, ,rdak, fot~, a 
oua zaraz siQ w udziez daną ubiera. ( dy ię już o b h ort a l 
(ogarnt:ła, uLJcda), wyno.zą z chaty stół i ła.wl i na-dwór, i tół 

za~cielają ~ka.te1k<1· \\'tely na ławce ~i d in. jej rodzice; na. tul 
zaś kładą parę kołaczy. topkQ ~oli, tl.\.·zkę gorzałki, kieli~zek i 
szklankę lub czarkG (h orni et ku) do wody. Z drugiej :trony 
.;to lu kłatlą jej pościel. ~·a niej klękają oboje Mło:lzi, a za niemi 
~toji ·taro ta i pro i Jll'O:s:'.CZl (O ułogo lawicil.twu) W.ł(•Wa.clt· 

Pryklekły dite nawpercli Bohom, potomu peted J. u
som 'hry:-tom, peretl .'wietym otcom Tykołajom. 

szczoby im pro tyli i bloho.·łowyly, tato, mama, hra
ki, stri, ciotki e, i u. illy bly ki i daleki. Wtedy ro
dzice jej :iedzący na ławie, jak i inni, podnió~ł:zy nieco r()kę 

prawą, błogo lawi~~c im mówiąc: ~·aj wa · Pan lloh uluho-
l u wy t! Bojary śpiewaj.1 (nuta nr. l !lO) : 

206. 
Ilrajt muzyki z hlyzku, 
kłaniaj i moloda z uy ka 
\\i t 1 wy, matiulllki, 
w .i w d i nuliuoil<'i. 

Wtencza · • lłotly zabiera .·woją 1-niehynię i prowa<lzi trzy
mając ją p11.et: .chn;-,tkQ do :iebie, do .;woj t j chaty, a hojary itlą 

za nimi i nio:-oą po ag a raczej wypraW t}. 'l'rzymajz\ też oboje za 
pazuchą clllel.J1 który ju~ wprzódy odebrali. ~piewają w drouzt·: 

Jit bo al 

207. 

v. dem to • l l ue • "1stk.u krlWJ ty nczdo· 

-:. .: -=t- t==-=-==- - ---~ ·-· . . --"i -- ---------------
[0014 uojat. 

.l a •i t'' ori lll'Jiku li ku, 
\1 Pllrm' lubi Jll·wi t ku: 
krowy ty 11' ztlojit 
lau si fu la bojit. 
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Nutn nr. 1~12. 208. 
l. Taj doLryj dct11 taj o>waszeczkic, 

my do was; 
zalekilo nasze hu io 

mc:tć was. 

2. J-a.le to-to taj Ilusitko 
zo znakom, 

wyłokilo h-ono aruo 
z hnsakom. 

Gdy przybędą weselnicy, ojciec i matka jego stoją już na 
progu z chlebem i solą, i podczas gdy oboje M łodzi pokłonią i 
nachylą się przed niemi, kładą im rodzice obojgu chleb ten z so
lą na głowę. Podniółszy głowę, chleb wraz z solą zabierają so
bie, który ona wkłada następnie do skrzyni. Po tern przyjęciu, 
wchodzą najprzód oboje Młodzi do izby (trzymając się przez 
chustkę) i siadają za stół pod obrazem ś. Mikołaja. 

Wtedy to bojary odcąodzą do domu, a przychodzi natomiast 
cała jej rodzina z darunkami i skrzynią, i wita. ię z jego rodzi
ną. Idąc. z daruokami śpiewają kobiety: 

209. 

:~-~~-....~~:it=t--a:Iti~~:L~-b-sj7]:~=iT1 
4 _-cli::~ :.q-:e=EE~~...,_r- - - ~-5:::--3 
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OJ szc..~o aese b~ sa aeło eJ uelo emuton f\e we - eeło ej l&eEo &mutoo 

..!'!o r.\ 
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08 we a eeło. 

Oj szczo sese baj za seło! 
ej szczo smutno ne wcselo. 

Chot'by ja jirh 
to ja-ż by jich 

Ani kurej nć czuwaty, 
ani ludej nć wydaty. 

dcsit' mała, 
tut ne dala. 

Rodzina ta obsiada znów stół i wraz z Młodemi spożywa 
zastawioną dla niej wieczerzę: hołubci, barszcz, kapustę, zaku
skę i t. p. Po wieczerzy oboje ?tHodzi w tają i wychodzą z za 
stola. Ona bierze talerz, na talerzu tym stawia kieliszek, i wraz 
z Staro~ciną trzymającą zapaloną świeczkę (~tarościnę tę nazy
wa ona matką), obchodzi wszy tkich gości , jednego po drugim, 
kaidego wita ści. kając za rękę, i gdy druz ba (jego) z filaszką 
za nią Mlewa w kieliszek, wtedy ten który został powitany, 
chwyta za kieliszek, pije rlo niej: daj Boże zdorowie! i rzu
ca na. talerz kilka. grajcarów Poczem goście zabierają się do 
odejścia, żegnają się. a oboje l\lłodzi i ich rodzice wyprowadza
ją ich z chaty, i towarzyszą kilka jeszcze kroków za wrota. 
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Na drugi dzień zrana (we ,'·roclę), jedna z newistek lub bra
towa. pokryje ją rań t u c h e m, a. w południe druiba wyprowadza 
j3a do wywodu, do cerkwi .• ~.piewają w drodze (nuta. nr. 145). 

210. 
Lei.ely ltr.n~in IH'rwinkowija, 

my j1h'111' do wywo1lll1 

1nłndn W!'dl'ruo. 
Muloda jak jahmla, 
c·zt·rwnna jak kalyna, 
!'li"Wlty . i ni· zminyla. 

Poczem idą je, zez e do k~iędza i c lo dworu z kołaczem i 
kurką. 'fu sobie cokolwiek potaiJczą (na poclwórzn lub w :ieni) 
i na tem koitezy ię obrzc:d we ·dny. 

~~e s e l e. 

VI. l pa po•l Kol rD)) 1 

Uroczysto'ć tę poprzedza. tu jak w zędzie swatanie, którE 
się w następujący odbywa . po 'ób: 

Rodzice k n i e z i czyli )Ił od ego, uchwali w ·zy z kim i kiedy 
ma on ię :i.eni6, po ylają do rodziców upatrzonej dziewki dwóch 
ludzi tarszych, zwykle przyjaciół lub krewnych, albo te:i. jedne
go tylko. wraz z knieziem, ·w stttrosty (to znaczy na. walanie), 
i to wieczorem, najczt:'ciej w dniu ~wiątecznym. Swaty czyli 
·taro ty, w:zetłl:zy do chaty rutlzi·ów )Jłodej (kniehyni 1, 

po zwykł m przywitaniu i zapro:zeniu przez go. poclarza, .·ia
dają na ławie i rozpoczyll<lją rozmowr. z razu obojętną, w toku 
ktÓlej jednaki.e o ·· wiadcz;ają cel .:w ego przybycia. Wtecly go po
darze (g a z d y) cho(·by im . i'! parobek po1luhał. nie otlpuwiadają 
wpro. t. czy cl.Jcą za tego k n i e z i córh: ~wą wyda(· lul.J uie, 
lecz kaią po. Iom parę dni cz;ek:u·, lllówiąc ;,e :ię wzgl~d m t -
go z córką naradzą. W. zab.e .tarusty miarkują .JIIZ dt~luze 

ie rzecz da się odrazu zalaŁwir. zwta. zeza gdy gazdy posarlzą 

ich za stół, stawiając jat! lo i na pi tek . ... ·i e ma to bowiem mieJ ca 
wówcza , gdy rodzice za swatanego kawalera córki tlać nie chcą; 
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i wterly-to rozmowa mimo ie jest uajobojętuiejszą, wcale si1: klej i(: 
nie clu:e, ai wre:zt:ie ur.rwa się (acr. grzeczuie) i starosty od
clwd•q donosząc l\llodemu , i i m n h a 1 b u z pryk otyły t. j. 
że nic wskórać dlail nie zuułali. Atoli wypadek taki jest bardzo 
rzadki, gdy.;.· rodzice kniezia jeszcze przed wy:słaniem star i s t 
(staro:stów) dobrze przez przyjaciółki i są:iadki zbadawszy u po
sollienie :\Hodej i jej rodziców, wietlq niemal na pewno, :t:e przy
zwolenie ich otrzymają. 

Dla przyzwojitości jednak, przyzwolenie to da.je się nie za
raz, lecz w parę dni po tych pierwszych krokach starostów. 
Wówczas, t. j. glly rodzice jej zawialłumili rodziców jego o po
myślnym rokPwatł skutku, posylają ci ostatni do nich powtórnie 
kniezia w towarzystwie jednego ze starostów, by sit} ostatecznie. 
umówić, a czasami i potargować o wiano, które ma otrzymać cór
ka, jak niemniej oświadczyć, jakie uposażenie ma kniei. ud swych 
odebrać rodziców. 

W parę dni potem, gdy się ustnie co do wysokości wiana 
porozumiano, idą rodzice kniezia do rodziców kniel.tyni na O b
z oryny (oględziny). Tu ucztują przez noc całą i robią przed
ślubny zapis, t. j. ugodę już na piśmie, ile obie strony dzieciom 
swojim dać mają u w i n i (we wiauie). Zdarza się więc, że gdy 
zgoda uie nastąpi, obzoryny owe zamiast być zabawą, kończą się 
na rozej"ciu się obustJ • n nem, więc na rozbiciu zamierzonego mał· 
żeń s twa . 

. Je'li ~zczr,śliwym lTafem rozbil'ie wspomnione nie nastąpi
ło, wtedy w dniu na to wyznttczonym n e s u t n a z a p o w i d y, 
t. j. ojciec lub matka kniezia wraz z ojcem lub matkt\ kniehyni 
iUą z nim i z nią tlu k:·dGtlza, aLy ich imiona zaciągnął do przed
ślubnego lll'Otokołu 1 niosąc przez popa zwykle ustanowiony 
a na:;t~pnie przez ~:wy~·zaj JlOW~zechnie przyjęty: p ok l i u, t. j, 
po kurze, po part; kolac~:ów lub bochnów chleba, i po kwarcie 
wódki. Gzasami wysokuśl; 1mkliuu takiego k:-ią1IZ oznacza do
wolnie, lnb zamienia. ua odpowiednią kwotę l'ieui1~i.ną. Protokół 
poprzedzony bywa katechiza('yą stron obu. co na:stl'(~cza niesn
miCimemu księ1lzu spo~ounoś(\ t1o nieludzkiego, gdy zechce, mło
dej pary uci~nienia.. Je żeli i.Jowiem k~ttechizmu n i e u m i ej ą, co 
prawie zawsze ma miejsce, gdy i.Jez zapłaty na robotę do popa 
n i e c h o d z i l i,- wtedy ich imiona i nazwiska do protokulu wcale 
nie i.Jywają zaciągane, lecz pop odprawiwszy tlo tlomu, każe im n-



czy ć się pilnie owego katechizmu, t. j. chodzić do niego na 
naukę a właściwie na bezpłatną robot~ tak dingo. ai. dopóki 
sam nie nzna, ile jui. dostatecznie są 1lo ołtarza. przygotowani, 
poczem następuje ła ·kawa ausohwytt i rodzice po raz drugi do 
szanownego kaptana i 'ć mu ·zr~ du protokołu z wspomnionym 
wyi,ej poklinem. 

Po wyjściu trzech zapowie1lzi, wyznaezają !lzic1\ w którym 
ma . ię 01lbye wc ·cle, 11. o uno u ~[!o, Jego, :t o~•1bno u :\lto!lej wy
prawiane. G•ly dzieli ten ma zawita(·, wterly tak u :\rto!lego jak 
i tl ~[toclcj, jn~ O!l świtu (rlnia poprze1l11iego) kurzy siQ uer. U

stanku z komina. 'l'ak n je1lnego j;tk i n ,Jmgiej zarznięto karm
nego wieprza i barana, l u b cielakit. 'l' n i tam. baby- sąsia1lki. 
poschodziły się ju;i; w k u c lt ark y; napiek ty kilka l>ieców (t. j. 
kilkadziesiąt bochnów) chleba. narobity gołąbków, nagotowały 

kapusty, barszczu i pieczeni, nasiekały bumczków i 11 a s z i t ku
w a l y ki s t a (na zykowaty ci<vht); gosporlarz nmieśeit w komo
rze kilka ki u w (konwi) wudki a dla. wstrzemięY.liw ·zych pa.
rQ garncy araku i miodu; słowem, wiesina we ·ile pryła
hodyly jak maje buty i jak Bih prykazav. 

Jni też i przy kniellini niewia ·ty szyją w i n ok (wianek 
z czo nóku, szowku, berwili ku; i przy:'zywują go tło l.Jyn
dy aksamitki (czółka) tak, aby uwiązany do głowy, sterczat n 
jej czołem .. modemu zaś robią i pl'7:yszywają wia.nek z takiego~ 
samego materyałll w kółko urobiony do k n e z my t. j. wysokiej
zwykle po:i.yczanej- czapki czat·npj haraniej, bez wzgl~du na 
\o, czy we 'e Ie odhywu. sit: w Lntylll czy też w ;-:iierpnin. J u~ 
przy :\llodt>j dziewczęta jej, ptzyjfł ciotki, zaplatają i n p l i tka 111 y 
poplitajut kosy czyli warkocze, układają uplitky, czepiają 
kocyki (wluczk~). hyn1ly (wsl!:g-t) i polityczky l.harasówki), 
jui. złocą pu:dutką głowt; (!.aj z••łokii· pozlitkuw ltołuwu); 
jui. u bied wie dn11:ki poprzydHHlziły gotowe i postrojone (n bru. ni 
i n a z o t u c z e n i): Jllil i )lłt.uly po\\'l'IJcił. gdy i. poi.yczyw:-~zy na
samprzód ku c z my, chodził potem w s e l o pni.yczyć kulbak i 
kuni pod ~iehie i pod tlruilbę: jnil są i konie ok ul b a c z e n i i 
p ok o sycz e n i {przystrojone we włóczkę), i dru:i.ha przy zedt 
całkowicie zebrany ; słowem wszystko gotowe pój~,·· tl!t wieś 

(w sełu), tylko jeszcze żdut lczekaią) na muzyku, aby 
jich w seto wiridyła. (wyrządziła). Otóż i muzykazaski 
pav (grajek zaciął) w skripku p·zeu wrotami, a odezwal się 
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i cymbalistyj na cymbatach na dobryjdeń. Wtedy wyszedł 
naprzeciw nim gazda z flaszką wódki i kielis1.kiem w ręku, a 
gazdyni z chlebem i nożem, i p o c z e s t u w a v s z y ich poprowa
dził do chaty, gdzie do tatecznie ju); podochocone zaśpiewały 

tam zgromadzone baby i dziewki: 

211. 

----a-·-----:-;;--~-~~---.--=-=t:J_. ~-r:--.-_~_--=~-.,::::~~=:t:j=::t5--~---=--·~ 
... t-.. - - :c.: ~-+--- ;ł ----j-1'---~- 1--c::t,; .___- ~-· -- : -.. -:rl ----ł--4-

8__::~--:_:-:--c;_ : ,.., _ -~ -lo'-_:=j-""--t- _ .... _ ,..,_ ~~=------= - - --=~ 
. Lei.ieły lJer"'1 bcr\\iuko"iji, a hj y wodu no · .si anhely 

t@ c ~~~~~t«~J~:-~If~J:S~=~3g~~łt1-~~~ 
"'odu u·..o~l swytu PrcL·t)"::lU pro:fi awyla. Preuy.)ta m~tLy chod) do 

~~~ ..... r... ..... =ł~-,.-~ ~~t= .. ~ - W:-~@-:;- ----+<~.~- . ~ - - .... --.---- ,. _ f--.r::,:: -- ~ -~ . :z.:---< .,_. - .,..__,.._. _ ==-- - - ·- _ .... _,..,:j;i: - .t:= -"'- -"'--~ ;.. - - · - - :!=.-== 
• nas do chaty, chody do rut~ do chaty \\Cliile za.rz:y · uaty 

::-:--;;.-~-:::+~r... ..... -t=====================-~ e-:t._- -!- - - - --------------
. "~_,..,_ ,.., -"- -·--- - ---- ------
- - -.1- -- -------------

\\e ... ih' t.aczy · nar..-. 

Łciicły bcrwy berwinkowiji, 
Anhcly wodu nosi, [ :J 

• s wy tu Pryczy"tu pro~i: 
Swyta Pryczysta ~Iaty ! 
chody <lo nas do chaty [:] 
wesilc zaczynaty [:]. 

Po odśpiewaniu tej pieśni, muzyka zmienia tony i gra we
selnikom do tańca. 'l'o te2 ojciec rozpoczyna go zaraz z córką 
t. j. z ~1todą (z k n i h) n i e w), starosta lub jego zast~·pca z star
szą dru2ką, ktos mny z młod ·zą a brat kniehyni z jej matką.
A znów w chacie Młodego: kniei z matką, {ljciec z najstarszą 
swacllą c;::yli . taro~ciną, uru2ua ze śwityłką i t. d. 

Po kilku ch wiłach ustaje taniec, który wówczas nie zwykł 
trwać <Hugo, a rozpoczyna się natomiast picie, t. j. przypijanie 
zdrowia ka2dego z obecnych, gdy w tern rozlega się znów śpiew 
(nuta nr. 211): 

212. 
Lciicly l)(' ni y bcrwiukowiji, 
hoj mamo-i naszi, marno! [:J 
wyrhlzl(j ty na r:1uo. 

zobym' uobrc bostyly, 
szobym' si ny spiznyły [:]. 
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U slysza wszy tę pieśń, ojciec i m a tka s i a dają na położony 
przy stole oś l i n (osłonę, firankę), plecyma do stołu a twarzą 
obróceni do rlrzwi, i trzymają na kolanach JlO parze duz;ych chle
bów, na których le?.y szczypta ~oli. ;\Iłotlzi zaś .statu;li (każde 

w s woj im domu) do błahosła weustwa w następujący sposób: 
Starosta trzyma w prawej r~ce jeden koniec chustki (kolo· 

rowej, zwykle w kwiaty czerwone, żółte lub innej barwy), któ
rej drugi koniec w lewej ręce trzyma knihyni (a w domu Młode
go knie?. ). W prawej zaś ręce trzyma knihyni (jak i knie7. u sie
bie) koniec innej ch u tki, której drugi koniec trzyma w lewej 
ręce najstar:;zy nieżonaty brat knihyni lub jego zastępca 1 w do
mu zaś kniezia, świtylka). W ręce prawej trzyma brat knihyni 
(a względnie śwityłka u kniezia J koniec innej chustki, której 
drugi koniec, starsza drui..ka (a względnie clrui..ba) trzyma w le
wej ręce. Na!>tGpnie czepiają ~i~: w opi~anr ~po!>ób do drużki star· 
szej (a wzglętlnie do urużby) drużka ntlodsza, reszta rodzeństwa, 
swahi, bojare (towarzysze) i t. d. i w~zy:>cy obchodzą stół 
na około z a o n c e m , a gdy nadejdą tło miej ca gdzie siedzą 
rodzice (łub, jeśli idzie za mąż lub żeni się sierota, ich zastęp

cy), i stanie kniehyni (a wzgl<;unie knie1.) wprost naprzeciw oj
ca i matki, wtedy zatrzymują się, a starosta w te się odzywa 
słowa (co znaczy, iż: starosta prosyt proszczi): 

,, Prosyt ci e pani moloda \Ces pan lll(Jłodyj) na- sam- pered 
Ho ·poda Bo ha.. Otca n e be n oho. Y usa Chrysta Syna Bożo ho, 
Preczystu-śwytu umkir Bożu, śwytoho Anheli cbranyteli, śwyto
ho otca. Nykołaja.. śwytollo Petra j Pawła, śwytoho Michajiła, 

Rafajita. j Hawrijla, śwytoho Wasylyja, śwytu Warwaru j śwy
tu Pokrowu, y wsich śwytych y śwytycll Anheliw y Archanhe
liw, y w ich śwytych Uhodnykiw y Prypodobnykiw Bożych,
y was ta tu, y was mam u, y was braki, y wa sestry, y was 
srodnyky (rodzeństwo) blyzki y fla.łeki! y was pryjateli, y was 
pryjatelky, y was swaty. y was swachy. y was susidy blyzki y 
daleki 1- szobyste jt Uimu) prostyty y błahostowyły !u 

Na to wszy cy obecni odpowiadają: Naj Bib prostyt 
y błahosłowyt! 

W tejże samej chwili knihyni (a względnie knie7.) klęka 

przed ojcem, który chlebem tym jaki w rękach trzyma, robi nad 
nią i na niej (na nim) znak krzyża, a mianowicie dotyka się 
jej (jego) czoła, potem piersi, potem ramienia prawego i lewego 

37 



mowqc: W o y m n i a O t c a y 'y n a i ś wy lo h o D 11 e h a, a
m i n. Knihyni (kuje~) crtnjP ojc;n :-topy, kolana, ręce i twarz, 
wreszcie całują się ob• je w u, ta. Putem przy:iuwa :;ię ona (on) 
do matki, gdzie to:i. ,' amo powtarza się błogo .'ławieu!'>two , czoło

bitność· i całowanie. Wśród tych wynurzeit cwłości i pokory 
śpiewają zebrani w chacie goście: 

L('ziPiy hNII y IH'nl'i!lkowiji, -
oj 111ołoda ł:hkiwoctka hnizdo wj•• [:J 
a wob1tla ( -dyj , • '. ·. po klin hjP l: j. 
'l'aj '"'<~jt • tuu lmttt ·t•tkowy ( ·wojPji m:lkinllrzd ) g-iPklljl' 
. zo wiu j«ji ( 1111:1 1 j1:ho) z zam:tłt·tdm zlnnlow:n 
taj -to win ji (tuu ) pn;;az<·l'tkll ~ze .!.!'ii.tlav. 

Po b logosła Wit>ilSl wie 1 e m o be hutłzą !->LM po m z drngi, gdy 
starosta ptmla.rza powyższe swe ~luwa (prosyt proszczu) a 
wszyscy obecni po ieh skot\Czeniu mówią : N aj Hi h prosty t 
y błaho,;lfJwyt. l znowu knihini (kniei.) pada rudzicom tłu 

nóg i całuje ich ot! tóp tło głowy, rodzice za~ bługosła wią ro
uiąc na niej (na nim) znak kr1.yi.a i mówiąl: : W o mnia -Oca 
j Syn ;i. y ~wy t o łt n O n e h a, a m i n,- gu ś cie za~ puwtómie pie '·n 
powyi.sZi\ otFI'iewują przy towarzyl'teuiu muzyki. \\' tenże ~am 

spo~ób ohchotlz:-t, ~t\1ł i po raz trzeci, stawaJ~ przed. rodzicami. 
~tarusta JH't"'i jl r u · z c z i i t. tl. G tły wre~zcie raz jeszcze obe
szli tak 113. okolu ~to lu , it1.1 ku drzwiom, g\lzie pod ten czas po
szli juz rodzice i stan~;li we drzwiach. 'l'u znów, na progu, bło

gosla wią oni k n i by n i u ( k n i e z i,, w jednych i drugich drzwiach 
robiąc na niej (na nim) znak krzyża chlebem, tym samym któ
rym utugusłttwili ich Jlll.)' st•)le. i mówi<\C i tu: \\'o mnia-ca 



2fll 
~-

j Syna y śwytoho Dncha., amin!- wla~nie w chwili. gdy 
Sta.ro;;ta t-.l.k samo jak prow~vlzit na okoto :>tołu. w~·zy:;tkiclt trzy
mających ::.ię Z3. chustki wyprowadza na a wór. 

Tu dopif'ro, na dworzu, pn:zczają we r~ce i nwalniajl\ się 
od chustek. Kuihyni z dwirma drużkami idzie w s e l o 1lieszo, 
knie:i. zas z drużbą Rwym jechie konno, a obecni wyprowadziw
~·zy ich za wrota przy gr.tniu i ::;piewie, powracają do chaty. 
Wtenczas to wnoszą cło jej l' ha ty drzewko susnowe lub · wier
kowe (det·owce) blisko na metr wysokie, do ubierania go kiy
t yci lll y (bukiecikami) z gę~i~g-o piet·za. Drzewko to wtykają 

w chleb na stule połoiony, a dziewczęta zaczynając wić (wy t.y) 
kiytyci, śpiewają (nuta nr. 211). 

214. 
Lezicły henry htn1inko11iji, 
hoj krutojc· d!·rcwN•zko wy taje [:J 
bo w tych im luz1 ruh:ut11 [: j 
na. tychyj dun:~j ~Jm,kauo. 
lloj jak ruh:mo1 łlll"iło (;.:·t:dzilo) 
hoj jak spu. kano, :zumilo. 

Przy wiciu śpiewają: 
KolumyJk•. 215 1 

). 

E~~-~~-~ ~ 1-.::3 ~7-~~--~ :-t.·:-4 r=F~---:1:!1-.t . --=3::;--.,:~_,::.3 E l -" :J·~ ' .,. 1 - :.; lo;;;;! t- } :J,.. ' -' !S fc+-Ti;; r. r-+o 3 
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11 ~ n 101 De u adorzlt.u, t uc~)ła hru zka, ta jll dah my kumuky, 
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zolqm bul.~ drui.ka noLym lmla dtuż u. 

l. Hoj u llH'II • u ~adorzku. 
tn zacwyła łmttizka,-

tn ja <l~ti:L my. ku muky, 
~;zu bym bula drui:kn [:J. 

2. 'J'a naj-hy to my~ku muky, 
a t o-j ku~:l k R:~la 1 

ta ja t:1ka lmh drui:ka, 
szu-m ny tancuwała. 

:1. 'I'a 1-uwnła zaznlt·r·zka, 
k1111 :lła taj wyła, 

ta ja tnka hula drui.ka, 
szo m nil'zn ny pyl a [:J. 

L Ta ku11 n la za:wll'f'l.ka, 
ku \:tła t:~j piła (:<pil'W<tła) 

ta ja t. ka buła 1lrui:ka, 
szo·m uiczo uy jila. 

') l )o wyr;wiw Kolomyjki f•''.i ·i f) m piu1ohnyc!J1 używaj:! z wyk l l• nu
ty tu \H•kaz:m('.i, lu ho i k:li.da inna nuta K•1h~myjki, w Otlpowie
duim brana rytruiP1 I~<~~łuiy(·by tlo ni h mogła. 



Nuta nr. 211. 

Nuta nr. 21~. 
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216. 
:ra le1, ieły IJerwy berwinkowij i, 
ta leklla zazuleczka czercz sad [:] 
naronyta piricczka povcn sad. 
Pigitc (pójdźcie) druieczky, zberite, 
kidrowoje derewcczko wberitc. 
Wid spoda do wercha jalynkow, 
a na werszeczku kalynkow. 

217. 
1. Koby naszi mołodeńka , 

taka wesełeńka, 
3. Ta cy jawir, cy ny jawir, 

dzełena trepitka, 
ta jak u ki Czornohori 

woda studcnei1kn [:]. 
tak my lubka yzmarniła, 
· szo lysz ji krechitka (nędzar-

2. Ta koby nasz molodenkij 
takyj weselCJikij, 

4. Tak my lubka yzmarniła, (ka). 
ta ja tak yznygiw [znudziłem 

ta jak u ki Czornohori 
jawir dzełeueńkij. 

czcrPz toty try weczery, (się] 
szom jeji ny wygiw [:]. 

Nuta nr. 213. 

l'ub nr. 21 ~. 

218. 
Ta łeiiely bcrwy berwinkowiji,
hoj z za hory wysokoji [:] 
try zimyczCJiki zijszly. 

Hoj z za drulwji, 
szczo z za wyszczoji, 

try sestryczki iszly. 
Hoj odna iszła, 
czesnyczok nesla,

czesnyczok ua winoezok. 
Hoj drul1a iszla, 
bcrwinczyk nesla1 

bcrwinczyk na winoczok. 
A trcta iszla, 
szewczeczok nesla, 

szowczcczok na winoczok. 

Jak my winoczok szyły, 
z mcdom łloriwku pyły. 
Jak my ho rloszywaly, 
pownorzki dopywaly. 

219. 
1. Ta u mcnt• '' s:ulo<'~ku 

~ttt'll yly bury'szky, 
w:i.c by nam si rozd,o<lyly 

luhi towaryszky. 
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2. Wie-by nam si rozchodyly1 

j-a w kupi ny buły, 
towaryszki moji lubi, 

3. Towaryszka z towarys11kow 
towaryszu wala, 

towaryszka towaryszci 
prawdu ny skazała. jak my was zabuly. 

Nut• nr. 211. 

Nuta nr 215. 

220. 
Ta łeżlely berwy berwyRkowiji,
ta łekiła zazuleczka czerez sad [:] 

t. d. (jak nr. 216). 

221. 
l. Ta jak sobi zaspiwaju, 7. Ta wże myni ny chodyty, 

jak ja wesełenka, kudy jd chodyła, 
szoby tulw. widellodyla ta wie myni ny !ubyty, 

wid mol10 serdei1ka [:]. koho ja !ubyła. 
2. Ta jak myni ny spiwaty, 8. Ta koho ja ta lnbyła1 

ja spiwaty hodna, toh9m uchybyła, 
ta czomu ja ny spiwaju, a koho ja y ny znała, 

ta jak ja hołodn:t [:]. tomu-m si dopala. 
3. Ta jak myni ny spiwaty, 9. Czomu swachy ny spiwajut, 

koły w mcne maty apiwaty zabuly, 
postelyła taj ukryła: ta jim uże ny do to ho, 

lihaj, synku, spaty! lysz aby tut buły. 
4. Czomu swachy ny spywajut, 10. Ta pidu ja na wesile, 

hołosu ny majut, taj stanu, taj stoju,-
najily si, napyly si, lubko moja sołodeńka1 

ta ny dodychajut. hynu za toboju. 
5. Ta dajte jim kucbareczky 11. Yj i hynu, umyraju, 

seroji kapusty, taj ny za takymy1 
ta czej-że jim molodeńkim za takymy jak je-m sama, 

ju brudech popustyt. taj za rusiawymy. 
6. Spiwala-bym piwanoczku, 12. Ta rusiewe lyczko maju, 

alebo ny wmiju, rnsiewe wołosi, 
lubyla-bym łeginyky1 ta to myni z rusiawoju 

ałebo ny śmiju. zeziski powelo-si. 
13. Wedu bidu za rnczeńku, 

bida ny wede sl, 
pid dzełenym jaworykom 

spatoczky (spać) klade si. 

Te i tym podobne śpi e w a n ki śpiewają przez całą noc 
wytia kiytyć, przeplatając je pieśniami wesilnymi, zaczy
nająceroi si~ zwykle od słów: Ta łe~iely berwy berwinko
wij i. (Wiele takich śpiewanek znajdzie czyteł ni-k ta.kże i w od
dziale: Kołomyjki). 



<lcły cło.;ta.leczną H. robie\ ilc1~6 ki y ty c, wtedy śpiewają 
(nuta ur. 21 l): 

222. 
'I'a łei.il'l_l" lii'I'W.) l11 n1 ink<•\1 i.ii 

~I.(':!IIŻ ~~ )la(l'l /.J-11 !-;'ijl'"l. f ldzit:ji'~Z, 

c·y 1~ zolrolo \1 i,ir :-./. :' (t'Z) ui~l-1 
Ly,zl ko Iw \1 i,i.lły. 
jdy drrc'll'l't' wl~t'•raty 1:]. 

Na to wezwanie. przychotlzi oj iec knihyni (a wzg·Jt:c!nie 
knie7.iaJ, urerzc najpi1:knicjszą i najladniPjszą ki y ty c u, ktllrą 
mu dziewczęta cło r:lk podadzą. i przypina ją na l:>aill wierzch 
d C l' e W d C: po CZelll tlzieWf'%P1iL ~ piewa_ją : 

223. 
'!"1 ł i.c 1) lwn'y lwrwinkowiji 

:;w t~ 111 """"" gijP,z!> 
C) t~ wlot" wije ~z'! 
L) ·z.1 J.. p !1" '' i,ial) 
.idy d n c \1 l'l' 11 l•( J';ll) 1:1 

Teraz J!lzychod;r,i matka, i przywiązuje podaną jej ocl dziew
cząt ki y ty e 11 potl t1:. kt(,rą przywiązl\l przed clnvilt\ ojciec, a 
dziewczęt.t : piewają znowu. poclou)liei. wzywając Lraci i sio, t ry, 
krewnych i przyjaciół, Wl'l'szcie wszystkich obecnych gości, 1\.i.e
by szli ubierać· 1lrzewko. !idy jui. wszy:-;t·y wezwa11i JH> pm·zą1ll u 
}Jrzywiązali do •lrzewka P•l je(! li ej k i y ty t; y, ~· tenczas clziewczQ
ta same już. ubierają i stru.F\ resztq pozostałyeh g<di\Zek, a koil
eząc t~ czynn<J'Ó pi'Z}'.')liewnją · 

224. 
LPi.ic ly l n l1('l' 1 in! <~Wij l, 

my ż d!'r(llfe \lllll'yly. 
l'o !.)'llj- i 11>' k1•, 
t·.) t. • hor 1.1 11ko. 
Pody11 i t i ludP, 
<') t. k fuj J\1 hlll1 . 

225. 
'l'a kr.ic•l) l1 rw hl'rWinkt•wiji,

D•Y \1 i. e dC'n'\l't•c' tm ~ ly [:] 
a ~z• z,• lll p)'' a 11) l') lj 1 
taj .i i l) ny jil~, 
taj 11.} hllH'II l' dj. 
l'lio ·icf1 (e ho ·1 muzy!· i hr.\1.). 



Po ukończeniu wicia d rewea. 1łają dziewczętom jeść i pić, 
poczem odr:hodzą one do dowu, i nie wracają aż dopiero wie
czorem na zawodyny. 

'rak knie~ j~Lk i knihy11i. po wyprawi(;niu ich w seto, idą. 

ka:lde ze :-;wojej chaty. (lecz nie o jetłltJlll f'Za~if', by .ię nie spotkali 
wdrodze) nasamprzóddoprouoszcza tk ioudza) po btahosło· 
weó.stwo, niosąc w chu.tkach poklin, t.j. po pare kołaczów, 
które rlają mu wraz z d1ustkaud. W razie nieobecności jego, 
oduiera dary i tl!Ldela błngo~tawierbtw<L iuna jego (p o p a g i aJ. 
Jeśli spotkają księdza natlrurlze, wtedy knie~ (v. knihyni) klęka 
przeJ uim a drui.ha l"· druika starsut) prl):i o błogosławieństwo 
mówiąc: Prosyt motodyj (mołoda) o ułahosłoweństwo. 
K~iątłz błogostawiąc im odmawia odpo\dednią modlitwę, poezero 
odchodzą w dalszą drogę. · 

Teraz dopiero zaczynają chodzić po wsi prosir ludzi na 
wesele, a mianowicie knihyni z drużkami wchodzą do kaź.dej 

chaty w nastt:pującym porządku: najprzód łuzie tlruż.ka starsza, 
potem knihyni, a za uią drużka 111łodsza, tak. aby starsza druż
ka drzwi otwierała, a mł11dsza je zamykała.. Gdy wejrłą i powi
tają gazdów słowami: Sława-Ssu Chrestnl na co odbiorą 

odpowiedź: N a w i k y w i kom s ł a. w a!, wtedy starsza drużka 
mówi: P1 osyt pani moloda y jeij starszyna y ja proszui 
a wszystkie trzy razem: Y III Y prosymo na cbliiJ, na sil,
y na s:.-;o nas Bib spomih! prosymo, bug'te łaskawi 
pryehodyty, pro ·ymo, pro::.ymo!- Na zaproszenie to od
powiadają gospodarze: l<' aj n o d z i 11 kuj e m o, d aj ""a m B o ż. e 
z'dorowJi ta łask u Hoż.u: west!lit si zdorowy, naj wam 
Hi h pu 111 a.ha.j e! Przytem całuje .knihyni wszystkich obecnych 
w usta, po czem odchodzą w tym :samym porządku w jakim we
·zły, t. j. najprzód wychodzi starszt\ drużka: za uią knihyni. a. 

za tą młocbza drużka: a ktoś z chaty, zwykle gazdyni sama, 
wyprowa.llza ich aż za wrota .• Test taki.c zwyczaj, lubo nie w::;zę
dzie zachowywany, z.e domownicy zobaczywszy idące do Ich cha
ty druż.ki z )lł,Hią, tidelą u a la wy pndu~zki i proszą je, gdy 
wejdą, siallać na takowe. co te i przybyle czynią, lecz nie na 
długo, gdy i; wygto~i W~>ZY swe zapro~iny na wesele, muszą w dal
szą podążyć drogę. 

Knie:l. zaś ze swojim towarzyszem, nie wchodzi nigdzie do 
chaty, chyiJa do ludzi banlzo powa.iuycll i znakomitych (i wtedy 
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zsiadają z koni), lecz przyjechawszy pod wrota, krzyczą siedząc 
na koniach: C y je l u d e d o m a?- Ktoś wychodzi wtenczas 
z chaty, i ua słowa ich powitania: Sława - Ssu-Chrestu! 
odpowiada: Na wiky wikom sława!- Oni z koni pytają : 

Cy wy sobi dużi, cy zdorowi, cy waszi hołowka w do
brym zdorowiu? trzymając tuż nad głowami zdjęte z uich 
kuczmy. Drużba do<laje zapra · zając: Prosyt pan - młouyj y 
jeho starszyna i ja proszu, a. knie7. wpada mu w słowa: 
y my prosymo na chlib, na sil,- na szo nas Bib spo
mih,- prosymo, bug'te łaskawy prychogit-ko, prosy
mo, prosymo! Poczem całuje się knie:i, w usta (nachyliwszy 
się) z tą osobą, która z izby wyszła, i obaj odjeżdżają do naj
b liż zeJ chaty, z podobnemże zaproszeniem. 

W taki sposób objei.dżają wieś całą, zatrzymujqc się Z;L po
rządkiem przed każdą chatą, z wyjątkiem chat ich przeciwników 
l.wrogów, których ńigdzie nie brak) i chat takich, do których 
zajść trudno lub n i e- d o brze , albo takich , które nie leżą im 
po drodze, a do których rodzice osolmych wyprawiają posłań

ców. Że nie pomijają niczyjej chaty, więc zaprasza też kniehyni 
i rodziców kniezia, gdy nadejdzie do ich chaty ; a toż samo 
czyni i knieź gdy podjedzie pod chatę rodziców kniehyni. Tu 
wszakże, gdy wejdą. sad?.ają ich rodzice za stół, dają jeść i pić, 
i pozwalają jeden lub dwa tańce potańczyć, nim odejdą lub od
jadą dalej. 'l' rwa to zwykle aż do samego ciemnego wieczora. 
A zapraszają tM; w podobny sposób i każdego, kogo tylko spot
kają na drodze, nawet młodzież niedero · łą. 

Późnym wieczorem dopiero lub w nocy, powracają obie stro
ny do siebie, do domu, gdzie już zastając mnóstwo ludzi zebra
nych n a z a wody n y, zatrzymują się przed chatą pode drzwia
mi i przy pomocy przybyłych na zawodyny dziewcząt i moło

dyc śpiewają: 
226. 

Leżicly ucrwy bcrwinkowiji -
~;z<' toż ty m:tkinko gijc;-;z ? [:] 
ry ty zoloto wijesz? 
Lyszy-ko bo wijaty, 
"ijdy prokiw um; z chaty[:] 
ta. nas s i pćta ty : 
Cy my dobre hostyly ? 
szom si tak z:1piznyły . 
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Po prześpiewaniu innej krótkiej piosenki, albo kilku nie
koniecznie weselnych lubo wesołych kołomyjek, śpiewają znowu: 

227. 
Leżicly henry bcrwinkowiji, -

•ra wynnaja jablino•·zka - w Radoczku [:], 
11zrze wynnil:lzczn. maki n oczka- w ci m domu [: J, 
szczo widdaje Parasoczku ...... molotłu [:]. 
Lyt>Zi('je si jcji zili - jtt Radu. 
Uhtoż to bude polywaty?- ridna maty, 
to wse bude Parasoczku- zhaduwaty. 

Nuta m. 215. 228. 
1. Pidy mamko do komory, 2. Pidy mamko do komory, 

pozmitaj polyci, pozmitaj klynoczky, 
ta de moji ta stojaly ta de moji ta stojaly 

zołoki kosyci (złote warkocze). fajni (v. zołoki) j -uplitoczky. 

Nuta oT. 211. 

Nuta nr 21~. 

3. Ta nc bij si Parasoczku 
lutoho morozu, 

ta ja tobi pid nożeczky 
sziepoczku pidłożu. 

229. 
Ta leżiely berwy berwinkowij i

Wijdy mene- prokiw mene [:) 
cy piznajesz ty mene 
hoj meże drużeczkamy, 
taj może słozoczkamy. 

230. 
l. Ta ny sumuj Parasoczko, 2. Oj jemkowi poduszcczky, 

ni-szo sumówaty, rhto na was me spaty, 
u Ywanka take lyczkn, rurunit'nnje mnjt' lyrzko 

szo Iysz ciuluwaty. chto me ciuluwaty? 

Nuta nT 213 

3. Ta tot butle ciuluwaty, 
kotryj bude hoden, 

kotryj bude do mojcho 
lyszet\ka podoben. 

231. 
Ta łeżieły berwy berwinkowiji,

czomu d'nam ny wichodyte (:) 
nas si ny pytajete: 
Cy my dobre hostyly, 
szoru si tak zapiznyly. 

38 
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W sieni zaś zgromadzone dziewczęta i mołodyce śpiewają: 
232. 

Ta. łeżicly berwy bet·winkowiji,
ny maje mama koły [:1 
hu piszla do komory, 
j -utoczyty horilky, 
z nowoji bor~ilky, 
gla cl1oroszoji {,'iwky (dziewki). 

Po c;r.em śpiewają znowu jedną z oupowiednicb powyższym 
śpi e w a n ok d ri b n y c h, którą prześpiewa wszy, wracają do o
wych śpiewanky wesilni, zaczynający~h się od słów: Ta 
łeżiely berwy berwinkowij i, tak długo, dOIJóki nie wyjdą 
naprzeciwko nich rodzice. 

Nareszcie ukazuje się ojc:iec z flaszką wódki a matka z chle
bem, i częstują nim (c z e s t u jut) pt·zybytych z s e ł a Młodych 
(każde u siebie); ci zaś połączeni ze Starostą przez chustki (u· 
jąwszy oni jeden, on zaś drugi ich koniec), tak jak to przed 
pójściem w s e ł ó już miało miejsce, wchodzą do chaty, gdzie u 
progu, we drzwiach, posypuje ich matka owsem lub pszenicą. 

Starosta prowadzi ich do stołu i sadza, by jedli wieczerzę. Po 
wieczerzy śpiewa czeladź: 

233. 
Leżieły lJcrwy berwinkowij i, -

Wam staryu. pywo pyty [:l 
nam molodym hułaly j:j, 
na-<lwir muzyki IIraty! 

Wszystka wtedy młodzież wychodzi z muzyką na.-d wór tań
czyć, podczas gdy starsi zostają w chacie , jedzą, piją i śpiewa
ją, i to po kilka razy, piosneczki jakie im tylko przyjdą do gło
wy. Na podwórzu gta muzyka parę gouziu bez ustanku, pod
niecajl.\c do buJania przybył/\ na zawodyny czelad~. 

Teraz donoszą, że cza' już s i d a ty nł p o s a b. Muzyka 
wi~c grać na-dworzu przelltaje i wchodzi do izby, a czeladź wy
bulawszy się zl!ija się do sieni, gdy inni, nowovrzybyli, skupili 
się pod oknami, aby się przypatrzyć widowisku, jak b u d u t n a 
posab sidaty. W izbie rozległ się śpiew: 

234. 
ł.-eziely berwy berwinkowiji,-

Hoj kryknuły try łel.lcgi (łabę<l:tie)- na bJ·o<ln [:] 
taj kłykały mołodeJiku - do domu: 
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'łlody-ż ty molodc!Jkn - dn chaty, 
ho CI'-H.'s tohi 11a pn~;lh wżc .·id:tty. 
lł1•.i t-:tc:to i. !~t~ wam, try lelJcgi tlo !oho, 
do mojclw po azl'ukn - lnhohu. 
l l oj jr~ w In!'Jlt' ta te• j mama -- 1lo !oho, 
llo mnjeiH• po:--ai.cf1ku łttholw. 
Po:-~tl'!it kydroidw.- ja wwijdn, 
błahosłowy olct· maty. - ja . iPrln. 
Bhhnslowy j-otre maty, rlykiaty (dzicci;,:ciu) 
taj ll:t pu:al1, taj na Jlll~alt ::;itlaty. 

Pieśń tę powtarzają po kilka razy nim siądą na p o s a b, 
i to w sposób, ie skończywszy ją raz, przeplatają inną krótką, 
wesel zą, i wracają do niej, by znów śpiewać po niej inną we
selszą tak tUngo, dopóki Starosta nie zaprowadzi jej (v. jego) 
na posah. Wtedy śpiewają, n. p gdy kniei Jest sierotą i niema 
ojca (nuta nr. 215): 

235. 
l. Ta 11 lllf'lll' j u ,;adoc·zku, 

ta xacwylo zilt·, 
ta C)'H prosyw Jwanucxku 

bat'ka na wcsilc ·~ 
2. Pryjszow .Jwan nad lrrulJot·wk, 

ta staw lwiosyty: 
ehog'it bat'kn do tluuwczkn, 

llll'tt• JUlii Żt'll) ty. 
:{. Oj ratłby ja, sjnku, pity lp<ijiic) 

ta uy moi. n wyj ty; 
w Illl'tH: pft:llka jalt•Wt'tlka (.i()(lkwa) 

kihwzkamy zbyta. 
-L \\' IIH'IIC l'!ratk:t ja!,, ''d1ka1 

kiluczkamy zLytn, 
riii'Zki u:I\H:hn·.;t (na l t'l.j'i.) y:;kładcni, 

taj hlyJ.J;ow nkr) ta (glirt:l pokryta). 

Rozumie ~IQ samo przez ;.;ię, ze ŚJ•iewanka. tej treści roz
czulić m~odego sierotę i Jzy wyci:-:ną,·· z jpgo oczu musi. To też 

urywaj{\ i•'\ wkrótce, by zastąpić weselszą, grlzie po wyrazach: 
(.;e ż i e ł y u er w i n b er w i n k owij i, wL:ywają go by co rychlej 
s i d a v n a p o s a. h, ota.rł łzy i skierowa w~zy myśli na dzisiejszą 
wesołą dla. siebie uroczysto~,\, słurhał pocieszniejszych i zaba
wniejszych spiewek, jak n. p. Ty n y s u m uj I w a s e ń ku, n i
szczo sumnwaty i t. d. (obacz nr. 230). Po niej znów idzie 
wezwanie de siadania na pvsal• (L e i i e l y i t. d.), znów Wósel-
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sza piosnka, i tak w kółko po razy kilka, dopóki wspomnionego 
posahu nie przygotują. 

Gdy wszystko gotowe, zasiada ojciec i matka (tak u niej 
jak i u niego) z chlebem i solą w rękach na tern samem miejscu, 
na którem siedzieli poprzednio t. j . wówczas, gdy wyprowadza
no Młodych w s e ł o, a Starosta wiedzie knihynię (kniezia) tak 
samo, jak wprzódy, na około stołu i stawając przed rodzicami, 
oclzywa się jak przedtem: Pro s ze z i i t. d. Po czem knihyni 
(knieź) klęka znów przed rodzicami, i całuje ich, oni zaś bło

gosławią, a goście śpiewają pieśń, którą już raz słyszeliśmy 
(nuta nr. 213): 

236. 
Ta łeżiely berwy berwinkowij i,

oj motoda łaskiwoczka hnizdo wje. 
Oj moloda (np. :Marijeczka) poklin bje, 
mamci swoiji, tateczkowy giekuje. 
Szo wny jeji z za maleńku zhudowaly, 
szo wny jeji posażeńku gil.daly, 
szo wny jeji za myłoho widdaly, 
szo wny jeji na storonu ny dały. 

Po niej zaś nucą weselszą (nuta nr. 215) n. p.: 

237. 
1. Giekuju ty, mij bateczku, 2. Nć zahuhy moja mamko 

szos mene mav doczku, swoju łubu dońku, 
giekuju ty, szos mni wydav proszu tebe, ny daj mene 

taj na storonoczku. ta na storonońku. 
3. Storońka-j ny deleka, 

wże my w swojim seli,
kotrl piszly na storonu 

smutni ny weoeli. 

Po trzykratnem oprowadzeniu na około stołu, po trzykra
tnem proszeniu proszczi, jak i po trzykrotnie udzielonem 
znów błog.osławieństwie rodziców, prowadzi Starosta trzymają
cych się przez chustki głównych uczestników wesela za stół, za 
który siadają tym porządkiem, aby knihyni (knieź) siedziała na 
pierwszem miejscu . pod obrazami. Na stole stoji talerz ze zbo
żem, a. mianowicie pszenicą, żytem albo owsem, przykrytern 
chustką; na chustce zaś stoji kieliszek, a obok talerza flaszka 
z wódką. Gdy usiędą, nalewa brat knihyni (a względnie drużba 
kniezia) wódki do kieli zka, a. starosta woła: Pro syt p a n i 
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motoda (pan mołodyj) swoho pana witcie do pownyci! 
Na. to wezwanie przychodzi do stołu ojciec, ręką zawinięf.l\ 

w chustkę bierze ów kieliszek i pije do knihyni (wzgl. do knie
zia.), składaj~c jej (jemu) przytern najserdeczniejsze życzenia. po
myślności: Abys taka. buła. czesna. ta. wełyczna. (ta.kyj 
b n v c z e s n y j t a. w e ł.Y c z n y j) j a k ś w y k i o b r a. z y, w e s e ł a. 
(wesełyj) jak wesna., bohata. (boha.tyj) jak osiń, krep
ks. (krepkyj) jak zyma, a plidna (plidnyj) jak lito. 
Muzyka. przygrywa a. drużki i swa.szki śpiewają: 

Nuta ar. 21~. 

238. 
Ta łeżiely berwy berwinkowij i, 

Biłaja ptaszeczka hrała [:] 
azo zołokiji kryłoczka (v. piriczka) mała [:] 
pownoczkij dopywała [:]. 

239. 
1. Paaut kozy -. po pid łozy, 2. 'ra szo myni sorokiwci, 

a wiwci po hirci1 ta azo myni tobo, 
kyń my tatku j -u pownycu ta kyń-ko my mij u\toczkn, 

chot' try aorok.iwci. taki czerwouoho. 
3. Ta ny .minićj mij tatoczku, 

ny mini ej, ny minićj, [nie zmieniaj na dro -
ta jak majesz czcrwonoho, (bnel 

ta ciłoho my kyń (rzuć). 

Ojciec wtenczas, nadpiwszy nieco wódki, stawia kieliszek 
na miejsce, wyjmuje z kieszeni lub torebki pewną- dowolną

ilość pieniędzy (zwykle reńskiego) i zawinąwszy w chustkę rzu
ca na talerz tou samou rukou szo. new brav kieliszok 
mówiąc: Wid mene mało, wid Boba. boha.to. Gdy się od
dali od stołu, brat (drużba) napełnia na nowo kieliszek, a. sta
rosta. wzywa d o p o v n y c i matkę, która podobnie jak ojciec pi
je i składa życzenia, a której toż samo co i ojcu przyśpiewuj~. 
zmieniając tylko wyraz: t a t o c z k u na m a m o c z k o. Następnie, 
według wskazówki danej przez knihynię (kniezia) prosi starosta 
do p o w n y ci kolejno i po starszeństwie całą rodzinę l która na. 
wezwanie przychodzi po jednemu i czyni toż samo co rotlzice 
Młodych, z U\ tylko różnicą l że mniej niż tamci daje pieniędzy. 
Poczem prosi jeszcze do p o w n y c i ludzi nie należących do ro
dziny lecz siedzących przy stole, jak n. p. drużki, ~waty, swa
chy, bójary; wreszcie przystępuje do pewnyci i sam starosta.. 
Gdy już nikt do wezwania od stołu nie pozostaje, wtedy woła 
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staro:-;ta. a czasami brat tlub !lrużba.): Prosyt pani moloda 
(pan mołodyj) do pownyci wsich. czija ta. ka i czija. 
o c h o t a! - l\! a to ;.:naezyf., by i re s z ta gości poszła za ich przy
khulern. \Vi~c parobcy, czelarl~. niedoro:.tki,- słowem, kto tyl
ko pn':yszedł na za.wodyuy, przystępują po jednemu do pow
nyci, a kosztując zawsze;.: pełno dolewanego kieliszka wódki, 
nmcają na talerz czyli w p o w n y c u po I cencie i odchodzą '). 

Grly już wszyscy zto:iiyli swe dary i nikt więcej nie uka
zuje się przy pownyci, wtedy wyprowadza starosta z za stołu 
sierlząr:ych tak jak ich tam zaprowadził, poczćm, jeżeli jeszcze 
cza. na to pozwala, ta.I·lt~zy młodzież na dworze lub w ·ieniach 
parę tauców, które uko1iczywszy. rusza z za wody n do domu. 

Dodam tn, że nilodzież przychorlząca n a za wody ny, czę
stowaną uywa wóclką i ehlebem jeszcze 1n·zed p o s a h o m w ten 
spo:->óu , że kto · z domowych bierze flaszkę z wódk<\ i kieliszek, 
a drugi ktoś rze ·zoto z k rumkam i chlrba, i obaj chodzą po
między czelalizią, rozrl;tj:ic ka7.rłemn pn kieliszku wódki i po 
kro1uce chleba. 

Dnia następnego mają 111iejsce prywody n y, t . j. obrzęd 
gdy knie~ przywodzi SIJbie knieuyuię do domu. do siebie, co 
wszakże nast~UJi !lopiero w nocy. Rano zaś dnia tego, skoro tyl
ko wstaną i poubier<lją ~ię. odbywa się w ohu chatach śniadanie, 
do którego sta.rosta. prowadzi wszystkich w podobny spo ób jak 
kh wczoraj prowadził na posah. Podczas śniadania w chacie 
Młodej r o z p l i t aj e knihynię brat, to znaczy, że zdejmuje jej 
z głowy juplitki, kutyki, byurly i polityczky oraz roz· 
płata. obie jej kosy (warkoczą. w czem mu druzka. dopomaga. 
ti<ly się to dzieje: a"~rif\ śpiewają: 

240 
Lt>:tiPI,I ho!l'\lj hPnl·inkuwiji, 

Htnlll.,\ k ·.,q ryl'zkll nllplil ;l\ [: J 
do i. 11 in .kii j nplito<'t.ki pug iwa1· :' po<lzial). 

1
) :'>latka, lf•br;t'>IS7.y lu zhnżr kltirt• h.\ lu na lałt•rt.n w <·liustk~, u m Y· 

w a ,i" l 11 ;tri. kaidPtnll g-ulwito\1 i, g·rlył. zhoi:t• tu jt•st f·alkit·m zmo· 
r.zottt' w<irlką. klńr;l ~ ir: nalała prt.y ··i;~l!ł<m <lnprłuianiu kicliszka 
dla kaldt~ pi'Z) ... t<:lm.i;t•·t•j do pttWII.)'<·i usuhy. 
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l'oniR 1lo mis ta, uy pro da v, 
pryniH do dnmu, poruh:l\ l; l , 
taj po-pi d pi('z, po pi !l la wy por<.~t.k~nlaY. 
Iłuj re s<·stryrzkq za tojr; 
IH1j ny plrty h''" ro~u ju troj11 (we trojP). 
Ale zaph·ty h:I!IJ:i.ok 

pili tmu·s<'i'lkyj r:młu,;zok. 

U p l i t k y te rozdaje kni!Jyni drużbom inuym na weselu 
obecnym dziewczr,tom. 

Po śniadaniu wybierają sic rlo ślubu, Zanim wyjdą przed 
dom, btogosł<~.wi<\ ich rodzice tP.k samu jak wczoraj przy wypro
wadzeniu w s e l o t. j. naprzód po trzykroć przy stole, gdzie 
staro~ta prosi proszczi, a potem i w obu drzwiach 

Do cerkwi jad<\ knibyni i drui;ki fnrą, na którą biorą tak
ie z sobą drzewko weselne, oraz parr. dziewcząt i mołotlyc, aby 
dru~kom pomagały w śpiewie J>O dro<lze tam i napowr!Jt. Kniei, 
i drużba, jadą od siebie, tak jak wezoraj, konno, śwityłb zaś 
kniezia z drzewkiem weselnem, kilku dziewczr,tami i mołody
cami jego orszaku, ciągną za nimi na furze i śpiewają, równie 
jak tamte, rozmajite pieśni i pio:;enki, których cześć jedną zaraz 
posłyszymy, gdy druga zamirszczoną b1:tlzie w poda.nych przez 
nas później śpiewankach dribnych, trzecia zaś. wywołana 
potrzebą chwili, zrodziwszy się podczas tej podrói;y, nie pochwy
eona, zaginąć musi w niepami1:ci na zawsze. 

~Jiędzy innymi daje się słyszeć piosenka: 
241: 

Oj p;iwf'z_yna kuc·zl•riawa 
Jlifl jaWOI'IIIll !101 ' /.11\\:tJa. 

}'jtJ ja WOI'IIIII llZt'll'll('llk)'lll) 
yz it';;iuc·Hl ruolotli•ftkym. 

Dl' diwc·zyna xfojala, 
t:tm fl'allyc·i ziwjala. 
A Ul' lwzak koili!' pas, 
t:un tra11ytoi po pojas. 

Przy ślubie, drui;ba stoji tui. za knieziem i trzyma mu na 
ramieniu jego kuczm~, a para kumów t. j. kum i kuma . trzyma
ją na ramionach kniezia i kniehyni po parze cllleba, czyli; wień
czą (w i n c z i ej n t 1 oboje 1\lłodycb. 

Gdy wyjdą z cerkwi, knieź i kniehyni ucztują cokolwiek 
wraz ze swojerui orszal{ami przed bramą cmentarną przy furach, 
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t. j. piją wódkę zakąsając ją chlebem, które na ten cel ze sobą 
wzięli z domu. Poczem rozjei.dżają się, każde z Młodych ze swym 
orszakiem do swojego domu , przy muzyce i śpiewach. N a.jczę· 
ściej powtarzaną bywa podczas tej podróży pieśń: 

242. 
Leżieły berwy berwinkowiji ,

Hoj nyma ksiomlza dom a [:] 
pojichaw ksiondz do Lwowa; 
kluczyky kupowaty, 
cerkowciu rozmykaty [:l 
molodCJ~kim ślub dawaty. 

Przyjechawszy do domn, stawają przecle lirzwiami i powta
rzają wszystkie te pieśni, które już wczoraj za powrotem z s e U 
śpiewali, jak niemniej następującą : 

243. 
ł~eżieły bm·wy bcrwinkowiji,

Szo ty makinko gijcsz ( 
cy ty zoloto wijesz. 
Lyszy-ko ho wijaty, 
wijdy prokiw nas z chaty [:) 
nas wiwaom posypaty; 
szo-by woły rohaki (rogate były) 
szoby gity bo haki (dzieci bogate). 

Posłyszawszy to, wychodzą rodzic.e z chaty, poczęstują przy
byłych przed progiem wódką i chlebem, matka posypie ich ow
sem, a starosta wprowadza do chaty. Rodzice z chlebem i solą 

w ręku błogosławią ich najprzód w obu drzwiach, potem po trzy
kroć przed stołem w sposób jak to już wyżej opisano, poezeru 
zasiadają za stołem i jedzą obiad; po obiedzie zaś idą na po
dwórze tańczyć. 

Gdy tak się bawiąc zmiarkują, że niezadługo nadejdzie 
pora pijmy c i (jazdy po ~Bodę), siadają do p o w n y c i podobnie 
jak w dniu poprzednim n a po sa h, i znowu ma miejsce podobne 
wczorajszemu wezwanie starosty, by wszyscy i teraz jak wów
czas, przystąpili do p o w n y ci. Po opłaceniu się kolejnem 
wszystkich, kniehyni (knież) pienin ·ze dla niej (niego) rzucone 
bierze :ta p a z u ch u; mają one im służyć na r o z w i d (rozwój) 
gospodarstwa. A matka, 1.ebrawszy w chustkę zboże, które le
żało na talerzu pod kieliszkiem, umywa, jak wczoraj, twarz ka-



ż.demu gościowi. .Potem, Jeże h pogoda na to pozwala, irlą znów 
wszyscy tańczyć na podwórze. 

nZostawmyż ich • ttaj tańczącycll~ (mówi .Jurrzeńko) "a. 
pójdźmy na chwil~ na we ele do Młodego, ale we~my z sobą 
zdomu prynis t. j. parę kołaczy i piv oka horiłki albo też 
miskę jakiegokol wiek zboia. gdy r. nik t tu na wesele bez pry
nosa. nie przychodzi, chyba biedna jakaś czeladińka; gazda 
zaś kaidy jak i gazdyni pt·zynoszą za każdym razem ów pry
n i s, chociażby i po d w a razy dnia tego zachodzili na we. ele. 
Tak też i ja czynić r11.dzę każdemu kto tam pójdzie; wzią w zy 
bowiem z sobą prynosy, bynajmniej tego nie pożałujemy, bo jak
kolwiek by nas i bez tyclt prynosów już przez sam w tyd 
(pro ludzkie oko) z wesela nie wyp~dzono, to jednakże wąt
pię, czyby nas tutaj choćby tylko ze szczyptą owej grr.eczności 

przyjęto z jaką przyjmują całą czeladź, t. j. kieliszkiem wódki 
i kawałkiem chleba na podwórzu lub w • i en i, zwła~zcza gdyby 
wizyta nastąpiła już po odbyciu p o w n y c i. J esli zaś przyjdzie
my tam z prynosami , to wnet na zą ubecnose spostrzegą, cho
ciażbyśmy stanęli w kąciku, gdzieś za węgłem; a jak spostrzegą, 
to i przywitają, obcałują, posadzą za stół i bęrlą na raczyli 
czem tylko chata jest bogata. My zaś siedząc za stołem pid o
braz a my, a pijąc i jedząc o ile nam apetyt pozwoli, dowiemy 
się wkrótce i przekonamy, że tutaj po powrocie od ślubu odpra
wiało się pod względem obrzędu wszystko niemal tak samo jak 
i n Młodej , gtłyśmy tam gościli i zanim udaliśmy się ztamtąd 

do Młodego. Zjadł zy tedy przekąskę, ujrzemy, że teraz właśnie 
zaczynają się tu zbierać, by iść po knihyniu, co już stanowi 
różnicę, która właśnie nas tu sprowildziła. Więc ojciec i matka 
kniezia wybieraj~ z pomiędzy obecnych gości po elstwo w taki 
sposób, że każdemu mającemu pójść po kniehyniQ zatykaj~ od
łamaną z drzewka weselnego gałązkę z pierzem, mężczyznom za 
kapelusz, kobietom za. peremitki, mianuj~c pierwszych bój ar a
mi, drugie swa.cha.mi, a wszystkich razem: pijmyci (niby 
zgromadzeni na pojmicę, czyli odbiór). Nieporozumienia tu zwy
kle niema, gdyż jeszcze przed rozpoczęciem wesela. uchwalili 
rodzice Młodych zobopólnie, kto ma należyć do owej "pijmyci", 
więc nikt, kto nie został wyraźnie wezwany, dobijać się samo
wolnie o ten zaszczyt nie będzie . 

39 
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Gdy już wszystko do odejścia gotowe, wtedy staje orszak 
przed rodzicami do błogosławieństwa. które knieź odbiera w po
dobny sposób jak je odebrat przed pójściem w s e ł ó dnia poprze
dzającego, poezeru jadą po knihinię tak samo jak jechali do siu
bu, gwarno, szumno, przy śpiewach i muzyce. 

Poszli. Chodźmyż i my za nimi, bo tutaj, po ich odejściu, 
zrobiło się jakoś cicho, smutno. Chata widocznie _opustoszała 
więc i oniemiała, pomimo że do jadła i picia jest jeszcze prynu
ka gdy się ktoś nawinie, a ta i owa z pozostałych kumoszek 
krótką jaką weselną zanuci łarikankę, która nie znajdując echa, 
wkrótce przebrzmiewa. 

Chodźmy prędko, abyśmy tam u knihiny dobrze i swobo
dnie przypatrzeć się mogli wszy~ tkiemu co teraz ma nastąpić. 
Ale popatrzmy najprzód na swoje czapki, czy zatknięto za nie 
lub przyczepiano do nich gałązki z weselnego drzewka, które wraz 
z rałą p i j my c e w p o k n i h y n i u p o w a n dr u wał o. J eieli są 
one za czapką, to idl,my śmiało naprzód, bo czeka nas u jej ro
dziców jak najgościnniejsze przyjęcie; w przeciwnym zaś razie 
pozostaje nam jeden jeszcze środek, t. j. bied z szybko do ciomu 
po pry n o s y (dary), gdyż inaczej, bez jednych czy drugich,
ni~ mamy się po co w domu jej weselnym pokazywać. 

Ha! nie ma gałązek. Alei są prynosy; więc pobrp.wszy je 
biegnijmy za gromadą- Przybyliśmy nal'e zcie do miejsca nas"Ych 
życzeń, i to równocześnie z pijmy c e w, która na szczęście na
sze śród drogi na ulicy dwie przetańcr.ywszy kotomyjki, ·dała 
nam czas dopędzić ją pod samą kniehyni chatą. Oddajemy więc 
prynosy komu należy i stajemy sobie na takiem miejscu, zkąd

byśmy w zystko wiuziec~ mogli. 
Otóż pijmy c i staje przed wrotami rodziców knihyni, mu

zyka zaczyna grać do tańca; jerlni z przybyłych tańczą, inni 
śpiewają, starosta naradza ·ię o czemś z knieziem i od bój ar' 
zbiera pieniądze. A w chacie tymczasem zasiada knihini za stół 
z druż.barui i braćmi swymi niezonatymi, i czeka. W tern wcho
dzi do izby starosta z jednym z bojarów, i wnoszą kołacz prze
wiązany, u p l i t k o u, w którym są ponapychane przez kniezia 
srebrne szóstki (!Ocio- centów ki), a oddając go knihyni wraz 
z chustką darowaną od kniezia mówią: Pro s i m o n a p ok li n 
od mołodoho, i dodają: Anu mołoda!, kołacz!- cyma
j e s z z u by?- Wtedy wyciąga. knihyni z kołacza. pieniądze z~-
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bam i 1 a gdy powyciąga wszystkie 1 i z zęb6w je wpuści za pa
zuchę, podaje swój kołacz staroście dla kniezia jako w i dkl i n, 
a starosta. z towarzyszem, odebrawszy to pieczywo, odchodzą. 

Lecz po chwili ukazują się oni znown w izbie, by knihinię 
od braci jej wykupić (sk upowju t k n ibyniu). Dają braciom za 
nią po kilkanaście centów, co oburzenie ich wywołuje; pragnęli
by bowiem sprzedać siostrę jak najdroiej. Tamci znów, że na. 
kupno to składać się muszą bojary, czyli strony nieinteressowa
ne, chcą ją za jak najtańsze kupić pieniądze. Powstaje ztąd za
wzięty targ z jednej i z drugiej strony; . wreszcie bracia (z wy
jątkiem najstarszego) wstają i po jednemu z za stołu się wyno
szą. Poczem wychodzi znÓw z izby na- d wór starosta (rozumie 
się: starosta kniazia, gdyż urzędowanie staros.ty knihyni kończy 
się wraz z chwilą przybycia pijmyc i), zkąd po krótkiej nieo
becności powraca on z drużbą, który skupowuje drużkę star
szą, gdy sam starosta skup o wuj e równocześnie drużkę młod
szą, t. j. obaj dają im po kilka szóstaków (podobnież, po dłu
gim także targu) na to, aby co rychlej opuściły knihynię. Otrzy
mawszy swą zapłatę, stawają drużki na ławę w tern miejscu 
gdzie dotychczas siedziały, i skacząc na. tej ławie śpiewają: 

244. 

star- F=t:=2-. , ;i#llc~-..-::::!li:;-=~- _ -:;~~~-~::l!:t'=fl sza: E!Sf:ł ..... - - ':.rl_-j:. - - -~!:.----+-4+---+-<______,~'--~ "' -~- -- --- -~- --
OJ huucze 
oj ja ceho 

bllokrylyj, a ty drużbo czornobliWJJ, 
eim rilr. tdala, Slobym • druibow laneuwi.IL 

Młodsza (na tęż samą nutę): 
Oj hnsaeze biłokrylyj, 
ty starosto czomobrewyj ; · 
oj ja eebo sim rik żdała, 
bym z starostow tanenwała. 

W tem chwyta nagle drużba starszą a. starosta młodszą 
drużkę w pas, i wyciągnil wszy obie przez stół na środek izby, 
tańczą z niemi czas krótki , poezero wychodzą wszyscy czworo 
n&- dwór. 

Po ich dopiero wyjściu, knie~, który dotychczas siedział na. 
koniu, zsiada z niego. Lecz w tejże samej niemal chwili wska
kuje na tego konia. drużba, a obkręciwszy się z nim po trzykroć 
w prawą stronę t. j. z a. s o n c e m, również zeń złazi. A wtedy 
bierzij starosta z fury d er e w c e i wprowadza kniezia i całl\ 
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pijmy c ę do sieni i izby w ten sposób, że wszyscy trzymają się 
go i siebie za końce ehustek. 

Na jerlnym i na drugim progu błogosławią przybyłego knie· 
zia. rodzice knibyni, a potem znowu po trzykroć przy stole, przy 
której to sposobności starosta kniazia za kaidem obejściem na 
około stołu prosi tu o toż samo pro s z c z i, które już kilkakro
tnie tak u niej jak i u niego wygłaszanem było. 

W chwili gdy starosta wprowadza pijmy c u do chaty. 
d waj domownicy we drzwiach stojący trzymają wysoko kołacz 

na chustce, tak, że starosta jak i wszyscy za nim idący towa
rzysze nach.vlić się dobrze muszą by przejść pod tym kołaczem. 

Poczem rohi on znak krzyża ś. na jednych i drugich drzwiach 
derewcem które trzyma w ręku, gdy tymczasem inni z domowni
ków ścielą werety pod nogi kniaziowi jak i całej pijmycy, by 
ci idąc, po weretach już stąpać mogli od siennego progu począw
szy aż do samego stołu. Za wejściem kniezia do izuy, knihyni 
patrzy nań przez ów koł a c z, który on jej przedtem jako p o
k l i n już był przysłał przez starostę, i gdy starosta obwodzi 
p i j my c u na około stołu, wstaje ona na nogi w raz z starszym 
bratem (który wciąż się przy_niej znajduje) i pochyla się na stół, 
tak, że pijmy c a po za nią go obchodzi. 

Po trzykratnem pobłogosławieniu knieziowi ze strony rodzi
ców knihyni, zdejmują ze stołu d er e w c e (drzewko weselne) 
knihyni, i wynoszą je do komory lub do drugiej izby, jeżeli ta
kową gospodarz ma, a na to miejsce stawia starosta swoje drzew
ko wzięte z domu kniezia, i prowadzi pijmy c ę za stół (z a 
ski ł) tak, aby kniei stanął obok knihyni. Ten też, ująwszy ją 

za czoło przez chustkę, podnosi nachyloną ze stołu i całuje w u
sta, bratu zaś który się oddala, płaci za miejsce i sam je po 
nim zajmuje. Równocześnie zapala świty ł'k a · wiecę którą z so
bą przyniosła, i przy której teraz p i j my c i cała zasiadłszy, je 
wieczerzę. 

Po wieczerzy śpiewa owa pijmy c i pieśń: 
245. 

LeiiPiy herwy berwinkowi.~,-
' tarosto Ataresel• k y j l: J 
hołube syweseńkij, 
wiwelly nas z chaty, 
my choczem pohulaty [:] 
na dwi muzyki lu·aty! 
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Wtedy wyprowadza starosta pijmycę wraz z knibynią (pij
m y c u z k n i h y n e i'i) na-d wór, gdzie tańt'zą, podczas gdy gospo
darz starszych swojich gości uracza w izbie. Wreszcie, ubawiw
szy się, naje pijmyci poznać chęć powrotu do domu. 

Wtenczas to daje matka na stół wyprawę (w i n ó) t. j. parę 
weret i poduszkę jedną lub dwiP- na wiele ją stać. Porzem pro
warlzi znów Starosta młodą parQ rlo b t a h o s ł o w e n s t w a., któ
re za wsze w jednakowej odbywa. się formie: prosi po trzykroć 

proszczi;- rodzice żegnają z chlebem i solą w ręku młodą 

parę na. obu proga.r.h, grly ją starosta wraz z p i .i my c e u na.
rlwór wywiedzie;- drużba wynosi wyprawę na furę;- knieź 

pochwyciwszy knihynię, wrzuca ją na nią jakoby wyprawy tej 
dopełnieme, sam zaś siada na koni11 :- ktoś wrE>flzcie z roclzeń
stwa (:r,wykle brat) towarzyflzy knihyni aż rlo domu kniezia. 

Grlv tu przybęną, rodzice jego wychodzą naprzeciw nim 
z wódką i chlebem, i częstują knih~·nię, która. dziękując oddaje 
im zaraz przywiezione 7. sohą rlary. jakiemi są: rlla ojca chustka 
lub kawał płótna. rlla matki peremitka. Następnie Starosta wpro
wadza ich wraz z p i i my c ą r1o cha ty, gdzie J'oilzice witają 

ich i przyjmują na obu progarb rlilehem i solą, i udzielają potem 
po trzykroć przy tole swego błogosławieństwa w formie jaka 
już kilkakrotnie była opisaną. Na tern kończ!\ się prywodyny, 
czyli drugi dzień wesela. 

Trzeciego unia, rodzice knihyni posyl:~ją, by ją z'a wy ta
ty, tyln du niej bojarów i tylE> ::;wacll, ile ich byto w pijmycy. 
Swarhy te i bojarllw nopalrują w pry n o~ y, t. j. dają każdej 
w poselstwie tem icl~cej o~ohie po parze kotaczów i dla wszyst
kich razem jedE-n wielki bnff>l wiHiki. C'i Jtrzyszedtszy i stanąw
szy przed domem nJtlzif-(nv knirzia , ·· piewaja, tak długo, dopóki 
rodzice nie wyjtlą z rhMy pr;r,ywit a( ich, orlebrać przynosy i do 
izby zaprosić. Do pieśni tyr· h nall:'iy i nastr.pująca: 

246. 
Lt>)liely lJerwy bcr11 iltkowiji . . 

Szcztl/. li) SWi!(OWt' ę.ijeiP? 1=1 
C) '') z(l loto wijrle') 
L.vs7.yl Iw !)(l wt.iiHY. 
wijgil proki'fl wts 7. rhaty, 1:1 
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cboczem s,i was p~taty [:l 
ta szo u was czuwaty? [:] 
czy naszej i husocz ki ny wydaty? 
Oj naszi 1msoczka, t~j Parasoczka 
doma buty ny t>hokiła. 
Oj doma buty taj ne rhokiła, 
tRj des uczerR het połekiła. 
A my za new ślidom, ślidom, 

sudy biłeseilkym snihom. 
Oj bo naszi husoczka yz znakom 
załekiła sudy z waszym husakom. 

Goście, którzy się tu już zgromadzili nim nadeszli owi lu
dzie przysłani do jej z a wy c i a, skupiwszy się w sieni( ach) śpie· 
wają naprzemian z tamtymi. Następnie tańezl\ tamci na-dworze 
a. ci w sieni. Wreszcie wychodzą rodzice kniezia z wódką i 
z chlebem na próg. a poczestuwawszy przybyłych i odebraw
szy od nich pry n osy, proszą ich do cba.t.y i do izby. 'ru wszedł
szy i powitawszy knihynię zawijają jej głowę w rąbek czyli pe
remitkę (zawywajut mołodu w rubok) sprawiony przez 
kniezia. Następnie. gdy kniaziowi kazano wyjść z chaty, siadają 
dwie baby wraz z knihynią na o s l i n i nakrywają się przeście

radłem (ska t er t e w); uskuteczniwszy to, przywołują znów knie
zia. i każą mu odgadywać. która z nich jest jego żoną. Jeśli nie 
odgadnie, to musi ją u nich wyk u pić; gdy odgadnie. kończy 
się ta. scena na wzaJemnych młodego małżeństwa całusach '). 
Po niej, macza. knihyni pokrajany kołacz w miodzie i rozdaje go 
po kawałku wszystkim obecnym, poczem ucztują jeszcze czas 
niejaki.. i tańczą. 

Nareszcie zabierają się przysłani do odejścia, a. rodzice 
zaopatrują ich w vodobneż pry n o s y z jakiem i tn przyszli i da
ją im nową flaszkę wódki, gdyż ta.mtę którą z sobą przynieśli, 

1
) Obacz: Lud Ser. ll Htr. 4 1. Ser. V str. 58. Ser. IX str. 241. 

Ser. X str 2:-H;, 24111 21iG, 28~, 2%. Se1'. Xl str. 66, 185. 
W prowincyi Herry (we Francyi) przed rozpoczęciem uczty we

selnej, ściągają. wszystkim kobietom z nóg trzewiki i ponczohy, 
poezero każą im się pokła!ić przy sobie grzbietami i przykrywają 
je całe prześcieradłem lub chustami, z wyjątkiem obnażonych już 
stóp i łydek, po których nowożeniec odgadnąć winien swoją, ina
czej bowiem, czekać jcszrze na nią musi przez 24 godzin (podług 
Puyat'a). 
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wypito przy zaWiclu knihyni. Tak zaopatrzeni, odchodzi\ do jej 
rodziców, zkąd po doręczeniu prynosów i należytern jeszcze u
goszczeniu, rozchodzą się do domu, młoda zaś para idzie tegoż 
jeszcze dnia nad wiet·zorem do w i w o d u do cerkwi , i na te m 
kończy się trzeci dzień wesela. 

Czwartego dnia ma miejsce u jej rodziców uczta, zwana 
kołaczyny, na którą wraz z młodą parą i rodzicam• kniezia 
schodzi się cała jej rodzina, jak niemniej i inni goście niekre
wniacy. którzy do n i ej na wesele byli zaproszeni, a na -której 
to uczcie perepywaje kożdyj, szo chto może i cbocze, 
n. p. cielę, owcę, jag·nię, prosię, zboże, konopie i t. d. w nastę
pujący sposób: Gdy się goście, jak zwykle na wesele, z pryno
s a my zejdą, i zasadzeni za stół zjedzą i wypiją co im podano, 
a wreszcie i potańczą, wtedy zastawiają znowu ową p o w n yc i 
jaka miała miejsce w czasie zawody n i prywodyn, z tą tyl
ko różnicą, że teraz nikt już d o p o w n y c i nie prosi; więc ka
żdy gość, acz niewezwany, przystępując do niej, j.JOwiada głośno, 
tak, żeby wszyscy to słyszeli: Ja to b i (imię kniehyni, - lub 
wam, imiona obojga) to a to. n. p. telyczku perepywaju. 
I na te m kouczy się czwarty dzień wesela, czyli koł a czy n y. 

Piątego dnia ucztują w podobn.> sposób i n rodziców knie
zia, z tą tylko różnicą, że na niej przepijają (JJ er e p y waj u t) 
swe dary ci znowu goście, którzy znajdowali się na weselt1 u 
niego wraz z jego rodziną. Uczta ta ma nazwę w i d· j i dyny 
(niby: od-jadanie). · 

Uczta ta zamyka dziś zwykle uroczystości weselne. Da
wniej jednak, miała miejsce jedna. jeszcze uczta, i to u rodziców 
knihyoi, którą zwano perożiny, lecz ta obecnie, - zapewne 
z powodu niematych wydatków jakie za sobą pociąga,- zlmie
chaną została 
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VII. Okolii.'a Koło111yj~o 

1. Nazurna. Do rb:aewki którą sobie opatrzyt Juh z którą 
się już zmówił, szle parobek, a. rarzej sz jego rodzina staro
stów (s w a t aj u t s i a). ~tarusty w. 7.€(lłszy do izbJ jej rodziców, 
zaczynają rzecz od zwykłych :i.artów, poczem ich goszczą, a oj
cowie parobka i dziewki wobec dwóch świadków wchodzą z so· 
bą w umowę o wiano. 

Nazajutrz idą już do księdza z kurami. które niosą zawsze 
w rękach. Ksiądr, pyta idt !<ię uajprztHI o pacierz .. Jeżeli młodzi 
go umieją, to przyjmuje datek u a zapowie(lzi; a jeżeli nie, to 
wstrzymuje małżelistwo aż rlo przy, ;:lego roku, albo (gdy wzglę
dniejszy) ka:tie im przychodzić do siebie nibj -to na naukę pacie· 
rza, a właściwie na robotę rlla.r'1 kilkudniową w polu lub ogrodzie. 

Po wyjściu z a p o w i d y, robią przygotowania do wesela.. 
W wiliję ślubu rtJbią umow~ (to je~t s l o w o) w taki ~posób. Zbie· 
ra parubek (k nia7;) kilkunastu ltuhi, i wraz z ojcem swym i 
matką prowadzi do ojca kniehyni. 'l'u przyl>ywszy, zasiada.ją 

przybyli rodzice za. stół port obrazami. a obok nich ich towarzy
sze. Wtenczas ojciec knia.zict l!:apytuje ~iQ jej ojca, jaki ten swej 
córce daje posag, i odebrawszy jego odpowiedt, l'am też; oświad

cza, jak wiele synowi utitlaJe majątku. Po tej umowie, oboje 
młodzi (m o l o d i) s ta. w a ją na śro(lkn izby, !lO dają sobie ręce, a 
rodzice im je przecuia.ją, i.yeząc pomy~lności; wtedy całują się 
oboJe w nsta. w przytomności rodziców. Na.~Lt:PUJe poczęstunek 

lub sutsze ugoszczenie, puczem rozchodzą się 

'regoi samego je ze;:e wieczora. zac:zynają sir, d er e w c e. 
Połoią na stół drzewko :-;o:::dlO""e. przy k tórem vuło:i;ą lub do któ
rego varę piór gęsich lHJ.yczepiają. \\" s;::akie dopiero nazajutrz 
kniehynia., w s ta. wszy bardzo 1:auo, winna. pójśc i kaidego kre
wnego prosic d o d er e w c i e, poczem pr;~.ychodzą do jej chaty 
zaproszone niewiasty i dziewczęta . Ona. za.ś, wraz z dwiema druż
ka m i, tak samo jak i ona ubntnemi, wyczekuje ch wili gdy chu
dzić będzie po wsi. uy spra zac ludzi ua wesele. 
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Tymczasem niewiasty i dziewczt!ta, biol'l\ pióra gęsie (zwy
kle białe) i gwoździki (kwiatki) i przywiązują je nitką do ka
żdej gałązki, różne przytam nucąc pieśni. Kończąc, przyczepiają 

na samym wierzchu derewcia pióra. z ogona koguta, poezero pijĄ, 
tańczą i śpiewają. Gdy się już w tem złagodzą (załatwią), 

wyprowadzają młodą kniehynię wraz z drużbami na wieś. Na
samprzód idzie kniahynia., potem stan;za drużka nio ąca kołacze. 
które knia!Jynia rozdaje krewnym, Lecz księdzu daje ich najmniej 
dwa. Wchodząc do chaty, mówi: Prosyl y tato i mama i ja 
proszu szczobyste łaskawi pryjszly na rozkolipiny 
(inaczej: n a. h u s ky). Potem zaczyna całować każdego. od naj
starszego do najmniejszego, i otrzymuje zwykle po dwa powis
ma. {przędziwo), które młodsza tlru6ka zalnera i 110. i pod pacbą. 

Młody zaś ma. tylko jednego z sobą .varobka, drużbę. Ka
żdy z nich nosi na.z wę kniazia i ma wianek na czapce baraniej; 
Młodemu nadto do wianka. wzyczepiają kilka szóstek (10-centó· 
wek). Oprócz wianków na czapkach, mają jeszcze obaj kniaziu
wie w rękach trzepaczki (h ar a p o y ki;. Chodzą oni cza ami 
piechoto, częsciej jednak jeżdżą konno, i n te L:łaią z koni, lecz 
przybywszy przed każdą c!Jatę, krzyczy zwykle druib11. l konia 
za. wrotami: Prosyt pan mołodyj ua słowo, taj ja pro
s z u! Gdy ktoś ua. to wez~anie wyjdzie z chaty, mówi Młody: 
Prosyly tato i mama, taj ja proszu zczul.lyste buly 
łaskawi pryjity na wesele! (a dt.leciom·mówi: na husky). 

Wieczorem dopiero wracają obuje l\Liodzi z assysteuta.rui, 
każde do swojej chaty. Wtenczas-to rozpu~zynają się h u s k y, to 
jest schodzi się młodzie z wiejska na. zabawę. Je dni tańczą w cha
cie lub w sieniach, drudzy wyprawiają rozmaj1te sztuki i figle, 
ci smarują się sadzą z komiuia, tamci chwytają siQ w ciemno~ci, 
targają za włosy , inni wreszcie zalierają do gąsiorków lub fla
szek z wódką, by nie pomiuąc s po obnośc1 upi~ia • ię. Po dosyć 
długich tego rodzaju rozrywkach, bierze Młoda parę kołaczy, 

flaszkę wódki i kieliszek, i chodląc pomiędzy czelatlzią, częstuje 

ją i roztlaje kawały kołacza. Nareszcie chwyta ją zwykle brat 
za. rękfl .vo jedn'ej stronie, gdy za drugą rękę chwytają obie 
drużki. tlo których przyczepiają się inni, i tak zachodzą za stół, 
któt:y obchodzą w kolo po trzykroć, ze śpiewami. Poczem siada 
Młoda za. stół pod obrami. I wtedy brat (lub jego zastępca) u
siadłszy przy niej, wywołuje kaidego po imieniu, od ojca po-

4.0 
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czą wszy aż do najmłod z ego dzie!'ka: 'l' a t u pro syt p a n i- m o
loda (zaś w chacie Młodego: pa.n-motodyj) na pocze ny 
taj ja proszu!. a gdy powołany nie przychorlzi prędko, to po
wtarza: Prosyt pan-mołodyj na poczesny taj ja pro
szu, stawty sie, ne baw-ty sie, nyuki v nas, za'Utra 
i1 w a s i L_ p. Na stole s tuj i obok derewcia. fial'zka z wódką i 
półmi ek zamiast tacy na pieniądze. K niahynia, czy li ~H oda 
trzyma kieliszek. wywoływacz za.ś za zblii;eniem się powołanego 
chwyta za flaszkę i nalewa ów kieliszek, który welwany uczest
nik odbiera od kniadyni przez ~· wą chustkę, to je:.t obwinąwszy 
pierwej nią dłoń swoją . Wte(ly pije, a wszy ·cy krzy.czl\; W i
wat! naj i;yje naszi molodal czasami przy wystrz~iach. 
Po wychyleniu, oddaje on kieli.-.;zek kniehyni ( również przez 
chustkę) i rzuca kilka lub kilkanascie centów na półmisek. Gdy 
już wszy~cy powołanami zostali , wychodzi młodzież do ~ieni, 

gdzie się jeszcze parę god~in bawią tańcami. 
Nazajutrz zbierają :;ię Lak :\l lody jak i ~lłotla, kazde od 

siebie, pójśc do cerkwi. Na czele pqstęvują muzykanci, potem 
biłoda (lub Młody), a za uie111i id1 or ztt.l<i ·· piewa)ąc i p Ja ska
ją c w dłonie. Po nabot.eń~Lwie przp;t~;pnją dv ślubu. Podczas 
tego aktu, d woje . ku01ów trzymają JIU za pleeami oblubieticów 
stojąc, zapalone świece, i to zwykle lllę.lczyzna dla M ołodi a 
kobieta dla ~Iołodoho. Po ślubie wracają znów, ka:6tle do swo
jego domu. 

Nim atoli wejdą do chaty, zatrzymują się przedt> drzwiami, 
cłopóki w chacie nie złago(lzą ~iQ (przygotują na 1)rzyjęcie) 

rodzice, którzy pozostali w tlomu. W i<: e bierze ojciec i matka 
po dwoje bochenków chleba i po jednej topce soli: z tym chle
bem i solą wychodzą do sieni i na d wó1·; tll biorą !'ię z Młodą 
za ręce i wra.z z nią (JlO(iobni' jak i z .:\lłollym jego rodzice) 
wchodzą napowrót do -izby. postt:pując po kawale długim płótna 
od pierw ·zego progu siennego aż do ~amt-go :;tołu w izbie roz
śdelonym, jak tylko .:\lłoda d u b ..\lłotly) z rodzicami próg prze-
tąpił. Na progu siennym kłaci:de ojciec a po nim matka bochen 

chleba i sól na głowę Młotlej (lub ~lłodego), tuż ·amo czynią i 
na drugim progu. W izbie obchodzą tak stół trzy razy naokoło, 
pot.em siadają za stół, a Młoda zawsze siada pod obrazami. Stół 
ten za tawiony już jadłem; rozpoczyna ię więc objad, przy kto· 
rym, jak zwykle, wesołość wzrasta a z nią koncepta i śpiewki 
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słyszeć się dają. Po obiedzie zabawiają się w rótny sposób; jedni 
tańczą, druiłzy gawęrlzą przy flaszce, inni oddalają się by znów 
powrócić pó~niej. Lecz wówczas nie przychodzą już z próżneroi 
rękoma. Mężczyi.ni też przynoszą zwykle z sobą flaszkę z wódką, 
a kobiety misę mąki knkurudzianej, na wierzchu której leży ko
łacz i czworo jaj. 

Wieczorem knia~ zbiera u siebie towarzyszy, zwanych 
wówczas bujaram i, czasaro i do 30 ludzi, i zaprzęga dwie fu
ry; na jedną z nich siadają kobiety (s w a s z ki) i dziewczyna, 
z wyk l e siostra kniazia. zwana s w i tyłka. S wasz ki biorą z so
bą z chaty d er e w c e. Druga fura jedzie za pierwszą ze ska r
ba m i czyli majątkiem, inaczej: z posagiem lub wianem (w i nem) 
kniabyni. Poprzedzają orszak obaj kniazie na koniach, za któ
reroi idą muzyka, fury i bójary. Przybywszy przed wrota knia
hyni, zastają je zamkniętemi, a żadne kołatania i prośby o wpusz
czenie nie pomagają. Wtenczas starosty szlą przez posła jeden 
kołacz od ojca kniahyni, a bujare tymczasem śpiewają pieśni 

z prośbą a by ich wpuszczono, gdyż zimno na d worze, i już pra
wie. pomarzli. Po pierwszym szlą drugi kotacz. a nareszcie i 
trzeci. Za trzecim. otwierają się im wrota. i wtenczas strzela. 
kto tylko ma w ręku pistolet. Kniezie i inni zsia1łają z konia. ł a
p aj ą się za ręce z boja rami i zachodzą do chaty. W izbie sie
dzi za stołem kniahyni z drużkami i z bratem. Bójare zaś z knia
ziem obchodzą stół trzy razy. Za trzecim razem kniaź, nadszedł
szy ku miejscu guzie siedzi knial1yni, cl1ce przy niej usiąść, ale 
go bJ'at nie dopuszcza, dopóki JIJU za nią nie zapłaci pleniędz.mi 
lub podarunkiem jej nie wykupi, 'l'arg trwa czas jakiś; wreszcie 
go cłubijają. kuiai płaci a brat wyskakuje z za stoła a z nim 
wychodzą też. i dru~ki. Gdy knia:i. już przy niej, dają przekąskę 
i napitek. 

Po niejakim czasie wyc:hodzą z za stoła. Drużba, który ma 
za.danie podstrzydz warkocza kniahyni (czyli jak mówią: po
strzyiłz kniahynię) musi się dobrze z tem uwiną1;, bo kniahyni 
zwykła wtedy płakai· z żalu, narzekać, że dom rodzicielski ma 
opuścić, a czasem ucieka i chowa się do komory lub gdziekol
wiek. Gdy już wyniosą na d wór werety i poduszki, wtedy musi 
znów drui;ba uwal.ać, aby jak najprędzej położył na poduszki 
harapnik. Gdyby tego nie uczynił, to siada na poduszkach ktoś 
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z gosc1, od którego, by się ustąpił, wykupić się trzeba kilkuna
stu centami. 

Koło chaty stawiają stół i ławkę. Na stół kładną chleb 
i sól a na ławce zasiadają rodzice kniahyni. Oboje zaś nowo
żeńcy stoją obok nich . Wtedy zaczyna jeden z bujarów prawić 
kazanie. które ma nazwę pro s z c z i. Po wygłoszeniu go, kniaź 
i kniahyni całują ojca jej i matkę najprzód w twarz (usta) 1 po
Vm w ręce, kolana i nogi. Poczem kaznodzieja powie drogi raz 
swe proszczi. całowania powtarzają się jak wprzódy,-- co 
wszystko i po raz trzeci ma miejsce. N as tępnie bierze jej ojciec 
kieliszek i nalawszy wódki pije do syna (t. j. kniazia), kniaź 

pije do kniabyni 1 kniahynia do mamy, poczem żegna się młoda. 

mężatka z całym domem, caluje czeladź i siada na furę. na któ
rej umieszczono już pościel Siada 0~a. tu na dwie poduszki, 
trzecią zaś kładzie zwykle na głowę, by uniknąć razów kniazia 
i drnżby. którzy przed wyruszeniem z domu objeżdżając konno 
furę trzy razy, smarują harapnikami po głowie kniahyni, u
cząc ją zawczasu by się męża bała, była porlległą i t. p. 

· Gdy przyjadą z kniahynią do ojca kniaziowego, idą oboje 
Młorlzi· za stót. zastawiony napitkiem i jallłem 1 które pożywają. 
Potem rozplatają kniahynię 

Rodzice zaś kniahyni zbierają się także i jadą z l u d ź m i 
do swata na pro p i j. Znaczy to, iż każdy z gospodarzy goszczą
cych daje Młodym (czyli przepija) jagnię lub co innego n. p. 
pro ię, cielę, zboże i t. p. KoLiety zaś perepywajut peremi_t
k y, czyli ubranie niewieście na głowę. Odbywa się to do późnej 
nocy, wśród tanca, śpiewu i ucztowania. 

Czwartego dnia idą z .Młodą do w i w o d u do cerkwi. Po 
wywodzie idzie od jej ojca ki l k ó c h mężczyzn i kobiet do knia
hyni i tam ją zawij11ją (zawywajut u pen•mitku). Tegoż 

samego dnia. irlą Mlorlzi do jej ojca i zasiadają za stół. Wten
czas krają na drobne kawałki koł a c z e, które kniaź, umaczaw
szy je w stojącym na stole na półmisku miodzie, rozdaje wszyst
kim po koleji. 

Oprócz tego pieczą takie na wesele i korowaj, który 
rozdają na 11 rop oj u. Robią go w następujący sposób: Rozciąga
ją na stole pszennego ciasta kawał, który bywa wązki a długi, 
potem przecinają ciasto do połowy w szerz; dal'3j, biorą kilka
dziesiąt rualych pręcików na l dm. (decimetr) długich, i ciasto 
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to owijają około każdego pręcika. Poczem kładą korowaj do pie
ca., i wyciągnąwszy zeń gdy się upiecze, złocą u wierzchu 
pozłotką. 

2. Kornicz. Weselne ładkanie, gdy kołacz przynoszą do 
dworu. 

Nłszl moloda jak ~alyooczka, my do pa - na jl - demo my do pa· 

na Jl - dem(o) l kola - czi oe - &em(o) oa pane 

Przy wiciu wieńca: (W Korniczu ma Młoda idąc do ślubu 
na- głowie wianek z barwinku, a w nim zn,~w jakoby kółeczko 
z czosnku uplecione). 

248. 

Fi=ł:=-=~~~- -_ 3Ek~:ri:{-:.-:S::r-.:,~ll~~tl-ffiJ EJT--.-- t;i li-E:I~- .... -1"-r--1-p-1" 171·----· O- - +--
Naui mo - loda jak kaly noctka oj ohodyla molo - deń - ko wtŚ tyideń 

---- -=t:- --- -------m~-~---~-----~ ~~~ -- -.:: ~:::La .. .:r.:::t-ł:t::!'D' ========-===== =F~"-v- ---- •3 - -•----c•-•- ----------
.-prou6wala po iioocz - ci na ces deń 

l szyjteż mene winoezok na. pt'cbir. 
A ja bndu w tim winoczku chndyty 
swoji mamci podwiroczka zolotyty. 

249. 
1. Oj z za hory, z za wysokoji, 

zlszly try zirnyci,-
a z za dolyny, z z:\ hlibokoji, 

iszly try ridni sestrycl. 
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2. Qi oona-ż i!lr. hirwinok nrse, 
a druha-ż irlc, rzisnyezok nc~e, 
:l frPfia - ż ldc, SZOII'f'I'Pf'ZOk [.jr 

winfwzok s;~:yjr~ (dwah]nPSI' 
rzrtwcr·fa itk- ihnlki twsr. 

250. 
l. TJhyta dorożrPzka do Lwow:1, 

obsadżcn:1 wynohr:1!1om - do kola. 
A strr<>ltła mnłotl:i panna - taj za~nula. 

PryjAzov jcji dietlek (<~ jt·irr)- (on:1' nr rzula. 
Oj uruhav hy ja wynohradu - n t; "mi.iu, 
oj óbuuzev hy ja molodri'tku - nc śmiju. 

2. Cbyta dorożrczka - !lo Lwowa 
ohsatlżt·n:l wynoln-:ulom - tlo koła. 
A stcn•ltła molotlPr'tkn. - za:<nuła. 

Pryj::1wv do nrji .irj mylPf1kij -- uczula. 
A ja utuu wynohr:Hlu ho ilmiju, 
a ja zbtulżu molod(·J·tku - ho ~miju. 

3. Ożurkow. Wwili.ię ślubn korowajczynkie (kobiety do 
korowaja) siailają na około stołu Matka kła1lzie na stół rzeszo
to z z i l e m (barwinkiem) na kołaczu w rzeRzocie umieszczonym, 
i prosi niewiast.: l\Ioje korowajczyn ki e, proszu na to 
zile, abyste buły łaskawi moji doczci winok uplety! 
Brat przynosi znów d P re w c e, i prosi by je ubrały dziewki. 
Korowajczynkie biorą ziele w ręce i śpiewają: 

Dajtc matinko uhulku i nt'·toczku flzolku 
zaeziNy winot•zok. 

Gdy przed pójściem Młodych do ślnbu. rodzice zasieclą z ko 
łaczami i ich błogosławią, śviewają: 

251. 
~ r.-.~r.-. ~ ~""' 

:: ~f~-~!-t-ł3-.. =~t:~-~T!::il~=,-=~~~-f+AJ ~~ --~c:::;-- =::t*';ł-tr _ .,::::11_.~ __ .:;~·- -~c:;:..:. 
N<) ~a - lynka si lo - myt, n<) ka - lynka si lomyt, 

!4=;e~:f3-3E~~3:j:;=I - =- -=-- 3 
E~~:..v~I-,.,:if.:-3 __ :._=1=====-==========-====-3 

wołoc1etl · ka si kłonyt. 

Witcewy ruatinońci l:J, 
wsi swoji rodynońci. 



31!3 

?; c~erk w i wrltd w. zy, :w<~zki przecl prngitlm: 

252. 

# ~ -;:-_73-. :.]:t:-1 .. -:: ; 
::JL .:-~:3--:;, .? _.:_ -~ __;_ :;; 

~ ~ 

II;_:J·• rnatiuk n hoJ• 11 i ·• tmtl iuko hoj a a bo wż i ja ne 

~ę#~-~g-=~1-:S j-::l:~-:;-, l~~ --=· ·~ : )_:.f: - .. -t===-=~ . • ~-Ił - - _, • , . •• - · ~ ... li i-~~ --
--... -l- -• - •• - ... .... " • 1- -,J-j·• • - - -- - - _.., - , i;., - - - -- .... ... - -- --

twojlt ,· he'\ 'o\ i t- j.t l (lbO J!A II Ą S I. UQ IU l.. ll )' llł Ja $JulJ luałJ . 

Czornu matinko IIH wy..!t•HI) ·z. , 
f' ZOII\11 si lllt IIP "lt)'t:t.iP,z, 

c·y har:wl my ltn,;tyly ? 
l lj lt:trazd tn:ttit'd "· h:~t·~zd, 
hud · Zit'lt'ftko zaraz. 

4. Piadyki. Po u W!Clll wianków i ltrzy:strojeniu tlerewcy, 
wychodzą na ' podwórze tariczyr. Po tal!caeh wracają do chaty 1 

siadają na po a h. W ledy situla ojciec z matką na ta wie u~cielo 

n ej koło stołu i błogo. la w i k n i h y n i c:. Puczt:·m taticzą je zez e 
na dworzu i rozclJodzą ·iQ. 

Na drugi dzit>ó., knit>:i. od iebie, a kniehyni z dwiema druż
kami i bratem rodzonym tlub przybmnym) od ·iehie, idą do 
ślubu, który biorą zaraz po naboi.el1~tw ie, puczem wracają do domu. 

Po obiedzie, ku wieczorowi, jedzie knie:i. ze swojem towa
rzystwem do Ułudej, aby ją przywieś(· tłu d•Jmu. Udy przyjedzie. 
przyjmują go zrazu jakoby gościcl. W iuien uli brclta. lub bra.r.i 
skupić który usiaclł pi'lJ kniehy11i. i zająe jego miej~ce. Bra.· 
ciom zwykle daje pu uo/.u i po kilka. zóstek. tidy wyjclą z za 
.. tolu, cz~ tują go~ci, a oni perepywajut im perepij:zczy. 
n u 1

). Potem knie;i, z ·wemi, z knihyni~ i jej wyprawą udjeid/.a 
do wego domu. 

N a. trzeci dzień idą kobiety z 'lo mu knihyni do k n i e z i (a), 
i zawijają ~lłodą w raó.tucłl, puczem 1dą do cer!.: wi do wywodu. 
Wróci\vszy robią h o ty n u tngo ·zczenie) i rozcholłzą się. 

1) P p r ('pij ~z. c 1. y 11 a, jl· ~t' zt..o i.<• 1lo przPpi,·i:t prt.ł'Zil:t<'Will'. Każ1ly 
z gospndany p l' r f' p y w ;tj c n. p. t'\1 it<rl: żyta, albo kukunulz.y1 
jęczmicuia1 lui.J kartofli. 
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W kilka dni po we elu chodzi jegzcze knie~ i knihyni po 
wsi, znosząc do domu zyskana od gospodarzy perepijszczyn u. 

Porównywają·~ z obą opisy obrzędów weselnych, wszędzie 

niemal w jerlnakowy odbywających się sposób, dostrzegamy je
dnak w szczegółach małe różnice, tyczące i.ię już to same>go cere
moniału, już czasu jego odbycia. Stust.nie U~ż. starał się L. W aj
gel (w Rysie m. Kołomyi str. !li) różnice te uwydatnić, dając o
pis, acz krótki, obrzędów weselnych z kilku miejsc okolicy Ko
łomyi pozbieranych (z N azurny , Oskrzesiniec, Piadyk, Szaparo
wiec i t. d.) w tych słowach: 

"Wesele zaczyna się zwykle w Poniedziałek, w Środę lub 
Sobotę. Gdy ojcowie państwa-młodych w obec starostów pogodzą 
się o wiano, jakie swym dzieciom dadzą, idą do księdza dać na 
zapowiedź. Gdy nowożeńcy umieją pacierz , przyjmuje ksiądz na 
zapowiedzi i wygtasza je. Po zapowiedziach, wieczorem przed 
dniem· wesela, schodzą się dziewczęta i parobcy do panny-młodej 
(kn i hy n i); ta z dwiema drużkami, po~ząwszy od księdza, chodzi 
po chałupach i zaprasza na wesele. W każdej chałupie dostaje 
jedno lub dwa powisnul. 1 przędzy), które niesie drużka starsza.
Ta.k samo czyni w ten dzień pan-młody ( k n i a~) w towarzystwie 
jednego drużby, a zapraszając krewnych i znajomych na wesele, 
mówi: Prosyty tato taj mama (albo, gdy nie ma rodziców, 
to wymienia stryja. i stryjny lub innych ·krewnych) i ja pro
szu. abyśte buły łaskawi na wasile pryjty, na chlib, 
na sil, na szczo nas Bob spomib, prosyru, bud'te ła
sk a w i! - i całuje obecnych w chacie." 

n Wieczorem knia.7. i knihyni powracają do domu panny
młodej. 'l' u się schodzą dziewczęta, kobiety i parobcy, tańczą i 
śpl,ewaia: 

253. 
Matuneczko lubko,- uwychaj-że sia cbutko, 
bo my sia uwychały, - weem eeło zwojowały. 

Potem zasiadają w około stołu i ubierają drzewko (d er e w c e: 
t. j. wierzchołek jodły) ,piórami gęsiemi, kacze mi i rozmaiteroi 
ziołami, a na wierzch przywiązują pióra z ogona koguta, przy
czem tadkają rozmaite pieśni, a między tern i śpiewają parobcy: 
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254. Ohl • ur. 127. 117, lot 2~2. 

( •.i hL! ho. łowy lloit 1 olt'l' i maty 
~\lujcmn thłial) \liiiP'/.ok z:II'Z)II:tł). 

Z drugieJ strony znowu tlzie\\'Ct.t:La ~pi ·w,tj,\: 
Oj hłaltn~ł"" i11 .r11k11 " t.•·z:t,tl: \\u łt ~tłynku 
olt't· i 1111ty wojt ttlll tł) t i al~. 

'l'ymczasem Jlrzygotuwnją knia1. 1 tlltll.h;t Wu•lkt: i przeką. kę. Po 
uwiciu drzewka, wych1Hlzą z po-za ·tołu 1 tatH'zą.-

n 'V • T a z urn i e pierwt'j wiją tlrz ·wko, a państwo -młodzi 
dopiero potem .·pra zają na w •. ele czyli jak tu nazywają na 
rozkolipyny lub husky. Kui•tl. zas z tlntt.bą ja<lą upra:zać 
zwykle na koniach, i wtetly uie złuą z k•111i, lecz druil>a krzy
czy przetl chałupą: Prosyt pii.n :uołotlyj na słowu taj i ja 
pro z u ! . ·a to, k tu· z eh a ty w_rdJotlzi, a pan- ulłudy wtedy 
mow1: Pro y l y t a t o i m a 111 a t aj i ja. pro:-. z u, aby,· t e 
buły ta ·kawi pryjty 11a hu~ky." 

"Put(·m zuierają się gt/cie LI kniaziii., gm muzyka, a 'ta
ro ta wprowadza kniazia !lu t ha ty ojca na p o. a h. 'l' o jest: sia
da ojciec i matka kniazia p1 zet l lo Iem i t 1 zymają chleb i ól, 
a kniaź przed nimi ·tuji. \Y tedy ~taru,.,l<\ m;t }n·zedmowę do knia
zia. (pro'zczi), a pu przedmowie całuje nowoi:eniec ojca i mat
kę w twarz, r~ce i nogi trzy razy:' 

nW aZUl'llie l<' }JI'OS:lCZi otlbywa się wtellC:la 1 gdy 
kniat. zabiera kuJ!Jinit: z :;obą 1lo tłomu ... 

nPo tej ceremonii muzyka gra., a :;taro ta i kniat. śpiewa
ją zwykl : 

255. o rz llr .. 111. 

A d:t.i J:uż1 dnltry_j t'Z;t", 
jak n luołtj tak u na i t. t1. 

Pot ·m i ad a staro ta kulu pau a- lllło•l•tYo i wolt~. począ w:-zy otl 
OJCa aż. uo najutłud::-zegu pu iutteniu. 11. p. 'l'atu! tatu! pro ·yt 
pan molodyj i j<t pro. z u 1lo pocze. nuhu Ojciec i kat.dy 
powołany obwija. ręk~ chustką i pijt~ wódk~, któq tlili kllla:l po
daje, a wy pi w zy rzuc<~. pieuit;1l..::y na ta. l rr. n"' p u c z e s 11 e.·· 

n Po pocze ru~m idzie stalusta i k ni a z z go '(·mi u o knihyni, 
gdzie odbywa ..:i~ 11 u. a h i p u c z e s n e potlobnie jak u kniazia, 
poezero bawią it: i ruzchu1lzą tlo domu·· 

41 



322 

,,Na drugi dzień idą państwo-młodzi na czele z muzyką do 
cerkwi, a po ślubie wracają do domu. Przed chatą czekają i 
śpiewają, aż wyjdzie z nomu ojciec z drzewkiem, a matka z kre
wnymi witają nowożeńców chlebem i solą u każdego progu. Oj 
ciec potem pije do kniazia i błogosławi go. Gdy wchodzą pań
stwo- młodzi do izby, rzucają czasem ze strychu ziarna żyta lub 
pszenicy, a od progu aż do izby wyścielona jest podłoga. płótnem. 
Potem Młodzi obchodzą $tót trzy razy i knibyni siada na pierw
szem miejscu pod obrazami z bratem lub jakim krewnym do o
bjadu. Poczas objadu przychodzi kniaź. zostaje przyjmowany ja
ko gość i musi żonę od brata wykupić, co zwykle uskutecznia 
kilkadziesięcioma eentami l u b prezentem ." 

"W Piadykach daje kniaź w prezencie zwykle nó.ż." 
"Po obiedzie zabiera kniaź knihynią już do swego domu 

(zbywaj u t s i a ż i n k y), przyczem goście śpiewają, klaskają 

w dłonie, inni krzyczą: wiwat! a inni nawet strzelają." 
"\V Szeparowcach prze1l odejściem z kniaziem zawią

zują pannę- młodą w rautuch i wtedy siada ona wraz z in nem i 
kobietami (s w a c h y J również tak zawiniętemi przy stole, i 
wszystkie zakrywają sobie twarze . Przyprowadzają potem knia
zia, aby wybrał sobie żonę, a gdy ją wybierze, (co zawsze zga
dnie, gdy~ mu ludzie pokażą ) , caluje i bierze ją tlo swego domu." 

~W P i a d y kac h dopiero na drugi dzień przychodzą ko
biety do knihyni, która już jest w domie pana-młodego, zawijają 
i\ftodq w raótnch i itlą do wywonu. " 

"W N a z urn i e to zbywanie siG żinky odbywa się więcej 
uroczyście. Do obiadu przyjeżdża knia;/; niekiedy z 30 parobkami 
na koniach (tak zwanemi l.J oj ar a m i). A gdy przyjadą przed 
dom knihyni, zwykle zamykają prędko wrota przed nimi. Wte
rly ślą jetlen kołacz przez posła do ojca knihyni a bojary tym-
czasem śpiewają: 

256. Oh:tcz nr. 129. 

Swatoezkn holnhoezkn pnskaj nas do tłomoczku, 
koni nam popituily, - ruy sami t.ł!olodnily. 

Potem ślą drugi, a następnie trzeci kołacz. Teraz puszczają ich 
do chaty, obchorlzą stół trzy ral.:)', a gdy trzeci raz knia7. koło 

knihyni przechodzi. musi ją od brata wykupić 1 poczem jeszcze 
jedzą i piją . Po uczcie wstają, irlą na d wór i następują znane 
(proszczi). Potem pakują wiano (wyprawę) panny-młodej na 



323 

jedn~ furę, na drugą siadają swaszkl z drzewkiem. Knihyni gdy 
siada na swoje wiano, owija się jedną poduszk<i, gdyi nim wy
ruszą w drogę, bojary z harapami objeżdiają fury i biją pannę 
młodą, aby się męża bała.. Potem fury objeidiają jeszcze raz 
dóru trzy razy i ruszają w drog~ do kniazia. Inni goście idą za 
nimi pieszo. Gdy przyjadą do domu kniazia, zsiadają i znowu 
goszczą się." 

.. Nadmienić tu muszę, iż przy końcu wesela, zwykle przed 
wyjazdem knihyni do kniazia, odbywają propij czyli per e p y
waj ut perepijszczynu. to jest: każdy gość obiecuje dać no
wożeńcom jakiś prezent: albo zboże, albo owcę. barana. prosię 
lub cielę, a za to zostają na drogę jeszcze dobrze ugoszczeni." 

"Dnia czwartego po weselu w N a z urn i e przychodzą ko
biety i gospodarze do domu nowożeńców, a zawinąwszy koiby
nią w peremitkę. idą do wywodu. Po wywodzie powracają do 
domu ojca knihyni, siadają za stół, a wtedy kniaź kraje kołacz 
albo korowaj ubrany pozłotką na kawałki, macza w miodzie i 
podaje gościom; potem jedzą jeszcze i bawią się do wieczora. u 

"Po skończonem weselu, kniaź i knihyni chodzi\ po wsi 
(w Piadykach i t. d.) i znoszą do domu perepijszczynu." 

"We s e l e. 

VIII. 

Wacław z Oleska następujące daje pieśni weselne z Ko
łomyjskiego: 

Przy rozplataniu kosy śpiewają (obacz nr. 240): 
257. 

Oj brat sestryczku rozplitaw, 
pid stił kosol1ku nametaw: 
Oto sestryczko za toje, 
ne płety kosoczki we troje. 

Gdy ojciec syna do Młodej wysyła (obacz nr. 212): 
258. 

Otec syna wyrizieje, <wrr••dza, wypraw,.> 
wyrizieje, nakazuje : 
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Tn IH' !mży synku 
testewy wRiu prawdn, 
bo test tobl nP batrczko. 

Gdy drużbowie z Młodym do Młodej idą (po ślubie): 

259. 
1. Powiw witrr po hory, 

pryjRzow mołodyj z wijny. 
Oj d!' stane, r.emla tint<', 
kuua hlanc, trawa wjanr. 

2. A każe Lwiw I'Ozbywaty 
koroliwno dobywnty. 
Oj moło!lyj ty neboże, 
niaj ti Hospod dopomoże, 
koroliwna ne twoja riwna. 

Przyszedłszy z podarunkami do .Młodej (Żeg. Pauli Pieśni 
l. r. I. 129) : 

260. 
Ohwałyła se knihynia, 
szo je dari\\' Rkryuia. 
Chyba ji<'h nc m:tjek, 
szo n11m jir!t nf• tlajctr. 

Drużki prowadzą Młodą za stół (obacz nr. 139.244. 246): 

261. 
A łt>łily biły husy c·r.t>t·rz sad, 
a c·zrs tobi Marit·;~,ko na posah! 
A azczuż w:nu hily hnsy do toho, 
do luboho po. a hu m oho; 

je u mcnr baticzko, 
do molto posnżcczkn. 

Podczas gdy Młoda (sprzedana już Młodemu) za stołem 

siedzi i niby śpi, potożywRzy głowę na stole, śpiewają (obacz 
nr. 192. 250): 

262. 
l. llhyta my dnriż],a tlo Lwowa, 

a JH>sai.pnyj t:nn wynohr:ul. 
( 'hotlyt kolo tH'Ito ~larirzka, 

cltodJt faj ;t,;tsJIIII:l. 

A jtli• t uda hatic;~,ko: 
n wlmnywhy ja tohn wynohradu, 

ta nc wmiju ; 
;t zhmly'' by j n Mariczku, 

ta Jlf' sntiju. 
2. l 'hyta my duriżka do Lwowa, 

a poH:tżcnyj tam wynohracJ. 
('hcHlyt kolo nrłto 1\l:nit·zl<a, 

rhudyt l;lj · ;t,;1snula. 



A .i•lc t111ln myl• 1'1kij, 
""' nolmul !omal\· wmijc, 
:\f;triro!.l-11 zlowl~ t· 'mijl'. 

Guy b ·at sio. t n; ju:i. :przedał (obacz nr. 177): 
263. 

n,; t n tar ln':-tkz,\'1.; tnt tr, 
pl'Oihtl\ estru ?.:t t:lłar; 

1'11>-11 k••'ll za zr tok 
:1 łoił•• l):l'Zkn takij tnk. 

Du ~łubu ~piewają: 
264. Kor zów, Żuk6w. 

·+ •• " ·---· -· --f----==w-~ ~ • ~ # -, ~-~ ~ ~ ~ ; -
\ v. n h.• rn.uo .\ uo m r tot J ua)o 

-· •• " --l -"'tł-=::- . ---=-- -=-==.:::.:=j 
; "'~ ' • ! • F' • --- - - - ----===- =:_3 
-~ .~ . ...._ - t-- ----- ------- -- -

l 1 nr l ,. 

l. . \ \l l',lllfl 

lll'l"l' • 1 rozillmlo. 
A 1111 11101'\' toto hra.k, 
all' Oll<'l' • 1 kupajt•. 
i'lnJ, .. Iyj pol:lpajr, 
ta 11:1 \lolod11 pukrykuje: 

Idąc do '·lubu: 

l. A my w r••rln1 y huły, 
Zf'7.0 lllt' !:1111 \\ d ił~: 

dYon wil1d 11a . tiuf'i 
mol01l~ m u a ho h 1\ ci. 

265. 

2. -'lolntl• f•zlw. holulw!•zko, 
•~•tuj 1111'11<' z mur!'! 
'J':1 11r moja tota wob, 
ratuwały trhr z morn; 
:t11i czuwHa, :wi wc.la, 
w. c hura "itlnc.la. 

~. A JI"JIC pope, hat'l;o unsr.. 
:1 pupt ,iil')l i?.. li j,'fiCZI:tY., 

"""Jl' tlity z m)Zy un.: 
utłuu llf'łiatko .'\l:uiezk111 

a tłrullP Was~ Jko. 
:t ,\ tljakuj .. m' popnt•zl·owj, 

, Wt>11111 h.tłJrzkowy. 
-.zo IIII III' znl>HI\) W, 

m• linlinio w na praw w, 
!f' 1. Żo\1 t oho t'/.t'l\1 rtllołw 
\\id pnna wolodobn. 

Oddając ~Uotlą ::modemu (obacz nr. l 20): 
266 . 

• 'a kulyuMt.ci 
d11 i j;thoult>1'7.t•i: 
IJiolw:);lll) ilożtJ. 

l .,,,.,. i lll:lł). 

\lojf'lllll ddiat), 
ua Jl'"til za~idajut. 
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267. 
Amberi, matinoczko, amberi, 
wywywaj ra1'ttnszok z papel'i ! 

Żuryła si maty 
czym zietia winowaty? 

Daty zietewy, daty 
sto korow z telaty, 

sto poduszok imcbowych 
sto czerwonych hotowycb. 

Przyprowadziwszy Młodą do Młodego (obacz nr. 207): 
268. 

l. Szczoż my tobi prywiły, 
wyjdy maticzko, pohlany: 
cy kałynoczku, cy małynoczku, 
cy mołodu newietoczku? 

2. A de kałyna stieta, 
tam mołodeńka wzieta, 
wid witcia, wid maty, 
do molodobo chaty; 
wid wełykoho rodu, 
do bohackoho domu. 

Żeg Pauli Pieśni l. rus. J. str. 123. 

"VV e s e l e. 

IX. 

Ł a d k a n i a czyli Pieśni weselne z okolic Kołomyi, Śniatynia 1). 

W Sobo~ wieczorem, w przeddzień (w wiliję) wesel& (o
bacz nr. 110. 146. 211): 

269. 
l. Letały barwy berwinkowyi: 

błahosłowy, Boże, 
i Ty, Bożaja Maty, 
derewce ubyraty. 

2. Rajskoje deroweńko 
pcrcd rajom stojało, 
ta w raj sia pochylało, 
ta-j syłno zacwytało. 

1
) Niektóre z nich podaje w odmianach (waryantach), jak wyżej, Wa
cław z Oleska; większą zaś liczb~ Golowacki w czasopismie ros&. 
Cztimia, Moskwa 186·1 r., cz<:lić II, str. 100.- Zdaje się, jakoby 
w spisywaniu ich nie wl:!zędzie zachowano należyty porządek na
st~stwa. 
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270. 
o: winku mij, winku, 

Obac:z ar. 112. 

w suhotu na hodynku, 
z rhre zczatoho barwinku, 
kupowała'm ti(a) w rynku, 
zamykała'm ti(a) w skrynku, 

w nedilu na wsiu dnynku, 
w ponedilczyk do objidczyk, 

Że g 

a wywtm·uk ta-j na ki lok (kołek). 
l':mli 11iP.;ni l. r~. l. tr. 1Z2. 

271. 
l. W horoderzku winrzakiru (winczat) m) 

w herwcnurzku rhre zczakim, 
tam nasza moloda winki plete. 

2. Wyjszov j(•j hateilko, ta-j kryrze: 
'hody· i. ty, mojl\ don i u, do chaty' 

cz!·~; tnhi na po ah . itlaty! -
:t Postclit kl'łodroczku, ja wyjtln, 

hłahosłowy, nter, maty, ja indu! 

272. 
Oj łetiła zazułeilka rzcrcz sad: 
l'l.Ć tobi, Martt el•ko, na po11ah!
A zrzo·i tobi, lwłubnl•ko, do toho, 
do mojcho pu ai:Pt'1k11 lutwito? 
Je ii mrnl' utec, mat), do t oho, 
do nwjrlw posairl1ku luboh '! 

273. 
Kalynoczka. . ia lomyt : 
Moloda ia .!<łonyt 
otce\\ y, matinot'1ri, 
najmen. zyj drtynotwi, 
Hzrzo ij z mał...-lku hndtiwaly, 
szczo ij posait·nku tloc1.ckały. 

274. 
Zolotuje pr.r itko z tinki ('11iany): 
Molodaja faru-ia poklyn (pokl•n) bje, 
pered swojim batpukom z Oj ict'tka, 
szczo ji wihóduwa.v 1. maleltka. 

275 
1. Oj hraj, konyku, ta-j w sidli ! 

Obaez ar. 216. 

Obae• "'' 23~. 

cza11tnj bratczyky wse w povni! [pełną 
2. Oj bilaja ryboczka hrała, (czarką] 

zoloty peroczka mała. 
Oba<& n(. 140. 

3. Wożmy, mołoda, pownoczku, 
poczaetuj ewoju rodynoczku! 
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4. Rode-ż mij, rode, 
daruj-że mia dobre, 
~;zczo by'm l:li:t hamzd mała, 

wam dinkowała! 

276. Obaro nr. 116. 

1. Leżały berwy berwinkowyi: 
Hadajte, bateńku, hadajte, 
mołodyj na czobitki składajte. 

2. Skladajte na czobitki, 
na zołotyi pidkiwki, 
szczoby czobitki rypiły, 
:1. pidkiwnczki dzweniły. 

277. 
Pławala czaszef1ka po wyni: 
Czastuj-że ty, Marysiu. wsti w ponli, 
szczoby twoja povnol1ka povnef1ka (pełna miska) 
szczoby twoja hołoweńka wesełef•ka.! 

Drużki z Starostą wynoszą narnitkę czy peremitkę, (na-rzut
kę, chustę, zawój mężatki) na. talerzu, a Młoda obdarza ich ko
szulą dla Młodego (obacz nr. l l 8}: 

278. 
Perszyj pi~ly (posłowie) pryjszły: 

dajte im pywa pyty, 
szczoby umiły howoryty ! 
dajte - ż im chliLa ji~:~ty, 
aby wmily (umieli) widpowisty! 

Podczas ubierania derewca: 
279. 

Kol esom, kolesom w 11u1·u sonce ide: 
w naszyj Marnuy mj sia wje. 
Maruscllkn, diwof1ko! 
chto-ż tobi toj 1':\i dav? 
Da.v mcni llil1 i batef1ko mij. 

Do nas, Bo:i:ei1ku, do nas! 
a u nas tepcr harazJ, 
i ty. Boż:tja Maty, 
wstupaj -:i:c nam <In rh:tty ~ 

280. 
BnJesz nam pomahnty 
dt'rcwrc zhyraty, 
wsi111:t pi:1t'llla paJdami 1

) 1 

szostnjn dolouejn (dłoni:!) 
szezohy ·z dobroju dolej u (dolą)! 

1) Obacz wyrażenic: Lud Ser. VII str. 126 (Nasiężrał), Ser. XV1 
str. 66. 
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W NieuzieiQ rano, guy ruZ11latają kosę (warkocz) kniahyni 
(oLacz nr. 240): 

~81. 
Lri.aly hl'I'Wa lll'rwiukowyi: 
ta IH' 1l!.wyn dzwnnyt, 
jlll llll\1')'1'" sinrł·lt .\l;ll'llsi:t (·hol!yl, 
ta rusn kosu ł'zeszi·, 
l :l j n:L stolyr·zuk lllL'I'I:P: 

Na-i !t,IJi, mij hatrl'ikll, 
za t woj<' ko('h;lllt'i·d,o! 

282. 
Br:ttPzyk t-rstryezku rozplit:l\': 

Ob••·• nr. 257. 

de win jrj nplitot·zki potliwav (podział)? 
l'oni do mi~ta, nr· prouav, 
prynis do domu, poruhav, 
po pitl stil, pitl lawy ponwl;n. 
Tn toui, ;;e ·tryczko, za tojl', 
ne piety kosy 11 rrojL, 
zaph·ty ji·ji w hafyżuk ( hatnżPk ) 

piel liilcl'ikyj rantuszok! 

Gdy ojciec ;\li orlej wianek u a głowt~ nadziewa: ') 

283. 
Ne paporot' pade, 
otec winok kła.de, 
biłyroi ruczf'fJkami, 
dribnymi słozońkami. 

Boz~zyjnuly sia osy, 
pokotyly "ia shny, 
z blyzka sia. klaniajuczy, 
ólcewi, makinonci diakujurzy. 

Gdy kniai targując kupuje kosę od brata kniahyni (obacz 
nr. 177. 263): 

284. 
Oj Ta.tm· bratczyk, Tlitar 
prodaw estru za talar, 
rusu kosu za zestak, 
bile łyczko taki i tak. 

W drodze, gdy knia.!Jynię wiozą do wiuca (ślubu): 
285. 

Za worotońki bystry riczcńki 
za nowymi ławoczkarui, 
tnda-ż mi iszła Maruscnka pyszna 

z swojimi llrużyczkami1 
a protyw ucji matelika jei 
z povnymi povnoukami: 

1
) Chyba wyjątkowo miewa to miejsce; najcz<_:~ciej czyni:t to kobiety. 

42 
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Diakuju t.oLi, moja matinko! 
nikoły meni twoji pownońkl pyty, 
pryjszła kartolika wid molodo ho, 
szczoby do szlnhu ity ! -

286. O hau nr. 2M . 

More sia rozihrało. 

Ne more toto hraje, 
mołodei1ka potapaje, 
na bateńka pokłykaje: 
Podaj mcni bilu ruczkn, 
oj bateczku l1ołuboczku ! 

Oj na! to b i h ilu mczkn, 
llj mt! tobi, bat'ku, obi, 
wykupy mene z moria!
Nc moja, doniu, wola, 
wykupyty tcbe z moria, 
mołodoho Pawłońka wola, 
wykupyty tebe z moria. 

287. 
},etiat haloczki - a w try riadoczki, 

zazułc1ika na peredi: 
:~ idut diwoczki - u try riadoczki, 

moloda na sam pcrcd. 
A wsi hałoczki - po łul1ach "iły, 

a zazulka na kalynu; 
a Wl'i diwoczki - po ławach siły, 

~larusmika za stołem na posazi. 

W pobliżu cerkwi (obacz nr. 265): 

288. 
Oj pope, pope, bat'ku nasz, 
otwory cerko w protyw nas! 
Ne budesz winczaty wtSich nas, 
łysz dwoje ditoczok z nas. 

Oh ocz nr. 23ł. 

Po wieuczaniu (ślubie) zaszedłszy za cerkiew (obacz ur. 2G5): 

289. 
Diakujem popońkowi, 
jak ridnomu batcńkowi, 
~Szczo ne mnoho nas bawyv, 
ISzczo JSzwydcńko nam szlnu dav. 

W drodze do domu (obacz nr. 191) : 

290. 
Uj u muri na kameJli, 
tam tujalo dwa anhely, 
stojały, howoryly, 
z kim koho rozłuczyly, 
Maryseńku ta·j z swojim bateńkom. 



<i-dy przyjdą. przerl domem rohacz nr. 12!'>): 
291. 

1::11lnj ~in mntiuko! 
zwinrl.;lllf' llytiatkn, 
liC ;Hllln. nl;o dwojr, 
łl•]kl' fwn,ii ohoj;•. 

292. 
Wpnun ja la tiwoi;koju 
JH'rrtl qroj('.in rnntinkoju: 
Oj m:-tmko-i: ty moja, . 
:1 !PJWr' ja wżr 111' twoja. 
ho .ia wżr tnho pana, 
"z;·zn j:t z nim ~t. l n h hrnł:t! 

Jarląc pn kuiahynię, śpieW<\ią po tlrodze: 
293. 

1. W):ii<'llaly hojarr ~. "\Vyjlrhaly hojnrr 
7. łt•mnol;o lisa na poiP, 7. !Pili!IO);o li~a na pole. 
11zdrily wony ta-j zoh:u·z.1 ly. 11ztlril.\ wony taj Z;l);:wzyly, 
~zno talii ~tyrLI ,-i na ~toijt: ,..z,•zl) id<' 1':1p 7. 1111rodo,iu. 
:-;t;;rn,..ta każ•·: To I'Crko\\ ' :-;l:lrn,..t:t I,:;ŻP, "zrzn: To pip: 
,\ lłi'IIŻit:t k:;i.P: fr~Z1·zi111 sia! \ tlrnżl;a każf': J,]:lh:ljiiiO! 

s1r:u·hy k:tżnt: :-;ti,itt• JH•hodit! .\ s\l'~l'h) k:Jżut· 1-'iljte,. pohodit! 
t n ~tyrta "i na ,..tojir! to i<lP l':tp 7. hnrodoju! 

:1. W.\.iil'li:dy l;oj:;rl' 
z knmohn Jj,..a na pni<·. 
uzdrily "''li.\ ta-j znh:tt'Z) ly, 
~Zt'ZII bil.rj k:tmiłt stujit. • 
St:t ro, ta każP, szt·zo: 'rn ;;yr !-
A drużha każe: l'okrnjmo!-
A .sw:u•hy kaźut: !-'tyjtP, pol10dit! 
f<J hilyj kamitt stn,iit! lur. :.?9U). 

294. 
l. Knb1 'ś znaLt. ":u·usl'r'lko, 

zwitiki molndyj ,ii•lr, · 
:!. J{nhy'ś znal:l, :\laru~Pa'l ko~ 

Z\\ i!lki mułotlyj jitlc, 
klala hy'.'· lawki kl:JJ:t by'ś lltU>-ty 
'1. l'Zl'I'II'OIJOj kyt:ljki. l. l'll'l"WOllOj puko8t)'. 

295. 
c tlajtt'·i. Ilatll ~tojaty, 

pu~tit i.1• na~ !lo ehat) ! 
Hn ua nas do~7.<'Z! k ide, 
ta -j na nas metil mcte, 
my ~uda ne chod) ly, 
koby my nc zbludyly. 
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Z chaty odpowiadają stojącym na podwórzu lub za wro· 
tarni (obacz nr. 166. 276): 

296. 
Styj, ziatiu, za porohom, 
ta porady sia z Bobom, 
rzy je teszczy czoboty, 
Kijewskoji (v. Lwowskoji) roboty. 

Kniazia o!lpowiedź na to, brzmi: 

297. 
My w Kijewi ne buwaly, 
my czobit ne tarhowaly, 
w borach snihy upały, 
po wodach Iedy stały. 

wody sia zpowenyły, 
nas do kramu ne pustyły: 
ne mały szewcy czasu, 
ue wyjszły skiry (skóry) z kwasu. 

298. Obact nr 161!. 

Horiła w sinech swiczka, Ne dajte-ż nam stojaty, • 
sydyt za stołem kwitka, pnstit-że nas do chaty! 
jak by do nei dostupyty, Bo na nas doszczyk ide, 
szrzob kwitoczku wziaty. bo na nas sniżok pade, 

nam korotkiji ;;zwrdki (świtki) , 
powidmrr-zaly łydki. 

W szedłszy do chaty, kniaź (nowożeniec) staje przed stołem 

naprzeciw żony, która patrzy na niego z po za kołacza (obacz 
na str. 261): 

299. 
Podywy sia, Maruseńko, kriż (skróś) kołacz, 
do swojeho mołodoho, i zobacz! 

Przy kniahyni zasiadają po obu stronach jej bracia. od kto· 
rych kniaź winien ją wykopić (obacz nr. 130.167): 

300. 
Bratczyku, uamisnyczku, 
siad' sobi na kreslyczku, 
praw' sobi czerwonobo 
wid pana mołodoho. 

Po wykupnie, niewiasty śpiewają żonatym (obacz nr. 284): 

301. 
Oj Tatar, bratczyk, 'l'atar, 
prodaw sestru za talar, 
rusu kosu za szestak, 
bile łyczko taki i tak. 
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Gdy nowożeniec usadowi się obok ~ony za stołem (jak 
to powiedziano na str. 240) : 

302. 
Prodaj-że nam chatu, 
ta i nowyi siny, 
szrzoby bójar<• siły! 

Po wieczerzy (obacz nr. 132. 201 ): 

303. 
A szczo-ż nam buły stołowe? 
wse-ż to nam buły tysowy. 
A szczo nam buły skaterty? 
wse-ż to nam buły ilczasty. 
A szczo-ż nam buły kołaczy? 
wse-ż to nam buły pszenyczny 

Wstając od stołu po wieczerzy (obacz nr. 169): 

304. 
Wstańte, brati(a), pidwedit sia, 

· zyjmit szepoczki, pokłonit sia, 
napered Bobu, hospodarewi, 
hospodynonci i wsi rodynonci, 
i tym pysznym kucharoczkam,. 

za soly posolinie, 
za dobruju wolu, 
za pana-mołodoho, 
i za pryimyciu jeho. 

Po wyjściu z po za stola, mężczyzni (wzywając do pokłonu 
i jazdy - obacz na str. 300): 

305. 
Sonce za bir (góry), kony na dwir: 
uberaj sia, moloda Maruseńko, 

ta pojidesz iz nami ! -

Na. co niewiasty odpowiadają: 
Ja uberu sia, ja ne boju sia, 
je u mene mij bateńko, 

ta ne dast mene. 

Strona (orszak) nowożeńca. śpiewa): 

306. 
Sonce za hir, kony na d wir: 
uberaj-że sia, mołoda Marnseńko, 

ta pojidesz iz nami. 
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Zabierając ~ię do jazriy d1) ~fłodego robacz m. 133): 

307. 
Daly «tr nam rliwkn, 
rl:JjtP-i nam i postilkn, 
t:~ i pysan~' wPrdy. 
ah~· w nyrh l<'rdy 
na C'hlopry kun:eriawy, 
n:t diw ki rzornnbr,vwy! 

Swachy Młodej śpiewaj:): 

308. 
N e prrz:tl-żr ty, matinojko, za mnoju! 
ne w~e-ż ja hrru z ~ohnju. 
łyszaju ty . Ji<lnftki po po<lwirin, 
rhrr~zC'zat.\:i banrinfH·wk 11 l1<~ro1li. 
a parhnu. z1·zyj wa-;yl<~k il kt>ntnri, 
clrihnyi slozoitki po . to li. 

Na podwórzu, gdy wyjdą z domu kn wozom (obacz nr. 134\: 

309. 
Skc~t·zyla ktll'•H·zka z P"""l1:1: 
Bm1aj nwni. Jllatifd'"· Zl]nrowa 1 

])iakuju ty. tllatiuk••. z:t tnj1•, 
szr·zo~ plt·la ko~"r'tl;i u tr11jP. 

Po odjeździe ~Itodycb. ~piewają pozostałe w chacie swa
cby (obacz nr. 135. l 38): 

310. 
Wstaju ja r:tlll't'tko, skoro świt, 
potlywlu sin na p.,t],, iril'. l~ sz1• ,:.]i1l, 
de kowany zaluhn_H,\ "'".ialy. 
de wurony korryl·i ir-zaly. 
toty-ż moju • fanr~•·t'ddt wzi:il.'. 
Czy ja t"hi, IH;IIHI o, tli' dyt;:ttl· .. , 
gzrzo ty mrnP dajp,z pr_, l' t ki Jll •'~'Z , 

protyw trmnoi ll)'I'ZI,i: 
D:~j-że lllf'lli, m:~mkn, solm1 ijatko, 
szrzohy meni r:wd.J;,, :-1rzt lwtalo. 
SZCZOU)" lllPil!' l':tll!'t'IIW piillltdi.:tJn. 
Bo czuża.ia matilłm'd,a llf' zlnulyt. 
chyba ]Jidt• do slts;dv l'"~ttd_l t: 
Oto-ż moja nPwi't.u·i:t t;d;;c_j:t. 
jak u Jj"j kul od~ ,z,•zc· hn~ l:cj;c. 
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Przed chatą l\lł<Hlegu tolJa,«:t nr. 137. 207): 
311. 

lltwori, m:1tiunltkn, li",kn! 
wctlr• ty .~yn nPwi tku. 
!'twory, m:lłiuunko, :-;wij rlwir, 
Wt'rl<' ty :-)'11 nr·wi~tkll na pryhir (przybtir). 

Posadziwszy Młodych w clmeie za stół (obacz nr. 294): 
312. 

De tota, .\larn~t·fd;:o, kitajka, 
~zr:zo:- ij JH'j'llt'~la \\·irl l.ntka? 
Tri' lm si:~ nrw l ni:!) JH)t:d) ty, (pochwalić) 
trcb:t ij po ~tolu po:;telyty. 

Po czem ::\IIoda I.Jierze swt•j przydany obrus (skatert) 
stół nim zaściela. S wachy (lo .Jlłutlej: 

313. 
!Je wy hu w a ly, "zr·zo wy wy1laly? 

Strona :\llorlr•,:.:;o: \Vydaly.-uw, wyu:~ly, 
j;tk ,.ia halki kupały. 

~War.hy: f'zomn ŻP ,.je lit' imiJy r•hot' OUilU? 
~trona :\llodP;.:·o: .Jwilysmo .lwankowu Marysiu. 

314. 
( 'zomn·i. wy WiS n c pytajctr, 
ezolw ltl}' sia prypiwył) ( 
rzy my rlohre ho"tyly ( 
Oj jiły·»Jno, ta i pyły-orno, 
ta i tauciuwaly-sruu, 
t.1 i diw<'Z) IlU wy:-;11 ataly-~:;mo. 

Oj odny howoryly, a druhy movczaly, 
ta poty )Jaru!-;t'ilku z ~;oboju wzialy. 

Gdy wiodą do sypialni: 
315. 

Prylctiv szcr~zcń z :;;tcly [sciel, 
ta lipav na postcli; (powala), 
de M:HIId'flka spala, 
tam roia procwytala, 
a wid !l-per' de lmrle lipaty1 
tam bulle upadaty. 

Wracając od sypialni Młodych: 
316. 

llulaj, hulaj, Maru:cczko! 
za kim'c~:~ mułotlciika, 
buLle w tcbe zabawoczka
dytynka malei1ka. 
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W Poniedzia.łek rano, zawijając głowę Młodej w du:lą chu
stę czyli biały rantuch zwany oamitką albo peremitką: 

317. 
Letila bila pawa, 
WRi diwki pomynała, 

moloda )faryscczko ! 
w:-;i diw ki l1rajut, 
kosy wsi maju!, łysz na 1\Iary erzku wpała: 

Rozmyszlaj . flhi, 
czy Jll' ial tohi, 

a trlw ue p1-yjmajut. 

Gdy matka. i cała rodzina pr;,:yJdą obejrzĘ>Ć i przywiozą po
darki na. nowe gospodarstwo (ollacz nr. 182. 210. 26 ) : 

318. 
Pryjif'!l:iły swaty 
. woje dyti(a) piznawaty, 
rzy kalyuoczka, 

r·zy moj:t clytynoczka? 
, 'i kalynnrzka, 
ni malynrwzka, 

czy malynoczka, ly z moja dytynorzka. 

Strona Młodego zaprasza przybyłych: 

319. 
('zuh" wy do na" pryj . tly: 
r·zy • hlih pojitłaty, 
r.zy hori\ ku pnpywaty, 
rzy diwrza pi znawaty '? 

Przybyli do :Młodej, orlpowiadają na to (obacz nr. 139. 20 , 246): 

320. 
·y chlib pojidaty, 

ny borivku popywaty, 
ly1:1z diwcza piznawaty. 
U nas kunu ukradeno, 

na:zu kunu p•Jhyto, pomiatu : 
Ka za kuna z zn:H:zkom, 

ta zabihla za waszym hu. aczkom. 

- ... 
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Do stronni<'y 3. 

I. 

Powierlr.irliśmy, że granice Pokucia1 uienkreślane stale, były da 
WlllCJ o wit'le roz]('g]('j~ze ni i dzisiaj. ~ 'iektrirzy n;\ wet antorowie 
przeci<H~ali je po za łtwy bn:eg llnir•,tru. w Hrzf'i.:lflskit•. Oto, r•o po
wind:\ rlryk Wcrdum w wyrlanym przez lira Liske'go Dt.iPnuiku Po
clrr)ży po l'ol~cc w latach 1G70-lli72 (fl,·zeu·otlllik 1lctltkoii'!J, Lwów, 
l R7G, za m. Sicrpicł·ł, str. 7:,2 i 71J:3). 

"Kozo w a (naletl!<':l rlo wojewody kijow;;kir'go Potockicgo) -
je t to maJe miasto na brzegu jeziora nad rzek:! KoropiPr' polużonc, 

ktrira tu rzl'ka tutaj wypływa, a potem do l'lll!h:~jcc płyuiL•. Wpada 
ona o . ześć mil od mi('jscn, t('g-o rlo Duir·. tru pod wsi:! łW7.wauą tak
że 1\. o l' o p i c r. \V czasie ohlr:żf'nla l'ndltajr>c spalouo rln szrzt,:tu Ko
zowę. fa on n, teraz bardzo main donHiw z ru~kim rln·'' uiauym ko~cio
lem. Obnk wzuosi si~ pusty ka;;ztrl z waL!r't'łlłi sir: walami z r.iemi i 
fo:-~sami, na nil'h kilka warowuyr·h ł111kr1w i tyle palisadr'•w, ilt• potrze
ha do r•brouy przed Tatarami. L\!i.y una ua zarhr'11l mi wspomnionej 
rzeki, a imir. jrj zuaczy po polsku tyle r·o niemierkic Zit•gt'. U ćwil'n\ 
mili na pl'dnor od tej miej~<·owoś<·l lri.y. wips Koz•iwka. en znar1.y tyle 
co niemireki Zir·clu·l i uależy rlo pana ZahuknH'kieg-o . .Tl'stl';my tu na 
Pukueiu (in Pokutia, Zll polnisclt l'okusz). <·o jtst pro\\inry:l, ldrir:! 
paf1 two polskie zatrzymało ml k~ir:stwa muldaw~ki<·!'o, kir·dy takowe 
przyjt:lo 1\ll'Cl'k:! protr•kry~, poprzr•duio zaś w e:llośr·i należało do 
Polski." 

I>alt·j mriwi Werrłum 'na str. 7ti:ł): W rnia~teezkn K ak o In i-
ki ~toji .tar·y t.lrewniany koś<·i·il na W) żynic. Z mir•jsr•:t fp~n dalt:i 
w tt~j ti:llll<'j <lolinic, a potem przr·z 11 )'i)' H•:, .~rlzi<• nil'bawem 11 idai· 
szerok:! dolinc,:, w którPj wzdłuż plyHiP l'Z<·ka Dnirstr. 1 'a brzeg-u .ki 
widać po prawej rc,:r<· o pół mili mia~tr, i zanwk II a l i c z, utl Kąkol· 
nik wielkie pól mili. .lr':o;t to ~tar11stwo, kt•'•rcgo obwt'1d i jury);dykeya 
daleko si<:gają. St:u·oRt:! jc•!<t łl'raz pan Anrlrzf'j Potncki . wojewoda i 
generał kijowt-~ki 1 który zamrk t<•n uin.lawuo kazał ołJwarować ks1t:d-

1) Było to przed saru1! wojn~ Jana 1li przeciwko Turkom. 
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trm fr•i,igraniasfym. Lrż.l un 7.1'Pszt:! i z n:ttury 11:1 korzy . 1111'·m wywyż
szeniu. Pof,;m Jli'7.P7. wyżyn~. i wie s Si<'mikowre (Z c m i k 11 c t') , nale
żąc:~ tlo III'C')hiskupa lwn\l:;kit•g-o, tlaJpj r.'>II'IH ' rni polami tl•l lluhowir 
(D n h n i re) trzy •·wił'rf·i rnlli .. lt-,..f tu wit·ś lor?. kosriola, n:IIPi.l!ra do 
halickieg-o staro~twa i pnloż"na tui. nad rzl'k:! l >nił'i<(l'l'lll. ·· 

.. Dnl:1. :l Rtycznia r lti72 1 przt·pralriwsz.y ~i•: pn lndt.il' )li'ZI'Z 

Dniestr, plaHzrzyw;l IJ:łl·tlzo uroclz:1_jn:! i w zhni.l' olditą, do .l rz u p n 
l a, pół mili J1·~t t n u,:•Jst!'rzko polożoru• w pro\\ inc,Yl PoknC'ir, kt•ir11 
po kRi<:!ltwir moltl:lll',..kiPrn, kird~- In zrr~zt:! pr·z.'.j.:lo Jll'"tl'klorat tu 
recki, doh!d pozozo~tnlo przy Pobt•P, dn kttir<•g-n p:11·1s!11·a przt•d laty 
cale to hi~~two nale:i.aln. Ll'i._r ona po1nit;dzy l lnirstrcm a g,\rami w«;;
~ierskirmi i sirrlmio;_!:rntlzkirmi (tn znnwu :<!'il';;nia Wrrdum ;.:-ranit·e 
Pokuria do prawr~o hr7.('1-!'ll nnipstru ) .1eZIIJ)(il łt · i.y \\' dobrych g-run
tach nad .it'zinrcm i morzarami JII'Zrz. ktlirl' pl~ nic mała rzl'k:t (.iPfit to 
Bystrzyrn.l. NaJrży !Praz rio pana l'otor•kit•,l!n, pntlolskit•g-o ;:c·rH·rala, kttl
ry go nicdawno o!lzipdzirzył od brata swr;::-o g-etwraln<•;::-o wojcnnego 
komiH~arza, kt•ireg-o Poi:H'Y n:l!_lll':l.i:! pisarl.(·m koronnym, a kl•iry ro
ku 1 Gil w micsi<!<'ll kwi(·1J1i11 um:~rl ,,. "'ar,.zawie. ;\liano g-o jutro, 
(t. j. ·i styeZilia l fi72 ml\11) 7. wiPłk:! pt~mpą tntaj pOI'how:lt\ Por! .T<•
zupnlem wznosi si<_: zanwk 1. karniPilll l! f'ol'łytik:lt')'ą. klasztor rlomini
k:u\~ki z pit:knym <lnhrzr zlomln11 a n~ m ko~~·iulf'Ul z kamit'lli:t, otoczo
nym 1\ykł:Hlan;! fo:;:;!· ;\lia~to lll:l i dla ,-jpl,ir 11ały z zit·nri i foR~'<~ 

7. kilku łHitZIIf'llli fortytil-:u·y;nui w bztah·i" mal_Hh ha~zt. W mi<-sric 
i na przrtlmiPst•iaclr zna,itlu.ią "j<.: _jp:-;zi'ZP trzy ruskie knst'inly. l'rzcrl
micścia ;;;! zrcszt:l po wi<:k,..z<'j rzt:,..t·i tln·11 ui:uwmi (]nm:rmi 7.abu
tlowane. ~ 

~Z mit'jsr:t tego ci:H-d<' jrsz1-z1• r•iwnrmi i po wi~hz,•j rzt:Hri n
pntwlwmi pnl:nni rio .l:unnu· ~· (Sa1 11 i t· l') .iP•ln:t mila. Wi1·i! ta z rn
~kim koi>c-iolrm leży nad mai) n t iilrumit•nit•m i nalri.y ilo kijcm~kirg-o 
wojcwn<l). Pott\111 jrRzl·ze dall'j Jil' ZPZ t;ll;i(' platikic· pola i ma hl nekt} 
do "tanislawowa, _j('l]n :t mila." 

n~liasto to ( l-it a n i s l 11 \l 1i w) tlopit'•ro J117NI !lzil';;i<_:rin !:t f_\' 7. ~rllll 
tu na nowo zlmdował W) mit·Hiony wnjpwotla kijmn-ki Andrzr-j l'otoeki 
i na7.wal je podlu~; jrtlyue;:o syna 1-'\l('g-n, IPr:1z d11 unastol1 fllil·g-o pani · 
cza, ktt'orl·mn na imi<: Stani~law ' ,. LPży o11n ,,. ZII(H'łniC' r•'•wnrj pla.
;;zezyznic· w mi .. jsc·u, gtlzi• • przt tlt<' lll st:da n r,.. J.:: l J;o::.t·it'ln:l 11 it ·A Z:~hlo 
ttiw (:-i o h l o t o) , kttir:t lt ·raz . i<'-~ t _it'dllt~ lll z Jll?l·dmi<·s(·. Z trzerh dru
gielt stron _jt-st mia:>to oto\'ZtllW jPziorarni i IIWI'Zarami, przl'z którl' 
płyn in mała l'Zt'k:l n) ~tl'/.)'1':1 i "pada tJ .. fos~y mitjf-kit:j. Fol'lyfikarya 
Ak lada Hi<_: z HZC:sl'iu rP;.:ularn_\ 1'11 l.asi'.t z zit·trll z p:lli~:ul:lmi u dol n, 
:aohiouemi z calyt•h dt:lH'•w. \Vojrwotla z:11nint) l .i<'-z•-Z<' kazat'· 11 yln 
Ż} c fo:Ry i 7.:lopatrzyć _it• w Zt'\ITH: trlłH' !'ort.' t'k:w_\ r·. (:I.·,,, 11:1 li11ia ha 
stiont'm· ma lj() stup tllug-o~r·i . ł'a11 l'r:ttt•; .. i- l 'ora ... -.ini z A ll'inionu, 

') O Stanisł:twowic, obacz Dil'lowski : llod:mk d u C::usu. l' zen-. icc, lti57. 
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podpnlkownik w pir~zr.i ::wnrdyi wojrwo!ly, zbnrlownł tr fflrtyfikncyr. 
W mie~rie znnjclnje ~i~ papir;:ki ko~riM, alr tylko z d1·zown, w którym 
tnk tlln):!"o Oflprawia si~ nnhożeiu;two, n;i, nic h~dziP. znpclnie wykm'l· 
rzony pi~kn\' ko~r·i.".ł z kamirni . in:i. cl ni:r' 7nnwnni':owany. Ormianie i 
R11. in i rzyli O n·ry maj:! takżP po jcrln~·m ko::.l'ielr, :t Żyr1zi bóżnirę. 
Ratnsz stoji na Arndkn C)l;worohorzJh' ;!'O wirlldrg-o rynkn. .Jrst on zhu
clnwany .ink0hy wiPża z rrl:i.nrmi r.n!!·łr:ldc•ninmi, po rz~Ari z drr.ewn, po 
cz~śri z k:1mirnia. Wojr\\'Oil:t 7.:11nż~ l tu także wysoką szkol~ r. pi~riu 
profr~orami. Z:nnrk, na ktrirym on ~:1m · ternr. mie~zkn, jest także tyl
ko z drzt'wn, lrrz jn:i. zwirziono hrlki, reg-1~· i płyty kamienne dla dru
~de~o r.amku o ri~żkirj hnrlowie, który ma . tanąć w południowo-wscho
dnim kącie miasta. \Yojewndn chre go obwarować wic>żami i inneroi 
fortyfibryn mi, jakohy r·ytadel~. ~fi11~to ma trzy bram~· z kamic>nia 
zbuclownne: - na jednej '1. niclt wzno. i . i~ p6łk~i~żyr. Zablotów ,i rat 
jednem przNhnlcścirm: po drngit:i 1ronir> jest hkie :-<nmo, każde z ru
skim knśrinlrm. Po 7.:1 mi:1strm na strzał rlzialnwy na pollHiniowy za
C'lHid, zn:1jdujr sic; pit:kny las rlt,:hnl\)', cli u g-o '·ci około ćwierć mili. 
Tutnj sirdr.ir•li~my przc;z 1lwa clni "PnkPjnie, wRpaniałe traktowani przrz 
wojewocl~ tak na zamku. jak w g·nspqdzir. Za to zntlw pan mój, abbe 
Ul' Paulmiers, ze Hl\·c·j ;;trony pokaz:tl sic: h.'lr<lzo hojnym, rozdając no
wororznr po!lanmki wRzy.' tkim, nawPt na. iuiż;.;zym dworskim służącym." 

"Dnia H ;.;lyt'ZI1ia ZC' ~t:misla11 owa piaf;rzy!--tf'mi polrtmi i przez 
mały Rtnnnirt't C z er z w a zwnny do :\f y ki dy 11 i r c, ptil mili. Je t to 
mabt wieś z rn~kim ko;;eiolrm. nah>:i.;l''a clu St:lJ1iRiawowa, do wojewo
dy kijowskir::o. Potem prz1•z troch~ lPp. zr grunta do Ty~ m i c n i r y, 
pół mili; małe miasterzkn z wal:lmi z ziemi i paliRarhmi na nich, ale 
wszystko w zupełnie wal:!''}lll "it.: ... taniP. ;\la ono dwa ru:kic kościoły 
z ch·zcwa, jr,]rn w mir~c·ie, rlrugi na pt·zprlmirśr·iu. Potr.'·m przez wyso
kir dobre g-nmta, pozosta11 iająr 11:1 p•il drog-i po lrwrj r~re wieś Na
doroim~ (D o r o,; n i r ), a:l <lo Tlumacz:t (P l o m n z), jedna mila. Jrst 
to miastec·zko t:tkie jak poprzf'rlnie, z tnkirnti . amrmi wnlami i pali
Radami. tak sarno ZHi;;zr·zrmrmi. Z J11i1 ~ j"'':l !P!!O przez bram-: wschodnią 
wzdłuż dłur:;if' .!!O jrzilll'a, przrz ld•in· po l"'olmilowl',j drodze prowarlzi 
~rnh:t g-rol•la, ;.;'lziP si~ przrjc · żdi.a prz~ mlynir wodnym, a dalej przrz 
wysokir pola d u w" i (l d z c· r 11 i 111 (z:lfH'II nr• C:rn~zki ) , widkir p<ił mili. 
.Jc·st to pi•:kna wi1•lka \1 iC'.< po (•hll l'iłron:u·h ~zerokirj żyznej doliny 
położona n ~toku pa;.:-tirk~·.w. l:rnnta tu uaoknlo harrlzo hnjne, czarne 
i <lo brr. u 

~Z mic·j-ca tl•g-o l'i:!~lt • takir>mi -atnrmi g-runtami przez wiei; Jr
zierzany (~i" w d~ )l; a 11 ) •lo ls:t kowa (~ak n w} , jrrlna mila. Je t to 
małe miasto, z:tmir:-zkalt• wzc·z s:uną szl:lf'ht~, którc·j atoli od chłopów 
rozróżnić niP 111nżna. ZP "trony polmluiow('j i znchodnirj styka się ono 
z wyRok:! plaszc·zyzui!· z clw1·wh clru~i<·h ~tron ot:1cza je głęboka dolina. 
Potem iy'l.llrmi uprawnrmi pni n mi. w kttiryr.h po lewej r~ee nad stro
mą, ;.;l~boką doliną wiclzi ~i c: . toj;lr'y pi1:kuy 1.amek D n m s c h i t z (?) 
nazwany, do pana Gruclzi!'t . kin!!'o nalr•ż:!C')', wraz z mah! wAią na dole 
w jarze (może Dolin:~) . Dal<'j przybywa si<_: do wsi z ruskim kościołeD" 



~iPkierzyn, ]Pż:]_rrj na hr7.!'!!'11 J)njpQtrn pomi~rlzy Sh'OlllPllli SkiiłAmi: 
m:t to hyc od Tsaknwa rwirrt' mili, n wire o!l 'I'łnmnrzft t\"lko iedm 
(·wler!'i mili; mimo to jc·rlnnk .krłtallśmy rfro~<2 t<2 ~zr·śr; ;rod;, in do hrym 
klnsrm koni n:1nyrh, n potr'•m mn,..iPłi~my 7.110\\ll wrr'wil· rln T~nknwa, 
ho llniestr w mirjsrn trm rlla ,..zvhkośr·i zwri.nnr~~' hira-u 11if' hvl doM 
-;i lnie z:tmarznir:t;·: trzrh:t zntt'·m ),ylo ~zuk:t(: ·wi<2r·;·.i plaskich w~·h·t'Z('ży." 

"llnia (l styeznia z mir.i>~f':t te~n przez w~ sokir• żyznr poła, tu 
i owdzie poprzrrinane ~lt:hokit'JUi dolinami, dn l' i o t r· o w a, pr\1 mili . 
.lP~t to wieś lrż:!ra 1111 Rtokn pa~rirktiw n:ul Dnir. trrm, otoczona pi~
knemi gnmtnml. Potrm przrz takir s:tme pa~,'n·ki, z kttiryrh W~<Z~?dzie 

patrzy~ z na rlól na Dniestr, do Xieżwbk (N i e z e w i t z), pt\1 mili. Da
lej bardzo stromą górą na rlr\ł do rzrki, gdzieśmy 8ię po lodzie przez 
nią przrprawinli, ~potyk:lj:1r' pn dru~ic·j 'tronie wieś Luk<: (L u k o w), 
oddaloną od pnprzerl11irj tylko na ~trza! armatni. Ohie ~;~ małe i na
leż:! do pana Potorkir;.:-n. wojewody hrarłnwskir·;:o. PntŁ·m samcmi ży
znemi uprawnemi pniami aż cln Potoka, t]wie mil<'. O ćwir.rr'• mili od 
Luki znarznie si~ zakrzywia Dniestr, zakrzywhvszy si<: zali od Pintro
wa do NiezwiHk i dalP,i za !!'mi w:;iami, .~l'i;!g-n ~ir: 7.tHiw na strzał 
z mm~zkirt~· dalt>j i twor1.y tym ~;posob<'m prawie wysp~, mającą do 
mili drogi w obwodzie i pnł:!rzoną tylko wązkit~m ramiruieru z resztą 

lądu. Tutaj po praw<'.i r~re na mnlrlawsk i ej stronie widać wit·~ Korniów." 
~ P o t ok jeR t to mali' mi a to, położone narl llnlc!\trcm po stronic 

podoi kiej 1
). Ma ono papiczki kn~eitil z kamirni zbudowany. Zamek 

połozony na połll(]niowym koricu, jeHt także kamiennym murrm oto
rzony i czterrma wiPż:uni ohwarow~ny. Pró('z trg-o mają Grecy czyli 
Rusini kolwirił na przerlmif'~t·iu, a Zytlzi hriżuicę w mie~c·ie. Cały rthl 
T'otockich, w Pnlsce ha niw makomiły, wywnilzi swr'>j prH'7.ątck z teg-o 
miejsca, ktt'trc trraz ual!·ży r1o Potor·kit·~o, wojc•wtHly h rat! a wRkirgo." 

"Potem przez tlobrc grunta wztllnż malej rzrki K rz c p a (Strzy
p a) do dwtieh Iichyrit wsi Sokolowa i Husiłowa (H u s s o l a) trzy 
(:wierci mili. Dalej, przpz niezmiPmit• strMne ~kały i wysokie grlry, 
przez kt1ire plynil' jrsZI'ZC mała rzrka 1.i"~t tn :->trypa), do .lazlowca, 
pół mili. Jrst to rloM· wi"Jki(· miasto po obu slron:tl'lt dlugil'j rloliny, 
pnł'lżone z pr7.1'dmiC'lir·iami na. małyr·h wznoHZ:!<·ydt si<: tu pagrirkach, 
g-dzie płynie r1.eka Olrhowiec (V i o l o vat 1.). Z.amrk wznosi sit: o 
strzał armatni u a za('h<ill od miasta na t•~ohnym p:tgtirku, który nu 
poprzek od g<ir sifiga w dhr~:! dnlint:. .IP.~t wit>lki, włoskim spo obem 
z wy~okimi murami , Jllaskim darh<·m l wielu kominami riolirze zbudo
wany, ale juz na pt\1 spustoszony. Na zaehodnit•m przt'tłmie,;ciu znaj
duje it.: kamienny ko;;ritH i pnrlobny w miesrie, grhic także Ormianie 
mają swój mwhny kosrit'•ł, a Ż,ydzi Lt'•init'<?· Pnic7. tr~o jrst jeszcze 
kościół na wschodnicm przedmieściu." 

') rodano to mylnie, oddnlonym IJo\1 iem jest o dobrą nulę od Dniestru, 
i bliższym nawet Strypy. 
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Do stronnicy 6. 
2. 

Baby kamienne. K .. !.Ule (Mythol. slou:ia1is. Poznań, 1880, 
str. 20!J) przytaczaj:lr wyj<!tki 1. <Ldr!.t En stachego hr. Tyszkiewicza: 
Rzut okn na żr1itlla archeologii krajowrj, powiada: "Od Karpat do 
Dniestru zostały boiyszrza zniszczonr, kt1ire się znajdowały umieszczo
ne u wirrzchu tych mo,;ił, ale od Dniestru aż po Kaukaz znajdują sig 
dotąd k:lmic·nne boży.;zr·za, obja~niaj:!C<-' znaczenie tych mogił. Od Po
rohów Dnieprowych ku Karpatom rozchodzą sit:: w kilku szlakach te 
mogiły; i tak 1 jedne w kierunku czar n e g o s z l ak u 1 drugie w kie
runku s z l a ku k u c z m a 11 ski .c g o, trzecie przechodzą na Bessarabią 
a ztamt:1rl stepami ~Iultan a.i, po w:tł Trajana na uj:Sciach Dunaju. Od 
tego ostatniego szlaku przrcłtorlzi inny je~zcze, ku Bukowinie górzy-
tcj, zwany s z l ak i e m Konstant) n a na \\' arn~ (?) do Siedmiogro

du; ten przeci:!gni~ty dalej Pokneicrn wychodzi na Buczacz do Lwo
wa i hywa W o l o. ki m 1 Ormij:uiskim zwauy." 

A. Podhereski toż samo prawic mówi u H a b i e C1.)'łi bałwanie 
stojącym na wierzchołku ogromnej mogiły (na Zaporożu) zwanej To w
s t a. Lud okoliczny zachowywał go nietykaLnie, przypisując mu taje
mne opiekuńcze wpływy na okolicę, za co rządca miejscowy kazał go 
na ziemię obalić. Lecz gdy w r. 1833 i 1834 nastąpiły z powodu nie
zwyczajnej posuchy, lata ciężkiego nieurodzaju i głodu,- lud tłumnie 
zebrany, w przekonaniu, że tajemnicza ta protektorka wróci m u 
d es z e z e i urodzaj e, z wielką czci:! podniósł i na. miejscu ustawił. 
Wtenczas prawowierny rządzca, obawiając się powrotu balwocbwalstwa, 
kazał jej urąbać głowę, która dot~d wala t~ię u nóg tulowu. (K. Szulc 
MythoLogija sław. 18ł:S01 str. 15 9). 

4. 

Herkulesbad bei Mebadia w Węgrzech (przy wrotach żelaznych). 
ą tu starożytności rzymskie. K. Landsteiner powiada (1881): "Drr 

Lrouzene Ilcrcules au f dem J\fa1 ktplatz hat mich nich t so interres8irt 
wie der Re s t de& altrOmiHchen Ilcrcules in dero n Frt•iuade fllr Mlin
ner." Er ist freilich von dem F'elscu kaum mehr zu unterscheidcn uud 
ganz unbegreiHich ist es 1 dass man ihn nicht mit eiuem Eisengitter 
umgibt, um ibn vor den Bauern z u achlitzen, die noch im mer Stucke 
wegschlagen, um sie ais Reliquien mitzunehmen. 



Do stronnicy 12. 
5. 

Przytaczamy tu l.olllnil! o olweuym stanip mi<lsL naszych 1 wyrze
czone przez pewnego JHHlrr•i:nc~·o, kV•ry lubo wiuocznir złe ich tylko 
upatruje stt·ony 1 wymia Hit: j<•tlnak w tipon;oih do~yc trafny i charakte
rystyczny. 

List ze Stanisławowa (r;.asop. Kraj '1. :30 gnu.ln. 11-!70). .Mimo 
woli zacząłem od og<ilnych uwag, a m:aadłcm do pisania o rniastarh i 
miasteczkach. Iówi:~e w popr;.t•dni<'.i korc:.ponoiPtu·yi o wsiaclt i ude
rzającej mno;;o~ci k:tr<'J.<'tn, z:tpomn i alem o nieocł b!r·wćm godle kaid ej 
karczmy wi«bkicj, o l;tuli!'y owHjmi:~i<!f'Pj m•>i:tHhc dostania tytuuin i 
cygar. Na wi~ksz;! skal<:, w spu-.oib w i•:<·<~ plasty<·znir oddany, spoty
kamy Rit: w miastal'lt ;. tt'•nt satnf>ut. - l'r;.y wjPi.d;.ie tło miastcc1.ck 
naszych, w miPjseu ~l·iwn\~m śr•)dkowt'·m spotyk:uuy sit: '1. sicdliHkinn 
pro p i n a,. j i, obok n it·g·o jt·;;l f p t' l a g (\' 1-'l'i:t;.;-, wyra'l. tcclllli<'wy han
dlu tabaczucgo1 \\";.)s t ko Jll'il w i•• W) l:!t·wie w po;.iadaniu żyda), da lej 
loterya. I<ot>('ioła luu r·crk\'i pulrt•·ha. swk:u··; pozna\· je wszakic
choć z trudnoscią- uto;i;ua po ni<·k~-;ztaltn)t·lt i czt,:;,lo wai:!CY<'h si<J 
w'lciycacl.J (i kopulac·lt J H z. kol y zaś \\ i.adt·ll ~JHii'!tih nic odnajdziesz 
bez przewodnika. Tak t;it: przed!>łllwi:t.i<t na~zt• 1011ir•jszr• JUiastcczku; 
w wit,:kRz.ych, jak 11. p. ~t:lltil,lawriw, In !'<lilio z.anutuwac wypada. I'ro
pinacya z rozotrzcloH• mi Jl" wszystkich zaulkat·lt ti lp1111i 1 terlagi w od
dzirlnych na ten cd s t:~ 11 tanyrlt łllldkal'lt; lolr·ryc '1.<' ;.:nacu!cemi ta
blicami i (JI'ZCJH•wit·dlli<! >.z.t·Ja:śc·ia; k:mi:trnit·, piwiat·uit·, wsz<:dzie i za
wsze t>toj:1 otlliorcm od g·odztll l':tllll)<'lt do pl'ii:tH~ nocy 1 bo do godzi
ny !ł !uh :1 nad raHcm. .Jcdtu·g·o 1. ziolllkli\~ na>-tyeh, wjeżtliaj:lcego 

po raz. pierwszy do l ':11~' i. :t, Hdl'l'Z) la mas. a najniinorotlniej~zych afi
sz<iw, tak dalc•ce, ;i;r s i<: III t' \\:dl :t l 1\')')1011 ic·dz.il't'' ;-,t~utnwczcgu zdania, 
ie tam łlHh:i<• u i<· nit• rohi:t, t) lko si•: ha w i:[. Przekonał sit: jednak 
nicbawc·m, że nig;dzie tak uic· war·llj:[. l'rzy \\jci.d'l.ie do miast uaszych1 
jak u. p. do l::ltani&ła\\'0\\ a, z rodz. i i· bit,: moi· mniemanic (zwłaszcza 
w człowicku uieobcznauym z tukj;;z<•tni stmmnkami) 1 że tu ludzie: głó

wnie pij:!, palą i szczt,:Acia w losach gier szukaj:[. Ni wiem, czy dłuż
szy pobyl zmieni to ruuielllauic, jak u ziotuk:t naszego zruieuiłu sąd 
u Paryżu. Wrażenie pozo;; taje·. - Jddi 11 yolmlzić suLic mamy miasta 
tćm, l'l.ćm nnt· ·:! \\ ::.:[sit·duiclt 11:1111 l'ru;;aclt a nawet i w Au~tryi sa
mej, to nicstl'ly naszym ~;ałi<"yj~kiu• l•anlw dv tt:;o daleko. \V naszych 
miastadt ni;.<tLdr nit· \\ itlzillt) f) t· h o;;ni:.k, jakit·mi s\\ iccić dla kraju 
powiuuy. Wyj:1tki ledwic si<: zaczyuaj:i poja11 iac. ~pułcczctitilwo mil0-
okie ledwie tm: Ludzi." 

6. 
Uzal:lopi;;mo Lwowiauin (lt:i37, Tom 11, str. li!.l) podaje powieść 

Judn z<·brau;l pl'Z<'Z b . .M. llarasi,.\1 ieza p:troeha, w Hłow:ll'h: 
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Z a wał 6 w, nicdawneroi c za y ~;il'dziha ksiąt.ąt Mnkowicr.kieh i 
Jablonowskir.h ( tlzi{! wlasno ć lit' .• lo~zyn kir.j), jak mtiwią mit:dzy gmi
nem, przrtlmic'rir halickie i tlla poloi.eui:t wcgo za wałami halickic
mi "Zaw:~łowcm" zwane; tt•r:tz •·ałkirm zapumn ianc i lrdwiP od kilku
nastu rodzin i.ydow~kicłl, po uajwi•:hzrj t'Zi_:śl'i pod dacil<·m lomianym 
zamieszkane. Leży ta ubo;_;-;\ miPśrina w uhwotlzic Brzcżalt:;kim nad 
rzck:1 L i p:! zł o tą zwauą, i jak sit: zdajr, hyła niegtlyil al ho CZ(iścią 
miasta llalit·za .• alho rtiwno<·z<·:.nil' warowni:l t•zy to k. ięria, czy jakie
"0 możnrgoo pana ru,;ki('g-o. W.lawiouy ZW)Tit:ztwcm i o ·wobodzcnicm 
okolic tam<>r:t.n)'l'h ot! napatlt'm·, takow~.: puwi<·.· ć przcka:r.ał na;;zym 'cza
som: Buniak, dla wz;;-anly "zbój olodywy" w gminie zwany, napady 
czynił na w:;ir i mia~ta pobli kir. tej okoliry i w:szy~tko żyj:!CC niepo
koił. Najbard~:irj ubirgał SI<: za lup!·m pokonanych mieszkat\ców, z któ
rego utrzymywał :siebie i • woje wojsko, koczują!' e pomi~dzy wynio le
mi pag•irk, mi ze strony pnhuluiowt•j Zawalowa, czarnym lasem okry
temi. Za rzek~! zaś Lipą- zlot~!, od wschodu, na tćm . amćm miejscu, 
to je t na pagtirku gdzie zamek prz('z k. i:!ż:1t Makowieckich póżniej 
wybudowany, po dzis dzień zamir 'Zkaly, dla obrony basztami i mur m 
obwarowany, z których tylko jt'tlna oralala, gtly reszta rozsypała się 
w gruzy; ott'•ż w tt'·m sami·m mit~S!'Il, k:iąże ruski, p:m i dziedzic tej 
krainy, u zykował we wojsko na odp<ir Buniaka. Jednakowoż poznał 
k iąt.e sw<'j:~ .labą siłę, nico<lwaiał sit: tHIPrzyć na przeciwnika wcgo 
i długi cza nic bez . tradm i powątpit•wauin zo ,tnwal 1 dopóki nare
Rzcie w c A n i c pr z c 1.. s t ;tr u R 1. k a s<.; tl1. i w c g o tło' attaku zaclu;co
ny i w s po 'tih, jakowym go i z kt•irej ~;trony począć ma, nauczony, 
nazajutrz z nirwypowie<lzian:! t11h1:1~ą atak rozpoczął. tarczka była 
z obu . tron uporczywa, nakonirc· Buniak pokonany i woj ko jego po 
<'Zt;.'Ti rozpr•i. zonc, po cz~sci w LipiP·złott•j ZO!ltalo zalopion . aroemu 
naczelnikowi lluniakowi g l o w 1.: ot.lcit:to, która z miejbra potyczki k o
c ą c (toczą r.) sit: u,. h n d z i l a, i l<••lwil• na tćm polu co za miastcr.z
kiem Ty~mit•nit•:!, dop<_:d7.0II:! h) Ja; ;d:!•l to mit•jsce nazwano n P o h o
n i ą." Tył t• tylko słyszah•m z ust tutPj,.zt·gn pn ·pół ·twa. 

Ksi:!<lz Joann i ki U a lato w ·ki :m·him:uulryta ( 'zcrnichowRki, w k iąt.
ce pod tytull'm: J.' o w e i c b o około r. 1 GtiO w narzeczu ruskićm na
pisanrj, mtiwi w 'udzie l i tym , i.c> nit•"tl) s w rzasi napadu Buniaka, 
iuarz('j Bati'~O knila tatarskit•go wnj<·woda z zil'mi ru~kirj Roman wy
~;zcdł zy naprzc>ciw nicrro i okopawszy it: trzema wałami pod llali
('Zem, zaclu;rony we :n i e prz z po tai· ·w. likolaja arcyhi kupa, v.y
sz •dl z okoptlw, ud rz) l i odr~ual onlt,: tatarbk:l i na miej cu ich klę· 
11ki za Ty:micnic:l rerkic'' Bogarodzicy a mi~,:dzy walami cerkiew św. 
likoJaja postawił. 

Nadto': Krajowej ~aliryj:kii·j •ra.buli, ex lib1·ojond. 
lOU pag. 10!1 znajdujemy, i.c kirtly~, .10. ksi:!ŻC Roman z udzielnych 
książ:!t ruskich id:!t'Y Ostrnwsld ksi:!ŻC n brat mdzouy N. króhL jmć. 
Dani la halickiego, .''wiątohliwy w jrtlnowirrnym z knśl'iol m rzymskim 
iyh<·y ohrz:!dku, :r.nió~t. 7Y J,.o.Tinla kraju nirprzyjaf'i<H pogan , maj:!C 
prt.) ~ołJic z ich wojt-.k:uui k i<!l:lt Uymitm brata i \\'a:.yla b:ynowca 
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Ostrogskich, to jest solo!lywego Bnniaka inaczej Sclodywo albo w s1 u w 
dziwowiska, ksi~cia i herszta Polnwców to jeRt . Po<lolan1hv, i na 
tćm miejscu, gdzie monaster 1rzyma ~i~, osypawszy ukopami dla Hi l 
nierównych , a z drugiej l:itrony Złutej-Lipy kędy dziś widn(· zamek, 
także jako dawne wały pokazują przez 3 dni onego dobywając, ~w. 

Mikołaj biskup, będącemu z rania na modlitwie, krzyżPm lc:i:ącrmu 
ksi~ciu Romanowi w prumicniaeh j:1snyrb pokazał sit: n Pow!;tffi'l, wyjdź 
z okopów, stocz bitwę a zwycit~ży~z, uo jest wysłuchana prośba twoja." 
Na ten rozkaz, natyehmiaRt ruszyło wojoko Homan:1.,, k~dy stara ka
plica· na górze mona8terskiej stała, na g:lowę nieprzyjaciela gromić po
częli, jako i znaki mogił tudzież dol~··w dotąd ~wiadczą, goniąr go ku 
Dnie. trowi t. j. od Tyram, tam nicmalu apioniwszy niPJll'zyjaciela, 
przepławił Dniestr, l:lauH.>g-o wodza dostal, łeb mu uri<!Ć kazał, ciało 
spalić i proch w Dniel:ltr wysypać, gd;de nazwane od sławności micjsre 
n P o h o n i a~ pod Tyśmieuicą. .Jcszl'zC dalrj za Dniestr zagnał resztq 
nieprzyjaciół w góry, w dawnym prapradziada meg-o dziedzictwie, kędy 
go ad internectionem zni<i:l:>zy, drugie rniej:;cc nazwane "l'erkinsko" 
dawne dziedzictwo przeswictncgo domu Jabłonowskich, stanęło. (Tu na
stępuje zapil! konwentowi s. lhzylcg·o W.). 

W u~cicc!J ludu okulic naddnictrzai1skich, kn!ŻY czasem taka 
śpiewka: 

l. Szczoż to za dywy! 
może Buniak 1:1ol:ulywy ( 
każut jebq czereda, 
pryszła nas wyłmaty. 
Lyszo dadut jemu znaty, 
kuda bude utlkaty, 

hoj na na, 
Buniaka! 

2. Ej berut sia do ncho 
kniaż Romau, bojary, 
a szczoż hudc z neho, 
gdy pide w prehony. 
Ot wtikajct hołowa, 
za nym hiżyt czereda. 

llołowa Buniaka 
zdrast wam Boże, 

wżc nasza. 
Ten sam Buniak czyli Baty-chan tatarski w roku 1180 napadał 

także na Plclinibku1 kt:dy był zamek, siedzil.Ja k:;i~_:żnej Heleny. Liczne 
szkody zdziałane w Rusi czerwonej i jego barbarzy1bkic z ludem obej
ście, dało mu imię Uuniaka solodyw<•go. 

Do s tronnicy 26. 

7. 

W artykule: Szkice z BiałeJ - K1'ynicy, Rtolicy Metropolii Staro
wierct)W rossyjskich (na Bukowinie) przez i\1aryana Gorzkowsklego, 
(umieszczonym we feljotonic Czasu krakow8. z r. 1881, nr. 1H, 145) 
czytamy : "Kołomyja i jej okolice za. iedłone s:! przeważnie żywiołem 
rusińskim 1 chociaż nicmało tu ·ię znajduje równi d Mazurów, którzy 
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z dawoieji!Zych czasów tu siQ osiedlili. Tak mieszczaństwo w Kołomyi 
jak również wieśniacy w okolicach są P o l a n i e, których zwą M a z u
ram i; odznaczają się dziś oni już tylko wiarą, to jest rzymsko
k a t o l i ck i e m wyznaniem, ale będąc oddaleni od swej pierwotnej sie
dziby Polanów, koleją czasu tak się zmięszali z jedno- plemiennym 
swym ludem Ruśniaków, iż dzisiaj n i e u m i ej ą już nawet mówić po 
p o l s ku. Nietylko więc Mazury osiedleni w Kołomyi, lecz i dalej po 
wt~iacb nawet, swą spowiedź w kościele przed rzymsko- katolickiem 
księdzem odbywają p o rus i ń t! ku, nie mogąc już się dziś inaczej 
rozmówić.- Co większa, żeniąc się z Mazurkami, odbywają śluby tam, 
gdzie panna-młoda zostaje (mieszka). Ztąd biorąc śluby to w koście
l e, to w cer k w i (unickiej), stósownie do tego g d z i e .panna- młoda 
jest z a p i s a n ą, potomstwo swoje także zacierają, bo synowie idą po 
ojcu a córki po matce. Z tego powstają całe rodziny, składające się 
razem z uniekiego oraz rzymsko k:Ltołickicg6 obrządku, mówiące po ru
s i ń s ku." 

.Zdaje się, że okolice Kołomyi muslały być już od dawna zasie
dlone Mazurami; bogata ziemia, granicząca niedaleko z Bukowiną i 
stepami, gdzie wszelita wolność osiedlenia się do niedawna jeszcze za
chowywana bywała, zcią""llqła po różnych politycznych lub społecznych 
klęskach najrozmaitsze tu osady. Tu się pierwotnie chronili i ukrywali 
różni zbiegowie !podobnie jak ptiźniej i w stepach Chersońskicb), tak 
dalece, że osiedleni tu z Polan przybysze, do dziś dnia jeszcze prze
chowują nazwiska na s k l zakończone, a więc zdradzają swe poebo
dzenie szlacheckie (?), pi) mimo, ł.e mówiąc ciągle po rnsińsku, jilż się 
po polsku nawet nie mogą wysłowić" 1

). 

Do stronnicy ł8. 

s. 
Nazwy ruskie wstawek czyli płeczyk włóczkowych sposóbem haf

tu igiełką (hołka) robionych , łatwe zresztą do zrozumienia 1 wskazują 
na podobieństwo hl>flowanych na nich wzorów do pewnych przedmio
tów, n. p. do ząbków, kopytek, główek, wąsów, czubków, kiełków, 
krzyżyków, gwiazdek, róż, maku, pawich piór, łap : grzebieni i t. d. 
Wyrażenie: r isk i e, oznacza ob -lamówkę, to jest brzeg czyli rożek 
wierzchni (już to węższy już szerszy) każdej wstawki . 

1) Dodamy tu, iż w 17tym i 18tym stuleciu uważano za stolicę Pokucia 
Stanisł,lwów. Hsquet (w r. 1700) powiada: ~Der Bistrita-Fioss, welcher 
nach Norelen łłiesst, gAht in der Ebene zu dem regulairen festen Haopt
stidchcn von Pokutia, Stanielawon (Bfiącbing's Geographie) vorbei." 
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Do ~tronnicy aO. 

9. 

Sposób budowania rti:/mym podlega zmianom, wc·<llug 0koliczno 
ści, do khiryeh zalil'zyć trzeba i grunt także, miejseami pełen jarów 
i nier6wnoi;ci. S}! wszakże p wno zasady, któryeh prawic Wt>zpey wło
ścianie si~ trzymają. I tak: l) ('h alt~ stawiają t lo poludnia, jakikol
wiek byłby stosunek jej do drogi. :ł) Drzwi wchodowe i okna również 
umieszczają od południa. :l) Jedno okno winno hyc od w~chodu słońca. 
Gdy w jednej chacie są dwie izby mieszkalne przedzielone s i c Ti m i 
(sienią), to druga izua ma jedno okno na południe a drugie na za
chód. 4) Około tych okien włościanin ustawia swoje stogi, kosznic~, 
a zwykle naprzeciwko okien południowych w pt•wm'·rn oddaleniu staj
nit:, w k!!irej konie lub woły >;il~ mi!·sz<"z:~. C'hlcwck na ~winie osobno 
buduje; ale to już bo;racz, który i, winie w eltlrwku trzyma; zwykle 
bowiem locha z prosi~tami je~;t członkiem r!Hlziny i w izbic mieszkal
nej przebywa '). 

Wewnt:trznc rozporz:1uzcnie chaty jest taki l', jak to opisano na 
str. 57. Kąt mi~dzy oknami jest miejlicem honorowem, i tam po nad 
lawami wiszą o h razy świat l, te ],t,irc najwit:kszej doznaj<! czci, cho
cia.ż obrazy różnych swi~tycl1 i po innych takle ścianach są rozwie
szone. Innych obrazów chłopi nie nabywają, jakkolwiek dziś, s potkac 
już można u niektórych Cesarza i Ccsarzow(: , lnb obrazki przedsta
wiające żołnierzy anstryjackich w manJzu. 

Do stronnie)' 104-1 l S. 

10. 

Ant. Nowosielski w Dzienniku Wm·.•zm,•skim z r. 1H5·l (nr. 99 
do lO i, Kolada i Kupalu), zamir.Rzrz:t kol~d<:; n 8tworzeniu świata, 
zebraną przez J. W:tgilcwicza z Czcrwoncj-Hu,.i, z nad lJnir·stru: 

Koły ne buło naczalo świta, try holobuliki radoi1ku ~>adiat, 
tohdl ncbulo neba ni zcmli, radoliku sadiat jak świt snowaty: 
anołem było synicjc morc, "'['o gpustimo~>ia na dno do moria, 
a. scred morla zełr.nyj jawt'•r·. to dostanemo dribnoho pisku. 
Na. jaworonku try l.ll)łoboliki, Dribnyj pisoczek posijcmo my, 

')Bywają i doły na przechowanie kartofli (wantlchurka, buriszk:1), 
lecz nic tak hcznc jak w innych, ul.Joiszycb w dol.Jre gruntA. okolicach 
Galicyi, gdzie kartofel główną pmwie Htanowi strawę. 



to stanet' sla nam czorna zemłycia, 
to dostanorno my zolotyj kamen. 
Zolotyj kamen posijemomy, 
to stano' sia nam jasneje nebonko. 

34:9 

Jasne nebonko, świtłe sonenko, 
świtłe sonenko, jasnyj misiaczyk. 
Jasen misiaczyk1 jasna ziróycia, 
jasna zirnycia1 dribny zwizdoóki. 

Do stronnicy 141 

11. 

W i e l kan o c.- Angolo De Gubernatis w swem dziele: "Zwierzęta 
w indogermańskiej Mytbologii'" (niemieckie wydanie Hartmanna, Lipsk 
1874, str. 562) powiada: Perłą, której ptak w mierzwie szuka, nic in
nego nie jest 1 tylko jego własne j aj o 1 a jajo kury niebieskiej jest 
słoilCe. Jaja, jakie się je na Wiełkanoc i z którymi się wiąże tyle 
zwyczajów, pieśni i przysłów, mythologicznie ze sobą się zgadzających 
przedstawiają zmartwychpowstanie jaja niebieskiego, symbolu obfitości 
i słońca wiosennego. Kura bajki i powieści, niosąca złote jaja, jest 
kurą mythiczną, ziemią, codziennie obdarzającą słońce życiem. Przy
słowie łacińskie mówi: A b ovo ad malu m (od jaja do jabłka 1 - od 
dobrego do złego). Słoi1ce jest jajem z początku dnia, a jabłkiem wie
czór w zachodnim ogrodzie Jlespcridów. (Kaz. Szulc 1 Mytholagia sło
wiańska. Pozna1\ 18801 str. 88). 

12. 

Czasopismo Linz'er Tagespost z Sierpnia r. 1881 opowiada, iż 
w czasie silnego pożaru w Rustor f (w Arcyks. austryjackiem) 1 który 
poch1onął kilkanaście domów : Dle Magd eines Bauera wollte den ar
men Thieren im Stalle zu Ililfe eilen. Da kam jodoch die Blluerin 
.derselben in den Weg mit dem Auftrage 1 sie (die Magd) sollte licber 
sogleich das g e we i h te E i suchen 1 dassełbe dann in's Feuer werfen, 
urn darnit mit eincm Małe dem vernichtenden Elemonte den Garans zu 
machen. Vergebens suchte nun dicse nach dem geweihtcn Ei- inzwi
schen aber verendete fast allcs Vich (bis auf ein Pft'rd) im Stalle, 
und was nicht todt war 1 musste am folgenden Tage geschlachtet wer
den. Al~;o 1 ein gewcibtes El wiil'e der beste Ersatz fUr eine Feucr
spritzo. 

1!3. 

Barwami p~nującemi na skorupach pisanek po kuckich są: żółta 
i czerwona; często także ukazuje się barwa czarna, a niekiedy i ciemno
zielona. Linije konturowe kaidego na nich rysunku (wizerunku) nazna
czone są biało i niezbyt cienko. 
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Pn'trz Akadrmii l lllirjc:tno .~!·i , pos iada taki:r i Muzrum IPPlmil'zn•t· 
Jll'll'lltp;lowr. Hra Bar:wirr·kiP~n w 1\r:tknwif'. zhi<it· potlohnyr·h pis:mrk 
z widu okolic Hn~i, a wsn'•rl nil'h i z l'nku!'in porh01lz:!r)'f'h. l'osi:ulaj:1 
je r!iwniei i muzea LwowskiP. 
' Pewną lirzbc: wizc•runkriw na pisaitkarh wraz z ir·h nazwami na
d('słał 11'\ID Jan NikityRzyn rliak we wsi llororluir·y nad Hnicstrem 
(blisko Jlorodrnki ). Oto H:l owe nazwy: L ('erkowei (!'erkir.wka). 
2. J)zwin (dzwon). :j . Hyskałyki lrydclh ). 4 KutaKy ( kut:t~y). :i. I'o
powi ryzy (ksi~_:iy ornaP. (l Hizkit' ( rnżki ) . 7. Kalytkir (kalc·tki ). 1-1. 
Barda (6irkle ra). 9. C 'hrro;;t (krzyż . l U. Paska ( pa~<·ha . 11. l'yrcrwa 
pozdoYżna (przcrwn podłni.na ) . l:.! l 'yrrrwa prosta (przerwa prosta). 
l :1. Pyrerwa kurzirawa (przr·rwa kt:rlziPrzawa). li i l :i. :.;Mok kłyJ·t 
ciw ( cztćrdzirs<'i klin<iw) )li. ~lntow_yki 1 motnwirlla ). 17 i 11". Pyrypły
ty uiżka (~plt•einue noiżki } . l !l. Kut'ziri (k,:tll.iory) :łl! i :.!L Klnrzky 
(haezyki). 22 i :.!3. H.nżi ( rt'tża, _::11 iazda . 21. Z:wuzdyki 1;.:-wni.!lziki ). 
:!!'t. l'ozdovi.na r<iżi (pndln:i;na n 'oż;t ) . :!li. llryhit't!·i (;.:-rzd1ic•nic•). 27. 
Jlrahli (grabie). ~H. RI_n11aki<• l słimaki ) . :.!9. Harani rolty (b:tr:wie J'O · 
~-i ) . :~o. Wynowyj lyst11k (winny lisff·k ). :; l. 1\iPt)'!'i (ltukiPt ). :1:.!. Kwit
kil' (kwiatki ). :3:~. ~tOI'ZPII:I ltynda (Z.\1 ita \l~tt: .~·a ) . :11. l'ysani rnkawy 
(malowanr n:k:my). 3:"1 . l\uri1·zi l:d1_v f)wrz" lapy 1. :l!i . llnsir·zi laby 
(gt:sir. lapy). :11. J\ar·zit·zi ~zy_ji (k;tezr SZ)jt •). :)H. ~:t_j:t! ' 'Zi \llll'łl:t (za· 
jt:<'ZI' Hłntl1y ). :l!l. Bysahj (sakwy, \IOI'ki pothnijJll'. 1fl. Hysalty z łap 

kamy (sakwy z łapkallli ). -U. Rawlyky. 1:.!. l'ara. oli (parasole). ·13 
i 14. Sosna (swma). l.'i. Sosna drilm;t (sosna mała) . tli. Oliyrkie (o 
gJrkiJ. 4. 7. Wolowyj syk ( ślad 11olnwe~n moezu). 

Z wiurunków tu wymicnionyt·h, z.rla.i<! sic_: nam niekttit·c być . u 
tworami osobistej 1 Lnj•wj t<· goi. diakn. wyobraźni 1 ruianowicie nr. l 01 

441 45, 461 47. 

Do s tronni<'' 1 ~3 . 

l l. 

Or. K.nm Szult : Jf,ltlhuluyirc ,,/un·imlsl.-a, l'o:t.nat't 1 l HH() str. !1:3, 
tnciwi: Pewien rn<haj t:lll!'<ill' jP. t lakZr• je,zrze niPudLl<'ZUym ull swi:lt 
wiclkanounyrh. Po :-kolwmnćm ualtnil·ltsl \1 iP, spoi.yf'ill i zinŻl'llill ~Wi!> 
ronki na g-..ubach rodzinuy<'h, rnZJHII'/.)'Il:tj:l ua r'nH·ntarzu In h kosl'ic 
lisku zpbrani chłopcy i dzirw<'z<:ta, kai.da plrt'· osobno, wzmiankowane 
tllltre w ten spQsuL, i.r <'hlopt•y ~i1: niby z<• Rwoj;l l:lilą i zn~cznoilcią 
popiRują, dziewrz~ta zas wziąw~zy _jr1l1H: Zf' !ill"j'rh I'ÓWiennic W HrOdrk1 

w koło ni<•j t:u·H·zą i śpiewaj:~, hi<•ni<! i matk:1 ją mianuj:!<', a ona je 
swojf'mi rclrkami. Przyptimina to km,.tów i koryhant•iw, po~wil~!·aj;!rych 
~i!: sluihir• Ws:t.r\'łtm;ltki, pniP~:I.i;!c•t •j ;.:-ltiwnir na lizalon)'!'h l<~ftrach 
na jrj czci;(·. ~łm'tcc w th:ief• Wielkanocy Lyłu lryumli1turcm ( Tygod1L, 
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powszech. nr. 15 z r. 1879) stanowczym zwycięzcą nad demonami zi
my 1 1;tąd rndośnic rozpoczyna swój pochód na niebiosach - jak lud 
powiada: pląsa, igra i skacze trzy krotnie. 

15. 

Hanusz (Die Wissenschaft des slawischen Mytkus, 1842 1 str. 
374) mowi: Ze zwykłemi wiosennami uroczystościami łączyło się wiele 
i.J)nych jeszcze. Zabytkiem ich zdają się być pieśni dotąd pod nazwą 
Wiośnianek, Wesniwek, znane i w marcu śpiewane (Żeg. Pauli: Pieśni 
f rusk. w Gal. str. 4.3 ). Miejscami zowią się uroczystośd owe Majów
ki, nie różniąc się co do swej istoty od świąt zwanych Latnicami i 
Turzycami, także Świąt zielonych nosząceml miano (od zwyczaju wy
stawiania drzew i słupów majowych). Ztąd Kollar przytacza w Śpie
wankach dwuwiersz Słowaków: 

· Turice, Turice, ne wyjdu mi z bławi, 
ktory że mi szubaj maje w nich postawi. 

Reszty tych uroczystości po zaprowadzeniu chrześcijaństwa roz
padły się z powodu Świąt wielkanocnych i Zielonych świątek na dwa 
peryody. Na Wielkanoc też przypada uroczystość Haijłek (W. z Oleska 
str. 49, od wyrazu: baj, gaj) na Rusi. Znaczenia starożytne tej uro
czystości wskazują wyrazy: Oj D id i Lado 1 przy pieśniach wówczas 
nuconych często powtarzane jako i stawianie różnego jadła na mogi
łach nieboszczyków. 

Do s tronnicy 198. 

16. 

Racbmanski Wełykdeń.- Ernest Swieżawski w W~rowcu 
(Warsz. 1881, nr. 230 1 str. 327) wykłada zoaczen.e tej uroczystości 
ludowej 1 któ• ą w wielu okolicach po przewodniej obchodzą Niedzieli 
Wi~e on wyraz ten z walką Krak(us)a cum romanis, i z nazwą karcz
my Rzym w podaniu o Twardowskim. Zbija też wywody Podolskaho 
Listka 1 · usiłującego powszechną tę dosyć uroczystość zlokalizować do 
jednej lub kilku tylko prowincyj 1 i podającego powiastkę, iż: za cza
sów polskich cerkwie na Ukrainie były arendowane przl!z żyda Rach
mana (!) który tak długo zwlekał ich otwarcie na święta wielkanocne, 
że te po zwykłym terminie dopiero w tydzień mogły się dopełnić. Dla 
tego też tę Wielkanoc prawosławną, spóinioną o tydzień z laski żyda 
tej nazwy, nazwano rachmańską. 

Nie większą zapewne wartość naukową ma i wywód gry w Zel
mana od żyda Zelmana (obacz sb'. 166). 
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17. 

Rachm. Wełykdc1l.- nie 'chwarzcnburg (indcrObcr-Pfałz). 
Eht! man in die Burg tritt, kiimmt man zn eincm Stcinc, Toclen tein 
genanut, der geuau anssicht, wic ci n Sarg mit Deckei; n n ter i hm sincl 
die Schiitze der Burg vcrgrabcn, wclche der feurigc Kater, dc1· letzte 
Burgltcrr, hiitet; urn je d c J\littrrnarhtsstundc zcigt er siclt, doch wagt 
es Niemand, ilm anzureclcn. Auf dic Schiit7.e weisen auch dic Eyer
s c h n l c n, die u m Otitcr7.eit IlU ~tein uncl Bmnncn licgen: sic zieheu 
clie Reltiitze ans der Erde empor und wcrdcn hcim;:;ctragcn zu citel 
Gołd.- Auch Ro. kiipfc faJH! man hier und trug sic hcim: weil man 
abcr unterliCt>l\1 G e w c i h t C!> dazu z u lt·gen, o der sic a n ci nem g c r a
d cm Tage wiecler herausnalun, so knuntcn sic sic h nich t vcrwandeln. 
(Au s der Obcrpt:tlz, Sitten und Sa;;en von F .. chiinwerth, Augsburg 
185H, II. Theil, S. 401). 

18. 

Dr. A. Bastian (Reise in Zambo<lia, Jena lRGS, IV. 161) mó
wi:!C o Mytologii brahmai1skirj i awataraeh (przemianach), powiada 
Phra-Ram, der in Phra-Narai cirH' mcnstlrlidle Gestalt annalrm, liegt 
schlafcnd auf dem Abhang-e deR <' Irakravan, de~ den Erdkreis umge
bcntlcn Bergwalles, und kommt in 1'hcilen seinc::; Selb t zm· Exi tenz. 
Wcil er srine Natur in zwiilf Stllrh (Kantha) zerthcilt, fillu-t Phra
Narai den N amen Kantiul Kuman. l{aman wiru von der Wurzcl ram 
(dclcctarc, clclectari) hrrgclcitet. lbl;many sindgiittliche, Schejtany 
teuflische Djinu (dżin) in Zanzebar. 

'renie (Heisen in Siam, J(•na 18u7, III s. 242) powiada znów: 
Bud d ha oswolJodzil modlitwą swą tiala niebie::;kie od R a h u (zaćmie
nia). W l1i ·z pań. kim dyalckcie Cyg-an•iw Witanos) ciemno· ci nocy no
sz:! nazw~ Rahi czyli Araclru (podług Ximenesa). 

Hl. 

llron. (; rabowski (Zwyczaje dororzne , w Tygodn. ]JOWSZ. warsz. 
z r. 1~7!3 nr. 18) m•iwi: ~l· llialoruRiuów, po tygodniu wielkanocnym 
naHt<;puje druga Wiclkauoc umarlyelr: pod nazw:1 nawski wiulik
d z i c 1"1, z wypominalnym obrz~drm we wtorek po przewodniej niedzieli, 
nosz:1rym imię r :ul a u n i e y. WyraJ. n a w ski pochodzi od wyrazu 
n a w', co znaczy mogiła (a według nlckltiryrlr, jak Erbcna, Kotlarew
skiego, miejsre Jlrzcbyw:mi:tumarly('lr; pol~ka N ij a, litewska N ij o ł a). 
Nawijc ozmtczalo ciało martwe, zt:1ll naw::;kł: odnoszący i~ do u
marlyclr. N a w wyprowad;;a II:tltala, a "/. nim Kotlarawski, od pierwiast
ka n u (płyn:~cL a 7.atem jest ono w zwi:1zku greckim n e o s i łacii1· 
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skiem n a vis (okręt) i wskaztlje, że s1edziba umarłych jest mteJscem 
do którego płynąć należy. Rzeczywiście poganin, widząc w chmurach: 
morze chmur niebieskich, po za niem kładł miejsce, dokąd człowiek 
szedł po śmierci." 

Do stronnicy 201. 

20. 

Obrzęd Kupały, tak głośny w niektórych jeszcze okolicach Rusi 
(n. p. na Ukrainie), poszedł już w innych 1 w mniejsze lub większe 
zapomnienie. Na Pokuciu, gdzie zresztą nazwa Kupały między ludem 
wcale nie jest znaną, nie zdobiliśmy nic więcej wykryć nad to 1 co tu 
o zwyczajach święto-jaJiskich przytaczamy. Prawda, że zakres naszych 
badań nie si~gał daleko, bo tylko <lo kilku ograniczał si~ miejscowo
ści. Nie wątpimy p1·zeto, że p1·zy bliższych i szerszych poszukiwaniach, 
obrzęd ten większlł niż dotychczas ukaże nam liczbę szczegółów i pie
śni, o zebranie których 1 skrz':tnych i gorliwych na tern polu badaczy 
jak najmocniej upraszamy 1

). 

21. 

Zwyczaje Ormijan >). 

W i e l kan o c. Pieczywo ormijańskie wielkanocne 1 składa się z: 
paschy, szynek 1 koziny, jaj i t. d. Pascha ormiańska zwana k a t h a, 
jest to pieczywo złożone z gryzu (Gries) pszennego, zaparzonego mio
dem. Ksiądz święci paschę w Sobotę po domach, nie zaś w kościele. 

1) Żeg. Panli podał kilka pieśni kupałowych w Pieśniach ludu ruskiego, 
tom l, str. 30. 

Teodor Biełous ogłosił w przedmiocie /\upały ciekawe etudyum pod 
tyt. HapOAHblli npa3A.HHK'L Kynua (Lwów 1861, czcionkami Zakładu eta
wropigijakiego) bez ozuuczenia wszakże miejscowości, z której pochodzi) 
podane przeze1i zwyczaje i pieśni. 

O Kupale na Ukrainie pisał Ant. Nowosielski (MarcinkowsktJ, Pani 
Józefa !loszyńska podaJĄ opisy i pieśni kupalowe z okolic Białejcerkwi 
(otJacz: Zbiór wiadomości do Antropologii wyd. przez Akademij~} Umiej. 
w Krakowie, Tom V, 1&:11). 

') Stara ustawa Ormijan z r. 1519, wyjęta r. 1862 z archiwum m. Lwowa 
przez prof. F. Bischoff'a, umieszowną jest (po łacinie) w tomie 40 Spra
wozdań z poaiedzen filozoficzno-historycznl'go wydziału Akademii umie
jętności w Wiedniu. Dokumenta o Ormijanaeh podaJe takte Archiv jur 
Kunde osteTl'. Geschichfsguellen (Wic n 1864 . to w S2gi). Są. tu doku
manta (laciliskich 69 orygmalów) ud r. 1377 do 1736. 

4ó 
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Po resunekcyi (która odbywa się w obotę wieczorrm, mi~dzy 
6 i 7 godziną), winszują sobie świąt wyrazami: tok, tok, amen da
r i, paroli basnik paskan ditn, marltoch tus (t. j. tok, tok (v. 
kołataj) co roku, doczekaj w zcz<:ściu wprow:ulzić pa~clH: w dom, a 
wyrzucić plarek postny na dwór). Machoch jest to rotlzaj kaszy post
nej, t. j. mąka pszenna zagotowana na barszczu winnym. Potrawa ta 
daje się na zimno podczas wielkiego postu, do t•zego dodają tarty 
chrzan i tartą. miętę. 

W czasie WielkHnocy odbywa si~ i gra, k!tira zal\'ł;y na tćm, i~ 

Ormijanic biją o siebie j~ja czyli pisanki 1 maiowanil w podobny spo
sób jak u Rusinów. Gr<: t<: nazyw:~j:~ s ar :'tj. .Jrtlcn z u ich trzyma 
jaje w dłoni zwinic.;tcj w kulak, a tlrugi w ('7.UlJck t<·go jaja tH.let·za 
swojrm jajem i kto stłukł przeciwnika j~je, a Rwojc zachował, ten 
wygrywa. 

Świ<lłY Grzegorz. Dwa t·a;r,y do roku, mi:mowicie pr.zed czar
ną niedzielą i po Wielkanory w Nicthiclc pr;r,cwutłnią, liwi\'tkuj:! 
Ormijanie, oddając cześć św. G l'l.t;gurzowi, którego Jt:lzyw:tj:~ Kirk i1 r 
Lu s a w o r l c z, to jest: Grz<:grir1. Hwiatlotlaw<'a i był on patryarchą ko
RCi ola ormij:u\skicgo , ktriry Ormijan 11awrócił 11a wiarę chrzclicijaitsk:!· 

O d p u s ty. Maj;! Onnijanic krlka otlpm;toiw. % tych I'Ciniejsze RIF 

na św. Kajct:ma (s u rp K aj t a n i oH) w Ilorntlcnrt• tl. 7 AiCI·pnia 1 i na 
sw. Antoniego (su rp Antont'zt~ k ) w Kutach tl. 1:1 czerwca. 

Z a b o b o n. Gdy d.ticcku Jli'ZY )';llli:tuic "t:h•iw (z:tł!kowaniu) piet·w
szy ząb odpadnic, wt<'dy rzucac go ""Yklo po za siebie u:t stryrh 
domu, mówiąc: Mitghy, mitghy, ar z bndugy, dur lndzi crgy
thc jes khezi oskyrc! (Myszko, mys1.kn, weż garnek, ·aaj mnie 
zą.b żelazny, a weż sobie kościany). Zabobou trn znany także na Rusi 
i w Polscc. 

P o gr z e b. Po pogrzebie rozdaje pozostałe rodzcil.stwo biednym 
jałmużnę, a traktamen t ma nazw~ c h ok it kaw itt (u uszy kit'liszek). 

W rocznicę zaś smiet·ci, daj:~ dla bit\tlnych objad, zwany ch ok u 
bac (duszy chleb). 

22. 

Wesele ormijańskie (harsnik) w Kotach. 

Swaty (chynaxnlk) są to dwaj poważni ludzie, którzy upro· 
szeni przez Pana - młodego, id:l (bez względu na czas) do rodziców 
Panny-młodej i upraszają o rękę j~j dla niego, umawiając się (w razie 
przyj~cia) o dals.te kroki, jak i o interessa majątkowe. Gdy wróciw
szy oiiwiauczą Mlouemu, że został przyjt.;ty1 wówczas w zwykły sposób 
następują zapowiedzi. 

Na dwa dni przed ślubem, Pan-młody (p-hesan) posyła jej pre
zenta weselne (choncza) złożone z chustki na głowQ, pary rękawi-



czek, pary trzewików i policzoch , kwiatów i grzebienia. Prezenta te 
niosą dwaj przezeń wybrani drużbowie (od~nvyrAk) na tary. Przyj
mując je od nich Panna-młoda (h ars), doręcza im wzajem swoje, dla 
niego znów przeznaczone prezenta, złożone z chustki na szyję, koszuli 
i ręcznika. 

W wiliję ślubu wieczorem, schodzą się goście męzcy do Pana
młodego na wieczerzę (t h e g l n). Przed kolaeyą przywoływać się zwy
kło cyrulika, ażeby gości na rachunek gospodarza ogolił (która to czyn
ność, również t h e g l n jest nazwana). Goli on im wszystkim włosy na 
brodach (lecz nie wąsy). 

Pod ten czas jest i u Młodej także wieczerza, na którą schodzą 
się zaproszone kobiety. Dziewczęta robią dla niej wieniec ślubny; wi
nien on być brylantowy (choćby był pożyczony); plotą go, wiął;ąc pier
ścionki rzędem w mirty. 

Ślub (p-hesAk) odbywa się zawsze zrana, któregokolwiek dnia 
w tygodniu, w kościele obrządku ormijanskiego (h m). Przed samym 
ślubem 1 pnychodzi do Młodego bractwo kościelne (e c h p ar a g A n) 
wraz z księdzem (d er d er) i poświęciwszy go, t. j. pokropiwszy świę
coną wodą, udają się wszyscy do Panny-młodej, gdzie ksiądz święci 
ich już oboje tąż wodą, po powitaniu całego orszaku kołaczem u progu. 

Ztamtąd pod przewodem księdza, udają się wszyscy, więc i ro
. dziee obojga Młodych, do kościoła. Pan -młody ma drużbów 1 Panna
młoda zaś otoczonll jest drużkami (achczhi-vyrAk). Przy wyjeździe 
z domu furami lub saniami, rzucają na nich domownicy cukierki, ro
dzenki i migdały,- co wszystko ma nazwę darosy. 

Po ślubie i powrocie, przy wstępie do domu, gospodarz lub go
spodyni, osobną przemówką 1 winszują Młodym i życzą każdej z dzie
weąt i każdemu z kawalerów, ażeby i ich także wkrótce podobne 
szczęście małżeilekiego związku spotkało (d ar osy koł c h ta n). 

Poezem bawią się i tailezą a.t do obiadu. Obiad dają około go· 
dziny 2giej. Rozpoczyna go zupa zwana gandżabtir .v. bandża
b u r 1

); jest to ros6ł z11prawiony h u rut e m czyli szczawikiem (obacz 
str. 62) z uszkami z mięsil wołowego. Z uszek tych jest jedno najwięk
ese zwane d o l w A t czyli : uczęście; które gospodyni rozdająca zupę 
oddaje Panu-młodemu 1 z czego tenże niepomAłu się chlubi. Po zupie 
dają na stół ryż gotowany z rodzenkarni zwany p i l A w 1 a dalej go
łJ!bki z mięsa (dołmi) i t. d. 

Wieczorem zabawa l tance. O północy, starościna weselna (gyn
gymlr) wraz z innemi niewiastami ubiera Młodą w czepek. Następnie 
w 1 we wieniec ślubny z głowy Młodej zdjęty, ubiera ona wszystkie 
po kole~i dziewczęta, tycząc każdej rychłego zamężcia. 

1) Wyraz złoiony z: gaoancz = lielona, i a bur= polewka. 



356 

Nazajutrz po ślubie idą Pal•stwo-młodti do ko~ciola, do wywodu 
(ortnywcl), gdzie ksiądz po odbytej ms~y św. czyta nad niemi mo
dlitwę i pokrapia ich święcouą wodą. 

W parę dni potćm oddają Pańslwo- mlod~i wizyty najbliższym 
swoim krewnym, od których otrzymują prezenta zwane d u n my d i e ł 
(wejście w dom )1 złożone z dan\w picni~żnych lub też z ubrania. 

-- .. . --
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