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W tomie II. niniejszego dzieła, zamieściliśmy pozys
kane przez nas na Pokncin pie~ni wraz z ich nutą. Tom 
wspomniony, poświęcony poezyi i muzyce, uzupełnić za
mierzaliśmy dodatkiem tm'lCów z przyśpiewką, których 
typem głównym jest tu Kolomyjka. Gdy wszakże, z po
wodów od woli naszej niezależnych, dalsza dzieła publi
kacya wstrzymaną i tom rzeczony przerwanym być musiał, 
a ztąd i druk zebranych tańców nie przyszedł do skutku, 
przeto dziś, przy bardziej sprzyjających wydawnictwu wa
runkach, ogłaszamy je rozpoczynając od nich tom III, 
który wedle przyjętego przez nas poprzednio programu, 
obejmować jedynie miał szczeg·óły podaniowe ze świata 

nadzmysłowego zaczerpnięte. 

Przy opisie wspomnionych tniwów, a mianowicie m· 
chów jakie cechnją kołomyjkę, napomykamy o pewnych 
tejże obrotach noszących nazwy: peredok, z hory, dri
bneJ1ko i t. d. Nazwy te wskazują na łączność kołomyjki 
do pewnego stopnia z innymi tmicami na pograniczu kar
packiero i dalszem wykonywanymi, i wpływ swój na jej 
mi~jscowe wywierającymi ukształtowanie. Z powodu wpły
wów tych , zwrócić witmiśmy uwagę i na nazwę: z h o r y, 
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przypominającą poniekąd brzmieniem swem takąż nazwq 

znaneg-o już w sąsiedniej Bukowinie rummiskiego tmica 
H o ra, jakkolwiek podobielistwo dwóch tych nazw jest 

tylko pozornem; nie ulega bowiem wątpliwości, że taniec 

rumuiiski zasadniczo niema nic wspólnego z zamaszystymi, 

hulaszczymi, częstokroć do kozackich zbliżonymi wywija
sami kołomyjki, i zawdzięcza tak nazwę swą jak i rnchy 

zetknięciu ze światem wschodnim, a przedewszystkiem 
greckim. Być wszakże może, iż pewne ta!'1ca rummiskiego 

obroty, udzieliły się do pewnego stopnia i kołomyjce także, 
jak n. p. skupianie się i splatanic tancerzy z sobą i po

suwanie się ich w kółko, jak to niekiedy (acz w prze

kształconych już znacznie pozach, np. zwijanie się w kłę
bek) przy wyko.nywaniu niektórych części peredoku lub 

dribneJHw spostrzegać się daje. Co tern snadniej przy

puścić możemy, wiedząc że wedle miejscowości przyjmuje 
i sama kołomyjka pewne drobne odmiany a z niemi i od

rębne nazwy (Horodenka, Horodyjanka, Barabulanka). 

Z tych talde powodów (tyczących się nazwy tańca), 

nie ukazuje też związku z kołomyjką i południowo- sło

wiaiiskie Koł o, którego poważniejsze więc też zrazu 

spokojniejsze i bardziej w karby ujęte ruchy, ożywiające 

się jedynie ku kOlieowi pląsów podskokami i wysuwaniem 

się niektórych tancerzy (bez opuszczania atoli koła) na
przód ku muzyce w środku koła umieszczonej, dowodzą, 

że koło to nie wyróżnia się bynajmniej od H o r y 1), jak 
tylko serbakiem swem mianem. 

1
) Do ludowej Hory i Kola serbskiego zwykli etawać i splatać się 

z sobą tancerze nie p ar a m i (t. j. mężczyźni z uproszoneroi 
kobietami), lecz na ochotnika t. j. wedle woli indy widualnej czy 
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Przyśpiewki do kołomyjek , w krótkich eztero- wier
szowych zwrotkach przez tancerzy przy muzyce wygła

szane, zawierają w sobie, jak to bywa i w krakowiakach, 
w pierwszym wierszu jakiś obraz częstokroć z natury 
wzi<;ty, w <lt·ngim za~ lnb następnych, przystosowanie d01i 
jnż to trafne już mniej trafne pewnej sentencyi, morału 

lub uwagi o obistej recytującego (a ezęsto improwizują

cego pr7.ytipiewkę) tancerza; a zdarza się nierzadko, iż 

oba wiersze, prócz koi'lCówki i rytmu, w żadnej ze sobą 

nie pozostają styczno~ci. 
Obok kołomyjek, znanymi i dosyć upowszechnionymi 

wtiród Indu na Pokuciu są i inne taJ'tce, w użyciu będące 
na dalszej Rusi i w sąsiedniej Buko,vinie jak i na calem 
pograniczu węgierskiero, jakiem i są: kozak, tropak, cza
baraszka, hajduk, arkan, ma<lziar, czoba.n i t. p. Próbki 
mnzyki tych taticów podajemy na str. 71. 

Po skreśleniu tm'!ców, dajemy poczet szczegółów do
tyczących umysłowPj strony życia polmckiego ludu. Swiat 
tutejszy nadzmysłowy, porównemy z takimże ~wiatem omó
wionym już przez nas w poprze(lnich Seryach "Ludu", 
w nowym niemal przedstawia się tn kształcie i świetle. 

'Vyobrażenia o Bogu, czarcie i początku świata, nkaznją 
wprawdzie pewną analogij<! z podobnemiż wyobrażeniami 

to mężczyzny czy kobiety ; ztąd biorą się często za ręce sami 
tylko mężczyźni lub same kobiety, ~ ll}CZ~ z sobą do wspólnego 
koła bez względu na płeć. Natomiast w taT\cach polskich (jak 
np. w Polonezie, Mazurze) i riH!kiej Kołomyjce (a podobnież 

i w węgierskim CZArdaszu), stawają tancerze p ar a m i t. ..). 
mężczyźni z zamówionerui łub wtzwanemi do plf1sów tancerkami. 
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krążąceroi po ziemi krakowskiej (obacz: L u d Serya VII), 
noszą atoli wyrazistsze od nich piętno oryginalności, jako 
mniej upstrzone dodatkami z Pisma świętego przejętymi. 

Osobliwie też ~ziałanie czarta i wpływ jego na niedolę 

ludzką, skutkiem zamieszkiwania człowieka na tak zwa
ne m zł e m m i ej s c u, uwydatnioue tu są w sposób bar
dziej niż gdzieindziej plastyczny. Demony i duchy, jakimi 
są np. Majki, Rachmanyny i Opyry, acz pokrewne istotom 
nadprzyrodzonym opisanym w Seryach VII i XV L u d u, 
występują tu w odmiennych już do pewnego stopnia 
postaciach, niż zachodnie ich pobratymstwo boginek, upio
rów i strzyg. Podobnież i wiedźmy, bardziej tu demo
niczny przybierają ellarakter, niż go mają polskie cza
rownice i cioty, lubo sprawki tak jednych jak i drugich 
w tejże samej dokonywają się działania sferze. W równie 
też ścisłych jak i krakowskie - wedle wiary ludu -
żyjąc stosunkach z otaczającą je a uosabiającą w sobie 
potęgę pierwiastku dobrego jak i złego przyrodą, uka
zują się one i tu jako istoty w miarę okoliczności wystę
pujące względem ludzi złowrogo lub dobroczynnie, już 
to szkodząc im w dobytku domowym, w sadzie, pasiece 
i na polu, już przychodząc z pomocą lekarską jako znaw
czynie. własności ziół zbawczych, których siłę leczniczą 

wzmacniać się starają rozmaiteroi formułkami zamawiań 

czyli przymówek (pry m o w i e n i, o b. na str. 164-178), 
równie wedle ich mniemania skutecznych, jak i samo po
dawane do użycia le\tarstwo 1). 

1
) Mięszające się tu dość często z sobą czynności Wiedźm i Zna

chorek, przypominają również dwójznaczne niekiedy postępowanie 
tak Ciot jak i bab Mądryrh w Wielkopolsce. 
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Wiara w fahdne następstwa rzuconych na kogoś cza
rów, złych oczu czyli uroków, w metamorfozę ciał, po
śmiertne ·wędrówki dusz ludzkich i t. p. tak szeroko zresztą 

rozgałęziona wśród całrJ ludzkości, a tak jeszcze żywa 
i potężna u ludów wschoduich, niezwykłą także i w Sło

wiańszczyźnie cieszy się wziętością. Niektóre 11Mvet z wy
obrażcJi i zabobonów tego rodzaju, utrzymały się dotąd 

i w pośród oświccm\szych klas społecze1istwa, jak o tern 
świadczą podane w przypisach wyjątki z kalendarzy mia
sta pokuckiego Stanisławowa. 

O. K. 
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TANIEC. 

Taniec jest ulubioną na całej Rusi rozrywką świąteczną ludu, 
w dnie powszednie ciężko zwykle pracująceg~; bez taóca niema też 

tu zabawy, ni praznyka, ni Wesela. Rozrywce tej oddaje się prze
watnie młodzież nieźonata, t. j. parobcy i dziewld; lubo nie gardzą 
nią również mołodyca jak i młodzi żonkosie. - W lecie tańczą zwy
kle pod golem niebem, na podwórzu chaty, karczmy lub rozleglej
azem jakiem miejscu. 

Pierwszeństwo w taócu, jak i przy innych -zabawach i -uroczy
stościach należy do mężczyzny. Parobek może nawet w pewnych ra
zach (choćby nie był narzeczonym lub bratem) 'zabronić znajomej 
sobie dziewce tańca na czas niejaki, byleby tylko zakaz ten przed nią 
samą i ludtroi usprawiedliwił. Więc dowiedziawszy się od kogoś za
ufanego lub na własne usłyszawszy uszy, że dziewka :He i uszczypli
wie . się o _ nim wyraża, że go obmawia lub mu uchybia, postanawia 
ukarać i · usunąć ją od swego lub innych parobków to-warzystwa 
w tańcu. W ówcŻas, w najbliższą, niedzielę, gdy się już zebrano na 
zabawę, oznajmia jej (unikają,c zwykle zbyt ostrych przymówek) S\~ą, 
wolę, lub też, zaprzestać nakazuje tańca, który z kim innym już roz
poczęla, a tancerzowi od niej odstąpić, przytaczając powody swego 
pos~anowienia. Najczęściej na pierwsze już jego wezwanie, opuszcza 
tak zagadnięta dziewka ··swego tancerza, by nie dać przyczyny obojgu 
młodzjanom do kłótni i bójki; zresztą, powody zakazu uznaje i ·za
gadnięty także tancerz za słuszne, jako w ogóle dl\tyczą,ce czci ka
walerskiej. Pocląga to atoli za sobą, pewne wydatki. Bo tancerz ża-

l'okuole. Tom UJ. l 
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den na sucho odpali6 si~ nie da; wi~c obra~ony kawaler kopuje 
wdzystkim swym towarzyszom po miarce gorzałki, by ich sobie zje
dnać i od tańca z oskarżon~ odwieś6 na tak długo, dopóki sam tań
ców z nią nie rozpocznie, co czasami dopiero po kilkunastu dniach 
(a nawet i tygodniach) - ma miejsce, i jest znakiem ~e oMalowana 
penitentka dr~czyeiela swego przeprosiła. O pr_zeeiwnym powytszemu 
przypadku, t. j . co czyni dziewka, gdy jl\ obraził kawaler, wcale nie 
wspominają. (Obacz: P ok u c i e1 T. II. nr 150). 

Muzykanta majl!l tancerze zgodzonego rocznie, płacąc mu 10 
do 12 reńskich kwartalnie za granie w nied~iel,e i świ~ta. Starszy 
parobek zbiera potrzebną kwote od swych towarzyszy i takową wy
płaca grajkowi czyli skrzypkowi (m u z y k a). Skrzypkowi temu towa
n.yszy nickiedy chłopiec z bębenkiem lub piszczałk~ (a gdy większe 
zgromadzenie, z cymbałkami) na jego wikcie bedl\Cy, a nader r!adko 
bac;etlista, który instrument swój niezbyt wielki, opiera w czasie gry 
o ławkę, nie zaś o ziemię. Granie na Weselu osobno jest wynagra
dzanem. Po dworach i miastach grywają do taliea wędrowni cygani 
lub ~ydzi, majl\ey więe6j jeszcze instrumentów nad któremi zwykle 
góruj~\ cymbałki. 

Koł o myjka. 
Peredlllc. Z·hOI'J. 

Najpowszechniejszym na Poktteiu tańcem jest Kol o myjka. 
Tańcz~:\ j!ł w lecie najczęściej na woln6m powietrzu, i w ten sposób: 

Zebrawszy si~ w jedno obrane miejsce na taniec, przy jego 
rozpoczecio, obchodzi\ sami parobcy wkółko plac do zabawy przezna
czony, kri\Ż!\C zawsze prawie na około muzyki nmieszezon6j na ławie 

w środku koł a taliczących, i śpiewaj!\ pojedynczo krótkie śpiewki
(co ma nazwę: z a wody ty ta n e c). Jest to wstęp. Dziewczęta i mo· 
łodyee stojl\ na boku, zwykle o ścianę domu lob płot oparte, eho6by 
ten znacznie nawet od miejsca tanecznego był oddalonym, lub sie
dzą rzędem na trawie (n. p. dziedzieńca cerkiewnego), i czekaj!\, 
dop6ki ich parobcy, katdą z osobna, nie zawołaj!\ do tańca po imie
niu. Na wezwanie zatem parobka n. p. Hafija ehódy! - nastę

pnie drugiego: P ar a ska e b o d y! i tak dalej, przybywa z wolna, je
dna po drugiej dziewka wezwana, i biorąc podaną j~j prze~: tance-
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rza rek~, chodzi z nim w parze w kółko, tak, że kobiety zewnętr1ną 
t w ort~ koła ścianę, gdyż kierunek tańca idtie najcześci~j ku pra
w~j stronie. Gdy już każdy z tancerzy poj~ł wezwaną przez siebie 
tancerko, i obszedł z nią par~ razy w kółko, kobiety staną naprze
ciwko m~żczyzn, i wtedy zaczynają tańczyć żwawi~j, trzymając się 

w pa.9, t. j. tancerz obiema rękami obejmuje kibić tancerki, gdy 
ona obie swe roce opiera o jego romiona. Jest to właściwa Ko
ło myjka, pierwszą część wiokszego stanowiąca tańca. W Kołomyjce 
obracają się pary niezbyt szybk.o w m i ej s c u, albo Mż mało-co po
suwając się naprzód. Parobek i dziuwka, trzymający się wzajom, 
przytupują, do siebie w miejscu, uderzając trzykrotnie stopą o zie
mię (lewą, praw~, lewą,, - lub: prawlb lewą, prawą) w rytmie 
.n J .- Tańczą dopóki skrzypek nie urwie sw~j gry. Pauza ta je
anałi nie trwa długo, gdyż w paro minut pot~m. gdy oddaliły się 
tańcuj~J~ce kobiety, rozpoczyna on część drugą tańca. 

Drug111 tę część zwaną zwykle P e re d ok 1
) stanowią kroki tan

cerzy zrazu niezbyt szybkie, niekiedy nawet i wolnieją,ce, lecz wciąż 

już w następstwie sio ożywiajl\ce. Po wycofaniu się bowiem kobiet na 
strono (aż do owych płotów i ścian domu), stawają do peredoku 
motczytui po dwóch naprzeciwko siebie, lub też po trzech (a wów
czas stawa dwóch naprzeciwko jednego), i już to trzymając ręce pod 
boki przysiadają, albo drepcą ku sobie jakoby w Kozaczku, już pod
skakując przestępują z nogi na nogo. już się w pas chwytają i obra
cają, już wreszcie wzią,wszy sio za ręce chodzą w koło, jakoby w od· 
poczynku. Czasami idą, po czterech lub pięciu w jednym rzędzie, 

tn;ymajl\C si~ za ramiona, za szyję lub w pas, i często zwijają się 

w knpk~ i rozwijają. Potańczywszy tak czas jakiś, przywołują znów 
jeden po drugim, swoje dziewczęta i mołodyca stojące w gromadce 
na uboczu, i z niemi też same prawie co między sobą wyprawiają 

skoki. Motczytui robią, do nich, już to pomykając sio naprzód już 
cofając w tył, śmiałe obroty i prysiudy, gdy one wydreptuj!\ podo: 
bnet figury skromni~j. Zakończaj~ rzecz góraiskiem: dr i b n e ń k o. 

Trzecia część z h o r y (z góry) jest najszybszą. Tu lobo także 

mętczytui zaczynają czasami tańce sami, idi\C krokiem podwójnym, 
jednakże czę~ci~j odrazo jut biorą swe dziewki w pas (prawił ręką,, 

a rzadzi~j lewą) i obracają, się podobnie jak w pierwszej czę§ci, lecz 

1) Obacz : Lud, Serya XIII, str. IV, do-przodka. 



już nie w jcdnem pozostają,c miejscu, altJ posuwając się, jak w walcu 
lub w obertasie (w odsibce) ku stronie prawej, a nader rzadko ku 
lewej. Pary biegną jak błyskawica, przyczaro mignie się nieraz w gó· 
rze czerwona Pokucianki zapaska lub fota, bo ten i ów z parobków 
podnosi a niekiedy podrzuca do góry jak piłkę swoją tanecznicę, 

która ten jego zamiar odgadując, sama jut wtenczas podskakuje 
i nogi w powietrzu podgarnia czy podrywa pod siebie, by wyżej się 

uniesioną, wyda wać. l tu· tempo tańca idzie w '/, takcie l J 1 J l 1 

lub mJ l l l l· Szybko~ć tańca jest zapewne powoJem, iż •go 
.tJ ··k-!tJ k .. b mianuJą, Ja · ouy m ną,ct>go z góry, wyrażając s1ę: z o r y, a cza-

sami po prostu b o r& (góra) 1
). 

Do każdej z wspomnionych części, dają, 11ię w czasie tańca sły

szeć krótkie, dwu- i kilkowierszowe przy~piewki zagrzanych i roz
ochoconych zabawf_\ i trunkiem tancerzy, Kołomyjkami także zwane'). 

Tak wykonaną widzieliśmy Kołomyjkę w Czortowcu. Podobnie, 
lubo z pewneroi już odmianami, tańczono ją i w Jasieoowie polnym. 

Tu, czę~ć jej pierwszą, zwaną niekiedy huculską, lub hajdama
cką, rozpoc7ynają sami mężczyini, jeden za drugim (często z przy
tupnięciem) obchodz~c w koło muzykantów, siedzą,cych w po~rodku 
koła na ławce. Dopiero przy części drugiej (mającej nazwę per e
d ok lub inną), mężczyźni obchodząc dalej koło, kiwają, po jednemu 
na dziewki i mołodyca stojące rzędem u plota lub muru. Za każdero 

1) Czy ruchy tej części tańca pozostają w zwil}zku z ruchami rumuń

skiego tańca H o r a tnajczętlciej w tempie •;. a nader rzadko w e/, 
idącego), okaż!} dalsze nad tym przedmiotem studya. Posłużl} do tego 
prócz opisów kroków tat1ca szczegółowych, zbiory węgierskich i wo
łoskich melodyj tanecznych. Do takich nalrżą, że wspomnimy tu o naj
znajomszych tylko, znane temata taneczne z fantBzyj węgierskich Li
szta, Brahmsa i innych autorów, obok mnóstwa wydawanych w Peszcie 
zbiorowo i pojedynczo Csardaszów i t. p. Z rumuńskich : L'echo de la 
Valachie, Chaneona popnlaires roumains par J. A. Wachmann (Vienne). 
Romana, danse par D. N. Teclo (Vienne), (z objaśnielliem), Donze aire 
nationaux roumains p. Charles Mikuli ( Leopol; tu pojawi~~o eię tak :te 
H o r a w 3/ 4 i d f, takcie). 

') Rozliczne ukazały się w druku zbiory Kołomyjek (podobnie jak i po
krewnych im !rrakowiaków). Do najobfitszych nale:tl} zbiory: Wacł. 
z Oleska, i . Paulego, Hołowackiego, Huszalewicza, Salamona;- a wszy
stkie prawie bez muzyki z wyjl}tkiem Wacława z Oleska, który kil
kanaście doł~czył melodyj spisanych przez K. Lipińskiego. 
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kiwnięciem r~k<l lub choćby tylko głową parobka, kobieta wenvana 
podchodzi n a per e d ok spokojnym krokiPro do niego i bierz~ po· 
dani\ sobie lewą jPgo rękQ (dłoń) swoją prawą ręką, i tak wszystkie 
pary mkną coraz żwawiej podskakując naprzód (na dwa tempa robią 

krok lo wą, krok prawą nogą.), w końcu ten i ów obraca się (wal
cuje) ze swoją w kółko. Po tańcu odchodu~ niekiedy kobiety znów 
do muru oczekując dalszych pląsów, niekiedy zaś pozostaj!\ na placu 
ai do rozpoczęcia trzeciej cze~ci zwanej d ri b n eń k o, lub z h o r y. 
Część ta trzecia tat\czy si~ dosyć szybko 1

). Parobcy lewą swą rek~ 
opasują szyj~ lub kibić tancerek; te znów prawą SWI\ obejmują ich 
w pas, a lewą zwieszają lub cb"ytają za ich sieraki. Czasem ma 
mę~czyzna dwie kobiety, lub też dwie pary splatają się w jedn<l, 
a wszystko ~unie naprzód lub walcuje. Taniec idzie coraz to prędzej, 
wreszcie biegną galopem niemal; wszakże w szale tym nie podska
kuj~\ ani podnoszą tancerek do góry. jak to ma miejsce w Czortowcu. 

Kolomyjka ma tedy w ruchach i krokach swych pewne od
miany wedle różnych miejscowości, które atoli nie wiele na zatarcie 
cech i istoty jej głównej wpływają bo i one okazuj!\ już to przytu
pywanie 1v miPjscu, ju! obroty i posuwanie się w kółko, już drepta
nie, już branie się pod boki rękami i t. p. i tylko liczba, stopień, 

rwtnoś6 i porzl\dek tych ruchów bywają, rozmajite. Nie w~zędzie 

te t i nie zawsze tańczą wszystkie trzy części Kołomyjki; w mniej· 
szych zebraniach poprzestajl\ na dwóch, lub jednej tylko. 

W tańcu zwanym H o rod e n k a (zapewne od miasta tegot na· 
zwiRka), maił\ jedynie odmianę Kołomyjki stanowi!}cym, chłopiec 

prawą, ręką bierze podniesionlł rękę stoją,c~j naprzeciwkQ. niego dziew
czyny, a lewą obejmuje j" w pas. 

Inaczej nieco bywa w Hordyjance c?y Horodyjance, 
tańt:u góralskim, uważanym za rodzaj Kołomyjki pastertiki ej czy zbó· 

1) Z Boldogflllva pisz~J do g11zet w d. 6 Sierpola 1882, i:t z okoliczności 
pobyto tlim Arcykeię:tnój Stef11nii • vereammelte eich zur Volkllun
terbaltung ein zablreiche8 Publicum aua der Ha t z e g er Gegend. 
A ue den Gemeinden F ił z e s d, P u y, O b a b a, B aj e 8 d, C 8 o p e a 
u n d B o l d o g f a l v a erschienen 60 TiLnzerpaare, we l che do reb die 
Notara vorgeetellt wurden. Unter Begleitnng einer F!Ote wurde im 
Schloaahofe der walacbiaobe Nationaltanz H o r a, und hierauf unter 
Begleitong einer (Zigeuntr-) K11pelle der Volkatanz H a t z e g a n A 

IIUBgefilhrt•. 
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jeckiej, gdtie lew11 ręki\ kładzie on jPj prawą rękę na swe ramię 
(n a p l e c z l) a praw l\ swojl\ w pas ją, chwyta, podobnie jak to już 
powiedzieliśmy o s1.ybkim ruchu z góry (z h o r y). 

Pewną, tu znów odmianę stanowi B ar a b u l a n k a; bo tu tan
cerz zmienia cza3ami ruchy rą,k, kładąc sobie na ramieniu odpowie
dnio do tych zmian, to prawą, to lewą, rękę tanecznicy, która to 
zmiana rzadlw jednak w§ród tańca, lecz już zaraz na początku bywa 
dokonywanft. l{roki nast~puj~J, po sobie zwykle w taki sposób: noga 
prawa, lewa, prawa (takt pierwszy); lewa, prawa, lewa (takt drugi); 
prawa, lewa, prawa (takt trzeci); lewa przystawa (w czwartym tak
cie) na półnucie, a wszystko w tempie n J l iJ l l n l l l J. 

Wsqstkim tym tańcom, podobnie jak i K.ofom§jce, to~arzTt~zą, 
najczęściej krótkie przyśpiewki tancerzy, z równem wtedy nucone 
zamiłowaniem jak i puy robocie lub na wieczornych zebraniach 
Nuta tych śpiewek, lubo otrzymuje niekiedy urozmajicenia, jest nad
zwyczaj prostą,; ubogą, i nie przekracza najczęści~j interwallu kwarty; 
a nawet słysząc często brane naprzemian dwa jedynie interwallu tego 
tony, zdaje się słuchaczowi, jakoby śpiewakowi o rytm tylko, a nie 
o melodyę chodziło: 

~ : c s c c 1 c c Pfe s;s;c lrrtt-tE~ 
A ja to-tu dlwcza lubiu, ucso bl-lo Jak bu - sie, o~na me-no 

~-Ęf3Jr~7--=P ; 1 -g 
po-ci-lu-je Ulki prytu - lu sie. 

"Wertak. 

Wartaka taóczą w rytmie '/. parami, lecz qajczęściej tak, że 
parobek taócey z parobkiem, a dziewczyna z dziewczyną. Przebie
raj~ nogami na miejscu w tył i naprzód, poczem przyginają kolana 
i uniósłszy się san~ dalej na inne miejsce, gdzie znów tak samo pl~L
sają.. Rozumie si~ samo przez si~, że parobcy taócują,c z sob~L jedy
nie, większe tu mają pole do dokazywania i wyprawiania rótnych 
figlów nit dziewczęta. (pod Kołomyją, Gwotdzcem i t. d.). 

Czoban. 

Jest to taniec w '1. pasterski jak nazwa pokazuje, z Węgier 
przybyły. MfJżczyzna z kobietą obejmują si~J jak w Kołomyjce w pas, 
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i tańczą jeden lub dwa takty naprzód, potem przystawają,c obracają 

si~ w koło, a w czwartym takcie przychylaj~ się na bok przy dru
giej czyli słabszej ćwierciowej taktu. Czasami w trzeciej części tańca 

robią, figur~, zwijając nogę ku górze. 

Ser p en. 

Taniec junacki, jakoby wojenny, wyłącznie przez młodzid męzką 
tańczony, mianowicie przez parobków i nowożeńców w Czortowcu. 
(Obacz: Tom I, str. 149. - 'fom II str. 44, nr 52. 53. 54). Miej
scami nosi on nazw~ Ser by n'a. Przy rozpocz~ciu, stają, obok siebie 
rz~dem parobcy, tworząc długi łańcuch taneczników, trzymających 

si~ za ręce przez kijki czy laseczki (podobnie jak w górach przel 
siekierki) '). Łańcuch ten kroczy tam i napowrót po podwórzu !ub 
dziedzieńcu, już to formując różne gzygzaki i węzy ki, już ciągnąc 

si~ w długą liniję, już znów zwijając się w kłębek spiralnie na miej
scu i rozwijając wedle woli przodkują,cego, a wszystkiemu towarzyszy 
kołysanie rą,k w laseczki Ulbrojonych. Gdy do rozpoczęcia onego 
przodkuj~cy (starszy j p ar u b ok) da hasło: Raz, dwa, tri - buc 
bri! - wtedy tancerze robi!\ nas~pujące kroki. Tancerz ad l): po
suwa prawą nogę naprzód i stawia stopę nieco na bok od !liebie, 
ad 2): przysuwa nas~pnie do niej lewą, nogę, poezero ad 3): pod
nosi prawą,, cofa ją, nieco w tył przybijając nią, na ćwierciową, nutę 

w ziemię. Nachyla także głowę przy ruchu ku przodowi, i podnosi 
ją. znów gdy si~ cofa. Trzy te tempa odbywają, si~ w takcie '/•l 1J ~ l , 

Inne tańce. 

Prócz tych tańców, znane tu są., osobliwie w wyiszycb war
stwach towarzyskich, po miastach i między Mazurami: Polki, Walce, 
Mazurki, Obertasy i t. d. Lud zaś ruski, obok Tańców wese1nych·o jakich 
mówiliśmy w tomie II str. 155, i krótszych, jakiemi są,: Kozak, 
H aj d u k, W o l o c h, i wllpomnionych wyżej tańców góralskich (Cza
barnszka, Hordylanka, Barabnlanka i t. p.) których kroki wielce SI\ 
do siebie zbliżone, zna i wykonywa jeszcze nast~puji\Ce: 

') Laseczki te trzymane są pionowo; n rrce obu parobków leż~ j~:dna 
nad drugą (j3k w tańcu zwanym Ark 11 n). 
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Ark a n, taniec głównie na Bukowinie, a miejscami i na Po
dolu tańczony, cokolwiek rótny od Serpana '), i: 

M a d z i ar czyli M a g y a r. Jest to taniec m~zki w~gierski, 

znany na calem węgierskiero pograniczu, w którym diVóch ludzi staji\C 
naprzeciwko siebie, krocz.y naprzód i w tył. Tańczy si~ go, stoji\C 
i przyginając się na lewej nodze; praw, wzniesion~ robi się nad nilł 

gzygzaki czyli wywijasy, aż w końcu przy znakach >- >- >- przybija 
się (prawi\ nogi\) trzy razy obcasem buta w ziemi~. 

u z y k a. 

Rtecz godna uwagi, te gdy w ~piewach weselnych patfujlłcym 
jest rytm na 'l,, muzyka Kołomyj ki jak i wszystkich ruskich tań

ców, ukazuje jednostajnie rytm w takcie 1
/, postępuj!łcy. Przewata 

w nich tonacya miękka (moll), a właściwie tonacye staro-ko~cielne 

z tercyą małą, jakiem i SI\: dorycka, eolska, frygijska i hypo·frygijska 
(obacz: Lud, Ser: II, Sandomierskie, str. 14. 102). Tonacya twarda 
(dur) pojawia się nader rzadko w Kołomyjkach, cz~ściej 01eco w Ko
zakach. Zwykle idzie melodya w tonacyi D moll, czasami w G moll; 
mniej często w tonacyach A moll lub E moll. Widzimy nadto, te 

') Pod Horodenkl} tańczt znakomicie tego, tak na Bukowinie 1 w Ru
munii upowszechnionego tańca. llętczyini atajl} w Arkanie rzędem 

i z laseczkami wzniesionemi do góry. Przodownik trzyma sąsiada t. J. 
następnego po sobie towarzysza (a racz6j jego laskę) swą lewą ręką, 

prawą zaś macha i wywija w powietrzu lub kręcl}c się wakazuje nią 
kierunek i obroty, jakie ma wzi _ść taniec. Wszyscy trzymaji}C się za 
ręce przez l ski, tańcuj!} wkoło muzyki w krokach miarowych jakoby 

ma.rsza l J J 
1
TJ J l J J /J J l (prawa. lewa, prawa, lewa w-bok). 

Niektórzy pochylają głowy, lub wystawiaj!} tułów naprzód, jałtoby się 
wyrwać i wyprzedzić drugich chcieli. Wreszcie rozdzielajl} aię na 
gruppy, tańCZI}C to po dwóch, to po trzech, po czterech, po sześciu 
i t. d. Ochota wzrasta, a wtenczas przychodzi w pomoc gestykulacya 
i mimika, więc i komiczne nieraz tworzą się sceny. I tak n. p. gdy 
taitcuje dwóch, to wydzierają sobie wzajem laseczki, lub tćt biorl} się 

ounj za czupryny i niby sobie włosy wyrywaj~; inni zataczaj~ jakoby 
kółka; inni znów oparłszy się o siebie plecami splataj~ ręce i przyaia
dnj~c bij~ ai~ tylknmi, albo t~i w t~j pozycyi podnoaz'!- się wznjem 
udajęc kołysunie dzwonów i t. p. 
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we w~zystkich trzech cze§ciacb Kołomyjki, rytm ( '/.) i tonacya są 
prawie niezmienne, a melodya nader lekkiru tylko ulega zmianom. 
Tempo zatem jedynie coraz to id!\C szybciej, wyróżnia d obi tnie je
dol\ czeM od drugiej. 

Towarzy:>ząl!a niekiedy sknypcom basetla, da je słyszeć w Ko-

~--------~ E9s-- · ~3 łomyjce tony ba3u E:=~@tE albo ~..::.:.tS lub podo· 

bnie, siekaji\C ósemkami ton1k~ naprzemian to w oktawac!J, to spo
łem z dominant!\ (kwint!\) lub obok niej, to wów biorąe dorninantę 
lub mediantę w oktawach. W taki liposób dudni ona pnez wszy8tkie 
takty katdeJ cze§ci1 robii\C tyllco przystanki (ćwierciowe lub półnu

towe) na ostatnim takcie, jakim bywa zwykle takt 4ty, 8my lub Giy. 
U lirnika lub dudtiarza grającego praw11 ręką w wyższych instru
mentu swego sftlrach Kołomyjkę (lub jakikohvit~k inny tanitlc), brzmi 
często jako akompaniament, trqmana cil\gle lew~ ręki\ w basie tonika 
fundamentalna granej melodyi (bourdon), jak to już z konstrukcyi in
strumentu wypływa i w pow:>zecbnym je~t użyciu u dudziarzy całej 
Europy. 

Skrzypce czasami lud sam sobie z własnego struga drzewa; 
częściej atoli, kupuje je równie jak i cymbałki na jarmarku. Bywa 
toż:~amo i z basetl~ o 3 strunach, któr!\ basilila grajil,c trzyma na 
kolanach. Własnego jut zwykle wyrobu (lubo i ten instrument ku
pują niekiedy w Kołomyj i) bywa s 6 p ił lr a, s o p i v k a, narzędzia 

dęte, niekiedy na łokieć długie, rodzaj fujarki a 'raczej fletu o kilku 
dziurkach. W Jasienowie polnym, chłopiec jeden nazwiskiem Tomasz 
Czuprun zrobił sobie instrument maleńki, 5 cali długi, z t r o§ c i 
(trzciny stawowej) o 6 dziurkach i z py~zczkiem w~uwanym jak mund· 
sztyk u klarnetu, jednakte dla. ostrości tonu ~tłumionym cokolwiek 
kłociem (włósiem), który nazwał tołomyjka'). 

') K. TllJ'kawaki opliUJI)C Wystawę w Kołomyi 1880 r. (K ł o a y 1881) 
powiada, it: "Próc:r. sopiłek i długich trembit górlllskich,. były tam 
akrzypce z krótkim smyczkiem, rodzime DI\SZC cymb11ły z p()kiem 
dswonków i blaazek, wreszcie dwie liry kupione od dziadów ct>rkie
wnych; jedna od ślepego lirnika na praznyku w Czortowen (nowa 
i zgr11bD11), druga po6ledniejaza z Zaleszczyckiego". 

2 



KOŁOJY.tYJKI 

i i n n e t a. ń c e. 

1 ®1 N~~'1=&-:J--E1§$l i?J ~m~ 
V ~ 11 l.i 

• Kolo -mJ ji dlweutoń-ka jak pS!eny-uoe U-sto, 

l. Kołomyja - ne pomyja 
Kołomyja misto, -

z Kolomyji diwczatońka 
jak pszenyczne tisto. 

W acł. z Oleska. 
2. (Wołowoje, - zdorowoje 

W ołowoje mi sto, -
bo w Wołowym diwc1.atyna 

jak pszenyczne tisto ). 
Cztienia. 

3. Kołomyja - n e pomyj a 
roisto jak stolyci(a), 

tam diwczyna jak kalyna 
boru biłolyci( a). 

1) głownie. 

Nuta Waci. 1 Oluka nr 13'. 

4. Oj i slawnA Kołomyja 
taj meiy horami1 

oj sławniejsza d i wczynonka 
z czornymi browllmi. 

Cztienia. 
5. Kołomyju zapalyly 

Kołomyja boryt, -
takij mene za myłeilkim 

holowofika bolyt. · 

6. Wyhoryła Kołomyja, 
lyszyly sie ilmy, ') 

oj lubko ma sołodenka 
toi za tobow iyl mi. 

Żeg. Pauli. 



7. Kołomyj u zapalyly1 
Kołomyja l1oryt, 

toż - to mene za myłe1'1kim 
hołowonka bołyt. 

8. Bołyt meno hołow01ika1 
ne dotułyty sia, 

pryjld' pryjld' mij myłeńkij, 
chot' podywyty sia. 

Sahmon. 
9. Kołomyjku zapalywszy, 

Kołomyjka horyt, -
za krasnoju diwczynoju 

aż my serce bołyt. 
Cztienia. 

10. Ba, szczo·że ty diwczyn01iko 
!Jadała, hadałll, 

to jak tota Kołom)jka 
pałała, pałała? 

11. Ja badała, mij myłeńkij, 

hasyty, hasyty; 
ta ne mohła ja szczo najty, 

szczob' wodu nosyty. 

l l 

16. 'J'a szczo buło luaszrzc, lipsze, 
wso zabrały w br:uici, 

lyszyly sie swynopasy, 
rozwodyty tat1ci 

-- o b T. I. n. 377, 386. 
17. Oj iszov ja z Kołomyji, 

ta upav w pornyji, 
ne dały my zahybaty 

diwkie czornubrywi. 
18. Oj iszov ja z Kolomyji, 

kurka mene wzdriła, 
jakby buła ne palyci 2

) 

bulaby mie zjlla. 
vel: Oj iszov ja z Kolomyj i 

ta my buło wstydno, 
nis'em kurku pid pachoju, 

a ji chwostyk wydno. 
Waci. z Oleska. 

19. Ta u toji - Kołomyj! 

mosty sporidżeni, 
tuda my szle z kuczeremy, 

widte bez wołosi. 8
) 

Cztienia. 20. 
12. Kołomyjce czornobriwec 

Tude my szle z kuczeremy 
widte uez wołosi, -

podywy si fajna lubko, taj Kołomyjoczka, -
jaka buła krasna nenia, 

a szcze kraszeza doczka. 
cy tak prydało si. 

13. Kołomyjce czornobriwec 21. A z widki ty, pane brate, 
n e boj i t sie Boba, czy n e z Kołomyj i? 

szczo lyszaje czornobrywku czy's ne wydiv, czy's ne baczyv 
na seli, tó doma. diwczyny Maryi? 

14. Kołomyjce czornobriwec, 22. - Oj ne baczyv i ne czuwav, 
w boru sie byczuje, ') ne budu kazaty, 

Kołomyjka czornobrywka M budu ty, pane brate, 
z druhymy noczuje. tuhy zadawaty. 

Cztienia. -- Waci. z Oleeka. 
15. Kołomyja sławne misto, 23. A z widki ty, pane brate, 

szcze sławnijsze Kuty, - czy ne z Borodenki? 
ta szczo buło kraszcze, lipsze, czy's ne wydiv, czy's ne czuwav 

pobrały w rekruty. diwczyny Olcnki? 
24. - Oj ja wydiv, oj ja czuwav 

diwczynu Olenku, 
oj chodyła z kozakamy 

po za Horodenku. 
Cztienia. 

') byki swoje lub konie zaprzęga do cudzćj furmanki, - 2
) laska, -

*) Tam (do Kułomyji) my .. szli z kędziorami, a. ztamtl!d bez włosów 
(t. j. z poderwaną przez buatykę czupryną). 
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Ko loro)·)ka od St.onłalawowa. 

26. ( 3 ). od H<>rodonkl . 

~- ~ --~~~.Jmsszy~ 
Nó da - Ie- ko do myło - ho ly - ueń eaeru mo tu, 

~~~=lftp-1 ijdilłf-~ J l 
l.-

) ak ne "ydill myl.O - ko-bo to try dny ,..id - lotu. 

26. Ne daleko do myłoho, 
łyszen czerez me!u, 1

) 

jak ne wyd!u myłenkoho 
to try dny widłdu. 

27. Ne d·ałeko do myłoho, 
lysz czerez sadoczok, 

u!e tl·y dny, try nMily 
jak pysze lystoczok. 

28. Oj uczera ') j-a z wyczera 
komora horiła, 

pryjlu', p1·yjld' mij mylenkij, 
bo'm si rozboliła. 

') miedza, - ') wczoraj. 

29. Oj na jaku rozbołoczku? 
taj na holowoczkn, 

pryjld', pryjld' mij myłenkij, 
chot' na bodynoczku. 

Wacł. z Oleska. 
30. Ta n moji myłenkoji 

papyrowy dweri, 
sadok my sy rozwywaje, 

tA jak jdu do neji. 
31. S11dok my sy rozwywaje, 

jahidkie dribnenki, 
na szczo my si polubyły 

taki mołodenki. 



32. Oj my bo si polubyły . 
ta na hirszi !ali, 

ty ai lyszysz w Horodnycy 
a ja pidu dali. 

34. 
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33. Ty si lyszysz w Horodnycy 
ynszoho Jubyty, 

a ja piciu d' cisarie 
karabyn nosy ty. 

( 4). Otyoi • 

-~t -,'T;.t:•=•..:--===1 tt:L-J ~- . ---
._ _ jf l l -+- -+--' •-.- - -... · n...,..-.-.- J; · (l - - • 

· -- 2 .Ł..!:.-=t....':.....C- _ ______.--- ___,_ -t :. 
l'y - 1ua loho BI CZO J• J':"'- h;' szczom u nym hy -~- la, 

~~ił ..,:r--n I:r-J - ,_f - - --~:::J--i - ---:;;3 =='lt~~ ~- j;_I;--rt.=-r- :-F.t~=::r~ -.=~-- .... ~:r~ 
- · ----- -~- ~ ~- -~7 -- ·-~ 

ta do-bryja rozum ma- IJ u.~m ho ~- ki-nula. 

~~~r:;:g;;'F.-~~T~~~~ 
~: ~~1:E-:f~~*m:y ~======--- ~ 
34. 'Nyma toho, szczo ja jeho, 38. Oj ne akRczy diwczie z mostu, 

szczo'm za nym hynuła, bo duszu zahubysz, 
ta dobryj ja rozum mała, sidaj za mnoli na konyka, 

szczo'm ho pokinuła. koły mene lnbysz. 
35. Hoj dobryj ja rozum mała, 39. Sidaj za mnou na konyka 

taj dobru naturu, taj na worouoho, 
zabrav prymcha kaw11liery koly's m(me spódobała, 

t11j ja si ny turu. clllopci mołouoho. 
Cztienia. W. z Oleeka. 

36. Nyma cwitu po wsim świtu 40. Oj lykila zazuleńka, 
po nad otynoczku, - taj kazała: kuku i 

nyma myni myliszczoho podaj, podaj, fajna lubko, 
po nad drutynoczku. na konyka ruku. 

37. Nyma cwitu po wsim świtu 41. Chiba-by ja molodenka 
taj po nad otynu, rozumu nó mała, 

nyma myni myliszczoho szczo· bym to b i molodomu 
taj po nad drużynu. ruku podawała. 



KolomyJka dnna.l) J •elennw polny, 

~r -,~*f=r~- I--~-~~-t~· 4-M~~ FJ t-----~ . • - -1--- _ :;;;;~____ - •. 
-t----..... -- ·~ -- - ł-- ..... - -+----'--___.J 

u - rł - tu ja d woJe eor-dtń - ko (ty) mo-Je, 

Pokue1~, Tom II, nr 25( 

1
) OI.Jrac~tj~ się na prawo i na lewo i biegaj<} wśrod kołll tańczl!-cych, 
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45. Oj diwczyna kumyna 46. Po nad hreblu, - po nad staw 
pojichała do młyna. lubyv, lubyv,- perestav. 

Zaczepyła w suchej peń1 I ja jeho !ubyła, 
taj stojała cllyj den. roczok za nym tużyła. 

W. z Oleaka. Cztienia. 

Kolomyjka dribntńko. 47. (9). od Kołomyj!. 

tłtffl--t~wn&m 
_ OJ pi-do Ja do Werbl-ta a-bo do łd.y-uyna oj ezej te mol 

AA . J Jj § 
~ citiE*Mm=&FJAt-~H----r -+--"lmr--- = 

tnm polubyt chorol&l& d'w-n)'Hił . 

~ffrftc~fi:!lrT1Ef~-W:®TFmnm 
47. Oj pidu ja do Werbiża 

abo do Myszyna, 
oj czej-że roni tam polubyt 

chorosza diwczyna. 
48. Oj buv·że ja u Myszyni, 

ne pyv'jem horivku, 
no wydiv ja u Myszyni 

cboroszoj i diw ki. 

49. I pryjszov ja do !spasa, 
napyv'em sie pywa, 

ta czy mała, czy welyka, 
to wse czornobrywa. 

Cztionia. 
50. Oczy moji za talara, 

a browy za lewa 1
) 1 

ne pidu ja do !spasa, 
bo ja W asylewa. 

51. Oczy moji za talara 
a browy za wirta, 

lubijmo si, ne bijmo si 
ni pana ni wijta. 

Cztienia. 

52. Oj na hori ohon boryt, 
na dolyni żar, żar, 

jak ja pidu do !spasa 
komu's bude żal, żal 2

). 

53. A na hori ohon horyt, 
na dolyui dymno, 

jak ja pidu do !spasa, 
komu's bude dywno. 

Cztienia. 
54. Letiv woron z tamtych storon 

kr'nłońkami: maj, maj l 
jak ja pidu z Werchowyny, 

bude komu's żal, żal! 
Cztienia. 

55. Doki ja sie ne ożenyv, 
pidkiwkami: cor, cor l 

a jak ja sie ta ożenyv, 
postilciamy: szmor, szmor! 5

) 

56. a) Jlde kozak z Ukrainy 
w pidkiwoczki: d zeń, dzeń l 

za nym, za nym diwczyn01\ka 
jak w biłenkij deu, deit. 

') Lew, złoty retiski na Bukowinie,- ')W mowie potocznćj: żel v. żiel,
') postoły, chodaki. 
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51.i. b) Jlue kozak z Ukrainy 
w piukiwoczki kresze, 

za nym1 za nym diwczynońka 
żovty kosy czesze. 

62. Suchyj dube, suchyj dube, 
niczo z tia ne butle, 

oj a z mene berezoczki 
kolasoczka bude. 

Cztienia. 63. 
57. W Staro H wizdcy •) młyna nema 

łyszeń samy i orna; 

Kolasoczka malówana, 
konyk woroneńkij1 

oj jak siade, tak pojide 
koz~tk molodenkij. rano meły, weczer meły1 

w poludne'm holodna. 
58. W Staro-Hwizdcy zabremiło1 

w Malo-Hwizdcy tycuo1 

oj ozmimo sorok duo i w 
panowi Dll łycho. 

59. Oj ozmimo1 towaryszu, 
duby obteszimo, -

w Mało-Hwizdcy hardy diwky 
w tanec ne uerimo. 

W. z Oleska. 
64. Po-nad selo-lwanowećke 

zacwily cwitoczkie, 
oj pominuv mij myłeilkij 

kupyty kovtoczkie. ') 
65. Oj kovtoczki zełeneńki, 

deż wy kupowany? 
a szczo · ż bo wy w Kolomyjske 

misto zawezeny. 
60. W Mało-H wizdcy hardy diwky 66. 

ne chotiat robyty, 
Kupowany kovtyniata 

w misti na dolyni, 
darowany di wczynońci posprawi~tly mandzelinku 

szczo-by ich !ubyty. 
Cztienia. 

61. A z Dżurkowa do Tyszkowec 67. 
kolasoczka jlde1 -

bud e taka di wczynońka 
szczo za mene pide. 

Cztienia. 

u Łanczyńskim mlyni. 

Oj pidu ja do Łanczyna1 
Łanczyn na dolyni1 

u Łanczyńska czeladoczka 
jak lyst na kalyni. 

Cztieoia. 

68. (10). od Kołomy)l. 
l mo 

~--1iifh~Plft~;;-~t@_=tlt-~~ 
OJ po - Jl - ehaY mi) my-leó - l<i) la do Stani - alawa, 

pry - we - se mi po - da - ru - nok 

bu - do je-bo sława. 

2ilo 

f$rft =l w s i% I r r~;;; 
1) Gwożclziec stary i mały, - ') kolczyki. 



68. Oj pojicl1av mij myłE>ńkij 
ta do Stanysława; 

prywuo mi podarunok, 
burle jeho sława. 

69. Oj pojicbav mij myłenkij 
tll do Kolomyji, 

pryweze mi podarunok, 
uzryte na myui. 

70. Burlut toty pod11runkie 
nil myni łeżit.v, 

bude mojich worożenkiw 
holowa bolyty. 

71. Oj naj bolyt, taj naj bolyt, 
naj ne perestane, 

doki toho pouaruuku 
na myni ńe stańe: 

Cztienia. 
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73. Myni mylyj ny rodyna 
taj ny rouynoczka, 

a szcze myne za mylenkiem 
bolyt hołowoczka. 

7 4. Bolyt meno holowoczka ; 
koby ny bolila1 

poszłll by ja do myloho 
koby pl'ywelija. 

75. Bolyt mene holowoczka 
wid sarnoho rana, 

ny wydiłllm rnylel1koho 
ni nyńkie ni wczcra. 

76. Bolyt mene hołowoczka, 
traba my uochtora, 

no jakoho '? - mołodoho, 
bo ja dute chora. 

72. Koło baju pocbodtaju 77. Bolyt myne holowoczka 
haj si zylynije, widej-że ja umru, 

myni mylyj ny rodyna pidyt myni prywedit my 
za nym serce mlije. koho wirne Iubin. 

78. Piszly myni taj prywely 
koho ja !ubyła, 

zaraz myne holowolika 
bolyty lyszyła. 

79. (11). 8t.anlslaw6w. 

- Fr'< ~ -:=i" l$ l PJftfttl Q~ j t=ctJĘ(1 S=s fl-
Ko - byó my-lo 1 caorno - brywa Jak Je~ u - ro dly-wa, 

l® Q c E1łft-i7-lł$f15=1$=T-F==~ 
o6 łoi by t1 1 - tka-ta-ty: so - lo-diull~o my-lal 

79. Koby'ś myła, czornobrywa 
jak jeś urodlywa, 

ne żel by ti iska za ty: 
sołodiuńko myła! 

80. Plyne czoven, wody poven, 
nikomu zwyrnuty, -

Oluńcun i u sołodeńka, 
kiażko 1

) ty zabuty. 

81. Plyne rybka, plyne hybka 
czystoju wodoju, 

Oluńcuniu sołoueńka 

zbynu za toboju. 
82. Oj bynu ja, hynu, hynu, 

Ła:i ny za takicmy, 
Zl\ takiemy jak ja sama, 

taj za bileńkiemy. 1
) 

--- Żeg. Pauli. 

') ciętko, - 1) Pokucie, T. r, nr 2'21, strofa 10. 

Polluele. - T. 111. 3 



83. Ta ja toto diwczie lubju 
szczo bile jak busie, -

wona myne pociuluje1 
tilko prychyłu sie. 

-- Żeg. Pauli. 
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84. Wysoko ty hołubeńku 
z duha woda pyty, 

dełeko ty, mij myleńkij 
do mene cbodyty. 

85. Cy wysoko, cy nyzeńko, 
złeczu taj napju si, 

a ja aiedu na konyka 
taj widwidaju si. 

86. Ne budu ja wodu pyty, 
bo woda neczysta, 

bo u wodu napadało 
kłenowoho lystu. 

Aj bo tQto ne kłenynka1 
zazulyno pirie 1) 1 

pryjdy, pryjdy, mij myłeńkij, 
na moje podwirie. 

87. Oj pyłabym taj wodyciu 
wodyci ne czysta, 

napadało u kyrnyczku 
jaworowoh' lysta. 

Cztienia nr 780. 

Oj urobit łedinczyki 
moatok kalynowyj, 1 

wyczyatyty iz kyrnyczki 
łystok jaworowyj. 1

) 

Cztienia nr 649. 

88. Kołomyjka j-a w dorozi, 
Kołomyjka doma, -

a stała sie w Kołomyjci 

w horodi Sódoma. 
89. Kolopeńki 1

) wlkoszeno, 
za plit połoszeno, 

a mołodu Kolomyjka 
na mid zaproszeno. 

90. A czyji to kolopeńki 
blysko doroteńki, 

cy ne toji diwczynyny 
szczo nemaje neńki. 

-----
') knkułcze pierze, - 1 ) !,ud, 

255, - 1) konopie. 

91. Jakby ona neńku mała, 
ona by ich brała; 

ona by tym kołopańkam 
propasty ne dała. 

92. Oj sodoma, mołodyce, 
sudoma1 sudoma, 

koby'ś myni dala znaty 
j!Lk'jes _sama doma. 

93. Oj szyła ja obszywoczkn1 

to'm si pomylyła1 
ja-by tobi dała zoaty 

ko-bym ki !ubyła. 
Myszyn. 

Ser. XU, nr 613,- P ~ku c i e, T. IT, nr 
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Klnczów. 
94. Ta bidoma, jlama'm doma 

cbogit chłopci d' myni, 
zahnbyła'm airi woły 

w dzełeni dubyni. 
95. Oj moloda mołodyczko 

mołoda, mołoda, 
tot to tebe, molodyczko 

lubyty ne szkoda! 1
) 

Korszów. 
96. Ta Budoma - sama'm doma 

chodit chłopci d' meni, 
zahaduje zabadoczkie 

mołodi divczyni. 

97. Zahaduje zahadoczki 
szoby dała doczki, 

szoby buło jeho nency 
oj na poradoczki. 

98. Ta porad' ni (mni) moja neńko 
ta jak ridna maty, 

cy se maju ożenyty 
cy tebe czekaty. 

99. To ja tebe lubko radtu 
chot' ty ne poradtu, 

jak myni se enczy trafyt 
to ja tebe zradtu. 

od Stanisławowa. 104. 
100. Porad' meni moja myła 

Na jasiniu ja ny siju, 
samo my si rodyt, 

taku maju fajnu łubku, 
sama do mni chodyt. 

ta jak ridna maty, 
czy maju sia oienyty1 

czy na tia czekaty. 
101. A ja tobi, mij myłenkij Ispaa. 

radiu, taj wpadtu, 105. Kołomyjka czornobrywka 
a z toboju - niczku atoju po hori cbodyla, 

za inszymi hladżu. a jak zijszła na dolynu, 
102. Bery-t tebe łycha maty wody si napyla. 

z twojou poradońkou, l06. Ta jak zijszła na dolynu1 

ja do tebe szczyrym sercem na studenu wodu, 
a ty z neprllwdońkou. a tam giwczi jak ·berwinczi 

-- Ż. Pauli nr 154. rubaje kolodu. 
103. Ta dribneńka Kołomyjka, 107. Ta una ji yskazała: 

dribneńka, dribneńka, pornahaj ty Bote ! 
prosyła m ni prycbodyty Ale w na ji widpowiła: 
lubk~ aołodeńka. Neńka my ny mote. 

108. Yj neńka 1 każe, nenka 
j aeatryczka maleńka, 

wziely brata j-a w husari, 
hołowko bidneńka! 

Peredtlt. 109. (13). Czort<Jwl•o. 

1$: ~~ rr2tn E"! H~ ~1Ud·@ 
Oj lr.o-oyty mo - ło-ly-t:r to-to no zma- ha - Ju, a diwelio - ta 

t$2; c· ;±te ·S1r t 1 ; ;4 J 
o- MJ - ma.ty duio do - bro 1naju, 

') P o k u o i e, T. ll1 nr 151, - ') obora. 
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109. Oj kosyty, mołotyty, 
toto ne zmahllju, 

a diwczieta obejmaty 
dute dobre zn11ju. 

l l O. Oj ja z hory na dolynu 
pomaleńku zyjdu, 

ne żury sia diwczynońko 
ja do tebe pryjdu. 

-- Ż. Pauli. 

111. Kowalu, kowalykn, 
zroby my podkiwkie, 

bo ja budu zaczynaty 
chodyty do diwki. 

112. Kowalu, kowalyku 1 
ukuj konia ostro, 

bo jak siedu, tak pojlda 
do diwczyąy prosto. 

Z bory. PrHto. 113. (l4). f CaorłOYifll 

r&zr-1\rc 1 r r 1 r ~ 1 c ' ; 1 = r r 1 r H 
Stelo Y7 chiopel - b=;-- IJ IICSO Y pi d - ltoYJ 

1mo 2do 

1 ~' r r 11 ' J : 1 r r 1 
IIC&O Dł bJ - IJ, bJ-łJ 

113. Szczo wy rbłopci narobyly1 1 t 5. Taj diwczyno, taszczo, ta ar.czo? 
szczo w pidkowy szcze n e były. ta kadut' twoju mat' za ezczo. 

114. Byjte chłopci a w pidkowy, 116. A za toto, za azczo caujesz, 
a w diwczyny czorni browy. czomn doma ne nocujesz. 

117. (15). 8tułolawów. 

Eę!=ru-t s l ~ ~ t1 1 c r tJir .Q J l s s c s l 
Oj na bor! na :r-aoklJ krul.( b- moll me - Ie. pyla-J- tła 

rę! P=~Ic l; D l J J :] ntO l r; p l CJ n l~ f ij 
kontr. dlwkl c7 pl"... u meoe. 

117. Oj na hori na wysokij 
kraty kameń mełe, 

pytaje sie kozak diwki: 
cy pide6z za mene? 

118. Oj ne pidu kozaczeńku 
z dlHekobo kraju; 

budesz byty, nel1watyty, 
rodynr ne maju. 

119. Oj na hori na sambori 
kamiń muku mełe, 

pytaje sie kozak diwki: 
cy pidesz za mene? 

120. A bo'6 pidu, bo'ć ne pidu, 
ty z czatoho kraju, 

budesz byty, - ne wernyty, 
rodyny ne maju. 

121. Oj na hori na wesokij 
zełenije prutie, 

ne wir diwko kozakowy 
ch ot' skate: lubju tie l 

122. Bo jak stojit koło tebe 
ostrohamy kresze, 

a jak pide do ynazoji 
taj to samo breeze. 

Ż. Paull. 



123. Ne protywsia lubko moja, 
ja sia ne protywiu, 

chot' z ynszoju ta postoju 
za tobow sia dywin. 

Ż. Pauli. 
Z bory. 124. ( 16). Śnlatyó . 

®*®1rr 1rlr 1 -.?--~ 
Oj oa bÓ - r i mo - n•- aleri \am c&rr - csyldw kup - ka, 

~~~&tUJ~ dO 
ta najmu - Je ołutbu boia, •• owo-Jo - ho lub - kl. 

124. Oj na hori monasteri 
tam czarczykiw kupka, 

ta najmuje słutbu botu 
za swojoho lubka. 

125. Toj bude si slutba boża 
za nebo prawyty, 

a ja budu mołodeńka 
Bohu sie molyty. 

Korszów. 
126. Ta na hori monastyri 

z snmoji dobyny, -
szkoda łubku toji sławy, 

szo my si lubyly. _ 
127. Dllj-ko mene, mij myłenkij, 

do szkoły, do szkoły, 
ta szczo-by ja ny lubyła 
łeginłw uikoly. 

129. Daj ko mene, mij myłenkij, 
napowiż roni fajno, 

szo-by ja si ny dywyła, 
kudy jde Micbajło. 

Nazurna. 
130. Ta z~~oritu kubutyka 

naj rano ny pije, 
ta ja toho chlopci lubju 

szo czytaty wmije. 
131. Sydyt sobi konec stola, 

knyteczku czetl\je, 
t11j za meno mołodenku 

wse badoczku maje. 
132. Ny hadaje ni na woły 

ta ni na korowy, 
lyRz hadaje wse na mene, 

taj na czorni browy. 

Jspae. 
·128. Daj-ko mene, mij myłeńkij1 133. Yj dana, każe dana! 

do szkoły do pana, ny pidu za Iwana, 
ta szo-by ja ny lubyła. 11łe pidu za Danyła, 

eboroazoho Iwana. szo-bym ny robyla. 
134. Szo-bym niczo ny robyła, 

lysz wolyky pasła, 
ta sygiła w chołodoczku, 

szo-bym buła kr~sna. 
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~lfQ~~---:t!~~ 
~~_=!A .,®.b'Jftffi@ l l 

136. ( 18). Caorłowiec. 

fłW-~#PeJfb~€!~ 
t$@_ @f~_lltsJ A l J t G' 1-A 

Z bory. Pmlo. 137. (19). Crortowltc. 

~f~-1! ~tH7ttrtltL=B 
~m~~#dl@ ttttA1rr f11 
~ ~wm 41J a1 - , 

138. (20). S&anlola~ów. 

~l=mtfl -u=ggtrsc r:: 1 f1 tJ 1 
HoJ pirlu Ja na Jorma - rok a t.om oto-Jit diwelit 1orok, 

•=S;~§- ~ ... ~~=-.B~ -;-~~~®:gcttti-~J--rn~ .... ~t44~A 
to c&Ornla- wa, ło bl-la-wa kud& blaoe.s1 kaida iwawa. 

138. llej pidu ja na jarmarok 140. Oj ne prodam swoju łubku 
a tam stojit diwczat sorok, krasnu, myluju holubku. 

to czorniawa, to bilawa, Jak - że łubku mi prodaty, 
kuda hlanesz, każda żwawa. s kim-że budu ja bułaty? 

139. P)taje sia maty syna 141. Hej kozacze hulaj, hulaj! 
szczo kosztuje sia diwczyna? n e sia do mne n e prytulaj . 

NtJ pytaj sin, moja maty, Szczo-to w mene za hulania, 
8ZC7.0 kosztuje1 treba daty. koły nem& prytułanial 

-- Salamon; Szumki. 
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Turka. 
142. Oj diwczyno ty sławneńka, 

swatav bym ki (cię) da' s mateńka. 
A zdav bym ki czój pidbudesz 1

) 

ałet bo ty ludem 1
) budesz. 

143. A chocz-te ja ludem buuu, 
k11ho lubju, ńe zabudu. 

144. (21). od Horodeokl. 

[$: t o ~ c-B rrm=t= er c=Ł~ - . A oa 11&-wu dwoje kacdt\ l dou)e J no - uu - )e, 

v~ $ $ t c b c~rggQąĘI q 
144. 

145. 

. 
146. 

oe bUde-mo lerce .- kupi, moja d u -szie cr.uje. 

A na stawu dwoje kacziet 
i unuje j noczujo, 

ne budorno serce w kupi 
moja duazie czuje. 

A na atawie dwoje kacziet_ 
no mot ich zahnaty, 

ne budemo lubko w kupi 
to moż dobre znaty. 

Cztienil\ . 
Lubkot moja mołodeńka 

lubko ma czyczena, 
czyho's mene zwałoczyła 

szcze ,ja bu v chłopczyna. 

147. 

148. 

149. 

Ne ja tebe zwołoozyła 
ani moja nenka, 

ale tebe zwołoczyla 
hołowka hładenka. 

Cztienill. 
Oj stanu ja na kładoczci 

taj sie pocbytaju, -
lube moje zakochanie 
wże tia zanechaju. 

Oj stanu ja na kładoczci 
taj sie pokołyszu, -

lube moje zakochanie, 
wże ja tia załyszu. 

Cztienia. 

Koi~1Jka. 160. (22). Śoluyń. 

t$1lriDWI1 -~H®a 
,, ~p tll~lffi!jffEUSj 
tł1 rr(r Et3i@!U~ rJ l 
t$@Yi@IE!rl ~ 

1) podrośniesz, - ') ludziom. 



151. Katut my'ni Haudziu braty 
jauy liandziu ne brav, 

Handzi by si rozihrała 
jll by rady ne dav. 

152. Katut lude szezo ja wpyv sia 
a ja zaturyv sia, 

i miasnyey wte mynuly 
a ja ne żenyv sia. 

153. Oteny eia, ne tury sia 
T>ide ti rukoju, 

. żinka pide za kysłykom 
a ty za mukoju. Cztienia. 

l M. Hadav-jem sia ożenyty, 
sieh miasnye dopewne, 

u sim seli diwki hordy 
ne pidnt za m1me. 

155. U sim seli diwki hordy 
a n druhim holy, 

a n misty maj oditny (odęte) 
ale bo holodny. 

Cztienia. 
156. Kazały mi mołodycy: 

ne tany sie łubku, 
uszyjem ti soroczeczku 

s toneńkoho rubku. 
157. A ja sobi molodeńkij 

sim lit ne tenyv sia, 
jak u1.ialy wyszywaty 

at do roba wziav sia. 
Cztieoia. 

158. Ta szczo toty porobyły 
szczo sia pożenyly, 

oden prodav soroezynu 
ch li ba nakupyły. 

159. Oden prodav Boroczynu 
ja prodam bekeszu, 

ta kupimo tiukam muki 
na odnu kułeszu. Cztienia. 

160. Zahrnjte mni muzyczeńki 
naj si potanciujn, 

jak mi kobut jajce znese, 
to wam podaruju. 

161. Ne umiju ny kosyty 
ani kopy kłaety, 

łysze z haju zazyraju 
de-by diwku wkraaty. 

Cztieoia. 
162. Sedyt sowa na worotach 

wytreszczyła j-oczy, 
werny, Jubko, kapustyjnyk 

szo's ukrała s noczy. 
Cztienia. 

163. Kob' ty buła, moja myła 
harbu.~:yw ne krała, 

była by's sia toj oseny 
wte za muż widdała. 

164 . . Arb moja-t ty matuseńko 
czy ja-t. tomu wynna, 

ja harbuzy nakrywała, 
a fostyki (ogonki) wydno. 

Cztienia. 

Rutki laoec. 166. (24). c .. rnellca. 

tłtr~~)ll~ M 
Pl-uov by ja ru w taneo • - ło bo ol bo - ju po- dywlu li 

-=~~~- ~ _; t-~~ ~fej_fuJ_ ___ _ 
---- :;.-- ~ 
na-ud oebe cy jde brat u mooju. 
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165. Piszov by ja raz w tanec 
ałe bo si boju, 

podywju si nn7,:l.d Rebe 
cy jdć hrat za mnoju. 

luo. Ta jak jde brat za mnoju 
to ja sia ne boju, 

a jak meue budut byty 
stane brat z11 mnoju . 

167. Jak ne stane brat za mnoju, 
atanut dobry lude, 

tak i ntt!ni molodomu 
za chybku ne budc. 1

) 

C•tifnia, 

o~ Kulomyjl 

l ()H. Pi11zov by ja, każe, w ta.nec, 
' ale bo ~;ie boju, 
podywiu sie nazad sebc, 

stoj1t brat za mnoju. 

169. Jak idete chłopcy w tancc, 
powmywajte palcy, 

ta szczoby'ste ne zwalyly 1
) 

kapany rukawci! 
170. Jak itłete, chłopcy, w tauec 

berit buki w ruki, 
naberut sia żylly strachu, 

a Lachy nauki. 
171. Ko -by nam si ta Luk rozwyv 

ta pidemo w hory, 
wynesemo mołodyciaro 

szovku na zabory. 1
) 

172. Szczoby naszym mołodyciaro 
zabory lelily, 

szczoby naszym moloclyciam 
ludć zawydily. 

173. (25). od Otyol, Kor .. O\\&. 

~T:r-#.#fldi1LLu4ri:g}--r.fTI 
W se - re - dum s l u - ro -dy--ła o - toS me - ni hu -re, 

173. W sercdu'm si urodyla, 
otoż meni hore, 

ne dajte ni za sturobo 
bo borodow kołe. 

174. Ta dajte ni moja nenko 
za barnoho chłopci, 

szczoby ja si procwitała 
jak rużi w hororlcy. 

Ztg , Pnłlli 

175. W sereclu'm si urodyła, 
(v. w czetwer'jcm si urodyła) 
takoż myni hore, 

jak ni prytys I waser\ko, 
aż ni kolka kole. 

176. W seredu'm si urodyła, 
treba my doktora, 

lysz jakoho? - mołodoho, 
bo j:\ duże chora. 

177. Taj ny toho doktoryka 
szczo win doktoruje, 

aly toho doktoryka 
szczo w łyczko ciuluje. 

178. Po pirl lis, po pid lis, 
bj po pid liszczynu, 

zwodyt staryj borodatyj 
mołodu diwczynu. 

1) nie zginę, - 2) zwalali, - 3
) jedwab na haft u chustek. 

l'oltucie. - T. lU. 



1 79. pj ty ataryj, borodatyj, 
rozumu ny mlljeaz, 

sz t·zo ty takie molodeńkic 
diwczie obijmajesz. 

180. Taj didowou borodoczkou 
prypiczkie zmitaty, 

a diwczynu molodeńku 
chlopcim obijmaty. 

llpłll . 

181. Ta po pid lia, ta po pid lis, 
ta po pid łiszrzyuu, 

wede ataryj borodatyj 
mołodu giwczynu. 
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182. Oy ty giwko j-uduriła, 
cy z rozumu zijezła, 

mołodoho's pokinuła, 
za atarobo piazła. 

183. Iszov -że ja do diwczyny 
temnenkoji noczy, 

&edyt Jruaka DA kupyni 
wytreazczyła oczy. 

184. A ja każ u: hula, hula! 
a wona-j prysiła, 

koby buła ne pałycia 
buła'b meue z-jiła. 

185. Oj wyszov ja d'hori, d'hori 
taj stav za kułesznew, 

a ja wczynav: ehe, ehe l 
did'ka by z tia kaszłav l 

C•lir•i• . 

KołomyJ"'. 186. (26). od Cbodmleru, Otynl. 

~,: m nit ę;~ t!fM 
-~u ~Q§Jg#ułttEffl 
~~·r~nft~ 

188. (28). Baruym6;.., Nlt6w11ta. 

l$ł9 [11 s ri4c s lttftk t11; Jj 
Ah ob ob jak "'1)-de D& moja du- nu tubo, wypro -.l S S G l S ~ r; -1 S G pjt , s==1 

- oluiJ ebłepae •-rOll koDJ - ki 1 płahl, 
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188. Ab, ah, ab, jak zajde 19 J. Oj p idu ja na korowaj, 
taj na korowajczynu, 

prywedu ja z korowaju 
mołodu diwczynu. 

na moju duszu tuba, 
wyprehaj-że chłopcze 

woron konyka z pluba. 

189. Na hori woły w jarmi, 
koni w kolisnycy, 

19 2. Oj pi d u ja na korowaj, 
birki~j mij korowaj, 

ta jak bude neńka- byty 
a ty mylyj /n e daj. lipaza diwka uw boborei 1

) 

jak tota w spidnycy. 
190. Na bori woły w jarmi, 193. Oj Iwana popiw, 1

) 

taj kobyła ły8a1 
piazła bym ja na wesile 

koby dali mniaa. 1
) 

wyde myni domiw, 
ny daj myne nency byty 

budu ki (cię) !ubyty. 

194. (29). 8tanlelaw6 .. 

l~ l D s G l fl c c tli s G l f'i ~---Jd 
Diw - cayoo esy - Ja ty body Id ' mul eba - la-ty. Ne pytaJ ty 

fłi {J c li c S-QJFffl:łł ·j 
cay-Ja Ja, bu-laj ty bu -do l Ja. 

194. Oj diwczyno czornobrywa 
czym ty browy namastyła. 
Narnastyła koperwasom 
szczoby zhułyt' ') chłopciw czasom. 
Ale chłopci ne durnii 
ne dywiut sie chot' czornlje. 

195. Haudziu luba, Bandziu myła, 198. Tam na hori na weraoczku, 
czym ty browy narnastyła? jichav did'ko w czerepoczku . 
Narnastyłam koperwasom, A my joho splznaly, 
szczob duryty chłopci w czasom. taj szapocz ki poznym~tly. 

Sałe•o'*. S•to•olł . 

196. (Hej) diwczyno, czyja ty? 
chody zo mnow hulaty. -
-N e pytaj sia, czyja ja? 
idesz ty, idu i ja. 

197. Tam na hori na werszeczku, 
mołotyly chłopcy hreczku. 
Any hreczki, ny połowy 6

) 

ino w diwczyny czorny browy. 

199. Koły11ała baba dida 
ót porankA do obtda. 
A did babci,- kupyv kapcy 4

) 

kurty buły: wtiav jej palcy. 
Sa t.'"•" 

200. Kołysala baba dida 
yz weczera do obida, 
ny mohła ho wkołysaty, 

musiła mu obid daty. 

1
) f~~ortuazek, - 2) mięsa, - 1) P o ku c i e, II. nr 132, strofa 7, - ') zdu

rzyć, - 6) plew, - ') kapcie na nogi. 
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201. Otam, otam na hori, 
zzily babu komary. 
Zzily1 zzily taj jak, -
lysze1i je fist taj jak. 1

) 

202. Otam, otam na rici, 
lubje liandziu panyczi 
A ja biiu taj kryczu: 
lysz.it myni panyczu ! 

203. U czerwonych katankach 
wezut Bandziu na sankach. 
Jak wiwezly na mostok, 
roztriasyly do kistok. 
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204. Na porozi stojała 
na St>mena morbała: 
Oj Semene, Semene, 
ny chody-Iw do mene; 
bo w mene je lyrhyj pes, 
jak ki wkusyt, to umresz. 

205. Hop, cup, trnuaczi! 
naj si żeni bohn.czi. 
A ja bidnyj tohdy budn, 
jak sy chliba rozdobudu. 

206. Skaczit chlopci1 sknczit wsi, 
chodyt bida po wiwsi. 
Jak si bida napase, 
moloka wam prynese. 

Kołomyjka. 207. (30). od OlynL 

f$#~~rti!ll-&-łrr=w .... -- --- ............ _.... .... , 

~~::E±ft#~~.J4J ~ -~=L ... ==+= =~l='"~p t:J 

f$*~~~ffli§j_:LJ 
Ptredol<. (S> mi chlopcy). 208. (31 ). od Otyoi. 

~~fi$~ 
($#-~~rf17-J$-i~YS~~S@ ---:::--;- - -- ~=r=:s= 

Kołomyjka . 209. (32). od Śnlat]ola. 

•) Lud wyobrata sobie baby wiedtmy z ogonami. 



209. A z widki ty diwczynyno? 
ey ne z Lebedyna; 

a czyja ty diwczynyno 
cy ńe popadyna? 

210. A jakby ja popadyna, 
ńe tak bym chody la; 

malówani 1·zerewyczki 
w budnyj deń ') nosyła. 

211. Malowani ezercwyczki, 
a pódoszow z kozłll; 

stupaj, stupaj, fajna lubko, 
abyś sie ne schovzła. 1

) 
Pułłlci,, J l . nr 383 

Gwoi<l>lee 

29 

215. Oj koby ty neńko znała 
jakiej toto Pytro, 

216. 

217. 

ty by mflne ubyrała 

ezczo nćdili cbietro. 

Ta daj mene, moja neńko, 
oj za Nykołoczku, 

ne daj-że my bilsze nirzo, 
lysz odnu soroczku. · 

Daj-M mene moja nC1'1ko 
za koho ja watu, 

cbot' win mene bude byty, 
to ja wam nć skażu. 

212. Oj koby ty neńko znała 218. Abo mene lubko luby, 
jakiej tot Mychajło, abo mene lyszy, 

ty by mene uberała abo moji oczy czorni 
szczo nedili fajno. na papery pyszy. •) 

213. Oj koby ty nei1ko znała 219. Woly, koni, ta szczo maju 
jakiej toto Dmytro, tra bude prodaty, 

ty by mene ube1·ała aby takie krasne łyczko 
szczo nedili cbytro. 8

) na paperi znaty. ") 
l..'•lłf'11i• . __ .t. l'•wll. 

214. A koby ty nenko znała, 220. Czomus tohdy ny prychodyv 
jakiej to Nykoła, koly'm ty kazała, 

ty by mene obtykała a teper my ny tarachkaj, 
rutyw ua okola. bo'm pozamykała. 

221. Teper-M my ny tarachkaj, 
ny łomy my zamki, 

znaju dute, znaju dobre, 
ideez wid koch11nki. 

Tanlec Horodenlr.a. 222. (33). od Gwoidica. 

fł;Tt§=ll]l s=l;lliflllllll~J:J 
OJ na lloll ho- rl-loezka a w uo- Ie - ni ftua-d 

:d l® J; ;-;+~l=?±t j l J J ł 
oapyj-mo tle 1 to-wa-ry-uom kol7 'm w dob~ lud 

1) powszedni dzień, - •) poślizła - ') P o ku c i e, II. nr 131, - 4
) ma

luj, - ') P o k u e i e, H. nr 203. 



30 

222. Oj na stoli horiłoczka 
j-a w zeleni fiaszci, 

napyjmo sie z towaryszom 
kol.) 'm w dobrej łase i. 

223. A jak·te my w dobrej łas<'i, 
ta my sie napyjmo, 

a jak-że my w lada·jakij 
ta my sie pobyjmo. 

Kołomyja 

224. Kaczaju sia, walaju sia 
kusajut mia bloszki, 

pusty mene moja maty 
do korszmońki troszki. 

225. Pusty, pusty, moja maty, 
ja ne zabawlu sia, 

no z chłopciamy pohulaju 
do domu wemu sia. 

W •ci. • O 1~•4• 

231. Taj u mene j -n sadoczku 
zacwyła bereza, 

cy ty wydysz jaka' m sum na, 
ta jllk ja twereza. 

232. Jak horivki ta napju si, 
ja z Jug'my pobudu1 

ta tohdy ja, mij myleńkij 
zaiuru zabudu. 

Myuyn 

233. Yj sidaj - sidaj - ritaj, 
ritaj - sidaj - dana ! 

ta pidemo po horivku 
j-aż do Markitana. 

234. Markitima nyma doma, 
chogim do żydowki, 

j-a w życlowki czorni browki, 
zułoki pidkowki. 

hpu. Kolomyj L 

226. Tato dobryj, tato dobryj, 235. Ta horivka, brate, pje-si 
horivka myne si, mama ne lychaja, 

ne borouiat pohulaty 
poki'm mołodaja. 

W ocł. • Uluł•. 

KluuAw, 

227. Ny ja pjanyj, ny ja pjanyj, 
horivoczka pjana, 

ta zahraj my muzyczeńku1 
naj ja p idu : dana! 

228. Kotre buły kraazczi1 lipszi, 
piszly j-u wibraoci1 

lyszyly si awyoopasy1 
rozwodyty tanci. 

229. Taj naj-by to swynopasy, 
a to sami durni, 

ale bo wny tak rozwogi 
jak toty rozumni. 

P•b<l<, JJ. nr 184; 

Korni<•. 

ta jak zhadaj za giwczynu1 
j-at serce kyne-si. 

236. Ta jak zbadaj za giwczynu, 
taj za jeji neńku, 

burlesz yty drimajuczy 
wid neji raneńko. 

237. Nyszczysliwa tota lawa 
szo ja na nl spała, 

stojav mylyj pid wikoncem 
za neho'm ny znała. 

hpu. 

238. Porodyla szewcie wiwcie, 
kusznirie kobyła, 

a Rusn11ka nyboraka 
maty czornobrywa. 

230. Kazav myni mij myłetakij 239. Or~ndarie bura swynie 
tam na zarinoczku, nywimoho syna, 

lyszy lubko sołodeńka a Rusnaka nyboraka 
pyty horivoczku. maty czornobrywa. 

240. Orendariu sadukariu 
d11j na borh 1

) horivki, 
orendar'ka sadukar'ka 

klycze do komirki. 
1

) na borg, na kredyt. 



241. Ta fałyła, chło, tygiwkA, 
szo dobra borivkn, 

ale duszczc falyv tydtlk, 
szo szcze lipszyj medok. 

lll 

242. Btojit korczma nad hołotom, 
ne poszyta okołotom. 
Ty korczmonko sudotynie! 
w tobi to wsia pracka 1

) hyne. 

243 Ta wte bym tia złotom pobyv, 
tyłko'm prii<'Y w tobi propyv. 
Propyv "iw ci w połonyni, 
Tysmynyci11 1

) w połowyni. 
Szcze mąju w Bozi uadiju, 
szczo propju roisto Otyniu. 

Z. Powl•, P l. r 11 . Itr 8~ . 

246. (35). Nuuroa. ..... = 
lbJC S f C!C C C cl0 1 &g ef§§;Bą 

Ko-lo-my-Ja u6-po-my-Ja Ko - lo- myj-ta do - ma, 

affiMFu-fflti Y Et ~lr r 1-J 
a tta - la el w Ko-lo - myjl 

ob. nr 87. 
245. Kołomyja ny pomyja, 

Kołomyjka doma, 
a stała si w Kołomyji 

welyka aódoma. 

wt - ly - ka eo - doma. 

ob. nr 93. 
246. A Sódoma, sama'm doma, 

chodyt chłopci d'men~, 
czołowika nyma doma, 
mełe moku w mMni. 

t) praca, - ') Tyjmieoica Dliuto. 
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247. A jak bude pytłowllty, 
bulle nóczowaty, 

· 253. Taj pryjszov ja w swoje seło 
ta napy\' si pywa, 

248. 

149. 

250. 

251. 

252. 

a jak butle na raz, 
to pryjlde zaraz. 

hpao 
Sered toho Pótyłowa ') 254. 

ot wirosła werba, 
ta pidu ja na Pótyliw, 

bo szos myni treba. 
T~& pidu ja na Pótyliw1 255. 

bo tam łubku maju, 
czołowlka dom:~. nyma, 
duże <lobre znaju. 

Tajdy łubku wer'chom, wer'- 256. 
pryjdy do mu i zmer'kom; [ch om 

na oborozi bude znaczok, 
cy je czołowiczok. 

Ta jek bude sino, sino, 257. 
prychody biżiwno, 

ta jek by buła sołoma, 
to czołowik dom a! 

Ta buv-że ja w Pótyłowi, 
ny pyv ja horivky, 

ny wygiv j11. w Pótyłowi 
choroszoji giwky. 

258. 

11\ cy mała, cy welyka, 
to wse czornobrywa. 

l opas. 
Oj jak sudy, ta tak tudy 

wse kujut zazuli, -
mołodyci z Pótyłowa 
nesła bllrabuli. 1

) 

Yj nesla, brate, nesła 
aż u ruczky zmer'zła, 

powernuła do korszmot'lky, 
bidka ji zanesła! 

Powernula j-a do korszmy, 
a tam pryduriła, 

barabuli jak propyła, 
w ruky si zahriła. 

Yj 'Y'ijszła do eboromy 1
) 

aż si potykaje, 
podywit si do torbyny, 

harabul ny staje. 
Ny żury si, fajna lubko, 

oj ty Nastasijko! 
ta majesz ty w Pótyłowi 

• harabul ny kilko l 

Pe...,dok 259. (36). od Borodenki 

fłĄ3 rfi%1-g jj q gtJTĘ"f'J r pa l P l 
t&ittd ~ r;1J id-n 

Peredok • ko .. uk~m. 260. (37). BorodeDka, 

~t:EfrtrrrG~Eo@f 1 B.n.l iiffi 

~l@y;łPT'Girf ITf@t@ EEffd 
~ u ; rz=€ttftfWR 5tlłl fJ. tr 1 r r J 

') Putyłów (Ujście Putilla) nad Czeremoazem, - ') kartofle, - 1) azopy. 
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liordyjanu. 262. (39). Diur1<6w. 

~~TC c {] l S-5--C $JG ~ dłfi= 
T oj sa-ra-u Hordy - lon - ka po bo-ri ch o - dyla, a J• k tyjula 

~::=1-=."- ~~pl-;±§='~§Jf@~~: ~~~~j 
na do-ly - u u wo-dy 1 10 na - p y-la. 

262. Taj saraka 1
) Hordylanka 268. Oj czyj-M to towar, 

po hori chodyla, oj czyjiż to Wlvca, 
a jak zyjszła na dolynu, czyrwoni czobokieta 

wody sie napyla. na bobacki diwci. 

263. A ja staryj, ne mołodyj, 
boli e me o e n oby; 

a ja w boru idu żywo, 
j-a z bory powoly. 

Kluea6w. 
264. Ta pokiw ja mała buła, 

ny znałam niczoho, 
ja badała szo ny budu 

!obyty nikoho. 
265. Hoj jakże ja taj wirosła, 

ta na stanu stała, 
ne odnomu'm legioewy 

do duszi prystala. 
266. Na dzeleni połonynci 

zablila j-oweczka, 
najmyliszczi myni w świki 
łubkowi słoweczka. 

267. Po pid boru wysokoju 
błt>jila oweczka, 

łubin tebe, mij myłenkij 
taj twoji sloweczka. 

269. Czyrwoni czobokicta, 
kuca sardaczyna, 

dobre breszy za parubkie, 
nenka ji nawczyła. 

270. Koło młyna jaworyna, 
koło młyna jawir, 

nichto ny znav, taj ny budó 
kotre mij kawalir. 

271. Koło młyna jaworyna, 
kolo młyna sosna, 

oichto ny znav, taj ny budć 
komu ja wlrosła. 

272. Kolo młyna jaworyna 
jawir pochylyv sia, 

jak sie z tobou nó ozeniu, 
ne budu zenyv sie. 

ll "o C" ł • Olł"llat 

273. A ja wczcra plela ') kloczi, 
a nynkl powismo, 

sied sy łubku koło mene 
chot' nam budc tisno. 

1) biedna, biedaczysko, - •) splatała. 
Pobcle - Tom lJl 



27 4. Sied sy lub ku koło meoe 
howory do menti, 

piznaju ki po besidi 
cy ty lubysz mene. 

275. Piznajn ki po besidi 
taj po besidooci, 

cy majesz ty rozum dobryj 
w swoji hołowońci. 
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276. Bodaj tebe diwczyoońko, 
mara buła znała -

jaka ni si za toboju 
turbacija wziała. 

277. Oj wziała si turbacija 
hołoweńkie moji, 

szcze'm podała łeda bidi 
wody studynoji. 

lłclrdyjani<a 278. ( 40). Diurltów. 

~=1~-~ -~:bb 
~Bi 41 Iii~TI l t1 8ffi lffg:t=bfll; l 

'--' ! j,f l 
l ·J__ 

r~~~J 1 o i~tatr ar 1 ttft4.rl V l · _....., ........-;;:: 

lł ~ ~ l 

f$~eya 3 
Barabulanlta . 279. ( 41). D żurków. 

~~U9-IU=g g Er lU @J 
~~~@l l 

~'· Nutaob.ur260. 280. ~.2). 

~~~F@f-~==fij· g l s tflil 
Pl - n ovby Ja hoJ - du - ka ta DJ ma-Ju pe- ta-lta 

rę,:; uc·-~m~JdLtu § :j_j 
Pe - ta -czyno po ku- 11- oa ua bu- &ycy pro - bo-rUa 

280. Pisząv by ja hajduka, 1
) 281. Piszov by ja pozyczaty, 

taj ny maju petaka. 1
) budut mene huzyczaty. ') 

Petaczyoa po kolina Piszov by ja kupyty, 
na huzycy prohol'iła. budut mene łupyty. 

1) Hajduk nale:ty do tańców podskoczystych, pidskoc.:n oj i w boru, d' bori, 
z góry, - ' ) eieraka, - ') bió po tyłku. 
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282. Hoj i, boj i! sztany moji! 
szcze was maju doma dwoji. 
Koły majesz doma dwoji, 
skydaj tutki my ni moji! 

283. Ja bajduka ny boju si1 

ja z hajdukom poboriu si. 

lłajdul<. 284. ( 43) • Kołomyja 

.-tę--9--ft--..,--l-1:-_-~=mt~l-?#-+J+];J t=]~ij 
Oj płazo~-bym haj-du-ka taj nó ma - ju ••r-da-ka, 1orda - uyna 

lmo r-1 2do r"J r; p c c ; -;jll s c 1-: c c :n c r [ 
po lto - 11 - na taj na ~a-di pryho - ryla, prybo-ryla. 

285. ( 44). od Stanisławowa . 
lmo 2do 

F#:J=F.=~- ..... ---...--...=t -~---,--., 
~~w~Tt ;3:thfMi~ b=~tf-=l=r+-p:tJ=1 

l w Hor~ny Ire,.o npyoy, a ,. Horp~-ny krowyj blk, --
i w Horpeny krhva ka uj w kropy-wu 1&-Wo-llk, 

285. A w Horpeny krewo szpyny 1
), 288. 

a w Horpeny krawyj bik, -
Hoj ny spav ja ciłu niczku, 

j -a i wstav ja raneńkó, 
sumno myni nć wyseło a w Horpeny krewa s.aka, 

ta w kropywu zawolik. ') 
C'•lrtttill . 

286. Seji noczy o pivnoczy 
(v. A uczera iz weczera), 
jak misiać minyv sie, 
iszov krywyj na zaloty, 
ślipyj prydywyv sie. 

ta na mojim syrdeńku. 

289. Czerez seło ne weseło 
arendar' bobatyj, 

czerez tebe arendariu 
chodżu ne żonatyj. 

Olynła 290. Czerez seło ne weseło, 
arendarka wbrana, 

czerez tebe arendarko 
chodżu ne widdana. 

287. Hoj byv mene mij giedyczok ') 
hoj za czuprynu krakav 4

), 

hoj ny spav ja ciłu niczku 
za diwczynou ja płakav. Ż. Paull, 

1) krzywa kość pacierzowa, - 2) zawlókł, ') dziadzio, 4) targał. 



291. Ta pyv- że ty na madoczku 
a ja na horivci, 

ta propyv ty cztyry woly 
a ja lysz dwi wivci. 

292. Ta na myni molodeńkym 
kuczerykie wjnt si, -

jodny maju czebokita 
j za tych żydy bjut ai. 

293. Ne byjte si, pesi wiry, 
ja wam wernu hroazi, 

jedny maju czobokita 
ja ne budu bosyj .. 

Z . Pauli. 
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Btulsi&'O'Ów. 
294. Ta akażu wam ludy dobre 

czobo mużyk biduje, 
eh drut żydy taj za lyta 

azcze i ksiondz ne daruje. 
295. Drut ho żydy taj za lyta1 

a i ksiondz za chrestyny, -
oj teper my nyszczialywy 
mużykie ny pohynem. 

296. Oj u naszoji gazdyni 
draby noczówaly, 

C•lit.,.i• . 

jak ji daly torbu mnky 
waiu nycz ciłowuly. ż. Pa.li 

297. (45). 
Kolomyjka StAreoka (dla starych) na Wełelo ----------

lmo 2do 

~~~;m $v wa1;; 1 

_d 
Peredc\k. 299. ( 4 7). Jasienów polny. 

~ffta:f~ r :l r r]fi1m 
Hop eauk l baru - eauk 
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-rftni•PtfliP~iiDM 
ulepiu na kly-oo - e< ku prodn uto na- h& wyci a mama eoro - c&ku. 

~f !2 
113

1 wt:il~9 "1 1f~ 
fł$ 4ł rJ bJ l 1 §i! @ g §Y 1

1 €4/ @ ~t=Ftf§ 
~99. Hop! czuk! baranczuk! 

sziepka na klynoczku, 
prodav tato nahawyci1 

a mama soroczku. 

300. Prodav tato nahabyci, 
a mama bekcszku, 

ta kupyly nam muczyci 1
) 

na j-ódnu kułeszku. 

Kolomyjka drlboeńka . 301. ( 48). od Tłumacu. 

tł!Uf nru•s a,-v:wu,~ 
~u-dy do U lub-ku ujty esy bori nor - ba - my 1 

oj 110 - by ol wo-ro-teólr.l no &doba - da -----

,, t!Y~I=.t#fH!lą !fi1~ fi-
-- P!uoY-by J• do - loó - kamy, oy - ma doro - teó - ki, 

wa - ly. pla&oY by Ja u - lyea - kamy. b,.. - ozut woro 

2. li~~~ ~;J fł? en~ l= c r QfJ c 1 t~ c 1 er r r 1 A 
iell-lr.l. 

301. Kudy do ti łubku zajty 
cy hori horbamy, 

oj szo-by si worożenki 
ne zdohadawaly. 

302. Piszov by ja dełońkamy, 
nyma dorożeńki, 

piszov by ja ulyczkamy, 
breszut worożeńki. 

Ż. Pow/i, 

303. A uw borach snihy wpaly 
bory pobilily, 

bodaj naszym worożeńkom 
znby zabolily. 

304. Oj worohy, worożeńki 
wstupit sie z doroby, 

bo'ate mene obrecbaly 
wid nlh do hołowy. ż. P••li 

305. Żuryly si worożeńki 
żuryly si ludy, 

szczo na moji hołowońci 
winoczka ny budy. 

306. Ny żurit si worożeńki, 
ny żurit si ludy, 

bo na moji bołowonci 
sribnyj winok bude. 

1) 1Dfk.i na jednt knleaz!l (z kukurudzy). 
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307. Oj cy sribnyj, cy ne sribnyj, 312. Qhoćby pryjszło pohybaty 
j-a z byrwinku buda, po samyji oczy, 

ny żurit si worożeńki, takij pidu do diwczyny 
ny żurit si lude. temneńkoji noczy. 

308. Oj Iwane, lwanyno1 
witciwska 1

) dytyno, 
jldesz polem, sywym konem, 

dywyty si myło. 

309. Lubyv mene mamciu lwaocio 
a ja jeho nit, 

a win mene na serdenku 
jak sołodki} mid. 

310. Lubyv mene mamciu Iwancio., 
ja bo ne !ubyła, 

win do mene po ałoweczku, 
ja bo pobańbyła. ż . Pooli 

311. Choćby pryjszło pohybaty 
po samyji ucha, 

t11kij pidu do diwczyny 
chociaj zawyrucha. 

316. Była mene moja neńka, 
była m en e była; 

daj jl Boże zdorowieczko 
na dobre (m)ni wczyła. 

317. Daj jl Boże zdorowieczko1 
daj jl Bofe carstwo, 

wona mene nawodyla 
na wse gospodarstwo. 

318. Bidnaż moja hołowońka 
szczo ja narobyła, 

a wsi ludy po weczery, 
ja szcze ny topyłą. ') 

1) ojcowska, - ') paliła w piecu. 

W . o 0/ulo. 

313. Hoj daleka dorożeńka 
wid Wisły do Dnistru, 

pustyv'em sie taj bez wesła1 
na riczeńku bystrll. 

Ne dla toho by'm świt zwidav, 
ni dla toho.- kraju, 

jino dla toji wyszeńki, 
szczo nad Dnistrom maju. 

w. • Oluu. 

314. Oj na hrnszci bilyj cwit, 
ta wże opadaje, 

lubyv łegiń diwczynońku1 
ta wże pokidaje. 

315. Naj-że, naj-że pokidaje 
jak sam sobi znaje, 

szczaslywaja dorożeńka1 
ku da win dumaje. w . • o,.,, •. 

319. Ny topyła, ny topyła, 
ny budu topyty, 

dobroho ja mużi maju, 
ny bude ni (mni) byty. 

320. c,- ja tobi ny kazała, 
kazały ty neńka: 

oj sam ny-jdy, ludyj ny szły, 
bo ja szcze małeilka. 

321. Cy ja tobi ny kazała, 
ty mij mylyj mutu, 

buło sobi wibyraty 
do roboty dużu. 



322. Buło eopi wibyraty, 
buło si dywyty, 

typer ch o dysz taj noworysz: 
ny chocze roby ty! 
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323. Żuryła aie maty mnojn 
jak ryba wodoju, 

i widdała mia widdala 
w kietkuju nMolu. 

C•litrtio . 

Kołomy)kL 324. (50). od K~lomy)l. 

tPHetl~wfW-mm 
~ ggr:Fm€?1J H=l~ 
I~JQ!~ąg~mhJ;pttffl 
324. Koby borsze zoaeniło, 

koby misie awityv, 
koby mene mij myleńkij 

na dorozi zstrityv. 1) 

325. Zstrityv mene mij myłenkij 
prosto kowałeńka, 

nzyv ') mene za ruczeńku : 
- de ideaz myłenka. 

:t. P .. /,, 

326. Oj kosyty, mołotyty, 
toto bida moja, 

a z diwczynow postojaty, 
toto duszi moja. 

327. Moja myła hromadyła 
w hlyboki dolyni, 

a ja kywnuv biło w ruczkow: 
chody myła d' meni. 

C.tit'nitJ 

(v. Oj koayty, molotyty 
holowoczka bolyt, 

Z bory (pllolescae, prt<Jko). 

a z diwczynow poetojaty 
d serdenko driżyt). 

328. (51). od Kołomyj!. -----j ~ ~Iwo 2do 

l b l S~gc l 'firr l fL*lfJ$E&~ 
~ 11 lmo 2uo 

~: • u IJ lrjlr;Jtf§ tt~tl_TI 
~ lto- b'' .._k koeou koeyv )aktu mene w tańcu noayv. 

J 
1) a potkał,- ') wzi,ł. 
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328. A kobyś tak koaou koayv, 
jak'ieś mene w taJ\cy noayv. 
- A kobys tak hromadyła, 
jak'ieś mene prynadyła. 
Twoji huby, ruoji huby, 
rilujmo si, dobre bude. 

329. Mamo moja, W asyłycho l 
wrodyłaśni (mni) na wae łycho. 
Ulilas 1

) ni ny rodyty, 
niż ja maju tak bidyty. 
Ulilas ni taj ny maty 1

) 

niż ja maju biduwaty. 

330. A ja małyj do diwczyny, 
traba meni drabynczyny. 
Drabynczyny zolotoji, 
do diwczyny mołodoji. 

KołomyJka. 33J. (52). od Łoncayoa, Nadworny. 

~~-4jftL~~t•f[]fJ 

i&:~@&i®~ą 
3dl. Oj jak suda, ot tak tuda 332. Czołowik by żinku ny byv, 

kujut amy zazuli, zdorowie ny tratyv, 
czołowik by żinku ny byv koby win ai obrachówav 

koby pry rozumi. azczo win za ńuw (nią) płatyv. 
333. Płatyv panam, płatyv kaion-

żydam za horivku, (dzam, 
typer durnyj, bez-anuwatyj1 

ta wbywaje żinku. 
Połttrit, ll. nr 291. 

Wertak (tanleo). 334. (53). Koro lu. 
Zwrotki łpłowaoo •wyiUe pned mu1yk• lub w cusle tańca. 

fłtclt± FITfCj-c c ł = t-c=a l E ~ =l 
Pru-da pruda el-dy-rlczka oj ~y-rle&ka daoa, 

!lub-ko moja dawna. 

~=F-m--gr [l g_lfl ;-c G t;pfT§ 
lłu-byvem tia1 nlli wdaTem tY, nł: da-Ja tła mamL 

334. Pruda pruda aidyriczka 335. Oj naj aobi pohulaju, 
oj ty riczka dana, ta naj pobujaju, 
liubko moja dawna, - oj jak tota azczuczka rybka 

Jiubyv'em tla, ne wziav'em tia na synym dunajn. 
nć dała tia mama. 

') wolałaś, wolała-byś była, - ') mieó, posiadać. 



41 

336. Oj jak toti szczuci rybci 
bez toji wodyci, 

338. A je w mojim ohorodi 
trawyci zełena, -

337. 

341. 

342. 

343. 

344. 

oj tak mene molodomu 
taj bez mołodyci. 

Na szczo meoe widdawaty, 
taku mołodeńku, 

koły ja szcze ne znosyła 
sukniu zełeneńku. 

ne elloczu si widdawity, 
czekaju Semena. 

339. Zatopyła, zakuryła 
syniseńkim 1

) tntskom: 
pryjde, pryjde mij myłellkij 

z czorneseilkim wuskom. 

340. Na szczo mene widdawaty, 
na szczo mene, na szczo ? 

na szczo mene za muż yty, 
koły ja ladaszczo. 

Staryj clwkiv, ataryj ch ok iv, 345. Scbokiło si 6
) stari babi 

stara ne chotiła, szcze mołodow buty, 
a jak siła u zapiczok ta napchała w peremitku 

a wse wurkotiła. dzełenoji ruty. 
Wurkotiła, wurkotiła, 346. ~uto-ż moja, ruto-t moja, 

taj dali u swarku 1
), ruto dzełeoeńka, 

a did babu makohooem, ja badała szo ja stara, 
a baba pid ławko. a ja mołodeńka. 

A did babu makohonem, 
baba polekiła '), 347. J'ódna baba udurila 7

) 
bidna-ż moja hołowońko, a druha si stekła, 8

) 
de s i baba d i la? jódna. druhoii wkulbarzyln, 

Zrobyly si babi kryła, taj jlde do pekła. 
baba połekiła. 

Rada baba zaspiwaty 348. Jichav llucuł z Kołomyji 

baba mołodeńka, na sywi kobyli1 -

ta u roki 4
) zubiw nyma taj zahnbyv fasku masła 

a rot' jak muszei1ka 6
),. 

w hleboki dolyni. 

1) modrym - 1) w swary, - ') poleciała, - ~) roti, w ustitcb, - 5) mu
szanka, 'torebka, - a) zachciało się, - ') ogłupiała, - 1

) wściekła. 

Pol!.ucte. - T. lll. 6 



349. Ta ty iszła, stara babo, 
taj's ny uważała, -

jlik ja faczu ') lusznio 
ta po zadu hlusnu, 

budesz pomnitała. Cotitn i • . 
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350. Jicbav didko z Kołomyji 
taj zahnbyv lusznio; 

obizdriv sie po-Zftd sebe, 
taj w doloni lusnuv. 

351. Skoro pospiszyv do Hwizcia 
piszov w szkoło troszku, 

aż tam povno starych tydiv, 
kryknnv: de ty Moszkn l 

Wacł. o Olu4a. 

Kołomyjka . 352. (55). 

~'m: ąm~m~~tt= 001r B 
·~ 1 ffl b'! l r J r-ffl-t+J 
~ ~ lmo .. ~ 2do 

~M sf#rl Je EW9TitP ~ CJ!dl 
352. Cy ty neńko, awoho syna 

u medu kupała, 
ta szczoby ja jebo łyczka 

ta naciuluwała. ż. ,.".1 . 

357. Ta jak sobi zaspiwaju 
w hliboki dolyni 1 

budesż myła banówaty 
try roki po myni. 

353. Oj toho ja chłopcia lnbiu 358. Oj diwczyno diwczynońko, 
ne maj ni') za durni, w biłym kApeluai, 

azoby mene pociulowau 
i prystali do dusi. 

354. Oj toho ja chłopcia Iubin 
w biłij krysanini, 

oj jak mene pociulowau 
maju znak do nyni. ż. Pawti . 

355. Ta jak sobi ZRRpiwaju 
w zełenenkim baju, 

budesz myła banówaty 
dute dobre znajn. 

356. Ta jak aobi zaspiwajn 
w zeMnenkim lisi, 

budesz myła banówaty 
try roki uybisi. 

') schwycQ, - ') nie mit!j mnie. 

bo ki budu katówaty 
1\im raz do południ. 

Bo ti budn katówaty 
bo ki bodu byty, 

abys znała diwczynońko, 
jak koho lubyty. 

359. Ta czym ty si honorujesz, 
czym si wytyczajesz, 

ta czy ny toii sardaczynou, 
szczo ji potyczajesz? 

360. A ezym ty si honorujesz, 
ta czym ty si dujesz, 

cy ne tymy soroczkamy, 
szczo w kramu kupujesz. 

l 
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361. Ty diwczyno, diwczynoilko 
ny bojisz si Boba, 

widprawylas dobrych ludyj 
wid swoho poroha. 

362. Widprawyłaę dobrych lndyj 
czykajesz do myni, 

typer pidesz za takoho 
kotryj pase swyni. 

363. Oteny sia, ne tury sia 
bodesz panuwaty, 

366. Ja ny-roba, a ty ue-rob 
ne bodem robyty, 

ta kupymo sy wozoczok, 
bodem sia wozyty. 

367. Ottam chodyv, ottam chodyv 
ottam nacbodyv si, 

żinka bud e towar ( v. swyni) pa-

a wże syny pohonyczi ') 
ja szcze ne żenyv ai. 

368. A wie ayny pohonyczi 
a doneczka prieba 1) 1 

pryjde my aie ożenyty 
bez bidy, bez łycha. a ty zawertaty. [aty 

364. Ne żury sia, ożeny sia 
wola twoja bude, 

jedno majesz kożuszyno 
taj toji ne bude. ż. Puti. 

365. Ożenyw sia nawidżenyj, 
wzyw sia bisnnwatu, 

ta ne mały szczo robyty, 
zapałyły chato. 

369. Jak-że ja buv małym chłopcem 
ta pas-że ja wivci, 

kupyv kołacz na jarmarku, 
podarowav diwci. 

370. Kupyv kołacz na jarmarku, 
ta jabłuczkowyny, 

typer ny (my) si fajna lubko 
!ubyty powynny. 

Z bory. 371. (56). Peuynytyn. 

®i J IG J lr rli'1 T1l! dl (JEJ 

rnfW/IPJ' E!~~~ 
~ l1. rl ar•u1Put!211erJ181'~ 
~f& r1ffl J l@ @fHI TI 
371. Koby meni ne diwczata 

ta ne mołodyci, 
to-bym utiav mami drowce 

taj prynis wodyci. ż. P••''· 

1) poganiacze wołów,- ') przfdka. 

372. Mene nerika porodyla 
taj kazała: synku ! 

luby w noczy mołodyci 
a diwczata w unynku. 



373. Jedna myłeńka w dorozi 
a drubow sie tiszu, 1

) 

a jak tota ne powerne 
ja-i toto powiszu. ż. PG•Ii. 

374. Ja po noczy baj ny cbodżu 
lysz po weczyrnycich, 

ny byj giedu ') za diwczieta, 
byj za mołodyci. 

375. Ny byj giegu Kataryno, 
byj totu mołodszo, 

bo ja totu Katyrynu 
zaruczyty cboczo. 

376. A zaruczu Katyrynu, 
pojidu do Rymu, 

czykaj-sestro Katyryno 
aż na druhu zymu. 

377. Ty moloda mołodycy, 
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382. 9j naj bolyt, ta naj bolyt 
naj ny uhawaje, 6

) 

383. 

384. 

385. 

ta naj czużi mołodyci 
oj ny zaczipaje. 

Jablondw. 

Kuje meni zazułycia, 
ta kde kuku, 

ułomyv Czaflokiw 
capyniety roku. 

Oj posljav pszenyczeńku 
po tomu wiwsowy, 

a ja sobi lubko kochav 
ne druhomu psowy. 

Pladykl. 
Oj pidu ja ta do młyna, 

szo si w młyni gije, 
woda kamiń j-obertaje, 

pytel muku sije. ny zaczisuj cziwku, eJ 
zbawyłas ni ') styroch woliw, 386. 

szcze zbawysz prysiwku. 

Samy giwky krupy melut, 
samy wibyrajut, 

samy giwky na parnbky 
ruky zadyrajut. 

378. Zbawyłas ni styroch woliw, 
konie woronoho, 

taj szcze choczysz izbawyty 387. 
mene mołodoho. 

Oj pryszov ja ta do młyna, 
j-a kamiń torkocze, 

mennyk sydyt na łotokach 
ta ruky połocze. 

379. 

380. 

Pladyll.l. 

Oj kowała zazuleczka, 
ta kazała kuku, 

wiłomyła mołodyci 
Ieginewy ruku. 

Ale legiń mołodm~kyj 
ny kazav nykomu, 

zawyv roku u fostynu 
taj piszov do domu. 

381. Nene moja stareńkaja, 
nono moja myła, 

bolyt mene prawa ruczka 
widaj si rozwyła. 

388. 

389. 

Ja mennyka ny zabudu 
pokiv ny zahynu, 

sokoty si e) mełnyczeńku 
bo wże wtopysz spynu. 

Oj mennyku, melyczeńku 
zmyły myni mirku, 

a ja tobi za wihodu ') 
pociuluju żinku. 

390. Koło młyna jasenyna, 
buła-by mitłyna, 

toż to my si podobala 
fajna łedinyna. 

Kołomyjka . 39J. (57). od Zabl~towa, Śnlatynla. 

~T e eii§!Jj QtP l ffl ttJ1i d 
tf cieszę,- ') dziadu,- 3) czółko, - •) pozbawiłaś mnie, - 6) nie wy· 

goji się, - 6) skul się, stocz się, - ') wygodę. 
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~{DJf!tiifH~-4l 
~~m1rfi giffl!flPJ 
l® ~ R #e tt4tJ1J]@ # ElJ l tiJ2Jti;J li dtW 
~#bH l tu a 8itm lp&ffflJ 

1 ~ • '~w ~li g iffl?'r ®trieM 
tłf4tH q rG' Jłf~ ] 
391. Żuryła-si neńka mnoju, 396. Napyla si diwczynońka 

jak rybka wodoju; z pi d browari pywa, 
oj szczoby ja ny trafyła na Jyczeńkó izmarniła 

na lychuju dołu. na czyrywcze wtyła. 
392. Moja neńka worożyczka 397. Na Ilińcach zahrymiło 

tak my worożyła: na Tuczapach błysło, 
ny-jdy doniu za fajnoho bodaj tebe mij myleńkij 

bo budesz bidyła. obacs nr 322. po pid serce stysło. C•li•n'"· 

393. Mene neńka porodyla 
taj koło potoka, 

398. Bodaj tebe mij myleńkij 
krywyło, moryło, 

czomu toto tak ne buło 
taj kazała: ros ty, synku (córko) 

tonenka, wysoka. 
jak Bie howoryło. Cati;nio , 

394. A ja neilkie posłuchała, 
wirosła toneńka, 

a w sim sieżen ') pojasyna 1
) 

taj szcze koroteńka. 
395. A sim sieżen pojasyna 

a wosmi toroki '), 
oto bida ny diwczyna 

ny ubchodyt boki. 

1) sł)Żni, - ') pas, - 3} troczki. 

399. Dwa hołuby wodo pyły, 
a dwa kołotyły, -

bodaj toty ny skonały 
szczo nas rozłuczyly. 

400. Bodaj ony ny skonały, 
spasini ny mały, 

szczo ony nas rozłuczyly 
z prybranoji pary. 

Po4~ci t, U. nr 110. 
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401. (58). od Kornowa. 

lłordylaulr.a Ucdou naprzeciw drugieg<•, na )edućm miejscu porl&kalwJ•). 

~~~~~~l 
~l@ !l 
f$~=-@J#P~W~~ 

~ 
? J 

~---Ełfg-~-tfii~I~J ;:l@ 
J.fys&yn. 

401. Pas sy, passy 1
) połowuszko, 

myni na ki wydko, -
żuryly si susidoczki 

ny widdam si szwydko. 
402. Żuryly si snsidoczki, 

żuryly si lude, 
szo na moji hołowońci 

winoczka ny bude. 
40~~. Ale odny podUJ·ily 

druhi ponimily '), 
jak na moji hołowońci 

winoczok uzdrily. 
Klucoów, 

404-. Winoczku mij rukianeńkij, 
tom ki donosyła, 

ja dobroho bat'ka mała, 
nigdem (sic) ny chodyła. 

405. Ny chodyłam na wesili, 
ni na weczirnyci, 

lysz chodyłam do kirnyci 
garczykom wodyci. 

h p••· 
406. Saraka ta Lmkowynka ') 

szirokij lystoczok, 
zapłaty my, mij myleńkij 

taj za mij winoczok. 

407. 

408. 

409. 

411. 

412. 

Ny budu ty, moja myła, 
ny budu płatyty, 

buło d' myni w j-o pivnoczy 
taj ny wichodyty. 

Oj ny prawda, mij myłeńkij, 
ja ny wichodyła, 

Jysz ja swoji siri woły 
w daszok zahonyła. 

Ispu. 
J-a w dzełeniji dubriwci 

kazav łegil'l giwci: 
Podaruj my swij winoczok, 

zawernu ty wivci! 
Chiba-by ja j-nduriła, 

rozumu ny mała, 
szo-bym tobi za j-oweczky 

swij winoczok dała. 
Oj oweczky wizdychajut, 

j·oweczok ny bude, 
z za mojeho ta winoczka 

wesileczko bude. 
Taj oweczky wizdychajut, 

lyche owec maje, 
j-a z za mol10 taj winoczka 
wweś rid 4

) pobulaje. 

') paś się płowa, - •) oniemieli, - 3) las bukowy, - ') cały ród. 
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$~:~4®~-P=Ql 
, l - l l 

s•o ja na ni spa-ł"r" stnja' myl~l pid -.;końcem u nfho ny tn•r.:" 
413. Neszczaslywa tota ława 

szczo ja na ni spała, 

stojav mylyj pid wikoncem, 
za neho'm ny znała. 

41 fi. A zło:imo s i, pan c IJratc, 
to zło:imo si, zło:imo, 

ta do jodnoj biła.woczki 
na zaloty chod'mo. 

416. Pane bratc, towaryszu 
batalija bude, 

albo moja, albo twoja. 
biławyci bude. 

414-. Oj ny stt'•j-żc pid wikoncćm 
nłe jdy do chaty, 

kupyłam ty hrybynynn 
kucziri czysaty. 

Nu\.& ohJu Tc>tn JJ ur 11;3 

417. Oj n c chody de ja. chod:in 
diwczynu !ubyty, 

oj skaży sy, towaryszu 
trunowcin zrobyty. 

418. Oj skaży sy ju zrobyty, 
kicdrynow obyty, 

alho myni, albo tobi 
na świti nó byty. 

i.. l'nult. 



419. Yj brate, towaryszu, 
bude batalije, 

abo twoja, abo moja 
giwczyna Marlje. 

420. Yj bratc, towaryszu, 
budemo si byty, 

lepaa. 

ny jdy tam, de ja ydu, 
giwczynu )ubyty. 
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421. Yj brate; towaryszlł1 
abo my si złotmo, 

abo oba do giwczyny 
do jodnoj nó chod'mo. 

422. Ta Otena ny zołena 1
) 1 

a Anna ny prana, -
a Mariczka fajna cżiczka 

lubka moja fajna. 

Hordyi&Dl<a, 423. (61 ). Jutonów polny. 

# + # ~ - -# ·~~ 1&:c rbllJldQJCJIBB±f$FP8 
~-c q f b~ 1 u; §#łf$3: r r-t ~ 

1mo 2do 

tł. u u 1 n td@=ttn r ~ 
423. Szczoi ja tebe j-a prosyła, 425. Bodaj-że ty, moja ne1\ko 

moja ridna neńko, na swiki ny tyla, 
zbucjy mene1 moja nel1ko czomu's mene, moja neltko 

w negilu rane1iko. rano ny zbudyla. 
424. Zbudy mene, moja ne1iko 426. Czomu's mene, moja nef1ko 

w negilu ranenko, rano ny zbudyła, 
naj-bym piszła, ja do cerkwy aby'm piszła do cerkwy z tym 

s kym myni mylenko. koho ja lubyła. 

Trapuhun ~ ) . 427. (62). Cr.erueltca. Daleaao .. a. 

jj ~ 
~rt'iH r l ~~-i#a;- 1 tii+rd 
~E #ł!~~~S{iifitpj ~=gj~~~~ l'_ 

427. U sinych 1 ) nad dwermy, - 428. 
ch toż d' m en i powernć? 
A powerne popiw llryc 
za makitru waranyc. 

Paruboczki czotyry, 
do diwczyny chodyly. 
Skidały si po hroszu 
na zapasku choroszu. 

1) zolić, wyżymać bieliznę. 
1) T r a p a b u n, taniec skoczniej~zy niż B ordy l a n k a, tańczony czę

sto podczas Wesela przez parobków (bez dziewek). Rzędem st&nąwszft 
bierze się kilku ~arobków za ręce, i prysiudy robi'!- Coś nakszta t 
T r e p ak 11. - ) w sieni. 



429. Posijav ja pszenyciu 
wrodyv s i czyanoczok; 
bude moje wesile, 
na pyredi kocmyczok. 1

) 
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430. Szła baba z jarmarku 
nakupyła termanku. 
A szczo baba pidskoczyt, 
a wse ternok wiskoczyt. 

Cyga,.enty (• hory). Sami m~tcayiui. 431. (6:3 ). JasieoA1r poloy - -r::'1 ... lmo 

:ll:-lJ=JI• S:ES"+f-tt=t--.=.~-:-r1Y 7 t p;--•,J -.. ~~~-~=l-Ei= ~- ~ - ;.t--+J ---2do 

tł-_l@:F~~d 
~?3r.~t:r~ -~-~~t e ~-n- ·?:rt - ~ !:!i}Z ~-·::_r p~--- ~ ---- --

Nuta ob. T 11 . ur 203. 

431. Każut stari, każnt mali 434. Yj kurne, kai.tJ, kurne, ''P"' 
każut i wsi lnde, rozważnyj roznmc, 

szoby kumu ny !ubyty, ta ni rszczini i) ni wesili 
welykij hrich bnde. bez tebe ny budo. 

432. Ta jak kumu ny !ubyty 435. Ale lyszy-ko ty kumc, 
koły podoboczka, do kumy chodyty, 

taki kuma maje oczka buła kuma jałowcga 9
) 

jak u sokołoczka. ruszyła znaczy ty. 
433. Lipsze toty żydy majut 436. Ta cy tebe yszcze kumo 

szo ny kumajut si, bida ny nawczyła, 
ta kotri si lysz polubji buła kuma jałowega 

.to y poberut si. ta wi.e naznaczyła. 

t) czupryna, - ') chrzciny - ') jałowa, nieplodna? - ') Grywany nic 
kiedy jako trzecia cześÓ Serpena, podan('go w Tomie II. nr 53, do po
chodu parobków w drugie święto Wielkanocne. 
Pokucie - Tom III. 7 
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8erpen. 438. (65 ). Turka. Piadyłll l' l s @ tfj w U;,d!P ezr, n lfl 
~ ~ . 

~J l {fi Ett% 1 d~ tlJj=F.n ta J 
438. Stojit korczma nad hołotom, 440. A W olaszczyn sino kosyt, 

taj poszeta okołotom.. a Wołoszka jisty nosyt. 
Oj ty korczmo, ty Dudiene 1

) 1 Koby boraze ') dokosyty, 
moja praci w tobi hyne. aby jisty ne nosyty. 

439. Kilko 1
) jawże w tobi propyv 441. Ta nakosyv busiok 1

) sina, 
szczobym cerkow złotom pobyv. zaroayv sie po kolina. 
-Ty nehoden pogontyty 8

) 1 Ta naj tota czieple 1
) kosyt, 

ty sia beresz srybłom byty. azczo wysoko fartoch nosyt. 

442. Hraj muzyko, hraj nybo~e, 
czej ty Rospod dopomoże. 
A ja budu tańciówaty, 
azczoby mani łebko spaty. 

Serbyn 1) , 443. (66}. Jaalenów polJI)', 

l$ i E!l4l @ł l qq @ł l qQ @f 11&U1 
~ 

~f31C1Ju~rlr•~ 
) -:::: 

$~ 1r•@ 1@ J I!P!U*tn 
t@~~J[#Ql 
~Ft:~tlf&~-iJ ; l- d 

') Dawidowa, Dawidzina, - 2) tyle, - ~) gontami pobić, - 4
) prędzej, 

') bocian, - 1) czapla. 
') Tańczony w trzecie święto Wielkiejnocy. Biorą się parobcy za ręce 

stawnjM długim pasem w rzędzie, a kraj n y j (przodownik, z brzega) 
trzyma)ąc_y w wolnej ręce b u c z o k (pałeczke) pokazuje im obroty 
i ni1·mi k1ernjc. Tmicują go podobnie juk Arknna, lubo spokojniej. 



Serbeo (twawlel). 

51 

443. Oj Serbyne, Serbynoczku! 
wozmy mene, diwczynoczku. 
Dudu tebe czenówaty 
szczo negilu ciłówaty. 

Ark&o, 1) 446. (69). Beleluja. 

~~~~-~~ 
tłUJ.fid t==lJSl~@=SdJ~dt-:~ 
rę?lłfij=l ·gEt!_ 

446. Aj arkan, arkanoczku, 
zawedy koni(a) 'w dolynoczku. 
Naj si konyk popaseje 
a arkan sy potriseje. 

') Arkan bukowiński bywa z prysiudami, figurami, wyr:z;ucaniami nóg. 
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llilvtlaóe~yk, 447. (70). Julen6w polny. 

r-, --Ei= _ _J_, F'·' ,__._A_r:::;----.-~-J · '-r~-J .) -
H@ flTl -H--E~_1__).:t: t-d=t=S=B !:::::::1=-l-r-::r.: 3€1 

Oj zahynu. dh\czyno zahynu, pt)daj czere.s wikno, ser-da - uynu. 

44 7. Oj zahynu diwczyn o, 
zahynu, 

podaj czerez wikno 
serdaczyn u. 

448. Cl.tybaj-by ja mołodeńka 
rozumu ne mała, 

a szoby ja tobi czerez wikno 
serdaczynu podała. 

lhjdnk. f\ u ta oh. 11. nr 235 . 449 (71 ). Kulaukowee. 

5t:" 1:: 2 ...... - ... ~=~-r=-.r"'==+=+=-!"f- ............ :-t=f "i =:t±---Ą ...... =a:! 
ey-~'4'---f:.t-=*-=-Lff~~~r· ~-rf "*"ii-:J J 1P 

U ua;zo-ho pa - na czubakil l<u - ry, J•kićj pan icb 

~· ·~ ~ (e Ln:_t -~=tl a 
ieućchlywy, takiej je - ho slu-hy, 

4-1!). U naszoho pana 
czubakii kury, 

jakiej pan ich żenćcblywyj, 
takiej jeho słul.ty. 

450. U naszoji pani 
czubakil indyczki, 

jaka pani żenechlywa 
taki ji służnyczki. 

A-ni ja a - ni t) ne cho-nem ro-by-ty; 

~ .---j~g ~r--~ 
łf: ~, ~ - r ~-,--• ~ - ,--.._ - ~ -- ~~ ~- !-- . • b ~1-~ -=:==' 
--~--* ~ ~ ~ • ~-- - -~~ ~ -=:g 

ł) - sze Ji - •ty ta pyty ta cho - ro - eza <l>ody-ty. 

451. Ani ja, ani ty 452. Ty kozacze mołodyj, 
n e choczem robyty; zajmy woły do wody. 
łysze jisty ta pyty, no tam woda i rosa 
ta choroszc chodyty. diwczyna chorosza . . 
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453. Ty kozacze czornowus, 
czo' na tobi żupan kuc? (kucyj) 
Divki mene pidpojily, 
żupan meni pidkrojily. 
Maju-ż ja kupu hroszyj, 
kupiu sobi żupan dovszyj. 

454. Oj u sadu, u sadu 
sadyt diwczie rozsado, 
a za neju dwi z zadu 
polywajut rozsadu. 

455. Oj ny chody u boroch, 
ta ny lnby razom dwoch; 
luby mene samuju, 
koły ja ti szinuju. 

456. Trise my si czupryna 
bo (m)ni lubyt diwczyna; 
trise my si wołosi, 
bo ni lubyt Marysi. 

Arkan. 458. (7 4 ). Horodonll:a. 

$t r H~#rtlf r~~ 
~-#*% l dy;cmc; cy r# J J rd 

A-V """ "........... ]<_ 

~-@!-~~ 

459. Arkan bidny, 
pojas sribny, 
fota zołota, 
szkoda do l>ołota. 

460. Arkan birka, 
pojas szkirka, 
jawir zełenenki 
to jeji myłenkij. 
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461. Arkan łuczka 
derenowa nizka, 
jasenowy ruci 
szczo diwkie bojat si. 

Kolomyjka 462. (75). od Kulom1JI 

;" ~ '"' i1 .. ~ i c:::r. 
T~-~T-F·V=• kff~-~ .f-- ·T~Zl-; ~ ) I:'Sf-Sf::!-::' -t.J- . E:;;._t- ~ łł_:.-- - :f;ł ~ :.:..L .. ---- ---- - ~--

Ny możn .si wpere-ta-1y oy mo-in · sł "'lm - 1y .. 

El:: rit=r[fg--=--i=in-fL~ _!:~#lw~ ~~ 3 
~ ~-- -:t: =~~-'"'l- :_E _ __ ~: -......... ~3 

ny moźn ki mlj myleńkiJ niko - ly u - hu-ty. 

~ttf#~:ą1&_~ 
~~~~rl ~ 

My .. yo. 

462. Ny możu si wperezaty 1
), 

ny możu si wbuty '), 
ny możu ki, mij myleńkij 

nikoly za buty. 
4G3. Wysoko'm si wperezała, 

zdaloby si nyszcze, 
clelekoho lubka maju, 

zdav by my si błyszcze. 
·164. Subotu'm si wperezała, 

w Negilu'm si wbuła, 
w Ponegiwnok zapłakała, 

w Wiwtorok zahula. 
Koro l <z. 

465. Oj ny maju wesełosty, 
ny maju ochoty, 

nyma molto myłenkoho 
z kiżkoji roboty. 

466. Oj ny maju wescłosty, 
taj ny maju woli, 

nyma-ż mobo myłeiikoho 
z kiżkoji nywoli. 

oh , nr 322 

l s pas 

467. Każut lude ta howori 
BILO ja si maluj u; 

moje łyczko tam-oj fajne, 
szo ja ny choruju. 

468. Ta jak-by ja mołodcńka 
kyiko chorowała, 

ny pomoże malówani, 
chot'bym malowała. 

469. Ta jak skoczu, pereskoczu 
boroch macidanskij, 

ta jak schoczu, rozwaloczu -· 
chot' naj me 1

) syn panskij. 
4 70. Ta jak akoczu, pereskoczu 

y ho~och zahirskij, 
ta jak schoczu, rozwołoczn 

ehot'by j syn popiwskyj. 
l'ukuclf, Ił. nr 137 

4 71. Teczć woda z pi d ho rod a, 
teczć woda zymna, 

polubyv (m)uia syn popiwskyj, 
ja tomu \)C wyuna. 

') opasać (pasem), - ~) obuć, - 3) ma być, będzie. 
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Kolomyjko dribu 472. (76). od 8t..anlslawowa, 

i71 2do -#~-f .&~11.11 11 • 

~..r-fl1rąr c 1EFFfl=p+=~~~ 

~lffi=f2td3t ~ 
473. Oj ty kazav bohaczyku 

szczo ja sic wołoczu, 
4 78. Ta ja tebe ny wołoczu 

ani moji oczy, 
chot' my dawaj styry woły, 

to diwkie ne choczu. 
lysz sam ty si rozwołoczyv 

szczo chodysz po noczy. 
474. Chot' my dawaj styry woły, 

y styry korowy, 4 79. Yj s i da- wojti - rida 
sidaj - ritaj -dana, to ny choczu twoji diwki 

do swoji · obory. lubko moja sołodeńka, 
rybko ny pobana. 

480. Lubko rnoja sołodeńka, 
lubko ma czicziena, 

ta ty mene zwołoczyła 

lspas 

4 7 5. Taj kiwała mołodyci 
pałczykom na mene: 

pokien serce mołotyty, 
ta chody do mene! 

476. Ny pokienu mołotyfy, 
ny pokienu cipa, 

kołys taka gospodyni, 
szinuj czołowika. 

jak ja buv chłopczyna. 
481. Ta ty mene zwołoczyła, 

jak ja szcze buv chłopec, 
ta ty teper stara baba, 

a ja szcze mołodec. 

4 77. Mołodycy zwołocznyey, 482 Ta ja ebłopec molodeńkij 
toś ni (mni) zwołoczyła; za mołodyczkamy, 

biłym łyczkom jak sonyczkom, a mij tato na Welykdeń 
czornymy oczyma. za perepiczkamy. 

483. Oj ny witty misie scbodyt 
widki mu si łtodyt, -

ty ny znajesz, bidna wdowo, 
kuda twij syn cbodyt, 

Kolomy)l.&. 484. (77). Juleuów polny. 

Ełf=~l Effffilłlk~gEUJ 
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484. Ty ny znajesz bic.lna wdowo 490. A ja wziev jemu kazaty, 
taj szczo win hadaje; szczom zahubyv wivci.-

j-a z weczyra poekil ') etelyt, Oj ty breszysz, małyj chłopcze, 
do-świta ') lihaje. ty do moji diwki. 

485. Win hadaje, win hadaje, 491. A ja wziev jemu kazaty, 
szczoby żynyty-si, azczom zahubyv woły, 

by po noczy ny chodyty, a wfn mene za czuprynu, 
ny wołoczyty-si. taj buczkom po woły. 

486. Ożeny sie kuczerawyj 
ożeny neboże! 

uże tohi z parubkamy 
chodyty ne boż~ ! 

487. Ta ja chłopec chłopcuwatyj, 
dobryj do rozboju, -

ta jak pryjde temna niczka, 
wyjty ja si boju. 

488. A ja chłopec newelykij, 
nawczyv-ai brychaty, 

ta wibrycbav diwczynoczku, 
wibrychav ji z chaty. 

4~2. Woły moji połowiji, 
woły moji łasi, 

zarubana dorożonka 
do moji Parasi. 

493. Oj ny buv ja u Paraaki 
lyazeJ'lka dwa razki, 

wona meni pokazała 
wsi try pyryłazki. 

494. A cym budesz zachodyty, 
a cym wicbodyty, 

a cym budeaz utikaty 
jak ti budut byty. 

Hystyn 

489. Z chaty wiazov ataryj bat'ko 495. 
zacziev-ai pyta ty: 

Zakiw mene ny wjezaly 
ny znav-że ja muky, 

ta jak meno yzjćzaly, 
poaynily ruky. 

czo ty chodyaz, ty Jydiniu, 
koło moji chaty. 

1
) pościel, - ') ranintko. 
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496. Ta jak mene yzjezaly 500. Chodyv-jem si spowidaty 
nowym wołowodom, sarnomu władyci, 

ta tt~.k meoe prowadyly a win myoi dav pokutu : 
myloji horodom. luby mołodyci ! 

497. Ta czomu ty fajna lubko 501. Ta piszov ja, cbło, do popa, 
ta ny wicbodyła, pip czetaje knyikn, 

ta jak meoe popry tebe ta jak-jem mu hricb yakazav, 
kotiuha 1) honyła. win m.ene po pysku. 

498. Boliła {m)ni1 fajny łubku, .502. Ta piszov ja, ehło, do popa, 
boliła bołowka, Bobu si molyty, 

ja badała szo kotiuba a mene, chło, pip zastawyv 
szczekała na wovka. kobyło łupyty. 

499. Na wulycy werby sadin 503. Hoj piszov ja ta do popa 
w horogi ny bndu1 hricbiw si ispasty, 

bo ja taki bricby maju w popa briehiw sorok michiw 
szo jich si ny zbudu. ni de moji klasty. 

504. W popa briehiw sorok miehiw 
na sernero konyj, 

ja si swojieh briehiw zbudu, 
ko-by ja zdorowyj. 

Kolomyjko 'll'oloaka. • ) 

506. A Parasi - prydała si 
taj umurhła si, 

styry rici pyrybryła ') 
taj ny wmywała si. 

505. od Śoiatyoia. 

507. Styry rici pyrybryła 
a na pieki 4

) stała, 
bidoa-ż moja hołoweńka, 

ja si ny wmywała. ' 

1) pies.- ' ) W ta.ńe11 tym zwanym takte Wołocbem, porusza się naj 
przód kilka par ku sobie, jak w Kozak u. Po kilkokrotnych do sie
bie pooskokach i prysilldacb, partnerzy chwytają się i obr&Cllj4 w koło 
izby, a O b erek powtarZ&Dy tak wielokrotnie, jest z11końezeniew 
tańca. - ') rzeki przebrnęła, - 4) pi,tej. 

Pokntle. - Tom Ul. 8 
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Zoblolów. 510. 
508. Oj giwczyno czornobrywa 

czoho czorna chodysz? 
cyś si z wodow pohniwała 

cy si wody bojisz? 

Yi doriżko popereczna, 
zymka ki zapała, 

bodaj tebe giwczynoczko 
buła bida znała. 

509. Ja si z wodow ny hniwała, .511. Ta ny stij-że giwczynoczko, 
ja si wody boju, ale jdy do domu, 

bo wodyci studenka naj ty neni wuszy wlbje 
zapachła zymojo. ta wyjdesz po tomu. 

612. Wona ide rozbortyna, 
wona ide bosa, 

mutużkom si wyryzała 1
) 

bulka wysyt z nosa. 

Hordylonko. Juienów polny 

514. Nykoly nema tam dobra 517. Oj ne prodam swojo łubku, 
krasno, myłuju hołubku. 
Jak-że łubku mi prodaty, 

de diwczyna lubyt po dwa. 
Nema dobra i ne bude, 
jak lubyty po dwa bude ... s kim-że bud u ja hula ty? 

515. IJej pidu ja na jarmarok 518. Hej! kozacze, hulaj, hulaj 

!\16. 

a tam stoji diwczat sorok, 
to czorniawa, to bilawa, 
kuda hlaneaz, kożda żwawa. 

no sie do mne n e prytułaj! 
Szc21o to w mene za hulania 
koły nema prytułania! 

c.tltJtia. 

Pytaje sie maty syna: 519. Oj tak czyny- jak ja czyni u: 
szczo kosztuje sja diwczyna? a "Z diwczyny - hospodyniu, 
Ne pytaj sie, moja maty, oj a z tista - pałanycu, 

szczo kosztuje, treba daty. a z diwczyny - mołodycn. 
C•hrrua (.'•litni• nr 72$ 

Hordylanko •) (81). Gwoiddec. 

1) postronkiem się przewirała. - ') Tańczy się skaczłc równocześnie 
obiema nogami J jj ; n (raz raz dwa, raz raz dwa) - a po
tem przekładając w• sko ach noga Zl\ nogę w tył i bijąc w powietrzu 
noga o nogę. 
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521. Oj diwczyna kuczyrawa 
pid ryszytom 1

) nocz6wała, 
pid ryszytom dobre spaty, 
ny traba si oakrywaty. 
Czerez dirkie ') witer wije, 
ani zmerznć ani wprije. 

( •tlrnw, 

522. Ottak, ottak idu sobi 
taj diwczynu wedu sobi, 
weda, wćdu, taJ dumaju 
szczo czynyty z neju maju. 

523. Oj jichav ja koło młyna, 
a tam diwka jak kalyoa; 
ja na diwku zadywyv-si 
a myoi wiz polomyv-si. 

524. Ny żył by my tobo woza, 
ta koby to diwka hoża; 
a to ruda taj pohaoa, 
taj myni wiz połomała. 

5~5. Oj kuwała zazuleczka, Jsp .. 

kuwała, kuwała, 
jak uzdriła, szo jde zyma, 

a wna si schowała. 
526. Jak uzdriła szo jde zyma, 

moroz studeoeńkij, 
a wna piszła j-u lisok, 

szo szcze dzełencńkij. 
527. Piszła myła po horiszki, 

taj ja jdi1, taj ja jdi11 

hirki jeji mut horiszki, 
ta jak · ja ji najdu. 

lłoruclnh: a 

528. Kuby ny lis, kuby ny lis 
koby ny liszczyna, 

ny buv-by ja w 1Iorodnycy1 

koby oy diwczyna. 

529. Koby ny lis, koby ny lis, 
koby ny dwa dubki, 

oy buv-by ja w Ilorodnycy, 
koby ny za lubki. 

530. Zarubav ja raz w duba 
a· dub pochylyv si, 

ta dav Jubei czyrwonoho 
szczo raz prytulyv si 

531. Ta dav lubci czyrwonoho. 
ta dav i uruhollO ; 

ta najżyv si, naciuluwav 
łyczka rumianoho. 

/,~,~kucit J 11 ur ~04 

532. Stojit jawir nad wodoju 
byłom pohylyv sie, 

(v. w koło młyna jaworyna, 
jawor pochylyv sic), 

jak sie z tobow nć ożenin 
ne budu ŻCDJV Sie. W . • 0/ro~u 

533. Taj izdyv ja na kunyku, 
typer chodżu piszko 1 

taj nosyv ja do diwczyny 
jabłnka, horiszki. 

534. Taj nosyv ja, taj nosyv ja, 
a diwczyna jila, 

pryjszła zyma, jabluk nyma, 
wona widpowiła. 

.135. Bodaj tebc Ho pot! nr zn:w, 
bodaj tebe pohyv, 

to za moji temni niczki, 
szczom do tebc chudyv. 

536. Ta za moji tt'mni ni1~zki 1 
za moji koYtoczki 3

), 

abys lubko ny znuHyła 
slubnoji soroczki. 

') rzeszoto, - ') dziurki, - 3) kulczyki. 
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537. Weroy moji podarunki, 
wel"Dy moji hroszi, 

twoja maty howoryła 
szczo ja ne choroszy. 

n· .• (}folo . 

538. Oj zaświty mieiaczeóku, 
naj si wydoo bude, 

naj ja wyd tu s kiem ja sydżn 
cy podibno bnde. 

539. Siad sy lubko koło mene, 
prysun si błyzeńko, 

szczo upade wyrytińce 
achiły si nyzeńko. 

540. Cy ty lubko taka krasna, 
cy myni zdaje si, 

Rolni6w. 

54 7. Ta jak pana ny l ubyty, 
koly-bo pan panctwo, 

dwa gudzyky nad huzycew, 
ciłtl gospodarstwo. 

548. Ba, jak pana ny lubyty, 
koły podoboczka, 

taj u pana j-oczenieta 
jak u sokołoczka. 

549. Zakuwała tazułeezka 
na wołoskim boku, -

bQdaj paniw gitko zabrn 
zabrały tołoku. 

szczo (m)ni, lubko, czerez tebe 
spanie ny byre si. 

550. Ta hilkiaju 1
) Nykolaju, 

wiwedy mni z baju, 
ja mołoda jak jaboda, 

doroby ny znaju. 

541. Oj mij myłyj zahoworyt, 
ta jak w dzwin zadzwonyt, 

ta jak ja jebo nć wydtu 
holowa (m)ni bolyt. 

542. Oj bołyt (m)ni. holowoczka 
ne wychodtn z chaty, 

oj daleko mij myłeńkij, 

ta n e bud e znaty. ż. Pn•'• 

551. Ta jak-by ja mołodet\ka 
taj doroby znała, 

ja-by tebłl molodobo 
biłkiajem oy zwała. 

l4yazyu. 

552. Ta cb()dyv ja po-nad wodu 
szukajuczy brodu, 

ta wpav-te ja z konyczeńka 
po pojae n wodo. 

Poł11d~ t . 11, nr 129. 563. 'fa chot'te ja z konyka wpav 
ta ny zamoczyv si, 543. Oj na litaj murandelu (v. woro

po-pid czornu stelu, 1
) [beju) 

ne pot·oszy myleńkomu 
biłeńku posteliu. 

544. Je di w mene w borodeczku 
czerwona t·uteczka, 

za luboczkom mojim myłym 
bołyt hołoweczka. ż. Pow/i 

545. Oj cbmnryt si, taj buryt si, 
ja si boju dotdtu, 

chto powede moi do domu 
jak ja sia opotdtu '). 

546. Chto powede do domoczku 
dam piv-zołotoho, 

a cbto myni taj postelyt, 
łyczka rnmianoho. ż. Pnli 

a giwezyna biżyt, kriczyt: 
Hiłkiaj ') utopyv si. 

554. A giwczyna bityt, kryczyt, 
na giegi wołaj e: 

Ta jdy giegin, zziv-bye bidu, 
hiłkiaj potapaje! 

555. Ta jdy gi~giu, zziv-bye bidu1 
wio wody napyv si, 

czerer; tebe, psia borodo, 
hilkiaj utopyt si! 

556. Po pid baj zyłenenkij 
chodyt mij myłenkij, 

ta zbyraje za kepyluch 
rozmaryn dribnenkij. 

') śoiel, powała, - ") opótnię, - 1) hultaj. 



557. Oj zbyr»:je, ta zbyraje, 
taj si zatykaje, 

kotra myne wirne lubyt 
naj ni zaezekaje. 

558. Po pid baj zyłenenkij 
chodyt moja myła, 

ezobokieta rompasowi, 
sama czornobrywa. 

559. Kupy myni mij myłeokij 
czobitkie maleńki, 

twoji budut rompasowi 
moji czyrwonenki. 

560. Twoji budut rompasowi 
rypity, rypity, 

moji budut czerwonenki 
(w)pidkiwkie brynity. 

561. Oj hllju mij zełenenkij, 
oj baju mij, baju, 

oj wziav ja sy nehidnycin 
a teper sie kaju. ż.9. Pa•li 

562. Oj upala zwizda z neba, 
taj rozsypała-ei, 

Marci zwizdo pozbyrała 
taj zatykała· s i. 

563. Cy znajesz ty, pane brate, 
ezomu Marci krasna, 

koło Marci wezera wpała 
taj zoronka jasna. 

564. Myła-t, myła, moja myła, 
soncy moji jasny, 

ty to świtysz w dni i w noczy 
nykoly ny zhasnysz. 

-- Ż. Pao/i 

56 5. Oj duhoczku knczierywyj 
maju na ti badku, 

badaju ti ja zrnbaty 
diwczyni na kładko. 

566. Szczo-by moja diwczynoilka 
po kladci chodyła, 

szczo-by wona bili nohy, 
wodo ny wmoczyła. 
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567. Oj ty sydysz po cim boci, 
a ja po tim boci, 

widej my si ne pobyrem 
mylyj, u eim roci. 

568. Ta jak my si ne pobyrem, 
to ne naszi wyna, 

placzmo ·mylyj na worohy1 

ót to ich pryczyna. 
l s pas 

569. Tll popłyła pławynoczka 
doliw za wodoju, 

budesz, budesz banuwały 
giwczyno, za mnoju. 

570. Ta popłyła pławynoczka, 
w wodo ny wtonuła, 

ta chodylas Iycha dole, 
mene ny mynuła. 

571. Koby pany pozwolyly 
a popy szlub daly, 

my-t by to sie, moja lubko, 
sich miasnyc pobrały. c.,;,,.; •. 

od KołomyJ!. 

572. Ta na stawu, na stawoczku 
lystoczok si stelyt, 

bidoa-ż moja hołowoczko, 
mij mylyj ei żenyt. 

5 73. Naj si tenyt, naj si lu byt, 
ja si ny powiszu, 

koby borszy do weczira, 
ynczym si potiszu. 

574. Koby borszy do weczira, 
taj znaju do pewny, 

szo dwa w sinych, a dwa w cha ki, 
a sztyry za dwermy. 

575. A koby ja buła znała 
taj zdohadała-si, 

buła-by ja mołodeńka 
ny widdawała-si. 

576. A koby ja buła znała, 
szczo to takie budy, 

ja bym buła obchodyłai 
jak óbchodyly ludy. 
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5 77. Pusty mene, moja nenko 
t11j na wyczyrnyci ; 

a tam mylyj czornobrywyj 
plyte 1

) rukawyci. 
578. Plyte, plyte rukawyci 

a wże doplitaje: 
nyma moji diwczyoyny 

nei1ka ny puskaje. 
,') 79. A cy ona oewelyczka 

C;J wona maleńka, 

580. 

581. 

582. 

a szczo jeji ne puskaje, 
na wycz1rkie neńka. 

Kuda pidu, kuda hlanu, 
to wse sobi najdu, 

ta jak pryjdu do domonku, 
to taj ny s kim prawdu. 

Ta jak by ja swoji nency 
wsiu prawdu skazała, 

to by mene moja neńka 
nihde ne puskała. 

Pusty mene, moja nenko, 
• na toto hulani, 
ja ny mu si prypizniety 1

) 

prybiżu (w) zaraoi. 

58:3. A pidemo pane brate 
taj po pid wikonci, 

a cy pryjdut cy ny pryjdut 
diwkie w ołokońci. 

584. A kotraja towaryszka 
z tonka pomykaje, 

to ta myni towaryszu 
serdllóko wrywaje. 

585. Oj diwczyno, diwczynońko, 
jakaś my obłesn11, 

szczoś nyhodna zakrutyty 
na snip pyrywcsła '). 
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Karczana. 

586. Szczoś ny lwdna zakrutyty 
ani zawiezaty, 

lyszeń hodnaś koło korszmy 
w perćd tancuwaty. 

587. P1du-ż ja j-a w łaj po maj, 
ta nałomiu łomu, --

ny byresz (m)ni durniu w tanec, 
ny wedy do domu . 

588.' Pid łypowym korczem, korczem, 
zachlynuv-si Wasyl borszczem, 
pyjte, pyjte, popywajty, 
ta lysz myne ny mynajte. 

589. Kiliszka wam ny zbawiu, 
łyszeń wypiu, taj postawiu. 
Do kudeli ruki wianut 
a porciju dobre tiahnut. 

Za zdorowie toho, 
szczo borivka jebo. 

590. Na borodi kałuża, 
ja roboty neduża; 
jak muzyka zahraje 
samo serce bulaje. 

591. Hraj muzyko, jak by's mih') 
tlij ne żeluj mojich nih. 
Moji nohy nastałcny 
Iitałyby jak szałeny. c.a.,.;a. 

Horodeuka. 

592. J-ałe dzora pidkiwoczki 
ale dzoru, dzQJ'a1 -

ta czo-s moja fajna lubka 
wid nygilu chora. 

593. Czyryz tyżdeń buła chora, 
bo robota buła, 

a w nydilu podużyła 6) 

bo muzyki wczuła. 

1) plecie, - ') spóżnieć, - 1) pr,ewi~ło, - •) wógł, - s) wyzdrowiała. 



594. Oj nikomu takij harazd 
jak tij mołodyci, 

sama sydyt na prypiczku1 
nohy na polyci. 7.. P .. t, 

595. Oj kazały mołodyci 
naszomu mu~yci: 

a zahraj nam Kołomyjki, 
damo warenyci. 

Kluc&Ó'"· 

596. Zahraj meni muzyczeńko 
toji Kołomyjk'i, 

naj ja sobi pohulaju 
do biłoji dnynki. 

597. Zahraj meni muzyczeńko, 
zahraj my, zahraj my, 

a ty lubko soło<leńka 
apiwaj my, apiwaj my. 

59ft Oj muzyka, pane bratt~, 
muzyka, muzyka, 

a diwczyna molodeitka 
zabawa welyka. 

599. Oj muzyko, muzyczeńko1 
jak ty dobre hrajesz, 

bodaj tobi pokorczyło 1
) 

szczo ny dokibajesz '). 

600. Zalnaj myni skrypnyczei1ku 
a ja tebe proszu, 

a ja tobi czerwonoho 
u kyszyui nos~u. 

601. Zahraj myni skrypnyczcuku 
ód scła do seła, 

aby buła doroMczka 
wse myni wesela. . 

602. A skrypoczki iz Iypoczki 
a strunwy z Iiazczyny, 

jak zahraje, zaszczebecze, 
czuty do diwczyny. 

603. A skrypoczki iz Iypoczki 
a struny z berwinku, 
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60·t. Oj u naszoiJO muzyki 
palci zołotyji, 

win palcierny posuwaje 
na strnnwy szovkowyji. 

605. Muzyka nam dobre hrajc 
ny traba spiwaty, 

jeho neuka porodyla 
na skrypoczku hraty. 

606. Mene maty porodyla 
sijaty, oraty, -

jeho maty porodyla 
na skrypoczku hraty. 

607. Oj muzyko, mnzyczci1ko 
jak ty dobre hrajeaz, 

a Iysz tilko ty dohana 3) 

szczo żinkie nymajesz. 
60R. A mav-że ja, mav ja żinku 

aly bo maleńka, 
piszła kachłu zatykaty, 
wbyła jeji wyrcnka. 

609. Boże, Boże, dopomoży 
druhu żinkn maty, 

wże ny budu posyłaŁy 
kachłu zatykaty. · 

h p••· 
610. Szkoda toji muzyczeńki, 

szo tak fajno braje, 
ta usi si posmutyly, 

nichto ny -spiwaje. 

611. Hoj usi si posmntyly, 
lysz ja wesełeńka, 

szoby tnha widellodyla 
wid moho serdeilka. 

G 12. Yj tuż u, każe, tuż u 
ny za tobow mużu, 

a za to bo w mij myłei1kij 1 

żiel mym hirei1kij. 
f!'(plł . 

613. Ale wijdy fajna lubko 

jak zahraje, zaszczebecze, 
czuty na Wkrajinku. ż . Pawi• 

j ·a w negilu na jhru, 
tanczyk z tobow pDtancuju, 

taj drubyj ty najmu. 

1) pokróciło, połnmn.ło, - 2) doci~gAsz, - 3) przygana. 
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614. Lubky moji sztyry, sztyry, 
za szo wy si były? 

6;!2. Wy budete spiwanoczky 
horamy spiwaty, 

615. 

616. 

G17. 

GIS. 

- Czerez tebe łeginyku, 
szo'm tebe lybyly. 

Otynia. 

A czyja ta plirubczyna? 
na bekir 1

) szipczyna, 
i buk w rukach, lulka w zubach, 

na borogi ') slyna. 
A szczo toto za parubok, 

szczo w perM tancuje, 
wede diwku za ruczenku 

a w łyczko ciuluje. 

a ja bndu po dolyni 
za wamy plakaty. 

623. Ta jak bude dobra doli, 
ja was pozberaju, 

624. 

a jak bude łycha doli, 
ja was ponycbaju. 

Polucie ll, ur 310. 
Gwoidziec. 

Spiwanoczkie moji myli 
de wy si pogily? 

zawyly-si w klynowyj lyst, 
w dunaj połekily. 

Horodolca. 625. Spiwanoczkie moji myli, 
składani, składani, Kobym w liti cblib ny pykła, 

a w zymi ny prała, 
jabym tobi, mij myłei1kij 

krasno zaspiwała. 
A ja w liti upriwaju 

w zymi si morozu, 
czyryz toje, mij myłenkij, 

apiwaty ny możu. 

taj do molw myłeńkoho 
pysmom pyrydani. 

Mylr.letyo'•ce. 

626. Wibacziejte lude dobri, 
szo ja zaspiwaju, 

bo ja taku naturoczku 
pry horivci maju. 

619. Oj czomu wy łeginyki 
ta ny spiwajete, 

627. Ta cy'm pjenyj, cy twerezyj, 
to wse, zaspiwaju, 

lude każut szo ja g11ztla, 
ja chaty ny maju. de wy swoji spiwanoczky 

ta pogi wajete. 
620. W Kołomyji na rynoczku 

pobyki ') klynoczki, 
ta tam naszi, towaryszu 

jusi (wsi) spiwanoczki. 
621. Spiwanoczki moji lubi, 

de ja was pogiju, 
ale ja was spiwanoczki, 

horamy posiju. 

628. Hoj ja chaty taj nymaju, 
bez chaty si muczu, 

kudy chodżu wse spiwaju, 
spiwanok s'i wuczu. 

629. Hoj wijdu ja na w-ulycu 
ta stanu, ta stanu, 

jedna lubka nese perih 
a drul1a smetanu. 4

) 

Puł.~t~cie J, ur 2~1. 

') bakier, ukos, - •) brodzie, - 1) pobite. 
') Że g. Pauli (Pietini ludu rus.) podaje: 
l. Kdut lude azo ja ne-rob, 3. A w~'jdu ja na ulyciu 

ne ćhoczu rob~ty, tliJ stanu, taj stanu, 
a wże-ż bo ja w1d roboty jedna diwcza neao perih 

ne możu chodyty. a druha ametanu. 
2. Każut lude azo ja ne-rob, 4. Ja peroba taj ukuszu, 

ne dajut my jisty, taj kienu w kieszenu 
boj wyidn-ż ja na ulrciu a ty diwcze ze ametanou 

na śmich ludr;kij 1118ty. chod' na didczn neniu. 



630. 

631. 

632. 

633. 

634. 

li35. 

Oczy moji sywi, sywi 
to-ste zawyalywi, 

ta na toty łeginyki, 
kotró czarnobrewi. 

W mene woły hołubeliki, 
w mcne koni krasi, 

myni można zaapiwaty, 
tobi, bido, zaaij ! 1

) 

Yz suboty ne negiłu 
giwky ltoworyly: 

ko-by tanec koło korszmy 
lysz ny rozhonyly. 

Ta jak budnt n negilu 
tanec rozhonyty, 

to ny memo na tołoci 
u wijta robyty. 

Yj braczu, każe, !traczu, 
braczu nyboraczu! 

czerez tebe, każe, hraczu, 
marne wik swij traczu. 

Te. wtratyv ja szcziBki, dołu 
oj czerez awawołn, 

j-a w misteezku Bel'isteczku 
giwczyno z toboju. 

lfynyo. 
636. Ta pidu ja sobi w misto, 

tam muzyki hrajnt, 
piaz!łT-by ja t.ancuwaty 
met~e ny pryjmajut. 

637. Ta awyanuja, brate, w palec, 
ta pidu ja w taaec, 

wy si w mene ny szturkajte, 
bo ja wam ny atarec. 

638. Hoj pryjszov ja do domocr.kn, 
gity kryczic : tatu, 

ta 11y hulaj, a .nas buduj, 
dawaj zaryz papu l 
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640. Jak idete, chłopcy w tanee, 
powmywajte palcy1 

ta azczoby'ate ne zwalyly ') 
kapany rukawci. 

641. Jak idete, chłopcy w tanee, 
berlt buki w ruki, 

naberut sie Żydy atrathu 
a Lachy nauki. 

642. Koby nam sic ta buk rozwyv, 
ta pidemo w bory, 

wyneaemo mołodyciaro 
szovku na zabory. ') 

643. Szczoby naszym mołodyciaro 
zabory łełiły, 

szczoby naszym mołodyciaro 
lude zawydily. 4

) c.u;.ft; • • 

644. Jak idete cbłopci w tanyc, 
byrlt buki w r11ki, 

w bohaćkoji diwczynocr.ki 
zuby jak u suki. 

645. Jak idete, chłopci w tanyc, 
to lysz uw.ażejte, 

kotra buła na peredi 
na zadi lysziejte. 

646. Oj boha.ćka diwczynońka 
duje taj pyszut-si, 

647. 

648. 

G49. 

a za neju pes kudłatyj 
hobortki dyrżyt· si. 

Ta szczo b udem taj robyty, 
szczo budero czynyty, 

prysiwki si ne wrodyly, 
za ezczo bodem pyty? 

Taj budemo pidbibaty, 
tydiw rozbywaty, 

budemo si s towaryszem 
s cziesta napywaty. 

Oj na mojim horodoozkn 
cwyte czorna toja, 

aby na ti (cię) czudo w i szło, 
susidoczko moja. 

639. Piazov by ja, k~e, w tanec 650. 
llłe bo sie boju, 

Bodaj na ti czudo wiszło, 
na twoj~ obiskie, 6

) 

podywiu sie nnad aebe1 aby z tebe tlło spało• 
stojit brat za mnoju. jak z jawora lystie. 

1
) z&eie, - ') zwalali, - 1) u peremitek, - •) zazdrościły,- ') obejście. 

l'okuclo - Tom III. 9 



651. Ide Marijka po horivku 
do żyda, do żyda, -

ta ni giwky, ni horlvky, 
to, brate, j-ohyda. 

652. Nyma nyni, nyma zawtra, 
nyma y w wiwtorok, 

wernuła ai bez horlvki, 
taj szczej bez paciorok. 

653. Wernuła si bez horivki, 
bez paciorok j bosa, 

widkusyly swyni kisku 1) 

taj kawalok nosa. 

654. Klykav łubku, na horivku, 
lubka si machała, ') 

sokyrka si wifatyła, 
łubku porubała. 

655. Piszła mene f;~jna lubka 
u dwir pozywaty, 

a tam myni obitciely 
dwacit'y piet' daty. 

G56. Bida myni strachu maje 
j za prut berezowyj, 

ja si z lubkow pojidnajn, 
ko-by ja zdorowyj. 

657. Ko-bys znała diwczynonko, 
jakyj ja, jakyj ja, 

ta jak pryjde negiłeńka, 
pjanyj ja, pjanyj ja. 

658. Ta pjanyj ja, pjanyczeoka 
do domu ny zajdu, 

ta wpadu ja w trawu spaty, 
sołowija najdu. 

659. Jak sołowij zaszczebecze, 
zazulka zakuje, 

szo si hykne towaryszu, 
giwczyna zbaduje. 

660. Szo si hykne towaryszu, 
zhadujo giwczyna, 

ta wse toto zawidnje 
dzełena liszczyna. 

66 

661. Ta dzełena liszczynoczka 
czomus ny rodyła? 

Bo kiżeńka zyma buła, 
ta mni zmorozyła. 

662. Bo kiżeńka zyma buła 
lukiji morozy '), 

zmorozyła liszczynońku, 
taj dzełeni łozy. 

663. Ta pidu ja, każe, w łozy, 
rubaty zanozy, 

stari baby zapribaty, 
na żyto j·oraty. 

664. Stari baby zapribaty 
na żyto j-oraty, 

mołodyci, każe, wczyty 
hreczku wołoczyty. · 

665. Towaryszn, towaryszu, 
ny pyjmo w komori, 

ta naj za nas towaryszu 
ludy ny howorie. 

666. Oj za tebe howoryly, 
szczo ty pjesz horivku, 

oj za mene howoryly, 
szczo ja Iubin diwku. 

66 7. Zaspiwajmo ·~raki 4
) tutkA, 

ta zakim nas kupka. 
Ta jak my· si rozejdemo 

ta wże ny budemo. 
668. Ta jak my si rozejdemo 

na szerokim poły, 
to wżeż my si ny zejdemo 

do kupki nikoly. 

669. Oj, to szirokie poły 
to si rozsziryło -

łube·ż moje zakochanie, 
to si widałyło. 

670. Luba-ż moje zakochania, 
ny zabuwaj za moi, 

ja za tebe ny zabudu 
poki żyty bndu. 

') w11rkocz, - 2) wachała, - 1
) lute mrozy, - 4

) br11oia. 



671. Oj lubyv ja diwczynoczku 
wid pivtora roku, 

ta zatim si ny diznaly 
woroteńki z boku. 

672. Oj jak-M si taj diznaly, 
boj rozszczybytały, 

oj taj myne molodobo 
do wijska widdaly. 

673. Oj diwczyno, diwczynoczko, 
wypałaś my z wiry, 

czomus tohdy ny płakała 
jak ja atav do miry. 

674. Czomus tohdy ny płakała, 
ta ny hołosyła, 

szczobys mene molodobo 
w pani w 1) widprosyła. 

675. Oj zapłaczysz diwczynońko 
dribnymy słozamy, 

jak ja budu prysihaty 
pyryd obrazamy. 
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676. Taj zapłaczysz diwczynonko, 
zapłaczysz, Zllpłaczysz, 

ta jak myne na ciaarskim 
konyku zobaczysz. 

677. Taj umliła diwczynoilka 
umliła, umlila, 

ta jak mćne na cisarakim 
konyku uzdriła. 

-- Diurków 

678. Oj kowała zazułeczka 
w lisi na kalyni, 

oj pojichav mij myłelikij 
w cisarakij maszyni 2

). 

679. Oj pojichav taj pojichav, 
do domu ne wedko, 

wziely lubka za townieri 
taj ne pryjde szwedko. 

680. Cbot win pojichav, pojichav 
plakaty ne budu, 

pobude dwa i tre roki 
czćkaty ho budu. 

Pasterskle. 

C•obao. 681. (82). Jasleoów polny. 

~mrf tllt A 1 Ef=tWI ~ 
1-de ba - ran doro - boju baran-clu ba - rao-clu, 

11 -p pp & p ""1 

~ EY l e:g J W.BfJJ r Ffi1El 
so-lo-deóka borbo-eska ~tebe l<o - ebanclu. w p p -q-

~4d r l r fffifE1I!J r ttttt&ll@~ 
681. Ta pidu ja w połonynku 683. Wedu bidu za ruczenku, 

682. 

po dzełene sino, bida ny wede si, 
ny perejdu w połonynku, pid dzełenym jaworykom 

bo wte aonce siło. apatoczky 1
) kłade ai. 

Połucit {. nr 221~ zwrotka 13 

Ny perejdu połonynku 
czerez j-otełedu, 

ta koho ja wirne lubju, 
za ruczeńku wedu. 

684. Oj kazała bułubana ') 
siromu bykowy: 

ny masz[:] airyj byku, 
harazdu nikoly. 

1
) u panów, - 1

) kolejt telaznt, - 1) spać,- ~) krowa siwa, płowa. 
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685. Zymi budesz. drywa wezty 695. Piszly wiwci w pułonynku 
a na weśni w płuzi, a jabnieta w pole, 

a hołuba, hołubanka ja swojimy badoczkamy 
wirykuje w łuzi. wi-orała pole. 

696. Wl-orała, wl-orala, 
686. Ta chodyv ja s nocze w noczy taj zawołoczyła, 

szukajuczy byka, a dribne!'tkymy słozamy 
powernuw ja ta do lubki, hrudu rozmoczyła. 

w Jubki pijatyka. 
687. Ta pyv-te ja horiwoczku, 697. Yszly wiwci w polonynku 

ta ny dute pjan ł.JUv1 a wse Liłeńkiji, 
ja-by byka ny piznav buv, a za nymy wiwczieryky 

ko-by ny pijan buv. wse molodeńkiji. 
1)88. Ta czomu ja ny spiwaju, 608. Piszov odyn ta napercd, 

holosu ny maju, siv sobi na birci, 
wikrycziełam na wolyki: porachuj-ko, towaryszn, 

po dzełenim baju. cy je usi wiwci. 
689. Wikrycziełam na wolyki: 699. Nyma moji krutoriżki, 

cabe, woły, cabe! toji pyntoniżki, 2
) 

ta ni·koho tak ny lubju ny majemo towaryszu 
jak myleńkij tebe. ni na szo nagiżki. 8

) 

690. Pry ciru boci, pry potoci, 700. Petała si baranczyka 
waterka pałaje, krutoriżka wiwcie, 

chogim chłopci do giwczyny, cy zrobysz my baranczyku, 
giwczyua wmeraje. dzełenollO sincie. 4

) 

ll!H. Ta pryj?lzly my do giwczyny, 701. llospog' znaje, krutoriżka, 
skazały nam sisty, jaka zymka bude, 

ta dały nam harabuli ta chto tebe wizymujc, 
ny·łnpłeni jisty. 1

) tomu chosen bude. 
602. Ta ja toty barabuli, 

ciłcem prożeraju, 702. Ta na dwori mraczno, mraczoo, 

na polyci waranyci, to myni ny-wgiaczno, 6
) 

ja si pozyraju. piszła łubka w pole z woły, 
o93. Na połyci waranyci, widaj ji me straszno. 

pid połycew mońka, 703. Ta ny toji czarapachi, 

oj toż my si spodobała szo na stawu swyszcze, 

bobaczewa dońka. ałe toji Polinyci 6) 

szo zaterku chłyszcze. 7
) 

69-1. Bidoa-ż moja hołowoczko 70·1. Ta ny lubju Połinyci, 
nyszczisływa dole, chogi w porkynycich, 

piszly wiwci w połunynku ałe lubju Pidborczuky, 
a jahnicta w pole. chogl w nahawycich. 

1
) ziemnillki niPobłupione, w łupinnch, - ') spi~to nóżki, - ') n~~odzieji, 

4) siana, - 6) niewdzięcznic, - 6) z pola, nizm, - ') chłepcze. 
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705. Ta nyma my mylniszczoho 
nad pidhirski lude, 

jak u łyczko pociulujo 
na piv-rik my bude. 

Na Hueulów. Kornie&, 

706. Oj Czeremosz bystra woda 
j-a Prut zawygija1 

ta jak piszła, brate, w tanec 
sama Huculija. 

707. Ale smutcza Huculija 
bulaje, spiwaje, 

714. Ta pidu ja w połonynkn 
y _{)Opid werszyty, 

w moji lubki tonki hubky 
ta jak u łoszyty. 3) 

715. Ta jak una pociuluje, 
ta jak pomaluje, 

a saraka Polinyczka ') 
pole uprawlaje. 

ta jak una, brate, cmokne, 
jak poetołom łopne. 

708. Ta saraka Polinyczka 
j-u horogi j-ore, 

ale smutcza Huculija 
z medwedem' si bore. 

709. Ta saraka Polinyczka 
j-u horogi sije, • 

ale smutcza Huculija 
na to si nagije. 

710. 'fa saraka Polinyczka 
w horogi sapaje, ') 

tohdy smutcza Huculija 
bysany łataje. 

711. Jak saraka Polinyczka 
yz poli zbyraje, 

tohdy smutcza Huculija 
w pole si puskaje. 

712. Ta saraka Polinyczka 
kukurudzu łomyt, 

a sobacza Huculija 
z bysahamy chodyt. 

713. Ta ymu ja w riczci rybku 
na darebku werżu, 

jako sy tut poczynaje, 
byhme! ny doderiu. 

716. Hoj ny buło, taj ny bud'e 
po nad hiraki lud'e, 

jak u Iyce pociuluje, 
to na piv-rik bud'e. 

717. Hoj ny buło, taj n e bud'e 
po nnrl Pidhiriemy, 

jak u tyce pociuluje 
jak łopatou hrymne. 

718. Ta pidu ja w Poharyky, 
zahraju w sopiłku, 

a Maryki drabuszaky 
cnogiczy do giwky. 

719. Ta piszou ja w Poharyky, 
a w szabaki 4

) łopne, 
a :Maryki drabuszaky 

z toho boku hopne. 
720. Ny dywy si Marysenko 

na mene biłkat'y, 
ne mesz pyty horiloczki 

z mojeji szabaki. 
721. Oj Hucule, Iluculonku 

ty pohana wira, 
twoja mama j-u seredu 
sołonynu jiła l 

Cwb.too rutki 1 Pokucla l Bukowloy 722. (83). Jasienów polny. 
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') mieezkankll pól, nizin, - ') kopie-, - 3) źrebię, - •) manierka. 
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Różne tańce. 

Kouk. 726. (87). 
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KAZKY. 

t. 

O Bogu, czarcie i świecie. 
od Kolomyl (Tspu, Hyuyn, Klue.:ów). 

Z ki ń ci e (to znaczy: "na początku") świta buv szcze ly
szeń Pan-Bih, taj Szczezun (Djabeł) 1

).- Bob sotworyv A da
ma, a Szczezun, taj niczo. Ałe Pan-Bih uzdl'iv, szo Adamowy 
ny dobró sarnomu buty, taj sotworyv mu J ewu. Jak Win 
szczezby uzdriv Jewu, taj petaje: "A ce szo"'?- A Pan-Bih ka
że: "Ce Pomocznyci Adamowa". -A Szczezun każe: .E, kolys 
sotworyv Adamowy Pomocznycu, szo win czołowik, to sotworyż 
j myni Pomocznycu"!- A Pan-Bih każe: .Ty sobi sam sotwo
rysz". - A Win szczezby każe: "Jakże"?- A Pan-Bih każe: 
"Pidy scbidnoji Suboty (to znaczy: ostatniej w miesiącu Soboty), 
ta wmyj-si taj brydzny (bryzgnij, strzepnij) nazad sebe (po za sie-

. bie przez ramiona) z ruk wodu, taj budesz maty Pomocznycu"!
A Win, szczezby, piszov ta wmyv si taj brydznuv ponazad' sebe 
z ruk wodu, a witak jak si obernLlV ta podywyv si tudy, kudy 
bryzdnuv wodow, to wzdriv tilko tam Tych-szczezly-by, kilko 
krapok wody brydznuv (tylu djabełków, ile było kropel 
brudnej wody).') Win jak toto wzdriv, taj znow toto robyv, taj 
druhym kazav tak robyty: taj druhi robyly tak. Ta tomu to 
tilko bohato Szczezuniw namnożyło si, szo jich teper wsiudy povno. 

r) Mówią. także: .Złyj Ducbn lub: .Tot, szczezby", i maj!} o złym 
d u s i przypowiastki, a rzadko kiedy używaj!} wyrazów: "C z o r t• 
.gig'ko, gdyż tak mówić, znaczy to "łycbosłowyty" a łycho
słowyty, hricb welykij". Najpospolitszem jest tu wyrażenie: 
"T o t, s z c z e z- by"! (Ten, bodaj przepadł!), lub Win-szczezby! 

') 1 dla tego uważają. za grzech (b r i c b), gdy kto obmywszy się wodą., 
z rąk jl} strzep n i e zbrudzoną (nie zaś obetrze ręcznikiem); gdyż 

taki, co to czyni, stwarza czarta. 
Polrucie.- Tom Ill. 11 
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2. 

Wojna czarta z Panem Bogiem. 
Jak wże tilko Szczezuniw namnożyło si, szo wte jim j ra

chuby ny buło, to Tot Staryj-szczez-by, zabadav buty szcze starszi
szczym wid Boba (tj. chciał być starszym, potężniejszym, zwierzcb 
nikiem Pana Boga), taj widav Bobowy wojno. Pan Bib mnsiv 
byty si z Nym- szczez-by, taj pisłav protiv neho śwytobo Archy · 
stratycha Micbajiła taj Anheliw. Rozczieła si wijna - bjut si 
bjut - ałe :szo wbjut odnobo Szczezuna, a druhyj lysz wmyje 
si ta brydzne nazad sebe z ruk wodo, a to stane zaraz na miscy 
desit nowych Szczezuniw. O bida! zacziely Wny szczezly-by, 
A.nlteliw peremabaty. Swytyj Archystratyba Micbajił zaprosyv 
wid Pana-Boha pomoczy, ałe Pan·Bich ny mav pomoczy, bo wże 
ny mav biłsza Anheliw. A śwytyj Micbajił wse pysze do P&
na-Boba za pomoczew, taj każe: "Dawaj Boże borsze pomicz, bo 
propadem o" l - Ale Pan· Bib napudyv si, t.aj zacziev do maty ta 
hadaty, widki pomoczy wziety, aż witak widnmav taj zrobyv 
tak, szo pid kożdym Nym, szczezly-by, nebo si zało.myło (zało

mało), bo wny si były w nebi ny na zemły, taj Wny, szczezly
by, wsi popadały na zemlu, a tak jich si sypało jak doszczu busto. 

2. Ta ynczyj (jedni z nich) npav na n oby tak jak stojav na 
nebi; - ta totże j pobih het w ozero abo w jakie skłepitie (prze
paście, pieczary, jamy, mniej dostępne miejsca); ote toto misce je 
n aj li p s ze, bo tam Szczezuna. n y-ma (niepotrzebny, gdy t stojl\ 
oni mocno); tam jak si cbto pobuduje, to szcze mo si najlipsza 
wede. 1

) Ynczyj (inni) znow upav na-bik, ta totże trochi si pobyv, 
ałe postohnav- pojojkav si, połeziv ta widpocziv, taj tAki witak 
powolik-si (powlókł się) za tymy, szo na nohy 1

) popadały; oże 

takie misce ny je sze j duże lyche, ałe j oy dobre; -jak 
si na nim ch to pobuduje, to piv bidy-łycha. A znow ynczyj 
wpav strim-hołów (na głowę), to tot na prach (proch) si roz
byv, taj tam wże j lyszyv si nawiky! Oże nyszczisływyj tot, 

S) S~ wazakie i tam miejsca jego miAnem naznaczone, np. D i d c z e p e
k ł o (diabelskie piekło), nazwa przepaści uledllleko połoniny .By a tr ej " 
u Sołotwint i Porohami. 

1) Grzechem jest (hr i oh w e l y kij) eiedzl}c pny objedzie lub wieczerzy, 
ruszać pod stołem nogami w powietrzu; kto to czyni, ten koły e z e 
czarta. 
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chto si na. tim pobuduje; - wse mu bude Tot,-szczezby, uoku
cziety ta szkodyty. 

3. Tomu to (dla tego to) lude chaty perekybajut z odnobo 
misci na druhe, aż potyj na jakie lipsze roi~e ny natrafyt-si; 
toma to kilko pustych miść wydko po-sered liorogiw ta. nyw, de 
niczo ny chocze si rodyty lysz chiba bzyna ta. łopuchy nyzdali 
(niezdatne) nikomu, a kilko to s u t i c z i w (sucha, skalis_ta ziemia) 
lude wihorodżujut, kotri nikomu ny potribni a na wit' szkodlywi, 
bo czołowik jakby ny wiborodyv takie misce het na. wulycu, 
toby mu wse Tot·szczezby, szo tam sydyt, dokucziev: aboby jeho 
muczyv. abo żinku, abo gity, a ni, to na mar-zynu (chudobę) 

naszybavby. Na tim miscy moż wygity Tobo-szczezby, w noczy 
nim kury zapij ut; ałe win ny pokazuje si jak win takij je, ałe 

perekydaje si abo w kota, abo w psa, abo w swyniu, abo 
w konie a.bo w pana. itp. 

4. Ałe to Jysz ludem (chrześcianom) szkodyt jak si kotryj na 
tim miscy pobuduje; a żydaro ny szkodyt. Żyd de nebud' si 
pobuduje, cy w su tyczy, cy na bołoti, cy na. kaminiu; de lud e 
lysz pobyte skło, ta czerepje ta karninie skydajut, to mu si do
bre powodyt, taj bohatije (bogacieje), taj ho ani żinka ani gity 
ny muczyt; sze mu si lipsze powodyt jak czołowikow) na. naj
lipazim miscy, bo wny (żydy) gi tczi! (diabelscy). 

3. 

Źródła. Jeziora. Rzeki. 
Widky to na świki (świecie) wziely si kiernyci, ta stawy, 

ozera, potok:y ta riky? · 
l. Z kincie świta ny buło .tak zemli, jak teperyczki, ałe 

buły wsiody po cilim świki lysz wody taj wody-odno morel Pan
Bih taj Tot-szczezby, chodyly sobi po wogi. Nu chodylyż, chodyly, 
to sze buło jako tako, ałe ny buło de ni sisty, ni liczy (ledz) 
spaty. Ałe odooho razu pryjszov Win szczezby d' Bobowy taj 
każe: "Bida, Boże. chocze si sisty, ta nyma de - chocze s i 
spaty, ni jak 11

• - "Pra.wda11 
-- każe Pan Bib, - nY ja tak 

hadaju." - A win-szczezby. ka2e: "Kobys Boże wi~adav 
jakys sposib, szobym'si wlspaly." - A Pan-Bih podumav taj 
każe: nPrinry (zanurz się) ua Pryspodne (dno morza) ta pry-
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n esy witt.y hlyny. ta budemo szos sztuderu waty (heraus-studiren ). 
ałe pomnitaj: jak budesz braty, to skaży: "Wo-jmit\ moje!"" 

2. Win-szczezby, proner na pryspodne ta zakopaczuwav 
palcierny w dno taj każe: ,,wo jmi:'L moje", taj wirnuv nazad 
d'Bohowy, ałe niczo ny prynis. A Pan-Bih petaje ho si: "Gzo
mus niczo ny prynis?" - A Win każe: "Abo ja niby znaju 
czomu ni? Ja tak buv zakopaczuwav oboma rukamy w dno, szo 
zamałóm sobi ruky ny powiłomjuwav, a nim jem wirnuv, to ni
czo s i ny lyszyło, des si z ruk pogiło. u - A Pan-Bih każe: 

"Nu, a jakżes kazav, jak'jes chokiv wziety hlyny z Pryspodno
ho?" - A Tot szczezby, każe: "Nu, a jakżeby - tak, jek jes 
my kazav kazaty: "wo jmia moje!" -A Pau-Bih każe: "Nu 
kolys tak kazaw, to wibacziej-że, szos niczo ny prynis! Ydyż 

szcze raz, ta jak budesz braty to każy: "W o jmia moje ny 
twoje" - niby-to wo jmia Boże a ny wo jmia gitcr.e (diabel
skie), (Duch swytyj pry nas wsich erszczenycb! (ochrzczonych).
Nu, pronet· 'Vin-szczezby, znou na Pryspodne, ta zakopaczuwav 
palcierny w hlynu taj każe: "Wo jmia moje ny twoje" taj 
znow winer (wynurzył się) yd Bobowy, ałe znow niczo ny pry
nis. A Pan-Bih petaje ho si: "Czomus znow niczo ny prynis?" 
A win-szczezby, każe; "Abo ja znaju czomu ni." Ałe Win
szczezby, znav dobre czomu; - to tomu, szo win ny ka.zav 
"wo jmia hospodne" ałe "wo jmia moje" niby to gitcze
(Duch swytyj pry nas wsich erszczenych)!-ałe jemu si ny cho
kiło skazaty: wo jmia hospodne". A Pan-Bih petaje ho si 
znow: "A jakżes kazav, jak jes braw"? A Win-szczezby każe: 

"Nu a jakżęby? Kazav'jem tak, iak'jes mv kazav: .wo jmia 
m oj e, ny twoje!" A Pan-Bih stys płeczyma ta zasmijaw si 
z d urnoho ( - ·ny do was każuczy) Szczezuna, taj każe: "OhoL'bys 
pokiv tebe (póki żyjesz), wse pronyraw ta.j tak kazav, tobys 
odnako niczo ny prynis! Ydyż, ydy! prinry szcze raz ta każy: 

"W o jmia hospod ne" to winesesz."-Nu proner Win-szczezby 
znow na Pryspodne, ta zakopacz u wa.v pałcierny w hlynu. ałe 

ny chokiło mu si skazaty "wo jmia hospodne," ałe znav szo 
jak nv skaże, to ny ozme hlyny. 

3. l!'ak win wydyt, szo wo jmia swoje niczo ny winese, a 
wo jmia hospodne ny chocze mu si skaza.ty, a tut bid11.! wże 

y duże si zmuczyv pronyra.juczy na Prispodne - a duże hliboko 
buło toto Pryspodne - taj wże duże buv spieczyj (śpiący), bo 
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szcze z rodu (od urodzenia) · - wirlkoły Win-szczPzby. ny spa.Y . 
O że szo-ny-szo roby ty, taj każe: "W o j m i a je h o!" Taj znow 
w i ner d'Bohowy, taj taki niczo ny wini s w ·ukacll i ałe z a d er
żiło musi trocbi llłyny ta pisku za nichkimy (paznokcia
mi). Wziely wny (diablil ta wiszpqrtaly (wyskrobali) toto z za 
nicbkiw, ta zrobyly pałanyczk u (placek), taj pokłaly na wodu, 
taj lihly (legli) na ni spaty. 

4. Nu, spały wny szo spały - cy może win-szczezby, j ny 
spav - bo win zahadav struty ty spieczeho Boba (strącić 
spiącego Boga z toji pllłanyczki w w o d u, szoby Bo h wtopyv. 
Oże Win-szczezby, wziev taj struczuje powołeńki (zwolna, lekko) 
Boba, szoby si ny zbud·yv. Ho, Lo! Pan-Bih czuje toto, ale 
szczezunowy niczo ny każe, niby wdaje szo spyt. Ale Boh dav 
tak, szo: szo ho · Win-szczezby potJ·utyt. a ta pałanyczka si 
r o z s z i ryt (rozszerza) - czym duszcze (bardziej) truczieje Bo
ha, szoby ho strutyty w wodu, tym duszcze :;i pałanyczka na 
wsi boky rozszieruje. Uzdriv Win-szczezby, szo niczo ny wgije 
(zdziała) - szo Boba ny strutyt, bo pałanyczka szo-raz to bił

sze si rozrostaje, a dali wże taka welyka si rozrosła, szo ji ni 
poczietku ny kirlCie ny mih Szczezun dozdrity oczyma, ta wziev 
si j sobi na sposib. 

5. W in-szczezby, wziev ta pogira wyv (.podziurawił) pał

ciemy pid Bobom pala.nyczku, szoby czerez toty girorzky woda 
na pa.łanyczku taki wystupyła, ta tak, szoby si" Pan-Bih zalyv 
abo wtopyv. Ałe j to ny pomaha.ło, bo woda ny ellokiła na pa
łanycu wichodyty. A Win-szczezby, skoro wzdl'iv, szo ~oda 
czerez toty mali giroczky na patanycu ny wistupaje, a win za
cziev wse biłszi giery (dziury) rohyty, a witak. taki welyki 
szmaty pałanyci toji widyraty: ałe woda taki ny chokiła wistu
paty werch pałanyei ta Boha wtopyty, bo to Pan-Bih tak 
dav. Uzdrh: zczezun, szo j tak Boha ny wtopyt, a win wzie,· 
si sze na jynczyj sposib ; ta. wziev rukamy wody z tych gier 
pid Boba lywkaty (polewać) , ale woda ny jszła pid Boba; nu, 
szo ji Szczezun na patanycu lywkne, a wna wse potecze odnym 
riwcem taj des cło jynczoji gierki y zbi~yt naz;\d w more. 

6. Za tot czies Pan-Bih prispaY si taj si probtulyv, a Win
szczezby, napudyv si, aby ho Pctn-Bih ny kanw - niby ny 
swaryv, abo ny byv za toto i - taj schopyv si ta w noby -
kikav, kikav, kilko ruav syly, ale obizdriv si w bihu, cy ho Pan-



86 

Bih ny zdohanieje; taj natrafyv na odnu tak u, szo sam zrobyv 
welyku gieru, taj piszov pid wodu taj y teper tam sydyt! 

7. Toty giery, szo Win-szczezby, porobyv, w~e Pan Bib ny 
załahodżuwav (nie poprawił, nie pozatykał) ale wże tak si j po
lysziely; ta kotre mali, to to kir n y c i ; a biłszi to s t a wy; 
a najbiłszi to o z er a: tota pałany ci, toto z e m l e cysie (oto ta) 
szo my je na ni; wna stojit na wogi -;- na mory - taj na
wkruhy neji także woda - rnore. A w kim (tern) mory je 
duże welyka ryba; ta. jak tota ryba pigijde (podejdzie) 
pi d zemlu, to jak m a c b n e f o s t o m, to aż ciła z e m l e z a dr y
żyt. Tota woda szo ji Szczezun lywkav pid Boba, ta szo ·w
cierny skikała do jenczy ch gier, toto p o t ok y ta r i k y; a to ty 
szmaty, szo Sczczezun z toji pałanyci powiderav ta po pałanycy 
porozkydav, toto h o r y! 

4. 
Czart (Złyj duch). 

od J{olomyji. 

l. Utrzymuje lud pokucki - jak to powiedzieliśmy wy
zeJ - że złe duchy pospadały na ziemię z nieba, z kropel i opa
rów wodnych, i że gdzie który spadł a zwłaszcza n S tri m b o
ł o w" (pionowo jak deszcz) tam te~ przebywa ciągle i ludziom 
bezkarnie i wedle woli ') rozmaite figle płata; więc też ludzie 
takie miejsca wymijają. ze swych posiadłości je poniekąd wyłą
czają i t. p. (Lud Ser. VII. str. · 40). 

2 . .Jednakże są znów ludzie, którzy cz'\rta szukają, z czar
tem sojusz zawierają, a mianowicie za"'isują mu swoją duszę 

po śmierci, wystawiając na to dokument własną krwią podpisany; 
za co znów zobowiązuje się czart służyć im za życia i na za wo
łanie, zaspokajać ich potrzeby czy to sam czy przez swych po
słanników . Tacy tedy ludzie 1 ozporządzają za życia czartami 
wedle upodobania; więc można też sobie u nich czarta ku pić. 1

) 

1) Czart n i e lęka się nikogo próc~ BogA, krzytli i święconej wody. 
PowiadRjl} jednak, te boj i on eię nadto i per w ak & (pierworodka); 
perwAk bowiem jeśliby mu czort drogę zaszedł 1 mote go nawet 
przybić do ziemi, aby tylko uderzył go lewą ręką w tw&rz na 
wigliv (nil odlew). (Lud VJI. 1tr. 65. nr. 134). 

1 ) A nietylko można sobie czarta kupić ale takte i r.robić; i to 
w sposób nilstępujący: Nalety wziąść pod lewą pachę z n oBok (osta-
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3. Na to poda.ją przykłady następujące: Ołexa Hawryluk 
w !spasie przyjął był przed kikudziesi~ciu Jaty na swój grunt 
i do własnej chałupy Mytra Pihulaka ja.ko zięcia. Później gdy 
8ię o coś pogniewali, chciał go teść wypędzić; ten jednakże ani 
myślał ustąpić, i wszelkie środki prawne wyrzucenia go z chaty 
były daremne. Ha.wt·yluk umyślił tedy pozbyć się swego zięcia 
za pomocą czarta, a dowiedziawszy się, że jest w Łańczynie 
taki człowiek, który czartami handluje, dosiadł swej siwej 
kobyły, pojec·hał do Łańczyna cichaczem i tam za 2 złr. upra
gnionego czarta kupił, a przywiózłszy go do domu, ulokował 

i utrzymywał w stodole. Za wikt tj. wszelkie n i e s o l o n e po· 
trawy jakie mu gazda dawał. przyrzekł czart szkodzić i istotnie 
szkodził Pihulakowi ile tylko mógł i w sposób z iyczeniami 
Hawryluka zupełnie zgodny - a mianowicie: nie dał mu nigdy 
nic zjeść spokojnie, rzucając w niego, gdy zasiadł do stołu, 

garnkami, miskami, polanami z pod pieca, odzieżą z żerdzi itp.; 
nie dał mu spać, przylegając doń i męcząc, a czasem mu też 

w usta i mocz puszczał. Mytro Pihulak znosił wszystkie te 
psoty cierpliwie, i z czasem przyzwyczaił się do figlów czarta 
tak, że one mu się mniej nieznośneroi stały jak z początku, tern
bardziej że i czartowi samemu dokuczanie to cokolwiek się już 

naprzykrzyło. Przyszła nareszcie na Ołeksa Hawryluka godzina 
zgon n; lecz teraz czart obrócił się ku niemu i umrzeć mu nie 
dawał; cztery dni bieuak konał a skonać nie mógł. Wśród 

tych mąk toczył jednak rozmowę z czartem, którego naturalnie 
- prócz niego samego - nikt inny nie widział, i błagał go, 
by mu spokojną śmierć pozwolił mówiąc: "Widczepysi wże raz 
wid mene, dosyt' wiem tobi doha.dżiev - daw'jem. za ki hroszi, 
boduwav i nozyraw'jem ki, chot' ty myni niczo takoho duże 

dobroho ny robyv - te per daj my w że po kij." Obecni a między 
nimi i Pihulak słysząc te konającego prośby, dziwili się do kogo 

tnie mo.lei1kie jajko kurze), i trzymać gu przez d z i e w i ę ć dni pod 
pach!) bez ustanku, t. j. chodzić, siedzieć i spać z nim razem; przy 
tt\m nie myć się, ani czesać, ani też (osobliwie) modlić się przez cały 
ten czas, a wylęgnie się zeń czart. Ale nic darmo, lecz za obietnicę 
duszy. Z tego też powodu nikt zooska na nic nie używa. lecz 
owszem wyrzucaj!) go jaknajd~t.lej, przez chałupę, aby nawet i nie 
widzieć miejsca na które ·upadnie. 



88 

on się orlzywa i nalegali nai1, by im to wyjaśnił Ten jednak 
nie chciał im zrazu odpowiadać. Wreszcie przyznał się mówiąc: 

"To ja synu Mytre, na tebe kupyv; czerez neho ty birluwav, 
a teper ja biduju - ny daje win my wmerty" - i prosił obe
cnych, ażeby który z nich przyjął do siebie tego czarta, gdyż 
inaczej, spokojnie mu umrzeć nie da. Wszelako nikt sobie tego 
licha na kark sprowadzać nie życzył. Długo jeszcze męczył 

i kłócił się Hawryluk z czartem, nim w końcu wyzionął ducha. 
Czart kupiony, którego żaden z jego sukcesorów przyjąc nie 
chciał, trzyma się skutkiem tego i teraz jeszcze na gr u n c i e, 
co się pokazuje z tego, że grunt ten ciągle zostaje w procesach 
a właścidcl jego jest człowiekiem we wsi najuboższym, pomimo, 
że grunt ów jest pod względem obszaru i dobroci ziemi, naj
większym i najlepszym w całej wsi. 

4. Semen Nykołajiszyn z !spasa był sobie także zkądś 

z gór czarta przywiózł i onego u siebie przez dłuższy czas prze
chowywał, wskutek czego bardzo mu się wszystko wiodło. Póź
niej jednak obraził go czemś (mówią, iż złamał kontrakt, gdy 
się już był bardzo zbogacił), za co czart mszcząc się . do wielkiej 
go przywiódł nędzy, że ai się z desperacyi p o w i e sił. Nawet 
i po jego śmierci dokuczał dzieciom tak, że d waj synowie i córka 
również się powiesili; a sądzą ludzie, że cała ta rodzina byłaby 
s1ę powywieszała, gdyby ostatni jego dwaj syńowie nie byli do · 
browolnie całe ojcowskie gospodarstwo porzucili i nie pobudo
wali się na nowo na i n n y c h kawałkach. Dziś miejsce to wśród 
wsi na ogrodzie, gdzie było zabudowanie Semena Nykołajiszyn'
oho, stoi pustkami, - tylko krzaczek bziny (bzu) tam wyrósł, 
z którego czasami w nocy czart wychodzi przemieniwszy się 

w jakie zwierzę domowe lub w pana, i ludzi na pobliskich ścież
kach przechodzących straszy, - a cała rodzina Semena Nyko
ła.jiszynoho bywa z powodu tego nPOWiszenykamy" przezywaną. 

5. Podobnież i w chałupie Petra Gojaniuczyszyn'oho zjawił 
si~ przed 15 laty czart i płatał tam te same psoty, co i w cha
cie Oleksy Ha.wrylnka i Pihulaka, wskutek czego chałupę tę 

opuścić i nową, w inne m miejscu, wybudować musiano. Petro 
Gojaniuk przystał był zamieszkać przed 15 laty do wdowy po 
śp. Michale Hawryluku, najzamożniejszym gospodarzu we wsi 
i od tego czasu czart się w chałupie pokazał; przedtem go nie 
było, jak twierdzi stary, poważny człowiek, który· był przed 
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50 laty przystał do jedynaczki Michajła Ha.wryluka, tlwa lata 
w tej chałupie wraz z teściem swym przesiedział i dopiero po 
śmierci swej żony ztąd się wyniósł. Inni jednak utrzymują, że 
czart już dawniej mieszkał w tej chałupie, że go Michajło Ha
wryluk chował w komorze w g a d z i n ę przemienionego i jemu 
swe zawdzięczał bogactwo. 

6. Chodzi też w !spasie pogłoska, jakoby czart siedział 
i w stajni do obszaru dwoskiego należącej. Stajnia ta przero
bioną została z g oralni (gorzelni). Opowiadają, że śp. Wiktor 
Biłiński nabywszy Ispas, zaczął był tę stajnię po swojemu prze
rabiać, pomimo, że mu to odradzali starzy ludzie wiedzący 
o mieszkaniu w niej czarta. Biliński śmiał się z ludzi i z czarta 
i robotę dalej ciągnąć kazał. Czart jednakże ludziom robić 
przeszkadzał, a Bilińskiego jak zaczął po nocach dręczyć i mę
czyć, to go aż. na kalekę wystrychnął, bo mu o d e brał o n o g i 
tak. że już do śmierci nie stanął na nie więcej. Od tego czasu 
wypuszczał on Ispas w posesyą żydom, aż przed kilku laty kupił 
go od wdowy po Bilińskim pan Roszko Augustynowicz. Stajnia 
ta już się była w rzęści zawaliła, gdyż Biliński ani sam jej nie 
naprawiał, ani żydom czynić to dozwalał. Roszko objąws1.y posia
dłość, zajął się przedewszystkiem naprawą tej stajni, lubo i jego 
także ludzie przestrzegali i uie radzili zaczepiać gospodarują

cego w stajni licha, opowiadając jak na tej zaczepce wyszedł 

Biliński. Mimo to Roszko podobnie jak i jego poprzednik wy
śmiawszy ludzi że w takie głupstwa wierzą, nie usłuchał ich 
rady, rozpor.zął robotę, i do tej części stajni, która deskami 
obłożona od-dawna przez nikogo tykaną nie była, kazał swe 
woły zapędzić na. noc. Na drugi dzień znaleziono woły tak 
dalece przez czarta pomęczone, że omal nie pozdychały. 

Wszakże nie odstraszyło to Roszka, utrzymującego, że woły 

z naturalnej rozchorowały się przyczyny; i nuże dalej stajnię 

naprawiać. Pomyśleli ludzie, że może Roszko, jako Ormian i n 
silniejszym jest od samego czarta i już mu się nie 
sprzeciwiali; jednakowoż zaczęli naprawil,\Ć nie o d t ej strony 
gdzie czart mieszkał, lecz od końca przeciwnego. Z początku 
szło wszystko jak należy, i Roszko już był począł gwizdać try
umfalnego marsza, lecz jak tylko ruszyli ową złą część, tak 
naraz wlazło niedowiarkrwi coś w n o g i i jak zaczęło je m ę
czyć, kurczyó je co noc, tak przemogło i zmusiło wreszcie 

Pokuele. Tom ill. 12 
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upartego do nakazania odwrotu i zaniechania całej tej roboty. 
Stajnia ta, a raczej cz~ść jej zła i dzisiaj (w r. 1880) stoji nie 
naprawiona, a tylko ta część słuiy do użytku, któ1 a zrestauro
wano przed słabością Roszki; część zaś pozostała jest zwali
skiem, więc niezawodnie (jak lud prawi) zwyci~zkiego owego 
czarta siedzibą. 

7. Czart czasami i n i e w i n n i e się człowieka uczepi, 
jeżeli ten si~ nie spostrzeże, na nim nie pozna i od siebie go 
nie odp~dzi. W Turce ') żyła niegdyś pewna wdowa, której 
syna-jedynaka a s s e n t er o w a n o do wojska i w tak dalekie 
zapędzono kraje, że najmniejszej wieści ani od niego ani o nim 
nie odbierała. Martwiąc si~ i płacząc za synem ustawicznie, 
pojechała ona jednego razu do miasta. za interesem i jakoś si~ 

zapóźniwszy, ciemną dopiero nocą wróciła do domu; tu wyprzągł
szy woły, poszła do stodoły wynieść im siana. Jak tylko drzwi 
jej otworzyła, tak zaraz stanął przed nią czar t w postaci jej 
syna-wojaka i mówi: "Ja wkik (uciekłem) z żownier; taj mene 
możut najty, jmyty taj rozstrilety: ale ja tak siudy zajszov, szo 
mene żadna żywa duszie ny wygiła, to może udast my si tut 
wichowaty; oże ja budu tut sygity, a wy douosit myni siudy 
jisty, ałe strawu ny s o l i t, bo ja buv w takim kraju, szo w nim 
soly nyma, ta wżem wid neji ódwyk, taj niczo sołene jisty ny 
możu. Pamnitajteż, szo wam każu taj stereżit si, abyste si 
komu za mene ny williowyly." Kobieta ta utrzymywała czarta 
w stodole przez pół roku, zachowując tajemnic~ i stosując się 
we wszystkiem do jego rozkazów. Jednego wszakże razu poszła 
na wesele i dłngo się tam zabawiła; a gdy przyszła do domu 
i jeść mu poniesła słono, rozłościł si~ na nią czart i w całej 
swej ukazał jej si~ gl'ozie; oczy mu się zaiskrzyły, a z ust 
buchnął płomień i to tak wielki, że si~ od niego stodoła zajęła 
i spaliła. Wtedy to poznała biedna wdowa, z jakim to właści
wie ptaszkiem miała ona do czynienia. 

8. Gazda. jeden z Piadyk opowiadał fakt, iż gdy mając 
lat siedm wracał pewnego wieczora. wraz z ojcem z pola do wsi, 
i przy świetle ksi~życa zaszli obaj w szeroką ulic~, przy któ
rej był wygrodzony nsutycz" zarzucony kamieniami, o którym 

J) Wieś: T u r k a pod Kołomyją. 
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powiadano że jest siedzibą czarta., - syn rzuci wszy okiem od 
płotu ku owemu su tyczowi, zobaczył tam jakiegoś p a n i c z a 
jadącego na białym koniu. z nozdrz którego parskały 
iskry. Panicz palił fajkę na długi_m cybuchu i spluwał ciągle 
jadąc po pod płot z przeciwnej położony strony. Gdy syn spytał 
ojca: kto to jest ten pan? nie odebrał żadnej odpowiedzi, tylko 
mu ojciec kazał zrobić na sobie znak krzyża. A wtedy ujrzeli, 
jak nagle panicz ten, z przerażeniem obudwu, znikł wraz z ko· 
niem i jego złowrogieroi iskrami. 

5. 

Grzmot. Wiatr. 

l. Kiedy grzmi i błyska, wówczas mówią, że to: Pan 
Bóg strzel a d o czar t a, by go zabić. Czart wtedy ucieka 
i chowa się pod tego lub pod to, kogo i co po drodze zdy
bie (napotka). Nie należy przeto iść wtenczas drogą, lecz 
zejść z niej nabok i usiąść; gdyż Pan Bóg strzelając do czarta., 
mógłby zarazem n i e c b c ą c y i w nas samych także ugodzić 

i zabić, gdy wymierzy grot na ukrytego pod nami złego du
cha). (Czortowiec) '). 

2. Gdy w i a t r skręci śmiecie i podniesie je do góry, (trą· 
ba napowietrzna) powiadają, że się odbywa g i t c z e w e s i l e, 
to jest, że się diabeł żeni. Wtedy, zobaczywszy ten wir, usiąść 
należy na ziemi tam gdzie kto właśnie stoji, i wymówić te 
słowa: A c u r ty! a. p e k ty l a o t syn a ty l a u c z kur ty 
na. szyju! Inaczej, mogłoby nas coś pidwija.ty (podwiać), to 
znaczy: iż śmiecie to mogłoby pod nas podbiedz i niemo·c lub 
kalectwo nóg spowodować. (Czortowiec). 

3. Kto po raz pierwszy usłyszy grzmot na wiosnę, ten 
wziąwszy kamień do rąk, lub ku ziemi do kamienia się schy
liwszy, uderzyć w niego trzy razy powinien, mówiąc przytern 
po trzykroć: Kamiń . hotowal - a odtąd przez rok cały 

głowa go boleć nie będzie. - Kamienia tego atoli rzucać na-

') Ob11cz Lud Ser. Vll str. 60, nr. 121.- Ser. XVII str. 77.- Czaaopia. 
Wisła, Warez. 1887 str. 70. 
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stępnie na wodę się nie godzi. (obacz: Lud XIX str. 197 
nr. 4. Piorun). 

4. ~I niE-maniem jest powszechnem, jakoby wichry, deszcze 
i grarty nawiedzały Judzi czQstokroć za sprawą czy poduszcze
niem samobójców 1

) a nawet upiorów ') 

6 . 

Powietrze, Mor, Zaraza. 

l. K. W. W ojcic~i (Stare garądy, II. 159) mówi : 
"Morową zarazę i powietrze personifikują, wyobrażając je sobie 
w postaci niewiasty, która każe się nosić Temu który ją dźwiga, 
nic nie szkodzi, choć wsie całe i miasta trupami zalegają. Przed 
ośmią laty (r. 1832), gdy c h o l er a grassowa la. Hucuły wi
dzieli ją w po~taci niewiasty, i przybyto stąd w ich narzeczu 
przekleństwo nowe: Szob tebe cholera ne minuta!" 

2. Tenże: (Klechdy I. 51) zowie ją Powietrze, co wy
chodzi prawie (jak mówi Grimm, Deutsche Mythol.) na parę, 
wyziew .• Człowiek którego spotkała, musi ją wziĄść na barki 
swe czy ramiona i ·ponieść po całej Rusi, za co mu życie obie-

1
) Gazeta Lwowski\ z r. 1885 nr. 220 donosi: .Szczątki zwłok ko

biety, w tych dniach znaleziono w lasach dóbr Podhajco. Z dochodze
nia okazało się, ze SI! to zwłoki Antoniny 8kulskiej z Lysej, kt6ra 
w marcu roku zes.,.łego powie&ila się i pogrzebaną zost:da nR miej
scowym cmentarzu. Okazało sir dalej, że wójt w Łysej, Matwij Psze
niczniak, ulegają.c ogólnemu przesądowi, jakoby pogrzebnne w pewnej 
gminie zwłoki samobójcy sprowadzały gradobicie, zarzą

dził wykopanie i przewiezienie zwłllk Skulskiej do pobliskich lasów 
podhajeckich, gdzie je pod dębem zlożono i lekko ziemią pnysypaoo. 
Pszcniczniak pociągnięt) zostnł sądownie do odpowiedzialności". (Ob. 
Lud Ser. XVII str 92. Wisielec). 

')Gazeta Nl\rodowl\ (Lw1\w 1885 nr. 181) podaje wiadomość nastę
pującą: "Na Dniestrze dostrzetono trupa pływającego w trumnie, 
z obcięte mi n ogumi.. Z wyprowadzonego śledztwa okazRio si\\ ze 
włościanie wsi Maj11ki w gubcrnii Chcrsońslticj podejrzywnjf!C, it nic
dawno zm11rły włościanin jest u p i o r c m s pro w a d z nj ą cym d e
B z c z e, obcięli mu nogi, aby nie mógł chodzić po świecie, a. gdy 
mimo to pogody nie było, nucili go z trurnną. do wody": 
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cuje. Wzil\wszy ją na plecy, ounosi po miastach i siołach, 

a g1lzie powieje ona chustą, tam wszystko pada dotknięte 
·· miercią . Przybyws;~,y nad rzekę Prut, ellciał ją te~ człowiek 

utopić i skoczył do rzeki; ale utonął sam tylko, gdy tymczasem 
ona lekko jak piórko wzniosła się w górę i )Jodąiyła ku lesi
stym wzgórzom". 

3. Tenże w Starych gatc€rlach (IV 294) tak znów tą 

przygodę opowiada: "Słyszałem na Pokncin na.d Prutem powieść, 
że szlachetny kmieć ruski jeden, umyślił własne m życiC' m ochro
nić współbraci: spotkał niewiastę zarazy, wziął ją na barki 
własne, uchwycił silnie rękoma, aieby mu nie uciekła i rzucił 
się w gł~biznę rzeki. Sam utonął, ale lekka niewiasta nie za
nurzyła się nawet: wszelako przestraszona tą odwagą, poszła 

w góry, dawszy pokój mieszkańcom doliny•. 
4 "Chłop jeden widział ją w białej szacie idącą przez 

płot i po drabinie wstępującą na gumno, by się uchronić od wy
jących psów. Zbliżył się wit:c i przewródt drabinę, a niewiasta 
zleciała pomiędzy psów; lecz i tu groziła jeszcze ludziom 
zemstą i znikła". 

5. "Niekiedy jeździ ona. na wozie przez las, a. towarzyszą 
jej duchy, sowy i puhacze: jazda ta zowie si~ Horn en ~ Wój
cicki Klechdy, I, 130 i 159) 'J. Mogła jednak tylko trwać do 
nowego roku, poezero zbiegli przed nią ludzie popowracali do 
domów i strzegąc się wejść do nich drzwiaro i, powłazili 

okna. mi. 
6. Ruś na Pokuciu (mówi Wójcicki) trzy gatunki ziół 

uważa jako pomocne od morowej zarazy: Toja 'J, Odołan 

Bydrycz. Stąd przypowieści w czasie powiet1·za: 

1) M. Gusławski w przypisach dn poernntn Podole mówi: .Na Podolu 
morowa niewiasta sit>dząc na wysokim wozie, otoczonn gromadą. mar 
i wieclrnów, objcidżnł!l ziemię. Taki orsuk zwano H o m e n. Za zbli
żeniem jej, kogufy chrypły, psy nic szczekały, gdy poczuły morow4 
niewiastę, l<'cącą. z całą. czereclt} swoją •. 

Wedle innej powieści, zowie ~ię ona Dżumą l Wójcicki, I, 127), po 
rus. i serbs. c z n m a; n gdy grassuje, koguty piać przestają., psy nie 
szczekają lecz w11rczą. tylko wictrząc ją. zdała . 

1) Toja, Tojeść, Wilczy jad (Aconitum) Og~odoicy Bernardy
n e m zowią, lud zaś polski Czar no by l e m. W łasoości tego ziela 
narkotyczne uważa lud polski i ruski za lekarstwo na smutki. Wedle 
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Żeby ne 'foja i ne Odolan, 
Toby chodyło c~araza) jak pan. 

Jak budesz maty .Bydryez 
to ty ne zrobyt (powietrze) nycz 1

). 

7. J. Wagilewicz (Ćasop. cesk. Mus. 1840) przytacza na
stępującą powieść: n Był pomór (mor) we wsi, a mieszkańcy jej, 
dla uchronienia się od zarazy rozeszli się po lasach. Jeden 
tylko gospodarz, w troskliwości o swe potrzeby a najbardziej 
o chleb, który się jeszcze piekł i z którym miał pospieszyć za 
sw~ rodziną, - pozostał w domu. Ciemna go tymczasem w izbie 
zaszła noc, i gdy począł chleb z pieca wysadzać, osłyszał nagle 
niezwykły na dworze stuk czy łoskot. W tej też chwili. otwie
rają -się drzwi, wpada ogromny srokaty ch ar t, i leci ku pie
cowi, wywleka zeń bochenki, i pllłającym wzrokiem na nie 
spogląda. Przeląkł się gospodarz; nietracąc wszakże przy
tomności, bierza wysadzony rozpiek {bochenek), łamie go na 
dwoje, i po.łowę rzuca chartowi, który połknąwszy go, chciwe 
oc1.y na dalsze zwraca bochenki. Gospodarz dobywszy drugi 
rozpiek, łamie go i znów chartowi rzuca połowę; ten ch wyta 
go, spożywa i znika.; potem wkrótce minął i pomór takZe, a lud, 
uspokojony powrócił z lasu do wsi. - Po niejakim czasie wy
jechał ten gospodarz w daleką podróż, i przybywszy do jakie· 
goś miasta, spotyka się tam na ulicy ze znajomym sobie mie
szczaninem. Ten go przyzywa do swego domu, uc1.ciwie przyj
muje, przypija doń i w końcu w poufnej rozmowie zagaduje: 
r.Znaszli mnie, człowiecze?" - .,Znam" - odpowie zapytany 
ni zda mi się, żeśmy się juz gdzieś widzieli; ale gdzie i kiedy, 
nie pomnę." - nA nie pamiętasz te o tern, jakieś w czasie. 
mora piekł chleb? Ja to byłem owym chartem, i szczęście było 

wyobraini Ukrailiców, z t oj i napój zrobiony rozwesela smutnego 
młodzieńca i pomaga do upomnienia doznanych cierpień. W Polsce 
kalina przyłoiona do zbolałego serc11, Uftpokaja go zupełnie. 
(Wójcicki). 

') U Serbów, jak nas naucza Wuk Karaddcz, nazywaJ t podobnł ole· 
wiastę zarazy Ku g a. W Slawonii lud równi et wy o brata sobie powie
trze jako złą kobietę, i mniema i t ·za morzem znajduje ai~ kraj n i e
wiast morowych. 
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twoje żeś mi dał chleba, na który, zgłodniałym będl\C1 wzrok 
cały mój obróciłem; bo gdybym się był wówczas n a c i e b i e 
samego popatrzył, byłbyś niechybnie i z czeladzi!\ SW!\ zgi
Dl\ł". - Po wynurzeniu tej tajemnicy, mieszczanin pożegnał 
gospodarza, suto go jeszcze przy odejściu obdarowawszy. 

Dalej opow1ada. Wagilewicz, iż: n W jednej wsi był pomór, 
i to tern straszliwszy, że pochodził on od podmuchu (vom Auf
blasen). Zdarzyło się, że zabłądził do tej wsi żebrak i ten ob
szetU po jałmużnie kilka chat; a widzl\c te zmrok zapada, po
stanowił we wsi przenocować. Ale niemało się zdziwił, że gdzie
kolwiek tylko z prośbą zapukał, wszędzie mu noclegu odma
wiali, i to z jakąś miną smotnl\ i tajemniczą. Aż wreszcie do
wiedział się o przyczynie, a tą był pomór. Gdy im jednak 
wytłumaczył, że jako cudzoziemiec, podróżny i starzec, większe 
niż każdy inny przedstawia on od zarazy bezpiecz~ństwo, przy
jęli go na. noc ochotnie. Po wieczerzy poszli gospodarz z gospo
dynią i czeladkl\ swą spać do stodoły, zostawiwszy w izbie 
starego tebraka, który pomodlił się, światło na ognisku roznie
cił, i za stołem połotył się ~a ławie. At tu około północy prze
raźliwe jakieś rozległo się po 'domu miauczenie, drzwi otwo
rzyły się z łoskotem, i do izby weszła wielka biała kotka. 
Stary żebrak, podniosłszy nieco głowę, d& wał bac~ność na 
wszystko co się działo. Kotka obwąchała i nadmuchała (na
tchnęła) we wszystko naczynie; więc też z pokry_tego wiadra 
zrzuciwszy deseczkę, nadmuchnęła także i wodę. Potem dziwne 
po izbie zaczęła wyprawiać skoki, z czego poznał on ze zgrozą, 
że kotka jest w i e d ź mą. Dobywszy tetly cichaczem z kieszeni 
swej noża, trzymał go starzec w pogotowiu i i gdy kotka sko
czyła na stół i wspinaj~c się na przednie łapy ku niemu się 
nachyliła, on nagłem a silnem noża u derzeniem uciął jej obie 
przednie łapy, i tem ją ze stołu spłoszył. Z przeraźliwym krzy
kiem cofnęła się i znikła kotka z izby (wraz z pomorem?), 
a stary spokojnie za stołem usnął. Nazajutrz rano opowiada on 
gospodarzowi swoją przygodę, i chcąc na dowód prawdy swych 
słów uci~te łapy kotki pokazać, w i d z i ku podziwieniu swemu 
i wszystkich, :te się one podtenczas przemieniły w zsiniałe 

ręce ludzkie. Wkrótce potem przekonano się, że nieboszczka 
popowa miała. ucięte ręce. (ob. 'Lud Serya. XV str. 106). 



DEMONY I DUCHY. 

l. 

Majki. Mawki. Nejki. 
Diwe-baby. 

I. Nader upowszechnioną na Rusi jest tradycyja o istotach 
nadprzyrorlzonych, powiewnej i płochej natury, zwanych: Majki, 
Mawki, Madki, Niafiki. WKołomyjitaką o nich dają defini
cyję: "Niauki są to, wenług jednych, zmarłe dzieci nie
ochrzczone 1

); według innych, Ditki (diabełki). Są one mate 
jak kotki (ztąd, jak mówią, ma pochodzić nazwa kociego głosu: 
miau!). Gdzie tańczą na trawie, tam ślad swojej bytności 
wytłaczają (tam pobyta trawa). Każde zatem wytłoczone, 

wydeptane miejsce musiały po sobie zostawić niauki". (Ob. Lud 
Ser. III str. 102 n. 29, 30). 

2. A . H . Kirkor (P ok u c i e, str. 264) mówi: n W okolicy 
Obertyna, na wiosnę, Pokucianie obierają pewien dzień i tłu

mnieschodŻą się do tego ·miasta obchodząc święto Nejek, 
gdyż inaczej one, t. j. Nejki. w swych pląsach wszystkoby 
splądrowały. Żadnych innych szczegółów o tym obchodzie nie 
wierny. Musiały to byćjakieś pokuckie Nimfy, Rusałki?" 

3. J . Szaraniewicz wspomina, iż: "Podania. ludowe Górali 
ruskich Uak i mieszkańców pól) mówią nam o M aj kac b, we-

1) Dr. H. H. Ploss (Das Kind , tnttgud 1876, I. 81) powiada (opiera
jąc się na słowach R. Papsta: Die G espenstor, Bero): In Siid
Russland beissen: M a fk i die rubelosen Seelen kleiner ,- ohne Taufe 
in's Jens~its gegangener Kinder. Der Russe denkt sie sich im Wasser 
lebend, auf Weiden und Rohr scbaukelnd, die 'fanfe begehrend. Die 
Mtitter, dereo Kinder frtib starben, singen sogenanote Mafki-Lieder, 
die sich durch besondere Zartheit und Innigkeit auszeichnen. 
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sołych tanecznicach ongi nad polami i trzodą opiekę mają
cych, - że one i dziś pląsają po miłych im m aj d a n a c h, 
czy li miejscach gier ludowych, z czasów poganizm u. Mówią 
również o szczęśliwości owych lat, gJy Majki żyły tu z ludźmi 
pospołu. Również .o wiedźmach wzmiankują- niewiastach 
z duszą przejrzystą bez skry uczucia ludzkiego w so
bie, które rzuciły dom i rodzin~, poświ~ciwszy się badaniom 
przyrody. Nie sąt to echa dawno minionych przedchrześcijań
skich czasów ?u 

4. K. W. Wójcicki znów (Stare gawcdy, II 163) po
wiada: nJak u Górali polskich pokazują si~ w górach Duchy 
dziewice w czerwonych czapeczkach zwane Dziwo-tony, tak 
u Hucułów są tak zwane M a m o n y, boginie, co tak zamamią 
człowieka, te zaniemieje i osłupieje Uwodzą osobliwie z sobą 
kobiety (Lud Ser. VII str. 40 n. 77, 78). O tego rodzaju du
chach, słyszałem w Stryjski m cyrkule, ale tu je zowią ~I aj ki; 
uprowadzają one dziewczęta, psoty im robią, szczególniej gdy 
przędą, wtedy nici mocno ślinią, motają i plączą". - Dalej 
mówi Wojcieki (Stare gawcdy, II, 235): "D z i wożony u Gó
rali polskich, M aj ki u Rusi, Bo g i n ki w krakowskiem, wszystko 
to jest zabytkiem dawnych Rusałek słowiańskirh. Pod Łopuszną 
w Karpatach jest jezioro Dziwożon, od lat kilkudziesięciu ka
mieniami zawalone". 

5. J. Wagilewicz (Casopis ~eslceho Museum, Praga 
1840. III) powiada że: "Istoty te Bojko-RnsiPów są podobne do 
ukraińskich Rusałek, acz pewne cechy zbliżają je znów i do 
polsko-góralskich Dziwożon. Jest jednak, i to dość znaczna mię
dzy jednemi i drugieroi różnica. Albowiem Rusałki, są to dzie
wice bujnych stepów ukrajińskich, ekkie i płochliwe, jako błę
dne wietrzyki po rozległych uganiające się stepach; są one 
wprawdzie złośliwe, lecz złość ich czasami na psot~ jeno wy
chodzi, a zawsze z pewuym wdziękiem jest. połączona '). Zupeł
nie inaczej przedstawiają si~ Dziwożony, owe straszydła. stl'O· 
mych i chmurnych często Ta.trów, dzikie i lute jak szumiące po 
przepaściach gór wichry, pełne za.viści i okrucieństwa, bo bez 

1) Mil'jscami zowią je mertwuszki i mięszaj:! z. rusałk11mi i latawicami 
(ob. Pokucie I str. 200, notka). 
Pukud~. Tom 111. 13 
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iskierki uczucia. Do takich też - bynajmniej nie zaliczają się 

wesołe i roZ}lUStne istoty, jakiem i są M aj ki czy lla w ki ')1 

fantastyczne podgórza karpackiego córy, którym owszem często
kroć Indzie opiekę i obfitość na polach i w stadach za wdziQ· 
czają. Jest między majkami i ludźmi jakieś stałe obcowanie, 
lubo zawsze tajemniczości osłonięte gazą. G1ly młodzteńcy isto
tom tym znajomi ożenią się lub w inne wejdą stosunki, l\lajki 
zrzekają się nad nimi opieki, i bez żalu i pomsty oddaliwszy 
się, mkną w swe kryjówki i nikną. Majki przebywają, wedle 
podania ludu, w głębi pustych jaskiń górskich na szerokie prze
stworza się otwierających. Wśród głębi tych podnoszą się pa
górki, na których rozpościerają się sady i winogrady, obwie
dzione złotem i łodygami czarno-krasego kw t atu miłego zapa
chu; u stóp tych pagórków szemrzą kryształowe potoki, nad 
któremi pną się perłowe mosty i zame~ ich sterczy nad jezio
rem czystej wody w której się kąpią. Swietlice ich są kobier
cami obwieszone i wysłane; w nich siedzą l\Iajki i przędą kra
dziony len, tkają go, i z białego płótna szyją odzienie. Gdy 

') ,,Słowo Ma w ka (mówi Wagilewicz) wywodzi Kutiarewski od czaso
wnika m a a t i t. j. głową pokiwać, potakiwać, ptzyświlldczać. Drudzy 
zaś sądzą, jakoby powstało od m n i a u kan i a (maukania) kotów, z po
wodu podobie1i.atwa odgłosu Husalek do tego miauczenia. (Obacz Ban
tysz-Kamicnskiego Istor. Małoj Ros. III. 8-lJ. Ale oba wywody, jako 
nie na miejscowych oparte wyobraże'linch, zdają mi się być nacią.

gane. Podług mego zdania, słowo M u w k a utworzone jest od m a· 
w a t 11 częstotliwej formy korzenia m aj (majati-mawati). M aj znaczy 
to co u Czech o slowian zielona latorośl, majowa i m aj a ti-trząść się, 

trzpiotllć się i ztąd m aj a c z i t i = migać się, fantastycznie się unosić. 

Tym sposobem wyraz Majka z jednoznacznym Mawka, znaczyłby fan
tastyczny jakiś okaz, twór, widziadła. Tu takie napomknąć muszę, źe 
lud z nazwą M11.jki zwykł łączyć wyobrażenie lekkiej tanecznicy". 

ł'. Schl.lnwerth: Aus der Oberpflz, Sitten ulld Sageo, (Augsburg. 
li. 358) powiad11: "Die Ilolzfriiulein kommen vorziiglirh a m oberen 
BObmerw11lde vor, gcgen das Fichtelgebirgc biu. und gehoren zu den 
Waldgeistern. Im W a Ide ist aur h der M l!. Y s=M i es, welcber viele 
Schuhe lang, oft von einem Ba u me gleich einem Seile zum andero 
bangt, von ibn en gesponnen: den n da von ba ben sie ihr Gewand. Sie 
sind ganz klein, baben aut dem Ofen, auf einem Baumstocke Platz, 
und gelten ais arme Seelen, welcbe von den Holzhetzern gar oft ge
betzt, gefangen und zcrrissen werden." (/,ud, X V str. 30, 32. Wił). 
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śniegi na górach roztają, Majki latają po górach i dolinach, 
i Radzą zioła; gdy łąki i lasy świeżą przyodzieją się zielono· 
ścią, tułają się one tam gromadnie, bawią się płocho i roz
pustnie, rwiąc kwiatki i zdobiąc nierui głowę, lub używając po 
potokach i s ta wach kąpieli; n!tjczęściej atoli na ulubionych 
sobie wyżynach. na majdanach t. j. równych otwartych miej
scach w Jesistem uboczu gór, które lud nazywa "illl'owysz
c z e", zawodzą taneczne kola. Obok tańca, jak twierdzą, odby
wają się tam i inne zabawy głośniejsze, a nawet orgije, zwła

szcza w dniu sławnego świątka Kupała (24 czerwca). 

6. "Majki mają wzrost smukły, twarz okrągłą, długie na 
plecy spuszczone warkocze, strojne w wieńce z rozlicznego 
kwiecia; zgrabne i ładne, pełne są ujmującego powabu. Szaty 
cienkie, przejrzyste, niedbale spływają po wątłych ich członkach. 
W pojawieniu ich, tyle tylko jest niezwykłego, obcego, iż by
strych, islo'zących oczu ich n i e gr z ej e wrale d u s z a l u d z k a 1 

a wnętrzności są otwarte; (mniemanie to atoli nie jest po
wszechnem). Jakaby zaś była odpowiednia im istota płci męz
kiej i czy takowa w wyobraźni ludu istnieje, niel'ozwiązaną do
tąd jest zagadką; niektórzy plątając mniemanie to z wyobraże
niami innej natury, wzmiankują, że Majki tworzą się ze Strad
c zą t, gdy inni odróżniają pomiędzy niemi i płeć męzką pod 
powszechną nazwą d i d k ów. Poświadcza to poniekąd zajmanie 
dorodnych młodzianów, jakich Majki częstokroć zdradliwym po
wabem w swe sieci łowią, albo omamiwszy czarem, z sobą 

uprowadzają; lubo, co do mnie, nie napotkałem między ludem 
innego podania nad to, iż młodzieńcy 'ci zabierani jedynie by
wali do ich tanecznego koła, i że - jeśli kto znalazł się od
ważniejszy, iż postraszyć im sil} nie dał, ale owszem sam je 
nastraszył, uciekały przed nim zalęknione, i zajętych już przez 
siebie ludzi puszczały na wolność. Teraz nader już rzadko po
słyszeć coś można o po ufałem 1\lajek obcowaniu z lnd:lmi; najczę
ściej tylko, że w nocy len komu pokradły i kądziel przędły; 

za to, nie brak jest gminnych powieści pełnych wspomnień o ich 
napowietrznych igrach. Wspomnienia takowe, zawsze niemal 
z tęsknotą po utracie miłego im towarzysza są połączone; bo 
nie zaginęła jeszcze pamięć, iż w czasach gdy związki ich 
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z ludźmi były ściślejsze, panował u tych ostatnich dobrobyt 
i błogosławieństwo obfitości" 1

). 

7. Określiwszy w ten sposób istotę Majek, mówi Wagiłe

wicz dalej: "Tu jeszcze, zda się, nie od rzeczy będzie, powie
dzieć cośkolwiek o babach czyli dziwych żonach, z tego 
zwłaszcza powodu, że się ich wyobrażenie nickiedy z wyobra
żeniem o Majkach mięsza i krzyżuje. D i w e- b aby, także B o
hynki, porównaj polskie Strzygi, są to niewiasty nadludz
kie, złośliwe, pełne namiętnej chuci ku obcowaniu z ludźmi, acz 
z sercem zimnem, nieczułem '). Wzrost wysoki, powierzchowność 
wynędzniała, twarz blada, długie rozczochrane włosy, piersi 
obwisłe na ramiona zakładane, oto ich postać; ukazują się 
w odzieniu zwyczajnem, i tylko niedbalłl . jakiros zielem zwanern 
su ch o d o l n i k opasane. Mieszkają po głębokich jaskiniach (mię· 
dzy in nem i u Hucułów w jaskini zwanej Bru s n i-d w er i w oko
licy Ja błonki), i '" miejscach nieprzystępnych. Ztamtąd wy
szedłszy w nocy, rozpoczynają diwe-baby dzikie, często szalone 
swe pochody i korowody. Te, co mają dzieci, rozpraszają się po 
różnych wioskach, wkradają do chat sielskich, gdzie skrycie 
podrzucają położnicom sześcio-niedzielnym swe obrzydliwe, mi
zerne, napuchłe, zyzowate i z ogromneroi łbami bachory, a za
bierają im natomiast zdrowe, rześkie i zgrabne ich dzieciaki. 
Podrzutków takich nie można nauczyć ani mówić ani chodzić, 

lubo wrzeszczą przeraźliwie i pełzają na rękach; są przytern 
obżarte i zdolne, zwłaszcza w samotności, wzrość do ogromnej 
acz szkaradnej postaci. Ażeby skradzione sobie dziecię dorodne 
odebrać, powinna matka jego biczować podrzutka na śmiecisku 
bez litości, i to miotłą 'z trzech laskowych latorośli 

(którl\ się atoli przedtem trzykrotnie już uderzało z lekka ropu
chę) i pr~y tern wykrzykiwać: Woźroi swoje a widdaj moje! 
i to tak długo, aż się ukaże diwa-baba, która na żałosny płacz 
własnego dziecięcia przybiegłszy, odbierze je, a skradzione 

1 ) .Słyszałem (mówi Wagilewicz) że są jeszcze w obiegu, - acz w nie· 
wit'lkiej już liczbie, - pieśni o Majkach; ale mnie się na trop ich 
nigdy, wpaśó nie udało. Nie są to, snaó, pieśni tej samej doniosłości, 
co nucone o Rusałkach. 

') Obacz Lud Ser. VH slr." 4.5. - Ser. XV str. 19. - Czasopis. Wisła 
Warsz. 1887, str. 71. 
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matce zwróci. Niekiedy przynosi zamienia diwa-baba skra
dzione dziecię d o b r o w o In i e ; ale ma to miejsce wtenczas 
tylko, gdy zabrane matce dziecko skarłowaciało, zbrzydło, i stało 
się podrzutkowi diwej-baby zupełnie podobnem; często 

bowiem diwa-baba, mszcząc się za złe obchodzenie się z jej bę

kartem, dziecir. skracizione a rlla n i ej cudze bije i kaleczy, nie
miłosiernie na śmiecisku własnej matki, by ta słysząc płacz 

swego dziecka, tern większą cierpiała b o leś ć. 
8. "Bezdzietne zaś diw e- baby biegają tłumnie po polach 

i lasacu, klaszczą w dłonie i pląsają; g<ly się im zdarzy spo
tkać z ludimi, wtedy dorosłych i starszych obojej płci łechta

niem zabijają, miódź zaś porywają z sobą na miłośników lub 
drutki. Młódź ta znaglona odtąd do zerwania wszelkicll związ
ków ziemskich, przedzierzga się niekiedy i sama także w istoty 
z któremi została skojarzoną i z klóremi obcować musi; nie
kiedy atoli svotyka ją podobny los jak i starszych t. j. śmierć, 
z tą tylko ró~nicą że łechtanie wśród lubych, roskosznych snów 
się odbywa". 

9. "Dla zabezpieczenia się od wrogiej tych zło~liwych .;;tra
szydeł napaści, lud następujących używa środków. U polotnic 
(sześcio-niedzielnych) zatykają igły w powijak, i palą światło 
przez n o c całą, dopóki dziecko nie bęrlzie ocht•zczone 1

); pote.n 
kąpią dziecię przed zachodem słońca, gdyż po zachodzie już 

go kąpać nie należy i kąpiel ta bytaby bezskuteczną; wodę 

z kąpieli wylewają dopiero w dniu następnym. Po chrzcie środki 
ochronne są zbyteczne; gdyż diwa-baba podrzucić swego ba
chora już niema mocy. (Obacz: Lud XX, str. 131). Młodzież zaś 
obojga płci nie powinna, zwłaszcza samotnie i w nocy, chodzić 

po polach i lasach; a jeśli by zaszła nieunikniona potrzeba 
przechadzki takiej, nosić zanadry (t. j. pod pachą) na wszelki 
wypadek, parę kawałków czosnku lub przedmiot jaki kuty 
metalowy (zwłaszcza nożyk lub nożyczki). Najdzielniejszym 
jednak środkiem przeciw dziwym-babom jest ziele trojan, które 
je nawet, jak lud zapewnia, uśmierca". 

1) Atoli i po cbnr.ie takie, zapalają wieczorem świece, przy których od
bywa się wieczerza i przyjmuj!} dary ()d gotlci. (Ob. Pokucie I, etr. 
209, 212). 
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2. 

Stradcze 1
). 

l. Niewyrosłe, przed chrztem zmarłe i pochowane dziecko, 
które z tej właśnie przyczyny tęskliwie i bez przytułku błądzi 

po świecie, ma (podług Wagilewicza) nazwę Stradcze. W sie
dmiu leciech o1lwiedza dziecię to swojich rodziców w postaci 
skrzydlatego aniołka, i trzykroć powtórzonym wołaniem: 

chrest! - prosi o chrzest święty dla zbawienia duszy. Nie 
ochrzczone wówczas, zjawia się po s i e d m i u latach powtór
nie rodzicom i całt-j rod z i n i e; nakoniec, gdy i te'raz ~ąda
nie jego nie odniosło skutku, ukazuje się po upływie lat s i e
dm i u po raz trzeci całemu okolicznt:mu ludowi"'). 

2. "Chrzest jego w następujący odbywa się sposób. Chrzci· 
ciel, na wołanie Stradczęcia, odpowiada trzykrotnie: "d u c h 
ś wiatyj!u potem żegna je, i ciska w nie kryżmem (t. j. rąb
kiem którym dzieci przy chrzcinach się przykrywa) z ladaja
kiego płatka płótna albo łachmana zrobionym. Ale l.'zadko kiedy 
dostępuje Stradczę upragnionego chrztu a z nim i swego zba
wienia, bo niezwykłość takiego zja,wiska, i towarzyszące mu 
jękliwe a przenikliwe wołanie, tak wielkim przy spotkaniu 
dreszczem i obawą przejmują słuchacza, iż tenże traci wszelką 
nieraz przytomność ducha., a ztąd i chęć zadosyćuczynienia temu 
chrześciaóskiemu obowiązkowi". 

3. Stradczęta wszakże, lubo błęrlne i tułacze prowadzą 

istnienie, bynajmniej do rzędu duchów szkodliwych zaliczane 
być nie mogą, gdyi działalność swoją jedynie na płataniu lu
dziom figli i psot ograniczają. 

·.L "Zjawiają się także i w innych niż wspomniona posta
ciach; a najczęściej przyjmują postać ptaka Jeleka., z rodzaju 
sowy. Podra.łnieni, mszczą s i~ przeraź li wy m w nocy wrzaskiem 
i pojawianiem siQ w kształcie potwornych i straszliwych wi
dziadełu. 

1
) Miejscami duchy te noszą. nazwę: potraczata. 

') Obacz Lnd Ser. X VII str. 77. - Czasop. Wisła 1887 str. 70 
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3. 

Letawica. 

l. J. W agilewicz ( Oasopis ces k. Mus. 1840) tak ją opisuje: 
"Powietrzny zły duch (porównaj pols. Latawiec, Lud Ser. VII 
str. 60 n. 121, str. 257), w postaci latającej gwiazdy. Kie
dy zstąpi na ziemię, przybiera postać ludzką, we wszelkie cza
rowne zdobną wdzięki. Lud utrzymuje, że pojawia się bądź-to 
w męzkiej (i to częściej) bądź w żeńskiej post!'-ci, a za wsze 
pełna młodzieńc1.ej krasy, wzrostu smukłego, z długiem i złoci

stemi warkoczami. Letawica ukazuje się na samotności młodzia
nom i dziewkom, a osobliwie tym ostatnim, gdy się w ich pier
siach pierwsze zaszczepiły miłości zawiązki, mami ich ułudne

mi powaby, a kiedy ci, rozmiłowani, w szale dzikiej namiętno
ści - w zdradliwe ich wmotani pęta - ssać z ich ust poczną 
słodycze, ścisk aj ą je coraz to m o c n i ej, tak że więdnąć, 

schnąć, wreszcie u m i er a ć w ich objęciach muszą. 
2. nNa obronę przed owym zdradliwym duchem miłości, 

używają obecnie, gdy ujrzą gwiazdę lecącą przez powietrze, 
zwyczajnej zaklęcia formułki: .Baran tretiek, hołowu zło
myv, taj ty!" - czem się złemu duchowi odbiera moc prze
miany w postać ludzką. Obok tego, młodzieńcy i dziewice 
chcący się ustrzeciz miłosnych jego mamideł, noszą przy sobie 
czosnek. Gdy Latawica tak się już wpiła a raczej wessała 

w ludzkiego . ciała i duszy wnętrze, iż wyrwać się z jej sideł 
nader pacyjentowi jest ciężko, wtedy jako ostateczny środek, 
piją lub kąpią się w odwarze złożonym z trzech ziół 1 jakiem i 
są: tojad, trojan i delan" '). 

1) Zioła te siutą pneciwko czarom w ogóle. T oj ad = womiej (Aroni
tum napellus); d c l a D, tAkie o d c l a D = etnljk (Nymphea Zutea). 
Co by był t r oj a D? (mówi W agilewicz), nie wiem. Snać jest to nazwa 
odpowiednia polskiej: troje 8 ć = laetowicznik (Aaclepias), czeska 
tolita. 
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4. 

Potopłenyk. 

7. K. W. Wójcicki (Stare gall'fd!J II, 158, 2!:16, - i Kłosy 
187 I nr. 288) pisze: "Wedle wyobraż-eń ruskich górali Hucu
łów, są mi~dzy nimi ludzie nadzwyczajni zwani IH~prosti, za
sługujący na wszelką wiarę (którzy świat cały duchów widzą 

dobrze i o przyszłości prawić mogą) ; ci wystawiają topielca 
tamtych okolic w po:staci ludzkiej nagiej, a jak śnieg białej. 

W pośród ciszy wodnej, gdy słońce ogrzewa, pląsają topielcy, 
podskakując wesoło. Szczególniej porywają dzieci w kąpieli, czy 
to gwałtem, czy podrzucaniem na przynęt~ łakoci ; wciągnionych 
radzi przyjmują w palaca~h tlziwnie piQknych, albowiem maJą. 

d wory murowane, a w nich drzwi i okna zł o te". (Lud Ser. 
XVII str. !J3). 

s. 
D i d o. 

l. J. Wagilewicz mówi: "D i do, także D i d u ch (Did
duch), istota opiekuńcza, acz przytern wielce dziwaczna, prze
bywa zwykle w bzowym krzaku. Wedle podania ludu, postać 

Dida tego jest niezgrabna i nieruchawa (ne motorna.), ciało 

jeno na pi d' (pięd;i;, stopę) długie; głowa. zaś wielka z dłu
gieroi włosami i długą sędziwą brodą 1

). Karykaturalna. ta. postać 
jest też z u pelnie zastosowaną do jego szyderczej, żartobli w ej, 
częstokroć dobrodusznie głupkowatej miny. Lud w swych powie
ściach bardzo Czl.;lsto o duchu tym w pomina, co dowodzi, że 

wiara. w niego i obcowanie z nim nader w dawniej:szych cza
sach upowszechnione, w trwalszej niż inne mityczne istoty za
chowały go tu pamięci. Mimo to, lud o właści w ej jego na
turze i roli, dokładnej jui sprawy zdar. nie umie" . 

1) !.ud Ser. XV str. 30, Wił. 
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2. »Słuszną mi się przytern zrlaje rzeczą, wspomnieć tu 
o zwyczaju palenia słomy po kolędzie, złączonym z istniejąceroi 
jeszcze formułami wzywań i zaklęć, jnk i skakaniem przez pło 

mień. Zachowuje on się u Bojków-Rusinów i zowie się p a l e
n i e m D i d a czyli D i d u c h a '). Ma to być sposób zabezpiecze· 
nia. się przed szkodliwym wpływem owego D i da". 

3. Trudno atoli na tym jednym wyłącznie opierając się 

zwyczaju, orzekać o d i da owego pra. wdzi w ej naturze. N ajpra· 
wdopodobniejszem zda mi się (mówi Wagilewicz), że zachowy
wanie zwyczaju tego, wskazuje raczej na. d i d'k a, podrzędną 

i drobniejszą istotę, z D idem wpra. wdzie jednoczoną, ale w za.· 
sadzie wielce od niego. różną". 

6. 

Rachmenyn. 

l. Rac h m a n y n. Lud na Pokuciu wyraża się: Rachmany 
są to istoty chodzące pod ziemią w różnych kierunkach, i to 
głównie pod płaszczyznami gdzieś na Wschodzie się rozciąga· 

jącemi, stepoweroL Żywią się przez rok cały skorupami owych 
jaj, które dla nich rzucają ludzie do rzek w Wełykdeń rach
mański. (Pokttcie I str. 199, 351, 352), (ob. Przypisy). 

2. Kirkor (Pokucie w Rozpr. Akad. Umiej. Krak. z r. 1876) 
mówi: "W Galicyi wschodniej Rusini ciskają skorupy od jaj 
wielkanocnych do wody dla Racb manina, to jest dla władcy 
duchów nieboszczyków i święcą potem dzień dwudziesty, który 
się nazywa Ra.chmański Wełykdeń. Dwudziestego bowiem dnia. 
skorupy te dopływają dQ krainy Racbrnanów, a wówczas i tam 
jest święto. N& Ukrainie krąży toż samo podanie i skorupy jaj 
wielkanocnych tak samo rzucają do wody; część zaś zako{Jują 

do ziemi aby była urodzajną u '). 

t) Pokueie I str. 81, 84, 85. 
') Ant. Nowosielski w liście o etymologii i legendach czaaopis. (Dzien

nik Warszawski z r. 1854 nr. 33-35) mówi, it Racbmańska czyli 
Nawska wielkanoc pow11tała w skutek wiary ludu nskiego w jakieś 
tak odlegle (przestrzeoil}) narody cbrze6ciańakie, ·te oie wie~ą 
Poh.ci1.- Tom lU. 14 
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'2. 

Son. Drymota. 

1. Lud personifikuje takie s en w kilku jego fazach '). 
K. W. Wójcicki (Stare gawgdy, III. 56) mówi: 11 Rnś logicznie 
oddziela dr z y m o t Q od s n u. Słyszałem piosnkę jedną, co SiQ 

zaczynała: 

"Choclyt son - kolo wikon, 
a drymota - kolo plota i t. d." 

8. 

Wovkun (Wilkołak). 

1. Opowiadano w I spasie, że są luuzie, którzy w tak u 
planetu si wrodyly, szo jak jim, ta byha pryjde, to 
p e re kydaj n t-s i w wovki w (wilków), i pozostają wilkami tak 
długo, dopóki ich ta by h a (żądza) nie odejdzie, co czasem kilka 
godzin i dłużej trwa. 

2. Przykład tego podają następujący: Razu jednego składał 
w U toropach gazda z swoją żoną w stóg siano; żona stała na 
stogu, a mąż rzucał jej siano do góry widłami. Około południa, 
gdy stóg złotyli już do połowy, "pryjszła czołowikowi (mężowi) 

nawet kiedy przypada. Wielkanoc, i dopiero wtedy obchodzą to święto, 
gdy skurnpy z kraszanek i pisanek wodą. do nich dopłyn~; i dla 
tego .to na Husi wyrzucają skorupy te na bietą,cą wodę. 

1) Tak w czasach poganekich jak i chrześcijańskich, lud przejety trwogą 
na wspomnienie owej potęgi ciemnej, tajemniczej, owego boga pod · 
ziemnego, zjadają.cego trupie mięsu i igraj!!cego kościami zmarlycb, 
pragnął go pnejedna<' ubietarui. Mnłionką tego strasznego b'Jga 
(wedle Hanusza) byłu M orno n, śmierć, a dziećmi ich miały być: a en 
i drzemanie.- A. H. Kirkor. (Pokurie w Rozpraw. Akad. Umiej. 
1876 atr. 263) wspomina. o ofiarach jakie temu bogu składano, z któ· 
ryc h głów n~ stanowiły owe ja. ja wielkanocne w Racbmu.nsk.i· Welyk
dcl't (Pokuc1e I str. 198, 351) puszczane na rzekę w celu uracbma
n i e n b (obłaskawienia) tej groźnej dla ludzkiego pleruiema istoty. 
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ta by ba , perekydaty si w wovka; a win lys~yv kydaty sino, 
ta po bib w korczi (krzaki), taj tam Jeb na ze m lu 1 ta perekie
nn -Ri try razy, a z ue ho zrobyv-si wovk, a win zawyv (zawył) 
taj pustyv-si yd stohowy do żink.i, taj cbokiv ji zzisty ( zjeść). 

Ale wna sposterehła-si taj szo win pustyt'si szoby wiskoczyty 
ri'o ij na stih, a wna wse szurkne (szturchnie) w neho wylmy, 
taj ho pokalyczyła, poprobywała mu lyce taj huby wylmy, ale 
win taki tak do neji puskav-si pryt'mom, szo aż ji raz buv ucho
pyv zubamy za zapasko, szo aż kawalok wirwav, ałe wna taki 
oboronyła t.3.j sklyczieła gwałtu; a wna. ny znała szto to ji czo
łowik tot wovk. Taj pozbihały-si lude, szo buly na susidnych ca
rynach, ta stiutiukaly na neho, a win wkik (uciekł), taj mu 
wigijszła wżej tota byha y win nazad perekynuvsi w czołowika 
taj pryjszov nazad yd stohowy takiej pokalyczenyj szo strach, 
taj nytky z zapaski za zubamy. A żinka jak uzdriła, taj aż 

tobdy zdabadała si, szo to ji czołowik buv tym wovkunom, szo 
ji chokiv zzisty taj każe: nA najże tebe bib maje, koły 
to ty!"- Taj wtykła (uciekła) wid neho, taj ny chokiła 
wże biłsze z nym sygity! 

3. Hucuł jeden z Pekuriewy (Prokura. wy) poszedł raz z sy
nem swojim w poło nynu; ale po drodze pryszła synowi owa 
by h a. przerzucenia. się w wilka (bo to tota. by ha prychodyt 
tomu szo siw taku płenetu urodyv, ba, taj durnomu, szo 
z rozumu schody t), a on zeszedł trochę z drogi w bok, i p er e
kienuv-si try razy, a z niego zrobił się wilk i zawył i rzu
cił się na ojca (yd tatowy), aby go zjeść;- a możeby j buv 
nyjiv - chto znaje? - Ałe tato widwiv kurok (odwiódł 
kurek u strzelby), taj zmiryv, ta jak bechnuv z rusznyci, a win 
lysz perewernuv si nyżywyj - taj zastrilyv tato syna; ałe bo 
win ny znav, szo win maje taku byhu. 

4. Wiadomem jest w !spasie jak przed pięćdziesięciu laty 
przyniósł był Wasyl Fed'kiw do domu na plecach wilka, z któ
rego stał się później znajomy wszystkim gazda z Myszyna. 
A dokonało się to w sposób następujący: 

Dwaj "parubky" z !spasa a mianowicie Wasyl Fed'kiw 
i Semen Iwaniw, poznajomiwszy się z dziewkarui z Kluczowa 
mic~li obaj zwyczaj chodzić tam na wieczornice wspólnie, i razem 
też z tamtąd wracać. Zdarzyło się atoli raz, iż się przypadkowo 
rodączyli, skutkiem czego każdy z nich powracał w nocy do 

.. 
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domu z osobna. Wtedy nie noszono takich sieraków jak teraz, 
lecz tak zwane ,_.gugli", które w razie zawierzuchy, zakładano 
na głowę . Wasyl Fed'kiw wło~ywszy na głowę swą guglę, 

gdyż w drodze śnieg nań właśnie pruszyć począł , szedł souie 
spokojnie ku Ispasowi. Na polu między Ispasem a Myszynem , 
gdy w potok schodził, wyskoczył i napadł go z nienacka z tyłu 
wilk. Wasyl, zrazu zalękniony, oprzytomniał prędko i pochwy
ciwszy wilka za przednie łapy , tak mocno go do siebie przy. 
cisnął, że wilk również tern zestraszony ani się ruszył i najspo
kojniej dał mu się zanieść aż do samego domu. 'fu, przywią

zawszy wilka do słupa pod. piecem, położył się Wasyl spać. 
I gdy się rano w domu wszyscy pobudzili, ujrzeli ze zdziwie· 
niem, przywiązanego pod piecem dobrze im znajomego gaztlę 

z 1\Iyszyna, który oczywiście tej nocy przemieniony w wilka, 
jako taki podróżnego napadł, i do domu przezeń przymeswny, 
znowu się pod piecem, gdy go w cieple ta "byha" odeszła, prze
rzucił w człowieka. 

4. Utrzymują, że n wovkuny" tern się od innych ludzi t. j. 
n i e w o v ku nów odróżniają, i i mają pod pachą ja m k ę, gdzie 
prawdopodobnie końce skóry się schodzą. Przez tę jamkę wy
wraca im się skór a, gdy przyjdzie chętka czy konieczność 

przerzucenia się w wovkuna, a to w ten mianowicie sposób, że 

postać ludzka idzie wtedy do środka, zkąd natomiast wychodzi 
postać wilcza. Wedle wyobrażenia ludu, skóra wovkuna z we
wnętrznej strony jest zupełnie taka, jaką ma na sobie wilk, 
a prosty jej wywrot wpływ już wywiera na ukształtowanie się 
całkowitej postaci. 

9. 

Wiedźma. Opyr. 

Z okolicy 1\ • loony)l. 

l. Pod nazwą wiedźmy <nwig'ma") znaną tu jest czaro
wnica czyli kobieta zostająca w stosunkach z "złym duchom", 
na mocy których tenże jest jej doczesnego dobra opiekunem 
i w pewnych przez nią pożądanych razach, doradcą i powolnym 
sługą. 
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2. By w a także i czarownik, jakoby wiedźma rodzaju męz
kiego, noszą-cy nazwę: "Opyr". Wszelako postać ta, acz nader 
szkodliwa a nawet od wiedźm szkodliwsza, pojawia się rzadziej 
i jako działacz podrzędne tylko zdaje się zajmować stanowisko. 
Ma on jedna nadprzyrodzony dar poznawania wiedźm (którego
to daru już one, względnie do opyra nie posiadają), paraliżowa

nia (gdy zechce) szkollliwych mu czynności tychże (co się wy
raża, iż: znaje wid sebe),jak i polepszania sobie bytu w pe· 
wnych kierunkach '). 

3. Chłopiec jeden opowiadał (r. 1877), iż w Michałczach 
pod Horodenką kilkanaście osób uchodzi za opyrów (Upiorów) . 
. Jedni z nich urodzili się już takimi, gdy inni stali się nimi 
przez sztukę. Jest taki dzień w roku. w którym ci upiorzy 
z Michalcz ciągną przez Dniestr na drugą stronę rzeki (za wy
mówieniem pewnych słów, stawa kładka sama na rz~ce 

przez którą przechodzą). N a drugiej stronie kręcą się, dokazują, 

biją się kosami i t. d. Kiedy ksiądz groził takiemu upiorowi, 
że go każe zamknąć do furdygi, tenże odpowiedział że to na 
nic się nie przyda, bo on w postaci słomki, muchy, robaczka itp. 
z tamtąd wyleci. Na dowód, że tam był między współkolegami 

za Dniestrem, obiecał upi_or przynieść księdzu poobrzynane uszy 1 

nosy, ręce i t. d. które innym upiorom orletnie kosą. (0 bitwie 
czarownic obacz: Lud III str. 103 nr. 31). 

4. Mimo pewnej przewagi nad cza1·ownicami ma jednak 
opyr obowiąze~ służyć wied?Jmom za konia ("perekydaje si 
w konieu) gdy takowe udają się na miejsca schadzek swych 
w wieczór przed każd~m świętem uroczystem (głównie przed 
Bożem Narodzeniem, Jordanem, Wielkanocą. jak i w wieczór 

1) Wójcicki (Stare gawędy, Waraz. 1840 tom II str. 158) mówi: Hucuły 
jak i Ruli cała wierzy w Upiory. Przt'd kilki) laty, atraeŻył ich wiele 
Upiór, który ze smętarza wyjctrltal zawsze na czarnym źrebcu 
i okoliczne wsie przebiegał. 

Niedawno ta Ue, młodej i urodn~j niewieście, m•ż umarł. Ten po 
śmierci stlił się upiorem, i co noc przychodził do okna chaty, l i t • c 
szybę. Trapiona wdowa, znalazła jeden ratunek, podany przez star!} 
babę. Gdy npior zwyczajem swojim, przyszedł lizać szybę, pi ętl ci l} 
w nią. u d er zy ł a, a gdy szkło prysło, upior zraniony uciekł, zosta· 
wuji}C krwi ślady, i odtąd ju~ się wcale oie pokazał. (Ob. Lud 
Ser. VII str. 65, nr. 134.) 
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prze<l "J u rje m" (przetl św. ,,H e o r h i je m"). Drogi\, którą mru. 
iść o pyr, wioząc wiedi.mG na· miejsce schadzki, są rowy przy 
drogach (okopy, przykopy) i miejsca po pod p lo tam i, któremii 
musi przejś(: z nią t. j. po pod wsżystkie tych płotów podpory" 
co mu z wielką przyc·hodzi trudnością, tak, że nieraz, (jak mó
wią) "d o krwi" grzbiet sobie podrapie, za n im ją tam i napo
wrót zawiezie '). 

5. Wied7.ma, która nie ma swego opyra, jedzie na miejsce 
schadzki na kociubie (.,koczer-ziu) a podpędza ją miotłą 

("w i n yk'o mu). 
6. Miejscem schadzek wied7.m jest zwykle jakaś niedostę

pna gora: "łysa horau. wedle pojęć ludu jedyna na cały 
świat, to jest: na pewny kilka lub kilkanaście milowy okręg, 
po za którym takież same znów panuje wyobrażenie o całości 
świata. • 

7. Celem zaś takich schadzek są tajne narady, !'lkładanie 

sprawozdań z czynności dokonanych, odbieranie instrukcyj na. 
przyszłość, słowem, sejm i konferencyja pod przewodnictwem 
djabta. Tu odbywa się sąd polubowny, tu pokutują wiedźmy za 
swe przekroczenia i tu, też otrzymują od djabła potrzebną im 
pomoc, lub jej obietnicę. 

8. Na schadzce takiej winna każda z wiedźm byó' obecną 
lub w razie niemożności stawienia się, wysłać zastępcę, t. j. 
kogokolwiek z gazdów lub parobków. Lecz zastępca taki mimo 
swej obecności na przeznaczonem miejscu. n i e z o ba czy ani 
zebranych tam wiedźm, ani s l y s zeć będzie ich narad. Usłyszy 
jedynie głos odpowiedzi obrócony do niego samego wtedy, gdy 
zlecenie swego posłannictwa wyłuszczy. 

9. Powyższe mniemanie stwierdza następująca gadka, którą 
w !spasie słyszano od ludzi z Utorop na prażnik przybyłych. 

"Pewna wiedźma leżąc w przeddzień św. Jurja w połogu 
("w zło h a ch u), a przeto nie mogąc wziąć udziału w schadzce 
na "łysej-górze u, posłała tam swego służącego i poleciła mu, 
ażeby przyszedłszy na miejsce powiedział te słowa: "Z sim sił, 

po sim chisniw (cbosen-zysk, korzyść) do naszej Krasi" 
(nazwisko krowy). Wszakże służący ów by ł (o czem ona pra- . 

1) Ob. Lud 'er. XIX str. 232 .pod progi". 
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wdopodobnie nie wiedziała) opyrem (11 ny-prostyj" wedle słów 
ludu), a ie był obok tego, dosyć dla niej nieprzychylnym, jak-to 
zwykle sługa dla swego zwierzchnika, więc tei zamiast słów 
powyższych powiedział następujące: ,,Z sim sił po sim psiw 
do naszeji Krasi!" skutkiem czego, zanim powrócił do domu, 
ju:.i. psy tak wezwane, krowę jej rozszarpaływ '). 

l O. Innym razem taż sama wied7.ma, nie mogąc dla tej 
samej co wprzódy przyczyny stawić się osobiście na miejsce 
przypadającej pod ówczas schadzki, zmuszoną była znowu tego 
samego służącego wysłać jako zastępcę. Nie wiedząc atoli że 
tenże jest "n y-pros tyj" i przypisując powstały w stAjni z by
tek (ubytek, stratę) tej okoliczności, że jej słów pierwszym ra
zem nie zrozumiał i nierozważnie je przekręcił, teraz nakazała 
mu wyraźniej, ażeby przybywszy na przezna.czone miejsce, ma
chał kosą niby trawę kosząc i mówił te słowa: 11 Szo tnu, 
ny g i tn u!" Służący zaś przybywszy tam, macbał kosą nie ja
koby trawę kosił, tylko jakoby scinał kłosy z żyta mówiąc: 
"Szo tnu, peretnu!u w skutek czego, .kilka wiedźm porąbał 
na śmierć i mnóstwo tychże pokaleczyłu 1

). 

11. Niektóre wiedźmy są rodowiteroi (i wówczas mają one 
ogonki jak zwierzęta); gdy inne stają się niemi dopiero przez 
wychowanie od małego. Wiedźmy rodzą się wówczas takiemi, 
gdy np. 11 na Swytweczir" do gotującej się jakiejś potrawy 
w nieprzykrytym garnku, wpadnie kawałek trzaskającego 

węgla (iskry) z pieca, a kobieta ciężarna połknie takowy 
wraz z potrawą; to wtedy dziecko jakie ta kouieta urodzi, będzie 
wiedźmą lub opyrem, stosownie do płci. 

12. Że zaś wied7.my stają się niemi i przez wychowa
n i e także, (nigdy zaś opyry), stwierdza to fakt następujący: 

Baba-akuszerka w !spasie nazwi:;kiem Romaszkanka opowia
dała, iż przed trzydziestu i kilku laty, odebrawszy jednego 
wieczora od Jurychy Hryniuczczynej nowonarodzone dziecko 
(dziewczynkę), skąpała je i spowiwszy w pieluchy, Sllać się 
w tejże izbie połoiyła, by raniutko w dniu następnym, ponieść 

je do chrztu. Wkrótce też położyli się spać i wszyscy inni 

1) Obacz Lud Ser. VII str. 78 n. 162. 
') Lud Ser. Ul str. 103 nr. 31. 
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w tym domu, i nastała cisza. Rotnaszkanka jednak, nie mogąc 
zasnąć, udawała. t.ylko śpiącą i czuwała. Dostrzegła więc, że 

oprócz niej czuwa jeszcze i matka noworodka, która sądząc 
znów, że wszyscy w izbie śpią jak zabici, wstała. pociebutku 
i zbudziła swoją siostrę, szepnęła jej coś do ucha, poezero wy
szła siostra pocichu do sieni i za chwilkę powróciła z grubym 
i długim swurem (" wużyszcze"). Matka. stanęła za łóżkiem 

w kącie na ławie i wzięła. w rękę jeden koniec w u ż y s z c z a 
podany jej przez siostrę, siostra zaś wzięła za drugi koniec 
i stanęła przy drzwiach w kącie przeciwległym. Następnie po
sadziła matka dziecko na ów sznur napięty i potrąciła tak, że 

przeleciało (przesunęło się) ono po nim do ciotki, która, gdy się 
do niej zbliżyło, pchnęła je ręką od siebie by wróctło do matki 
a ta znów je odepchnęła do ciotki. Tak przesunęły one je po 
sznurze sześć razy, to jest: trzy razy do drzwi i trzy razy 
ode drzwi do ławki, a w czasie tym dziecko jak odurzone, naj
mniejszego nie wydało ze siebie głosu. Po dokonar.in tej czyn
ności, spać się obie położyły. Baba-spowitucha wszystko to wi
działa, gdyż noc była jasna on księżycowego światła. .Mówiła 

też, iż gdy te kobiety czynuość powyższą rozpoczęły, chciała 

krzyknąć; sądziła bowiem, że dziecko ze sznura wysoko nad 
ziemią napiętego spadnie i rozbije się , ale taki ją strach ogar
nął, iż głosu ze l'liebie wydobyć nie mogła. Teraz wszyscy lu
dzie we wsi, osobliwie sąsiedzi , mówią, iż dziew~zynka owa, 
obecnie zamężna gazdzina., jest wiedźmą, pomimo i:i: nią się nie 
urodziła, gdyż baba spowitucha, wnet po naradzenil się jej, ką
piąc ją nie dostrzegła wcale ku p r a {ogonka) u iej, co jest 
znakiem, że zrobiono z dziecka wiedźmę dopiero o urodzeniu 
i dopełnieniu powyżej opisanej szaurowej jazdy. 

13. Sławna w !spasie wiedźma, Pawłycha lirycewa, po 
zaślubieniu Wasyla Scmenowego, z którym, dziewk& jeszcze bę
dąr, w miłosnych v.yła stosunkach, przyznała się męT,owi że jest 
wiedźmą i :6e j~ tego rzemiosła. nauczyła hucul~.a. Gafenka; 
prosiła. go jeduak o zachowanie tajemnicy. Wasyl Holi tak się 
tą wiadomością oburzył, iż cały affekt ku żonie u .rac ił i taje
mnicę mu powierzoną rozniosłszy takową zaraz po lisi, ;~:tlrc..d7.ił. 

Odtąd tei. i Pawłycha nań zagniewana, znienawidz a go i nie
kryjąe się wc.ale że jest wiedźmą, prześladuje zd·ajcę swego 
joi od lat 20 na każdym kroku. Sam on opowiad\, że takie 
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nieraz a osobliwie wnet po zerwaniu stosunków miłośnych, pła

tała mu zbytki iż mu życie obmierzło i byłby je sobie nie
chybnie odebt·ał przez powieszenie, g<lyby nie był znalazł po
mocy u innej jakiejś wied~my. Swiallczy to, do jakiego stopnia 
mają wiecli my moc szkodzenia drugim nietylko na majątku, ale 
i na ~'.drowi u, co ostatnie wyraża się w zdaniu: "w i g'm a m o
że pokyty" (pociąć), zkąd znów poszło przysłowie: ,,Ny za
chody sobi z wig'mow, bo ki pitne!" (Nie zadzieraj 
z wiedźmą, bo cię potnie!) 

14. Wiedźmę, która się nią urodziła (a która już tern sa
mem bliżej z opyrem jest spowinowaconą), łatwo poznać można, 
po ma.let1kim ogonku (n ku per") jaki ma na dolnym końcu 

grzbietu, g<lyż (jak to jn~ powiedzieliśmy wyżej) wiedźma r o
d z i się z ogonkiem. Czy podobny ogonek ma takie i wiedV.
ma zrobi on,. (wyuczona) o tern są zdania. porlzielone; jedni 
bowiem twierdzą, ~e go ma, lubo mni~jszy troclJQ, gdy inni 
temu przeczą nikt zaś tego uie wie na pewne, gdyż wiedźmy 

bardzo trosklwie swe ogonki ukrywają. nawet żony-wiedźmy 

przed własnyni mężami. 

15. Tak samo t~ż i opyr rodzi się (i t.o zawsze) z ku
prem, a nadt), inny ma on kształt przyrodzenia (tj. członków 
rodzajnych) riż człowiek pro s ty (to znaczy: nie-opyr); i dla 
tego jest nie~łodnym, a ztąd i bezdzietnym. Rozpoznać go też 

łatwo po powerzchowncści, mianowicie po nadzwyczaj żywych 

zawsze rumieroach (n wse w lycy czerwonyj"). Lud, XVII str. 94. 
16. Opr(cz wiedźm z rodu i wied~m z wychowania, są je

szcze i wiecliny od d ja b ła d a n e (nasłane), i te ostatnie, jako 
najpotężuiejszt są też i na.jniebezpieczniejsze. Początek ich taki: 
Utrzymują l.ulzie, że dziecko bez cllrztu przenocowane -
djabeł sobie kradnie i przyswaja, a na to miejsce pod s ta w i a. 
inne, własnf. które już z tego względu stać się musi wied7.mą 
lub opyrym sosownie do płci nowonarodka Dla tego też wło

ścianie zwykł wnet po narodzeniu (t. j. tego samego dnia) nosić 
dziecko do cll·ztu, chociażby się w późny wieczór urodziło. 

17. Odp•wiednio do zajęć, a raczej do pożytku jaki dla 
siebie osiągaj1, bywają wiedźmy tuzmaitych kondycyj, a miano
wicie: "wig'na wid korow" czyli nwid mołoka" (odbiera
jąca mleko od nnycb krów a dająca je swoim własnym),-"wig'
ma wid bżi" (odbierająca miód innym pszczołom dla. siebie), 

Pohcre. Ton lll. 15 
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"wig'ma wid owe(·,- wid kiz (kóz.),- wid hu ~yj,- wid 
swynyj, "wig'ma. wid rybyu- (której się nadzwyczaj łatwo 

ryby dają łapać), "wid'ma wid hrybiw " (grzyby łatwo zna
chodząca), -- n wid bady n i w", która panuje nad gadzinami itp. 
Każda zaś wied~ma jednem tylko zatrudni11ć się zwykła rze
miosłem; więc ta która jest 11 wid koro w", nie będzie ju~ zaj
mować się ani owcami, ani rybami i t. d. 

18. .T ak kol wiek każda. z wied~m zatrudnia się jednem 
tylko rzemiosłem, wszelako każda "z n aj e w i d !'e b e" to zna
czy, ie zna zakres swojej i drugich wied~m władzy, więc żadna. 
nie da sobie przez drugą zrobić krywdy tt. j. nic złego), zwła
szcza przez wiedżmę równorzędną sobie lub młod ~zą w hierar
chii; gdyż sq wied>1my rozmaitych stopni, zawisłych od stosunku 
wied~m samycli między sobą, jak i od stosunków ich z djabłem. 
Prostą bowiem jest rzeczą, że wiedźma, n i e w i nu i e nią uro
dzona i która mimowoli poddać się 111 usiała przeznaczeniu jakie 
na nią padło, nie dorówna wiedźmie przez matkę zrobi o n ej 
to jest w tern rzemiośle doskonale wyćwiczonej i czyli - jak mó
wią-przez nią namówionej; ta zaś nie dorówlld.owej, która 
już w starszych Jatach z własnej w o l i i p01Jęd1 sama rze
miosła się n a u czy ła: 11 ta znowu nie potrafi tego co wied~ma 
przez samego dj a b l a w dzieciństwie rodzicom podrzucona, 
i w ściślejszych z niru już od urodzenia zostająca at.osunkach. 

19. Stwierdza to fakt następujący. Z wiosrą 1880 roku 
pogniewała się była w !spasie jedna wiedźma od nów, Ołena, 

z drugą takąż samą lecz stopnia niższego, i odebra.la od jej 
krowy mleko. Pokrzywdzona wiedźma (niższa) Jevdocha, skoro 
to spostrzegła, posłała do tamtej małego chłopca s\siadki z po
gróżką: "Naj moi ny zaczipaje, bo bude 1iełuwaty!u 

Chłopiec jej o te m doniósł , lecz Ole na jako W)ższa, żarto
wała sobie z tych pogróżek i jeszcze tamtę złajała Wtedy po
szla pokrzywdzona J ewdocba (oczywiście nie z g~emi rękoma) 
aż na Tracz, do wiedźmy stopnia jeszcze wyżs:ego od swej 
przeciwniczki i poprosiwszy jt>j o ratunek i pomo: do zemsty, 
uzyskała oboje. Wkrótce też po powrocie J ewdod!y z Tracza, 
zginęło u jej przeciwniczki cielę, a krowa ani kl'O)li mleka nie 
tlała., J ewdocha zaś odzyskawszy swą stratę, głośto i wszędzie 
się z tem prz.echwal!!.ła. Teraz pokrzywdzona zntw przez nią 
Ołena każe swej przeciwniczce przez znajomero obudwom 
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chłopca sąsiadki powiedzieć te słowa: "Skaży ji, szo teli 
za-wsi hołowy, ałe motoko naj my werne, bo-by kołys 
ellokiła wernuty, tabudepo ny-wczasi!" Chłopiec zaniósł 

te słowa wiedźmie niższej, lecz ta. sądząc, iż przy pomocy wyż
gzorzędnej wie~żmy z Tracza (jednej z najpotężniejszych) z którą 
przymierze zawarła,-nie potrzebuje bynajmniej obawiać się swej 
przeciwniczki, wyśmiała ją i żądaniu jej stanowczo• odmówiła. 
Wtedy Ołena. popadła w rozpacz, i zemstę Jewdosze poprzysię
gła; więc z o s ta w i wszy dom i gosporlarstwo na opiece cudzej, 
pobiegła w świat szukać potężniejszej jeszcze siły opyra, a choćby 
i ąamego djabła. Aż wreszcie znalazła - kogo? - milczała 

o tern, - dość. że kogoś silniejszego od wszystkich i to gdzieś 
w górach między Hucułami, gdy~ były ślady, iż tam chodziła '). 
To też jak tylko powróciła, wnet zdechło u jej przeciwniczki 
J ewdochy cielę a równocześnie zachorowała i krowa, bo wymię 
i brzuch jej nwisły do samej ziemi i dawać mleka zaprzestała. 
Zakłopotana znów J ewdocha, złai ała wszystkich znanych zna
chorów, w~zystkie znachorki, wróżki, opowiadając o swem nie
szczęściu 1 błagając o pomoc, lecz daremnie. Wszyscy oni utrzy
mywali, że zrobiła im to ich sąsiadka na zachód słońca. od 
nich osiadła, którą im też, jako i jej męża.-opyra opisano bliżej 

tak, iż d(lwiedzieli się kto był ową wiedimą potężną i spraw
czynią nie5zrzęścia, na które już nie było lekarstwa. Straciwszy 
nadzieję wszelkiej pomocy ze strony znachorów, przybiegła 

wreszcie rokrzywdzona. wiedźma., do włościanina sceptyka (bo 
i tacy już si~ poj&wiają) i lamentując prosiła gazdę o uczciwą 
jaką pora.Ję i lekarstwo. Poszedł tedy gazda do jej stajenki, 
a obejrza\I'S2Y krowę kazał przebić jej brzuch spuszczadłem, co 
gdy uczymoro, wyciekło bardzo wiele mlecznej ma.teryi a na
stępnie w~dy podobnej do moczu. brzuch atoli mimo tego siQ 
nie śdągn\ł ani wymię; powtarzano to co parę dni a zawsze 
bez skutku, lubo odtąd sama ciekła juź tylko wyżej opisana . 
woda; krew' wychudła straszliwie i sądzono, że za pare dni 
zdechnie. Przy troskliwej jednak opiece i racyjonalnej kuracyi, 
po upływ·e tygodnia, krowa wydobrzała. Rozjątrzona jednak 
temi przedYnościami wiedźma (która naturalnie wypiera się 

') Jedn!m z najsłynniejszych na całe góry i połoniny był znabor (zwa
ny tadc Giegio, dzindzio) na Popowych Pol inycich. 
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tego miana) jak każda z nich, zdradzała odtĄd w zystkie taje
mnice ::;wej przeciwnir1.k1, najwi~ksZ<\ pałając ku niej niena· 
wiścią. 

20. Z faktflw przytoczonych widzimy, że wie<Li.llly ., w i d 
korow" podolinie jak i wied;/,my ,, wid owec '' , .wid kiz u itp. 
mają moc działaniłl. na s woj l\ k urzysr ko~ 7.tem innych czy to 
wiedźm niższorzędnych czy lei ludzi ,,pro s tych" - lecz w danym 
im tylko zakresie, - co tabe powiedzieć można i o opyracł.J. 

21 . Inaczej ma się rzecz z wiedźmami "w id h a dyn i w", 
które bez żatłnej dla siebie korzysci, działająjedynie na szkotlę 

ludzką z popędu jaki mają do złego. 

22. Przykład na to jest następujący: Przed kilkuna tu laty 
iyła w Kamionce małej pod Kołomyją włościanka Marya 
Krywin kowa. W całf>j okolicy wiedziano o niej tyle tylko, że 

umie przymawia ć od ukąszenill gadziny; nie posądzano ją 

nawet, aby była wied;/,mą, gdyż .lyła w ubóstwie. Pewnego je· 
dnak poranku poszła ona do lasu obywatela z Godów, by na· 
zbierać sobie suchych gałęzi do pieca. Tu przydybał jĄ leśniczy 
i uderzywszy parę razy laską kazał jej porzucić gałęzie i od· 
pędził z niczeru; na to pogroziła mu ona mówiąc, że go to 
drogo kosztować będzie i że ją popamięta. Leśniczy, inaczej 
groźbę tę pojmując, śmiał się z niej; lecz zaledwie oddalił się 
na kilkanaście kroków, koń pod nim rzucił się w bok jakoby 
strzałą przeszyty, i wkrótce potem powalił się na ziemię. Le· 
śniczy obejrzawszy go, dostrzegł ranę z ukąszenia gadziny (żmii ) 

powstałą ; zostawił więc konia na miejscu, a sam pobiegł ku 
domowi, by kogoś poszukać, co by koniowi umiał przy m 6 wi ć. 

Nim jeszcze doszedł do domu , spotkał swego służącego , który 
również biegł by mu oznajmić , ie i krowę jego ukąsiła na pa
stwisku gadzina. Równocześnie uapadła też gadzina i sam dom 
leśniczego a przylazłszy, nikt nie wie skąd , ulokowała si ~· 

na pro g u by ukąsić każdego, kto tam wejdzie lub ztamtąrl 

wyjdzie. Służąca jednak, zatrudniona w pobliskich grządkach 
zobaczyła. toczącą się gadzinę z daleka i krzyknęła na Fedora 
.Mełnyczuka, prowadzącego w tej chwili koło domu le~niczegL 

swe konie z pas t wiska. do chaty; - prosząc go, ażeby u wolni! 
dom od tej plagi Mełnyczuk posłuchał tej prośby i poskoczyw· 
szy gac}'tinę zabił; lecz zanim jeszcze do swej chaty doszedł 
dano mu znać, że własną jego krowę pokąsała znów na pastwi 



117 

skn inna gadzina. Więc długo si~t nie namyślając. riosiadł on 
konia i popędził do Kamionki małej tło rzeczonej ::\[aryji Kry
wj ukowej, aby ukąszonej jego krowie przymówiła; lecz ta. 
gdy go zobaczyła, pomimo, ż.e przedtem w wielkiej z nim :lyła 

Z{!"Odw~. poczęła go lzyć i hał1bió, uim jeszrzfl usta otworzył, 
wykrzykując. "Aha prybih'jes! oj zdoehne! trozulHJc sir; 
jego krowa). Na szotobi s i buło misziety - naszobuło 

byty't A chot'I.Jy drnhomu j oczy powijidała, to tobi szu 
do toho'?" Po clłu~ich dop1ero prośbach i zaklinaniu ~i<t jego, 
że nie winien, gdy:t. nie wiedział, ze bić gadzmy nie nale
żało itp. da.ła się Ulll"USIĆ i przymówiła jego krowie, zakazu
jąc mu III\ przyszłość wdawać się w podobne rzeczy, gdyż na 
drugi raz w pomor. u.u ju7. nie przyjdzie. Po tej przymowie, 
krowa Jego wnet wyz<lrowiała. Inaczej się stało z pokąsanymi 
przez gadziny koniem i krową leśniczego; ten bowiem wiedząc 
z góry OJO I"OZIII'I!.Wie z Mliriją Krywjukową w powyżE-j ovisl:Ul)' 
sposób), ie posyłać do niej po przymówienie, byłoby rzeczą da· 
re mną. - posłał łu:i;ącego do Korszowa. gdzie, jak mówiono, 
jest takie znachor, umiejący }Jrzymawiać od ukąszenia gadziny '). 

Znachor jednak, dowiedziawszy iiiQ o co rzecz chodzi. 
oświadczył, że przymawiać nie będzie, gdyż przymowa jego 
na nic by się nie przydała., skoro ukąszenia nie są zwykłe t. j. 
przypadkowe, lecz przez kogoś znającego nasłane czy spo
wodowane, on zaś nierua mocy ukąszeń takich zalllawiać, t. j. 
uczynić nieszkodliwemi, clotła.jąc że ten tylko sam może je n
mówić, kto je spowod11wał. Gdy tedy :słu~ący z tą odpowie
dzią wrócił, przekonał siQ zaraz leśniczy, jaką-to polQgQ na sie
bie obruszył, a widząc, że koli jego i krowa popuch ty tak iż 

nie zadługo zginąć im przyjdzie, wysłał dwóch ludzi d u Kry-

1) Jc~t mniemanie w Kołomyjskiem, że węże tn SI! jadowite, i że WJ!Ż 
I(Uy się do bydlęcin przycHpi, może je ukąszeniem pozb11wić życia. 

Więc też hyw11ją. i zażegnywaczl1 od wężów, i leczący n:t ukąszenie,

nawet tacy, którzy bydle ukąszone (nie widząc go wcsl~) leczą jcdy
uio słowami. Dosyć jest tylko lekarzowi tAkiemu dać ?.nać o tej nic
miłej przygodzie, n wszystkiemu on zMradzi. Gdy pastuch pobiegł ra·t 
1lonicść znachorowi, że wąż przypiął si~ do jego wolu,- ten mn zaraz 
nn to odpowiedtial: Już dosyc kiedy w i e m; znt1\m idżcic i bądżcie 
spokojni, jnź bydlecit1 nic wąż nie 1.aszkodzi. (W ojcick i). 
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wjukowej, aby ją przeprosili za zniewagę, jakiej · doznała odeń 

w les1e, wynagrodzili jej stratę i wymogli na niej, aby choremu 
jego bydłu przy m ó v6 ił a. Po długich dopiero prośbach i wysłu
chaniu wielu skarg, udało się owym posłańcom Krywjukową 

udobruchać, lecz co do konia. który zrlechł, było to już za pó/.no, 
i tylko krowa w ten sposób uratowaną została. Od tego czasu 
uważano MariJą Krywjukową za bardzo niebezpieczną wiedźmę 
"wiJ badyniw !" 

23. Gospodarz jeden (jak uam to opowiadał naoczny tych 
zdarzeń świadek), miał to brzydkie usposobienie, że skoro tylko 
gdzie gadzin~ zobaczył. natychmiast ją zabijał; bo też trafiało 

się w gospodarstwie jego często, te gadzina bydło lub owce 
pokaleczyła. Nie bardzo wszakże dawało mu się to we znaki, 
albowiem był na za wołanie znachor który bez wynagrodzenia 
nawet przymów ił, i bydlę zawsze prędko (bo w przeciągu 
pół doby) przychodziło do zdrowia. Lecz jedna z jego sąsiadek, 
radziła mirno-to żonie jego, by skłoniła. swego męża do szanowa
nia garlzin, gdyż ukąszenia ich tak częste, są właśnie następ

stwem owego ich zabijania. Gospodyni powtarzała to mętowi, 
lecz ten śmiał się tylko z niej i mówiąc: "Już ta, którą ja za
biję, pewnie nie ukąsi; ta zaś która żyje, zawsze kąsać będzie, 
jeśli jej się nadarzy do tego sposobność" - zawsze z gadzi 
nami postępował jednakowo. - Jednego razu koszono ·na jego 
odległern od wsi polu owies i dostrzeżono w 11im niezwykłej 

wielkości i maści gadzinę, odstraszającą Judzi ostrem syczeniem 
i rzutem do kąsania skorym. Obecny wtedy tam gospodarz po
chwycił długą żerdź, zaostrzył ją na obu konca.ch i jednym 
końceru przekłuwszy gadzinę tę przez kark na wskróś, wbił 

drugi koniec żerdzi w ziemię Przybita w ten sposób gadzina, 
wywijała i rzucała się na wszystkie strony. W tej chwili, przy
biegła do jego chaty owa sąsiadka i prosiła gospodyni by po· 
słała kogoś w pole do gospodarza, aieby gadzinę puścił, gdyż 

będzie bieda. Zdziwiona takiem oświadczeniem gospodyni, o ża
dnej nie wiedząca gadzinie zapytała.: co to za gadzina? skąrl 

ona wie, że gospodarz tam gadzinę złapał itp.- S4siadka odrzekła, 
te ciekawość ta jest niewczesną i nic niema do rzeczy, lecz 
jeżeli gospodyni chce si~ uchronić od biedy, to niech zaraz posle 
kogoś na pole do męża swego z poleceniem wyswobodzenia ga
dziny. Zdumiona. i przestraszona tern gospodyui posłała. też słu-
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~ącą do męta z tą wiadomością. Usłyszaw:'\zy to, roześmiał się 

gosvoda.rz z owe go polecenia sąsiadki. rozj,owiedział je głośno 
wszystkim ko'- i a rzow, zdzi \vi l s1e, jednak wraz z nimi, w jaki to 
sposób dowiedziała się ona o tem w teJż.e samej chwili, kiedy 
się to stało, ~koro nikt z obecnych tam kosiarzy wtedy nawet 
<lo wsi nie chodził. Radzili więc wszyscy, by gospodarz gadzinę 
puścił, bo wtem "je szos nyczyste", ale gospodarz nie 'lał 

się ua.kło11ić mówiąc, że chce właśnie widzieć tę biedę, o której 
sąsiadka praw i, i wiedzieć, co jej na owej gadzinie zależy. Zo· 
stawił przeto gadzinę do samego wieczora niemal bez życia na 
tej żenlzi. Gdy po zachodzie słonca wszyscy pospieszyli do 
domu na wieczerzę, zastali jut krowę, dwoje cieląt i parę owiec 
pokąsanych od gadzin. Nazajutrz zaś rano wyszedłszy na toż 

samo pole, nie ujrzeli już ani żerdzi ani gadziny owej- i gdzie 
się podziała., nie można. się było dowiedzieć. Od tego czasu, 
przez całe trzy tygodnie nie było dnia, w któryroby jakieś bydlę 
gospodarskie od ukąszeń gadziny było wolnem. Szczęściem że 

pomoc owego znachora umiejącego przy ma wiar była na podorę
dziu. Inna wszakże rzecz nieznośniej dokuczała owemu gospoda
rzowi a mianowicie, że przez cały ten przeciąg czasu gadziny 
w a lały się około jego domu, a wygrzewając się na progu nie
raz i do sieni wpadały, gdy ktoś niespodzianie drzwi otworzył; 
dzieciom z11ś jego nie dała matka wyjść za próg. Sąsiadka ta 
nie pokazywała sie im już na oczy, - gniewała. się. Gospodyni 
posyłała do niej błagając, ateby już dała spokój z tern nasyła

niem gadzin, gdyż inaczej, zaskarży ją gospodarz do sądu ; i ta 
dopiero groźba uwolniła gospodarza od owych plag, - oczy
wiście, sprawek owej sąsiadki - niewątpliwie wit:dźmy "w i d 
h a dyn i w". - W parę miesięcy po tem umarła ona - i od 
owego czasu żadne juź z gospodarskich bydląt od gadziny ukłó
tem nie zostało. 

24. Podobnie jak wiedźmy, są tet i opyry od różnych 
kondycyj, mianowicie od takich czynności któreroi się ko
biety nie zajmują, więc są opyry od po l o w ania, od celnych 
strzałów: t. j. ie taki człowiek, który nznaje do polowani, 
jak pide w połe i lis, to durnony pryjde do domu 
szos musyt zastriłyty, chot'by tam ny znaty szo".
Tu jednakie zdania są podzielone; i tak: jedni utrzymują, że 

ludzie tacy gdzie-bądi i z jakiej-bądź strzelby zastrzelić 
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roś muszą na polowaniu: drudzy znów moc tę nadają rusznicom 
i twierdzą, że są strzelby takie, i~ z nich kto-bądź i gdzie
bądr. coś spolować musi. Dalej twierdzą, ~e takie strzelby same 
<łają znać właścicielowi swemu, kiedy ma z niemi iść na. polo
wanie, i gdyby ich wtedy nie usłuchał i nie poszedł, to one 
sam e w domu - choć na kołku zwieszone - wystrzelą. 

25. Na poparcie pierwszego zdania opowiadali ludzie, iż • 
dobrze jeszcze pamiętają l .. esia Pihnlaka w Myszynie, który był 
npyrem od polowania i to takim, iż nigdy z próinemi nie 
wracał torbami, a zabijał zwykle zwierzęta, o których nikomu 
ani przez myśl nie przeszło, żeby się w tych stronach gdzie 
ehodził, znajdować mogły. 

26. Na poparcie zaś drugiego zdania mówią, że nie będący 
weale opyrem Fedor Mełnyczuk w Godach, kupiwszy sobie raz 
strzelbę w m1eście, poszedł z nią dnia następnego na polowanie. 
Zaledwie uszedł kilkanaście kroków od domu, patrzy, - aż tu 
dwaj jacyś chłopcy prowadzą dzikiego capa. i puściwszy go na 
kilkadziesiąt kroków przed niego, sami gdzieś znikają Teodor 
wymierzył, i mimo dość znacznej odległości zabił capa, poczem 
zdziwiony, wrócił do domu i powiesiwszy strzelbę na kołku n~ 
ścianie, postanowił sobie nie chodzić z nią więcej na. polowanie. 
Dnia następnego o tej samej godzinie, strzelba wisząca 

na. kołku wystrzeliła sama; nabój dostał się przez sufit na 
strych, i w teJ samej chwili spadł ze strychu krwią zbroczony 
<l z i k. - Fedor Mełnyczuk pozna wszy fatalne swej strzelby 
zalety, odniósł ją dnia. trzeciego do miasta i z wielkim odprze
rła.ł zyskiem, ale kuntent zarazem był ~e jej się pozbył. 

27. Podobne zdarzenie przytrafiło się i Kośtiowi Symo· 
tiukowi z Kosmacza, z tą tylko różnicą, ~e tenże poznawszy 
zalety kupionej strzelby, wcale nie starał się o jaknajprędsze 
jej zbycie, lecz owszem (jako OIJYr) jak najwięcej z niej korzy
~tał. Dla tego leż z niecierpli w ością wyczek i wał stary rh wili, 
kiedy strzelba. wisząc na. H cianie poruszy się, zadrgnie ("koły 

zdryżyt") t. j. da. znak, aby KośL' wyruszył z nią na polowa
nie. A wiedział z góry, że nie daremnie, bo wtedy poło~y 

wszystko co tylko położyć zapragnie. 
28. Opowiadają też o tymże Kośtiu, że poszedt on jednego 

razu do Kosowa na jarmark, a )llrzei\Ję pozostawił w rlomu. Na 
ja.rmarku zabawił całe dwa dni. Dwa wilki na zastrzelenie 
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przeznaczone, wówczas gdy on jako nieobecny, do lasu z tą 
strzelbą wyjść nie mógł, przybiegły same aż na. jego podwórko, 
a że i tu do nich nikt nie strzelił, one zaś były głodne, przeto 
nie śmiejąc czy nie mogąc się oddalić ażeby gdl.ie indziej po
szukać strawy, zjadły jego własną cieliczkę, poczem położywszy 
się na podwórzu czekały spokojnie - podobnie jak i strzelba
przybycia Kośtia Symotiuka. Guy tenże z jarmarku powrócił 

i dwóch owych burych gości jak i icll sprawkę zobaczył, zgła

dzić zaraz rabusiów postanowił; ażeby jednak ukryć prze!! lu
dźmi że jest opyrcm i ma zaczarowaną strzelbę, nie strzelał 

wilków, lecz pozamykawsz.v wrota i zwoławszy wielu Judzi 
nibyto na. pomoc, połapał wilki na postronki, i mszcząc się niby 
na nich za swą cieliczkę, pozabijał ich kijami - a strzelba, 
gdy tego dokonał, już ani drgnęła. 

29. Są też i tacy ludzie "nyproski" t. j. "opyryu któ· 
rzy mają moc odwracania gradu od ogrodów i pól a na
pędzania go na lasy, wody i puste (nie rodzące nic) miej
s c a. I tak, był w Myszynie wieśniak Iwan Kra wczuki w, ktory 
przysyłał na wiosnę ISSO r. do !spasa posłańca z oznajmieniem, 
i:i. jeśli Jspascy ludzie dadzą mu, każdy gospodarz, po garncu 
kukurudzy "naj my dadut po odnomu garcowy kukuru
d z i w- z er n a w i d c h a ty, u to o u przez całe to lato grad 
od pól Ispaskkh odwróci. 

30. W Kołomyi był też mieszczanin Grzegorz Berezowski, 
który również uchodził za umiejącego grad od wracać'). Za 
takiego też uchodzi i syn jego Maciej, sam sobie także tęż 

władzę przypisujący. Przyrządza on sobie na ten cel w każdą 

1) Jedni bowiem z takich znachorów sprowadzają złe na ludzi, gdy dru
dzy możni są je odt>gnnć. Znachor dobroczynny, zwany czasami p la
u e t n y k, odpędza chmury gradowe od pól miejscowych by je nupę
d~ić na lasy, wody i nieużytki. Sił gminy które znachorom takim 
oplac»ją się t. j. roczni} wyzuaczują im d11ninę za to tylko, 11by swych 
usług innej zamiast w banej nie ofiarowali gminie. 

J eden z takich zażegnywaczy we wsi Nazurnic, wznosząc stóg 
swego zboża w polu, gdy mu ukazywano groźne czarne chmury po 
nad samem jego polem rozwit>szon<\ mawiał: .Zobaczycie, iu nie bę
dzie deszczu, dopóki ja mego stoga nie ukończę". - l tak bywało 
zawsze, że wtenczas dopiero deszcz rzęsisty lunl}ł i to opodal, gdy 
on stog swój postawił i uhczpierzyl. 
l 'ol·ucie. ToiD III. 16 
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Wiliję Bożego Narodzenia placek, złożony ze wszy tkich po
traw, jakie się na wiliję gotują; zasusza go wciąż na kominie, 
ażeby się nie psuł i gdy zobac1.y chmurę grad lub burzę zapo
wiarlającą, wtedy chwyta ów placek, wybiega z nim na dwór, 
robi nim jakieś znaki w powietrzu naprzeciw chmury i szepce 
jakieś słowa, (których jednak powiedzieć innym nie chce) ; po
czem oświadcza, ie chmura się rozejść musi i wcale gradu nie 
będzie, lub też, gdy dla jakichś przyczyn rozej ść się nie mote, 
popędzi ona na p u s t e miejsca i na takowe jenynie grad spuści. 
Gdy mu się sztuka nie uda i robi mu kto z tego powodu wy
mówki, wtedy orlpowicida, że dla tego tylko nic zrob it'~ nie zdo
łał, gdyż za późno chmurę spostrzegł, to jest: w czasie. kiedy 
ona już była przeszła t. j . opuściła granice kołomyjskich grun
tów poddanych jego wł<idzy , co gdy się stanie, już i mowy być 
nie może o od wróceniu gra1u przez kogokol wiek z tej okolicy. 

31. Bywają też i baby-znachorki grad odwrócić mogące. 

Te wynoszą zwykle i 1zucają prze1l dom kociubę, miotłę 

i kory to; następnie wskazują ręką stronę, w którą żyezą sobie 
żeby chmura poszła i mówiąc: n'l'uda gid kieły wiz!" Leez 
Berazowski Maciej utrzymuje, :t.e jest to głupi i bezskuteczny 
babski zabobon, gdyż innego, lepszego sposobu od wracania gra
du nad ten jaki sam praktykuje za pomocą placka, niema. 

32. Że jednak wiara, jakoby wiedźmy mogły deszcz wstrzy
mać lub go przyciągnąć jest powszechną, więc po wielu wsiach, 
dla odwrócenia klęsk z długiej wynikających posuchy, grożącej 
spaleniem ziemiopłodów, zwierzchność gminna t . j. wójt z de· 
siatnykami, zwołuje najczęściej w Niedzielę w jedną gromadę 

wszystkie ') niewiasty, tak baby jak i mołodyce, aby takowe 
kazać popędzić do najbliższego stawu lub rzeki, i kąpielą ich 
natychmiast deszcz pożądany sprowadzić . Poniewat po długiej 

suszy, właśnie w czasie takich doświadczyn zwykł on w isto
cie ziemię skrapiać, czasem dość obficie, przeto wiara. ta ~a
tlnemi dotąd zachwiać się nie daje argumentami. Spędzone do 
kupy niewiasty wchodzą dobrowolnie, albo (gdy opór stawiają) 

1) Dla tego wszy s t ki c, - .bo jużci międ~y wszystkieroi musz!} s i~ 
koniceLnic i J!rawd~iwe znajdować wied:i.my, których z pozoru 
nigdy od iunych kobiet odróżnić nie można". 
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gwałtownie są do wody wpychane, gdzie po pas zanurzone, 
stoją w koszulach przez cały kwadrans albo i dłużej. Czynność 

tę nazywają tu: baby spławyty. Gdy spostrzegą że której 
z nich brakuje, wtedy do mieszkania baby na apeli nie stawa
jącej, posyłają zaufanego chłopa dla przekonania się o przyczy. 
nie jej nieobecności; przyczyną tą mo~e być tylko orldalenie ze 
wsi, lub obłożna choroba; lecz i w tym ostatnim razie przynaj
mniej moczować niewieście każą, który-to mocz wylewają na
tychmiast na pole. 

33. W niektót·ych wsiach, nr w Czortowcu, gdy panowała 
posucha, mężczyźni rychłej oczekujący pomocy w deszczu, roz
bijali naczynie z kraską czyli farbą (czerwoną, żółtą, niebieską 

i zieloną) używaną przez kobiety do farbowania wełny na wy· 
rób opienek czyli fot, jak i na wyrób zapasek i krajki do opa
sywania tych fot. Czynili to, opatrując szczególniejszą siłę prze
ciwko posusze w moczu kobiecym wchodzącym mianowicie 
do preparatu farby zielonej i niebieskiej; która-to siła wystar
czała. im wówczas, gdy nie śmieli lub nie zdołali samych kobiet 
do moczowania w danej chwili nakłonić. 

34. W Kołomyi rzecz spławiania bab w ten sposób jedna 
niewiasta z Werbiąża opowiedziała: Wiedźmy "wid doszczuu, 
mogą nie dopuszczać aby deszcz padał, lub też aby pada.ł wtedy 
tylko i tak długo, jak i kiedy im się to spodoba. Dla tego też 

trafia się, że grly na wiosnę lub w lecie przez dłuższy czas 
nie ma deszczu, ludzie są przekonani, iż "wigmy doszez 
sperły" - "treba wsi żinky taj giwky rewidówaty 
i kotra wig'ma, to kupaty" lub też "treba wsi baby 
w wodu hnaty ta kupaty". Wierzą bowiem mocno, iż gdy 
się opyr lub wiedźma skąpie, to deszcz padać musi. 
Puszczają zatem takie pogłoski po wsi na postrach wiedźm, aby 
te nie dopuściły do użycia. siły - lecz dla uniknienia wstydu 
i przymusowej kąpieli same dobrowolnie (choć w koszulach) po
właziły do wody. To też dwie tylko w obecnych czasach około 
(r. 1880) znamy wsie, gdzie taka kąpiel wszystkiej płci żeń

skiej we wsi z urzędu nakazaną została a mianowicie: w Na
znrnie i w Dobrowódce; tu bowiem w czasie posucl1y zebrana 
rada gminna uchwaliła, a.teby w jednym dniu wszystkie ko-



124 

biety spędzić do potoku do kąpieli; i - o cudo! - wkrótce 
po wykonaniu uchwały deszcz lunął jak strumieniem '1. 

35. Wiedźmy nie ciągle i nie zawsze zatrudniają się swo· 
jem rzemiosłem; lecz głównie, jak to już powiedzieliśmy wyżej 
pod § 4, czynne są w wigilije największych świąt uroczystych, 
w wigiliję św. "J nr ja", lub te~ w razie zajść. mogącej po
trzeby szczególnej. Dla tego tM; "proski" Indzie wszelkich 
używają środków, by dzi!\.łaniu wiedźm stawić przeszkodę. 

36. I tak: a) palą dziada "na Zbora," jak to powiedzie
liśmy przy opisie świąt Bożego Narodzenia, - b) robią tl z i e g
ciem krzyżyki na wrotach, drzwiach i oknach przed Nowym 
Rokiem, - c) robią i stawiają na wrotach i na miejscach, gdzie 
poją bydło drewniane krzyżyki przed "Jordanem" (św. Bo
hojawłenyjem), - d) palą ognie na wrotach i stawiają tamże 

warty przed św. Jm·jem, - e) stawiają "na Jurje" zrana rów
lll!ll'. na wrotach "wich yu t. j. miotły na bardzo cHugich ier
tlziach, dając przez nie znak wiedźmom, że wstęp cto zagrody 
jest im wzbroniony. "Wichy'' te stoją na wrotach przez roi< 
cały i dopiero w roku nastl}pnym stawiają na ich miejscP. "w i
chy" świeże, le zaś stare zahierilją i przechowują, aby w razie 
potrzeby krowom nskydaty" czyli "zhaszuwaty watry" 
(żar) w sposób w rozdziale "o zabobonach" opisany '), - /) na
koniec zbierają przed wschodem słońca na św. Iwana (Jana) po 
lasach rozmajite zioła, a~eby w ra7.ie potrzeby podkurzać ni~mi 
bydło i siebie, lub pić takowe wymoczywszy je w wodzie albo 
gorzałce. 

') Dr. Rosenblatt w dziełku: Czarownica powolana (Wnrsz. l!l83 str. 63) 
opowiada, iż w maju r. 1872 gdy wo wsi Dzinrków (pow. Htani:sla
wów.) ptmowała posucha, w.~jt na domngnnie si<J gminy, zarządził pill 
wienie kobi~:t w rzece dla wykrycia ezurownicy sprawiająct•j posuciu". 
Zebral)e licznie kolo karczmy koiJiety, otoczyli wlości:onie i przemor1~ 
zagnali nad rzekę, gdzie kazano im si~ rozobrnć do naga, rozpusz
czono włosy, związ:tno razem pnlco wielkie obu r:!k a r~ce z nogami, 
i z rusztowania jut na ten cel pn:.ygotownn<' riO ka:Gd~ z osobna 
spuszczano i zanurzano kilkakrotnic w wodę. W situtek tego niektóro 
z nich rozchorowały się, a jerlun poknzywnla nawet St}(hwi odniesion? 
przytern mnę i skar:t.yła sit: na przyt~pieoic eluchu. 

') Ohacz: ]'ukucie, I str. l!JS. 
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37. A nadto tak w okolicy Kołomyi i Czernelicy, jak 
(osobliwiltl) w okolicy Horodenki (Horodnica, Strzylcze, Poto

czyska), rlUa. od wrócenia od domu w~zystkiego złego a zwła

szcza wierl:i.m Cnszoby nijakie złe na chatu ny wdaryło"), 
w tlniu ś. Jura (protiw Jura), 5 m~ja., wieczorem: a) kopii\ 
gieckie (wycinają kawałki darniny, trawy z ziemią), kładą 
je na odżwierkach bram i rlrzwi i zatykają (zastromujn t) 
w nie pręciki z wierzbiny.- b) Na drzwiach zaś stajni krowiej 
smarują dziegciem krzyżyk (ch re styk). - c) Biorą też i sit>ją 

pode drzwiami szczyptę m ak u owego, który stał na stole pod
czas wilii (na światyj wcczir). I mówią tak: jak wirl'ma 
p oj i s t t o ty g i e c k i e i t o ty lu l u z k i e i c e s c lu· e s ty k 
złyźy (zliże) i ces mak wizbyraje, to tohdy naj sobi 
o z m e m o ło k o. Zaraz nazajutrz idą do stajni i rozpatrują, czy 
była w niej wirima i mleko krowie odebrała. Znakiem że by ł a, 

jest jedno lub dwa zacięcia (butle zarubano) siekierą na 
odżwierku '). 

38. W Czortowen (pod Obertynem) na dniu św. (Jura) 
sądzą, ze czarownica a) idzie nago i z rozpuszczonym włosem 
na rlziewięć podwórzy z trzaskami z dziewięciu wrót ze
branemi, a rzucając trzaski na krowy, mleko im odbiera. 

b) Z zebranego mleka robi czarownica masło wówcza' gdy 
jednocześnie słońce świeci i deszcz l'ada. 

c) Aby nie miały czarownice przystr,pu do zagrody, w wie
czór przed św. Jerzym ob.ypująją i tu makiem, okadzają tchó
rz e m, oraz kładą kalin i c ę (kalenicQ) na wrotowym słupie. 

Auy nie odbierały wtedy mleka: cl) smarują dziegciem drzwi 
do stajni krowiej, jak niemniej naznaczają nim czoła i wymiona 
krów 1

). 

39. Od czarnej krowy, która ma zarazem wymię i dojki 
czar n e, żadua wiedźma, mów h~, mleka odebrać nie jrst w stanie. 

1
) Ob. l'oku:it: I str. IHR, S. Jur. 
') Wojcieki (Zarysy domowe, Warsz. l 12, III str. 15:l) powiada: "We

dle mnit•t ania Husi Poknci:~ z nad Dnicstm i Prutu, wigihjn ś Jura 
i przctldziet't Zielonych - świątek, SI} dniami, w których czarownico naj· 
wi~ccj odJicrnj~ mleka krowom . Ola tego w te dni l•kurzajl~ krowy 
li więconym w i a ok i c m i obsiewaj l! je w około tu ak i c m". -Oblicz 
takie: H l.: ue i t~ I, str. 198. 
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40. Wiedźma, od cudzej krowy mleka nie odbiera. i nie 
spożywa cząstkowo t. j. na swój użytek codzienny, lecz w pe
wnych dniach uprzywilejowanych przenosi a raczej odciąga ta
kowe dla. swojej krowy w większej masie i za jednym prawie 
zamachem. Skutkiem tego krowa, której większą i lepszą część 
mleka odebrano, wciąt go daje bardzo mało, 11. i to bywa bardzo 
wodnistem, rzadkiero i prawie nic na niem śmietany nie staje, 
mimo wszelkich wygód i starań jakich krowa taka doznaje, -
podczas gdy krowa wiedźmy daje dużo i gęstego mleka, na 
którem do polowy garnka, czasem nawet i zwierzchu i ze spodu 
śmietana osiada i .tylko trochę we środku pozostaje kiślaku, 

mimo niedostatecznej wcale paszy, jaką się częstokroć krowa 
wied7.my żywi. Masło też wied7.my, jak mówił Wasyl Luca.k 
w Mołodiatynie, łatwo po tem rozpoznać, że gdy się ji nożem 
przekroji, to na nożu m e c h i w l o ski pozostaną. 

41. Najwięcej i najlepszego mleka przynoszą do Kołomyi 

na targ kobiety z Kl~czowa, ale też powszechnie ludzie twier
dzą, że tam są najsławniejsze "wig'my wid mołokau i niktby 
w całej okolicy a oso b li wie kołomyjski mieszczanin, ·krowy 
z Kluczowa nie kupił, będąc jaknajmocniej o jałowości takiej 
kl'owy w cudzych rękach przekonanym. Przed dwoma wszakże 
laty kupił jeden z tych mieszczan krowę od wieśniaka z Klu
czowa, który mu się jednak przedstawił jako mieszkaniec Pe
czeniżyna. Za krowę zapłacił 90 zlr., gdyż go wieśniak zape
wniał, ie mu ona dziennie da po 26 kwart mleka. Przecież 

bardzo się na niej kuvujący zawiódł; krowa bowiem nie dawała 
więcej nad 6 kwart dziennie, pomimo, że ją dobrze >i.ywił i pie
lęgnował. Pewny tedy że kupił krowę jakiejś wiedźmy, poszedł 
on do Peczeniżyna lecz tam się oczywiście o sprzedawcę dopy
tać nie mógł. Teraz dopiero wpadłszy na. domysł iż został oszu
kanym przez kogoś z Kluczowa, którego złą famę znał jak 
i inni, udał się tam, osobę sprzedającego odnalazł i bez ogródki 
zażądał zwrotu pieniędzy od niego za krowę którą odda, lub 
tei. zwrotu odebranego przer. wiedźmę mleka. Lubo wieśniak 

wypierał się tych czarów, przypisując umniejszenie się mleka 
zmianie paszy i wody itp., mieszczanin nie dał się zbić z tropu, 
a uparłszy się przy swem twierdzeniu, groził mu skarg-ą przed 
sątlem za oszustwo. Przyparty poniekąd do ściany wieśniak 

chcąc sprawę załagodzić, poszedł z mieszczaninem do Kołomyi, 
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niby-to, m ów ił, oglądnąć ową krowQ czy jej czego nie brak, 
a w rzeczy samej przywrócić jej odebrane przez jego żonę

wiedźmę mleko. Gdy tedy przyszli do miasta, sam się wieśniak 

pod krowę podsadził i takową wydojiwszy naliczył całe 24 kwart 
na dzień. Od tego też czasu, wciąż już po takiej ilości krowa 
na dzień d a wała. 

42. Gdy krowa mleko utraci przez wiedźm~, wtedy biorą 
podkowę końską znalezioną na drodze, rozpalają ją w ogniu 
z tarniny, w spiżową zaś rynkę nalewają mleka i przystawiają 
do ognia. Gdy mleko kipieć zaczni-e, wtedy i w i d'm a, której 
ogień ów również dopieka, przybiegnie do tej izby, będzie prze· 
praszać, b la gać o litość, i mleko odebrane krowie przywróci '). 
(S trzy lcze )-

43. Utrzymują w !spasie, Myszynie i t. d., iż chcąc do
wiedzieć się, która-to wiedźma mleko nam odbiera, należy zła
pać nstruha~ (pstrąga) i dojić krowę na niego żywego (aby 
pstrąga ohlalo mleko), a wnet wiedźma ta która tej krowie 
mleko odebrała, do nas przybiegnie, i jeśli wtedy rzucimy na 
ogień owego mlekiem oblanego pstrąga, to tej wiedźmy krowa 
natychmiast pęknie. 

Opowiadał to sprawozdawcy ·naszemu gazda 'Gojaniuk, 
który właśnie nad rzeką Pistynką wybierał ryby z liski (t. j. 
z siatki na ryby z I•ręcików łęgowych uplecionej) złowione i na
potkał między niemi pstrąga, nader w okolicy Ispasa. rzadkiego, 
i chwyci wszy go poleciał z nim szybko do żony, która zaraz 
włożyła go do skopca by wydojić nań krowę. Gdy usiedli przed 
chatą, sprawozdawca wypytywał się if'h, które też z kobi"t na 
ich kącie-t.j. w części wsi, gdzie mieszkali-są wiedźmami? 
Wymienili mu nazwiska trzech takich wiedźm, a za. najsła· 
wniejszq uważali Iwanychę Andrijewę. I oto, - zaledwie mi
nęła godzina czasu, przychodzi do nich ta:i. sama Iwanycba, 
która, jak mówili, nigdy jeszcze u nich nie postała, i prosi aby 
jej pozwolili nazbierać w ich zagrodzie końskich łajniaków; 

czego jej jednak nie dozwolili mówiąc, że konie ich nie w za
grodzie lecz na polu nocują. Wtedy ona przelazła przez płot 

obok zagrody, na któl'l\ przełażąc popatrzyła, poczem idąc około 

1) Obacz Lud Ser, VII str. 00 nr. 194. 
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wrot zgięła się i coś z pod wrót pounioslszy - prawdopodobnie 
kawałek łl\jniaka - poszła. co pr(!dzt>j do swego domu. Wtedy 
gospodarze owi przekonani ie przyszła ona wskutek dojenia 
krowy na pstrąga, a nie za tajniakami, których, jak twierdziła, 
potrzeba jej było do gliny (do lepienia ścian i płotów), i żało
wali, że ją od chaty swej drągiem nie odpędzili, lecz dozwolili 
koło zagrody płot przele7.ć, do zagrody zajrzeć i z pod wrót 
coś zabierać, - upewniając, że gdyby nie ów pstrąg- byłaby 

niezawodnie mleko ich krowie odebrała. . 

44 .• Jak kol wiek wied~my najczęściej w przybranych posta
ciach na łup i szkorl..; czyjąś wychodzą, to jednak bywają wy
paliki że i w naturalnt>j postaci zatrudniać się swem rzemil)· 
słem mogą. Dowod•d tt>go: Przed 20 i kilku laty szedł Luć 

Derechowycz na św. Jurje przed wschodem słońca po kobyłę . 

którą wieczorem zostawił był na pastwisku i zobaczył jak sła

wna w Dobrowódce wied~ma Kasia Ma.karska zbierała cedył

l<iem od mleka rosę z miejsca, którędy wiejskie krowy na pas
twisko idą, do skopca. 'l'o zobaczywszy zbliżył się cicllaczem 
do niej z tyłu i "obczerk ju zwuzdeczkow (opasał ją uzde
czką) y skazav": "Szo je w mene to na tobi, a szoty 
sobi beresz to daj myni". Powtórzywszy to po trzykro!\ 
i trzy razy ją ową uzdeczką ovasawszy poszedł do domu i po
wiesił uzdeczkę na miejscu, gdzie zwykle wisiała; w tej też 

chwili poczęło z niej ciec mleko. Zaraz potem przybiega do jego 
domu .Makarska i prosi go z płaczem i zaklinaniem, aby jej na 
cll wilkę po;t,yczył ową uzdeczkę z której w łaśnie mleko pełnym 
ciekło strumieniem. Co gdy uczynil, l\Iakarska mlekodajną uzde· 
czkę zabrała. W niespełna wszak~e godzinę ją odniosła, bo 
uzdeczka już się wyczerpała i mleka więcej dawać nie chciała. 

(Lud Ser. VII slr. 92, n. 204). 
45. Wiedźma "wid korow" nie posiadająca własnej krowy, 

miewa jednak mleko od cndzej olleb1ane za pomocą swej tar
licy od konopi lub podpórki od vtotu, chlewu i t. d., które 
tei doji codziennie jakoby istotną krowę. .Maru~i(a) ~lagdyna 

w !spasie nigdy krowy nie miała, a jednak zawsze cieszyła się 
podostatkiem nabiału, a i na sprzedaż jej starczyło, czemu się 

ludzie niezmiernie dziwili; aż ją raz przydybał Petro Hyrak 
jak dojiła tarlicę. 
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4G. Twierdzą i dają na to dowody, że wiedźm~ można 

w wieczór przed św. Jurjem złapać, do czego szczególną zdol
ność mają o pyry i "ll er w ak y 11 t. j. pierworodni synowie. 
W tym celu naleiy wziąć nową koszul~ i gacie z sy ro w oh o 
po lotna (t. ' j. wprost od tkacza wychodzącego, niebielonego) 
i ubrać się w nie na wywrót (u a w i w o rot), potem naciągnąć 
na siebie nowy s ak (sieć na ryby), nast~pnie położyć się kolo 
watry, która w wieczór przed św. Jurjem na każdych Wro
taell palić się musi, a nakrywszy się nową broną czekać a:G 

, wietl~ma przyjdzie. Wiedźma nie idzie na lup w zwykłej swej 
t. j. kobiecej postaci (bo jej w ll.lru przeszkadza watra i krzy. 
żyki dziegciowe na wrotach), lecz przerzuciwszy się w psa, 
kota., świni~ itp.; przybiega do zagrody między krowy i śsie 

je. Wtedy to, przyczajony parobek winien je chwytać, co najła· 

t wiej daje się uskuterznić za pomocą "ucz kur a" (sznurek na 
którym gacie noszą) i to w sposób taki, jak to czyni oprawca 
łapiąc psa na . postronek, a wiedźma nie ucieknie i niejedną już 
w ten sposób złapano. I · tak: w Dobrowódce przed 30 laty 
Iwan 'fkaczuk1w złapał Wasyłychu Hndarykowu; - w !spasie 
znów W asy l Babinki w złapał Marcin Sołowije w u. 

47. W Kamionce wielkiej zasadził się pewien człowiek 

we wieczór przed św. Jurjem na wiedźmę, lecz że nie wziął 
z soQą nczkun, nie mógł jej złapać gdy przerzuciwszy się w psa 
przy~zła do je 5o zagrody ssać mu krowę; ugodził ją atoli sie
kierą tak mocno że cała w nią się wbiła i wiedźma z siekierą 
uciekła '). Raro, na św. Jurje, po śladach krwi która z ucieka
jącej wiedźmy ciekła, pogonił on aż do jej chaty i gdy do uiej 
wszedł, zastal swoją siekierę leżącą na ławie; gospodynię zaś 

t. j. ową wiećimę, z zawiązaną raną na prawym boku ciała 

stękającą na p ecu i obrzucającą go przekleństwy. 
48. Powhdają w !spasie że wiedźma tego wieczora, kiedy 

chce wyjść na lup, kładzie się spać z rozpuszczoneUli włosami 

na przypiecku pod kominem, i jak tylko w chałupie światło 

zgaszą. wychoizi sobie kominem na dwór. Lecz wychodzi tylko 
jej duch, ciał< zaś jej zostaje podtenczas martwero na postaniu; 
i twierdzą, żt gdyby wtedy ciało kto obrócił t. j. głow~ poło· 

1) Obacz Lud Ser. XV str. 105 nr. 33. 
Pok!ldl. - Tno III. 17 
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'Ył w llllE:'JSCU gdzie Ieiaty poprzerlnio nogi, toby ciało to zo . 
stało tak długo martwem, dopóki by mu znowu pierwotnego 
położenia nie przywrócono Podają na to gadkę następujqrą: 

W czasie wojny Ausiryi z Prusami, upro:;i! się jakiś żołnierz 

do Hafiji Ołeksink w Werbiążu w wigiliję św . .Turja na nor. 
Gospodarz, Mirhajfo Oleksiuk , po wieczerzy kazał mu poslar·· 
pod oknem na ławie, gdzie stę teii. wnet położył spać, gosjjo
darz zaś położył się na łózko, a gospodyni pouprząta wszy 
w izbie, jak zwykle, rozplotła swe kosy (warkocze), jakoby so
bie głowę zmyć chciała, i zgasiwszy kaganiec potożyła się na 
przypiecku pod kominem. Żołnierz, nie mogąc zasnąc\ wszystko 
to widział, i gdy zwrócił oczy ku oknu na dwór, ujrzał jak po· 
sypały się nagle przed domem iskry i coś niby płomieniem po
leciało od domu na ogrody. Dom.}śliws7.y się, co to znaczy, 
wstał iołnierz po cichu z posłania i ciało gospodyni, teraz cał 

kiem martwe, obrócił głową w stronQ nóg, poczem wrócił na 
swoje miejsce i spal a1. do białego dnia. Podobnieii. spał i go
spodarz któremu się ani śniło, żeby żona była wiedirną, lubo ją 
ludzie o to pomawiali. H.ano dnia następnego t. j. na św. Jmje, 
obudziwszy się gospodarz prawie jednocześnie z żołnierzem; 

rzucił okiem na łoże gospodyni, a ta Ś}li jak zabita. Zdziwił się 
gospodarz niepomału, gdy:i.. mu się po raz pierwszy przytrafiło, 

zbudzić się pierwiej ni;,li żona, która go zwykle do przygoto
wanego już śniadania wzywała. Wstał przeto zaraz i chce ją 

budzić, lecz nie n10:i..e; Cliwyta jej rękę, a ta jak lód zimna; 
dotyka twarzy, nóg. i przekonywa się wreszcie, że jest martwą. 
I była nią rzeczywiście, }IOmimo że duch jej powt·óciwszy z łu

pami ze wsi gdy koguty zapiały, krążył już. koło nieJ oddawna; 
lecz z powodu, że ciało było inaczej obrócone, wnijśe do niego 
nie mógł, gdyż. mając wejść tędy, któr(!dy wyszedł t. j. przez 
u s t a, tych ju:i.. na s wojem nie znalazł lll iejscu. Zobaczywszy to 
gospodarz i sąrlząc, że żona rzeczywiście zmarła śmiercią naglą 

lecz naturalną, zaczął głośno lamentować, tak, że się a:i.. zbiegli 
sąsiedzi również ją uważając za. martwą, płakali i już myśleli 

o przygotowaniach do pogrzebu, gdy w tern V.ołnieri ów jękami 
tymi rozczulony rzekł do zebranych: "Obernit ji tudy hoło· 
w o w, ku d y t e per n o lJ a ru y, b o w n a w i g' m a; - d u s z i e 
jeji chouyła cesinoczy świtamy, ta widaj zabuła de 
hołowu łyszyla, taj tl:'per koło nih si krutyt". Żołnierz 



131 

rzucił te słowa jako domysł nie myślał bowiem przyzna.wac s1ę, 
że to on sam był sprawcą tej biedy, bo się obawiał zemsty go
spodarza. za. wykrycie przed nim i ludźmi tPj tajemnicy. 

Dodają też, że żołnierz ten był nyprostyj. to jest, że 

był opyrem, - pro s tyj bowiem na. taki czyn by się nie był 
od ważył. gdyżby go ,, w i g'm a b u ł a p ok i e ł a" (poczuła i pocięła). 

49. Powiedzieliśmy że wiedźmy wychodząc na łup, prze
mieniają się w rozmajite zwierzęta, lecz chodzą one tylko d u
chem (który zatem musi mieć pewną objętość i kształty różne 
przyjmować może), gdy ciało zostaje podtenczas w odrętwieniu 
t. j . w oczekiwaniu nieruchomem i obumarłem. Jak ścisłym jest 
atoli związek ducha. tego z ciałem? i czem się dzieje, że tak 
przemieniona. wiedźma. gdy podczas swej wycieczki jaki szwank 
poniesie, ten zaraz na. jej na tu raJ n e m odbija się ciele, jak to 
właśnie miało miejsce z wiedźmą w Kamionce wielkiej, nad tern 
lud ani się chce zastanawiać ani z działania tego zdaje sobie 
jakąkolwiek sprawę, przebąkiwając tylko o jakieroś powinowac
twie duszy ludzkiej z duszami (instynktem) innych zwierząt. 

-------



CZARY. 

Uroki. Zadanie. 

I. Wierzy lud, że zły człowiek różne przykrości, zmar
twienia, dolegliwości i choroby, słowem wszelką biedę, sprowa
dzić może na swego bli7.niego, już - to mimowolnie, jnż umyślnie; 
bąd7. własną silą. bąd7. za pomocą przyjaznych lub poddanych 
mn sit obcych. Najpowszechniejszem też złem, które jeden 
człowiek na drugiego mimowolnie ściąga, są Uroki. 

2. Uroczony (nawroczeny) człowiek traci nagle humor, 
spokój i zdrowie. Najłatwiej jest urzec (n a w rocz y ty) dziecko, 
zwłaszcza gdy ono jest ładne, dowcipne, grzeczne i strojne. Tak 
samo jak istotę ludzką, można n a wroczy ty i katde zwierze 
domowe, a skutki będą też same co i u ludzi. 

3 .. Jednakowoż nie każdy człowiek w równym stopniu po
siada moc i własność urzekania, czyli równie fatalną siłę rzutu 
oka. I dla tego mówią, że: nny ko?.dyj maje odnako pas· 
kudni oczy". Kto nie chce i nie myśli nikogo urzekać, ten 
mówiąc o czemś lub o kimś, dodaje: .ni-wrokn". Ale urzekłby 
niezawodnie ten, ktoby o kimś lub o czemś pochwalnie mó
wiąc lub na coś osobliwszego patrząc, nie powiedział tego 
wyrazu (ni-wroku), nawet i wówczas gdyby o urzeczeniu cze
gośkolwiek ani myślał. 

4. Uroki stają się nieraz dla zdrowia nader niebezpieczne. 
Twierdzą, że nawet umrzeć na-wroki mo~na, jeżeli się je 
zaśpi, to znaczy: jeśli się pójdzie spać nie otlpędziwszy ich 
w właściwy sposób. Dla tego też matki odpędzają uroki otl 
dziec-ka., ile razy chcą je do snu ukołysać, a mianowicie w ysy
sa.ją im takowe z czoła i spluwają na wszystkie cztery 
strony świata., ażeby uroki. z którejkolwiek trony te na 
dziecko napadną. opuściły je natychmiast i na wszystkie strony 
świata się rozeszły. Co uczyniwszy powiadają: "Chto ki wrik, 
naj ki wznc". (Kto cię urzekł, niech cię we7.mie). 

5. Starszym osobom odpędzają uroki za pomocą s k y d a n i 
czyli zhaszuwani watry, które si~ odbywa. w następujący 
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sposób: Spali się pod piecem czy kominem parę suchych gałęzi, 
najlepitj ternynu lub hlih (cierń lub głóg). Potem nypo· 
czietoji wody, to jest: świeżo ze źródła nabranej i do niczego 
jeszcze nie używanej (nawet napić się wprzódy tej wody nie 
god1.i) naleje się na miskę. Dalej, weźmie się do ręk! n ót. 
i rzuca się nim żarzące sir. wr,gle z tych powstałe gałęzi do 
miski na wodę po jednemu, licząc je na wspak od 9·ciu, t. j. 
mówiąc: ni dewjit, ni wisim, ni sim it.d ażdo ni jodyn. 
Następnie powtarza się to jeszcze dwa razy, tak, że wszystkich 
w~gli rzuci się 27 kawałków do miski. Poczem zatyka się ów 
nóż pod próg w ziemię. a nawroczenomn daje się pić tej 
~ody z miski ze 4 stron nawchrest {na-krzyż, krzyżując to 
picie +); po napojeniu. obmywa. mu się nią całe ciało, a miano
wicie głow~, twarz, ręce, piersi, brzuch i nogi, wreszcie wylewa 
się tę wodę na drzwi w hluchim kiticy (w głuchy koniec, 
gdzie zawiasy). 

6 Chcąc zapobiedz aby nie urzeczon(J bydlęcia, wiesza siQ 
mu na szyję l'awa!eczek skórki z starego chodaka na wu
p l i t ci (na wstążce); co się oso b li wie robi krowom z pierwszem 
cielęciem. Cielętom, łoszętom (źrebcom), jagniętom z a s y l uje 
się kytyczki w uszka (przytwierdza się kitki, pęczki); a kro
wom przy wiązu je się prócz tego w u p l i t ku do ogona. Dobrze 
też jest zawiązać krowie na szyji ucz kur (tasiemkę ze sta
rych gaci). 

7. Ludzie bojący się urol•ów noszą przy sobie c z orny j 
ładan, na którym poprzednio prymowieje si w celu, aby 
ich nie urzeczono. Umiejący pr:tymawiać (zaklinać) tak w id 
nr ok i w jak i od innych słabości znachor w Ispasie Koś t' Se
metiuk (który umarł r. 1881 mając. lat 92) żadną miarą przy
mowy tej nikomu JlOwiedzieć nie chciał, tłumacząc się tern, te 
gdyby powie-dział, to pt'Z)utowa ta od niego nikomu by jut wię
cej pożytku nie przyniosła, osobie zaś takiej która ny z naj e 
w i tl s e b e jeszcze by zaszkodziła. N i e chciał na wet wyuczyć jej 
swego wnuka dla tejte samej przyczyny. 

8. Radzą też ludzie, ateby, jeżeli się ktoś na nas popatrzy 
paskudnymy oc.zyma (zazdrośnemi, chciwemi), powiedzieć 

sobie w duchu lub i głośno, jednakowoi tak aby on tego nie 
usłyszał: "Sołoni ty oczy jak na zagi haczi- cur ty, 
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ta pek!u (przysloi1 te oczy jak na zadzie gacie?)1 - a pewnie 
nas nie urzeknie. 

0. Podubnie urzec można także i łarlne zasiewy. Dla tego 
też zawie~zają osobliwie na grządkach na patyku jakieś stare 
szmat.y i łachmany, podarty kapelusz lub zbity garnek, który
to środek zarówno przeciwko wróblom jak i urokom słuiy. 

10. Gdy kto chce złe komu uczynić, to bierze kawałek 
jakiegobądi. mięsa, i przynosi czerpanej przed wschodem słońca 
(do schid sonci) wody, to mięso posieka na drobne kawalki 
(ku sny ky), włoży do garka i tą wodą nienapoczętą naleje 
(tow woclow nypoczietow naływaji). W nocy zakopie ten 
garnek w samym rogu chaty na zatylu przy słupie (po pry 
soch u). W takiej chacie wyginie wszystko co do nogi. (Od 
Boroden ki). 

11. Chcący ludziom szkodzić, ch wyta się i następującego 
sposobu. Wodę brudną (mytil) pozostalą z obmycia dziecka 
które się urodziło nieżywem, wlewa w garnek, i po cizie· 
w i Q c i u dniach wylewa ją przed progiem lub przed wrotami 
chaty. Kto z niej pierwszy wyjdzie i w tę nieczystość wlezie 
(wbryde, wbrodzi), dostanie kalectwa w nogach, wpadnie 
w chorobę i umrze. 

12. Piszą nam z pod Borodenki: Słyszałem o jP-dnych cza
rach (pyryczuv'jem za od ni czary) na szkodę ludzką i zwie
rzęcą działających, a mianowicie: 

Nakopać IJłarwinku i samiwri '). A ta samiwri rośnie 

dość wysoko, i kopią ją ·przed wschodem słońca (i każut szczo 
si jiji kopaje lysz rlo schid sonci) i gdyby zaś kopać ją po za
chodzie słotica, toby się coś mogło do człowieka przyczepić 

(cofn u ty). Gdyby roślinę tę kto przes1ułził w inne miejsce, to 
ona się tam przyjmie, jet.eli jej to miejsce jest miłe m (jak s o b i 
polubyt zemliu), je.leli zaś nie, to ucieka. stamtąd sama na 
to pierwsze miejsce skąd była wzięta, ten zaś kto j:J, poruszył, 

musi śmiałość. swą odchorować, a czasami opłacić i życiem. 
Barwinek ten i sami wrię nalewają nienapoczętĄ wouą t. j. 

czerpaną przt>d wschodem słońca (nypoczitow wodow ' do 
schid sonci) i warzą w niej te korzenie. 

')Czy nazwa samiwri nie ma związku z nazwą samaryszek w roz
prawie B. Gustawic1.a (Zbi61· wiad. do Antropol. Tom VI str. 273). 



Gdy je z warzą po tt1Z pierwszy, trzymają je 1lo d z i e w i ę
c.i n dni w spokoju. Dziewiątego tlopiero unia. przed wschod~m 
słoi1ca. (aż dywietollo dnie do srhi1l sonci) podlewają tym 
warem miej ca mające uyi: oczarowa.nemi. Wtetly, grly po raz 
pierwszy przejdzie przez te czary (t. j . zaczarowane owo miej
sce) pies, to pies t~n musi zrlechn;\Ć, a gdy człowiek ta.nttGcly 
przeurnie (nhryde) to u~dzie czas jakiś schnął, tak, że i on 
wreszcie umrze. Ale czary te szkodzą tylko temu, kto po raz 
pierwszy przez nie przebędzie (chto perszyj raz w nych 
ubryde). - (Od Horodenki). Lwl, Ser. VII str. ll!J, 245. 
Przestęp. Pokrzyk ?) 

13. Kto komn zazdrości (zawydnje) czy to w rzemiośle; 
czy w jakiej robocie, czy w piękności i szczęściu (na krasotu 
lycie albo na szczistie), to stara się Ś!Ji<\Cemu przeciwnikowi po 
cichu ustrzydz trochę włosów z głowy. I gdy wepcha je (wi
baczte !) w psie łajno ( psieczyj lajniekJ, to ten prze ci w nik, sie
rota, iść odtą1l musi psier.zymy dorohamy. 

14. ~dy kobieta ma złość do kogo i chce mu szkodzić, to, 
aby tylko z głO\\ y tego przeciwnika włos jeden mogła. dostać, 

niech pochwyci żabę skaczącą w nocy po po<l chah~, włos ten 
11rzewlecze {prosybyt) żabie między oczyma i puści ją na zie· 
mię, a przeciwnik jej będzie schnąć i umrze wreszcie wówczas, 
gtly i żaba zdechnie. (0<1 H01·odenki). 

15 Nastrugują także malelikich krzyżyków z drewna 
(figury), takowe namoczą i w wódre trzymają przez dni d z i e
w i ęć. Gdy potem chcą kogo zgubi<~, to mu się napić dają tej 
wódki; a działa to tak, iż g<ly przeciwnik uchwyci raz zębem 
za len krzyżyk, ukąsi go (jak lysz raz wrnbaje figury) to b~

dzie rok le1ał (lyiiety). chorym; gdy uchwyci dwa razy, to bę

dzie leżał dwa lata i t. d. I trudno na to złe dobrać lekarstwa. 
(Od Horodenki). 

16. Przestrzegają, aby być ostrożnym przy piciu kolejki 
w towarzystwie, bo je takiej czołowik abo iinka szczo 
tak moiy zbawyty chrystinyna jak toho traba (trzeba), 
bo jak przyjrlzie kolija na tPgo chrystinyna co cliCe złe 

zrobić drugiemu, to bierze on ten kieliszek gorzałki (porciju 
borivki) i wy11ije go do dna, lecz potem niespodzianie zwróci 
z ust (zawerny z rola) troszkę gorzałki w kieliszek, doleje 
z fiilszki by był pełny (dosypie pownu), i podaje temu na któ-
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rego za z te ma; ten zaś, gdyby się nie spostrzegł, i gorzałkę 
tę wypił, musialby zarar. w parę godzin po tem pożegnać się 

z światem (z swita ro:r.c:houyty si) - IJo to l.Jardzo wielka tru
cizna. (Od Horodenki). 

17. Podający ten szczegół, Sllm o sobie nastr.pującą przy
tacza gadkę: "Odnoho rok n, ny możu sam sobi pryua('zyty, czy 
w 1871 czy w 1872, jakos tak musiło buty, i to wże w tretyj 
deń po Zełenych świetach, u wiwtorok, jak najmały ludy IH~re 

diwancki 1
) nabożeństwo, i wi,e po nal>ożenstwi zaprosyly 

myne troszki na praznyk. Ja.k ja pryjszov tam do odnoho gazdy, 
do starszubo brata, i zastav tam nymało ludyj, i posadyly myne 
koło stoła, a ja. szcze lysz wodu na twary mav, boru szcze buv 
natszczy (na czczo). Ale tam sydiv czołowik zo mnow pollicz 
(obok), a. w~.e buv dobry napylyj (flo1rze napiły). I zaraz na.pyv 
si do meny horivki, i troszki zawymuv z rota nazad u kiliszok, 
i dosypav myni z fleszki i widtlav myni do ruk. Ałe ja dywie
ju-si, a w tim kiliszku na horiwci z werchi stało takie jakby 
troszki charkiw 'l(- wil>aczte -); a lJO tim jak protihło si 
(przeciągło się) wid wyrcha at do spoda, tak stało riwno jak 
strivka (strzałka) na samij syrydyni (śrotlkn), a po tim zyjszło 

Ri do kupy i zroby ta si hołowa, ruki i nohy- jak maje buty,
i jak· bym buv totu horivku wipyv, ta i bu v-bym uże z switom 
pożyhnav· si, i to istynnu prawdu howoriu, iy to je(st) tluzy wy
łyka i ważna pyrystorolla", 

Iszcze kaiu tro.szki za totu pyrystorobu, ży ny koneszny 
tak szcziesta (z częsta) trafleje si taka myriena (brzydka, ob
mierzła) pry h oda; ałe jak de welyka okazija (uroczystość) aho 
wesile, to tak trafyt si, ży musyt bodaJ oden czołowik byz 
::zisu uhynuty (przed ~zasem zgina/'.). 

18. Pisze nam dijak Nikityszyn z Horodnicy: "Odnoho 
razu czyta.v ja psałlyr w umylłoho, i pyryczuv'jem wid otlnoji 
storoiiskoJi żinkie (i usłyRzałem od jednej postronnej niewiasty) 
jak rozkazuwała pro czary (rozpowiadała o czarach), tak: 

W tym syli (siole) je taka. czariwnyci, szczo jak złowyt 
jaszczirku i prytysny jiji patykom ellwastyk (ogon), i każy do 

1) P c r c d i w o n i o. przysiolek do Horodnicy pod Horodenką.. 
2) charchy, wypluta ślina czy tlegrnR. 
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toji jaszcz.irki tak: A ln11lut z twolHl chwosta j:tszczirki€'~ 
A ja.szczirka. zaraz za.cznt> pyszcziety i mekaty (piszczeć· 1 mc
kaó) tak jak maleńkie koźle; i 1.araz widorwy wona tij ja.
szczirci chwostyk byczem (bic?.t>m odetnie) i zawywa.je w syt·o
wyj płatok, i tryma.je jeho pi d ławkow za sto\'pcem , stołem) 
dewiet <leń. I witak, byre taj suszyt jeho w pyczy (w piecu) 
i tre na talJaku i syply jeho w horiwkn, i znow trymaje jeho 
dewiet deń. I witak, jak wże maje ua koho za złe, to jak 
nymaje sposobu sama daty, to pyryda.st drulww takow jak sama. 
i taki musyt dibraty sposobu, szczo dast jemu czary. I wże jak 
tot saraka (biedak) nyszczystlywyj szczo zażyje toty czary, to 
wże jemu niczo ny myly, bo zaraz pirwy jebo wdrożdż (porwie 
go dreszcz) i holowa zaraz zaczynaje bolyty a w syrydyni (we 
wnętrzu) tak złowyt (pochwyci go) jak hakamy. A jisty nyc ny 
moży, ani chlib ani sołeny (słoniny) niczo, ani taku powszechnu 
strawu, chyba lysz moloko abo kaszi. I to, jakby sobi ny uar 
jaku ratlu, to takby muczyv si i do roku umer. 

19. A znowu każut: Jak ozme czariwnyci jaszczn·czych 
jajeczok i kieny jich w porciju lrzuci je w kieliszek wódki) 
i tak nyspodiwany dast wipyty, szczo prahniuczyj (spragnio· 
nego) tak razom prołykny (połknie) jak muchu. (Oli Hurodenk1). 

20. Gdy się dwie sąsiadki z sobą pokłócą, a trafi się te 
jedna z nich znajdzie w swojim domu żabę, to posądza. ową 

drugą o gniew i złość, że ona jako wróg nasłała jej to pa!i
kudztwo, nasłała. złe czary. Więc bierze ową żabę na deski 
i wiesza ją do komina w tern przekonaniu że w ciągu dohy tt. j. 
24 godzin) przyjdzie nasyłająca żauę sama do tej chaty, bo so
bie rauy w domu dać nie mo~e i bQdzie pięknie prosić i błagać. 

aby też ową żabę nie męczyć i zaraz puścić. na wolność. 

(Czernelica). 
21. Gdy w lecie żab!\ (iieba) zaskoczy do chaty w nocy 

i zalizie do sieni, to powiadają, iż ją nasłała do nich sąsiarla. 

Biorą tedy ową żabę w surowe płótno i za wiesza ją na bel kaclJ 
(w banta) aby skrzeczała: bo sądzą, że jak żaba. zacznie skrze· 
czyć (krycziety), to wtenczas sąsiada. przybied z do ich c ha ty 
musi, i prosić będzie aby żabę puścili. Gdyby zaś i.aby uie pu
ścili, to sąsiada w krótkim czasie umrze. Wi~c puszczają. za
strzegając sobie odtąd spokój z jej strony; S<\~iada. zaś przepro-

l'ok,.,;ie. Tum lU l'> 
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siwszy wszystkich, przyrzeka nie czynić ju~ więcej tego 
paskudztwa. na. przyszłość. (Od Borodenki i Zaleszczyk). 

22. Wójcicki (Stare gr1wędy, II. 159) mówi: "Są czarownice 
które zaklęciem tajemnem, naślą jak14 brzydotę na człowieka, 
co pełza za każdym krokiem. Znałem w Nad-pruciu na dolinie 
niewiastę, na którą czarownica z gór nasłała żabę. Żaba ta 
skakać miała w jej ślady, skrzecząc ustawicznie. Niewiasta 
prześladowana, w ciemię niebita, i znająca się na tern, wiedziała, 

że zabijając żabę, śmierć na siebie, poprzedzoną długą chorobą, 

sprowadzi. Pocbwyciła więc żabę, u wiązała w w er e tę co ko- · 
min zatykają. i zawiesiła w kominie, podkurzając skrzeCZ!\CI\ 
wiórami uzbieraneroi z 9 podwórzy i 7 grobów, i dróg rozstaj
nych. Zaledwie nanieciła dymny ogień po północy, przyszła. 

z gór czarownica prosząc aby ją wpuściła. do izby, pod pozo
rem że chce pożyczyć garnek ks.pusty: ale odpędzona, razem 
z tabą wysychała, i wkrótce po swojim nastańcu umarła". 

23. Co do leków na czary, tak się wyrażają: Pro likie 
duży trudno dowidaty si wid tych czar i w, bo to d e s j i z d i 
w takim dili do Huculiw w bory! 

.Dija.k Iwan Nikityszyn z Horodnicy opowiada: "Tut ja 
odnoho razu pyryczuv wid swojech rodycziw, jak w odnim syli 
(sieJe) stało si nyszczistie, ta-j to tak. Buv oden gazda majuczy 
(majętny), a ny mav bilsze dityj lysz odnu dońku, i to wże buła 
dorosła. I odnoji Nygili (niedzieli) wibraly si jiji rodyczi do 
cerkwy, a jiji lyszyly doma. Tut zaraz wona. oporała picz (wy
czyściła i narządziła piec), poprietała w cbaki (posprzątała 

w chacie), i piszła sobi w sad i lihła spaty. Jak wo wże 

wsnuła, a w tot czies widprawieła si służba boża w cerkwi. 
I zaraz wże po naboteństwi pryjszly rodyczi toji diwczyny do 
domu i ny zastały ji w cbaki. I zaraz piszov jiji otec w sadok 
i zastav ji spieczu (śpiącą). Dywyt si, a wona spyt bori lyc (do 
góry twarzą). Ałe win dywyt si, - a jij badyna, bilszy wte 
jak połowyna, zalizła w rot (w usta). I win wże zo strachu 
ny budyv ji zo snu, lysz po bib borszy do chaty. i zaraz nastru
hav bilszy jak połowynu topki soly (soli), i wisypav w boroch 
(groch), kotryj si toji dnyny waryv na obid. I zaraz piszov 
w sadok. Dywyt si, a badyua c ił kom w że zaprietała si w se
rydynu (w środek, wnętrze). I zaraz dońku powolynki (powoli) 
zbudyv i kazav jij ity do chaty. Ta-j powcbodyly. I w chaki 
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zaraz kazav otec dawaty jisty b01·ocb. Staryj otec, jak pokus~iv 
horochu, i zaraz niby-to win duży rozsercłyv si (rozgniewał się) 
na donku, szew to wona prysolyła (przesoliła). I zaraz zam
knnv dweri i wziev buk (kij) w ruki i st:w nad new i kaiy: 
jak ny zzjisz ces boroch, to potorni u palyciu na tobi. Do ruk 
(chwycił za ręce), i jak prysyłu w a v (przycisnął ją). taj m u siła 
bidna diwczyna zjisty uwe~ boroch na syłu (koniecznie). I zaraz 
wzielo ji na wonity (wymioty). Ałe tym-borszy, wziev i zawji
zav jij oczy: i jak wzieła wonituwaty, i wiwonituwała z seby 
totu hadyn u. I zaraz wziev jiji otec, i zaprietav (uprzątnął) 

hatlyun, szczo· by si ji ny pyrypnrlyła (przelękła) dońka". 

24. Gdy kto chct' w chacie w której z sobą ~yją w zgo
dzie czy to starzy czy młotłzi Indzie, zaszczepić niezgodę (cho
cze szczos pobrojity tym ludym), to idzie i wypatruje 
gdzie się psy z sobą gryzą i kąsają, psy te rozgoni (rozżyne) 

i weźmie z tego miejsca trochę ziemi pulchnej (pers ty), domię

sza do niej h ran i ( i.arzących węgli), potrzyma tę mięszaninę 

l dobę n siebie, idzie w nocy przed wschodem słońra (w noczy 
do schid sonci) i obsypie tern naokoło chatę, - a zaraz w cha
cie tej powstanie taka. h ryzo ta (kłótuia) między ludźmi, jaka 
była. między temi psami. (Od H01·odenki). 

25. Jak z jednej strony są ludzie mogi\CY w sposób nad
naturalny innym szkodzić, tak z drugiej są tacy, którzy umieją 
los drugim poprawić. 

Ztąd te~ bywają oprócz rótnych rodzajów przymowy 
szkodzącej, tak~e i pomagające, zwane przez 11 1 i p s z V co oso
bliwie dla dziewcząt jest potĄdanem. Umiejący ftl i p szyty" 
(polepszać), bierze nieco potu z prawej pięty dziewczyny 
i sadzy z komina, i na tern przemawia. A dziewczyna., jeżeli 

tę mięszaninę da. łeginiowi wypić w jakim napoju lub zjeść 

w jakiej potrawie, niechybnie jego miłość pozyska, iż z nil\ się. 

wkrótce ożeni. (~Jyszyn). 

26. U Iwana Ga.janiuczyszynQhO (Gajaniuk), wdowca, 
była służąca, która gorąco pragnęła, ażeby tenże się z nią oie 
nil. W tym celu poszła na Peł y'py do sławnej baby-znaborki 
znanej ze swej wiedzy i zdolności "lipszyty". Baba wysłu
chawszy jej tyczeń, kazała jej przyjść. powtórnie i przynieść na 
ten cel jego gacie. Służąca owa jednak, przez pomyłkę wzięła 
i przyniosła nie jego gacie lecz parobka. służącego u tego ga-
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zdy, - i oto :-lało :;it: tak, fe ten:i.e :-;łużqcy a nie jego gazda 
wkló!\'e :-it: z tą tlziewką o;.enił (l~pas). 

27. W ,;zakż.e t hPz porady znachorów mają lutłzie t-:posohy 
wzliullzema nnłn~l..i. zapewutt>nia. sohie korzyści i t. p. ') 

l~tly kto rlwe miPr suz~~rie w czemkolwiek, rzy to na 
jarmarku. czy tlo l·~zrzót (h:i.iwl. rzy parobek tlo dziewki i t. d. 
to nast ępnjąrt>g-o ui.ywa śrotl ka : 

Chwyta niedopPr7.a (izłowyt lylyka) w nocy, kładzie go 
do nowego garka (w nowyj hornec), a wywierciwszy szydłem 
w tym garkil tłziure!'7.ki i obwiązawszy go surowem płótnem, 

zanosi ({O ri,wniei. w nocy tln lasu i z~tkopuje, przyryje (aby 
pryryv) w mrowisko (w knpynu mura.szok). Potem szybko 
ucieka (wkika) z lasu, i nie ogląrla się (ohzyra si) ai na 
progu chaty. Bo gdyby szedł powoli, i usłyszał krzyk niedope· 
rza llł'zez mrówki kąsanego kfi11·e dostały się duń przez dziurki 
(bo jakby nczuv krycziety lylyka, szczo murawli tym cziesom 
kriz dirkie poprotaziely i knsajnt), toby zaraz ogłuchł (u h lu ch). 
Po dziewięciu dniach czyli dobach (jak promyile dewiet dib), 
wraca znów do lasu, tło teg·o 111rowjska, wyjmuje ze(t ów gamek, 
a rozwi:1zawszy płótno w które był owinięty, znajduje w nim 
tylko z ku:-ci nieJo}'erza: wiJełka i grabki (wyłka i hrabylkie), 
uo resztę mrówki pozjadały. Wtedy, czy to w własnem siele, 
cty w innem, czy na. jarmarku, kogo chce, może kaidego do 
siebie przyciągnąć gral>kallli lub odepchnąć C'!.Y odstręczyć od 
siebie widelkami (szczo schoezy, to lirabelkamy ptytiehny, 
a. szczo schoczy, to wyłkamy wiulrutyt). Od Horodenki. (Obacz: 
LII(/ Ser. \"II tr. 10!> nr. Ił, i str. 235 nr. 87, u. - Serya 
X\"II str. 132). 

I w ogóle wszelkie niedoperza członki, jak: głowa, szyja, 
serce, skrzydła, nogi i t. d. zasuszone lub utarte na proszek, 
niusą ludziom ~zczęście i pomyślność w handlu, przemyśle i t. d. 

'1 Ks. A. Petruszewicz. OfHJlt'p)'l't'J;iil ;\lll'fiHIIIil., Lwów 1865 str. 23) 
pisz('. W wt01yj dc.-1 uowohu roku tli€'wicy zaprillduj ut Ma· 
l a n ku (dziewki obrzędnj~ Melanij~·). Uil'wica, eiedia r11zodi~ta do 
naga pcn•d wachocłom solne:~ na porozic, priadet kuiel (przędzie k:~

dzicl). lipria.\enymi uitkam1 olJsnowujct p ar 11 b k o w. cztob' jcje lullili. 
(II al icz , 
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28. Bywa i taki sposób wzbudzenia zalotów. Dziewczyna 
upodoba.w~zy sobie fa.jnoho chłopci, bierze szczyptę soli 
i rzul'a. ją za nim gdy wychod:ti on z chaty (tak aby na niego 
ziarka te nap1ulały), w 1•rzekonaniu 1-e będzie on do niej choclził 
tak jak owc:a. do soli. - {()tł (iwo7.c17.ca). 

29. Inny bruciek jest następujący. Gdy wyjdzie p ar u bok 
z izby ('ZY daaty, bierze zaraz dziewczyna to ho ślida (t. j. ze 
ślacłu jego ::.tóp powstałego IJI'OChU) i I'ZUti go W uieguny drzwi 
albo zawiasy, wierząc, że tak będzie biegać chłopiec do niej, 
jak biegają tlrzwi na zawiasach. - (Od Horndenki) 

Z w i er z ę t a. 

l. Wół. Krąży i tu jak wszędzie powiastka o gospodarzu, 
który w wiliję Bożego Narodzenia podsłuchawszy rozmowy 
dwóch wołów, zmarł nazajutrz. 

2. Owca powiada wciąż, by ją nie zawcześnie strzydz: 
"me, me, me, - czekaj mene!" 

3. Niedźwiedź. ~Iówią, że zwierz ten wzil\ł si~ z czło
wieka. Pewien młynarz chciał się przekonać czy Jezus Chrystus 
jest prawdziwy m Bogiem, i oczekując jego przybycia, odziany ku
dhtmi wlazł pod most. Wi~;c kiedy Chrystus ze świt:tym Pio· 
trem nadeszli i mieli na most wstąpić, młynarz ów wylazł 

nagle z pod mostu i począł mruczeć by ith nastraszyć. 
A wtedy Chrystus rzekł do niego te słowa: "bącl;i;-1-e lakiem 
straszydłem aż do kooca świata!" - i zrobił go niedźwie· 

ci t. i e m. (Obertyn). 
4. W i l k. O wilku mówią, :le tylko jedn~ ma w sobie 

kiszk~. Więc jeżeli kto głośno i w wiadomy mu sposób nań 
krzyk n i e z nagła, to wtedy kiszka ta się przerwie i wilk 
zdechnie. 

5. Kret Opowiadają ii kret, równie jak niedżwied?. 
wzi[\ł się z człowieka. Było dwóch braci, jeden bogaty, 
drugi biedny, i mieli pole w ku pi e. Kiedy posiali razu jednego 
na s wojem polu żyt o, spostrzegli że na czt:ści biednego żyto 
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Ul'o:.ło piękne, a na cz~ści bogatego mizerne. Zazdro!';zrząc bie
tlnrmu mówił bogaty, że: żyto pit:kne jest na m oj ej części, -
a. biedny temu zaprzeczał. Wtedy bogaty powiada, że żyto 

IH:dzie za niego gadało, i: nieclJ7.e samo żyto powie, czyjem 
jest. I zakopał swego syna pod ziemię, gdy mieli wysłuchać 

wyroku iyta. Kiedy przyszli na pole i pytają si~: czyje to żyto 

jest? syn namówiouy odpowiada z pod zierui, :le: bogatego. 
Odtąd, za to ~e ::;kłamał, siecłzie musi pod ziemią przemieniony 
w kreta.. 

6. ]\[rocz t' k p ó ~n i k, nietoperz. Mówią, że my S-t ta, która 
pokosztowała świ~cone~o jadła na Wielkanoc, staje sit: nietope
rzem. Inni powiadają, że mysz po s i e d m i u latach przemienia 
się w nietoperza, a po następnych 7 latach wraca do k~zta.łtu 

myszy, i tak ciągle na przemian co 7 lat. (Potoczyska). 
7. Kura mówić. zwykła: 

T\udkudak, kudkudak, 
zncsn jajec jak kułak. 

8. B o ci a n powstał z człowieka. Nie chciał Pan Bóg żeby 
były na świecie płazy i gady. Pozbierał je więc w worek i dał 
człowiekowi ów worek by go wrzucił do morza. Przyniósłszy 
worek nad morze, człowiek, ciekawy co w nim było, postawił 
go i rozwiązał, a tu wszystkie gady wylazły i porozłaziły śię 
po ziemi. Odtąd Pan Bóg uczynił tego człowieka bocianem, by 
wszystkie te gady wyzbierał. (Od Obertyna). 

~. G i l. Gdy któremu chłopcu nos zczerwienieje, to mówią 
inni, że złapał gila na nosie. 

10. Jaskółka mówi: 

Obletiłam stohy, oborohy, 
pryłctilam na l10łyj borszcz. 

11. Dzierlatka czyli pośmieciuch odzywa się: 

Pokyń saoy, bery wiz, 
pojidcmo po rohiz. 

12. Przepiórka. odzywa. się: 

Pidpilit! pidpilit! 
pożyczyła derkaczewy pszenyri piat' gilit' 

A Derkacz odzywa się na. to: 

Dai.o try1 try, try. 
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I oba te ptaki ciągle si~ swarzą i prawować si~ b~dł\ do 
końca świata; ona mówi, że jemu 5 ćwierci pszenicy pu.tyczyła, 
a on zaprzecza, że tylko 3. (Potoczyska). 

13. S owronek powiada: 

Bujnyj witer wije, 
rilnyk żyto sije, 
a żaworonok cwiriukuje. 

14. Czajka. O niej powiadają: 

Oj bida, bida, czajci nebozi, 
wyweła dity pry bytij dorozi, 
kyhy, kyby! 

15. Słowik śpiewa tak: 
Jarom, jarom, jarom, 
wtik, wtik, wtik ; 
łowit, łowit, łowit. 

16. Wrona kracze o jastrz~biu: 

Wkrav, wkrav, wkrav (skradł) 
kurieta, kurieta. 

17. Gady, węże stanowią wainą osnowę wielu wierzeń 
nader często wspominane są w powieściach ludowych '). 

') GadziniL gra także rolę i w życiu Kniazia Włodzimierza wielkiego. 
Wedle świadectwa Nestora i naatępnych dziejopisów, naknzał ów 
ksiąie w r. 988 zebrać się miesz.kaltcom rozlrgłej Rusi, w stolicy, 
w KijowiE>, n włllściwie nad brzegami Dnil'pru. T11k zebranych tłum

nie, kazał ochrzcić przez Władyków w obecności ówczesnf'go Patry· 
archy, grożąc przytern bojarom: kto nechoczet buty mni wra
hom, da pryjmet w Dnipri dneś krest światyj! Po dopełnie
niu tego obrzędu, rozkaz aJ kniaź zwalić posąg Peru na, i przez 
d w a naście na wpół dzikich koni włóczyć po Kijowie aż na znrynek 
Dniepru (który się do dzili dnia tnm nazywa R i ń per u n i a n a), gdtie 
potem jeszcze przez czas długi leżRł znicwdony balw11n. W i e a z czka 
jakaś, bojarka, miała pn.epowiedzieć Włodzimierzowi 6mierć nagi! 
u stóp tego zwalonego bożyszcza, przez ukąszenie jadowitej żmii, 

a przepowiednia wedle podania ziściła się; gdy bowiem pewnego razu, 
książe jadąc po zarynku peronowym, siadł dla chwilowego odpo
c~ynku obok strzaskanego łba tegoż boikA, wysunęła się z letącej 
tam o za s z ki koń ak i oj gnieżdżl}ca się w niej blisko ścierwa g a
d z i nn. a ukąszenit' jej było dla księcia l!micrtelnem. (Porównaj: Lud 
Ser. VII str. 106, 107; notka o czaszce końskiej.) 
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18. Żaba. Czasopismo Pt·eyrodnilr (IJwów 1872 nr. 2) mówi : 
W Tłumaczu koło Stanisławowa. naśladuje lnd głos żaby jadal
nej (Rana esculauta) wierszem: 

Kum, kuma, 
je, - nema, 

pożyczył połotna. 

Kto umer? - Hryć Petro. 
Płakalyste? - Ni. 
Placzmo razem wsi: 

ra, ra, ra! 

19. W Kołomyjskiero taka krĄty piosenka. żabia: 

Kum, kuma! 
a łtdeś buła? 

Na jar, jar, jar ...... marku. 
A azczoś kupyła? 

Czerewyki-ki-ki-ki! (bis). 
C h 6 r: Na ko-o-o-orkacłt, na ko-o-o-orkach! 

20. MówiĄ , że w której studni znachodzą się i aby, tam 
woda zawsze czysta. i zdrowa. (Kutty). 

2 J. Chłopcu który by zabił żabę, umrze ojciec; dziewczy
nie któraby się tego dopuściła, umrze matka. (Kutty). 

22. Niedźwiadek. Wedle tegoż Przyrodmka (1872 str. 
194) mówiĄ w Kołomyjskiem: "Gdyby niedźwiadka, czyli tur
kucia, podjadka (Gryllotal1>a vulg.) powieszono na nitce 
w słojiku tak, aby powietrze nie miało przystępu, to on naten
cza~ rozpłynie się i posłuży za lekarstwo na wszystkie uką-

szenia i rany•. _ 
23. ChrzĄszcz jelonek (Lucrmw; ccrvtts) wedle tego:i. 

Prtyl'odnika, nazywa się w Kołomyjskiem b ara nem. 
24. O m a i k krów c e, biedronce, mówią: " Boża korowko, 

de ty sie pasła., daj meni masła"_ (Piadyki) . 
25. Komar brzęczĄcy mówi: ",Voly w szkogi, a ty 

spy-y-y-y-sz". Albo: "A spy-y-y-y-sz, ne spy -y-y-y!" 
26. Albo też: 

Zarizala myrawelka (mrówka) 
molodo ho komareńkn; 
sorok (40) saliw (sadła) zaszyła, 
sim-sot kowbas naczynyła, 
muoho holitej naprosyła. 
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27. Pchł a. Mówią, że gdyby pchła kąsała człowieka przez 
trzy lata, a' ten jej nie odpęd:tał, to tak by się w nim zako· 
chała i była mocną, iżby się z wroną mierzyć mogła i poko· 
nała.by ją. (Piadyki). 

28. Przypowiastka o pchle (z Czernelicy): 

Na bujnij na paszy wirosła błocba, 
sim-sot funtiw waży t jej i holowa; 
a koida niżka po dwadciat' i piat', 
same czerewce sto piat'·desiat. 

Rośliny 

użytkowe. 

l. Dresena (Polygoniwn persicaria, /,in .) ziele gorzkie, 
kładzie się do siennika, aby pchły letącego na nim człowieka 
nie kąsały. 

2. Hapta v. Baznyk (Sambucus ebulus L.), Chebd (ro
dzaj bzu), którego jagód używają do farbowania weret na czarno. 
Preparując tę farbę, tłucze się jagod~, moczy i dodaje kover· 
wasu '). 

3. Mat e n:t, Matyna, Mączyniec, Komosa (Che1wpodium 
album LJ wiosną, gdy jest młoda, gotuje się na zieleninę do 
jedzenia, i zaprawia się mąką lnb olejem na gęsto. 

4. Ka~olyci (lnula britrwnica L.) mf\ kwiat żółty, i far
bują nim na żółto wetnę na werety, koce i kocyki. 

5. Po padii-oczy (Evonimus verrucosus) na ćwieki do bu
tów (powszechne). 

6. Stokrotka(? Al!fssum incanum L.) gdy ogrodowa, za
tykają ją za obrazy, luh dziewczęta za włosy. W Krakowskiem 
jednak stokrotka (sirotka) jest to Bellis lJerelli,,·. 

7. W a s y l ó k p i l ś ki (polny, Sepela calaria /, .) , W asilek 
pilisty, płotny, wielce poszukiwany Jako ziele aromatyczne. 

1) H e p ta c h o p ta znaczy na Podolu b u r c n (burzan), na Pokucil:l 
w ogólt także chwast, zielsko. Ba z ny k, jak utrzymują, jest trudny 
do wyk~pania, bo w koriniach ditko sedit. 

19 



Wasilek ogro1łowy cNcJ>Cf,, nuda) pachnie lepie.), rośnie bujniej, 
zatyka się za obrazy ~więte. a dtiewczętom na pr7.ynętę parob· 
ków słu:ty '). 

i'. Kaw o u ma niekiP.1iy na Pokucin jak i w całej Polsce 
nazWG h ar b u z a, ar lJ u z a i symbolizuje tu odmowy młotlzier)cowi 
ręki panny. W KiJowie i Charkowie zowią go: Kaw u 11. 

Rośl i ny 
czarowne. 

fi. Bodiak, bodiak, duży oset, miał znaczenie mito
logiczne ~). 

10. Dyw-<let·ewo, dyw-der, bieluń (Datura stramonium). 
Ruśliny tej używaJą do guseł i czarów, mianowicie cyganie. 
(U Nowosielskiego: Ukraiua II str. 1G8: durzilje). 

11. O li o l a n (lłzulbcckia laciniata ), służy również do c za 
rów. (Lud Ser. VII str. 247). 

12. Kady ł o, dyptan, czernelica. chmielowa ( Dietamus al
lmi.i), kwitnie w,zetenu piatnyciu na subotu (w piątek 

przed zieloneroi Swiątkami ) . Moi.e je tylko zerwa(• dziewczyna 
prawa., innych zaś ludzi odganiają niaukie czyli niił.wki (ob. 
str. 96). W Kołomyi używają jej i na ból piersi. 

13. P a p o rot' paproć; znaczenie wiadome po wszech n i e. 
(Pokum l str. 201). 

14. n e z czarny (Sa111lmcus u igra). Czasopismo Przyrodnik 
(Lwów 187~ str. !9-!l donosi ie: "W Kołomyjskiem powiadają 
w1esmacy, i~ kto-by hez czarny karczował, na niebezpieczną 
naraża si~ chorobę; rąlJ ar go jednak wolno". (Lud Ser VII 
str. 248). 

15. Per er w a ( L1swwchiu. uummulw·ia), pieniężnik; jest 

1
) Wziętość ma także inny rodzaj wHsilku { Ocymum basilicull! ). Na 

Lit\~ie zn•hv w a~ i l ki c m zowi:! hl n wat ((·,n t aura CtfWU~), który 
ua Rusi ma nazwl_' hlaw:ltr•n. 

') I>~.iewct: która w~tała matk:!, zawijaj:~ prrcmitką glnw~· , jakoby m~
żatcc. Na z:apytanit• przyp:ulkowe kogoś nicswiadomego okolirznosci: 
a de wasz czułowik? (mąi ) , zwykbl ona odpowiadać: na bod
l ck n s i e p n w i s y v ( p,>wi c~ il Mi~ n :t oRCiP.) ' Czortowicc). 
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tu roślina. która zamki odmyka i więzy krnszy. (Obacz: LutZ VII 
str. II 9, Czyści czka). 

Rośliny 

lekarski&. 

16. A bram a s z e k. Ziele to rośnie przeważnie w Bes
s!lrabii. Hprowadzają je Ormijanie i dają z niego wywar pić na 
wzmocnienie w starości. 

17. Afiny, jafena, jagody. czemicc (Vaccinium mirtilluii) 
w górach. Herbata z nich wstrzymuje biegunkę mocną 'l. 

18. Czebryk, na Litwie c~ąller (Tynws sc,·pyllnm) ma 
w Krakowskiem nazw~ macierzanka, i służy do kąpieli. Czą
ber znów w Polsce znaczy roślinę ogrodową (Satu1·ejas hor
tmsis). 

19 .Jelenie języki (llirsch-zu11ge) ziele w górach ro
::mące. Suszone przykłada. się na rany. 

20. K nr e czy śle p o ty (fotentilla tonnentilla Sco7>). Pię

ciornik, używa się od febry. W Krakowskiem jednak kurza śle
pota jest to Anagoris arvcus1s. (Obacz także Nowosielskiego: 
Ukmma II str. 167. 

21. Materinka (Origcmum vulgarP.), spolszczona na ma
ci er z a n k ę '· ma w Krakowskiem nazwę l e b i o d k a, i jest le
karstwem dla krów. 

22. Perekite-pole, perekoty-pole (Eringium cmn
JifSirc), rośnie obficie i kat u l a s i e (roztacza się) do góry 
i w różne strony. Używany do różnych potrzeb domowych i na 
lekarstwo. 

23. P o p i w-m u d, trzmielina (Evonimus ettropcus) drzewko 
w lesie i w ogrodzie rof'nące . .Jagody jego czerwone suszą. trą, 

przegotowują z masłem lub tłustością, i g~st.ym z nich wywa
rem smarują strupy na głowie lub parchy i liszaje u małych 
dzieci, by :się te prędko wygojily. 

')Do zbierania owych czernic, bru~znic czy borówek, zwanych jafeny, 
hafeny, gogodzc używa się rodzaj grzebyka (brebenki) podo
lmego do zgrz~·bła od koni z żelazncmi z1~bknmi. 
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24. Roztropsta, na Litwie ostropest (Syllbum maria
num) rośnie wysoko i ma. kwiat żółty . Suszona ta roślina i utarta 
na proszek przykłada się na plastrze, gdy kto (borony-Boże !) 
ma kolki w boku. (N owosielski w książce: Lwi ~Jiraitiski t. II 
str. 168 nazywa ją: R o z trop s z a). 

25. Roman, romanka, rumianek dziki, używany i tu jak 
wszędzie na lekarstwo wzmacniające żołądek. 

26. S wy n d i u c li (? Leomm's crmlir:zcn L.) gotuje się od 
niemocy dla bydła ('?) Swyndiucll u Hucułów Mcum mutellitia. 

27. Szestelena, szelestena, na Podolu zostel, zo
s t e l y n a, tiZak łak (Rhamnus Cf'lllwrtict,s) krzew dość wysoki. 
Pręciki z gałązek Jego gotują się we wrzącej wodzie na. kąpiel 
na suchoty . Jeżeli wywar z niego spłynie wierzchem, to 
dziecko wyzurowieje; jeśli pójdzie na dół, to umrze. 

28. ~ y w i c a (smoła) służy przeciw reumatyzmowi. 
Prócz tych używane są na leki, jak to się wykaże mzeJ: 

grusza, śliwka, osika, bez, len, różne zboża i ciasto, groch, hor· 
dowyny, maśne zila, hnebulkie 1 century ja 1 ślaz, lulek, ce
bula, kminek, anyż, barwinek, lubystek, ruta, piołun, mak, czo
snek (łuk), żyrucby1 kalina., jaworzyna i liście różnych drzew 



PRZESĄDY. 

O o m. Z a g r o d a. 

l. Mając postawić dom, stodołę, szopę, lub jakikol~iek bu
dynek, udają się na to miejsce gdzie ma stać budynek, i na
mierzywszy dziewięć porcyj (kieliszków) wody, wlewają ją 
do karafki lub flaszki, a zatkawszy (niezupełnie) jej otwór za
kopują takową zaraz na tern miejscu w ziemię. Flaszka ta zo
staje tam przez dziewięć dni czyli dób (stojit dewiet dib). 
Po dziewięciu dniach wyjmują ją znów z ziemi i kieliszkiem 
mierzą; jeśli przybędzie choć z półkieliszka wody czystej, to 
powiadają, że miejsce to jest czy s te, i zakładają na niem 
budynek. (od Horodenki). 

2. Niewiasty (ż i n ki) w izbie mocno przestrzegają tego, 
aby mężowie ich albo chłopcy nie kładli siekiery na przy
piecku albo na ławie, bo wówczas często będą się garki tłukły 
(duży horszkie si bjut). 

3. W poniedziałek broń Boże (to borony-boży) aby w izbie 
maścić (mastyty), bo bardzo będą płodzić się wtedy tar h a n y, 
cwirinkie i błdsztycie (karaczuny, świerszcze i pluskwy). (od 
Horodenki). 

4. Gdy gazdyni warzy pierog i, a ktoś je porach uje, to 
wtedy opali ona ich przynajlll11iej połowę. 

5. Jeśli się garnek z wodą przystawiony do ognia prze-
wróci, - to przepowiadają słotę. · 

6. Gdy iskra skoczy z rozpalonego ognia na ognisku, -
to przyjdą goście. (od Horodenki). 

7. Gospodynie myjąc naczynie, stawiają łyżki o g o n a m i 
(trzonkami) na dół, aby woda z nich ściekła. Gdyby przed pój
ściem spać łyżek z garnka przypadkiem nie wyjęły i do ko· 
szyka w którym zwykle stoją nie włożyły, - toby nikt w cha
łupie zasnąć nie mógł, i tą bezsennością wielce się męczył. 
(lspas). 
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8. Żadna. go, podyni nie pozwoliłaby p o z a r. h o d z i e 
słońca wz1ąsc na dwór ognia z pieca, zwłaszcza do fajki , 
aniby sama brała go u drugiej gospodyni sąsiadki parę węgli 

do rozniecenia ognia u siebie. W takim bowiem razie, d z i e c i 
w chacie nie mogłyby usnąć. i całą noc by płakały. A jeśliby 
konieczna zaszła tego potrzeba, to ten kto bierze ogień, wy
szedłszy z nim do sieni, winien przynajmniej parę węgielków 

przez próg do chaty zwrócic\, aby nniknąr powyższych złych 

skutków z dziećmi. (~Iyszyn ). 
9. Nowym grzebieniem nale:i.y naprzód uczesać kota, 

inaczej bowiem ząbki grzebienia pn~dko-by się wyłamały i we 
włosy le7.r nie chciały. 

10. Nowo uszytą koszulę należ.y naprzód chlebem pe
rejmyty (owinąć w nią chleb) ażeby ten kto ją będzie no:.it, 
zawsze był przy chlebie i nigdy nie został głodnym. 

11. Jeżeli na niciach któremi się szyje koszulę, wiążą 

się (plączą) węzły same przez się, znak to, że zostanie ona zno
szoną przez swego właściciela w zdrowiu; jeżeli zaś takowe 
nie wiążą się (nie plączą) , to jej posiadacz, nie znosiwszy jej, 
umrze. (Ispa.s). 

12. Gdy się m o tek z motowidła. zdejmie, to należy takowe 
p opluć i powiedzieć. : "Tfu! mo to wyło, - aby s ho łe ny 
c h o d y to!" Inaczej bowiem, umarła-by ta która motek zdjęła; 

więc względem niej było ·by motowidło w istocie golem. 
13. Gdy się ostatni okrop (ukrop) wyleje do z o l n i c y (do 

stągwi), to należy do niej splunąć. Inaczej, bielizna nie pozo
l ił a-by się (nie wymokła, nie wyparzyła· by się należycie). '). 

14. Jak skoro kot ostro popatrzy się (zadywyt si) w izbie 
na obraz (świętego zwykle), to w tej chacie niezadługo ktoś 

umrze (bude myrtwec). (Czortowiec). 
15. Przestrzegają, aby małej dziecinie, póki jeszcze jest 

niemowlęciem, nie pokazywać lustra czyli twiercia.dła, )lo 
gdyby się takie dziecko w niem przyjrzało, to z a n i e mów i na 
całe iycie. (Czortowiec). 

l 6. Małe dziecko nie powinno wieczorem po zacbodzie 

1) Modniarki w Paryżu po zrobieoiu nowego k~Apelusza d11mskiego, plują 

w niego oa szczęlicie t. j., by lm sit} wiodin sprzedłAź kapeluszy. 
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słońca wychodzić na wres (w syło), ale być w domu lub wśró1l 
obejścia, inaczej: płakać ono będzie przez noc calą. 

17. Zaczynając krajać chleb. należy na nim z dołu 110iem 
zrobić z n ak krzy h. 'l' ak samo zar.zynając rozbiera(: zabitego 
wieprza, trzeba mu na czole ';.robić nożem znak krzyia, 
aby go nie ukradli żydzi. 

18. Komu się nie wiedzie bydło, t. j. zdycha mu. lub ma 
w niem szkodę od wilków, ten się ofiaruje do św. Mikołaja jako 
przełożonego nad zwierzętami, stawiając przed jego obrazem 
wielkie świece w cerkwi, robiąc w dzień tego patrona obidy, 
a. nadto poszcząc co roku w każdy poniedziałek. 

19. Gdy się ma ocielić krowa Uak wpotożyt si korowa) 
lub okocić owca, wtedy nic nikomu nie wydają z chaty, nawet 
kęska chleba żebrakowi (starcywy), bo, jak powiadają, chudoba 
czyli bydło ich (chudobyna) rozłaziło-by się po wsi, jak żebracy. 
(Lud Ser. XV str. 125 n. 33). (od Horodenki). 

20. Krowie która się ocieliła, przewiercają róg (prower
czujut rih) małym i cienkim świderkiem i w dziurkę tę (w totu 
gierku) wpuszczają kroplę żywego srebra i nitkę święconego 

Jedwabiu, poczem za. b i ja ją tę dziurkę kołeczkiem z k ł o t i c z ki 
(kłokoczka, kłokiczka, Stupltylea piwwta). - Następnie trą 

w dónicy (makitrze) siemię konopne które stało w wiliję (na 
śwityj weczir) na stole, i trochę z wianków święcouego ziela 
i leśnej Sotomonowoji pyczietki (Sigillum Salamonis), Ko
koryczka (Polyyonatum species); proch z tego zmięszany z sobą, 
nalewają wodą i dają pić krowie, w przekonaniu, że obficie da 
ona mleka, którego jnż W i d'm a odebrać jej nie będzie w mo
żności. (od Horodenki). 

21. Gdy komu dają (użyczają) w naczynie mleka, to biorą 
i rzucają w nie zarazem i szczyptę soli, maczają w niem wielki 
palec i mlekiem robią krzyżyk na kominie, aby krowa ta role· 
ka swego nie utraciła. (z h ubył a). (od Horodenki). 

22. Gdy krowa utraci (zgubi) mleko, wtedy idą po wodę 
aż na trzecie sioło za granicę, i biorą lub czerpią wodę z je
d n e g o, z dr u g i e g o i z trze c i e g o s i o ł a i z za. trze c h 
granic, starając się nabrać tej wody przed wschodem słońca 
{do scbid sonci). Przyniosłszy ją do domu, biorą krowiego (łajna?
korowijczoho "Iida) i rozmięszawszy je (rozkołoczuje), z przy-
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meswną wodą i dają krowie pić tę mięszaninę, by jej mleko 
przywrócić. W dniu tym nie wypuszczają wcale krowy ze stajni 
czy obory; w domu ja, nawet poją. - (od Horodenki,- Horo
dnica, Potoczyska). 

23. Krowę mającą spuchnięte wymiona, dojĄ bardzo ostro
żnie i przez ślubny pierścionek (swój lub matki). 

24. Gdy się mleko zevsuje, zgęstnieje, wtedy, aby dalsze
mu psuciu zapobiedz, przecedzają je trzy razy przez wianek 
zwity z poświęconego barwinku. 

25. Nie lubią robie masła na dworzu {podwórzu) lecz 
w i z b i e. Poczynając jednak je robić, stawiają m a sny c z ki na 
kilka minut n a pro g u drzwi i tam je robią zanim się z ma
snyczką przeniosą w głąb izby. Inaczej, -jak twierdzą- masło 

by im się nie udało lub zepsuło. (Piadyki). 
26. Jak vidsypajut kwoczku, to byre żinka izbyraje j a.jci 

w czołowiczyj kapyJuch (kapelusz) abo sziepku (czapkę), 

bo każut. aby tak razom kurita wilizły, jak czołowik skieny 
sziepku z hołowy. (Horodnica). (Lud Ser. XV str. 126 n. 46). 

27. Iszcze worożi w nas ludy 1.1'a jaje i i każut, szczo 
w ponydiwnok (poniedziałek) i po zacbid sonci, ny można braŁy 
jajec z hnizda, bo każut, szczo kury idu t w :;yło do sosidy ne
sty-si. (od Horodenki). 

28. Gdy kura pieje razem z kogutem (jak kurka pije wraz 
z kuhutom) w nocy na podzie (belce na strychu), jest to dobry 
znak, bo ona coś korzystnego przypieje (prypije d'cbati), a gdzie
indziej t. j. do innego miejsca złe odpieje (a ynudi i widpije 
wid chaty). A gdy znów kura pieje po południu na progu, to 
jest złym znakiem, że: wona musyt widpijaty gazdu abo gazdy
niu abo dytynu z chaty. (od Czernelicy). 

29. Na puszczyni (w Zapusty) należy jako ostatnią po 
trawę zjeść jajo, na to, aby buv piat kruhłyj t. j. aby si 
ny wkymyv (nie sprzykrzył) taj aby ny buło treba nydo 
d er żyty b o (nie dotrzymać go) z przyczyny słabości. (Ispas). 

Rola. Siew. Uprawa. 

30. Na wiosnę, w maju (w krzytowe dni) ksiądz obchodzi 
pola i święci takowe, pokrapiając święconą wodą. Wtedy krzyże 
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przydro:tne, jak i wśród pół stawiane (najczęściej kamienne) 
okręcają powróztarni i słomą, przepasując je na-krzyż. 

31. W dzień do siewu przeznaczony, gdy gospodarz wyj· 
dzie w pole z ziarnem by je zasiać, nie wy d aj ą n i c nikomu 
z chaty. Bo gdyby cośkolwiek wtedy komu d a l i, toby się, jak 
powiadają, zboże zwiodło, czyli nie udało, zmalało (każot, 

szczoby zbiże pyrywyło-si). (Czernelica). 
32. Gazda. idąc po raz pierwszy w pole na wiosnę lob 

w jesieni siać swe zboże, napowidaje (napomina) gazdynię, 

aby tego dnia (t oj i dny n y) :tadnej rzeczy z domu nie dała ni
komo, bo inaczej: jak dast, to siny orodyt dobry zbiże. 
(od Horodenki). • 

33. Tak samo, gdy się urodzi np. źrebię, cielę, jagnię, 

jaja., - to nie należy wtedy czegośkol wiek wypo:tyczać z chaty, 
bo : n y b u d e d o d o m u pry c h o d y ty i w i d m a m y b u d e s i 
lysziety (oddzielać) . 

• 34. Wyszedłszy po raz pierwszy na pole siać, gospodarz 
kładzie bochenek chleba na niwę (boc!Janyć chliba na nywu), 
rzuca na bok bronę, i gdy siew rozpoczyna, mówi: Z ar o d y 
Boże na wse dycbanyje!- A gdy już zasiew i zawłócz 
ukończył, podnosi znów ów chleb złożony na ni wie, wiezie lub 
niesie go napowrót do domu, i każdemu z domowników (do· 
masznych) odkrojiwszy po kawałku, rozdaje. - (od Horodenki). 

35. Gdy kto idzie siaó- na pole w ten dzień, kiedy ktoś 

we wsi umarł, i zasieje, to temu ziarno nie zejdzie (dzerno za
umre i ny zyjde ). 

36. Gdy niewiasty sieją marchew, to przymawiają de niej: 
aby taka buła markwa hruba jak łydka (styhno, ścięgna), 
a solodkajak cycka. (Ozortowiec). 

37. Nie kwaszą też kobiety kapusty w ten dzień, gdy jest 
umarły (myrtweć), bo-by im się barszcz ciągnął tak jak batogi 
(batohy). (od H01·odenki). 

38. Przy rozpoczęciu orania na wiosnę, idzie gospodyni do 
gospodarza na pole, biorąc z sobą kawałek świ~conej w kwie
tnią niedzielę palmy, i umaczawszy ją w święconej wodzi~, 

kropi nią gospodarza, pług i bydło; następnie palmę tę rzuca. 
do bruzdy wraz z jajkiem suroweru, i wylewa tamże resztę 

święconej wody, której do miski trochę tylko była sobie nalała 
Poł..ci •. - I'OID IIL 20 
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z flaszeczki lub koneweczki w jakiej rok-rocznie świr.coną na 
Jordan wodę trzyma (i na katdy Jordan dolewa do niej świe

żej lub ją całkiem świeżą napełnia). Czyni to na intencyę, aby 
Bóg dat urodzaj, aby wiosna była k r u h l a i nie było burz 
i gradów, wielkich słot ni upałów. (Ispas). Ob. Pokucic I str. G5. 

39. Utrzymują, że kaidy produkt gospodarczy ma swoje 
osobliwe święto, a więc też i swego patrona. I tak np. są 

w roku pewne dni, w które można każdą robotę wykonywać, 
a tylko nic około konopi robić nie wolno. Tak samo rzecz się 

ma. (rozumie się, w inne dni) z kukurudzą, kartoflami, 
żytem, pszenicą, hreczką i t. d. (lspas, Myszyn i t. d.) 

40. Są także pewne dni w roku, w które mimo że ża

dnych w nie, nawet tak zwanych cerkiewnych świąt niema, lud 
od wszelkich wstrzymuje się robót t. j. że je świątkuj e. Są 

to tak zwane ndny bromowi",- ndny hradowi",- ndny 
p os uszni" - itp. 

41. l na odwrot są pewne małe święta, w które około 

pewnych produktów roboty wykonywać. należy, n. p. ogórki 
sadzić należy na 'św. I w a n a d o w by m zwanego, chcąc je mieć 
wielkie, ładne i soczyste. (lspas). 

42. Gdy się sieje np. żyto, pszenicę, kukurudzę i t. d. to 
nie powinna kachła u pieca być zatkaną, ażeby zboże nie było 
jałowe i nie miało główni, pszenica nie śniedziała i t. p. 

43. Siać też lub sadzić nie należy w dzień pośny t. j. 
we Srodę i Piątek, tudzież w Poniedziatek jako w dzień 
próżny. 

44. Gazda u którt>go jest wśród ogrodu krzak bzu (bzyna) 
nie powinien go wykarczować, bo jak (wikopaje totu bzynu, 
to umrc). (od Horodenki). (Obacz str. 147 nr. 14). 

45. Pamictfłik naukowy (Kraków 1837, II, 49) mówi: 
"W okolicy nad-dniestrzanskiej właściciel pa~ieki wyjmuje 
w dzień n o w e go rok u uściołki słomiane z bntów. które wło
iył w przed-dzień Boiego narodzenia, i przewraca je od pi<;ty 
ku palcom, a po t!·zech-królach kadzi niemi pasiekę, w pe
wno··ci. że to pomnoży rojenie się pszczół, uciec im z pasieki 
nie dozwalając". (Lud, Vll str. ll G). 
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Przesądy i \Mróżby. 
Ogólno. 

46. Kto na. Boie-Narodzenie i na. Wielkanoc wstrzyma się 

od s n u choćby ten go morzył (rozumie się: w dzien), temu 
słota przeszkadzać podczas zbiorów paszy i zboża nie będzie '). 

47. Kto na Spasa (t. j. Preobraienyje) wystrzeie się dać 

cośkolwiek z domu, ten też nie będzie i za n s p a s n e" (za na
paść) płacić. (Ispas). 

48. Kto zaś da lub wyda cośkolwiek z chaty na swyt
weczir, temu roje będą uciekać. Przeciwnie: skorom t. j. na
biał i mięso na s wy t-w e c z i r dawać z domu nietylko nic nie 
szkodzi, ale owszem wielce we wszystkiem pomaga. Kto znów 
nazwie na s wy t-w eczir mak nazwą właściwą t j. ma ki e m, 
ten go nie będzie jadł ze smakiem, a za to pchły go obsiądą 
i dokuczać i jeść go będą przez cały rok. (Nazwać należy np. 
ziarnem). 

49. Zasiadając na s wy t· w e c z i r do obiadu czyli do s wy
toji-weczeri należy mocno pozamykać wszystkie drzwi, szpary, 
i zatkać kachłę u pieca, (aby ni jakie złe do cbaki nikoły ny 
wwijszło). 

50. Gdy ktoś w obec dziecka wymawia słowo żaba (żi e
b a, najczęściej s z n i a g a), powinien zaraz dodać wyrazy: c z e
s nok dytyni pid jazykom. Gdyby tych wyrazów nie dodał, 

dziecko dostałoby pod językiem ranę zwaną i i e b a, dla podo
bieństwa tejże rany do żaby. 

51. Gdy kto wieczorem wymawia słowo w o n k (częściej 

też mówią: zwira.k) to winien zaraz dodać: za morem mu 
w e c z er i - h o r i e czyj m u k a m i ń w z u by ! " - inaczej 
wilk zrobiłby mu w nocy jakąś w stajni szkouę. 

52. W ogóle nie godzi się (ny hodyt-si) czyli h ri ch, ża

dne drapieżne więc szkodliwe zwierze leśne, z w laszeza wieczo
rem, nazywać po imieniu (z a h ad u w a ty). 

') W ogóle, święto każde i Niedziela nakazuje zacbowac aię przyzwo
icie. Z paleniem tet tytuniu wstrzymać się naleźy (pozust~lym w do
mu) n z dokonca nabożeństwa w cerkwi. Mówią też: H r l c b w n o
gilu do służby kuryty, bo na kim swiki bode tot szoku
ry t, u km i (w ćmie, w dymie, siedzieć będzie na tamtym świecie). 



15G 
~ 

53. A nawet i o umarłych ani wspominać wtedy ani za 
nich modlić się nie należy, ażeby ny sny ły-si, a bo ny pry
wy d ż u w a ł y, - co było-by ze szkodą zdrowia. 

54. Będzie w chacie wkrótce umarły. (mertwcc): a) Gdy 
w izbie trzeszr.zą na głos (pubajut na bołos) ławy i półki. 

b) Gdy sowa na chacie huka (kuje) w nocy (gdyby zaś nikt 
zaraz potem nie umarł, - to owszem, spodziewać się należy 

wielkiej radości) . 

55. Gdy umrze mąż (czołowik) i zawieszl\ mu u uszów 
kulczyki (w uszinky kołosotoczki), albo guzik (gudz) gdziekol
wiek, to przepowiadają, że żona po nim pozostała już za dru
giego męża nie pójdzie. Więc tak urządzają (pantrujut), aby 
nigdzie prr.y ciele g u d z y k a nie było. 

56. Gdy kogo świerzbi prawe oko, to będzie płacz; 

·gdy świerzbi l e w e, śmiech i uciecha . 
57. Gdy prawa ręka świerzbi, to będzie się witać;

gdy lewa, to będzie rachować pieniądze. 
58. Gdy napadnie kogo hyk a wk a (czkawka), to przyjdzie 

do niego gość nieproszony. 
59. Gdy razem w obu uszach komu zadzwoni, to można 

być pewnym, że stanie się jakaś niemiła przygoda lub nie
szczęście. 

60. Która dziewczyna ma lewi\ kosę czyli warkocz grub
szy, ta. pójdzie za wdowca (za ódivcie). 

61. Spotykający księdza, rzuca za nim szpilkę lub słomkę '). 
Kto niema tych przedmiotów pod ręki\, ten wymówić powinien: 

Paoie! spotkałem sługt.) Twego, 

daj mi wszystko dobre, - uchowaj od .złego. (Mazurskie). 

62. Jest mniemanie, że ksiądz który się dostanie do pie· 
kła, nie całkowicie-w niem siedzi. Dwa. bowiem palce prawej 
ręki któreroi udzielał błogosła.wieństwo ludow1, ster·cząc po nad 
piekłem wzniesione do góry, już przez to samo mękom piekiel-
nym nie podpadają 1

). -

1) Ks. Sotr. Witwicki: Rys o Hucułach (Lwów 1863) atr. 113. 
') Wedle mniemania niektórych, usiłnjl} je pochwycić duaze szczególnie 

kobiet potępionych, aby się z piekła wydostać, ale ile razy je po· 
cbwycł, palce opadają, i dusze lecą nazad do piekła. (Ob. Lud XVli 
str. 208). 
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63. Idąc koło miejsca (w polu, lesie i t. d.) na którem 
ktoś umarł, zwłaszcza śmiercią gwałtowną, np. wisielec, topiel
nik i t. d. lub na którem ktoś pogrzebany (o ile jest ono nie 
na cmentarzu), należy na to miejsce coś rzucić (np. ga.łązkę, 
grudkę ziemi, kamyk i t. d.) gdy je się mija. W przeciwnym 
bowiem razie, nieboszczyk tam spoczywający ciągle-by się nie
bacznemu wędrowcy ukazywał i prześladował go we śnie. 

Wróżby pogody i urodzaju. 

64. Deszcz będzie padał: u) gdy z pieca kurzy się dym 
na izbę, a na dworzu dym przylega do ziemi i po niej się 

ściele ; b) gdy w nocy kąsają mocno pchły; c) gdy słońce wej
dzie (schopyt sie) bardzo rano; d) gdy niema z rana rosy na 
trawie; e) gdy słychać (czuty) z drugiego sioła dzwony a po
tuk i szumią; {l gdy kury latają po grzędach (wyszkach); g) gdy 
pubacz huka o północy (puhaje na opivnicz); h) gdy kruki 
i wrony latają stadami, a wróble kąpią się; i) gdy jaskółki 
szczebiocz'ą i latają w kółko. 

65. Gdy na drzewach ukaże się w jesieni mniej liści żół

tych a więcej czerwonych, to zima będzie bardzo ostra (duże 

luta); - a gdy stoją słupem kłosy (stoja stoupu kołosońci) to 
mróz będzie trzaskający ( trisk uczy). 

66. Gdy się zrodzi w lesie na dębach żołądź (żułod' risnyj 
wrodyt), to na przyszłe lato będzie urodzaj na. kukurudzę. 

67. Gdy się dużo pcheł (błecha) w izbie rozmnoży, - to 
będzie urodzaj na hreczkę (bude risna hreczka). 

68. Gdy na Semena niema deszczu, to będzie zły rok. (Jak 
na Senyna. nyjde diżd, - to kiepskij bude rik). 

Sny. 
(Worożba DR son). 

Gdy się komu śni: 

69. Lud -wtedy mówią że "jakiś studene serce 
ważyt" (zimnica czyha). 
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70. Panna lub dziewka -mówią że to: pietnyci (pią
tek) i każą pościć. 

71. Pani- będzie nyd uha (choroba). 
72. Czolowi k szo lize dP.ś na horu - będzie się ludziom 

cłobrze powodzi(·, a jak w dołynn - to bęcłzie bardzo źle. 

73. Staryj czołow1k- to znaczy śwityj Nykołaj; to 
traba postyt.y i najmyty akaJbt do świtoho Nykołaja. 

74. Umarły (mertwec)- to niezawodnie (werymnic) się 

umrze. 
75. Ząb że wypadł -- to ktos z rodziny umrze. 
7G. Słońce - to bardzo dollrze, bo jakieś tepłe sercć. 
77. Miesić (księżyc) to mąż lub żona owdowieje. 
78. Deszcz - to będzie płacz, ktoś zapłacze. 

79. Woda czysta - to bardzo Jobrze, a jak niecz.vsta, 
to będą swary (kołot) w chacie. 

80. Ogie11 (wohoó), to złodziej ważyt (czyha)- i gore 
jakieś niedobre serce. 

81. Rola (rilc), -- to znaczy śmierć, bo spadkollierca 
czeka. 

82. Wojna- to będzie hryzota (kłótnia). 
83. Bójka (bijka) - to coś przybije, uderzy. 
S-1. P ł a c z - to będzie wesele, uciecha. 
85. W esełe - to bqdzie smutek. 
8G. Cerkiew - to człowiek zbiednieje, zubożeje. 

87. Ksiądz- to mówią iż czort droczyt-si (że sili 
czart targuje). 

88. Dzwony - to będzie jakaś wieść, listy. 
~~J. O b razy - to mówią, że będzie obraza boża i pokuta. 
!lU. Krzyż, - to l.!t;<lzie jakaś przykroE<\ zmartwienie. 
~Jl. ~Iiasto- to mówią, żuto BożyJ raj. 
!J2. Ulata (1lint) - jeśli nowy, to mów1ą że to gróu 

(h riu ). ; je~li :-;tary, to gospoda. 
\J3. Skrzynia, kufer (skrini), to bt:dzie umarły 

(myrtwec) 
U4. Czółno lub lHOlll (czowen, poron), - to mówią że bę

dzie trumna. 
95. Płótno - to czeka nas jakaś clługa droga, podrót. 
96. Koral e (korohvy) - to będzie dobra, kras u a po

ciecha. 



!59 

97. Kro w a czarna, - to mówią że śmierr. 
98. Krowy w stadzie - to pewnie ktoś umarł we wsi. 
U9. Woły - to będzie jalo1.ś dobra wola. 

100. O w c e - to wskazuje, jak wiele dusz potrzebuje na 
tym świecie ratunku. 

101. Konie - to będzie burza (buri), zawierucha. 
102. Pies, albo świnia, albo hadyna, -·to będzie jakaś 

napaść. 

103. Kury albo jaja, - to będzie troska smutek (żura). 

104. Ryba iywa, - to będzie zdrowie; - zdechła - to 
będzie febra (propasnyci). 

105. Wszy (wuszy), - to trzeba kłasty na loteriju 
i wijdut numera. 

l 06. Żyt o na polu , - to będ?.ie długi wiek iycia 
zdrowia. 

107. Kukurudza - -to będzie sprzeczka (hryzota). 
108. Jabłka lub gruszki (jabłuka abo hruszkie),- to 

będzie bójk!l, kułaki. 
109. SI i w ki - to będą sińce, siniaki. 
110. Wiśnie lub Czeresznie- to będzie krew (ale to 

sen kobiecy, dla kobiet sen). 
111 . Grzyb,- to dobrze, bo chut'by jakiej smutok 

mav czołowik, to rozwesylyt-si. (ob. Polmcw II ur. 488). 

Przesądy lekarskie. 

l. Włościanin ciężlq dotkni\!IY chorobą. posyła kogoś ze 
swojirh (żonę. córkę, syna i t. d.) <lo dworu, grlzie na zapyta
nie: jaką pacyent ma chorobę'? - posłaniec najcz<_?ściej odpo
wiada: ot koło serci t m l oj i t (mdli). Pacyent lekką tylko do· 
tkni((ty słabością , wyraża ~ię :;am o sobie: ne zmałlaju! 

gdy mocniej sic; czuje ellorym: n e rn u i, u! 
2. Nie ::,zukają rady lekarza i unikają apteki. jui. to przez 

oszcz~,;dno~c· (chyba ie rada i lekarstwo udzielone im zostanie 
bez11łatnie, co najcz<,:ściej bywa gdy je biorą ze d worn właści

ciela), już przez nieufność do obcych I n:-1. cói. mają to czyni(:'? 
\V!'!zakże, własna ich me<lycyna dostarcza im z licznych swych 

• 
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zapasów niemałą dozę babskich lekarstw, tem skuteczniejszych 
wedle ich mniemania, że uświ<;conych tradycyą wieków. 

3. Tradycya ta upatruje przyczynę chorób w bezustannem 
działaniu na organizm ludzki mnóstwa istot czy też duchów 
nadziemskich, które wpływając na ich powstanie, rozrost i prze
bieg w najrozmaitszy sposób, czynią go od siebie za wis tym, a od 
wpływu tego wyzwolić się chory niema prawa ni mocy. Swiat 
ów tajemniczy można dla siebie pozyskać, lecz za oddane przez 
siebie dobre czy złe usługi żąda on pewnych d:1.nin i ofiar; a żą
daniu takiet ... ; chory poddać się winien LJ:: ~ Z'Jmrania. Ztąd to 
wierzą, ~e wykupić się od chorób można uowtnicami i darami, 
lub naprowadzić je na siebie lub na. drugich przekleństwem 

albo złą czyjąś wolą, jakoby za. pomocą wyższej jakiejś potęgi, 

darami dla siebie pozyskanej, a wszystko to przy zachowaniu 
mnóstwa formułek drobiazgowych w słowach i czynach. 

4. Zdarza się tedy często, że chory lub chora zarzeka się 
(zarikajet sie) t. j. czyni obietnicę, że jeżeli wyzdrowieje, to 
pozbawi się pewnych przyjemności życia lub też wykonywania 
jakiejś miłej roboty. I tak: jedna z kobiet wbiła sobie igłę 

w dłoń i gdy lekarz zachloroformowawszy chorą, igłę takową 

wydobył, rek on walescentka z ar z e kła się, że już odtąd nigdy 
d l a s i e b i e szyć nie będzie w s ta wek włóczkowych czy li nara
mienników do koszuli. Przyrzeczenia tego dotrzymała święcie, 

wyszywając je tylko d l a dr u g i c h osób. Inna znów niewiasta. 
zarzekła się w skutek bólu głowy, że nie będzie prząść w piątki; 
wyzdrowiawszy, wynajdywała sobie co piąttk inną robotę, byle 
nie prząść. Na intencyę odwrócenia od swego dobytku zarazy 
wybuchłej między bydłem we wsi. chłop odrzekł się ptJae 
wódki przez pół roku, i gdy zachowało się od zguby, dotrzymał 
słowa 

5. Zioła te i niektóre moi:na wedle ~yczenia, na dobry !ul> 
zły obróci(: użytek. I1 u by stek (Leri~ticmn of(iciualc) jest ziel~l'l 
miłość wzniecającem. Lecz moi.na nim kogoś i reumatyzmu na· 
bawić, czyli: pidolety go (podlać go). Na ten cel, trzeba. wy· 
lai: troclH~ wody zaczarowanej (wywaru z lubystku) pod próg 
jego chaty przed wschodem sło1ka. (obacz także: Zbiór H'iiHlo· 
mośc~ do Antropologii wyd. p . .A.kad. Umiej. w Krak. 1877: 
Prowineyonalizmy z Stanisławowskiego przez prof. Parylaka 
str. 73: podlać kogo) Nowo~ielski: l.Jhai11a II str. 167. 
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6. n Wszelkie choroby i dolegliwości, jak w ogóle wszystko 
złe fizyczne, leczy tu lud najczęściej za pomocą zaiegnywań 

i zaklęć czyli przymowy, oraz środków i ziół w sztuce lekar
skiej prawie wcale nie uwzglt~llnianych, a takowe (jak twier
dzą) mają nierzadko moc sprowadzić po:i.ąda.ny skutek ju:i. w sa
mej chwili zaiycia. Ludzi umi~jących przy m a wiać, zwłaszcza 
od chorób dolegliwych, więc np. wid krykiw, wid lychoho
r.ziesu, wid kołog'by, wid merenu i t. p. (obacz ni:tej) jest 
h'rdzo mało, zwykle jeden tylko taki wróż czyli znahor zna
czniejszy na całą okolicę; a był nim około r. 1840 jakiś Hucuł 
w górach, któremu sztukę tę odkradł wspomniany wyiej Kośt' 

Semotink; po jego zaś śmierci (około r. 1878) pojawita się po
llobn&. znachorka w Korniczn. Większa nierównie liczba jest 
takich, gdyż niemal w każdej wsi znaleić ich można, którzy 
umieją przymawiać wid propasnyci, wid tryduchiw, wid 
babyciw i widukuszenia hadyny. Formułki tych przy
mówek bywają wyszeptane przy chorym nad jakimś przedmio
tem szybko i głosem cichym; znabory bowiem usiłują zachować 

je w tajemnicy. 
7. Przed ludźmi z intel!igencyi wypierają się jednak często 

swej sztuki. I tak np. wróż czyli znabor w jednej wsi pod Ho
rodenką (zwany tu także bob albo bożok) wypiera się aby 
le>czył kogokol wiek. Powiada on, liie wezwany do chorego, od
mawia. uad nim tylko pacierze nie zaś inne formułki (Otcze 
nasz, Błahoslowena Maryja i Wiru) na to, aby obok użycia le
karstwa doktorskiego, wezwanym także został i Pan Bóg na 
pomoc, co przecież nikomu szkody przynieść nie może. 

Leki i prezerwatywy 1
). 

8. Na większe choroby, mają na Poknciu lekarstwo często 
najniewłaściwiej zastosowane, zwane: hornec prewernuty 
(przewrócenie garnka). Jest to rodzaj bańki na wielkie roz-

1) Podobne podaje i Ks. Sofr. Witwicki: Przcaą.dy i zabobony Hucułów 
(Pamiętnik Tow. tatrza1fskiego), }{raków 1876, część II, str. 80. 
część I z r. 1877 str. 80. 

Pohcie. Tom lll. 21 
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miary. Kobiety biorą garnek zatłuszczony, nalewają trocuą 
wody by z niej wzniecić parę, wypalają go, i przykładają otwo
rem na żołądek choremu, w sposób jak to czynią cyrulicy z bań
kami. Bańka tak duża a mocno w ciało wpleciona, zaledwo 
oderwać si~ daje: często bardzo zdarza się że garnek rozbir 
trzeba, aby go orisadzić. Można sobie wyobrazić, jak mocnych 
pacyent doznaje bólów przy tej operacyi, i jak wybitne ona na 
jego skórze pozostawia ślady. (Czortowiec). 

9. Gdy ów h orne c nie pomoże, wówczas biorą siana 
z łąki czyli sianożęci nigdy nie oranej (cilyna pred wiczna), 
kładą je do trzech garnków, do czwartego zaś garnka rzucają 
i gotują ziarna z dziewięciorakiego zboża (np. z owsa, jQ· 
czmienia., żyta, pszenicy, kukurudzy, hreczki, prosa, grochu, sie
mienia lnianego). Wywar z tego zmięszany dają pić choremu. 

10. Zołotnyk (die Goldader, macica u Mazurów) cho
roba dość na Pokuciu pospolita, leczy się właśnie za pomocą 
przewrócenia wspomnionego garnka, po którym czerwone znaki 
długo jeszcze pozostają na ciele. Zołotnyk męzki (czołowiczy) 

trudniejszym jest do wylecze11ia nlż żeński (żenorzy). Chorego 
na zołotnyka, po operacyi garnka, należy położyć na piecu lub 
w sam piec ciepły wrazić, żeby się dobrze jef'zcze naparzył. 
Miejsce gdzie ból cierpiał, trzeba mu wprzódy wysmarować 

masłem. 

11. Na zołotnyka m~zkiego jest i inne lekarstwo. Robi się 

plaster z lubystku, mięty i kurzych tajniaków, i sma
żony na occie przykłada się choremu na pępek. Siedlisko bo· 
wiem zołotnyka jest kolo pępka, który gdy się wzburzy, mocno 
dokucza 1

). (Czortowiec). 
12. D z o ło t n y k. Twierdzą że każdy człowiek ma w so

bie d zol o t n y k a, którego siedzibą jest miejsce pod pępkiem. 
Lecz jeżeli kto coś ciężkiego podniesie, z wysoka. spadnie lub 
w inny jaki sposób bardzo się zdźwiga i sforsuje, to ów zoło· 

tnyk zsuwa się na dół. Jak rlługo człowiek w tak przykrem 
znajdować się będzie położeniu (zarówno mę~czyzna jak i ko-

') U Hucułów wyrażenie u a d s a d y v a i a (poderwał się) przypisywane 
jest jako przyczyna choroby wiewióra. Syfilis ma u nich nazwę t i l 
lub kil (kiła). 



163 

bieta, skutkiem czego dzołotnyk nie odnosi się jedynie do ma
cicy), tak długo dręczyć go i wzmagać się będzie i ta choroba, 
a dzołotnyk spuszczać się będzie coraz n iż ej. W celu przy
wrócenia go na miejsce pierwotne, baby-znachorki, smarując 

brzuch masłem, podsuwają go rękami na dawne miejsce i prze
wracają na pępku garnki. Dzieje się to w ten sposób, ~e naleją 

najprzód do garnka trochę wody, na tę wodę kłaclą trochę przę

dziwa, które zapalają w celu wytłoczenia. z garnka powietrza, 
poczem raptem garnek na pępek dnem do góry przewracają (sy
nopizma), i tak ściągnięty brzuch pod wiązu ją na jakiś czas 
płatkami. A przytern wszystkiem posługują się jeszcze i odpo
wiedniemi zamawianiami. (Ispas. Myszyn). 

13. Zołotnyk. Iwan Woroch w Jasienawie polnym po
wiadał, że w chorobie tej udał się rlo wróża czyli znachora 
w Obertyn;e, a następnie do jakiejś baby w Chocimierzu, ale 
ich prymowieje nic mu nie pomogły. Dopiero gdy poszedł do 
DaJeszowej na odpust, i tam się poradził jakiejś drugiej baby 
niewidomej, to ta mu przymówiła skutecznie i dała jakieś 

proszki, które chorobę usunęły. 
14. Na ból głÓwy. Żądają ahy ksiądz w cerkwi podczas 

mszy odczytał ewangeliję nad głową pacyenta lub pacyentki, -
za co się płaci 6-10 centów. 

15. Na krwotok z nosa. Z której połowy nosa krew pły
nie, z tej strony należy rękę podnieść do góry i tak ją trzymać 
aż do omdlenia. (Czortowiec). 

16. Na jęczmień na oku. Chory rzuca kilka ziarnek ję

czmienia w piec na ogień, i ucieka tak szybko z izby, by trze
szczenia i pękania takowych w ogniu nie słyszał. (Czortowiec). 

17. Bielmo na oku leczą też za pomocą przymowy, a oprócz 
niej, osobliwie bydlętom, kładą żywą ku m kę (żabkę). 

18. Zasypują takie bielmo t-abaką lub święconem biat
k i e m od jaja, wysuszanem i u tarteru na mąkę, a zmięszanem 
z również wysuszonem i utartem dziecięcero łaj n c m; tudzież 

uasypują w przeciwne oku ucho sol i i takowe zawiązują. (lspas, 
My szyn). 

19. Na ból uszów. Wydrąża się w cebuli dziurka, i w tę 
wsypuje się mączkę z utartego kminku (km e ń). Przykrywa się 
to odciętym kawałkiem cebuli i piecze kładąc w prysk (popiół 
ztńi~szany z żarzącym węglem). Wywiązujący się ztąd olejek, 



1fi1: 

wsącza się kropelkami do ucha chorego na strzykanie, lub głu 
chego człowieka.. Nazajutrz, po obmyciu czysto ucha, wkłada 

się w nie trąbkę z płótna woskiem nasmarowanego, i tę zapala 
z zewnątrz, by w uchu płonęła. Operacya ta jednak je~t bolesną 
i niebezpieczną. (Czortowiec). . 

20 Ból zębów. Od bólu zębów, czyli wirl boleczki ra.· 
tują się przymową. Na strikinie (strzechę?) rano naleiy 
wyjść do zagrody i czekać na tę chwilę gdy czarne bydle 
(czorna towaryna) zrobi łajno. L aj no to nale:ty przylepi<" w stajni 
do ściany by wyschło. Na suchem owem łajnie, do którego do
daje się samosiluoho śwyczenoho maku, kablinok i pa
wutyny (pajęczyny) z kutiw z pid ławyci, de sonce ni· 
koły ny hrije,- szepcze się tajemniczą przemowę, poczem to 
wszystko rzuca się na żarzące się węgle, by się kurzyło pod 
chory ząb '). tlspas). 

21. Ból zębów. Gdy umrze ktokolwiek, czy to mętczyzna 
czy kobieta, czy żónaty czy bezżenny, to się dowiadują (pyry
widujut) czy nieboszczyk był m i zy n ok ( najmłodszy lub naj· 
młodsza z rodzeństw a). Jeżeli był on mizynok, to te u, którego 
zęby lub głowa bolą, idzie do tego umarłego (wmyrcie) i ręką 
swą dotyka jego zębów czyli maca je (zamacuje) lub ręką 

jego zamacuje sobie zęby, mówiąc: aby tak myne zuby bo
lity, jak seho wmyrcie. I trafi się, że w istocie ból ten 
ustanie i do śmie1·ci już się nie ponowi. (od Horodenki. Ho
rodnioa). 

22. Na ból z~tbów (bil zubiv). Biorą czystego wosku i na
sienie z lulku (Hyosciamus), rosnącego po śmieciskach, i trą to 
albo tłoczą (trut abo towczut na płyti) siekierą, mięszają z wo
skiem, i zapalają (suczi) świeczkę, przewiercają w dnie garczka 
dziurę, kładą świczkę do lichtarza i nakrywają garczkiem do 
góry dnem, aby połowa była w samej dziurze, dno zaś nakrywają 
lejkiem blaszanym. i trzymają zęby nad lejkiem O ijka); kiedy 
się zęby dobrze parą ztąd idącą rozgrzeją i padają z nich ro-

1) Mówiliśmy wytej, na jakie clioroby e lut•: ludzkie paznogcie i włosy, 
kostki ze święconego wielkanocnego, szerllć z głowy psa, łajniaki ku· 
rzl' i gr~ie, sadło kocie i bocianie, pajęczynn, jaja., mleko, kopyta 
knt'1skif:', wszy i t. d . 
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baki (czyrwakie), wtedy pt·zykładają fig9 z prochem - a ból 
ustaje. (Gwoździecl. 

23. Na. ból zębów. Gotuje się ziele nimycia v. nimecia 
(lulek, Hyoscimnus niger) i parą z niego unoszącą się okadza 
się zęby chorego. (Olejowa). 

24. Na ból zębów. Do garczka kwartowego wsypuje się 

garść korzeni ze ślaz u ogrodowego, nalewa wodą do pełna, 

przykrywa pokrywą która się szczelnie oblepia, i gotuje kilka 
godzin tak, aby połowa wody wyparowała.. Gdy wystygnie, 
wlewa się dekokt ztąd powstały do flaszeczki, bierze następnie 
do ust i trzyma w nich przez kilka minut.. Powtarza się to do
póty, dopóki ból zębów nie ustanie. (Czortowiec). 

25. Na. ból zębów. Kawałek suszonej śliwki posypanej ob
ficie pieprzem, kładzie się na ząb bolący. (Obertyn). 

26. Na ból nogi lub ręki, co nazywają: r u k a m e n i s i e 
rozwyła,- noha sie rozwyła, jest środek sympatyczny, 
a mianowicie: pierwszy staw bolącego członka od pięści lub od 
stopy, obwijają czerwonym włóczkowym sznurkiem lub tak 
zwaną h ar a sówką (plecionką z czerwonej wełny), nigdy zaś 

z innej materyi i innej barwy. (Czortowiec). 
27. Na martwą kość (myrtwa kistka) na twarzy, ręce lub 

gdziekolwiek. Trzeba narąbać mło<lej os i ki jednorocznej (odno
litciu), obłupać z niej korę i dobrze wysuszoną spalić na popiół 
(popił), zrobić ług, w nim moczyć szmatkę, i wraz z mokrym 
popiołem przykładać na martwą kostkę, a po dwóch dniach 
zmięknie on a, przysiądzie się (prosiede s i) i zagoji. (od Ho
rodenki). 

28. Na nagniecenie (nabij) często na pięcie się wydarza
jące, a ropiące się i niebezpieczne. Gdy od spodu noga zacznie 
świerzbić i jątrzyć się, poboliwając i oddzielając· ropę (nary
waje hnoju), to wtedy prz,ykładają na nią łajno gęsie (husiczok) 
albo kwasu grysinego czyli z żytnych otrąb (huszczi z żytuoho 
grisu) albo surowe kartotle, a za pół doby noga polepszy się 

i wkrótce zagoji. (Olejowa). 
29. Wołok n o. Nierzadko pojawia się u chłopów w sku

tek ciężkiej pracy lub nieostrożności t. z. zanogcica za pal
cem t. j. opuchnięrie i bóle za pazn"gciem. Nazywają to tu w o
t ok no. Znaltor czyli wróż (worożbyt, boh) lub wróżka (wo· 
rożka) leczy to w ten sposób, że nad chorym odmawia. pewne 
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formułki (prymowieje). Przytern każe wróż przynieśr. szklankę 

wody i odmawiając pacierze, pociąga lekko palcem swojim po 
chorym palcu pacyenta, jakoby z tamtąd wyciągał włókno czyli 
nitkę (zapewne używa on do tego delikatnej przędzy). Chory 
mniema, że wyciąga on z palca jego ból wraz z owem włóknem, 
które to włókno jako drobne niteczki pływa potem na wodzie 
(nyteczkie pływajut po wodi). Dla tego-to mnóstwo tu i w oko· 
licy ludzi chodzi bez jednego palca, który amputować sobie 
byli zmuszeni. - (od Horodenki.- Jasienów polny. Głuszków, 
Toporowce). 

30. Na. wrzód (cziriek). Gdy się zaczerwieni ciało w miej
scu gdzie się robić ma wrzód, poczyna piec i dokuczać. i zbie· 
rze się taki guz (narwie tak u buflu) jak śliwka, wtedy biorą 
i pieką białą cebulę, i przykładają ją na wrzód. a ten od ~ e

buli zmięknie (stane mnikiej) Inni kładą mak zgryziony, zżuty 

(zniekany mak). 
31. Na wrzody, rany, różę i t. p. Bierze lekarz znachor 

małą lniankę (linec) z pakuł (powysma), przeżegna ją 9 razy, 
spala tuż przy róży czy ranie, i jako gorący szmat na nią 
przykłada. (Czortowiec). 

32. Na. rany, wrzody (do rani w, raniuJ przykłada siQ 
takie ziele zwane h n e h u l ki e, h n e w u l ki e czy m e h u l ki e; 
liście jego podobne do (liści?) fasoli, mają własność gojenia ran 
jak Dyachylum. (Czortowiec). 

33. Na rany przykładają także niektórzy masne-zile 
(wronie masło, Scdurn telephium). 

34. W celu pozbycia się krosty. należy do schid sonci 
w żywnyj Czetwer (w wielki Czwartek) w rici skupaty 
s i, i robią to często kros tą dotknięci, chociażby jeszcze lód był 

na wodzie. (ob Pokucie I str. 146). 
35. Na parchy czyli k o ros t. Gotuje si~ ciemierzyca (cze· 

mercci, Vcratrum) · z korzeniem i liśćmi · w garnku, przymięsza 
do tego trochę soli i siarki, i po użyciu przez chorPgo ciepłej 

kąpieli, smaruje się maścią tą całe jego ciało. (Cz01towiec). 
36. N a parchy i krosty służy także h ord o wy n a, roślina 

krzaczasta. 
37. Na ból w piersiach i zapalenie p l ue (płuc) zwane 

zrania, służy kąpiel do której wchodzą wywary z ziół: kadyła, 

szalwi i materynki. 
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38. N a reumatyzm. Oprórz żywicy i ziela odurzającego '), 
stu~y przeciwko niemu tak~e sadło z czarnego kota, lub 
z bociana. 

39. C z i esy. Jest wiara, i~ są pewne ch w i l e, w któ
ryc·h jE'śli kto coś poruszy, coś poclniesie, lub przypaclkuwo lekko 
się skaleczy, to okropnie to trzeba odchorowar, i wkrótce zgi
nąć-by mu przyszło, gcłyby mu się w właściwy sposób nie 
przymówiło! Formułka takiej przymowy nazywa się "pry
mowa wid łychoho cziesu", a wyszeptaną bywa przez zna
chora na wodzie lub na gorzałce (t. j nad naczyniem z nią), 
którą polem chory pije. A~eby zaś nic nie zaszkoclziło temu 
który idzie do znachora po przymawianie (albowiem znachor 
widzieć osobiście pacyenta nie potrzebuje), to przymawia mu te~ 
znachor n a rucie, którą sobie tenże na ten cel za pazuchę 
kładzie. Znachorów takich jest mało; jeden tylko na kilka po
wiatów, a był nim w !spasie wspomniony ju~ wyżej Kośt: Se· 
motiuk. Przymowa sama., jak wiele innych jest tajemnicą, i to 
tem wiQkszą, im znachor jest znaczniejszym, wi<;c rzadszym. 

40. Przestrach. Je~eli się kto czPgoś przestraszy, 
i nabawi drżenia czlonk(lw, to jedynie, jak sądzą, przymowa 
ocalić go może. Przymowa ta, równie jak i inne w tajemnicy 
trzymana, nazywa się prymowa wid perepołochn, i bywa 
wykonywaną na rucie, którą się w gorzałce wymoczy, i tę 

gorzałkę chory pije. 
41. K o l k a. Je żeli kogoś we wnętrznościach bardzo k tuje 

(ma kolkę), to może go tylko "prymowa wid kołog'by" oca
lić. Wykonywa znachor takową na wałowen (postronku) amia· 
no wicie: wiąże na nim guzy (węzły) tak długo jak długo 

przymawia. Wałowiec ten przewiązują potem choremu przez ra· 

1) llacąuet (Reisen dutrh die ni)rdl. f{arpathen, 1791, H, 202) mówi, 
że na Pokuciu znalazł roślinę: .nas , kopolische Bilscnkraut ( Ilyrls
cyamus scopotta L.) findet sicb hicr sowohl in der Ticfe, ais nueb in 
der angrenzenden Bukowina. Der Wallach braucht die Blatter und 
Wurzel zum Umscblag fiir das Gliederrcissen, ja a n ch z u Zciten in 
geringer Dosis inncrlich. Indessen ist nicbt zu zweifcln, aaas nicht zu 
Zeiten oftere das Tollkrant, so wie es ibm ohngefiir vorkommt, dallir 
gebraucht wird, wiewohl es mir nirgends in diesen Gegenden zu Ge
sicht gekommen ist". 
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mię nakształt dziobeńki (torebki, ob. Pokucie I str. 37l. Przy
mowa sama jest tajemnicą; powiedziano nam jednak, że treścią 

jej ma być wymienianie czy wypowiadanie robót dokonywanych 
około konopi od chwili wymłócenia. ziarnek z kołowatnyc 
aż do chwili uzyskania płótna. - (Ispas. Myszyn). 

42. Ból brzucha i niestrawność. Stabość .wid son
ci w" której symptomata są: rznięcie w kiszkach (riże duie 
w czerewi) i brzydkie odbijanie z żołądka, leczy się całkiem 

w ten sposób jak "wid kołog'by" opisane wyżej, z tą tylko 
różnicą, że wałowiec przewiązuje się nie nakształt dziobeńki, 

ale nakształt pasa; niewiadomo atoli czy treść użytej do tego 
przymowy jest ta sama co i poprzedzającej. (lspas). 

43. Przeładowany lub ile trawiący żołądek oczyszczają 

w ten sposób: Bierze się b z i n a (kawałek gałązki bzu), a. po 
odrzuceniu wierzchniej kory, trzymając· tę gałązkę do góry 
(mniej-więcej pionowo, tak jak rosła), zeskrobuje się połowę 

pliwki czyli błonki żółtawej na dół i daje się ją sproszko
waną w dekokcie łyżeczką od kawy choremu wówczas, gdy ma 
to lekarstwo sprawić rozwolnienie stolca; lub też skrobie 
się górną jej połowę ku gór z e wówczas gdy ma ono wzbudzać 
wymioty (Lud Ser. VII str. 248 nr. 111). 

44. Dyssenterya. krwawa (czerwinka.). Na uśmierzenie jej 
dają próchno z drzewa gruszy wsypane do kieliszka gorzałki, 

.lub też centuryę. (Obertyn). 
45. Dyssenterya. Daje się skrobaną z czeluści pieca pie

karskiego glinę, z izby w której nikt jeszcze nie umarł (szczo 
merciw ne buło); i to, daje się dzieciom zmieszaną z mlekiem, 
a. dorosłym z wódką. (Czortowiec). 

46. Wielka-choroba. Przymowa także może obronić wid 
z łoj i choro by (t. j. choroby ś. Walentego). Wykonywaną bywa. 
czy-to na szestełyni (zielu) która się potem gotnje i eborego 
czyli złu-eborobu majuczoho w wywarze z niej się kąpie; 

lub też, i to częściej, na kosteczkach które się koło świń
skiego mózgu znajdują, a które się po odbyciu na nich przy
mowy na mączkę potłucze, tej mączki na łyżkę weimie, nieco 
mleka doda, i ten preparat połknie. (Ispas. Myszyn). 

47. W ielka-cboroba. Należy uprząść dwie nitki z przę
uziwa na odlew, na wspak (na widliw) i jedną z tych nitek 
zmierzyć chorego wzdłuż od czubka głowy· do stóp, drugą zaś 
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w szerz t. j. w barkach. Poczem rano przed wschodem słońca, 

któregokolwiek dnia a najlepiej w s o bo tę (był e tylko nie 
w niedziełQ), iść z temi nićmi na rolę nie oraną nigdy (pred
wiczna cilyna). Tu układają się te dwie nitki na krzyż, a przy 
każdej nacina się nożem dwie równoodległe przykrawki czyli 
rysy t. j. z jednej i z drugiej strony po jednej rysie w ziemi, 
odległe jedna od drugiej na pót cala. Z pomiędzy dwóch tych 
rys wyskrobuje się nożem i wybiera ziemię wraz z nitkami. 
Potem należy iść do krynicy czyli :l,róciła, ztamtąd naczerpnąć 

niepoczętej (nepoczietoji) wody t. j. póki jej nikt jeszcze dnia 
tego z krynicy nie czerpał. Wróciwszy do domu, wsypać trzel>a 
ziemię tę z nićmi do garnka, wrzucić tam jeszcze poświęconego 
rozchodnika z wianka, nalać naczerpaną wodą. i przystawić do 
ognia. Gdy się zagrzeje, w lewa się ukrop ten do kąpieli przy
rządzonej dla chorego w cebrz.,ku lub wanience, do której 
w1·zuca się jeszcze i pierścionek ślubny. W samej już kąpieli 

ma się skutek tej kuracyi okazać; jeśli bowiem chory dostanie 
mnóstwo czerwonych plamek na twarzy, to wyzdrowieje; w prze
ciwnym. razie, gdy ich nie dostanie, umiera już w kąpieli -
(Czortowiec). 

48. Ukąszenie żmii. Wid hadyny służy przymowa, 
jak to jnż powiedziano w rozdziale o czarach (ob str. 139), 
a którą wyszeptuje znachor n a w o d z i e (nad miską wody). Tę 
wodę winien chory potem pić, lać w uszy, obmywać ranę i po
kropić nią całe ciało. Proszony o uctzielenie tej przymowy Kośt' 
Semotiuk, wyjawić jej nie chciał. Powiectział wszakże, że gdy 
gadzina ukąsi, to trzeba czemprędzej ranę tę zanurzyć do wody, 
i po ukąsr.enin mówić wciąż dopóki rana w wodzie się nie za
moczy te słowa: "Cy łoj, cy łojka'' (cy toj, cy tojka?) tpru! 
h o w! - a na ranę należy trzy razy wodą chlupnąć, - gdyż 

gadzina wże tak maje do sebe, że skoro ukąsi kogo, to 
biegnie zaraz do wody, a skoro się wody napije, to jej samej 
nic jni szkodzić nie będzie, lecz ukąszonego w takim razie 
wyleczyć ju7. prawie niepodobna. Gdy zaś przez wskazane wy
żej słowa, gadzinę się do miejsca .przyszczybe", t. j. prze
szkodzi się jej dostać do wody, skutkiem czego ukąszony prę
dzej ranę wodą. zamoczyć zdoła, to gadzina pęk u i e, ukąszonemu 
zaś w takim razie rana nie szkodzi i łatwo ją zagojić można. 

(Ispa.s. Myszyn). 
J'oAuc••. Tom UJ. 22 
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49. Na wściekliznę. Wystrzygają s z erś ć z głowy psa 
który pacyenta ukąsił, i chorego dymem z tej szerś ci podku
rzają '). (Czortowiec). 

50. N aj więcej jednak ma ją leków przeciwko f e brze , 
którą uosobiają, a która jak się zdaje, była tu kiedyś chorobą 

panującą 1
). Oto leków tych poczet. 

51. Propasnyci (febra) W nas ludy howori za propa
snycu tak, i każut szczo jiji je simdysiet gatunkiw. 1 można 
jiji łehko nabuty, cziesom najborszy tohdy, jak si duiy (bardzo) 
ryby choczy, bo każut czo wona du~y lubyt rybu~ abo czasom 
i wid wody i wid spanie i wid napoju, i tak czyryz toje 
duży trudno dla neji liku dibraty. (od Horodenki. Horodnica). 

52. Na febrę (propasnycie) jest aż 77 lekarstw. Jeśli pro
bując różnych środków, nie natrafi się na lekarstwo któreby 
pomogło, wówczas bierze się Jajko w skorupie gotowane 
i puszcza się na wodę rano przed wschodem słońca w sobotę, 

mówiąc do tego: Je was simdesi c t i sim, dajn wam śni
d a n i e w s i m 8

). Wymówiwszy te wyrazy, trzeba co tchu uciekać, 
nie oglądając się wcale po za siebie. (Czortowiec). 

53. Na febrę . P l i w k ą cienką z pod skorupy surowego 
jaja wziętą, zawija się palec lub dwa palce (a mianowicie 
czwarty i piąty czyli mały- mizenny). Pliwkę tę nosić 

trzeba przez całą dobę, dopóki nie przylegnie i podrze się, 

a wtedy febra ustaje. 

1) W gub. Charkowskiej w okolicy samego Charkowa, gdy pies wściekły 
ukl}si świnię, wtedy wycinają. szerść jeJ z miejsen ukąszonego i za
kładają między zawiasy u drzwi. W miarę otwierani11 i znmykmlia 
tych drzwi, uchodzie będz.ie i ów jad z szerści, i świnia powoli wy 
zdrowieje. Skutkuje to nawet i przy ukąszeniu człowieklł, o ile mirj
sce ukąszone ma zRrost włosów . 

') Włościanie blisko rzek mieszkający lub mają ~y stawy we wsi, uży 

waj!} dosc często kąpieli, która tet czasami hywa przy<" ZYIII! zazir
bienia i febry . Pływają. dobrze i czc;sto do pływania rzucaj1~ sir du 
wody głową naprzód: s trim-h o l o u (holowou, - kopf1ibrr). 

•) Schonwert: Aus der Oberp(alz, Sitlen etc. Augsb. 1859 III s. 282 
powiada: Częstokroc chory na febr~ (FriJra, Sr.hiittlcr) kluje 75 dziu 
rok w jajku, bo febry jest 75 gatunków, - i kładzie je potem w mro
wisko; jak skoro je mrówki zjedzą, eboroba ustaje. 
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5·1. Na febrę. Chory je na czczo 77 ziarnek surowego 
grochu i mówi: Je was siemdesit i sim, naj wam bude 
n a śni d a n i e w s i m. ( Czortowiec, Nieżwiska). 

55. Wid propasnyci leczy się także przymową, chociaż 
prócz tego, jak mówią, ma ona 77 l i k i w. Do nich należą na
stępujące: a) rzucają iabkę ku m ku w gorzałkę, którą potem 
chory pije; b) suszą końskie jądra, któreroi się chorego 
podkurza; c) podkurza go się też żydowski e m przykaz a
niem; d) toż samo i macą żydowską, którą się poprzednio 
wraz z własną paschą wielkanocną święci.- (Ispas . 
.Myszyn). 

56. W celu zabezpieczenia. się od febry, należy na Wiel
kanoc przed święconem jajkiem pokosztować p ok r z y wy którą 
święcą wraz z paschą i innem jadłem. (Kluczów). 

57. Na. febrę. Dają pić z wódką pokrzywę z ~robnym li
ściem (żyrucha), Urttea urms. Inni dają czosnek z wódką 
czyli łuk. 

58. Na febrę. Chorzy podkurzają się dymem ze spalonego 
kopyta końskiego. Dla mężczyzny biorą kopyto z klaczy, 
dla kobiety ze stadnika. 

59. Na febrę. Niektórzy sądzą, że najłatwiej jej się pozbyć 
przez użycie koński ego kopy t a, którym podkurzać czyli 
podkadzać chorego należy. 

60. Na febrę. Schwyciwszy żabę (złowyt żiebu), zawijają 

ją w płatek bielizny i noszą za pazuchą dopóki nie zdechnie, 
a wtedy febra p ok i e n y (zniknie). 

61. N a febrę. Bułka z której ksiądz kraje pro s k u r ki do 
ofiary (cząstka) rozdawana po Wielkiejnocy w Sobotę (w dzień 
Powody '), jest lekarstwem na wszelkie choroby ludzkie i by
dlęce, więc i na. febrę także. Cząstką taką podkadza czyli pod
kurza się chorego. 

62. Na. febrę Kostki od święconego mięsiwa (wieprzowego 
lub innego, prócz kury, która się nie święci i nie potrzebuje 
święcenia., dla tego, że wówczas kiedy prowadzono Chrystusa 

1) Wtedy każdy gospodarz lub go~podyni dRje księdzu po 4 pisanki, 
3 kołacze, słoninę, ser, masło i świeczkę woskową domowej roboty 
(urobić taką świćcę zowie się: tiwiczku sukRty). Dary te skłlldą. 
każdy na swą miseczkc i z nią pod11jc je dijakowi dla księdza. 
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na mękę, kura slarly stóp jego dobrze znaczyła odgrzebując je, 
gdy tymczasem świnia pyskiem je zacierała, zarywał a, -
więc potrzebuje święcenia i na nie zasługuje). Kostki te potłu

czone kładzie się na skorupę (czerep) na żarzący węgiel i rly
mem z nich podkurza się chorego. (Czortowiec). 

63. Na febrę. Na. s wietyj weczer (wigiliję Bo~ego Nar.) 
jest zwyczaj kłaść w buty świe~e wiechcie ze słomy (wichet'). 
Chodząc w nich, nie wyrzuca się ich aż do wilii 'l'rzech króli. 
Wtedy chowa się je, i nimi przed paroxyzmam eborego po,d
kadza. 

64. Na febrę. W wiliję Jordanu zrana, na czczo, robią 

w chacie 4 krzyżyki z mąki pszennej. Z ciasta tak urobionego 
maluje się palcem 4 krzyżyki na ścianach w izbic (na każdt:'j 

ścianie po jednym), 4 krzy~yki w sieni, a 4 na zewnętrznych 

czterech ścianach chaty. Ciasto to, gdy uschnie, zeskrobuje się 

nożem i chowa na lekarstwo od febry. 
65. Na febrę. Chorzy podkurzają się także rlymem z r 6 z g 

miotły, którą zamiatano cerkiew. Toż z koszuli, w której 
nieboszczyk wyzionął ducha. 

66. Na febrę. Gdy się trafi umarły we wsi, świeżo pogrze
bany, to wtedy radzą choremu na febrę, aby poszedł w nocy 
około godziny 9 tej lub l O-tej na nowy nieboszczyka grób i wziął 
świeżo-nasypanej z niego ziemi do rąk, z tern uciekał co siły 

do domu; i aby przed wschodem słońca (do schid sonca) rozpu
ścit (rozkołotyv) tę ziemię w wodzie i wypił ją, a febra zaraz 
tcząśc przestanie. (od Horodenki). 

G7. Na febrę. Przed samym paroxyzmam (gdy się rozpo
czyna zimno) napić się na gorąco słodkiego mleka, które 77 
razy zakipiało, - i położywszy się przykryć derką lub kołdrą. 

68. Jeżeli ktoś dostał febry od spania, należy, gdy za
śnie, rozbić mu nad głową garnek tło koryta, ażeby raptem 
się przebudził. -Jeżeli ją kto dostał od wody wypitej, to 
powinien dla wyleczenia się pić na siłę tyle wody, ażeby nią 
aż womitował. Jeżeli dostał od kąpi~Ii, to trzeba, gdy zaśnie, 
p olać g o zimną wodą, aby się nagle óbudzit, itp. ( S11nilta si
milibus). (od Kołomyi). 

G9. Na febrę. Chory kładzie się spać na ziemi, i gdy uśnie, 
d1·ugi człowiek zdrowy zajdzie po cichutku do izby, rozbija nad 
głową chorego gar n e k z wodą i ucieka, tak jednak, aby 
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chory, zbudziwszy się, nie zobaczył gu, bo inaczej febra prze
szła by ocl ~horego do zdrowego i chwyciła go się. Sądzą, że 

w ten sposób wystraszona, porzuca ona to miejsce na długo. 

(Gwoźrlziec). 

70. Na febrę. Gdy pacyent po paroxyzmie gorączki zaśnie, 

oblewają go nagle zimną wodą. Przebudzi on się ze strachem, 
lecz i febra także przestraszona mocno, ucieknie. (Czor
towiec). 

71. Na febrę. Idzie się od chaty licząc, na dziewiątą 

miedzę (czy takowa wypadnie w ogrodzie, czy na polu) i tam 
kładzie się spać. Wówczas febra przyśni się jako p a n n a; 
a wtedy winien się chory nagle zerwar z łożyska i uciekać do 
domu nie oglądając się '). 

72. Na febrę. Obcina ehilry paznogcie u rąk i nóg, 
a oraz ustrzyga sobie włos o w t. czterech stron głowy. Pa
znogcie i włosy kładzie w sprudllm.łe drzewo, zabija koł· 
ki e m, a potem ucieka jak naJpn;rłzej mówiąc· Obyś się nie 
wróciła, aż wtedy kiedy ja sam po to wrócę. (Aby sie ne wer
nnła. aż ja po sese pryjdu!) 

73. Na febrę Gdy inne środki nie pomogą, wówczas pa
cyent robi jar z e m k o z patyków, kładzie je sobie na szyję 

i stawa na ulicy w miejscu któn;dy duto przechodzi ludzi. Tym, 
na zapytanie: na szczo toto?- pacyent odpowiada: Aby 
to tak borzo pomohło (ażeby tak szybko febra opuściła, 

jak szybko nastąpiło zapytanie), t. j. żeby przez w s ty d, 
uciekła. 

') Spiridon Ostaazewski (Piu kopy sknzok, Wilno 1850) podaje pod tyt. 
T r y t l' a s t i (tn;y febry) co następuje. llelnyk jeden w Bnman!IZczy. 
zoie podsłuchał śpiąc w ogrodzie swym, jak w gęstwinie trzy febry 
zmawiały się na niego, by mu wpnść do łyżki, gdy będzie jadł trze
cią łyfkę mleka, z którem je oczywiście połknie, i wtedy nim 
dobn;e p otrząść. Nie w ciemię bity melnik, mówi do siebie: P ocz
kajcie! <tam ja wam sadła. Więc gdy miał wzią8<i t:~ecią łyżkę 

mleka do net, pochwycił torbę skórz11ną. (haman) i zamit..st zjeść, wlał 
mleko to do torby, torbę mocno n góry związał i w kominif' zawiesił. 
Tu złapane owe trzy febry poczęły rusZllć torbą ai sl~ cały komin 
trząsł, i błagać melnyka że-by je wypuścił, co tenże urz.yoił, wydo· 
s i wszy aoleone przyrzeczenie od tych trzech siostrzyc, źe ani jego 
samego ani rodziny jego nigdy jut napastować nie bę~ą.. 
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74. Na febrę. Albo też pacyent nabiera torbę kamieni 
i dźwigając niby ten ci«;żar, nosi go przy sobie. Ludzie widząc 
to zapytują jak wyżej: na szczo toto? i tęż samą odbierają 

odpowiedi. (Waryant do jarzemka). 
75. :Na febrę. Bierze się 9 krzaczków bar w i n ku, nalewa 

się go ś wie:iią wodą przyniesioną z krynicy i gotuje. Wywar 
ten daje się pacyantowi pi ć• przez 3 dni po 3 razy na dzień. 

76. Na febrę. Przez 3 doby moczy się w wódce piołun; 
piołunówkę ztąd powstałą dają choremu pić w czasie paro
xyzmu. 

77. Na febrę. Czasami daje się pic w wódce 3 wszy, a na
wet i 9 wszy (tak atoli, aby chory o tym specyale nie wiedział). 

W miejsce wódki siużyr może do tego i kamfina. 
7tl. Na febrę. Zjeść trzy razy dnia po kawałku małym 

chleba obwiniętego w pajęczynę. 
79. Na febrę. Można takie chorego podkurzać dymem 

z ~m ak u dzikiego (drieczy·mak, zdriczy-mak, widok). 
80. Na febrę ochrona. Kilka łokci jedwabnej białej 

wstążki, noszonej przy sobie ciągle, uwalnia od febry. 
81. Na febrę. Pójść do wychodka i tam cały przespać pa

roxyzm, w tym celu, aby znieważyć ową osobę (febrQ) co opę
tała. Rozgu iewana odejuzie, by wi~cej nie wrócić. 

Kobieta. Dziecię. 

82. Choroby kobiet. Gdy niewiasta jest brzemienną, 
wtedy przepowiadają że będzie miała chłopca jeśli jej sma
kuje jedzenie (jak jij pauyt jida), dziewczynę zaś jeśli jej 
takowe nie lSmakuje lub je wyrzuciła (widkienuła si). 

83. Również będzie miała c h ł o p c a jeśli na twarzy jej 
pokaż.1 się plamy , dziewczynę zaś jeśli twarz jest gładką , 

rumianą czy białą. 

84. .Sa poderwanie w eiąży. Gdy się płód spuści na dół, 

zapalaj1\ gorzałkę w misce i wrzucają w nią łupinę z cebuli. 
Kobieta staje na.d tą miską i po1lgrzewa się w miarę po · 
trzeby, - 1\.by płód poszedł w górę. (Czortowiec). 
· 85. Poród O(lbywają zwykle klęczący lub stojący. Czasami 
nawet wiodą połowicę inne kobiety pod pachy ją trzymając. 
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Przy ciętkim porodzie, oblewają matkę wodą, częstokroć zimu:~. 
(Pokucie I, str. 208). 

86. Zaraz po urodzeniu dziecka i za.wiqzaniu matce pępka., 

bierze ba ba (akuszerka) dziecię i trzymając na dół główką, 

bije jego nóżkami (stopami) po trzykroc o swołok izby (t. j. 
o belkę środkową powały czyli siostrza.n). Potem przeżegna. je, 
wykąpie w ciepłej wodzi'e i pokropi ciemię główki święconą 

wodą. Gdy dziecię jest płci żeńRkiej, wtedy kładzie do wody 
kąpielowej nieco miodu, mięty, wasylku, by pachniała nadal, 
była słodką, przyjemną i t. d. (Czortowiec). 

87. Na upławy. Bierze się od tkacza ujmę, czyli parę pa
semek nici kradzionych, spali się takowe, i popiół z tego daje 
się z wódką pić chorej. (Czortowiec) . · 

88. l\1eren. Rak. Wid merenu i wid raka osobliwie 
wewnętrznego, leczy przymowa. Meren jest to jakieś okropne 
poranienie (boleczka) pod skórą, bardzo CZQste na piersiach ko
biecych. Umiejący od tych chorób przymawiać znachor jest je
den tylko na całe Pokucie i mieszka w Bańkach czyli w Bani 
Berezowskiej. Przymowa sama jest sekretem; jednakże Fegir 
Babi u ki w z Ispasa, który żon!} swoją na me ren słabą cło przy
m<ń\'y woził, zauważył że znachor wziąwszy c z w órak (mie
dziak 4-ro centowy) na ostrze noża, zakreślał nau merenem 
w powietrzu kółka i mówił: "Abys si zaminyv w dzerno 
s i m e n n e, z s i m e n n o h o w pro s i n e, z pro s i n o b o w m a
kowe, na czetwero, na ośmero, jak dym!" Mówił też że 

zaczynał rzecz w imię Boże i modlitwą, poczem pytał się owego 
merena:: "Cy ty mel'en, cy ty merenyci?" lecz tak cichu, 
że żona Jego której przymawiał, nie słyszała, on zaś mając 

słuch bystry, zdołał je pochwycić. Z tego zatem co tu powie
dziano, widać, że słowa dosłyszane, nie całą jeszcze obejmowały 
przy mowę. 

8!) . Tryduchi. Powhulają, ie jeżeli ktoś niesie czegoś 

troje, jak np. wollę w trzech konewkach, lub jeżeli dwóch ja
dących. na jednym koniu prz.ejedzie koło kobiety b,ędqcej w ciąiy, 
albo spotka ją w (liii!I'Zek drogi, - to owo dziecko które ta 
kobieta urodzi, będzie chorować. na t r y 1lu c h i, którą-to słabość 

po~nać można po bardzo ci~żkim dziecka odJechu i po garbie 
jaki będzie miało na piersiach. (Ispas). 
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W celu usunięcia tej słabości, baba umieJąca w i d Lr y rl u
chi w prymowiety (każda co tę przymowę nader cieho wy
szeptywaną umie, w tajemnicy ją trzyma i przy śmierci dopiero 
córkom lub przyjaciółce przekazuje), niesie dziecko cło najuliż

szej gruszy, a idzie z nią i ktoś drugi wziąwszy z sobą świ
derek, którym w tej gruszy 3 dziureczki wywierca, jedn<t obok 
drugiej, a baba przymawia podłożywszy rękę niżej świderka, 

ateby jej na nią tych trzaseczek (mączki czy trocin) napadało, 

potem d wie skrajne dziurki kołeczkami zabijają, a średnią zo
stawiają niezabitą; z dzieckiem zaś i z temi trocinami wraca 
baba do chaty, gdzie robią i wsadzają dziecko do cieplej ką

pieli, podczas której trociny owe w kąpieli zamoczywszy, wy
ciśnie (wydusi) baba z nich dziecku do ust 3 krople wody. 'fo 
samo powtarzają dnia drugiego i trzeciego. (Myszy n. I s pas. 
Kluczów). 

90. Na przestrach (jak pyrypndyt si detyna) - biorą i ro
zdzierają koszulkę na piersiach (soroczku na hrudych), chuchają 
trzy razy w pazuchę i mówią: Bo h s to b o w! - A potem za
pytują dziecka, czego i kogo się przestraszyło, czy człowieka 

czy psa? - J eieli odpowie, że psa, to przed wschodem słońca 

wystrzygają kosmyk sierci psu między oczami i nabierą w mi
seczkę żarzących węgli (w myszczynu hrlmy), i rzucą z tym 
kQsmykiem w ogień i tern podkadzają to dziecię. - Lekarstwo 
to służy i starszej nawet osobie. (od Horodenki). 

91. A gdy się tak dalece kto przestraszy, że aż pam1ęc 

traci (szczo paronity ny maje), to biorą przed wschoden1 słoflca 

(do schid sonci) suchego ciernia. spalą ten cierń na węgiel 

(spale toto ternie na wuhle). A potem biorą nypoczytoji 
wody, i przewracają konewkę do góry dnem, leją na to duo 
trochę tej niepoczętej wody, stawiają na progu i każą prze
straszonemu patrzyć się w tę wodę, czy się w niej zobaczy? -
Poczem leją tę wodę na miskę (a witak syplut w mysku totu 
wodu), biorą tylim nożom (tylcem noia) i rzucają po węgielku 
(i kiedajut po odnomu wuhlykowy) mówiąc: ni raz, - ni 
dwa,- ni try,·- ni sztyry,- ni piet,- ni szist, -
n i s i m , - n i w i s i m, - n i d e w i t' - i wreszcie wskazując 

czy dziecina została przestraszona. (pyrypudżyna) czy urzeknięta. 

(zzidyna), dają jej tej wody napić się, a resztQ wylewają za 
pazuchę ( wisypajut w pazucho). (od Horodenki). 
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92. Kry ki. Twierdzą, że ~ą ?.li ludzie, którzy mają upo
dobanie na obce dzieci nasyłać t. z. kry ki. Więc tei trafia się, 
że gdy ktoś zły wyjdzie z chaty, gdzie małe dzieci zachowują 
~i Q spokojnie, tak zaraz dzieci te czy to przy piersi jeszcze 
zostające czy już odłączone, zaczynają płakać do tego stopnia, 
że nikt i niczem zabawie i od płaczu utulić ich nie jest w sta
nie, i niechybnie pomarły-by od płaczu, gdyby im nie przy
m ów i o n o. Przymowa ta atoli jest dla ogółu tajemnicą, a umie
ji\CY tę formułkę wid krykiw przymawiają ją na mleku (nad 
miską mleka) rzucając w nie ziarnka sie m i e n n e w liczbie od 
1 do 70 po trzy razy, tak, ie nim znabor czy znahorka. skoń
czy swe przymówienie, jui 210 ziarnek nawrzucał do mleka. 
Skoro się dziecko napije takiego mleka (które się przecedz& 
w celu oczyszczenia go od ziarnek), to wnet bywa wid kry
ki w wyleczonem. (Ispas. Myszyn. Kluczów). 

93. Przestrzegają bardzo, aby dziecko nie poszło spać gdy 
słońce zachodzi, bo jui przez całą noc spokoju nie da w izbie 
nikomu. (W nas ludy prystyrihajut swojt d i ty tak: jak soncy 
zachodyt, tu boży-borony, aby dytyna tohdy w tot czies lihła 

spaty; bo jakby zaspała. soncy w zachodi, to wże ciłu nicz ny 
dast spokoju w cbaki). - (od Horodenki). (Obacz str-. 150 
nr. 8. 16). 

94. B aby c i. Często też bywają dzieci dotknięte słabością 
mającą nazwę baby c i. Symptomata tejże są,: rozwolnienie io· 
łąclka, nadzwyczajny ból w brzuszku ( workotyt dute ta kłeko
tyt w czerewi) i bardzo smrodliwe odchody. Leczą tę chorobę 

czyli w i d w a. r i uj u t b aby c i w następujący sposób. Sypią do 
garnuszka garść popiołu lub piasku albo też krupek, dole waj" 
do pełna. wody i stawiają to do ognia aby skipiało. Gdy skipi, 
biorą garnuszek i przewracają go do miski dnem do góry, przy
tulają miskę w lewej ręce ją trzymając dziecku do brzucha, 
a wziąwszy w prawą rękę 9 łyżek, nóż, igłę, kułeszir (tłu

czek do kuleszy) i wrzeciono, uderzają zwolna t6m wszyat
kiero w dno garnuszka mówiąc: 

Koly-ste bAbyci, - to derżit'ai ławyci, 
koly-ste styski, - to derżit'si myski. 
Cy ste bAbyci zaspani, - cy-ste nasłani, 
cy-ste babyci giwoczi, - cy-ste paruboczi. 
Ja was kułeszirom widmiazuju, 

Pokwci1.- Tom Ul. 23 
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a łytkamy was widczirpuju, 
a yhłamy was widszywejo, 
weretenom widprideju. 

Ygit' (idżcie) sobi do Żygiw, ta do Paniw, w poduszky, ta w pe
ryny; tam wam ustełeno, - z taleriw sołodkij mid pyty, a (tu 
wymieniają imię dziecka lub w ogóle chorego) erszczeni-poro
dżeni (erszczenomu-porodżenomu) pokij (spokój) daty!" 

Albo też zamiast powyższego: 

Ygit sobi w puszczi, w lisy, de kury ny dopiwajut, de psy ny 
dobawkujut, de dzwony ny dodzwoniujut. Ygit sobi w more 
piskom perewertaty, erszczeni-porodteni (imię słabego) pokij 
daty!" 

Potem zlewa się tę wodę znowu qo garnuszka i przysta
wia się do ognia. a gdy skipi, to znowu przewraca się do miski, 
stawia na brzuszek i przymawia jak wyżej do trzech razy. 
Gdy tak 3 razy woda w garnuszku zakipi i 3 razy na niej się 

przymówi, strząsa (ska.pie) się z kairlej łyżki, z noża, igły, 

wrzeciona i kułeszira choremu po 3 krople tej wody do ust 
i kąpie się go w t.ej wodzie, którą następnie odnosi się w jakiś 
su ty c z (miejsce puste, odłóg). (Myszyn. Ispas). 

95. W zgrzanej deszczówce t. j. wodzie desz~zowej która 
spadła ze strzechy w cebrzyk podstawiony na sosze (s o c h a 
jest to jeden z 4 słupów ścian chaty), kĄpie się dziecko mające 
pryszcze czyli świerzb zwany kos z ula (po polsku tu: rofija). 
Po wykąpaniu dziecka, smaruje się ową koszulę olejem ze
m l e n y m. Olej ten otrzymuje się w ten sposób: Garnek prze
dziurawiony u spodu, a. zatkany i oblepiony gliną z wierzchu, 
napełniony lnianem siemieniem, stawia się na drugi garnek 
wkopany w ziemię, do którego spływa olej wywiązujący się 

z ogrzania wierzchniego garka obłożonego naokoło palącem się 

drzewem; ztąd olejem ziemnym zwany. - (Czortowiec). 
96. Żonwy (wrzody, zołzy?). Wid żonwiw, które jedy

nie za pomocą przymowy leczyć można, przymawia. jedna. ko
bieta w Myszynie. Gdy chore na. nie dziecko jednego gazdy, 
któremu dwaj lekarze w mieście Uak sam opowiadał) pomódz 
nie zdołali, powieziono do owej znachorki, i ta dopełniła taje
mniczej nad niem przymowy, - żonwy, w przeciągu trzech dni 
następnych przewaliwszy się wyciekły, i dziecko wyzdrowiało . 

..... 



PRZYSŁOWIA. 
(Prykazky). 

Z okolic ltołomyi. 

L Abo daj, a.bo widru. 
2. Baba. z woza, a kobyli łeksze. 
3. Baba - a desikiom (dziesięcioro) rada. 
4. Bajka si baje - a chlib si daje. v. rubaje. (od Ma· 

zurów). 
5. Bery Petre na rozum. 
6. Bez Boba ani do poroha. 
7. Bez muky nyma nauky. 
8. Bida z bidow taj lycbo. 
9. Bib pes poczerez owes, ta ny szkodyt ni psu ni wiwsu. 

10. Biżyt jak na sołonec. 

11. Błyszcz& soroczka. jak serdak. 
12. Byj łysz czer plit ny szpuriej. 
13. Boba wzywaj, a ruk prykładaj. 

14. Bob ny ks.raje laskow, a.łe łaskow. 

15. Bob wysoko - car dałeko. 
16. Bobaczewy gig'ko dytynu kołysze, a bidnomu szczipaje. 
17. Bobato dwa bryby w borszcz. 
18. Boże pomoży, a. ty nyboże ny łeży. 
19. Brat sobi rad, a sestra sobi nesła. 

20. Brecbaty, to ny cipom machaty. 
21. Boróń Boże wid skażenoji myszy. 
22. Byk wieży si woł6twodom - a czołowik słowom. 
23. Ce takie, szo lysz w ka.zci kazaty. 
24. Ce jak toji prykazki każut. 
25. Ce take, szo ani pryszyty ani pryłata.ty. 

26. Cbot' bida, to hoc! 
27. Cbodyt, byjby try dny ny jiw. 
28. Cbocz wygity durni, to podywysi w dzer'kało. 
29. Cbto rano wstaje, tomu Bob daje. 
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30. Chto pizno chodyt, tot sam sobi szkodyt. 
31. Ch to mastyt, to t jide. 
32. Chto w tebe kamenem, ty w neho chlibom . 
33. Chto potapaje, tot si j brytwy cbapaje. 
34. Cbto si ny wiwczyt (wyuczy), ny bude umity. 
35. Chto szukaje toj najde. 
36. Chto praweuje tot doma ny noczuje. 
37. Chto ny buw na torzi, tot ny zna.je szo po czomu. 
38. Chto bohato jist y pje, tot w rozum ny tyje. 
39. Chto mni wrik naj mni wzne, a. ty Frycku mene. 
40. Chto liki w chołogi, tot zymi w hołogi. 
41. Chto si wparyw na okropi, lot y na wodu duje. 
42. Chto jist kyty, to hadaje szo kożdyj takyj. 
43. Chto pid kym jamu hrebe, sam w niu pade. 
44. Chto bobato howoryt. tot mało tworyt. 
45. Chto ny posijaw, to ny me zbyraty. 
46. Chto hoden, tot ny hołoden. 
4 7. Ch to terpen, to t spasen. 
48. Chto ny robyt, ny powynen jisty. 
49. Ohto bresze, tomu łeksze, a chto prawduje, tot biduje. 
50. Ohto ny sto]it w ridu, ny gistane kolidu. 
51. Chto si 11awczyw pergity, ny może y w cerkwi terpity. 
52. Chto si wrodyw, musyt umerty. 
53. Chto pryjateli łyszyt w pryhogi, 

nywart, szo po · swiki chodyt. 
54. Chytryj jak łysyci. 
55. Czeszy gig'ka z ridka. 
56. Czies na cziesu ny stojit. 
57. Czestuj si, koły ki lude czestujut. 
58. Czija szkoda, tohoj hricb. 
59. Czerez babyni teleta, kieżko si wovkowy w horod 

podywyty. 
60. Czołowik horgije, jak mtt si dobre gije. 
61. Czoho si Iwanko ny nawczyw, toho si Iwan ny 

nawczy t. 
62. Czipaje si jak ślipyj plota. 
63. Czuże wydko pid lisom, a swoho ny wydko pid nosom. 
64. Czuże wydysz stebło, a ny wydysz swoje berweno. 
65. Czym dałsze w lis, tym biłsze drow. 
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66. Czuiymy rukamy dobre łyRz watru braty. 
67. Czuia praci ny hrije. 
68. Czym biłsze majesi, tym bibze cłloczesi. 

6!). Czemuyj jak !'~pyt, to jisty uy prosyt. 
70. Cyhan daw:si w towarysiwi powisyty. 
71. Daj - ny daj, a ny łaj. 

72. Daj holode hliba . 
73. Daj buzycy sina. szoby tycho sygita. 
74. I>aj rul<amy, - ta ne wichody z nohamy. 
75. Darowanomu konewy ny zazyraj na znby. 
76. Dełeko lyżieło - a malu uoliło 

77. De ty si wzie\' za skiY (stół s postola my! 
bo szcze starcim pywa, - l<oby cl10t' horivkie po 

porcyj (prypowidka). 
78. De ty ragi, tam ridko buwaj, 

a de ny ragi, tam y ny uawertaj. 
79. De tonko, tam szcze si j rwe. 
80. De pancka łaja, tam y suczka moja. 
81. De si pje, tam si lje. 
82. De rubajut, tam trisky je. 
83. Dobre moji żinci tak! - naj mene bjut. 
84. Dobre roby, dolJre butle. 
85. Dobri gity rodyczim winec, a ly('hi kouec. 
86. Dobre sarno si chwalyt - lyche pochwały nywarto. 
87. Dobre ryuu łowyty w kałamitni wogi. 
88. Dobre z watrow y w Petriwku. 
89. Dobre popyty, sko1·o je s i c z oho wchopyty. 
90. Dobryj wse durnewy brat. 
91. Do b ryj pan - wziew u gityj ch li b ta kynu w p sowy! 
92. Do mollO bereha wse prypływe jak ny hiwno, to bo-

daj (probaczte) usrana triska. 
93. Do kol10 si ny pje, naJ n.v każe: "Doure zdoruwji !" 
94. Do roiJoty ny syłuj, a do Jldy taki byj . 
95. Do swytoho Ducha der1,y si koi. ucha. a po swykim 

Dusi chody u kożusi. 
96. Dopik my aż rlo żywoho. 
97. Dowhi maje ruky. 
98. Dumav kit gazdu zzisty, ta sztryk speczy taj zabuv. 
99. Durnewy j Bih si ny protywyt 
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100. Durnewy j obitcienka myła. 
101. Durnewy wse wicznaja pamjit. 
J 02. Dytyna każe, szo by ta, a ny każe za szo. 
103. Dywy si napered sebe, ałe ny zabuwaj y poza sebe 

obzyraty si. 
104. Fajno - krasno, lysz koby si ny roztrisło. 
105. Fały mni rote, bo ki rozidru. 
106. Giekuju ty za lasku (abo, ny stoju ty o lasku), 

Kołys my oswytyv pasku. 
107. Giedyk ny gid. (Dziadek nie dziad). - Mazurskie. 
108. Hadky za boramy, a smert za płeczamy . 
109. Harazd bode, jak bida. myne. 
110. Hirko zaroby, a solodko zziż. 

111. Hla.ń na sebe, bnde s tebe. 
112. Hołodni kumi - wse chlib na umi. 
113. Hołod ny pan. 
114. Hołod to najmudriszcza. kucharka. 
115. Hora z horow si ny zyjde, a ny czołowik z czo-

łowikom . 

116. Hordym Bob roby poszczybaje. 
117. Horivku ny gla durniw wihadaly. 
118. Hoski (goście) pryjszły, a ryżki sze ny wkysły. 
119. Howory do bory, a bora borow. 
120. Howorył&, bałakała, - jichała, wezła-si. 

121. Howoryła nybiżeczka do sa.moji smerty. 
122. Howory z nym, koły win Nimec. 
123. Hony Feg'ko popry hrest. 
124. Hrajut myszy, koły kota nyma doma. 
125. Hrym, - szcziski w gim l 
126. Holukajut na mni jak na wo\'ka. 
127. Hyblujte - byblnjte a tato pryjde ta popra.wyt to-

porom. 
128. Ryta mucha., bo j tebe tato ożeni. 
129. Ja jemu za obrazy, a win myni za harbudzy. 
130. Ja siekoji, a win bontakoji. 
131. Ja z tobow swyni ny pas. 
132. Ja kota. w miszku ny kupuju. 
133. Ja jemu pokażu, de raky zymujut. 
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134. Ja ny wmiju ni pysaty ni czetaty, 
a mene chokie na popa kłasty. 

135. Ja do cerkwy, a ludy z cerkwy; ja do młyna - taj 
na kisz; ja do korszmy - a mene w lyce tris. 

136. Ja knmko do muky, a zibrij do ruky! 
137. Jak chto dbaje, tak y maje. 
138. Jak sopi postełysz, tak si wispysz. 
139. Jak skaże, szo sucho, to zabyraj si po wucho. 
140. Jak ki wydżu, tak ki pyszu. 
141. Jak si wede, to ny treba j pidhaniety. 
142. Jak czołowik swynowatyj, to szcze mu j Hawryło na 

ymnie. 
143. Jak yde z bory, to j worota wtwory. 
144. Jak ydesz w Lostynu, beryż chliba w fustynn. 
145. Jak do 30 rik ny żonatyj a do 40 ny bohatyj, 

to j nyma szo zaczynaty. 
146. Jak si ny widdam, to si j doma zdam. 
147. Jak na medwegi mała hałuzka wpade, to win mur

czyt, - a jak wełyka, to mowczyt. 
148. Jak cwyte bib, to kieżko za. chlib, 

a jak mak, to maj ny tak. 
149. Jak nyma rozumu, to j kowal ny wkuje. 
150. Jak ho prypecze, to utecze. 
151. Jak pryboryt do puszok, to pustyt. 
152. Jak ny ma ochoty, to ny ma j roboty. 
153. Jak pol ugije, to j pofajnije. 
154. Jak ki perejde z mug'my, to budesz z lug'my, 

a jak z tow, to z bidow. 
155. Jak trafyt na lik, to trafyt na wik. 
156. Jak trewoha, to do Boba 1 

_a po trywozi zabuv o Bozi. 
157. Jaka mamka, taka lalka. 
158. J akym wse z takym! 
159. Jake jichało, take zdybało. (Wart pałac Paca.). 
160. Jake korinie, take na.sinie. 
161. J akyj pomajbib, takyj podaj zdorow. 
162. Jakyj pan, takyj mu kram. 
163. Jakyj wiz, takyj perewiz. 
164. J akyj za welykyj, takyj zarozumnyj. 
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165 . • T ak o w mirijesz, takow ty widmirijut. 
166. Jak w czobold ny zafaczu, to w postoi i ny u traczu. 
167. Ihri~z dav, taj hiwno zziv. 
168. Jhhy Harasym, kobym mu pid nis pidnosyv. 
169. Jiż szo dajut, a roby szo każut. 

170. Jii, aby ty si cybany ny snyły. 
171 Jiż taj chwały, aby szcze dały. 
172. Jiż taj dywysi, aby ruij borszcz ny bnw po sełu. 

173 Kazała Fesi, szo obijde si. 
174. Kazav pan: "Kożuch dam", ta tepte jeho słowo. 
175. Kiehły medwegi do medu, ta obirwały mu wucha, 

a wid medu fist. 
176. Kieżko prokiw wody ptysty. 
177. Koby znakie, szo w kuma pykie, toby j gity zabraw. 
178. Koby bicia - hroszi budut. 
179. Koby (buv) cblib - a zuby si najdut. 
180. Koby żertuwaty, ta ny cboruwaty. 
181. Koby tot rozum pered jarmarkom, szo po jarmarci. 
l 82. Koby pofalyty, ta lysz ny nawroczyty. 
lb3. Koby ny zyma toby lito buło dowsze. 
184. Kobys my tak ny kiwna, tobym ty da. 
185. Koby polugita, a pokrasije. 
186. Koby jaka napast' - a hroszi musi buty. 
187. Koby zdorowie, - a hrichy budut. 
l ~8 Koho ny swerbyt, to t si ny czicbaje. 
189. KoliO ny prypikaje, tot si ny widsuwaje. 
190. Kobo ny bolyt, tot si ny ocbkaje. 
191. Kobo de ny prosie, bukom (kijem) winosie. 
192. Koho Bob cbocze pokaraty, to mu rozum nasampered 

widbere. 
193 Kołys ny perib, to ny peroży si. 
194. v. Kołys perih, to peroży si, a kołys n e perib, to ne 

beri si. 
195. Kołys hryb, to liz w koszil. 
196. Kołys ny wijt, to ny roby sprawu. 
197. Koly choczesz z buty s i pryjateli, to pozycz mu 

broszyj. 
198. Koly moje ny w ład, to ja z swojim nazad. 
199. Koły korowa teli lubyt, to j popid fist lyże 
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200. Kołys daw na juszko, dajże i na petruszkn. 
201. Kolys choronżyj, bug'ie choroszyj. 
202. Komu Boh pomoże, tot wse peremoże. 
203. Komu bude, bude, a kucomu bude. 
204. Konec giło chwalyt. 
205. Konie kujut, a żieba nohu nastawjeje. 
206. Kotiuzi po zasłuz1. 

207. Kowal kłepłe potyj tepłe. 

208. Kożdoji mamy dytyna kraszcza. 
209. Kożda soroka swoje hnizdo falyt. 
210. Kożda ruka d'sobi krywa. 
211. Kożdomu czes't myła. 
212. Kłyn si kłynom wibywaje. 
213. Kruty - werty, treba wmerty. (ob. Lva vm at ... 137). 

214. Krutyt si jak baba z Tymbałom. 
215. Krohorn durak, jak każe: "tak". 
216. Kody kyń - kyń, a wse hołym na pieto. 
217. Kody piszov Łeś, to wse o w es. 
218. Kody pide Teteri, wse ji hirka weczeri. 
219. Kody Teteri jdut, za nymy zołoki werby rostut. 
220. Kum ny swynia, ciłe jejce zzisty. 
221. Kupyty ny kupyty, a torbowaty wilno. 
222. Kydaje si jak mucha w okropi. 
223. Łapaje jazykom jak postołom. 
224. Łeksze wkrasty, jak kupyty. 
225. Lipsze z rozumnym zahubyty, jak z durnem najty. 
226. Lipsze ny obitciety, jak słowa ny· doderżity. 
227. Lipsze swoje łatane, jak czuże chapane. 
228. Lipsza sołomniena zhoda, jak zołotyj proces. 
229. Lipsze - jak jakys kaza w - kraszcze, jak po-

hancze. 
230. Lipsze krywdu terpity, jak krywdu czynyty. 
231. Lipsza synyci w imeny, jak żurawal pid nebesamy. 
232. Lopatow mu rozumu w hołowu ny nakładasz. 
233. Lubysz mene, lubyi y moje. 
234. Luby, jak tot kazav, - ny luby Pyłype Naskiu. 
235. Luby iinku jak duszo, tresy neju jak hruszu. 
236. Lyche dobroho ny lubyt. 
237. Lysz do Y li, dobri biliji. (o b. Pok..cit 11 nr. 488). 

Pok~<oie. Tom Ul. 24 
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238. I~ysz d w i czelidyni buły dobri - ta od na umeł'ła 

a !lrnha des propała, szo ny moż najty. 
nn. Majetol• to ptach - pnstysz ho, połetyt. 

240. :Mi\teńkij, ale ważnańkij (jak dukat). 
241. )[ ilV p es chat u'? 
242. l\Iamu masty medom, a mama hiwnom wonieje. 
~43. ~łencze howory a biłsze twory. 
:!44. Mencze nas - menczyj hłas. 

245. ~lertwoho z lu·oba ny wertajut. 
246. ~lertwi po świki ny chodie. 
247 .• \licha.jło! Jivby borszczu - ny fajno; - a peroha 

c hot by j d w a; a g i wczyna - ba, ba, ba! 
2·j8, ~Ioszenka ny kirnyci, a lll'oszi ny woda -

wiberut si a~. tło dna. 
24!1. )fo,·czy jazyczk n, ta budesz jisty kaszko. 
250. jJudri holowi dos't uwi - try słowi. 

2fJl . .\ludryj git'ko, bo staryj 
252 . .\ludryj Polak po szkogi. 
253. Na koho Boh, na toho j lude. 
25-1-. Na szczo byk nawyk, za tym y rycze. 
':!55. Xa złogiju sziepka horyt. 
25ti. Na pochyłe derewo y wiwci skaczut. 
2:">7. Na krute tlerewo treba krutoho kłyna. 
2;)8. Na bisa wirubaj y piv lisa - to bis bisom, a lis 

lisom. 
25\J. Na durniw ny oriut' ny sijut - a wony samy si 

rodi. (od .Mazurów). 
~611. Na odnim ruiscy y kamiń porostaje. 
261. Na czużyj rowm ny spuskaj si. 
262. Na kpy, aby si taki durni dywuwaly jak ty. 
263. N a stoli ny ma lll'anyci. 
264. Na kułak uy ma zwozdeczki. 
265. Nabrav jak durnyj onucz. 
2uG. Nabra' jak wit na roby. 
267. Nadnvsi jak wosz na morozi. 
268. Nahynaj derewo potyj mołode. 
2!i9. N agi ja v s i gid na mi d, ta bez weczeri s paty l eh. 
270. Namotav sobi na nis. 
271. Najszov sokyru za ławycew. 
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272. Najszov czyrnec klubok, - ne wtiszyv si, 
a jak zahubyv - to ny zasmutiv si. 

273. Naj si toho ny bażyt, szo si chaty ny derżyt 
274. Naj uże wimełe koły nasypav. 
275. Naj Bob prostyt, koły kortyt. 
276. N ajko czija baba bude wij tom. 
277. Najko naj jakos to bude. 
278. Napal ho psijim pyskom! 
279. N aprieła. kitka pivtora mi tka, 

a kit si rozihrav, taj to pirwav. 
280. N apyszy sobi to na czoli. 
281. Nażeny (napędź) komu rozum do hołowy. 

282. Niczo mu ny wgijesz - widresz mu oczy a win dy-
wyt si sra.kow 

283. Nichto ny znaje, szo ho czekaje. 
284. Nichto ny znaje, czije zawtra. 
285. Nichto ny znaje, szo nad nym wysyt. 
286. Nim sonce zijde, rosa oczy wijist. 
287. Ny bere-ho-si jak boroch do skiny. 
288. Ny bojit si mokryj płowy a hołyj rozboju. 
289. Ny bude łysyj w raju. 
290. Ny bude z toji muky chliba. 
291. Ny byj - za. żywoho biłsze bude. 
292. Ny byj - ałe wpered pochowaj toty szos pobyv. 
293. Ny czyny toho druhomu, szo tobi ny myło. 
294. Nydawnoro si poparuboczy,·, a wiem, probacziejte, 

hi w no roztołoczyv. 

295. Ny daj Boże szcziski a daj rozumu. 
296. Ny daj durnawy niż w ruki, bo sobi pałci wtne. 
297. Ny do wika kalika, alej ny do smerty pan. 
298. Ny dureń to a. to wihadav. 
299. Ny fa.lysi mudryj rozumom a dużyj syłow. 
300. Ny fajno, ałe korystno. 
301. Ny hałasuj, bo si wda.wysz. 
302. Ny hraj kitka z psom, bo kitka wdre a pes taki 

ukusyt. 
303. Ny jdy na hlybokie, koły ny uroijesz pławaty. 

304. Ny jdy w wodu, - jak ny znajesz brodu. 
305. Ny jdy meże Jucie, koly ny znajesz świtowy ładu. 
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306. Ny kłady zdorowu hołowu pid jewanhełyje. 
307. Ny kłady palci meży dweri a odwirok. 
308. Ny kłyny-si -- ja tobi j tak wiriu. 
309. Ny kitko pywa, kilko dywa. 
310. Ny kiłko świta, szo w wikno wydko. 
311. Ny kilko lndyj, szo w naszim seli. 
312. Ny każy: hoc! potyj-jes ny pereskoczyv. 
313. Ny każy durnewy: "zabzdy," bo win si taki wsere. 
314. Ny kożde derewo jablinka. 
315. Ny kożda mama dla swojich gityj odnaka. 
316. Ny kieżko zamoczy na słaboho. 

317. Ny kieżko na bidu perejty. 
318. Ny kisz si z czużoji pryhody, boj sam w ni buty 

motesz. 
319. Ny kwap si, bo j tak ny rano. 
320. Ny linuj si rano wstaty a molodo nawczyty si. 
321. Ny lysz napysav, alej zapeczietav. 
322. Ny mała baba kłopotu, ta kupyla sobi porosie (pacie). 
323. Ny mav wowk czym, ta wsrav si łyczim. 
3Z4. Ny ma bajki bez prawdy. 
325. Nyma· z ceho niczo - treba jty po mamu abo po tata. 
326. Ny maje syty, jak zajac fosta. 
327. Ny maje czesty jak pes seredy. 
328. Nyma seła bez bołota. 

329. Nyma ryby bez osty -- a czołowika bez złosty. 

330. Ny na kożdim wesilu płeszczut. 

331. Ny odyn pes zwe-si Hrywko. 
332. Ny odnako za dełeko wid rizdwa do wełykodni, jak 

wid wełykodni do rizdwa 
333. Nyprawdow świt prejdesz, ałe nazad ny wernesz si. 
334. Ny posmije-si ubrane, ale (probaczte) usrane. 
335. N y pi z no szcze krasno chodyty - koby w ~zim. 
336. Ny pomoże krukowy myło - a wmertomu kadyło. 
337. Ny perszyj raz Ywan bidnij. 
338. Ny pomoże j swityj Boże. 
339. Ny pchaj psowy w rot ruku, bo wkusyt. 
340. Ny prodawaj szkiru z żywoho medwegi. 
341. Ny probuj w durni rozumu. 
342. N y ri wuaj-si swynia do konia! 
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343. Ny roby si duże dobrym, bo ki swyni rozjigie. 
344. Ny stane szkirki za wiprawku. 
345. Nystaje mu tretoji doszki w holowi. 
346. Ny schogi mu si kińci do kupy. 
347. Ny sztuka wbyty kruka, ałe sztuka tywoho jmyty. 
348. Ny treba mini kłopotu na zdorowu hołowu. 
349. Ny toto złogij, szo wkrade, - ale tot, szo ny wmije 

dobre schowaty. 
300. Ny tot bobatyj, szo bohato maje, - ale tot szo mało 

potrebuje. 
351. Ny tak bolyt jak horyt. 
352. Ny takij gig'ko strasznyj jak ho ma.lujut. 
353. N y toto czerwaky, szo my jich jimo, - ale toto, szo 

n a s bud ut jisty. 
354. Ny tiukaj na neho, bo wtecze w lis. 
355. N y t w oho ja bat'ka syn. 
356. Ny uważieju na psa, ałe czij pes. 
357. Ny wsi na neho. - Abij na neho! 
358. Ny wse zołoto, szo si śwityt. 
359. Ny wse w Seredu Petra. 
360. Ny wir' a mir. 
361. Ny wir , bo z wir; - jak ny wkusyt, to bodaj na-

straszyt. 
362. Ny wir mu jak psowy. 
363. N y wmyraje s i bez ch li ba ałe wid chliba. 
364. Ny zaminievby ja swoju bidu za czużyj barazd. 
365. Ny zarzipaj hyda - ny bude bida. 
366. Ny zaczipaj hiwno, bo bude woniety. 
367. Ny za.pride do Ili, to ny bude u młyni. 
368. Ny znajuczy (ny spytawszy) brodu, ny pchaj si u wodu. 
369. Ny zajitdżiej łoszi. 

370. Ny zijde si Wełykdeń z Rozdwom. 
371. Obijde si cybanske wesile y bez ma.rcypaniw. 
372. Obitcitmka - nydanka., a durnewy ragiśk. 
373. Odnako wysity za odnu cy za obi nohy. 
374. Odnakoby wmyraty cy _teper cy w Czetwer. 
375. Oj ty bładkoji szcziski! 
376. Oj moroz, moroz - Boże ho na.mnoż . 

377. Oj ty maczuszyna dytyno! 
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378. Oj furdelyt - jak chlib uzdryt, 
a jak kimak1 to maj ny tak. 

379. Ot ces swit jak makiw cwit -
nyni żyjesz 1 za.wtre boyjesz 

380. Ot naharlav kozi smert. 
381. Otak pes si wsrav w ohirky - ta ohirky spaskudyv1 

a. rosił czystyj. 
382. Ot krutyt jak na werkluzi. 
383. Ot płete kosza.łky - opałky. 

384. Ot szukaje sobi kozeri. 
385. Ot tełenyt ni sikoji - ni takoji. 
386. Ot tak ni z seho ni z toho1 - pal oden druhobo. 
387. Ot take to giwoc~e1 szo szurkaje chto chocze. 
388. Otos my dobra nawezła! 
389. Ot bil mo okowy ny szkodyt 1 - lysz kiłko, szo ny 

wydyt 
390. Owwa! szo my zrobysz - pidpalysz my chatu 1 koly 

ji ny maju. 
3Dl. Pantruj nosa swobo, ny prosa. czużoho. 
392. Pasuje jak hurbatyj do skiny. 
393. Paskuda jegomośk'! ohyda jimośk'! 
394. Pchaje si jak swynie pid czołowika 

395. Pere jazykom jak prannykom. 
396. Pes bresze, witer nese. 
397. Pip w dzwin, a gitko w klepało. 
398. Pip lysz raz kazanie każe. 
399. Pidhołyv y bez bryczie (brzytwy). 
400. Piznaj sebe1 bude stebe. 
401. Pizna.ty durnoho po smichu jeho. 
402. Piznaty pana po cholewach. 
403. Piznaty bidu y sered bołota. 
404. Pidsiv jak kit na mysz. 
405. Płete nisenitnyci. 
406. Pobiliv jak trawa na morozi. 
407. Podaj my na picz koczerbu1 ta ty dweri new utworiu. 
408 . Pokazuje bruszky na werbi. 
40!). Powołeńky - ny wzawod 1 bo bolowu wiomysz! 
410. Posij ridko, ta wrodyt si git'ko. 
411. Pomirku wav ho i& welykyj dureń 
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412. Porożna boczka hudyt, a powna movczyt. 
413. Porozchodyly s i jak żygi w ski kosari. 
414. Pokicha-by z neho buła, koby lysz ny wmer. 
415. Porożnow torbow po hotowi wdarenyj. 
416. Potribnyj jes my do cbreniu. 
417. Prawda w oczy kołe. 

418. Pry posti dobre zbuty hoski. 
419. Pro mene, taj pro moji gity. 
-:1:20. Pro odnoho Wasyle - bude wesile. 
421. Propav jak pes w jarmarku. 
422. Pryhoriło aż do puszok. 
423. Prypyv-si jak kliszcz a.bo pjewka. 
424. Pryjde koza. do woza.. 
425. Pryjde na. kinckyj {koński) wełykdeń. 
426. Psowy odnako chot' y na Boha. brechaty. 
427. Pes y chlib zzist y za. ruku wkusyt. 
-!28. Pyszy - propało! 

429. Pusty psa pid skit, a win wilize y na skił. 
430. Rada duszie w raj, ta. hrichie ny puskajut. 
431. Raz si wrodyv - raz umre. 
432. Razom y stryże y holyt. 
433. Robyt jak za napaśt'. 
434. Roby dumewy dobre - luby mu żinku, a win sze si 

j serdyt. 
435. Rozibrav-si jak do rosołu. 

436. Rozłekiło si jak łypowe klyni. 
437. Rubaje jak forost. 
438. Ruka ruku myje, aby obi buly bili. 
439. Sam sy hra.ju, sam ta.ncuju, sam sy czoboty pucuju. 
440. 8ereda boski widhonyt. 
441. Sieg' kamenem, ta movczy. 
442. Siv na. zemlu taj nohy spustyv. 
443. Skaczy wraie, jak pan każe 
444. Skrywyv-si jak Sereda na. Pietnycu. 
445. Smolini maje ruky -- treba si stereczy. 
446 Soroka z koła a desit' na kił. 

44 7. Soło mo w topyła, horszkom wodu nosyła, 

ta takyj si chlib udav, szo pid szkirow kit si hrav. 
448. Sposobom bat'ko sztany wsra v. 
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450. Spyt taj dywyt si . 
451. Stało na juszku, a ny stało na petruszku. 
452. Stav jak dureri na wesilu. 
453. Stav my kistiow w horli . 
454. Stereżenoho Bob stereże . 

455. Swidczyt si cyhan swojimy git'my 
456. Swoja chata - swoja prawda. 
457. Swytyj, kripkyj - swytyj Boże, 

Jak zapłatysz, to pomoże . 

458. Swytyj weczir śwytyvby si, 
a Wełykdeń ny snyv-by si. 

459. Swityt oczyma jak kahancimy. 
460. Swyszczit teper, jegomośt, w pałci. 
461. Sus - nasus - dwa na kupu. 
462. Sydy tycbo, ny rypaj si. 
463. Syrota - a rot jak worota. 
464. Sytyj bołodnobo ny znaje. 
465. Szcze si tot ny wrodyv, szoby wsim dobodyv. 
466. Szcze y w moje wikonce zaswityt sonce. 
467. Szcze Bob ny wse rozdav, szo mav. 
468. Szcze j jemu Bob ny widpowiv. 
469. Szinuj bory j mosty, budut cili kosty. 
4 70. Szinowa vszy s kił taj ław u, taj rot t wij jak ch ola w u. 
471. Szkoda chodu - do postoho rodu. 
472. Szo chto wynen, widdaty powynen. 
473. Szo chudcze, t~ prudcze. 
474. Szo bolyt, to ny swerbyt. 
475. Szoby łycha ny znaty, 

treba swojim piubom taj na swoji nywi oraty. 
476. Szo durnyj robyt - wodu mirije. 
477. Szo busto, to ny pusto. 
478. Szo komu, a ślipi kurci wse snyt si proso. 
479. Szo maje wysity. to si ny utopyt. 
480. Szo majesz zroby ty za w tra, to zroby nyni, 

a szo majesz zisty nyni, to zzit zawtra. 
481. Szo mołode, to zołote. 

482. Szos nawaryła, to pojiż . 

483. Szos nakołotyv, to wipyj. 
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484. Szu uy twoje, toho ny rusziej. 
4ti5. Szu ny waryty, to y w lwrnec ny kłasty. 
486. Szo prawda -- to ny hrich. 
-187. Szo pach n e - to ny wanieje. 
488. Szo zaterłygav, to prołygav. 
489. Szo z woza wpało, to propało. 
490. Szukaje sobi prykluczky. 
4\.Jl. Szyła w miszku ny utajisz. 
4!J2. Szyty - poroty, aby buło biłsze roboty. 
493. Ta jakby rachuwav syr taj masło, toby nikoły pero-

hiw ny jiv. 
494. Ta jakby wse dobre buło, toby my za Boba zabuły. 
495. Ta jakby ny buło bidy, toby ny znały szo to harazd. 
496. Ta jakby ny buło lychych, toby ny znaty kotre dobri. 
497. Tak bresze, szo aż rnu si spid nosa kuryt. 
498. Tak haruje, jak czornyj wił. 

499. Tak ho lubje, jak psy gida. 
500. Tak ho terpje, jak sil w oci. 
501. Tak mui mamko chłopci lubji, szo aż za mnow kami-

niem furiejut. 
502. Tak mu fajno, jak swyny w jarmi. 
503. Tak si rozumije, jak hłucha w tancy. 
504. Tak si zawstydała, jak ta kobyła, szo wozok pe-

rewerne. 
505. Tak si naduv, jak wosz na morozi. 
506. Tak si rozumije, jak s wy nie na percy. 
507. Tak uruba v, jak umiryv (wymierzył) ; ni stało, ni ly-

szyło si. 
508 . . Tak. by m ni ny wdaryv jak sebe w oko. 
509. 'fakby si zdav, szo a:t; si molyt. 
510. Takyj biłyj jak cyhanckyj tato. 
511. Takyj durnyj, szo at si krutyt. 
512. Takyj ma.jesz jazyk, szobys si nym po sza.ci wikieła. 
513. Takyj potribnyj, jak z hiwna bakih. 
514. Takyj potribuyj - jak dira w mosti. 
515. Takyj potribnyj, jak za grejcar pes. 
516. Takyj staryj, szo aż mu hryby z sraki rostut. 
517. Takyj za rozumnyj, jak Fyszkiw kiń. 
518. Takyj za du~yj jak pawutyna.. 
l'llbo••· Tom IJI. 25 
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519. Takym ks.raj Boże po wik. 
520. Tam dobre de nas nyma. 
521. Tebe jak to puste zile, de ny posij, tam si wrodysz. 
522. Tebe ani z sobow ny bery, ani doma ny łyszy. 
523. Tecze mu z nosa krow, ałe biła. 

524. Tepło! szo te be taj potrisaje. 
525. Teper ny Petriwka - dwa razy howoryty. 
526. Tohdy chorty hoduje, jak na polowanie jide. 
527. Tohdy dry tylko, koly widstało. 
528. Tohdy ho uzdrysz koły swoje wucho. 
529. Tohdy si widdasz, koły na moji dołony wołosie wi-

roste. 
530. Tohdy si za brybarny chodyt, koły rogi (rodzą). 
531. Tohdy umre, koły mu sraka zastyne. 
532. Tohdy zaboworyt, koly rak swysne. 
533. To taka prawda, jak wosz kaszłaj e. 
534. To znaczyt jemu kilko, szo psowy mucha. 
535. Trafyła kosa na kamiń. 
536. Trafyło si - jak ślipi kurci dzerno. 
537. Trafyv jak kołom w plit. 
538. Trafyv si knpec na girawyj hornec. 
539. Treba kilko kusaty, szoby moź prożerty. 
540. Treba jisty dzełeni, nim prystyhnut. 
541. Treba swojim płuhom taj na swoji nywi oraty, cho-

kivszy bidy ny zna ty. 
542. Trebaby si horocbu najisty, szoby z tobow howoryty. 
543. Try dny ny ji>i,, a weseło dywysi. 
544. Try dny chodu, a do obid praznyku. 
545. Tyć mugiu w ripu. 
546. Tyćho cyt l taj dosyt'. 
547. Tycha woda beraby łupaje. 
548. Tykaje sobi piri, a.łe wno ny cbocze mu si dertiety. 
549. U Boba wseho powno- je szo dawaty. 
550. Ubery j peń, ta bude podobań. 
551. Ubytyj na wynne jabłuko. 
552. ·u czelidyny dowhyj wołos a korotkyj rozum. 
553. Uczipyv si, jak pienyj plota. 
554. Udar' u skił, a nożyci obzywa.jut si. 
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555. U koho neńka , u toho soroczka biłeńka - y hołowka 
hładeńka . 

556. U neho hadok, jak u psa stetok. 
557. Ujszov tuczi ta buri - lysz ny ujszov pbhanych rnk. 
558. Umer taj noby zader. 
559. Usrav si, a ny dav si. 
560. Uszczedry mnia, da poju ty; - zapłaty my, to - j 

pidu ty. 
561. Utru ja jemu tabaki l 
562. U woła wełykyj rot, ta szo - koły howoryty ny może. 
563. Uzdrita baba muda, a ny wydyt duba. 
564. Uże tota wmerła, szo ta.baku terła, 

ałe ta yszcze żyje, szo ta.ba.ku proda.je. 
565. Waryv psa.m, a zziv sam. 
566. W bobaczie woły durni, a w bidooho gity. 
567. W ełykdeń w żeby j konem ny zdohonyv, tak borzo 

mynuv. 
568. W erbowi drywa., a harbudz jida, 

a kizij kotubch - otowa. bida. 
569. W ertyt si jak ta kurka z jijcem. 
570. W burki j ka.szi smakuje. 
571. Wijde prawda na werch, jak olywa na wodu. 
572. Widkładanyj lysz syr dobryj. 
573. Wid doszki do doszki, a seradyni ani troszki. 
574. Wid hołowy ryba. smerdyt. 
575. Wid napasty ny propasty. 
576. Wid napa.sty poły rubaj ta kikaj. 
577. Wid prybutku bołowa ny bolyt. 
578. Win myni mudriszky wpowidaje. 
579. Win hadaje szo nyma ponad neho, jak ponad popowu 

swyniu. 
580. Win si mucbamy hoduje. 
581. Win ny połowow hodowa.nyj. 
582. Win ny w kimje bytyj. 
583. Wiptekałam sobi lychońko na. hołowu. 
584. Wipyłym sobi po powni. 
585. Wipyj do dna., bo wże lysz cie odna.. 
586. W koho czornyj wusok, tomu rybki kusok. 
587. W kobo biła. boroda, tomu j tiebki szkoda. 
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588. Wkusy-si za jazyk, koly ki swerbyt. 
589. W noczy kożda korowa czorna. 
590. W odo w to ho ny wigipjesz. 
591. Wodu wary- woda bnde, jak krnpiw ny wkynesz. 
592. W orona mała a rot wełykyj. 
593. W oron woranowy oka ny widziobaje. 
594. Wowka w lis kyhne. 
595. Wolijesz z dobrym zahubyty, - jak z bidow znajty. 
596. Wsiody dobre, ałe doma taki najlipsze. 
597. Wsio fajne, ałe swoje najkraszcze. 
598. Wstań hrybe! naj kozar' tam siede. 
599. Wsi cbori, lysz kyławyj Ywan zdorowyj. 
600. Wy si ne nahoworyly - a my si ne nasłuchaly. 

Wy, movczyt - a my, budemo potakuwaty. 
601. Wie by gazduwav, a sze mu moloko mamyne pid 

nosom. 
602. W że mu łeksze nyni jak wczera buło, bo nyni pluje 

wie na borodu, a wczera pluwav szcze na brudy. 
603. Wże mu ożyły muchy w holowi. 
604. Wże mn fyłygi w huzycy hrajut. 
605. Wże my, widai, ny bude zazuli kowaty. 
606. Wże mu lysz try czwerty do smerty. 
607. W że m u lysz chrest ta łopata pomoże. 
608. W że pi-mszy taj po-widrygani u. 
609. Y czerwak trepietaje si, jak ho si na.stoloczyt . 

. 610. Ydy zdorow, kołys zmołov, 

a jak szcze ni, to sydy w mlyni. 
611. Ymyv- jes w kisnim - ymy-ko na. szirokim! 
612. Zabahło ji si zamarzłoho w Petriwku! 
613. Zabahło ji si peczenoho łedu. 
614. Zabyv mu suk u hołowu. 
615. Za.byly mu baky, szo ny rozumije j tretoji. 
616. Za bo ha to czesty! 
617. Za czuże Jyczko, treba daty s wij remenee. 
618. Zafunduwav si - maje miszok cybllłi - dobre si 

wizymuje. 
619. Zahubyv czernec kłubok - ny zasmutyv si, 

a najszov - ny zradowav si. 
620. Za.lomyv na niu hej zanadto. 
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621. Zamih bobacz na. syrotu! 
622. Zamieniev sy kyły za zdorowi jejci. 
623. Zamknuv stajnio, jak mu koni wkrały. 

624. Zakazani jabłuka. najlipsza smakojut. 
625 Zaniucbav kit kovbasu, a ny zaniucbav werbu. 
626. Za nytkow gijde si do kłubka. 
627. Zarobyv-si jak bołyj w ternio. 
628. Za syrotoju Bob s kalytoju. 
629. Zastawyv-si, postawyv-si. 
630. Za spanie nicbto ny dast konie. 
631. Za szo smich, za to j bricb. 
t)32. Zaper si jak kit na łedu. 
633. Za tym Boże, cbto koho zamoże. 
634. Zakiv sytyj scbudne, to cbudyj zdocbne. 
535. Z czużobo woza y sered wody w s ta. waj. 
636. Z czym baba na torb, z tym z torbo. 
637. Zerance do zerencie, ta bude ruirnyci. 
638. Z ja.kym perestajesz, takym si stajesz. 
639. Zijszov na Yckowu soku. (v. żydiwsku). 
640. Z kobo si nasmiwajut, z tobo lude buwajut. 
641. Z koła zibnaty worobcie - to ne wijta skynuty. 

lub: Wijta skynuty - to ny worobcie z koła zihnaty. 
642. Zlizły si jak wuszy na strup. 
643. Złahodyv na Boże, a dav na gitcze. 
644. Złomyv bołowu ta najby cbokeń z dobrobo konie. 
645. Znaje Bob z neba., szo komu treba .. 
646. Z odnobo derewa cbrest taj łopata, 

ta cbrest ciulujut, a łopatow hnij meczut. 
647. Z razu jiły łobazu, a jak s i zapomohły, to bez we- . 

czeri spaty lihły. 

648. Zrobyła (zrodyła. ?) kobyli Pawła. 
649. Z tebe takyj chosen, jak z lobidooho śnibu. 
650. Z welykoji chmary zawsze małyj doszcz. 
651. Z wodow taj wobnem ny hraj. 
652. Zziv wovk(wilk) kobyło, naj zzist i łoszie. 
653. Żdy pse zakiv kobyła zdocbne. 
654. Żert żertom, a fist na.-bik! 
655. Żinci nikoly prawdo ny każy. 
656. Żinci taj psowy ny wir. 
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657. Żinka ny byta, to jak kosa ny kłepana. 
658. Żinka. ta.j czołowik - najlipsza spiłka 

lub: Najlipsza spiłka - czołowik taj żinka. 
659. Żygiwske a pancke, to ny propade. 
660. Żygiwskie "zaryz" a pancke "poczekaj" to sobi ridni 

braki. 
661. Żyv, ny lubyła a wmer, ny tużyła. 

~-- --



FRZYFISY_ 

- -·..--





Do stronnicy ł O. 

Kołomyjki. 

Taniec ten i spiewka nosi swą nazwę od miasta Kołomyi. 
.T. Szaraniewicz powiada: "Kołomyja jest osadą ·koło Myja, 

bo dawni Słowianie każclą rzekę Myj e m zwali (obacz Pokucie 
t. I str. lO), a. nasz górski lud, jak zasłyszałem, swemu Pru
towi również daje to miano. Potissum-Potysil'., zwała. się Cissa, 
od osad nad nią, u dawnych rzymskich klassyków. Analogia. ta 
mimowoli przywodzi mi na. pamięć miejscową kołomyjkf): 

Kołomyja ne pomyja, 
Kołomyja mi sto! 

"Rzekę Prut, która nurtuje u Worochty, płynąc z tej to 
Czarnogórskiej iglicy Howorły, już Herodot zna pod imieniem 
Porata (Prąd). Pokuciem właściwie zowie się ta. kraina. po
między Czeremoszem a Prutem. Kę ty nad Sołą koło Oświę
cima. kędy najdalej ku północy wysunęli się polscy górale. Ku ty 
na Wisłoce, gdzie Rusini Lemki graniczą z dolniakami Mazu
rami 1

). Ku t ty w pobliżu ujścia Czeremoszu do Prutu; - a tam 
dalej za Prutem step Czarnomorski, kędy od wieków gniotły 
ziemię kopytami swych koni Nomady i Scytowie, pózniej Geto
wie, następnie Sarmaci. Getowie, sąsiedzi heleńskicb miast, nie 
byli pierwotnie Nomadami; ale step na który weszli, miejsca 
kędy przedtem koczowali Scyci, przerobił ich na Nomadów. 
Rżenie ich koni, na których żony swe i dzieci unosili przed 
Aleksandrem i Lizymachem milszem się im stało, aniżeli me-

1) Edmund Krasiński atoli powiada: Kuty jest to nieznaczny przysiołek 
do Brzowca (państwo Czaszyn), leżącego po prawym brzegu Osławy. 
A_le nad blitszym Wisłokiem, ani nad dalszl} Wisłok., Kut żadnych 
me znamy. 
Polru~i•. - Tom III. 26 
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lodye greckich fietni. Tu więc nad Prutem mieJsce pierwszej 
i na.jblitszej walki ludów rolniczych z Nomadami." 

"Tu nad Prut uchodzili Gotowie przed Hunnów nawałnicą, 
i w ogóle góry za-prutskie od wieków były bezpiecznem dla 
ludów przytuliskiem" 1

). 

Do str. S4. 

Czart. 

Wyobra.tenie czarta łączy się dotąd z wyobrateniami cza
rów i ciemności, ztąd i barwa jego jak i taloby jest czarną. 
Jak dalece zakorzenioneroi są jeszcze wyobratenia te wśród ludu, 
dowodzi fakt następujący. Dzienniki Galicyjskie jak i Wie
deńskie pisały o gwałtownych walkach wyborczych jakie się 
odbyły w czerwcu 1879 roku w okręgu wyborczym Tłumacz 
(w Stanisławowskiem) między Polakami a Rut e n a m i, gdzie 
agitaoya tych ostatnich skierowaną była głównie przeciw wybo
rowi kniazia Puzyny. Kooperator z Nitniowa, Jan Krzyżano
wski, stał na czele Rutenów swego powiatu i po dokonanych 
wyborach miał kazanie przeciw stronnikom kn. Puzyny. Groził 
on karami niebios tym, którzyby niewierni przyjętemu na. siebie 
mandatowi (zobowiązaniu), głosowali wbrew interesom Rutenów. 
Mianowicie zwróciwszy swe pociski słowne do jednego z wy
borców Puzyny, podniósł do góry krucyfix i taką rzucił klątwę 
z ambony: .Krzy t cię dosięgnie, ród twój stanie się czarny m, 
ty sam będziesz czarnym, i cały twój majątek zczernieje 
n a węgiel!" Ksiądz pociągnięty w kilka dni potem do odpo
wiedzialności za nadużycie kazalnicy do celów politycznych, 
stawał przed sądem przysiQgłych w Stanisławowie, który go 
wprawdzie skazał na miesiąc aresztu, ale wyrok ten następnie 
sąd kassacyjny po stosownem napomnieniu obwinionego, uchylił. 

t) Przypominam tu (mówi dalej Sz!lraniewicz) ulnblonł} przez Slowian 
nazwę "Ukrainy" zwykłe tym ziemiom dawauf, kędy Slowianie 
graniczyli z obcy m i ludami. Tak: Ukraina nad Dnieprem, granica 
dawna od tatlłrskich i rumuńskich ludów; ba, nawet ziemie nad Wie
przem, kędy Rusini atykajł} się z Polakl\mi imie Ukrainy nosiły (kie
dy? - dziś t.am nazwa ta zupełnie jest nieznaną, gdyt tu Slowianie 
z Slowillnami, a nie obco-plemienneroi graniczt ludami; - a Rusini 
Lemki braci swych na Węgrzech krajniakami zowią, it z liad~la
rami graniCZ!}). Tak tet pojmuje i miejscowa przypowieść Poku · i e 
jako Ukraine: "U nas Ukrajina- treba sobi sarnomu chliba 
ukrojity•: 
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Do str. 9 ł. 92. 96. 

Grzmot. Wiatr. Zaraza. Diwe-baby. Majki. 

l. Bożyszcza z personifikacyi sił tak życiodawczych jak 
i zabójczych przyrody potworzone, stawszy się przedmiotem 
kultu, pozostawiły pewne ślady swego istnienia w tak nazwa
nych b a b a c h, tu i owdzie w szczątkach i tradycyi ludu za
chowanych. Wiadomości o nich są szczupłe, a i te które posia
damy, krytycznego jeszcze oczekują opracowania. Do takich 
zaliczamy następujące: 

2 . .Żeg. Paułi (Starożytności Galicyjskie) wspomina o kilku 
t. z. babach, mianowicie: a) w Trzcinnicy, b) na Wronowakiej 
górze we Lwowie, c) w Kamionce wielkiej (ob. także Czaso
pismo Bibliot. Ossoliń. z r. 1828, IV str. 88). 

3. Ant. Schneider (Encyklopedya do krajoznawstwa Galicyi, 
Lwów 1874, II) mówi: "Babczyn-gaj, niegdyś las dębowy 
na tak zwanym Garbiebieleckim w obrębie gminy Siama
kowce nad Dniestrem w pow. Horodeńskim, dziś po większej 
części wytrzebiony, i tylko nad brzegami Dniestru jeszcze 
istnieje. Są ślady iż w tym gaju istniało niegdyś jakoweś bo
żyszcze słowiańskie (Babą zwane), o czem przypomina nazwa 
miejscowości. Nawet drugi podobny posąg kamienny, pod nazwą 
kam i e n i a, stojący na ogromnym głazie, istniał jeszcze w po
to wie zeszłego wieku na polach Siemakowiec". 

4. Tenże autor mówi dalej i o innej babie, którą nazywa 
Baba-Odokia (Eudoksya). "Pomiędzy ludem w dolinach nad 
Czeremoszem i Prutem zachodząca nazwa jakowejś nieprzychyl
nej bogini, śni e ż n i c y, która się według podań Indowych na
głą przemianą powietrza, srogą nawałą śniegu w zimie i silną 
burzą w lecie z gradobiciem i inną pastwą powietrzną, czuć 
daje. Szczególniej w zimie podczas wieczorek lub innych zgro
madzeń włościańskich, wiele o niej lud pospolity prawi". 

5. Dalej wspomina on, iż Emil Korytko w swem rękopi
amie powiada, że na polach Dalnickich (wsi Dalnicz) stała do 
końca 17 -go wieku ogromna bryła kamienna nieforemnie w po
stać ludzką ociosana, którą pospolicie Babą nazywano. Takie 
na polach Batiatycz i Kamionki Strumiłowej, zn&chodzono po
dobne bałwany, (obacz: Pokucie I str. 6. 343. - Lud, XX 
str. 294). 

1
) Pisze o nich miedzy innymi i Ant. Nowosielski w Dzienniku War· 

1zawskim r. 1864 nr. 47-49; a nadto daje ten te powiastkę ukraińską 
pod tytułem ~Dwie wiedźmyv (w nrach 88-94), 1 stodynm o Kopale 
(w nr. 99-104). 
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Do str. 96. 

Majki. 

Dr. A. Bastian (Reise itł Kambodja, Jena 1868, IV str. 164) 
mówi: Urna, die Tocht.er des Himawai und der :Mera, neigt 
sich schon nach den dunkeln Seiten in der Auffa.ssung der 
Bhavani, mit Maja. identificirt im Charakter der Cybele oder 
Ma, und auch mit Eros (in Latium mit Hepbii.stos) verbunden, 
oder als Mutter des Hermes durch Zeus. La Reine de Mai 
wurde ais Gottin in Mai geschmiickt (la Maia ou la Belle de 
Mai, in Valence), Reirathen begiinstigend, wogegen die Romer 
maiurn mensa Ma.io nubere meinten und den verheiratheten 
Frauen beim Feste der Lemuren volle Freiheit gaben. M aj a, 
der leuchtendste Stern der Plejaden, galt fiir die Amme 
des Bacehus, wahrend Merope sich ans Scham ihrer Vermah
lung mit einem Sterblichen, dem (gleich dem Schmidt von Jii
terbogk) den Thanatos fesseJnden Sisyphos (in dessen Unster
blichkeit sucheudem Geschlecht auch Glaukos und BeBeropbon 
ihr trauriges Loos erfiiiJten), sich im schwachen Schim
m er ve r b ar g, wie umgekehrt au s schmachtender Li e be, die 
allein von den sieben Frauen nicht urn ihre Jagdbeute be
trogene Jiingste, ihren Gemahl dUt·ch dieselben Scbilfmaschine 
in den Himmel steigen lasst, und ihn in den Taurus versetzt 
(nach den ast1·onomischen Mythen der Indianer in Californien). 

Do str. 10~. 

Raohma.nyn. 

Kirkor mówiąc o Rachmańskim W etykdni u, przytacza przy
tern zdanie Afanasjewa o tym wełyk-dniu i pieśń polską jaką 
ten~e podaje: 

1. Świeć, świeć słoneczko! 
dam ci jajeczko, 

2. jak kureczka zniesie 
na dębowym lesie. 

3. Wetmie jajo do raju, 
wszystkie dusze radują. 

(obacz: Lud XlX str. 197 nr. 662). 

Kirkor podaje zakończenie tej pieśni, które Afanasjew nie 
domówił, w wyrazach: 
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Ino jedna nie rada, 
ojcu, matce łajała. 
Zlituj się mocny Boże 
nie dopuść ją na Madejowe łoże. 

O jajku ob. Mazowsze III str. 79 nr. 29. O Madejowem 
łożu: Lud XIV str. 197; XVII nr. 16. 

Do str. 106. 

Wowkun. 

Hanusz (Staw. Mythus 1842 str. 320) mowt, że pomiędzy 
przemianami ludzi w zwierzęta, najpowszechniejszą jest vrze
miana w wilka, i człowiek tak przemieniony w Polsce i w Ro
syi nosi nazwę wilkołak a, na Ukrainie i Podolu w o u k o
lak, w Serbii wukodlak, w Czechach wlkodlak, u Słowa
ków w lkolak. (Wojcicki: Klechdy, I. 152.- Grimm: d. MythoL 
p. 621 ). Wilkołaki jednak ukazują także i postać duchów le
śnych, Lessj (Krok, II p. 500). Że starożytny lud słowiański 
Neurów (wedle Mannerta) zamieszkiwał od Lwowa. począwszy 
kraje wzdłuż Wisły położone, gdzie po dziś dzień jeszcze naj
większe mnóstwo kri\ŻY o wilkołakach podań, przeto na szcze
gólniejszą zasługuje tu uwagę następująca. wzmianka Herodota 
(IV. c. 105): "Skytowie i osiedli pomiędzy Skytami ReBeno
wie powiadają, że każdy z Neurów corocznie przemienia się na 
kiJka dni w wilka, poczem wraca do pierwszej swej post a. ci u. 
I Tacyt także mówi o jednem z pokoleń Wenedów, Venetów 
(Germ. c. 16): HeUusios et Oxionas ora hominum vultusque cor
pora atque artus ferarum genere. 

Do str. 108. 

Up i o r. Wiedźma. 

Casopis ceskeho Museum, Praga, 1840 (3-ci zeszyt) podaje 
artykuł pióra J. Wagilewicza (Dalibor): O upiorach i wie
d ż m a c h, z którego następujące, przeważnie Rusi dotyczące 
wyjmujemy ustępy: 

l. Demonologij a. ludu, dawniAj równie skrzętna. i czynna 
w tworzeniu istot nadprzyrodzonych, jak i same żywioły które 
do ich tworzenia. podniecały, nie ukazuje już dziś postaci tak 
ostro i wyraźnie narysowanych, jak to było dawniej. Powolne 
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jej gaśnięcie przypisywać trzeba. ciągłemu postępowi oświaty, 
rugującej wciĄż z urnysłów mary i wytwory niepomiernej i cho
robliwej wyobraźni. U ludu ruskiego, w demonologii tej wystę· 
poją dziś jako działacze główni: a) Upiory i wied7.my, najmo· 
cni ej jeszcze wśród ludu zakorzenione; b) wilkołaki, w których 
wiara miejscami już wygasła; c) wodniki, topielec, znane porl 
różnami mianami Jlrawie wszędzie; wreszcie d) dusze pokutu
jące, straczęta, miejscami potraczata zwane. 

Mając zamiar podać uczonemu słowiańskiemu czytelnikowi 
obszerniejszy zarys tego przedmiotu w osobnem opracowaniu, 
poprzedzam go (mówi Wagilewicz) ułomkiem z wygotowanego 
już dzieła o bogaslowiu słowiańskiem: 

2. Upiory, oraz wiedźmy niekiedy także upiorzycami 
zwane, są wedle wiary ludu południowo-ruskiego istoty d w u
duszne i dwu-sercowe, nadludzko silne w sprawowa
niu funkcyj swych przeciw-żywiołowych (że nie ogrlł.niczonych 
żywotem) przy dojrzałości duszy swej ludzkiej, za życia 1

). 

3. Aż do roku siódmego za każdym nowiem (księżyca.) 
inną postać na się biorą. będąc obok tego jakoby połowicznemi. 

1) Wagilewicz twierdzi, jakoby głównem siedliskiem wiary w upiory 
i wiedźmy była Slowiailszczyzna. "Jakoż (mówi on), już samo ich 
imie to pokazuje. Wyraz upiór, upjr, takjak i żeńskie upiórzyca, 
pochodzi od słowa: p i ć. Zakończenie Dl\ r (polskie: rz) oznacza osobę 
mającą. pewne zajęcie, spełniającą. pewną. fnnkcyę, porównaj: K o-
8 i a rz, gr a ba rz, p a s te rz i t. d. Z tego powstało z przedsuwką. 
w u innych narodów używane W a m pyr. Dawności lej wiary dowo
dzą. i różne nazwy tych istot wśród Sllmt>j Słowiańszczyzny. T11k 
w narzeczu staro-bnłgarskiem obok przyswojonego od Niemców imie
nia n a w, (wyraz n a w pochodzi z gotycktego n a n t s - ani ma de· 
functi, spectrum, czyli straszydło, - i znachodzi się też w jęz;yoku 
stRro-ruskim ; obacz: Kar11mzyna Istor gos. ros. II str. 159). ZnaJdu
jemy też inną. pod wpływem wierzeń przemiany w wilka powstał!J-: 
v u kod la k. Lud ruski zowie tę istotę u pyr, u p~ r, w płci że1iskiej 
u pyry c a; najczęściej zaś acz niewłaściwie: w i d'm a. - U Polaków 
znam~ oni\ jest po-1 nazwą. u p i o ra; częściej zaś pod niewłaściwam 
mianem strzygonia pochodzącego od strzygi; toż i upierzycli 
pod nazwą. w i e d ż my. W narzeczu czesko-slowackiem jest: u pj r 
i u pj l' i c e. U Karutanów znajdujemy upiora pod nazwą v e dr li c lub 
etrigan, a w płci żeńskiej pijavica. U Serbów vampyr; częściej 
jednak pod przemianą. w wilka: v u kodlak, w płci ter1skiej v e
s z t i c a (wieszczyca), co również niewłaściwie od czarownicy pocho
dzi. Na Litwie występuje on pod nazw!} k e mas u Nowo-greków pod 
nnzwł katakanasta, u Rumunów strigoj. U ludów germańskich, 
gdzie wiara ta acz dawno zakorzeniona, rozwinęła się ełabiej, znamy 
tylko m~zkiej płci wampyr11. U ludów romańskich przeważnie znów 
występuJe żeńska s tri x. Ale i na Wschodzie jest ona znani}, zwła· 
szc~t:a u plemienia aramejskiego, jak to widzieć się daje w powteściach 
arabskich, gdzie figuruje w rodzaju męzkim jako gna t, w żeńskim 
jako lilith". 

O upiorach pisze także obszernie i Berwićski w swych Studyach. 
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Od pierwszej doby lat dziecięcych, przechodząc stopnie powol
nego doskonalenia się, rozwijają się coraz silniej i pełniej. 
Wówczas-to ów żywioł przeciwieństwa, budząc je w nocnej mie· 
sięcznej porze, otlsłania im swe tajemnicze światy, a unosząc 
w nadludzkie sfery, działać ich w swym duchu naucza. 

4. W tym tedy czasie zaczynają upiory i wiedźmy za po
duszczeniem swej starszyzny, schadzać sję w każdy czwartek 
po n o w i u na L y s e- góry, gdzie odbywają walne swe sobory 
(szabesy). Na tych zebraniach, obok tańców odbiciem dzikiej 
i sprosnej ich rozpusty będących, dokonywają się nieludzkie ich 
obrzędy, gdzie znowu wśród przekleństw i urągania z nabożeń
stwa chrześcijańskiego, odzywają· się dzikie śpiewy, zmięszane 
z jękiem zabijanego na obie tę i na gr a n i c y palonego niemo
wlęcia, - a bywały wypadki, ~e wiedźmy na ten cel własne 
dusiły dzieci. Po dokonaniu tego obrzędu rozpoczyna się narada 
o sposobie zniszczenia płodów zwierzęcych w ludziach i do
bytku, jak i roślinnych w zbożu i owocach. Sobory takie odby
wają się w czasie od św. Jerzego aż do dnia ścięcia św. Jana 
(więc od maja do września star. st.); i dla tego-to dwa te święta 
taki postrach rzucają na ludzi i na wiedźmy. .Albowiem, jak 
upiory i wiedźmy dokł11.dają wszelkich sił nadnaturalnych aby 
działać na zgubę ludzką, tak i na odwrót ludzie okadzają za
grody i izby swe święconeroi ziołami i smarują się czosnkiem 
na miejscach czułych, by zgubny ów uczynek upiorów i wiedźm 
niweczyć. A lubo i inne wielkie święta, do których zaliczarny 
kolędę i kupało (23 czerwca), mają również i dla upiorów 
i wiedźm znaczenie obrzędowe, jednakże skutkiem bardziej uro
czystego swego wystąpienia, silnieJsze także stawiają przeciwko 
zgubnym ich działaniom zapory. 

5. Podczas soborów tych, upiory i wiedźmy toczą rozmowy 
we własnym swym języku, którego nikt inny (ze świata) nie 
rozumie '). Wyprawiając się na taki sobór, by się tam co ry
chlej dostać, jeżdżą upiory na kiju, a wiedźmy na miotle lub 
karku swych mężów; najczęściej atoli udają się tam, przybiera
jąc inną (niż własna.) postać. 

6. Obok tego, ku spełnieniu snać woli starszych na sobo
rze i pod zgubnym ich działając wpływem, przewracają wiedźmy 
i upiory porządek przyrodzenia, więc przyjmują nocną porą na 
się rozmaitych zwierząt postaci, np. kota i kotki, świni, psa, 
kani, nietoperza. Biegają po polach otrząsając kłosy i kwiat 

1) I. Sacharow w zbiorze: Skaz. rusk. naroda o sem. żiźni, część I na 
str. 129 i następ. przytoczył kilka pieśni w tym języku. U nas, na 
Rusi. ha~ickiej_, są ślady podobnej m?wy. Kładę tr~: parę słów, o jakich 
do~tedzteć s tę było można, np. w 1r = koń, w 1 sa = góra. (Wagi
lewtcz). 
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zboża, po łąkach odkradając dla siebie kwiecie rozlicznych ziół 
i otrząsając z nich rosę, albo tez wzlatuj!\ i wznoszą si~ w po
wietrze by skradłszy zorzę i wypiwszy słońce, zbierać tam 
ziarna. lodu (grad) i zdejmować gwiazdy, siać zta.mtąd burze 
i posuchy, sprowadzające pożądany dla nich a zgubny dla Judzi 
- nieurodzaj. Często też biegają w cudze zagrody, gdzie tar· 
gają kwiaty po ogrodach, zbierają pył (ślad) po ludzkich sto
pach, doją cudze krowy, czego następstwem jest gnicie owoców 
i schnięcie dobytku. A kiedy już poczną obcować żywi z umar
łymi, wtedy nastąpi pad (upadek, pomór) ludu i dobytku, który 
w południowej Rusi ma nazwę: p o ty n ka. Wtenczas to właśnie 
wyprawiają sobie upiory i wiedźmy wśród żywych i martwych 
owe krwawe i straszliwe gody (uczty), zwłaszcza gdy ich festy
nów nie powstrzymuje obawa lub czujność ludzka. Włóczęgę tę 
odbywa tylko ta ich istota, która ku temu wolą starszych zo
stała. powołaną. Ciato wtedy pogrążone we śnie letargicznym, 
spoczywa jakoby martwe, i nie mogło-by się zbudzić, gdyby je 
przypadek lub człowiek czuwający w iune przeniósł miejsce lub 
inne mu nadał poło7.enie; bo owa część duszy szatańska, wę
drowna, nie trafiła-by już do niego za powrotem z włóczęgi. 
(obacz str. 130). 

7. Gdy się pad wspomniany rozszerzy, i coraz większe 
między ludźmi poczyni szkody i spustoszenia, wtedy następuje 
śledztwo, t. j. ch wytanie i wystawianie podejrzanych o złe czyny 
osób na próbę. W ganiają więc wszystkie kobiety naraz do wody 
i pławią je tam u wiązane na długich sznurach; a która z nich 
ze związanerui nawet nogami i rękami utonąć nie może, ta 
daje widoczne swej nad-lud-zkiej (1)zatańskiej) natury dowody. 
A wtedy staje ona przed trybunałem wiejskim; tu jest wysłu
chaną i badaną, i bądź-to po przyznaniu się własnem do winy, 
bądź po jej zaprzeczeniu (przez upor, hardość czy zatwardzia.· 
łość), prowadzoną bywa na stos, gdzie ginie w cierniowym (tar
niowym) ogniu. Przy takoweto spaleniu, miały się już nadprzy
rodzone dziać rzeczy; np. ie dusz!ło ukaranej ulatywała w obłoki 
pod postacią ptaka (obacz str. 122 :.tr. 32-34). Kąpiel taka, 
wybadywanie i karanie wied7.m dokonanem zostało r. 1827 w Mi
kuliczynie między Hucułami. 

8. Wagilewicz cytuje jeszcze następujące egzekucye tego 
rodzaju: 

Podczas posuchy w r. 1827 na Podgórzu ruskiero lud wie
rzący w upiory i wiedźmy często objawiał chęć pławienia. bab. 
Między innemi w Kosmaczu, w górnem Pokuciu, :larządzono 
surowe śledztwo między mniemaneroi wiedźmami, które przy
znawszy się do winy, osądzone zostały na spalenie na. ciernio
wym ogniu. Kiedy najstarszą palili, wyleciała z niej dusza dja
belska. w postaci kan i. Podobnie działo się i we wsi W o ł o· 
s z a n c e na. wierzchowinie Sa.mborskiej. 
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9. Najokrutniejsze z takich śledzer1, było dokona.ne podczas 
cholery r. 1831. I tak, we wsi Nahujowicach w ziemi Sam
barskiej, wybierał wróż czy znabor na cmentarzu upiory i wie
dźmy ze zgromadzonego lu!lu, i kazał je, jako przyczyny zarazy, 
na.gie i związane pa lir nH. cierniowym ogniu; tym sposobem 
zginGło tam wówczas niemało osób obojga płci. Podobnie i w S e· 
miginowie w ziemi Stryjskiej, i w Rosolnie w ziemi Stani
sławowskiej wykopywali zwłoki .zmarłych podejrzywanych jako 
wiedźmy i upiory. 

10. W czasie posuchy w r. 1834 wierzył lud powszechnie, 
że wiedźmy ukra(lły zorzę, i że wszystkim kurom oprócz 
czarno-barwnych, ucinały po trzy pióra z lewego skrzy
dła, któremi deszcz zastanawiały. Przetoż i lud prosty, aby 
wpływowi ich przeszkodzić 1 w czasie tym wydzierał kurom 
pióra i takowe puszczał na wodę. 

11. Po śmierci są upiory i wiedźmy nierównie straszniej
szeroi niż za życia; nie krępowany bowiem już więzami ziem
skiemi żywioł ich zł ośli wy, rozwijając się bez przeszkody dalej, 
ma swobodniejsze działania pole. W nocy martwota ich zwłok 
poburlzoną jest znów do życia. Ożywienie to upiorów i wiedźm 
postępuje coraz silniej i raźniej, zwłaszcza przy pełni księżyca.. 
Gdy zmrok zapa.dnie, wyłażą z grobów i kierują kroki swe ku 
chatom, kędy zamieszkiwali za życia; odwiedziwszy je, obcho
dzą chaty sąsiednie tłukąc się i kołacząc we drzwi; niekiedy 
wywołują czeladź domową po imieniu, to znów podłażąc pod 
próg dostają sil( do izby i krew ze śpiących wysysają lub zja
da.ją serca dzieci. Jeśli szczęśliwie przechadzkę swą odbędą 
(często bowiem napadają ich psy, przed które mi broniąc się, na
kładać sobie drogi lub przemieniać się w zwierzęta są zmu
szeni), to się też tern rychlej wracają i układają znów w swych 
grobach. Po dziewięciu dniach (a raczej nocach) takiej ich 
przechadzki, nastaje najtęiszy pomór (padanie); wówczas już 
nie potrzebują całej wsi obchodzić; dosyć dla nich, gdy z pod· 
wyższonego jeno miejsca. zapatrzą się na okolicę, a wówczas 
ginie wszystko, dokąd tylko zgubny ich wzrok doleci. (Lud 
Ser. XV str. 3:1-35. - Ser. XVII str. 95 nr. 4). 

12 Dbali jednak o całość swego majątku i zdrowia ludzie, 
skuteczne tei wynaleźli przeciwko upiorom środki; z tych są 
jedne surowsze, inne łagodnif'jsze. Wprzódy wszakże, nim środ· 
ków tych użyje, stara się lud dowiedzieć, kto-by ze zmarłych 
być mógł owym tułaczem i naruszycielem· pokoju we wsi. Ażeby 
podejrzany za życia o takie SJ •' o!-mości, nie wstawał wcale 
z grobu, łatwo jest temu zapobied1. przy jego pogrzebie. Podci
nają mu żyły pod kolanami, albo kładąc do trumny obracają 
twarzą do ziemi; najczęściej zaś nie zakopują grobu przez siedm 
dni; a zasypawszy go po zwykłem zażegnaniu i spuszczeniu 
ciała, wznoszą nad niru nasypkę z ltamieni. Po królkim czasie 

P~l·u c it. Tom III 27 
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tarasują niemi w podobny sposób i cały grób. .Jeśli mimo-to 
upior czy wiedźma w skrytości i bez przeszkody zgubną swą 
czynność prowadzić nie przestaje, a upadek (padanie) oso b li wie 
między dobytkiem wzmaga się; wtedy całej gminy drużyna 
udaje się na cmentarz, gdzie obchodząc każdy grób z osobna, 
pilnie zwata, który z nich zapadł albo w którym jest dziura, 
przeświadczoną będąc że rwykle w takim grobie leży zmarły 
i szkodliwy tułacz-pokutnik. 

13. Najpewniejszym środkiem do wyśledzenia upiora i wie· 
dimy, ma być t a rn i o wy o g i e ó , czyli płomie11 z zapalonego 
ciernia powstający. Ogień ten rozniecają na cmentarzu przy 
właściwem zażegnaniu, a dym jego zwykł się rozchodzić po 
grobach upiorów i wiedźm 1

). 

14. Zwyczajnym za&, jakiego używają przeciwko włóczę
dze upiorów i wiedźm środkiem, jest zasypanie szczelne dziury 
u grobu 'J, tak, aby się przez nią nie przedarły promienie nli e
s i ęcz n e (księżycowe), mające własność budzenia upiorów 
i wiedźm ze snu grobowege. 

15. Obok tego znają jeszcze zamawiacze (czescy h ad a c. i) 
właściwe sposoby zaklinania tych istot. Dzieje się to zwykle 
po północy. Przed odkopaniem gro bo, pokrapia za ma w i acz zgro· 
madzony lud święconą wodą, poezero odkopawszy grób otwierają 
wieko od trumny, i zamawiacz bierze umarłego za ucho, długo 
mu coś szepce i znów go zażegnywa. Po zażegnaniu związuje 
mu ręce lipowem łykiem, a na piersi kładzie krzyż osikowy. · 
Między ludem p o l ski m zwykli mu kłaść pod język poświęcony 
liścik (kartkę) z wypisem początku ewangelii św. Jana, a spę
tawszy ręce jeg·o paskiem czy opaską z manipularza, kładą na 
pierś gwiazdkę (hwezdu) lipową. Po zażegnaniu obracają umar
łego twarzą do ziemi, aby nie mógł dostrzedz promieni księży· 
cowych. 

16. Prócz tych środków, które za: łagodniejsze uważać na· 
leży, używa. się, zwłaszcza na Rusi, i surowszych takie, pod 
nazwą upirobijstwa (upiorobójstwa) ludowi znanych. Dzieje 
się to równiet po północy i z nader wielką ostentacyą. Lud 
na. ten cel wychodzi uzbrojony; mężczyźni idą z siekierami i ru
sznicami, kobiety z łuczywem płonącem, pochodniami i krzy
żem; poprzedza ich zamawiacz, znający sztuki} zaklinania upio-

1) U Slowian illiryjakich oprowadzaj!} karego czyli wronego konia po 
cmentarzu, który się lęka, drży i cofa, gdy ma przechodzić koło grobu 
upiora. 

') Wagilewicz sądzi, it owe dziury przr grobach upiorów, są pozostało· 
ścit zwyczajów pogańskich, k1edy Je robiono lub pozostawiano, by 
nieboszczyk mógł byc świadkiem objetów i dosięgnl!ć stawianych mu 
pokarmów (tryzny). 
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rów. Miejscami uczestniczyli w tym pochodzie nawet duchowni, 
zwłaszcza. od ważni mnisi, zbrojni w moc słowa Bożego. Po od
kopaniu grobu i wyjęciu trumny, otwiera zamawiacz wieko, i po
szeptawszy coś do ucha umarłego, odczytuje nad nim formułę 
zażegnania. Poczem, związawszy umarłemu ręce lipowem ły
kiem, obraca go twarzą ku ziemi; wtedy ucinają mu obecni ry
dlem lub łopatą grobową prawą nogę albo i głowę, wreszcie 
przebijają serce trupa osikowym kijem czy kołem, kładąc mu 
uciętą głowę między nogi 1

). 

17. Jeśli się zaniedbało którego z tych środków, lub nie 
zachowało w nich należytego porządku, to spostrzeżono, że np. 
znalazł siG często kół z ciała wyciągnięty, a upior lub wiedźma 
tem srożej i zgubniej dokazywali po wsi. Wtedy nie pozosta
wało jui nic innego jak spalenie trupa na cierniowym ogniu. 
Takie spalenie odbywało się na rozdrożu u granic .. Umarłego 
przywiązywano do dwóch osikowych desek, przebijano go na 
nowo i palono. Dla zabezpieczenia się tern pewąiejszego od 
szkody. brał lud śluz czy ropę upiorów, pił takową (!J w na
poju jakim, albo też nim czeladź i dobytek okadzał. 

18. Po śmierci nawiedza częstokroć upior swą rodzinę, 
zwłaszcza gdy pozostawił młodą żonę i dzieci; mówią nawet że 
ze żoną obcuje małżeńsko, i miewa nawet z nią dzieci; lecz 
dzieci tak spłodzone, są bez kości. Wiedźma wszakże, może 
ze względu na skromność płci jej właściwą, jeśli miała. ko
chanka, nawiedza go lecz nie tykając go, poprzestaje jedynie 
na miłośnie ku niemu zwróconych spojrzeniach 1

). 

Dla uzupełnienia nakreślonego · tu istot tych obrazu, po
damy jeszcze kilka rysów, z ogólno· słowiańskich tradycyj 
wziętych a znamionujących fizyognomię nadprzyrodzonych tych 
istot. 

19 Upiory i wiedimy rozpoznać można po bladej i wy
churlłej twarzy; oczy ich płomienne i błyszczące jak żar, pozba
wione są przeciei łagodnego i ujmującego światła i ciepła. 
Dłonie mają jakoby porosłe białym mchem, i co jest najosobli· 
w~zem, posiadają podobnie jak zwierzęta o g o n, zwykle wężowy 
(hadyczyj). Po śmierci zsiniałe ich ciało puchnie, twarz się za
rumienia, oczy niedają się przymknąć a zęby zgrzytają 1

). 

1) Illirscy Słowianie oprócz przebijania trupa kołem cierniowym (tarnio
wym), rozsiekują. często ciało na kawałki. Przy tej operacyi często 
się upior lub wiedźma zwija konwulsyjnie, nie bez bolesnych jęków 
a niekiedy i ryczenia. 

2
) U Slowian illiryjskich obcują upiory cz~ściej niż na Rusi z płcią 
żeński}; lecz ani słowa przytem do żon me przemawiają. 

3
) Na ruskiej Ukrainie panuje wiara. że si~ żywi ludzie przemie

niają w upiory, gdy ich wiatr na stepach owieJe. Słowianie illirsoy 
wierzą, że się stają upiorami ci wszyscy których oni za życia ukrzy-
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20. Są to istoty jasno· widr.ące i arcy-mocne; najściślej 
bowiem będąc spojone z przyrodą, mają przed sobą odkryte 
wszelkie jej działania. tajniki. Wszakźe ścisły ten ich t: nią 
związek, i owa moc w którą sa, uzbrojone, zmierza jedynie do 
niszczenia organizmów, w rozlicznych objawia.jących się formach. 
Jest to niewątpliwie przeciwny przyrody biegun, w bt·utalnym 
ruchu obojQtnie i bez litości zmiatający wszystko co tchnie ży
ciem i swobodą. Uosobienie tej tak gro!/mej potęgi, w dwojaki 
objawia się u wiedźm i upiorów sposób. 

21. Pierwsza i główna zewnętrznego ich źycia czynność 
zasadza się na przemianie t. j. na przestrojenie czy przerzu
cenie w danej chwili swej ludzkiej postaci w zwierzęcą lub 
różne inne. Postaci te ze wszystkich trzech tlziałów przyrody 
brane, ukazują zwykle własności żywotne, mające tą jedynie od 
różniającą je od stworzeń żyjących cechę, że się iarzą i błysz
czą światłem straszliwego, widmowego (gespenstisch) ognia, 
czerwonej barwy. Na przemianę taką ma także wpływ i płeć. 
Więc osobnikami i przedmiotami w jakie się przemieniają upiory, 
są: koń, wilk (a przemiana ta naprowadza na związek tego 
przesądu z innym o wilkołaku) , pies, wieprz, królik. kogut, 
kruk, żmij v. padalec, suchy· bez, napierśtnik (ziele). Wiedźmy 
natomiast przemieniają się w niedźwiedzice, kobyły, krowy, 
kotki, świnie, kozy, kanie, sroki, gady, motyle i maliny. 

22. Dwojistość tej ich natmy nie ginie nawet i przy prze
mianie. Sa, to zawsze jakoby dwa serca i dwie dusze: jedna. 
przyjazuo - żywiołowa, ludzka i ciepła; druga pt·zeciwno
żywiołowa, diabelska a chłodna, .....: działające w kierunkach 
wprost sobie przeciwnych. Przyjazno-żywiołowa., ludzka. wple
ciona w przeciwno-żywiołową, diabelską, bywa niemą w śpiącem 
albo obumartern ciele i w czyny jego wcale się nie mięsza ani 
ma moc im przeszkodzić; w normalnych atoli życia warunkach, 
bywa ona poddanką pierwszej. Więc mimo, że obie będąc z cia
łem ludzkiem skojarzone, jeden tylko tworzyć winny żywot, -
dusza przeciwno-żywiołowa, diabelska, powróciwszy z nocnej 
swej tułaczki, nie może złączyć się znowu z swem ciałem, jeśli 
kto obróci głowę jego w to miejsce, gdzie leżały pierwej nogi, -
jak o tern wspomnieliśmy już wyżej 

23. W życiu ziemskiem rozwijają się upiory i wiedimy 
w sposób przyrodzony; rodzą się. rosną i dojrzewają jak inni 
ludzie, są tkliwi i czuli, miłują się i obcują z osobami płci dru
giej, płodzą z niemi dzieci, wreszcie starzeją się i umierają po 
ludzku. Dusza więc ludzka w nich przeważa, a tylko niekiedy 
odzywa się i diaLelska, wywołana okolicznościami z głębi ich 

wdzili, zwłaszcza zaś innowiercy albo zatraceńcy . P o l ski lud mniema 
że staj!} się upiorami samobójcy, i oni -to po kościołach świece łamią. 
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cielesnego wnętrza przy bladem księ,;.yca świetle. - Inaczej za 
to ma się rzecz w życiu pośmiertnem, kiedy się wszystkie wę
zły i związki krępujące ją rozwiążą, i gdy dusza ludzka upiora, 
wolna od brzemienia ciała, na nowo w innym rodzi się żywocie. 
Tu dusza. jego diabelska własnem już, zimnem i nieludzkiem 
wybucha i działa życiem: które trwa. przez s i e d m kroć 
siedm dni . 

24. Na Rusi główny do dziejów wiary w upiory i wiedźmy 
wątek, stanowi nie wyczerpana. dotąd jeszcze ustna ludowych 
powieści kronika. W nich-to znajdziemy rozliczne a wielostronne 
wyobrażenia ludu o życiu pośmiertnem, jakie w różnych jego 
bytu potworzyły sil} epokach, i na ukształtowanie się wiary 
w upiory wpływ swój wywarły. Nie posiadając całego zasobu 
tych kazek i bajek. ograniczymy się na przytoczeniu kilku przy
gód i zdarzeti (z Rusi czerwonej i Polski), niby faktów, które 
lud, mocno jeszcze w ich autentyczność wierząc, za prawdziwe 
podaje '). 

25. U jednego gospodarza stużył pacholek za owczarka; 
ten, że wierność jego była doświadczoną, uważany był poniekąd 
za członka rodziny. Strzegąc wraz z młodym gospodarza syn
kiem owiec na górach przy szałasie, pozostawił go tam pewnego 
razu pachole~ na straży, a sam po południu puścił się na dół 
ku domowi. Ze od szałasu do wsi było dość daleko, więc późną 
też nocą przybył do domu; a nie chcąc budzić uspionej już cze
ladki, postanowił przenocować w brogu, i nazajutrz załatwiwszy 
swój interes, wrócić do szałasu. Wtem ujrzał, iż zabłysło nagle 
blade jakieś światło w izbie (świetlicy), a po podwórzu zaczęły 
się z wielkim bałasem dziwaczne ku izbie tłoczyć postaci. Cie
kawością zdjęty przybliżył się cichaczem pod okno i patrzał co 
się dzieje. Swietlica. była pełną starców i parobków, bab i dzie
wek dziwacznie postrojonych, którzy o czemś radzili. Poznał ze 
zgrozą, że był to sobór upiorów i wiedźm, a strachem przejęty, 
by ruchem obecności swej nie zdradzić i życia nie postradać, 
przycupnął na miejscu jak przykuty. Zwracając jednak uwagę 
na wszystko co się tam działo i mówito, usłyszał jak na ostatku 
odezwały się wied"'my do jego gospodyni, oznajmiając jej, że jesz
cze tej nocy umrzeć ona musi. "Ja jeszcze dziś nie umrę"- od
powiedziała stara wiedźma (gospodyni) - "ale mój jedyny sy
nek za. mnie urnrzec musi". - Wzdrygnął się na te słowa pa
chołek i tern pilniej ku oknu nadstawił ucha. "Przemienię się -
mówiła dalej wiedźma - opodal szałasu w kierz (krzak) 
ostrężyny i zatknę tam nóż do sieci; potem zawyję jak wilk, 
a mój syn wybiegnie i zaspany zapląta się w ową sieć a nożem 

1) Prócz tych, przytacza Wagilewicz kilka tego rodzaju powiastek z Czech 
i Illyryi. 
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si~t przebije". - PachołPk słysząc to, postanowit zachowar on 
zguby dobrego chłopca, którego wielce miłował. Zerwał siQ tedy 
i nie zważając na ciemność nocy ni na swe znużenie, wnet po
spieszył drogą napowrót W szalasie ujrzał chłopca w twardym 
juil śnie pogrążonego, i rozdmuchawszy ogieó, pilne na każdy 
powstający szmer i odgłos dawał baczenie. Nagle zahuczał 
wiatr i ulewny spuścił się deszcz; zaraz też potem dało się 
słyszeć dalekie wycie wilka, które co chwila się zbliżało. Owce 
się zbiegły do koszant i zwinęły w kupkę. Owczarek gotował 
się do odporu; chłopiec też zbudzony ze snu pochwycił za go
rejącą głownię, by odpędzić napadającego wilka. "Zostań, - mó
wił owcarz - ja pójdę sam!" - i powstawszy szedł ostroinie 
świecąc sobie głownią po drodze 1 dopóki nie naszedł na krzak 
ostrężyny, i nie ujrzał na nim ro(piętą sieć i zatkniętego w nią 
nota. Wnet też wyciągnął ów nóż i nim gęste gałęzie ostręży
nowego krzaka poprzecinał. Nazajutrz, skoro dzień, wezwał 
chłopca, by szedł na pogrzeb swej matki, która w nocy nagle 
żyć przestała. Chłopiec pobiegłszy do domu, spostrzegł na mat
czynem ciele wiele kropel krwi, a przypatrzywszy się im ba
czniej, widział że całe ciało było pokaleczone i jakoby po
krajane. 

26. Siciarz pewien szedł na targ z siećmi, gdy go noc za
skoczyła w szczerem polu. Spieszył więc by znaJeść gospodę 
i nazajutrz wcześnie dostać się na targ. Noc była cicha, niebo 
gwiaździste, a księżyc prawie w pełni. Idąc pod górę, obrócił 
się i ujrzał z daleka migające sili światło; wpatrując się w nie 
bacznie, widzi, że ś wia.tło to podnosi się na wysokość wieży, 
i znów znita do tego stopnia, że je zaledwie przy ziemi mógł do
strzedz. Uszedłszy kęsek drogi, obejrzał się powtórnie i spo
strzegł ie światło to bieży w jego ślady, goni go. Wziąwszy 
więc jedno sito z karku, cisnął je odważnie i z całej mocy na 
ścigające go licho; poczem spiesząc ku wierzchowi góry, oglądał 
się raz po raz, by się dowiedzieć co owe świalło z sitem czynić 
będzie. Dostawszy się wreszcie na wierzchołek, ujrzał, jak sito 
u stóp góry z wielkim brzękiem spotkało siQ ze światłem, i od 
tegoż na drobne zostało roztrzaskane kawałki. 'Więc uczuł że 
tu ze zł e m sprawa i umykał co tchu dalej, a obejrzawszy się 
widział jeszcze wciąż błyszczące się z daleka światło. Uciekając 
tak po bezdrożach, dotarł do jakiejś chałupy, otworzył drzwi 
i wszedł do izby. W izbie nie było żywej duszy, tylko na ławie 
leżał umarły, u którego głowy paliła się lampka. Siciarz, 
przejęty strachem, wlazł za piec i tam na pół także martwy 
siedział jak truśka. Wtem rozległ się tupot, tłucr.enie się we 
drzwi i g łośne lecz jakoby grobowe nastąpiło wołanie: "Wpuść 
mnie!" -A umarły ozwał się z ławy: "Nie wpuszczę".
"Wpuść mnie!" -woła znów głos z zewnątrz. "Nie wpuszczę" 
powtarza umarły i poczyna sobą rzucać; nie mógł się jednak 
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porl~wignąć, bo krzyż święty tłorzył mn piersi. Chcąc sobie do
pomódz, targnął sict wreszcie i trząchnął sobą tak mocno, że 
krzyi spadł na ziemię, a on sam zerwawszy się szedł prosto ku 
drzwiom. Obadwaj umarli pochwycili się teraz za bary i poczęli 
rwać tak silnie, że siQ cala zatrzęsła chałupa. Aż w koucu za
piał kogut i obaj zapaśnicy rnn~li na ziemię. N a drugi dzień, 
gdy przyszli ludzie wraz z księdzem by zmarłego llOcllować, 
UJrzeli dwa martwe ciała, po obu Stronaell progu leżące. Obej
rzawszy się po izbie, znaleźli lei za piecem i struchlałego si
ciarza, który odzyska wszy pomału przytomność, opowiedział im 
co zaszło i powędrował dalej, - oni zaś pogrzebali oba ciala 
na granicach. (obacz Lud Ser. VIII str. 210. - Ser. XXI 
str. 150, 156). 

27. Pacbołek jeden, - który był zarazem i upiorem -
kochał si~ namiętnie w ładnej dziewce, lecz jej wzajemności 
pozyskać nie zdołał; patrzała obojętnie i bez litości na to, jak 
za nią tęsknił, wiądł, schnął, - wreszcie zmarł w kwiecie 
wieku. Po śmierci jego, chodziła dziewka jak zwykle na prządkę, 
czyli na wesołe po chatach zabawy dziewek i parobków, przy 
których ptorhe szczebiotanie kobiece wraz ze swawolnemi żarty 
junaków, mięszały s i~ z łoskotem k ręcącycll się wrzecion pil
nych prządek. Wtem naraz wclJOdzi do. izby przystojny i strojny 
czeladnik, przysiada się do onej dziewki, rozmawia z nią, 
uśmiecha i przymila się do niej. Przy odejściu swem pyta się 
jej: "będzie· li się kajać?" (pokutować, żałować, kruszyć). -
"N1e będę" - była jej odpowied1.. A już na drugi dzień po 
tern umarł brat jej najmłodszy. Następnego wieczora nie przy
szła dziewka na prządkę; nie pokazał się też tam i nieznajomy 
młodzieniec. Kiedy wszakże na trzeci wieczór dziewka przyszła, 
przybył też i nieznajomy, i znowu się do niej przysiadł i przy
milał. Na odebodnem pyta jej się podobnie jak pierwszym ra· 
zem: n czy nie kajasz się?" - a glly odpowiedziała, że n nie 
kajam u zapytał jeszcze: .a nie będziesz się kajać'?" - na co 
ona .nie będę• odrzekła. W skutek tego umarła i jej młodsza 
siostra. Następnie (gdy takież same dawała odpowiedzi), umarł 
jej starszy brat, wreszcie ojciec i matka; tak, że dziewka cał
kiem osierociała. Od tego cza:su nie chodziła przez czas długi na 
prządki, aż raz na pro 'bę są:siadki, znów się tam udała. Nie 
omieszkał też ukazać się i ów nieznajomy gość i jak dawniej 
do niej się wdzięczyć, a przy odejściu toż samo zadał jej pyta
nie: "ażali się już pokajała ?u - Na odpowiedź dziewczyny, że 
"nie", zapytał on znów: "czy wcale się nie będzie kajała?" -
"Nie będ~" odrzekła, lubo wiedziała, że teraz na nią samą kolej 
śmierci nadeszła. Wróciwszy do domu, zwołała wszystkich są
siadów i przyjaciół, by im ostatnią swą oznajmić wolę. Zarzą
dziła. wi~c aby jej ciało w czasie pogrzebu nie wynosili przez 
próg, lecz wybiwszy między oknami ścianę, tym otworem ono 
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wynieśli, i nie na cmentarzu lecz na rozdrożu je pogrzebali; 
a potem znów ścianę wstawili. Kiedy umarła, wynieśli ją zgo
dnie z jej wolą przez wybitą ścian<; i pochowali na rozdrożu. 
Przyleciał upior do chaty, grlzie Zl\duch świeżo pochowanego 
czuł jeszcze trupa. Długo upatrywał jego stóp, lecz nie mogąc 
zwietrzyć śladów którędy był wyniesionym, rzekł ze zdziwie· 
niem: "Był tu świeiy trup, znikł wszakże nie pozostawiwszy 
po sobie ani śladu (ani stopy)" . Rozgniewany, przemieniJ się 
w starego żebraka, i powędrował w świat, by zatraconą odszu
kać dziewkę. 

Tymczasem grób nieboszki pokrył się zieloną darnią, a nad 
jej głową urosło ziele, które z ak wit! o nieznanym cudnym k wia
Łem o jasnej barwie i przedziwnej woni. Wkrótce jechał tam
tędy młody jeden pan, a ujęty wonią i krasą owego kwiatu, kazał 
woinicy przystanąć, podszedł do niego, zerwał go i powiózł do 
swego dworu. We dworze kwiat ten przemienił się w piękną, 
młodą pannę; a była nią taż sama dziewka, jakoby uowo tu 
narodzona. Pan ją umiłował i z nią się ożenił. Kochając się 
wzajem, żyli tak lat kilka w szczęściu i zdrowiu. Aż tu razu 
jednego zjawia się na progu stary jakiś żebrak i prosi o jałmu
żnę. Młoda gospodyni szuka dlań datku, i gdy mu go wyniosła, 
żebrak spojrzawszy na nią i poznawszy, rzekł z uśmiechem dia
belskim: "Nie dawaj mi jałmnżny, której nie potrzebuję, ale 
siebie samą; już od tylu lat cię upatruj<;, ażem ci9 przecie zna
lazł; więcej mi nie ucieczesz". - To powiedziawszy uch wy c ił 
ją w swe narącze i znikł z nią w PI'zestworzu, -a tylko wiatr 
za niemi zaszumiał (obacz Lurl Ser. XIX str. 232). 

Do str. l 16 i l l 8. 

Opyr. Znachor. 

Nowa Rr(orma (Kraków 1884 nr. 137) podaje następującą 
wiadomość: "Jak donosi Czerniowiecka Gazeta Polska, straszna 
zbrodnia była przedmiotęm rozprawy w d. 12 b. m. przed tam
tejszym sądem pr;"ysięgłych. Na ławie oskarżonych zasiadły 
dwie siostry, wieśniaczki z Ruskiej .Mo~dawicy, - winne za
mordowania własnego ojca, 84-letniego starca. Akta wykazują, 
że starsza z nich Anna Semko, liczy lat 30, młodsza Iwona 
lat 28. Wieku trudno wyczytać z ich bezmyślnych twarzy, same 
takie nic o nim nie wiedzą. Widz ma przed sobą żywy obraz 
czarownic Macbeta. Czarne oczy świecą dzikim jakimś blaskiem, 
włosy w nieładzie, postawy zgarbione - w wyrazie twarzy 
zwierzęcość. Na ponurych ich licach żadnego nie widać wzru
szenia - na zapytania odpowiadają wyrainie, głosem suchym, 
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bez d7.więku i z najzupelnie.iszą obojętnością opowiadają szcze
góły zbrorłni, której przebieg jest następujący: Przed 6 laty 
Anna wyszła za mąt, nie otrzymawszy od rodziców wiana. 
Matka ospakajała ją nadzieją, że podział majątku wkrótce na
stąpi. Po śmierci jej Anna upominała się o to u ojca. Stary 
Semko odmówił i wyrodna córka postanowiła go zamordować. 
Z początku miała zamiar o truć ojca i w tym celu udawała. 
się do z n a c h o r a I won a Semen i uka, ten jednak odmówił tru
cizny. Wtedy Anna., a było to 11 kwietnia. b. r., za pośredni
ctwem niezamężnej swej siostry, Iwony, wręczyła ojcu l złr., 
by mu dać sposobność upicia się, a gdy wieczorem wrócił pijany 
do chaty, starsza córka obaliła go na ziemię i objąwszy dłońmi 
za szyję, poczęła dusić. Iwona przyszła jej w pomoc: usiadła 
na ciele starca.· i trzymała go za ręce. Pod tym uściskiem córek 
Semko wyzionął d ucha. Zastępca prokuratoryi niewiele miał do 
mówienia, a obrońca wyraził jedynie ubolewanie nad zdzicze
niem ludu. Werdykt przysięgłych opiewał jednogłośnie. Trybu· 
nał skazał obierl wie kobiety na karę śmierci przez powieszenie. 
Wysłuchały one wyroku z lodowatą obojętnością. Kazano im 
powstać - wstały; polecono wyjść - wyszły z tym samym 
bezmyślnym spokojem, z jakim przybyły do sali. Podczas roz
prawy, oskarżone z rodzajem zdziwienia przyjęły pytanie prze
wodniczącego czy bywają w cerkwi. nNie, nigdy" - brzmiała 
odpowiedź. - A modliłyście się kiedy? - badał sędzia. "Ni
gdy" - odrzekły sucho. Niemniej ciekawą postacią był z n a
e h o r Iwon Semeniuk, który z namaszczeniem opowiadał sądowi 
o tajemniczych czara<'b i sztuce zaklinania wężów. Czło
wiek ten uwa.ża się za istotę wy:i.szą, a słowa jego tchną 
wieszczbą kapłanów pogańskich ... " 

Do str. 140. 

Czary (miłosne). 

K W. Wojcieki (Zarysy domowe 1842, tom III, 137) po
wiada.: "W jednym z rękopismów przeszłego wieku (pisanym 
około r. 1780) znajdujemy opisane ze szczegółami zdarzenie na 
Czerwonej Rusi, wiele rozjaśniające przedmiot zadawania cza
rów miłosnych". 

l. nParobek ze wsi naszej, rozkochał się w kowalczance, 
ale ta o innym mysląc trapiła biednego chłopaka. Nadaremnie 
kupował jej pierścienie, wstążki i chu 'tki, - Paraska przyj
mowała dary, lecz potem śmiała się z niego. N i e mogąc znieść 
już dłużej Kirytło (tak się zwał ów parobek), udał się do 
czarownicy o dwie stąd mile mieszkającej. Ta kazała mu wy-

Pułld•· - Tom Ul. 28 
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starać się o kosmyk włosów i kawalek płótna. z koszuli Pa
raski. Dopełnił zlecenia, a czarownica poleciła., ażeby o pół
nocy przyszedł. Stawił się w oznaczonym czasie parobek, noc 
była cicha i widna, bo miesil\c jasno przyświecał. Czarownica 
rozpali wszy ogień spory na kominie, zaczęła kadzić. do o koła 
izbę jakiemiś zioła m i '), a potem wziąwszy otrzymany kosmyk 
włosów i kawałek płótna z koszuli Paraski, nad dym e m z tych 
ziół trzymając, i jakieś niezrozumiałe szepty odprawiając, tak 
w ostatku zawołała: 

n Przybądż śmiertelna! zaklinam ciebie w imię tego, co mocen 
jest mnie i każdE>go i eiebie, z ziemi do piekła zaraz przenieść 

na wietrze! Przybąrlż i okaż się, chociażby w postaci konającej, 
lub nagiej jako cię matka na ten świat porodziła!" 

Na te obrzędy i wykrzyki drżał parobczak, odwrócił oczy 
od komina i zaczął się modlić w cichośd; ale w tej chwili cza
rownica wykrzyknęła: "Już jest". - Kirytło słysząc poprze
dnio świst wichru i wrzaski jakby podziemne, spojrzał we 
drzwi, które z trzaskiem na ścięta) roztwarły się razem, a Pa
raska wybladła, spocona, z oczami konającej i ściętemi usty, 
tocząc biał<\ pianę, w jednej koszuli stanęła na progu. Robiła 
silnie piersiami, jakby ze zmęczenia lub mocnych boleści. Cza
rownica po rwa wszy zioła., zaczęła niemi okurzać Paraskę, a po 
tern siłą roztworzyws1.y śdęte zęby, wlała kilka kropel jakiegoś 
n a p oj u w usta, ucięła kos myk włosów z warkocza i na 
nowo okurzając z i e l e m, zaczęła szepty odprawia<·· . W krótce 
znikło widziadło. Czarownica oddając Kiryile włosy odcięte rze
kła.: ~Bąd7i spokojny, id7; i nie mów nikomu żeś tu był u mnie, 
Parag\{a kochać ctę będzie". Wsiadł na konia parobczak i wró
cił do wsi nad samym świtem. St!!-ło się podług wróżby czaro
wnicy, bo kowalczanka zaraz oddała mu swoją rękę; lerz nie 
długo szczęśliwie żyli; Kirytło porzucił ją we dwa lata, oskar
żył czarownicę, wyznał wszystko pod przysic;gą, a babę spa
lono przed naszym dworem". 

2. Podobne temu czary mamy w pieśni ruskiej z nad Pruta 
i Dniestru. Czaruje dziewczyna gotując ziół korzenie, a jej miły 
podobnie jak Paraska wspomniona, przylata. 

l. Jak diwczyna to wczuła, 
do horodci skoczyła. 

2. Nakopała korini, 
z pi d bił o b o kamy n i. 

1) Syreninsz w Zielniku swujim (Kraków, 1613 r. in folio) na etr. 79, z&· 
Ieca: "Biedrzeniec czarny, Bibcnel/a n iqra, pimpinella hir::;uta; że 
czary dla nierzą,dnej miłotici odpędza". (\\') 
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3. Moczyła ich w molo c i, 
czarówała mołodci. 

4. Stała koril'l wa.ryty, 
wziaw sia myłyj żuryty. 

5. Szcze koril'l ne wkipiw, 
a wże myłyj pryłytiw. 

6. "Szczo ty myłyj prynesło, 
a cy czowen, cy w es lo? 

3. Jak wyżej widzieliśmy; nakadzanie włosów ziołami, -
tak w małoruskiej pieśni (Zbiór Maksymowicza, w Moskwie 
wydany r. 1827) używa do czarów cyganka włosówspalo
ny ch, mięszając z napojem, by kozak się rozmiłował. Więc 
idzie dziewczyna do cyganki i prosi jej: "Oj zroby tak, da ko
zaczeńko, szczob chodyw za mnoju". - Cyha noc z ka zatem 
odcięła jej rusy warkocz: 

Odrizała risu kosu, 
taj perepałyła; 

a spaływszy rusu kosu, 
kozaka pojiła. 

Szymonowicz jednę z sielanek swych pisanych około r. 1610 
poświęcił czarom (cytuje treść jej i Wojcieki w Zarysach domo
wych, .III, 170): 

Zona opuszczona od męża, woła służebnicy, ażeby podług 
jej rozkazu rozpoczęła czary; za każdym preparatem czaru
jąca woła: 

"Przywiedźcie mi do domu męża, możne czary! 
przywiedźcie, bowiem żal mój nie ma żadnej miary". 

4. Służebnica sypie pro s o na rynkę, nad węglami ją trzy
ma, a wiejaczką poddymając ogień, przemawia: 

njako się pro s o w rynce puka, 
niechaj tak mojej pani, mąż jej własny szuka". 

5. Pali liście jesionowe suche: 

Jako liście spłonęło, ani zostawiło 
popiołu, bodaj się w nim tak serce paliło". 

6. Topi wosk na ogniu z przymówką, aby tak niewierny 
małMnek potniał i to p n i a t. 

7. Kręci wrzeciono, aby tak się kręcił i pokoju nie 
miał. 

8. Zawiązuje podwikę na trzy węzły, i warkocz, aby 
tak jego myśli się s plątały. 
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9. Żywego n i e to per z a zalepionego zywcf'm w garnku 
przystawia na ogień, a jako on się p i e c z e, tak niewiernego 
serce niech się skwarzy. (Lud Ser. XIX str. 20!). 

10. Pali zioła czarodziejskie, a z chustki którą dostała 
od męża w darze, wy~ y m a p o t, jak im się już poci czara m i 
dotknięty mąż niewierny. 

11. W ostatku na podołek słuiebnicy nasypała kas z y, 
a gdy ta bez ognia z a w r z a ta, psy zaszczekały około płotu, 
i ujrzała męża zmęczonego, zlam·go potem na podwórzu. Już 
spokojniejsza, rozpoczyna teraz czary dla ukarania tej, która 
uwiodła jej mał~onka. 

12. Pali więc najprzóU żyły, aby jak się w ogniu one 
knt·czą, żeby tak się jej członki kurczyły, wioczy szmatę 
przez drogę, aby ją tak wleczono po ulicy. Zahuknęła w lesie 
sowa, przeklina więc, aby wszyscy ludzie na nil\ hukali, na· 
zywając wszetecznicą. S p l u w a trzykroć i przeklina, aby jako 
pada ta ślin a na ziemię, niech na jej twarz kro s ty pluga we 
spadną. 

Zadzwoniło w u c h u czarownicy; rada więc. ~e czary jej 
nie były nadaremne i zdrajczyni ukaraną zostanie, wychodzi 
więc na powitanie gościa męża, który bez tchu o jednym bu
cie, czekał zmiłowania żony czarodziejki. - \Obacz Lud XXI, 
str. 225). 

Do str. l a2 i ł5a. 

Prze p owi e dnie. Prze sądy. 

Kalendarz 
meteorologiczny gminny z prognostykami o urodzajach '). 

(W kalendarzu Stanisławowskim na r. 1850 zamieszczony.) 

Miesiąc S ty c zeń. 

Dzień l. Jakim jest dzień pierwszy roku, takin• będzie nastę
pujący Sierpień. 

" 

Jeżeli dnia tego było słońce czerwone na. wschodzie, 
tedy nastąpią w lecie częste burze z grzmotami. 

2. Jaki jest dzień drugi Stycznia, taki będzie następu· 
jący Wrzesień. 

') Obacz: Lud Ser. Vlll str. 285. - Ser. XVII str. 167. 
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D~iei1 10 . .J t> i e) i d ni a tego słońce przyświeca, ~'(IOdziewać się 
należy pogodnego lata. 

Dzień 

" 
" 

" 

22. Podobnie wróży si(} po pogodzie w dzień ś. Wincen
tego, zwłaszcza jeśli nie było mrozu. 

~tąd powstało przysłowie: 
S Wincenty, co nie chodził w futrze, - chodzić bę

dzie w koszuli. 

Prawidła powszechne w Styczniu. 

Po Styczniu łagodnym następuje zwykle Lut.y mr0źny, 
Kwiecień i Maj pogodny. Czerwiec i Lipiec gorący. 
Po Styczniu mglistym, następowar zwykła wiosna 
mokra. Po Styczniu mokrym, spodziewać się mo
krego lata. 

Miesiąc L u ty. 

2. Pogoda przy jasnem niebie wróży, że zima długo 
jeszcze potrwa. 

Dzień 2 Lutego (N. M. P. Gromnicznej) uważany był 
dawniej w Polszcze za przełamanie się mrozów, 
i dla tego mówili starzy: 

Gromnica skręd kark mrozom i wilkom. 
Dzisiajszego czasu nie wiele jest wilków, ale mrozów 

i po dniu tym do woli. 
6. Dnia tego (na św. Dorotę) i dni następujących przy

bywa zwykle wiele śniegu. 
22. Jak a jest. dnia tego pogoda, taka będzie Jlrzez na

stępujące dni czterdzieści. 
24 . (S. Macieja.). DziPń tPn uważa się za przesilenie się 

zimy, t. j . że albo skończy się niebawem, lub też 
poprawi się, zkąd poszło przyslowie: 

S. Macij - zimę traci, - albo ją wzbogaci. 

Prawidła powszechne w Lutym. 
Miesiąc ten jest zawsze zimny, chociażby nawet Gru

dzień i Styczeń b)· ły łagodne. 
Jeżeli w połowie Lutego nadarzają się wiatry silne 

z zamieciami śnieY.nemi, jest to dowód, ~e zima 
skończy się wkrótc·e po ~więtym :\ladeju. 

Miesiąc l\Iarzec. 
Dzień 10. (Czterdziestu 1\Jęczenników ) . Ojcowie nasi twierd;dli, 

ie dnia tego orlezwie się niezawodnie grzmot. Dzi
siejszego c~asu wydarza się zaledwo raz jeden 
w lat dziesięć , z czego wnosić-by moż.na, ze zmie
nił się w kra.ju na. zym por~ątlek w temperaturze. 
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17. (S. Gertrudy). Dnia. tego pojawia.ć si~ zwykły pierw
sze bociany, to jest wróżbą bliskiej wiosny. 

21, 22, 23, 24. Jakieroi są dni te (ciepłe lob też zimne), 
takiero będzie Jato następujące. 

J eżflli wiatr wiał od południa lub od zachodu, spe
dziewać si~ urodzaju; a przeciwnie, jeżeli wiał od 
północy lub od wschodu. 

Prawidła powszechne w Marcu. 

Marzec suchy za.powiada urodzaj. Śnietny lub mokry 
grozi nieurodzajem; na tej wróżbie ugruntowane 
jest staroświeckie przysłowie: 

Stary (suchy?) Marzec, mokry Maj - żyto kieby gaj. 

Miesiąc Kwiecień. 

Dzień 10. Len dnia tego zasiany, udać się ma. niezawodnie. Za
chodzi pytanie, co robić, gdy dnia tego śnieg jesz· 
cze Jeży, lub świeży upadł, jak zdarza się nieraz? 

n 23. (Ś. Wojciecha). Dzień ten ma. być równie pogodnym 

n 

uprawie Ino, tudzież sadzeniu płonek owocowych, 
i wystawianiu pasieki. 

25. Jeżeli dnia tego ża.by skrzeczeć zaczną . jest to pro
gnostyk bliskiej i ciepłej wiosny. 

n 30. Deszcz w dniu tym . zapowiada. urodzaj. 

Dzień 

" 

" 

P ra w i d ł a. p o w s z e c h n e w Kw i e t n i u. 

Po mokrym Kwietniu zwykł następować suchy Czer
wiec. - Ciepłe deszcze w Kwietniu rokują długą 
i piękną jesień. - Kwiecień pogodny zapowiada. 
słotny Maj. - Jak kwitną w tym miesiącu drzewa 
wiszniowe {obficie lub obrzednie) tak też kwitnąć 
będzie żyto. 

Jeżeli w tym miesiącu ciernia w czas zakwitnie, bę
dzie też iniwo wczesne. - Z porą kwitnienia cier
niny połącza wielu te mniemanie, że ona sprowadza 
zimno, co też sprawdza. si~ często. 

Miesiąc Maj. 

l. Deszcz w dniu tym rokuje zły urodzaj i nędzną paszę. 
11 i 12. Jeżeli w tych dwóch dniach wydarzy się nocny 

przymrozek, wiosna. będzie zimna, lato przepadziste, 
a jesień mokrą. 

12, 13, 14. (Pankracego, Serwacego i Bonifacego). Jest 
to mniemanie dawne, że w dni te deszcz padać 
musi, z czego wynikło stare a nieprzystojne przy
słowie, że: 

Ci świ~ci płaczą. 
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Dzień 25. Pogoda w dniu tym zapowiada urodzaj. 

Dzień 

" 
" 
.. 
" 
n 

" 
n 

Dzień 

n 

" 

" 

n 

n 

Praw i d ł a p o w s z e c h n e w M aj u. 

Częsty grzmot w Maju jest wróżbĄ silnych wiatrów 
w lecie. - Po mokrym Maju zwykł następować 
suchy Czerwiec. Przysłowie: 

Chłodny Maj, - dobry urodzaj. 

Miesiąc C z er w i e c. 

l. Pogoda w dniu tym wróży urodzaj. 
8. (Medarda). Jakim jest ten dzień, takieroi będą na

stępne czterdzieści. 
10. (Św. Małgorzaty). Dnia tego ma zakwitać po raz 

pierwszy żyto. 
15. (Wita). Deszcz w dniu tym szkodzi jęczmionom . 
21, 22, 23. Jaka jest pogoda w te dni, taka dotrwa do 

dnia 21 Września. 
24. (S. Jana Chrz.). Jaki jest ten dzień, takieroi będą 

następujące 30 a na wet 40. 
27. Def!zcz w dniu tym wróży trwałą słotę. 
29. (ŚŚ. Piotra i Pawła). Dnia tego wykłosić się ma 

żyto; co jest rękojmią obfitego plonu. 

Prawidła powszechne w Czerwcu. 

Wiatr północny w Czerwcu na1'ęrlza żyto do sąsieka. 
(Przysłowie). 

Pełnia Czerwcowa sprowadza burzę, ostatnia kwadra 
deszcze ulewne. Grzmot czerwcowy szkodzi zbożom. 

Miesiąc L i p i e c. 

2. Deszcz w dniu tym zapowiada 40 dni słoty. 
10. Ja ki będzie dzień ten, tak.iemi będą 7 tygodni na

stępujących. 
22, 23, 24. Jeżeli są pogodne, jest nadzieja, że uda się 

zbiór oziminy. 
25. (Ś. Jakuba.). Jaka jest pogoda dnia tego przed połu

dmem, taka. też będzie przed Bożero narodzeniem, 
a jaka. jest po południu, taka. będzie po Bożem na
rodzeniu. 

Białe chmury w tym dniu, rokują wielkie śniegi 
w Styczniu, a niebo jasne, mróz tęgi w Grudniu. 

26. (Ś. Anny). W dniu tym, mówili starzy, powinien być 
groch wystrączkowany w polu, a jabłka w sadzie. 

29. (Marty). Po tym dniu śpiewać przestają ptaki leśne, 
i nie dobrze jest kąpać się w stawach. 
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Prawidła powszechne w Lipcu. 

Grzmoty częste w Lipcu szkodzą plonom. Kanikuła 
pogodna rokuje pogodną jesień. 

Miesiąc Sierpień. 

2-6. J eteli dni te są gorące. tedy nastąpi z i ma ciężka. 
lO i 15. Jak a jest pogoda w te dni, taka będzie w dniacłl 

następuJących pięciu. 
21. .Jeżeli w dniu tym zagrzmi, spodziewać się należy 

niebawem silnych deszczów. 
24. (Ś. J3artłomieja). Jaka jest dnia tego pogoda., taka 

też będzie przez jesień całą. 
Je żeli posiejesz na ś. Bartłom i e ja, mieć będziesz sto· 

dołę pełną, je;i,eli na ś. Mateusza, pustą. 
30 i 31. Jakieroi są te dni, takieroi będą Wrzesień i Pa.· 

żdziernik. 

P r a. w i d ł a p o w s z e c h n e w S i er p n i u. 

Pierwsze dni tego miesiąca bywają zwykle wietrzne. 
Wiatr północny w Sierpniu ustala pogodę . Grzmoty 
w Sierpniu nie wiele dobrego rokują. 

Miesiąc W rz es i e ń. 

l. Jaki jest ten dzień, takieroi będą cztery tygodnie na· 
stępujące. 

8 (Narodzenia N. Maryi P.). "Siej dziś, a posiejesz 
wczas", tak mówili starzy, i nie bez przyczyny. 

11. Jeżeli dzień ten jest pogodny, tedy spodziewać się 
suszy w jesieni. 

21. (Ś. Mateusza). ,J eieli dzień ten jest pogodny, nastąpi 
cztery tygodni pogodnych. 

22. Pogoda w dniu tym zapowiada silne wiatr.v w zimie. 
29. (S. Michała). Noc jasna zapowiada ostrą i długą zimę; 

noc słotna rokuje zimę lekką i ciepło do końca 
Grudnia; noc burzliwa spodziewać się kate wcze
snej i ciężkiej zimy . 

• Jeżeli obejdzie się bez deszczu przy pocbmurnem nie· 
bie, jest to przepowiednia suchej wiosny. 

Zresztą jest wielość prognostyków sprzecznych, a t& 
dała. powód do sentencyi: 

"0 świętym Michale, - zamilczyć cale". 

Prawidła. powszechne w Wrześniu . 

W dwóch pierwszych tygodniach Września nastawać 
zwykły silne wiatry od wschodt!. 
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Jeżeli p1·zypadnie przymrozek· na ś. Michał, tedy spo
dziewać go się także dnia l Maja, a ile będzie 
przymrozków w Wrześniu, tyle ich też będzie 
w Maju następującym. 

Skoro bociany nie odleciały przed ś. Michałem, tedy 
obejdzie się bez mrozów do końca Grudnia. 

Jaka jest pogoda na Nowiu Wrześniowym, taka do
trzymywać zwykła do końca jesieni. 

Miesiąc Paź d z i er n i k. 

l. (Ś. Remiana). Dnia tego spodziewać się mrozu. 
7. (Ś. Marka) podobnież, poezero krótkie bywa babie

la to. 
16. Jeżeli dzień te u jest suchy, tedy lato następujące 

będzie suche. 
28. (Szymona Judy). nChowaj kapustę i buraki, bo je 

mróz zwarzy". (Przysłowie). 

Pra~idła powszechne w Październiku. 

Mroźny Październik rokuje ciepły Styczeń. Mokry 
Październik rokuje wietrzny Grudzień. Koniec Pa
ździernika łagodny rokuje mroźny Luty. 

Ile razy spadnie śnieg przed nowiem w Październiku, 
tyleż razy nastanie odwilż w zimie. 

Miesiąc Listopad. 

l. Dzień ten (wszystkich Świętych) zwykł być pogodny, 
co gdy nastąpi, pogoda potrwa dni 3 do 5·ciu. 

11. (Ś. Marcina). Jaka jest pogoda dnia tego, taka bywa 
przez całą zimę. Zwykle pada śnieg, zkąd poszło 

, przysłowie, że: 
Swięty Marcin jedzie na białym koniu. 

24. Jaki jest dzień ten, takim będzie Luty. Jest to wilija. 
do ś. Katarzyny, gdzie słotno i błotno, zaczem po-
szło przysłowie: · 

Dp panny Katarzyny, - nowych butów obłuczyny. 
30. (S. Jędrzeja). Zima stanowić się zwykła. 

P r a w i d l a p o w s z e c h n e w L i s t o p a d z i e. 
Deszcz w pierwszym tygodniu Listopada, rokuje silne 

mrozy w ostatnim tygodniu Grudnia. Stan pogody 
w Listopadzie regnluję pogodę w Marcu. 

Jasny i mroźny Listopad zapowiada mokry Styczeń. 
Deszcz w połowie Listopada, obiecuje mróz tęgi w po

łowie Stycznia. 
· Pohcie. Tom lU. 29 
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~lirsi;\<: Gr n <1 z i e Ii . 
l. .Je;:wli zima nsta.li :-;i~ około <luia. tego, tP.dy potrwa. 

,cale 18 tygodni. 
4. (c. BarlHUJ) ~lrozy pokrzepiaó si~ zwykły, skq!l po

szło przysłowie: 
Na świ~tą Batuarę - dohącli. z skrzyni ezam<trę. 

24. Jaka jest pogoda dnia tego, t<tka potrwa do Nowego 
roku, a czasem i trzy dni !lłnżej. 

25. Noc jasna w wiliją Bożego Narodzenia, obiecuje mo
rlzaj w rok n nast<:pnjąc) m. 

Im bliższy jest dzion ten Nowin, telll cięższej spo
dziewać. się zimy; im blb:szy jest pełni lub osta

•tniej kwadry, tem leksza będzie zima. 
27. Powietrze posępne w tym dniu, roknje llt'Ollzaj oufity 

w zbożu. 

Prawidła powszechne w Grudniu. 

Po suchym Urndniu nastt;puje sucha wiosna pogo-
tl n e lato . 

.Jcteli pierwszy tydzień Gmdnia jest pochmurny, tedy 
zima ustali się niebawem. 

Powietrze łagodne w Bożem Narodzeniu, zapowiatla 
d Ingą zimę. 

Mgły częste w Grudniu są wróżbą, że rok nastr,pu
jący będzie nieurodzajny. 

Do s h ·. ł S 7 . 

Wrózby. 

Horoskop 
wskazujący C.nie i go1lziny szczQśliwe do wykonania 

czynności gospodarskich 

( pollany w K :t l e nu ar z 11 S t a n i s l a w o w ski w na rok 1850). 

Niepewnośl; o skutku prac rolniczych jest przyczyną, że 
gospodarze wiejscy wit;cej. niżeli którakolwiek klassa w towa
rzystwie skłaniają się do śledzenia wypadków losowych sron
kami w ystępującem i z koleji pospolitego rozumowania i przy w ią
zują wian: do badati vota:jemnych, które uznane są llOWszeclmie 
za przęsL~dy i wykroczenia z prawideł logiki, gdy oni przeci
wnie wi1lzą w nich spo ·ób skuteczny do dociekania stanu rze-
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czy przyszłego, od którego przede wi!zystkiem los rolnika za
wisł. Ta okoliczność: dała istnienie wielorakim prawidłom Me
teorologii zwykle zwanej gminną, a przez wielu niedorzeczną, 
tudzież Horoskopom, -- które łatwowierność poczytuje za śro
dek do odsłonienia opony pokrywającej działanie przyrodzenia 
i zachowany w nim porz1\clek. Dogadzając więc życzeniu tych, 
którzy z upodobaniem czytali w Kalendarzu naszym za rok 1848 
umieszczone w nim wyjątki z Wiesz c z b i ar s t w a a s tro l o
g i c z n e g o i k a b a l i styczne g o w rzeczach gospodarskich, 
przedstawiamy im w Kalenrla.rzu tegorocznym formułę horoskopu 
mającego w celu wskazanie tych dni w roku i tych godzin 
w dniu, które są sposobne do przedsięwzięcia lub te:i. do doko
nania prac gospodarskich, i dla tej ich domniemanej własności 
poczytują si<; za szczęśliwe. 

Prawidła tego horoskopu, którego wynalazcą ... pa, sła.wny 
niegdyś fizyk, a w gminnem przechowaniu czarnoksiężnik, ugrun
towane są na stosunku zachodzącym między kombina.cyami aryt
metycznemi liczby Siedm, ile wyobrażajf\Cej poczet siedmiu Płanet 
uważanych za rządzące, a okresami i perijodami kalendar
skiemi. Z wynalezienia tego stosunku wynika rozwif\zanie pyta
nia: czyli wypadek pracy gospodarskiey rozpoczę
tej w dniu N. N. o godzinie N. N. będzie lub nie będzie 
pomyślny? Ten zaś stosunek wynajduje się sposobem nastę
pującym: 

I) Piszą si<; jedne pod drugiemi, w kolurnnie prostopadłej: 
a) l\fillezym ( 1000) roku bie~ącego; 
b) Liczba miesiąca bieżącego; 
c) Liczba dnia w roku bieżącym; 
d) Liczba dnia w miesiącu bie~ącym ; 
e) Liczba godziny w dniu obecnym ; 

wszystko odnośnie do roku, do miesiąca i do dnia - w którym 
czynność zamierzona ma być rozpoczętą albo zaniechaną. 

2) Rzeczone ilości sumują się. 
3) Oprócz tej adycyj sumę dzieli się przez liczbę 7. 
4) Robi się potem tyle kropek, ile jest jedności, - w wyni

kłym z dzielenia. tego ilorazu, a w koilen wykreśla się ich tyle, 
aby ich pozostało 21. Jeżeli zaś iloraz wynosi tylko 21 lub mniej 
nii 21 jedności, działanie kropkowanią. jest niepotrzebnem i po
mija się. 

5) Taki mający mniej (niż) 21 jedności iloraz, lub tet po
została po wykreśleniu kropek ilość, zowie się liczbą i n d e
ksową. 

6) Ta liczba i n d eks o w a mieć będzie albo te :t mieć nie 
będzie' zgodną z sobą (t. j. jednakową) liczbę w umieszczonej po
niżej tabeli dni feralnych, co zowie się H o m o n i m e m. 
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7) Ten H o m o n i m jest wyrazem stosunku szukanego. 
Z czego wynika, że jeżeli niema w tabeli poniższej H om o
n i m u z liczbą i n d eks ową, czynność zamierzona być może 
przedsi<;wzięta albo lei dokonana z tą pewnością, że jej skutek 
będzie pomyślny. J eli.eliby owszem znalazł się w tej tabeli H o
m o n i m liczby i n d eks o w ej, obrać nalei.y koniecZIIie inny dzień 
i inną godzinę, aby uniknąć chwili feralnej, a tern samem nie
sposobnej cło zamierzonego przedsi~twzięcia. 

Tabela dni i godzin feralnych . 

W miesiąct': 

w l) Styczniu 1. 2. 3. 4. G. 11. 12. Niedziela 
w 2) Lutym l. 17. 18. P,iątek 
w 3) Marcu 14. 16. Sroda 

Są dniami feral- w 4) Kwietniu 10. 17. 18. Poniedzialek 
nemi w miesiącu w 5) Maju 7. 8. Sobota 
według jego da- w 6) Czerwcu 17. Czwartek 
ty, tudzież we- w 7)Lipcu 17. 21. Wtorek 
dług koleji dni w 8) Sierpniu 20. 21. Niedziela 

tygodniowych. w 9) Wrześniu 10. 18. ~iątek 
w 10) Październiku 6 rod a 
w 11) Listopadzie 6. 10. Poniedziałek 
w 12) Grudniu 6. 11. 15. Sobota 

W tygod11iu: 

Są godzinami feralneroi w dniu tygodnia: 
(Nr. l: przed południem. Nr. 2: po południu). 

w Niedzielę N t·. l: goclz. 3. 5. 10. 12. 

" 
Nr. 2: 

" 
l. 2. 4. 6. 7. 8. !) . lO. 

w Poniedziałek Nr. l : 
" 

2. 7. !). 

" 
Nr. 2: n l. 3. 4. 5. 6. 8. lO. 11. 

we Wtorek Nr. l: 4. 6. 

we ś;'odę 
Nr. 2: /) 3. 5. lo. 12. 
Nr. l: 

" 
]. 3. 8. 10. 

" 
Nr. 2: 

" 
2. 4. 5. 6. 7. 9. 11. 12. 

we Czwartek Nr. l: 
" 

2. 4. 9. 11. 

" 
Nr. 2: 

" 
5. 7. 

w Piątek Nr. l: 
" 

2. 4. 9. 11. 

" 
Nr. 2: 

" 
l. 3. 5. 6. 7. 8. 10-. 12. 

w Sobotę Nr. l: 
" 

.]. 3. 8. lO. 

" 
Nr. 2: 

" 
1. 3. 5. 6. 7. 8. l o. 12. 



229 

Przykład objaśniający. 

Zamierzony został do pewnej czynności gospodarskiej dzień 
taki, który jest 15tym w miesiącu lOtym, a 28!) w roku; go
dzina obrana jest 11 ta. Dudawszy do tego miłlezym roku 1R50, 
tworzy się suma 2175, której iloraz jest 310 6

/ 7 ; odrzuciwszy uła
mek i odbywszy kropkowane, - pozostaje 16 jedności, które 
dają JiczlJQ i n d eks o w l\· Szukam więc jej h o m i n i m n w mie
siącu Pai.dzierniku, który jest dziesiątym w roku, a nie zna
lazłszy, - zyskuję tę pewność, że dzień zamierzony Jlie należy 
do feralnych. Dniem tym w Październiku nie Jest Sroda lecz 
Wtorek, zatem i dzień tygodnia nie należy do feralnych w mie
siącu rzeczonym. G"dzina 11 nie jest feralną we Wtorek; z czego 
wszystkiego wynika, że pracować mogę bez troski. 

O Płanetach 
rządzących dniami i godzinami. 

Jak już wyjaśniliśmy w Kalendarzu naszym z roku 1848, 
zostaje rok każdy pod rządem pewnego Płanety, który astrolo
gowie nazwali rejentem. 

Takim rejentem jest w roku bieżĄcym (J 850} Płaneta W e
n u s, o którym istnieje mniemanie, że czyni lata pod władzą 
swą zostające raczej mokremi niżeli sucbemi, ale oraz ciepłemi 
i parnemi. Aliści astrologowie nie poprzestając na wyznaczenie 
władzców rokom całym, !Joddali też dni pojedyncze i godziny 
doby pod zarząd Płanet, a to w porządku wykazującym się 
z Tabeli następującej: 

w 
n 

l) 

" 
" 
" 
" 

Godziny 
dzienno 
zostają pod 
rządem: 

Niedzielę: 
Piątek: 
środę: 

~l ~ 
~l ·~ ~ ~ 

00 !l: ~ 
cr> 

l. 2. 3. 
l. 2. 

l. 

4. 5. 
3. 4. 
2. 3. 

Foniedziałek : 12. l. 2. 
Sobotę: . 11.12. l. 
Czwartek: .10.11.12. 
Wtorek: 9.10. J 1.12. 

Godziny 

!) ~ nocne 
"' .. "' "' zostajl) pod "' <) "' .!ć ·~ "' •r:l "' rządem: .... ., .... 

o oS o 
!?; 

., 
.... ::<l 00 ~ 

6. 
5. 
4. 
3. 
2. 
l. 

<) 

""' ... 
.~· 
"' ~ 

7 8. 9. 10.11.12. 
6. 7. 8. 9.10. 11. 12. 
5. G. 7. 8. 9. lO. 11. 12. 
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

~ <) 

!=l .. Q) 
., 

""' = .... .!! <) .. "' ... ... 
"' "' ·::l = ..bil .,. .a .... a: .... ., .... 
oS o oS <:' 

~ 
.., ·;; 

oS 
CTi .... ::<l Ci3 ::<l ~ CTi 
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Użycie tej tabeli wymaga wszakie, aby gorhiny rlnia i nor•y 
nie były liczone wetl!ug zegara - ale od wschurlu do zachodu 
sło1ica, zac7.em bywają one nierówne sobie t. j. dłu:i.s7.e i krótsze 
stosownie do pory roku, lecz zawsze ich b~,;clzie w rlobie U . .Je
:i,eli wiQc wiedzieć chcesz, klóretlli godzinami w Nierlzielę rzą· 
dzi jaki Płanet, tedy spojrzyj na tabel~ powyższą, a znajdziesz 
godzin<; pierwszą po wschotlzie pod władzą słoitca, a gtJtlzinr: 
pierw:-;zą po zachodzie pud wiarłzą .T owisza, z czego weimiesz 
naukę - co masz w tym dniu za czynność przerłsięwziąś<·, 
a jaką zaniechać lub odłoiyć do innej godziny, stosownie do re
guł nast~pujących, kture są też w ścisłym związku z horosko
pem powyżej przedstawionym i poczytane byc mogą za. jego uzu
pełnienie, albowiem astrologowie poddali pod wpływ Płanet rzą
dzących godzinami - rozma.jite i wielo1·akie czynności i !<prawy 
ludzkie, jako przeworlnik, które odbywać. , a które zaniechać na· 
leży, stosownie do pewnej godziny pewnego dnia w t)lgodniu, 
i tak: 

1) W godzinach zostających pod rządem Płanety Saturn 
powodzi się handel prowadzony kruszcami, mianowicie żelazem. 
Udają sie te:i. roboty grabarskie i przekupnictwa wiktuałów. 

2) W godzinach zost;tjąeych pod rządem Płanety Jowisz, 
dobrze jest przywdziewać nowo :;prawione suknie, rozpoczynać 
budowę domu, proces i podróż. - Zile zaś handlować. bytHem 
i owcami, kopać studnie i rowy. 

3) W gorlzinaclt zostających pod rząrłem Płanety Mars, 
udaje się pomyślnie kupno strzelby, a niepomyślnie itlą swactwa. 
Wystrzegać się też należy używania lekarstw. 

4) W godzinach zostaja.cych pod rządem Płanety Sloitca, 
staraĆ' się należy o łaskę Panów, a unikać kojarzenia. przyjaźni 
z równemi sobie i zawierania mał:lenstw. Dobrze udaje się po
lowanie, a źle kupno bydlęcia, zwłaszrza krowy. 

5) W godzinach zostających pot! rządem Ptauety Wenus, 
dobrze wypadają wesela. przejaż.cł/.ki tlla rozrywki, zalotnictwa 
wszelkie, a źle i1URzczanie się czółnem na wodę. siew zboża 
i odbieranie pieni~dzy, gdyż te rozmarnnją się niezawodnie. 

G) W godzinach zostających pod rządem Merkurego, dogo
dnie jest pisać listy. wyprawiać posłańców, przenosić się do 
1iowego mieszkania, odda wać dzieci do szkół, sadzić drzewa, upo
minaĆ' się o wy pol:yczone pieniądze, - a niedogodnie przyjmo
wać sługi lub czeladź do służby 

7) W godzinarh zust~jących pod rządem Księżyca, szczę
ści się rozpoczęcie bndowli, handel miodem, łojem, mięsem i in· 
nemi wiktuałami, a wogóle te interesa, które nie długo trwać 
zwykły. - ~ieszczęści się zaś w małi.eństwie, w wypożyczaniu 
pieniędzy, i wogóle w tych wszystkich sprawach, które wyma
gają trwałości. 
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A l'trologowie rozszerzając te pra witlła do los n dzieci ro
dzących się w godziny tabelą powy:.i.:-;zą ohj-:te, namno:.i.yli prze· 
powiedni od powtórzenia. których wstrzymujemy się wszakże,
aby nas nie obwiniono, że rozpościeramy błl;dy i zapełniamy 
kalendarz niedorzecznościami. 

Do str. l aO. l a2. l aG. l 60. 

Przesądy (ogólne, gospodarcze, lekarskie). 

Kalendarz Stanisławowski na rok 1800 (z herbem 
miastl\ Stanisławowa (krzy:.i.em greckim wśród bramy nad któ
rej murami wznoszą się trzy baszty) obejmuje w Rozmajitościach 
swoich: Horoskop wykazujący dnie i godziny szczęśliwe do 
wykonania czynności gospodarskich (gdy już w roku 1848 podał 
ten;i.e kalendarz wyjątki z Wieszczbiarstwa astrologicznego i ka
balistycznego w rzeczach gospodarskich), daje wiadomość 
o dniach feralnych i o Planetach rządzących dniami i go
dzinami. 

Dalej podaje kalendarz '): Sposoby magnetyczno-sym11aty
czne do nlytk u wielorak i ego. 

A) Ogólne. 

l. Sposób do utrzymania się ciągle przy pieniądzach gotowych. 

W e~ jaje jaskółcze, zgotuj je na twardo, i włóż zgotowane 
na powrót do gniazda, z którego wzięte zostało. Po upłynio-

1) Autor artyknln tłumaczy się, jako: .Nie w celu nagannym naduiy· 
wania łatwowierności nicktórych ludzi, lecz w do'l\'ód iatniejl}ccj 
rzeczywiście w przyrodzic n i e z r u z umiał ej siły, którt 8 y m li a tył 
zuwil}, przytaczamy tu przykłady jak ni~które pomniejsze DJemoco 
uleczone, jllk niektót·c nicdugudnuści uchylone, a innym zapobieżono 
być motc środkami niewinnemi, na pozór nikczemoemi lub dziwa· 
cznemi, a przeclei w skutkach swych niewl)tpliwemi i udowo
doionemi duświad"zenir.m. Umicszcz11my je zd w Kalendarzu, ile 
w ksi,tce najpuwszechniejszl'j, w tym celu, aby te tajemnice duezły 
do Wiadomości wielkiej lic7.1ly czytelników, gdy przeciwnie temu, 
o b l u d a ukrywa swe baśnie przed światem, aby je enadniej sprze
dawać mogla pokttnie, uwud:tąc zmyślHncmi sekrctumi ku azkodzie 
powszechnej, ludzi dobrodusznych.. Wszystkie podane tu środki, bę· 
dtc do wykonania łatwe, i nie narniając na wydatki, zaebecamy czy. 
telników do przekonania się z własnego doświadczenia, iż' Sf w rze
czy samej gr u n t o w n e, a te m samem ułyteczne". 
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nych dniach trzech popatrzysz znowu w temże gnieździe, a znaj
dziesz w niem mały korzonek, który jaskółka przyniosła w celu 
odżywienia umorzonego przez gotowanie jaja. Korzonek ten za
bierz i włóż do worka, w którym być powinno dwie sztuk mo· 
nety. Ile razy wi~c wydasz takowe i worek wypróżnisz, znaj
dziesz w nim na nowo wspomnione dwie sztuki monety, skoro 
po nie do worka sięgniesz. 

2. Sposób odzyskania rzeczy skradzionych. 

Weź z pod kury jaje świeżo zniesione, a to. jakobyś kradł 
w imię złodzieja., przez którego zostałeś okradziony. Obwiąż to 
jaje w poprzek nitką pojedynczą jedwabiu zielonego, i zagrzeb 
je w imieniu złodzieja w popiół gorący, a natychmiast złodziej 
dozna taką trwogę, iż doniesie ci dobrowolnie rzeczy skra
dzione. 

3. Excytarz do budzenia się w pewnej zamierzonej godzinie. 

Jeżeli obawiasz się. abyś przeznaczont>j do wstania go
dziny nie za.'pał, weź tyle liści bobkowych, ile godzin spać za
myślasz, uwiń je w cienką chusteczkę i przewiąż uii\ tak głowę, 
aby liście na ciemieniu leżały, poezeru położysz się na bok lewy, 
a niezawodnie ockniesz sit; o żądanym czasie. 

4. Sposób uwolnienia się od snów dokuczliwych. 

Tym końcem postarasz się u ogrodnika o roślinę zwaną 
portulaka (kurze nogi), której używa się do sałaty, i zawie· 
sisz ją nad łóżkiem. 

5. Sposób do przypomnienia sobie snu zapomnianego. 

Należy nacierać sobie dłonią tylną część głowy, a sen za
pomniany stanie znowu na pamięci. 

6. Sposób do zapobieżenia, aby zadane uderzenie nie szkodziło. 

Jeżeli z przypadku lub z umysłu kogo uderzysz, a oba
wiasz się, aby mu to zaszkodziło, to napluniesz w rE:kę którą 
uderzyłeś, a nie nastąpi nic szkodliwego. 

7. Sposób aby mięso prędko się zgotowało. 

Włó:iJ do garnka - w którym gotuje się mięso 
łek szkła lub stali, albo te:6 podsyp soli pod garnek. 

kawa· 
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B) (;ospodarcze. 

8. Sposób do wychodowania bardzo wielkiej rzepy. 

Przeznaczone do wysiania nasif\nie rzepy, włożysz do rzepy, 
z której wykrojiłeś środek, i potrzymasz je tam dni trzy, po
czem, jak zwykle, nasienie te wysiejesz na grządkę. 

9. Sposób do wychodowania śliw, wiszni i trześni bez pestek. 

Obiera się po temu drzewko młode, zdrowe i proste, które 
jeszcze nie rodziło; rozłupuje sil} takowe u samej góry aż do 
korzenia nożem ogrodniczym pl'zez sam środek, strzegąc się 
wszelkiego zadarcia albo oderwania jakiego wiórka od pieńka; 
poezero wybiera się ostrożnie, jednakte nie nożem ani innym 
jakiem żelaznem narzędziem , ale zaostrzonem drzewkiem, cały 
rdzeu, klóry się w środku pieńka. znajduje, a gdy go j oż nic 
nie pozostało, zbliżają się obie potowy rozłupanego drzewa do 
siebie, a rana cała. zalepia się maścią zwaną woskiem ogrodni
czym, złożoną z wosku, olejll i terpentyny suchej rozpuszczo
nych na ogniu, w końcu obwija się całe drzewko od góry do 
dołu miękką nitką. Takie drzewo rodzi owoce bez pestek. 

10. Sposób odmłodzenia drzewa zastarzałego. 

Odkop Żiemię z pod korzeni takiego drzewa, i rzuć w po
wstały ztąd dołek korzeni głogu (nie domowego lecz polnego), 
obsyp na nowo ujętą ziemią te korzenie, depcz, a w końcu 
obłóż pień do wysokości 3 cali przegniłym do polowy gnojem 
wieprzowym;- po 3 miesiącach doto~ysz powtórnie 3 cale tegoż 
gnoju ale już zupełnie przegniłego. Czas po temu najwłaściwszy 
jest w jesieni, gdy liść już op~ł, jednakże jest przy mrozie. 

11. Sposób powiększenia zapachu w różach i zniewolenia ich do 
wydawania wielkiej ilości kwiatów. 

Do pierwszego służy obsadzenie krzaków róży - czosnkiem 
pospolitym, który wybiera się dopiero po odkwitnieniu. Do dru
giego używa się facesów z potrzebników, które do wysokości 
dwóch cali narzucają s i~ kupami na. korzenie róży, a. to w cza
sie zimowym, gdy upa·Ho śniegu na cali kilk& przyn&jmniej. 
Skoro śnieg ten, który być niema pierwszy, lecz trzeci lub 
czwarty, ginąć z wiosny zacznie, zbierają się łopatą i do czy
stego zmiatają się narzuco ne fecesa., a okaie się ze skutku, że 
te dwa. sposoby są ni ezawodne - zwłaszcza na róży białej 
pełnej. 

Pokii>Cit . Tom Ul. 30 



12. Sposób zniewolenia drzewa młodego, aby rodzić zaczęło. 

Drzewo takie być musi dwa razy w rok, Jako to w Listo
padzie i w Lutym ochłostane postronkiem mieruej grubości, lub 
też pr~tem używanym do trzepania sukien, z tą wszakże uwagą, 
aby kory nie nadwerężyć przez oderwanie jakiej sztuki. 

13. Sposób przeszkodzenia wczesnemu opadaniu owoców. 

Odszukaj na roli, na której rośnie Jlf'Zenica, ziele Z\va.ne 
Licimis Githugo, także Githugo Srgdum, a w niedostatku onego 
ziele zwane Bromus sccalinus, których obu pełno bywa na po
lach w kraju naszym; wyrwawszy je z korzeniem, obwiąż niem 
pień drzewa. nadto jeszcze ochłoń którykolwiek grubszy ko · 
rzeń owego, rozłup czyli rozkłuJ do długości ~~ cali, w roztwór 
ten wetknij kamyk - jeżeli byó może, kwarcowy, feldspatowy 
lub krzemionkowy, (których zwłaszcza w Galicyi i w Króle
stwie Polskiem znajduje się mnóstwo nad rzekami)- i obsyp na 
nowo korzeń, jak był wprzód. 

14. Sposób do wywiedzenia się, który gatunek zboża uda sift 
najlepiej w roku przyszłym. 

Weź po 5 ziarn żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, tatarki 
i prosa. Wysadź każdy gatunek z osobna w małe na cal głębo
kie rynienki w polu dnia 8 Lipca (w święto św. Jana z Dukli) 
o świcie; - w dni 12 później, to jest dnia :W Lipca wyj!lŻ w pole 
i uważaj - kt6l'y gatunek zboża najpiękniej zeszedł, i bądi. 
pewien, że ten też gatunek uda się najlepiej w roku następnym. 

15. Sposób do poznania kiedy oziminę siać należy. 

Weź po 27 ziarn :i.yta i psze·nicy, zrób w ogrodzie 6 ry
nienek na cal głębokich w ziemi przekopanej; w pierwsze 3 
wsiejesz po 9 ziarn żyta., w drugie 3 po n ~darn pszenicy, a to 
w każdą rynienkę z osobna. W szy~tko zrobi:;z dnia 1:3 Sierpnia 
(w święto ś. Hipolita,- rusk. Znalel.. Kr·zyża ś.) o świcie. Dnia 
24 tegot miesiąca (ś. Bartłomieja) uważać będzie:;z, w której 
rynience najpiękniej wschodzi; jeżeli w pierwszej - tedy roz
poczniej siew w pierwszym tygodniu po ś. Bartłomieju, jeżeli 
w drugiej - tedy rozpaczniej takowy w wiliją narodzenia N . 
.Maryi P. (dnia. 7 Września), jeżeli w trzeciej - tedy wstrzy
mać się możesz z większym obsiewem do dnia Pod wyższenia 
krzyża ś. (14 Września), lecz ten ma być ukończony do Srody 
suchedniowej ( 1!J Września) nieo!łzownie. 



16. Sposób odwrócenia ptactwa, aby wysiane zboie nie 
wyjadało. 

Przy sianiu wel kilka ziarnek wysiewającego się zbo:i.a. do 
gęhy, potrzymaj minut kilka !uh dłużej, milcząc i nie spluwając, 
poczem gdy na dokończeniu będziesz zagona, wyjmij te ziarnka 
z gęby i zakop je w rolę na temże zagonie. 

17. Spo ób do dobrego połowu ryb na wędkę. 

Włóż do garnuszka lub skorupki, w której trzymać bę
dziesz glisty ziemne lub inną ponętę zakładającą się na wędkę 
kawateczek kamfory. 

18. Sposób kowania koni uporczywych i niespokojnych. 

W łóż koniowi przed kuciem w każde ucho mały krągły 
kamyk, i ściśnij uszy silnie ręką, a koń da się łatwo okuć. 

19. Sposób uwolnienia koni od kąsania owailu. 

Narwij konopi z korzeniem, i wytrzyj nim dobrze konie po 
grzuiecie, pod br:.-;uchem, na łopatkacłl i po głowie, przed wypę-
dzeniem ua paszę lub uprzę~euiem do wozu. · 

20. Sposóu prze;.;zkodzenia, aby barany (tryki) i kozły nie 
bo<lły się. 

Wywiercisz świderkiem dziurkę na wskróś przez róg lewy 
i nad samem uchem baranowi lub kozłowi, a oduczysz go bo
dzenia, tak owiec i bydła, jako tei i ludzi. 

21. Sposób zaradzenia, aby psy w nocy nie odszczekiwały się. 

Jeżeli w nocy wycl10dzisz - a chcesz, aby psy za tobą 
nie szczekały, tedy zwią:i. ( ln·zywiąi) sobie skok zajęczy u pra
wego ramienia. 

22. Sposób, auy ci kot z domu nie uciekł. 

Gdy dostaniesz kota, zanieś go do domu, tyłem a nie 
głową obróconego ku drzwiom. a on już domu nie opuści. 

23. Sposób wycilodowania kur z obróconem na wspak (kędzie
rza.wem) pierzem. 

Chcąc mieć takie pocieszne lmry, we7. na pierwszej kwa
drze księżyca jaja przf'znaczone do wysiedzenia, i wprzód niżeli 
je pod kokosz podłoiy:sz, pociągnij dłon!ą po każdym razy 9, 
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a. to od ostrego końca (czubka) ku szerokiemu końcowi. Wyda
rza się tei, ie z jaj - które zniesione były w wiell;i Czwar· 
tek, i tegoi, dnia pod kokosz podłozona zostały, wylęgają sit; 
kurczęta takie, które co rok buwę zmieniają, t. j roku jednego 
są czarne, drugiego białe, znowu innego dropiate i t. d. 

24. Sposób, aby nie tteiekaty ci kury. 

Gdy nakupisz kurcząt, umyj im nogi czystą studzienną 
wodą, i nie daj im innej do picia, póki tej nie wypiją, co po
wtórzysz co dni trzy razy 3, a tymczasem trzymaj je zamknięte; 
tak umyte kurczęta nie opuszczą domu. To sarno wyjerlnasz -
gdy im od czasu do czasu na-drobisz chleba, który potrzymałeś 
w gębie aż dobrze śliną przesiąkł. 

25. Sposób, aby nie uciekały ci gołębie. 

N a tknij w gołębnik miejscami ziela zwanego Planta.ąo 
major - które w naszym kraju wszędzie rośnie, - a choćby 
gołębie odlatywały, przecie zawsze wracać będą do gołębnika. 

26. Sposób do pozbycia się szczurów z domu. 

Narwij ziela zwanego Cynoglossum officina/e - którego 
jest dość w kraju naszym -- a to pod koniec Czerwca, gdy 
ono jest w największej sile. Odrzuć od niego liście, a wziąwszy 
same tylko łodygi, potłucz je na miazgę, poczem narzucasz tej 
miazgi w komory, piwnice, izby, stajnie i t. d. gdzie najwięcej 
szczury przebywać zwykły, a one dnia tego jeszcze z nich wy
niosą się. Gdy jednak przejdą natychmiast do domów ościen
nycl.l, ostrzedz nalety o tern sąsiadów, aby i oni podobnie dnia 
tego mieszkania swoje tym samym sposobem oczyścili. 

27. Sposób zapobieżenia, aby myszy ksią:!ek i papierów nie 
ogryzały. 

Jeśli masz książki lub papiery w szafie, do której zaglą
dają myszy, postaw tam i ciągle trzymaj szklankę napełnioną 
wodą kryniczną. Dobrym środkiem do uwolnienia ::;iQ od myszy, 
jest leż narzucenie w miejsca, gdzie one najczęściej dochodzą 
poucinanych nałapanym w pastkacb myszom głów. 

28. Sposób zapobieżenia naciskaniu się much do •nieszkania. 

Tym końcem powiesisz przed domem ogón w i l czy. Podo
bnie skutkuje względem kornarów ogon kolisk i wywieszony przed 
drzwiami izby sypialnej. 



29. Sposób pozbycia się świerszczków z domu 

Nałap w polu świerszczków polnych (tak zwanych koni
k ów) i powpuszcziłj je do dziur, z których odzywają się świer
szcze domowe, a pozb~;dziesz się ich wnet, poczem i polne 
uciekną. 

30. Sposób uwolnienia się od mrówek. 

Jeżeli masz pod domem albo w ogrorlzie mrowisko, które 
ci cz,yni szkodę, wkop w nie te łuski, podroby i okrawki, które 
w sprawieniu ryby zwykle się odrzucają, a pozbędziesz się 
mrówek. 

31. Sposób zaradzenia skrzeczeniu żab w nocy. 

Chcąc uwolnić się od dokuczliwego skrzeczenia żab, które 
spokojnie usnąć nie da.ią, należy narzucić do wody tej, w któ
rej one przebywają ziela (wraz z łodygą) zwanego A,·1stolochia 
Clematis, o które łatwo jest w kraiu naszym. 

C) Lek ~• rsk ie. 

32. Sposoby do pozbycia się bólu zębów. 

l) Weź koperwasu szewskiego (witriolu żelaza), włóż do 
flaszeczki, zakorkuj ją dobrze, i trzymaj takową na słońcu lub 
też przy gorącym piecu póki koperwas (z razu zielony) nie za
mieni się w biały proszek. Gdybyś teraz doznał bólu zębów, 
zrób sobie z czystego drewienka wykłnwacza, jak bywa uży
wany po jedzeniu. 'l'ym wykłnwaczem przetykaj zęby bolejące 
tak silnie, aż pokaże się na nim nieco krwi z dziąseł; wtedy 
posyp rzeczonym powyżej proszkiem wyk łuwacz krwią spla
miony, uwiń go w czysty płatek plócieuny i zanieś w miejsce 
ci e in n e, jednakże nie zimne, a ból ustanie. Gdybyś przy gotowa· 
nego witriolowego (inaczej koperwassowego) proszku na podo
ręczu nie t .. iał, możesz umoczyć kłuwacz w kałamarz z atra
mentem, potem takowy uwinąć i w ciemnem miejscu trzymać. 

2) Zamiast wykluwacza i koperwasu, użyć możesz do prze
kłucia bolejących zębów żelaznego gwoździa. miernej wielkości 
i zupełnie nowego, który zaraz po użyciu zaniesiesz do piwnicy 
i wbijesz w mur lub w ścianę lub w takie miejsce, gdzie nie 
dochodzą ani pro m i e n i e słoneczne ani światło księżyca.. 

3) Weź kawałek skórki wierzchniej od chleba razowego, 
pożuj takową z~bem bolejącym a jeżelibyś dla wielkiego bólu 
uczynic tego nie mógł, potrzy111aj ją czas niejaki na zębie do-
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brze naciskając, potem udasz się do mrowiska, rozrzuci!'~ ta
kowe nieco z wierzchn, i w ten dołek wyplujesz poiut<\ lub tei 
poleżał!\ skórkę. W miai'C; tego, ii mrówki zauie1·ą sil,' do jej 
pożarcia.. co wnet nastąpi - ból zqbów ustawać. będzie. To 
wszystko odbędziesz milczący i z nik1m mówić nie masz odcho
dząc od mrowiska. 

33. Sposób, aby dzieciom, które pierwsze zęby tracą, dobre 
i zdrowe z<;by odrastały. 

Zbieraj pilnie pierwsze zęby lub pierwszy ząb, które 
dziecię twe postrada, zanieś go w las, odszukaj dęba, wywierć 
w pniu jego dziurę świderkiem, włóż w nią ząb i zabij kołkiem 
podobnie dębowym. Inni radzą. aby pierwszy wypadty ząh dać 
dziecięciu jakby pigułkę połknąć, co ma na zawsze uwolnić ud 
bólu zębów. 

34. Sposób ochronienia rąk i nóg od odmrożenia. 

Jeżeli masz długo przebywać na mrozie, gdzie niebezpie
czeilstwo odmrożenia nóg i rąk zachod.:i, nie zaniedbaj dnia 
tego zaraz po przebudzeniu się, jak już dnia poprzedzającego 
przy kładzeniu się spać, obie ręce własną twoją moczą (m·ytH\) 
obmyć, a nie obcierając dać jej na ciele wyschnąć. 

35. Sposób do nabycia dziwnej siły magnetycznej w rękach. 

Przy pogodnym wieczorze wyjdź na podwórze i obróć siQ 
twarzą w stronę między Północą i Zachodem, roztwórz 
obie ręce i wyciągnij je w tę stronę, i postój tak cbwilQ nie 
jaką, a nabędziesz w nich wiele siły. 

36. Sposób na kórcz (kurcz) w łytkacb. 
Skoro takowy dostaniesz, przyłói klucz żelazny do łytki, 

a wnet minie. 

D o str. 16 t . 

Choroby. 

Hacquet ( Reisen durch die nordlicl1en Karpathen. Niirnberg, 
1794, tom III. s. 23) mówi: Al s wir in dieser Gegend w aren 
(am Czeremosz, in den Gebirgen bei Putiłow) entstund ein 
Sterbefall unter dem Hornvieh. Da wir uns urn die Krankheit 
bekiimmerten, so erfuhren wir, dass es eine Art ansteckentler 



Fiiulung war, woYon das Yieh in einigen Tagen umstand. Man 
nannte diesen Unfall Paskudnik. andere aher Ochwat, wel
ches be:;timmter war, denn das en;te Wort bedentet nic.:hts ais 
eine gef<ihrliche Erhitzung. l.H•son1lers an Angen, wogPgen man 
eine Operation an diesen r.I'hieren vornimmt, nnd damit die 
Krankheit hebt; das zweyte (Wurt) a ber dentet eine Krankheit 
an, tli e demjenigen Uibel gleichkommt, wek h es ich in Krain 
unter dem Namen )!adley erfnhr. Hier waren bey dem Hom
vieh die Kennzeic.:hen an der Zunge, manchiUal auf der Brnst 
und an anderen 'l'heilen des Kurpers. oft Pine Auschwellung, 
oder auch gar kein iiusserliches Merkmal. Kurz die Krankheit 
wat' ganz jen er gleich, welches 11ie ~Franzosen C h ar b on (Brand
benleJ nennen (M. Chabert: Traite du Charbon ou Anthrax 
dans les animaux, it Paris 178:1. 8). 

Da die Krankheit ansteckend war, so brauchten die Leute 
z weyerley l\Iittel. - E in natiirlicbes, welches darin bet~tand, 
das Vieh mit Steinol an verschiedenen Oertem in Form ein es 
K re u z e s z u beschmieren; do ch viele schmierten a uch die lei
denden Theile, ais Znnge u. s. w. mit solehen a n; dieses war 
nocb das aupassenrlste, was sie damit thun konnten, da dieses 
minerał i s che Oel e in der Faulung widerstehendes l\! i t teJ i st. In
dessen ist der Gebrauch dieses ~littels seit JahrhundE>rten unter 
den Roth-reussen tiblich fiir alles, was ihnen von Viehkrank
heiten vorkummt. Es ist nicht zu begreifen, wie ein .Mensch 
vor ein paar J ahren in den Chemischen Annalen s ich fiir den 
Erfinder davon hat ausgeben kunnen; allein was wird nicht oft 
von einer gewissen ~1enschenk1asse in die 'Velt hineingesagt? 

Das zweyte ;\Jittel, welches gegen diese episodische·Krank
heit angewandt wunle, war noch vom Heidenthume her; 
nemlich man s ch n i t t dem gestorbenen Ochsen oder Ku he die 
4 Fiisse und den Schweif ab; man spaltete an einem Ende 
eine lange Stange, steckte die Ftisse kreuzweis in den 
S palt und den Schwcif au die Spitze: un<l so stellte man 
solche Bewahrungsmittel am Wege und an den Viehtriften 
auf, um das iiiJl'ige gesund zu erhalten.') 

Es wurdeu diesem rohen Volke andere anpassende Mittel 
angerathen, aber sie fanden kcin Gehur, indem sie keine Er
falmmg da von hatten, so wie z n uns kein Zntranen; es Llieb 
also alles seinem Sc.:hiksale iibedassen. Ronderbitr ist es mit 
dieser Krankheit, das~, wenn sie hen·scht, ::;ie <loch nicbt epide
misch, sondern endemiscb, oder hochsteu:s sporadbch winł. 

1) Rozlic:tne także, praktykowane JJrZCL znnchorów na Poknciu, SI} .~po· 
soby leczenia chorób zwipr,:ecyeb. B!Li.s:~:ych ntoli wiadowo~ici o tych 
praktykach powziąść nam si~· nic udało . 

- _....,... .... ~-- -
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