






OSKAR KOLBERG 

Dzieła wszystkie 

REEDYCJA 

Monografie etnograjlane aoydacae a łycła aułOI'a 

Pieśni ludu polskiego 

Sandomierskie 

Kujawy (2 t.) 

Krakowskie (4 t.) 

Wielkie Księstwo Poznańskie (7 t.) 

Lubelskie (2 t.) 

Kieleckie (2 t.) 

Radomskie (2 t.) 

Łęczyckie 

Kaliskie i Sieradzkie cz. I 

• 

Mazowsze (5 t.) 

Pokucie (4 t.) 

Chełmskie (2 t.) 

Przemyskie 

Wołyń 

• 
UZUPELNIENJA REEDYCYJNYCH 
MONOGRAFII ETNOGRAFICZNYCH 

Suplementy (3 t.) 

• 

Komentarze do reedycji (2 t.) 







OSKAR I OLBERG 

DZIEŁA WSZYSTIUE 



O S J{ A R K O L B E R G 

DZIEŁA WSZYSTRIE 

TOM 49 

PrT 
WI-łO( LAW 

POLSI{IE TOWARZYSTWO LUDOZNAWCZE 
WROCŁA W-I'OZNAŃ 



f 

ł 

O SRA R R O L B ER G 

SANOCKIE-
, , 

-KROSNIENSRIE 

CZĘŚĆ I 

POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE 
LUDOWA SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA 



WYDANO POD OPIEKĄ NAUKOWĄ l Z FUNDUSZU FOLSKlEJ AKADEMII NAUK 

K O M 

Z rękopisów opracowali 

BOGUSŁAW LINETTE, TADEUSZ SKULINA 

T E T 

Redaktor 

AGATA SKRUKWA 

Biblioteka Narodowa 
Warszawa 

IIIIII II~ l~\ IIIIIII ~1111111!11111 
30001007908369 

REDAKCYJNY 

Julian Krzyżanowski - przewodniczący, Józef Burszta - redaktor naczelny, 
członkowie: Kazimiera Zawistowicz-Adamska, Mieczysław Grad, Czesław Her
nas, Ilelena Kapełuś, Władysław l{uraszkiewicz, Tadeusz Ochlewski, Anna 
Kutrzeba-Pojnarowa, Maria Znarnierowska-Priifferowa, Roman Reinfuss, Kazi
mierz Rusinek, Jadwiga Sobieska, Maria Turczynowiczowa, Stanisław Wilczek, 

Bogdan Zakrzewski 



- -
-~~=--~------
~ -~,c~~ 

Akwarela nieznanego autora 
~łódka z drużką z Sanockiego). 

--





V 

"SANOCKIE-KROŚNIEŃSKIE" OSKARA KOLBERGA 

Monografia regionalna zatytułowana Sanockie-Krośnieńskie za
wiera materiały etnograficzne i folklorystyczne pochodzące z rozma· 
itych źródeł i zebrane różną metodą podczas kilku wypraw badaw
czych podjętych przez Oskara Kolberga do tego rejonu ziem pol
skich w latach osierodzie iątych ubiegłego wieku. Czytelnikowi 
wyjaśnić trzeba, że znajdzie w tych tomach zapi ki i dane również 
z okolic, których ośrodkami gospodarczymi czy administracyjnymi 
są jeszcze inne, poza Sanokiem i Kro nem, miasta: Brzozów, Lesko, 
Ja lo, Gorlice. 

Z naukowu-edytorskiego punktu widzenia cały dorobek Kolberga 
można by podzielić na dwie zasadn~ze części. Do pierwszej zaliczył
bym te opracowania i notatki, które;; w przypadku jakichś nieści -
łości, sprzeczności bądź niejasności. dają się stosunkowo łatwo sko
rygować czy wytłumaczyć w oparciu o dzisiejsze postępowanie wery
fikacyjne w terenie (lub w oparciu o inne współczesne l' olbergowi 
dane etnograficzne); druga część dorobku to ta, której uzupełnienie 
lub konfrontowanie z wynikami obecnych ·tudiów terenowych jest 
trudne lub zgoła niemożliwe, gdyż zaistniałe po Kolbergu wyda1·zenia 
hist01·yczne i przemiany społeczne zmieniły całkowicie strukturę 

i charakter opi ywanych okolic. Wła~nie dawny ruski- czy inaczej 
lemko w ko-ukraiński- rejon omawianego obszaru etnograficznego 
jest tym terenem, na którym w czasie II wojny światowej i po wojnie 
nastąpiły tak znaczne ruchy migracyjne (przesiedlenia) ludności, 

że ślady l' olbe1ga urywają się co krok. Wspomniane okoliczności 
wpływają oczywiście na podniesienie wartości historycznej w zelkich 
materiałów rękopiśmiennych i. odległych danych etnograficznych 
związanych z tym 1·ejonem. Zasługą Kolberga jest zanotowanie 
i przez to utrwalenie materiału z badań etnograficznych w Beskidzie 
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Niskim i w tzw. Dołach Jasielsko-Sanockich, w dorzeczu górnego 
Sanu i Wisłoka oraz zgromadzenie odnośnych publikacji, szczególnie 
tych, które ukazały się w trudno dostępnych wydawnictwach i cza
sopismach. 

Opracowanie Kolberga dotyczy terenu na ogół jednolitego geo
graficznie, krajobrazowo, ale różnego pod innymi względami: etnicz
nym, społecznym, antropologicznym, gospodarczym, kulturowym, 
stosunków własnościowych, typów osadnictwa. Już amo wielce 
zt·óżnicowano rozsiedlenie się ludności Rtanowi wynik kilku w róż
nym czasie napływających Lu fal kolonizacji, w hi~torii których 
ważne miejsce zajmują działania osaclniczo-t·olnicze zainicjo·wane 
przez Kazimierza Wielkiego, połączone z lokacją wieln miast i mia· 
st.eczek, a następnie idące grzbietami Karvat migracje pa tersicie 
i kolonizacja rusko-wołoska rozwijaj<}ca się począwszy od XV 

wieku. 
Przeglądając zgromadzone przez :F olherga materiał), sądzić moż

na, że zamierzał on ukazać złożoność kultury ludowej tej części 

Podkarpacia, przy czym wyraźny nacisk kładł na badania knllury 
ludności ruskiej -łemkowskicj. 
Wprowadzając do swej pracy nazwę "Łemki" i wlączając teksty 

posługujące się tym obdleniem, Kolberg dał jeden więcej dowód 
żyw ·go reagowania na postęp dokonujący się v obserwacjach 
nankowych i formowaniu pojęć. Za jego czasów określenie to nie było 
bynajmniej rozpowHzechnioll<'. W stosunku do lndności ruskiej 
mieszkającej :na zachód od Sanu posługiwano się rozmaitymi na
zwami. Obok "H.usinów" czy "Rmmaków" spotykamy w literaturze 
nazwę "Czuchońcy" (wprowadził ją Wincenty PoJl) lub "Kurtaki" 
(posługiwali się nią W. Pol i E. l raiński2); Kolberg cytuje teksty 
używające tych okre~leń. 

Nazwa Łemlco, Łemkowie, Łemkowszczyzna na oznaczenie grupy 
Rm;in6w i zamieszkiwanego przez nieh terytorium w Beskidzie, 
wywodząca sir od wyrazu Iem -lt>m (tylko), nie posiada starszej 
tradycji hiHt.or·ycznoj. Pochodzi zapewne z pi t'WRzej połowy XIX 

l \V. Pol lU ut o ha nn pólnomc .~to1ci Karpat. Kraków l B5l. 
2 E. Kraiiiski W sprawia geografii kmjowej. "Przewoduik Naukowy i Literacki" 

1880 ~. 568-576. 
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wieku. W każdym razie w tym okresie dopiero pojawia się w 1itera· 
turze. Jeszcze Łukasz Gołębiowski, autor książki pt. Lud polski, 
wydanej w 1830 roku, nie zna, a w każdym razie nie używa tego 
terminu1 . Po raz pienvszy spotyka się powyższą nazwę przypusz• 
czainie dopiero w pracy językowej Osypa Lewickiego2 w 1834 r., 
następnie w Słowiańskich starożytnościach P. J. Szafarzykaw 1837 r.3 

Przytacza ją również, acz krytycznie, Wincenty Pol w swym opisie 
północnych Karpat z 1851 r.4 O tym, że nazwa nie była jeszcze 
w owym czasie szerzej znana i używana, świadczy między innymi 
fakt, że nie wymieniali jej ani historyk Dionizy Zubrzycki w 1849 r., 
ani etnograf K. Czoerning w 1857 r., ani antropologowie Józef 
Majer i lzydo1· Kopernicki w 1877 1·5• Nazwa Lemkowie nie wystę
puje w ogóle w encyklopediach i słownikach języka p_olskiego z XIX 
wieku, m. in. nie uwzględnia jej Encyklopedia powszechna Orgelbran
da w tomie 17 z 1864 r. ani Słownik języka polskiego S. Lindego 
(Warszawa 1855). Jednak w drugiej polowie XIX wieku początkowe 
opory uległy przełamaniu i naz~a przyjmuje się zdecydowanie w lite
raturze, uwzględniana jest nawet w tytułach poszczególnych publi· 
kacji, m. in. w wykorzystanej przez Kolberga pracy A. I. Toroń
skiegoG w języku ukraińskim z 1860 1·., która jest jednym z najstar
szych opisów etnograficznych Łemkowszczyzny. Torońskicmu za
wdzięczamy udaną próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie jest 
pochodzenie nazwy Lemko: autor wskaz al na przezwiskowy (ludowy) 
charakter terminu i na wschodnie pogranicze Łemków i innych g1·up 
ruskich, jako na teren. w którym nazwa ta powstała. 

l L. Gołębiowski Lud polski, jr•go zwyczaje, zabobony. Warszawa 1830. 
2 O. Le·wickij Grammatile <ler ruthenischen orlcr lclcinmssisfhen Sprachc i11 Galizien. 

Przemyśl 1831·. 
3 P. J. Szafarzyk Slotviańskie swrożytno.(ci. Poznait 1844· (llumaczenie I wydauia 

czeskiego z r. l 837). 
4 
". Pol op. cit. 

6 D. Zuhrzycki Granice micd~y ruskim i polskim narodem w Galicyi. Lwów 181j,9; 
K. Czoerning Etluwgrnphi(' (Jer ostcrreichischen 1\fonarchic mit oin1·r ethnogmphischcn 
Karte. Wien 1857; J. Majer, I. Kopcrnicki Charahtcrystyka lu(/lw!ici galicyjslriej • 
.,Zbi{u· Wiadomości clo Antropologii Krajowej". Kraków 1877. 

6 A. 1. Toron' Jkij Rusi11y-Lemhi. W: Zorja galicha ja (jalro album na g od) 1860. 
Lwów br. 
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Upowszechnienie nazwy Lemkowie w polskiej literaturze naukowej 
dokonało się zapewne przy udziale Kolberga i jego badań przepro· 
wadzonych w latach osiemdziesiątych ubiegłego ·wieku w rejonie 
sanocko-krośnieńskim, gdyż będący z Kolbergiem w kontakcie 
I. Kopernicki użył lej nazwy w 1889 r. w swym sprawozdaniu na 
temat gómli ·rnskich w Galicji l, a w tym samym roku Seweryn Udzie
la poświęcił osadnictwu Łemków osobny artykuł w czasopiśmie 

"Wisła"2 • 
Badacze .f,emkowszczyzny w I wi.eku interesowali się rozma· 

ilymi problemami. Zajmowali się pochodzeniem ludności, za8ię
giem jej osadnictwa, językiem. Interesowano się żywo kulturą 

Łcmków, odlamami i podziałami lokalnymi istniejącymi w regio
nie. Problematyka ta znalazła odbicie również w materiałach Kol
berga. Nasuwa się jednak pytanie, w jakim stopniu materiały te 
rcpre~r.crtlatywne ~:~ą !lla obszaru Łemkowszczyzny i kultury lem
kowskiej? W tym mi jscu należy poczynić następujące uwagi. 

Etrtograficzne l e1-ytorium za1mlnione prze?. ł ... emków obejmowało 
obszar po str·oni p61nocnej i poludniowt'j stoków karpa •kich, 
w Pol~>ce i Słowacji. Zaga!lnienic, któ1·ęcly przeprowadzić ścisłe 

t,rrtmi e Łmukowr:;zczyzny znajdującej . ię po t~tronie polr:;kiej, było 
tematem długoletnich hada{t i wielu rozpraw, zarówno polskich, 
jak ukraińskich. aj trudniejsza do dokładnego ustal nia była wschod
nia granira zaf'lięgu ,Łcmków, ze względu na zmtczne wymiesza· 
nic ot~aclnictwa poh;ko-mskicgo w rejo11ach ~wnockim i leskim i wy· 
s i ~JHn-vanie strefy pr·zejściowej międz) Lemkami i Bojkami. Hipo· 
1 o tycznych granic językowych i ntnografi.cznych Łemkowszczyzny 
w1-1dtodniej hylo w swoim ('zasie co najmniej kilkanaście. Już 

P. J. Szafarzyk próhował oznaczyć granice Łemkowszczyzny, po· 
dając jako terytorium zamieszkałe przez Łemków południowe części 
cyrkułów są<lcckiego, jasielskiego i sanockiego3. W późniejszej 
o kilkanaści(• lat pracy D. ZuLrzy('kiego znajdujemy •lokładne wy· 

l A. I. 1\ opnrnicki () góral11rh ruskil'l1 w Galicji, ZuryM l'lnografi.czny wc<llug 

I!}IU~lrz<·żdl w podróży odłt)oh·j w ko1•f'll lnln l88ll r. \V: Spnnvoz1luuin 1\.omisji 
1ntropolugirzmj Alwtlemii UmieJctuo.-<ri. l\.rnkbw l 889. 

2 S. [ dziela Rozsirrllenie sie l.emlc6w . . ,\Visla" T. 3, H. 1889. 
;, P. J, Szofurzyk OJJ. cit. 
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kreślenie zasięgu osadnictwa ruskiego w Beskidzie Zachodnim 
i Środkowym: autor wymienia kolejno wszy tkie wsie graniczne 
górskiego klina ruskiego, od Szczawnicy na zachodzie po Besko 
w rejonie wschodnim1 . Według W. Pola wspomniani już wyżej 
ruscy Czuchońcy sięgali na wschodzie do źródeł Sanu2 (nie orientując 
bię jednak zbyt dob1·zc w zasięgach ludności ruskiej, Pol omyłkowo 
włączył do obszaru etnograficznego Czuchońców również kilkanaście 
miejscowości czysto polskich.). Podobnie jak Pol, również . I. To
roński przyj~tł, że na wschodzie Lemkowszczyzna sięga do biegu 
górnego Sanu3

. Podobne stanowisko zajęło szereg dalszych autorów: 
historyków, językoznawców, etnografów4• Stanowisko to można 
uznać za dominujące w nauce XIX wieku. Nowy material wniosły 
dopiero gruntowne studia terenowe przeprowadzone w Km·patach 
przez l. Kopernickiego. Uczony ten formułował odmienny pogląd 
na kwestię zasięgu Lemkowszczyzny0• Po Jugując ię materialami 
z zakresu jczyka, nazewnictwa, ubioru i hudowr1ictwn, opendeki 
wymienia wsie Daliową, E t·ólik Wołoski i Deszno jako o~latnic Jla 
wschodzi miejscowości "prawdziwej" Łemkowszczyzn . Zdmliem 
tego antom górale ru cy osiedli między rzekami Osławą i Hoezewką 
różnią się wyraźnic od Łemków. Wsie Płonna i Kulaszue w okoli
cach Bnkowska "jest to już kraina wielce odmienna od całej Łem
kowszczyzny"6. Dla górali mieszkających mi~dzy Bukowskiem 
a Sanem Kopcmicki proponowal odrębną nazwę "Połouiń ów", 
mimo że -jak wyuika z jego wlosnych opisów- nicwiele różnili 
się od Rojków. 

Wkrótce po ł opernickim wyniki swych hadoń nad rozmieszcze
niem Łemków opublikował Seweryn Udziela. "Lemki, którzy na
zywają siebie Rwmakami- stwierdzał Udziela - zamieszkują w Ga-

1 lJ. Znlwzyrhi op. cil. 
~ \V. Pol OJ!. rit. 
3 A. I. Toron'Mkij o p. cit. 
• p. P. Z)l~ekij Ocurh zwulwwoj istorii malomsshogo nardija. "l •niwrFiLclskijl' 

rzv"~li.j•t'" l iiv LB75; O. Oloonow~kij Studien auf dom Gt•/Jiete dt'r nahcniMhen 
Sprarlw. Lwów l 880 i in.ui. 

• l. K.o}JeJ·nicki O góralach ... 
e Cytuję za: R. Rcinfns~ Lcmkouie jako grupa 1'/nop,rafic:ma. \\ : J>mct' i matt•tialy 

ftnogruficzne. T. 7 Lublin l B 1,8/49 s. 91. 
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licji północne stoki Karpat, począwszy od prawego brzegu Popradu. 
Siedziby ich ciągną się ku wschodowi i zajmują pas kraju od granicy 
węgierskiej ku północy 20-30 kilometrów szeroki, a ciągnący się 

przez powiaty: nowosądecki, grybowski, gorlicki, jasielsl i i kroś
nieński około 100 kilometrów wzdłuż"1 • Autor podaje liczbę Łemków 
w poszczególnych powiatach, wymienia precyzyjnie zamieszkane 
przez nich wsie w ówczesnych powiatach: nowosltdeckim, grybowskim 
i gorlickim, przyznaje jednak, że nie umie określić, " jak daleko 
sięgają ich mieszkania w powiecie jasie! kim i kl-ośnieńskim i które 
wioski tam obejmują"2 • Co do granicy wschodniej przyjmuje zatem 
rozgraniczenie między Lemkami i Połonińcami podane przez I. Ko
pernickiego, a więc "głównie gościniec węgierski, idący od Dukli 
do Węgier, lub też dział wód 1:ozdzielający dopływy Wisloka od 
dopływów Sanu"3 • 

Wyniki badań Kopernickiego legły u podstaw tego kierunku 
późniejszych studiów terenowych (socjoetnograficznych i języko· 

wych) w Beskidzie, który przyniósł ustalenie wschodniego zasięgu 
Łemkowszczyzny w rejonic zlewiska Osławy, a zachodniflgo na rzece 
Popradzie, i który określił I'cjon Przcłl(czy Dukielskiej jako granicę 
mięclzy Łemkowszczyzną wschodnią i zachodnią. W badaniach 
terenowych próbowano również określić zasięgi pobliskich grup 
ruskich i wyznaczyć strefy przeiści o\-\ e między nimi. Jest to jednak 
już inne zagadnienie, łączące się z historią badań naukowych na 
Łemkowszczyźnie prowadzonych w okresie znacznic późniejszym 
niż współczesny Kolbergowi. 

Bliższa analiza materiałów terenowych zebranych przez l olherga 
i publikowanych w tych tomach prowadzi do wniosku, że odzwier· 
ciedlają one kulturę ludności należącej do kilku grup ruskich (nkt-aiń· 
skich), a nie tylko samych Łemk6w. Np. wsie v~sZCZO\-\ale, Proci ne 
Czaszy11, Bóhrka Górna i Niżna znajdowały się na ob~zarze etnogra
ficznym Dolinian (na ałym 1ym obszarze liczne b)ły miejscowości 
i gmpy ltulności polskiej) bądź w strefie mieszanej doliniańsko-boj· 
kowAkiej; wsie Wetlina i Wolosale należały da Bojkowszczyzny, 

l S. lTdr.icla op. cit. ~ . 654. 
2 S. Udziclu op. cit. R. 655. 
a S. Udziela op. cit. a. 655. 
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Tokarnia i Kula ·zne znajdowały się w strefie przejściowej łemkow
sko-hojkowskiej, a Wisłok Wielki, Woltnszowa i Smolnik na terenie 
Łemkowszczyzny wschodniej. Z Łemkowszczyzny zachodniej (No
wosądeckie, Gorlickie, Jasielskie) mamy jedynie materiały folklo
rystyczne, jednakże bez podania nazw w!ii, z których pochodzą to 
materiały. Gdyby Kolberg mógł poświęcić więcej uwagi Łemkow
szczyźnic zachodniej, mielibyśmy material hardziej reprezentatywny 
dla kultul'y Łemków. Ten brak wynika przede wszystkim z faktu, 
że swe badania terenowe na owym obszarze Kolberg organizował 
w oparciu o kontakty osobiste z właścicielami dworów znajdujących 
się w dorzeczu górnego Sanu oraz Wisłoka (Blizińscy, Kraińscy, 

Jaruzelscy i in.). 
Gdy chodzi o problematykę występującą w dziele Kolberga, 

zwraca uwagę fakt, że w zgromadzonych materiałach nie widać 
prawic wcale przejawów napięć etnicznych na Łemkowszczyźnie czy 
Bojkowszczyźnie, nie ma również źródeł do charakterystyki stosun
ków politycznych. Jak wiadomo, rozbiory Polski zahamowały oddzia
ływanie wpływów polskich na Łcmkowszczyźnie. W okresie zaborów 
polity a austriacka, dosyć zmienna w kwestii rusko-ukraińskiej, 
początkowo dążyła do tego, aby w całej Galicji uczynić z Rusinów 
siłę przeciw Polakom. Za rządów austriackich usunięto polskie ur7..ą· 
dzenia administracyjne i prawne, nastąpił także separatyzm obrząd
ków religijnych. Około połowy I wieku zaczęła tu oddziaływać 
agitacja tzw. rwwfilska, głosząca ideę Wielkorosji, hasło zjednoczenia 
wszystkich narodów 1·uskich pod berłem cara (swiataja Ruś) i pro· 
pagująca prawosławie. Pomoc, jakiej Rosja carska udzielila Austrii 
w cza ie powstania węgierskiego 1.848 r., wywarła silny wpływ na 
ogółludności ruskiej, przekonując ją o potędze monarchii Mikołaja I. 
Przejście wojsk rosyjskich 1n·ze~l Galicji;~ pozostawiło niezatarte 
ślady w pamięci ludności ruskiej. Po klęskach Austrii w 1866 r. 
zaczął dominować pogląd, że z 1·ozk1acln Austrii będzie chciała sko· 
rzystać Rosja, wkroczy do Galicji, i że do tego faktu należy się przy
gotować. W piśmie "Słowo", wychodzącym we Lwowie, ukazał się 
w 1866 r. artykuł, że Rusini i Rosjtmie są jeclnym narodem, że cała 
Ruś powinna posługiwać się jednym wspólnym językiem litemckim, 
oczywiście rosyjskim. Stronnictwo staroruskie, skupiające część 

inteligencji ruskiej, zrywało z ideą odrębności Rusi południowej, 
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potępia)o dążności ukrainofilskie i całą nadzieję pok1adało w Rosji, 
skąd otrzymywało poparcie i środki. Prowadzono ożywiouą działal
ność polityczną i kulturalną, która cieszyła się powodzeniem wśród 
wiejskiej ludności. Założouo w 1873 r. Towarzystwo im. Michała Kacz
kowskiego, które organizowało czytelnie ludowe, wydawało broszury 
itp. W latach zatargów politycznych między Austrią i Rosją dzia
łablOŚĆ La oLrzymywała zabarwienie auł-yaustriackie i moskalofilskie. 

W drugiej połowie XI wieku rozpoczęli działalność na Łem· 
kowszczyźnie pisarze ludowi. Najbardziej utalentowanym i naj· 
popularniejszym z nich był wychowany w antn1olskim duchu Wla
dimh- lgnaLiewicz Chiliak, znany pod pseudonimem Jeronim Ano· 
nim, urodzony w Wierchomli pow. Nowy Sącz (1843-1893), autor 
licznych powieści i nowe); pragnął on usunięcia wpływów polskich 
autorów (jak J, I. Kraszewskiego). Drukował swe uLwory w gazetach 
rosyjskich i uważany był za moskalofila. Jego najgłośniejsza powieść 
pt. Szrtbieniczny Wierch opisywała gwałty konfederatów barskich 
dokonywano na Łomkacb. 

ie można winić Kolberga z J>OWodn niedostrzeżenia owej proble· 
matyki clnopolilycznej. Procesy narodowościowe na Lemkow
szczyźnic i Bojkowszezyźnie zaczynały bowiem dopiero narastać, 
wciągając początkowo nicliczne aktywne polityczni jednostki 
j pojedyncze wsie. Pochłonit;ty zbierm1iem materiałów do opisu 
kultury huluwcj, mieszkając pod tlacl1em gościnnych domów pol· 
ski ·h, T olberg m6glJ1ie zetknąć się z kwestią narodowościową i poli
tyczm!, a jeśli- to w formach leclwie zaczątkowych, nie zapowiada· 
jących przyszłych wielkich zaburzeń. 

Nic umniejsza to znaczenia og1:omnej rnacy wykonauej przez 
Kolberga. Doknmentacja kultm·y materialnej, społecznej i duclJOwej, 
zawarLn w prezentowanej Lu monografii, ilością 1 jako~cią nie ustę
}Hije howil'm u aj cenniejszym 1 omom lJudu, wydanym za życia autora. 
\V<ulo~ć l j monografii poclno1:1zą jeszcze okolirznobci, w jakirh ma· 
let·iały t• lnugraficzne i folklory~ l ycznc został) J.gl'Omadzone. Prze
ważająca i eh wiekszość pochodzi z bezpo 'rednich badań terenowych 
K.olherga, vrowadzonych systematycznie w Jatach 1883-1885, tj. 
w okresie, gdy był ort doświadczonym elnografem, w pełni świadomym 

zadmi. tej dziedziny nal1ld, kt6rą współtworzył od lat kilkuclzie
.sięciu. Trzyletni, a więc stosunkowo krótki okres intensywnych. 
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badań terenowych pozwala stwierdzić, że zaobserwowane przez 
Kolberga fakty z dziedziny kultury materialnej, odnotowane teksty 
i melodie, opisane obrzędy dotyczą tej samej rzeczywistości kul
turowej, są sobie współczesne. Ważność tej monografii dla nauki 
zwiększa też fakt, że- jak już wspomniano na początku- struktura 
etniczna tego regionu uległa gwałtownej i całkowitej zmianie i ma
teriały zebrane przez Kolberga w ostatniej ćwierci XI ·wieku są 
jednym z nielicznych źródeł do badania tradycyjnej kultury Indowej 
południowej części Rzeszowszczyzny. 

Andrzej K wiłceki 

Trzytomowa monografia Sanockie-Krośnieńskie zawiera mate
riały, których Kolberg nie zdołał już ani opublikować, ani nawet 
wstępnie przygotować do druku1• Nie pochodzi też od Kolberga tytuł 
monografii; został on ustalony dopiero po r. 1960 przez Komitet 
Redakcyjny DWOK2• Nie wiadomo wreszcie dokładnie, jakie 
granice przewidywał Kolberg w swych planach wydawniczych dla 
regionu, z którego materiały objęte zostały monografią Sanockie
-Krośnieńskie; można wręcz sądzić, że Kolberg nie miał jeszcze w tej 
sprawie ostatecznie ustalonego zdania, choć z drugiej znów strony 
jest pewne, iż centrum zainteresowań badawczych autora w związku 
z planowaną monografią stanowiła ziemia sanocka. Przypatrzmy się 
tej kwe tii nieco bliżej. 

1 W nieklórych lt'kach witloczue są wyraźne próby dokonania scgl'egncji mate
rialu tak pod wzp;lędcm prowr.nienrji geogrnficzn j, juk i uklndu rzeczowego. Do
tyczy to jednak tylko części wykon~yslauych zbiorów i, jak można przypuszczać, 
praca ta zoslała wykonana nic przez samep;o Kolb ·rga, lecz już po jego śmierci 
przez I. Kopernickiego (zob. też niżej). 

2 Zob. J. 'Burszta, M. Tarko Wydanie "Dziel wszysrlcich" Oshara Kolberga. ,,Spra
wozdnn.in z Prac Nauk. Wydz. I PAN" 1964 z. 4, s. 45-56. Wl'dług ustaleń z 1·. 1960 
planowano edycję pt. Sanorlcio (por. s. 48). W r. 1963 tytuł zmieniono już no Sa
nochie-Kro.~rlicńskio (por. s. 53). Trzchu także podkreijJić, że w uclmale K01nitetu 
Redal-cyjuego DWOK z tego roku przewidywano wydanie monografii juko jednego 
tomu nr 47 (takie oznaczenie powtm·za aię je zczc nieraz w późniejszych publi
kacjach DWOK). Dopiero w toku dalszych pra<' rt>clakcyjuycb okazało się, Ż!' 
maleriały z tego :egionu nie mieszczą si~: w tnzewidziunych ramach, wobec czego 
z koniecznośc-i plan wydawniczy nległ zmianie (ostatecznie Sanockie-Krośnieliskic 
drukuje się jako tomy 49, 50 i 51 DWOK). 
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Pierwszą informację o istnieniu teki mate1·iałów z Sanockiego 
napotykamy w liście Koilierga z 15 III 1869, skierowanym do Augu
sta Bielowskiego1 • Zdając tutaj sprawę z wykonanych już prac oraz 
przedstawiając dalsze projekty wydawnicze, dzieli Koilierg całość 
swych materiałów etnograficznych na 5 grup. W punkcie ad a) wy
mienia "Materiały drukiem ogłoszone", w punkcie ad b) "Materiały 
już do druku poniekąd gotowe i opracowane po większej części na 
sposób Knjaw"2, w punkcie ad c) "Materiały w wielkiej liczbie 
zebrane, nad którymi pracuję obecnie w ten sposób, aby w krótkim 
czasie mieścić się mogły wśród tych, któt·e pod lit[crą] b) oznaczy
lcm"3. I właśnie w tym punkcie ad c) czytamy: " ... seria 21. Sanoc
kie- Lemki (tu korzystałem nieco z dzieł i broszur ruskich w Prze
myślu po większej części wydanych)". Dodajmy tu, że zaliczenie 
serii Sanockie- Łemki do grupy tek stosunkowo pełnych i bliskich 
końcowego opracowania jest tylko pozornie sprzeczne z wysunię
tym wyżej twierdzeniem o nieprzygotowaniu monografii omawia
nego regionu do druku. W rzeczywistości bowiem większość matCl·ia
łów Sanoclciego-Krośnieńskil'go zgromadzona została w kilkanaście 

lat później, a przytoczona kwa1ifikacja Kolberga dotyczy najpew
niej części materia1ów z dzisiejszej teki nr 3201 (zob. niżej opis tek) 
i nieokreślonej, lecz stosunkowo nicwielkiej ilości zapisów terenowych 
(może z Leszczowatego, zob. s. XXVII przyp. 3). 

Jak wskazttjc lokalizacja terenowych zapisów, a także trasy podej
mowanych podróży badawczych, określenia Sanockie używa Kolberg 
przede wszystkim dla regionu obejmującego dawne powiaty: leski 
(dziś ustrzycki i leski), sanocki i brzozowski, z rzadka też miejsco
wości innych powiatów4

• Nie mamy więc pewności, czy według 
edytorskich zamierzeń Kolberga monografia Sanockiego miała uwzglę
dniać również materiały z p6łn.-zachoduich powiatów objętych 
prczentowmu1 tu monografią Sanoclde-Krośnierislcie, tzn. krośnień-

1 Kor~spondonrja Oskara Kolberga cz. l (DWOK. T. M) list 210. 
2 Monogmfia w tym czasie już opublikowana jako ITI i IV seria Ludu (Warszawa 

1867). Zob. O. K.olb11rg Kujawy cz. I i U (DWOK T. 3 i 4). 
3 Punkty ad d) i utl e) dotyczą zbiorów muiej przygotowanych i uiepełnych. 
4 Por. np. lokalizację: "w Sa nockiem (Leszczowa za Birczą) ... " w opisie wesela 

(TNW ISO k. 333). W XIX w. wieś Le.:~zczawa należała do pow. dobromilskiego, 
dziś do przemyskiego. 
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skiego, jasielskiego i gorlickiego. Za taką możliwością zdaje się 

przemawiać pierwotny tytuł monografii: Sanockie-Lemki (por. cyto· 
wany list do A. Bielowskiego), gdyż jak wiadomo, klin łemkowski 
sięgał daleko na zachód, aż po pow. nowosądecki. Nie jest to oczywiś
cie argument wystarczający; tytuł Sanockie-Łemki miał bez wątpie
nia charakter 1·oboczy, tymczasowy, już choćby dlatego, że obie 
jego części właściwie się wzajemnie wykluczały: Lemkowie żyli 

także poza granicami Sanockiego, a ziemia sanocka zasiedlona była 
przez różne grupy etniczne. Zwróćmy jeszcze uwagę, iż główny 

trzon publikowanych w tomach Sanockie-Kro§nidtskie materiałów 
własnych Kolberga pochodzi rzeczywiście z ziemi sanockiej (w wyżej 
okrelilonym rozumieniu) mianowicie z Bóbrki i Procisnogo w pow. 
leskim, Leszczowatego, Czaszyna, W ołtuszowej czy Holuczkowa 
w pow. sanockim, Wzdowa w pow.brzozowakim oraz wsi sąsiadują
cych z wymienionymi. 

W konkh1zji można więc stwierdzić, że granice ustalone dla mono· 
grafii Sanockie-~ ro§nieltskie przez RedakcjQ DWOK są- przynaj· 
mniej w głó\Hlym zarysie- bliskie intencjom samego Kolberga. 
Równi"ż wcześniej opublikowane tomy Kolbergowego dzieła wywar· 
ły pewien wpływ na ostateczny kształt tychże granic; od wschodu 
pomagała je wyznaczyć monografia Przemyskiego1, od poł.-wschodu 
i południa H.usi F arpackiej 2, od zachodu monogmfia G6ry i Pod
górze3, a od pólnocy Tarnowskie-Rzeszowskie4. 

1\btcrialy zawarte w tomach 49, SQ i 51 DWOK należą do 
najcenniejszych w spuściźnie rękopiśmiennej F olberga. Z ich 
wartości zdawał sobie doskonale sprawę sam Kolberg. W kilku 
ostatnich latach swego życia, ponawiając usilne starania o pomoc 
w publikacji zebranych materiałów, wypowiadał się na ten temat 
expressis verbis. Np. w li~cie do B. IIoffa z 9 VII 1885, donosząc 
o zamierzonej podróży do Przemyśla i Lwowa, podróży, którą mu 
"nakazuje interes [ ... ] wydawnictwa", pisze: "Pojmujesz, że jest to 
kwestia największej dla mnie wagi, kwestia żywotna, która stawia 

1 Przemyskie (DWOI T. 35). 
2 Ruś Karpacka cz. I (DWOK T. 54), cz. II (DWOK T. 55). 
3 Góry i Podgórze CZ. I (DWOK T. 44), cz. n (DWOK ·r. 45). 
' Tarnowskie-Rzeszowskie (DWOK T. 48). 
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wszelkie inne na drugim planie, osobliwie co do materiałów doty
czących Rusi, których mam wielki zapas, a do których wydania 
dopomóc ma ktoś z osób wpływowych"1 • W piśmie z dnia lO I 1886, 
Rkiero-wanym do Józefa Majera, prezesa Akademii Umiejętności, 

czytamy m. in.: "Ale w tekach moich znajdują się nadto, i to w nie
równie znaczniejszej liczbie, materiały z Rusi (a w części i z Litwy) 
pozyskane, których publikacja- według mego zdania- równie 
ważne, jeśli nic ważniejsze jeszcze niż dotychczas wydane, przynio
słaby dla nauki plony ... "2• Zbiory ruskie są Kolbergowi szczególnie 
bliskie, w uwagach na ich temat pobrzmiewa nuta emocjonalnego 
zaangażowania. W tym samym liście apeluje o wyjednanie "osob
nego funduszu rocznego", tak" .. .iżby dotyczące Rusi wydawnictwo, 
o ile możności za mego jeszcze żywota i pod moim okiem (więc we· 
cUe programu, jaki dotąfl moim pracom przewodniczy) dokonywane 
być mogło w sposób, jak się to dzieje co do rzeczy polskich". Podoh
nych wypowied7.i znajdziemy w korespoudencji Kolberga więcej. 
Zacytujmy jeszc7.e fragment "nie11rzędowej", ho skierowanej. do 
przyjaciela, oceny: "Uderzyłem już do Akademii, choć wiedziałem, 
że dla po1mchy chronic7.nej w kasie nic 11ie dostanę. Toteż prezes 
i sekretarz głową tylko kiwali i- odmówili; ale niechże przynajmniej 
wiedzą: ile i jak ważne mnm w tekach materiały (ho dałem spis) .. "3. 

PróhujłlC scharakteryzować, z konieczności jak najhócej i ogólnie 
tylko, naukową wartość i specyfikę monogm.fii Sanockie-Krośnień· 
skie, musimy natura)nie przede wszystkim zwrócić uwagę na hogact· 
wo i tematyczną różnoroth10ść materiaht oraz na jego treściową i for
malną oryghralność. Nie ulega też wątpliwości, że dokładną ocenę 
wartości monografii może dać dopiero jej uważna lektura. Tu chciał
bym zwrócić uwagę przynajmniej na trzy aspt'kty poruszonego 
zagadnienia. 

l. Sanockie-Krośnieńskie należy do tych, nic tak licznych po~
tniertnie wydanych tn0110gmfti} o]herga, w których materiały własJw, 
zebrane w ter·cnie przez samego autora, mają zdecydowaną p1·zewagę 
nad cze:rpauymi ze źródeł pośrednich. Nie trzeba uzasadniać, że 

l Komponcii'Ticja ... rz. nr (DWOK T. 66) list J21R. 
2 Knrc.Ypondencja ... cz. 111 (DWOK 1'. 66) Ji8l 1245. 
" Korespomlr.ncja ... cz. Ill (DWOK T. 66) listl275 z dnja 16 VII 1886, skiero-

wany rlo .J6zrfu Blizińskicgo. 
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okoliczność ta ~;tanowi bezsprzeczną zaletę zbiot·u. Oczywiście i tutaj 
znajdą si~ (obok rękopisów obcych) dosyć liczne odpisy ze źródeł 
drukowanych, gdyż wiadomo, że możliwie szerokie korzystanie 
z istnieją.cego już dorobku hmych autorów stanowiło istotną cechę 
metody pracy Kolberga. W)pis) z literaLury dotyczą głównie działu 
pieśni (są to na ogól pieśni bez melodii), a pochodzą po większej 
czQści ze zbiort:iw wydanych przez Gołowackiego 1 , w mniejszym 
stopniu Toroń!-lkiego2, Żegoty Panlego3, Wacława z Oleska1 i in. 
Wysoki Jll'OC<mt otlpisó" zawierają tak:i:e rozdział) "Kraj" i "Lud", 
jednakże w SanockimL·Krośnieńslriem nic są. to rozdziały duże (zob. 
też niżej uwagi o 1·zeczowym układzie materiału). 

2. W swojej działalnobci eksploratorskiej Kolberg zetknął się 

z gwarami ukraińskimi stosunkowo późno; jak można sądzić z wy· 
kazu podróży5, bezpośrednio (lub tylko: na dłużej) dopiero w r. 1861, 
kiedy to pokonał trasę "do Tutrów i Bardyowa, do Iskani, Leszczo· 
watego, Zadwórza pod Lwów". Trasę tę częściowo powtórzył w r. 1863, 
ale systematyczne coroczne podróże na ziemie ukraińskie (lub 
1)olsko-ukraińskie) podejmował dopiero od 1876 roku6

• W dobi 
nawią;,:;ania kontaktów z ukraińszczyzną był już bez wątpienia 

doświadczonym etnografem, lecz w swych badaniach napotykał na 
istotną przeszkod<;, jaką stanowiła słaba znajomość ukmińskiego 
języka. Z biegiem czasu poznawał język praktycznie coraz lepiej, 
ale jeszcze w r. 1884 napisze do C. Neymanua: "Ja sam gruntownie 
jQzyka ru:skiego nie znam, robiłem wprawdzie wycieczki w różne 

1 J. F. Golovnckij Narodnyjn pcsni Galiclwj i Ugorsl:oj Rn~i. "Ctc11ija" 1863. 
Kniga Tli [Dział) III 1\latcrijnly slnvjanskic. W późn.icj~zych rocznikach i tomach 
"Cztienij" pnhlikowanc Hą dal~ze czę,;ci wym.icrtioncgu zhioru, z których Kolberg 
również korzy~tal. Zoh. zestawienic bihliografti w Snnorkic-KroJ.~nieńsl~io cz. III 
(DWOK T. 51). 

2 A. I. Toronskij Pl~'ni Rusinov-Lem!tov v Ga/icii. "Ctcnijn" l 366. Knigu 111. 
Povrcmrnnoe izrlanic. [Dzia!J J1 f Mutcriul~ sluvjuwkio> H. 721! ·7:>3. 

a i.egotn Pauli Picś~ti ludt~ J!Olskiogo w Galiryi. Lwów lł:\38. Tcnżl' l'icśni ludu 

ruskiogo w Galicyi. T. I Lwów 1B39, T. II Lwów 181·0. 
4 Wacław z Oleska (Zaleski) Pidni polskie i ru.~lcie ludu galicyjskięgo. Z umzyką 

iuRll'lllll('łltOWHttą przoz r urolu Lipińskiego. Cz. I n Lwów 1833. 
6 Wylwz podróży Oskara Kolbl'rg!l. W: Korospoudenr.ja ... cz. Ul (DWOK T. 66) 

s. 701-707. Wykaz sporządził sam Kolberg. 
6 Jak wiemy, wcz<'Śniej jnż ~tykal się Kolberg "ielokrotnie z luJno~cią biało

ruską. 

H - S;mocltie-Krośnieńskle 
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okolice Rusi i spisywałem mechanicznie wszystko, com zasłyszał, 
starając się o jak najwierniejsze oddanie dźwięków pisownią polską; 
lecz w studia głębsze językowe nie wdawałem się wcale dla braku 
czasu. Stąd usterki, które zatrzeć w przyszłości będzie usilnym mym 
staraniem ... "1• Doskonały słuch i rzeczywista troska o językową 
szatę zapisywanych tekstów spnwiły, że jego spuścizna ma dużą 
wartość także dla językoznawstwa (dialektologii). Kolberg nie wahał 
się zresztą korzystać z uwag, pomocy czy pouczeń swoich przyjaciół, 
koreE~pondentów lub recenzentów. W tym samym liście do C. 'Ney
manna czytamy np.: "Co się tyczy pisowni mej w tekście, którą 

Pan raczy chwalić, to słuszność wyznać mi każe, iż obok skrupulat
nego wsłuchiwania się w mowę ludu, dokładność jej w wielkiej 
części zawdzięczam także światłym uwagom głębokiego znawcy 
ruskiego ludu, dr Kopernickiego" (dokładniej o języku materiałów 
Sanocldego-1': rośnieńskiego zob. s. XLVI i n.). Tu odnotujmy jeszcze 
bardziej ogólną wypowiedź Kolberga, skierowaną pod adresem mło· 
dego etnografa, L. Magicrowskiego: "Ze słów listu Pm1skiego wnosi 
się, że zebrane materiały wiernie i w j p:yku lud O\\ ym spisałeś, 
bo to jest głównym użyteczności tego rodzaju pism warunkiem
jak Pan sam to przyznasz ... 2 (podkreślenie moje). 

W jaki szczególny sposób powyższe uwagi odnoszą się do monogra
fii Sanockie-Kro.fnieńskie? Otóż stwierdziliśmy j11ż wstępnie, że 
większa część materiałów sanockich zebrana została w późnym okresie 
działa1ności Kolbon~a, :naj}>C\\niej w latach 1883-85. Tym samym 
teksty z Sanockiego reprezentują ten okres eksploracji terenowej, 
w którym Kolberg opanował już w dużym stopniu ukraińszczyznę 
i wypracował sobie odpowiednią metodę zapisywania ukraińskich 
gwar. Również ta okoliczność wywarła bez wątpienia korzyAtny 
wpływ na wartość publikowanych tutaj materiałów. 
Rosnąca znajomość języka znalazła również wyraźne odbicie 

w ulepszaniu stosowanych przez Kolberga zasad transkrypcji tekstów 
drukowanych grażdanką. W tej grupie materiałów znamienny jest 
odpis dużej pracy A. To1·ońskiego Rusiny-Lemki3, pełen usterek, 

l Korospontltmcja ... cz. HI (DWOK T. 66) ll~t 1105 z 7 IV 1884. 
2 Kort!Sporllle~tcjn . .. cz. III (DWOK T. 66) list 1433 z ] 9 I l 889. 
n A. I. Toron'sb.ij Rrtsiny-Lemki. Zorja gaZiekaja jako album na god 1860. Lwów 

br. s. 389-428. 
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niekonsekwencji i błędów językowych, dokonany zapewne mmeJ 
więcej w latach 1861-63; późniejsze odpisy z "Cztienij", np. z cy
towanej pracy Gołowackiego, reprezentują bez porównania wyższy 
poziom (dokładniej zob. opis tek oraz uwagi o transkrypcji tekstów 
drukowanych). 

3. Zwróćmy wreszcie uwagę na pewną specyfikę przedstawianej 
monografii, wynikającą ze stosunków etnicznych i językowych 
panujących na terenach Sanockiego, Krośnieńskiego czy Jasiel
skiego. Na ziemiach tych nastąpiło zderzenie się, a następnic współ
życie dwu różnych języków, dwu zespołów gwar, wewnętrznic 

zróżnicowanych. W tekstach Kolberga obserwujemy wzajemne 
przenikanie się wpływów językowych, niekiedy dale1 o idącą integra
cję polszczyzny i ukraińszczyzn). Sytuacja ta stwarza wdzięczne 
pole obserwacji dla dialektologa (także zresztą dla etnografa). 
Dodajmy, że jest to po części teren, na którym dzisiaj całkowici 
zmieniły się stosunki ludnościowe, z,daszcza jeśli chodzi o wsie 
podbieszczadzkic, dostarczające Kolhe1·gowi dużej ilości materiału. 

Zbieranic materiałów sanockich 1·ozpocząl Kolberg w r. l 861, 
jak o tym świadczy trasa jego etnograficznych podróży (zob. wyżej 
punkt 2). Założenie teki z S~nockiego zostało poświadczone także 
w liście do A. Bielowskiego. Najważniejszą jednak część pmcy wy· 
konał Kolberg '~ latach 1883-85. Wydawcy Sanockiego·} rośnie7'i
skiego znajdują się w tym korzystn)m położeniu, żt> w mniejszym 
stopniu, niż to się zdarza przy innych monografiach, zdani są na 
domysły. Wykaz podróży Oskara Kolberga potwierdzają liczne 
jego ·wypowiedzi w korespondencji. Szczególnie owocne, po odno
wieniu dawnej, warszawskiej przyjaźni z :Józefem Blizińskim, były 
wyprawy badawcze Kolberga do Bóbrki, JlOdówczas własności 

Blizińs] iego. 
Wykaz podróży iuformuje nns o nast~rmjących trasach: "l 883-

do Iskani, Leszczowatego, Bóbrki (Blizińskich). 1881. - do Iskani, 
Leszczowatego, Bób.rki; Procisnc (Zduń). 1885- do Leszezowatcgo, 
Sanoczan (Jaruzelskich), Wzdowa (Ostaszcwskich), Rymanowa 
(Potockiej)l. Korespondencja dostarcza znacznie więcej wiadomości. 
__ O_:o ~ilka fragme11tów z listn do J. Blizińskicgo z dnia 15 VI 1883: 

1 hJ..nil i Snnocznn) leżą pozn Tegionem o]Jjętym monografią Sanockie-Kroś
nieńskie. 

n• 
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"Szanowny Panie Józefie [-] Szczęśliwe nasze spotkanie się na 
ostatnim tegorocznym otwarciu Akademii rozbudziło dawne wspom
nienia i umocniło we mnie wiadomy Wam zamiar, nie od dziś zresztą 
już powzięty, odwiedzenia Was kiedykolwiek w Wa;;zej na wpół 
gór:-;kiej rezydencji i pogadania o tym i o owym [ ... ] sądzę, że najle
piej by może było jeszcze w tym roku zjechać do Waszego gościn
nego domu, w którym, jak to już słyszałem z ust Waszych, chętnie 
i życzliwie b~d~ przyjętym, bylebym tylko zgłosił się wśród lata [ ... ] 
Przyjazd mój nastręczyłby mi zarazem spoRobności złożenia mego 
uszanowani;;t Waszej małżonce, poz11anin prac W uszych naukowych, 
niemniej kraj u, który zamieszkujecie, i jego mieszl miców, jakkol
wiek już parę razy (nb. prze!l dwudziestu laty) na krótko w tam
tych bawiłem okolicach i o nich jakie takie mam wyobrażenie"!, 

Następowala dal:oza korespondencja, planowana podróż doszła 

do skutku w lipcu tegoż roku, a 31 sierpnia mógł Kolberg napisać 
do J. Konopki: " ... jestem w Iskani, dokąd przybyłem z Leszczowa
tego, gflzie jak najprzyjemniej dni 10 spędziłem"2• W międzyczasie 
przybył Kolberg do Berchów Dohtych3, a 7 IX tłumaczyć się już 
musi przed Błizińsl im (lislcm z podkral owskiej Modlnicy): "Ko
chany Panie Józelie [ ... ] Bądźcież sprawiedliwi i nie wyrzucajcie 
mi tak bardzo mego 9-cio dniowego pobytu u poczciwego p. Ed
mumla Krai(tskiego w Leszczuwatem [ ... J Wiecie bardzo dobrze, 
że choć głównic dla WaH jeździłem w lamte okolice i u Was też 
najcllużcj prze:.i •działem, lo i o innych dawnych znajomych zapo· 
minaćmi Hię nie godziło". I-co dla nas ważne-kontynuuje: 
"Pohyt wszakże u Was, przyznać to muszę, najobfitszego i najcen
niejszego dostarczył mi • materiału etnograficznego, do zebrania 
którego przyczyniła się i niezmordowm1a W as za małżonka ... "4

• 

Kilkak•·otuie też w.~pomina w dalszych listach dwie informatorki, 
widać szczególnie' odpowiednie, mianowicie Marysię i Halkę, należące 
zapewne do służby Blizińskich5 • W związku z tym kl'ótki cytat, 

l 1\.orr.ę]JIIIIdonrju ... cz. HI (D\VOK T. 66) list lO t3. 
2 K.on-.~pondencja ... c~. UI (DWOK T. 66) list. 1052. 
3 Zob. list Bliziii•ldrgo !lo r olbergn z l IX 1883, Koruspondollcja ... CZ. Ul 

(DWOK T. 66) li;t 1053. 
" 1\.orospondor~cju ... cz. lU (DWOK T. 66) list 1054. 
r. Koresponclt•ucja ... cz. III (DWOK. T. 66), zob. up. listy 1060, 1077, 1106, ll9l. 
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który może nieco mówić o metodzie pracy Kolberga (z listu J. Bli
zińskiego, informującego m. in. o pracy nad polskimi 1nzysłowiami): 
"[Estreicher] był tak poczciwy, że[ ... ) przysłał mi z własnej kieszeni 
setkę florenów jak o zadatek na przysłowia [ ... ] i za to też zabrałem 
się do tej roboty z energią wyrównywającą prawie Waszej, gdy 
eksploatowaliście nadobną Halkę, używając z nią 8wieżego górskiego 
powil'\tl·za"1. 

I z11Ów w czerwcu, tym razem l 864· r., czytamy w liście Kolberga: 
"jadę w Sanockie", co w pełniej!lzym kontekście ma postać: "A wszak
·ci to zresztą nie tyle dla natmy, choćby się ona w najwspanial zych 
pr:T.Cd~ta'\viała obrazach, ile dla żywych, śpiewając) ch lub hiada
j<!Cych jej okazów, ludzi, jadę ja w Sanockie"2

• I dodaje· ostrożnie: 
"Pojmujecie bardzo dobrze, iż celu tego nigdy mi z oka spuszczać nie 
należ). I dlatego winie11 m zwfcdzić także i Lcszczowate, dokąd 
mnie z całą staropolską szczerością zaprasza jak najserdeczniej Kra
iński, obiecując nawet zawieźć lub odesłać w okolice, gdzie by się 
bogatego etnograficznego spodzie,HlĆ wypadało plouu". Po niemal 
pewnym pohycic lipcowym w Bóbrce (zob. Wykaz podróży za r. 1884) 
donosi Kolberg Bli?:iń.skiemu z Iliednlekiego Procisnego: "Od sohoty 
już jestem u dra Zdunia w Procisnem, dokąd mnit• zawiózł p. Kra· 
iński. Uprzejmość obojga gospodarstwa niewymow11a, gościnność 

staropolska, ceregieli żadnych, mal<'rialu przybywa z dniem każdym, 
i lo nader ciekawego"3• O gospodyni dodaje: " ... bardzo wykształco11a 
i muzykalna, i pełna dobrych ehęci dla mej etnografii". I jeszcze: 
,,0 tych OI"Latnich zaletach nie WS}lOminnjcie jednak nic Szanownej 
Waszej Pani, bo- że chwalę- gotowa mnie posądzić o motyl
kowntość". 'V przypisku zaś czytamy: "Jedzie się tu z Ustrzyk 
11a Lutowiska" (uwaga: z obu wymienionych miejscowości pochodzi 
pewna ilość tP-renowych zapisów Kolberga). W pi~rwszej połowie 

w1·ześnia Kolberg przebywa w Czaszynie\ 21 I w Ustrzykach5, 

a nast .pnie prawdopodobnie znowu w Bóbrce. 

1 Korespoudencja... cz. III t DW OK T. 66) list l 075 z 27 l 1883. 
2 Korrsponclenrja ... cz. JII (DWOK T. 1>6) liRt 1121 z 17 VI 1884 (do Józefa 

nliziń'lk;rgo). 
3 

K.on•spondencja ... c z. III (DWOJ T. 66) li& t 1139 z 11 V1 11 l 384. 
1 Korc.~ponclcnrja ... C>:. III (DWOI<. T. 66) list 1147 od Kolberga do DUzińskicgo. 
G KorAsprmclencja ... cz. HI (DWOK T. 66) list 1148 od ]i olbcrga rlo Blizińskicgo. 
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W czasie wyprawy 1884 r. zyskuje Kolberg nowe cenne materiały 
i nowych wartościowych informatorów. Po od dawna znanym 
(i wykorzystywanym) Edmundzie Kraińskim, po Pelagii Bliziń

skicj (wraz z mężem), Halce i Marysi, wspomina w jesiennej kores
pondencji z 1884 r. szewca z Soliny, "opowiadacza bajek"1, i szcze
gólnie ciepło panią Zduniową z Procisuego, do której wystosowuje 
serdeczny i zarazem dziękczynny list w październiku tegoż roku2• 

W 1'. 1885 Kolberg wydaje się wahać, czy przedsięwziąć kolejną 
podróż eksploracyjną. 20 IV 1885 tak napisze do S. Czarneckiego: 
"Co do mojej osoby, tyle tylko powiem, że zdrowie, dzięki Bogu, 
przy ciągłej prawic sedenterii dosyć mi dotąd służy, lubo wiek (bo 
liczę lat 70) nic dozwala już- mimo szczerej chęci- robić wycie· 
czek w dalsze baju naszego okolice"3• Nieco później zaś donosi 
Blizińskiemu, że Kraiński zapraszał go " ... na ten jeszcze rok do 
siebie i do Lemków (do Wetliny)", dodając: "Bardzo jeclnak jest 
wątpliwym, ażebym się zdecydował 11ojechać, zwłaszcza gdy W as 
już w tamtych stronach nie bQdzie. Czuję bowiem z 1 ażdym flnicm 
bardziej, żem na takie wycieczki za stary i za goły"". 

Ale w lipcu tego roku jest znowu w Sanockiero (po 9., a co naj
mniej parę dni przed 25.), odwiedzając m. in. Bóbrkę, Leszczowate, 
Wzdów, Posadę Olchowską, prawdopodobnie też Nowosielce, Za
górz, Solinę/i i inne miejscowości (także Rymanów, por. Wykaz 
podr6ży). Jak wynika z korespondencji, w Bóbrce Kolberg musiał 
być tym razem bardzo krótko, jakby uznał ją za wyeksploatowaną 

1 Korcspon<l(mcja ... cz. IIT (DWOl T. 66) lisl Jl53 z 15 1884 od Kolberga 
do Blizińskiego. Kolberg zapyluje tu m. itt.: "Czy pani Peh1gia zanotowała już 
jaką bajk\' od szewca z Soliny ... ?" Nn spos6b pracy Kolberga może rzucać nieco 
światła na poły żartobliwy fragment listu Pelagii Blizińskiej z 11 V 1885, dotyl'zący 
tegoż informa1 orn: "Załączam Panu troszkę mnteriał6w do etnogr'lfii, więcej zebrać 
nic mogłam, gdyż szewc, pomimo żem kilka razy do niego poRyłaln, nie chciał 
p1·:r.yjść, pop~uty widać szczodrymi Pnna datkami, chociaż tentowałam go dobrą 
ze swej strony zapiaLI\, w kt6rl), przypuszcil.lnm, nic ufal", zob. Korespondencja ... 
CZ. Ili (DWOK T. 66) ll~t 1196. 

2 Korospondonrja ... cz. l li (D\VOK T. 66) list 1155 z 18 X 1884. l olhcrg po-
twierdza tu odebranie listu A. Zduniowej ,.wraz z piosnkami i bajką". 

3 Korc~pondencja ... cz. HI (DWOK T. 66) list 1192. 
' Korcspor~dt~ncja ... cz. rn (DWOK T. 66) list 1191 z 9 V 1885. 
6 Korcspon(lertcja ... CZ. TU (D\VOK. r. 66) listy 1219, 1220, 1223, 1224 (między 

Kolbergiem a lllizii1skim). 
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już pod względem etnograficznym. Zapewne, zgodnie ze swoją me
todą pracy, szukał nowych źródeł i nowych informatorów. W póź
niejszym liście do S. Duchińskiej wspomina o swej wycieczce w "Sa
nockie i J asielskie"l, a więc trasy letnich wędrówek Kolberga musiały 
być jeszcze bardziej urozmaicone, niżby to wynikało z korespon
dencji. Ostatecznie ta poddawana wiosną w wątpliwość podróż była 
banłzo długa - Kolberg powraca do Krakowa w pierwszych dniach 
Listopada. Do Karoliny Kolberg-Wąsowskioj pisze 12 XI: "List 
Twój odebrałem przed kilku dniami, tj. zaraz po powrocie z Sanoc
kiego, gdziem bawił dość długo, bo około 4 miesięcy na wsi ... "2• 

Wzmianki w korespondencji Kolberga z przyjaciółmi dowodzą, 
że w czasie wypraw do Sanockiego badacz pozyskiwał oddanych 
współpracowników, którzy stawali się później jego korespondentami 
i przesyłali mu samodzielnie zebrane materiały. Na Jlierwszym 
miejscu trzeba tu wymienić Pelagię Blizińską, Józefa Blizińskiego, 
Edmunda Kraińskiego i panią Zduniową3• Jak już jednak stwierdzi
liśmy, podstawowa część zbiorów Sanockiego-Krośnim1sldego pochodzi 
z własnych, terenowych badań Kolberga. W liście do posła S. Pola
nowskiego z 24 XI 1887, zawierającym p1·ośbę o poparcie planów 
wydawniczych w Komisji Budżetowej, mógł Kolberg napisać: 

"Nadmienić tu winienem, iż wymienione w wykazie materiałów, 
obok zbiorów moich własnych, prace i rękopisy innych autorów 
stanowią zaledwie dziesiątą część całej masy mych materiałów i słu
żyć jedynie mają, gdzie tego zajdzie potrzeba, na wzmocnienie 
własnych mych opisów, spostrzeżeń i wywodów"4• Ocena ta jest 
słuszna szczególnie dla monografii Sanockie-Krośnieńskie. 

Największa i zasadnicza część materiałów publikowanych w to
mach 49- 50- 51 DWOK Sanockie-Krośnieńsicie zachowała się 

1 Korespondencja ... cz. 111 (DWOK T. 66) list 1231 z lO XI 1885. W związku 
z poruszonym na wstępie (a nie całkiem dla nas jasnym) zagadnieniem granic, 
jakie Kolberg mógł przewidywać dla monografii Sanockiego, zwróćmy uwagę na 
wyraźne tutaj wyodrębnienie ziemi jasielskiej. Określenia Ja sielskie, od J a.da itp. po
jawiają ~ię często w publikowanych tu materiałach (także np.: Jasielskie, od Krosna). 

2 Korespondencja ... cz. III (DWOK T. 66) list 1232. 
3 Zob. Korespondencja ... cz. III (DWOK 1'. 66), np. listy 1065, 1075, 1095, 

llOó, ll4tJ,, 1152, 1155. 
' Korespondencja ... cz. III (DWOK T. 66) list 1357. 
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w tekach noszących dzisiaj sygnatttry i nazw): 3194 Podkarpacie 
polskie i 3195-3201 o analogicznym tytule Podkurpacie ukrairiskie. 
Tek o podobnych sygnaturach nie ma w BilOrządzonym przez Kol
berga w r. 1886 Wykazie tek rękopi.śmiennych1 • Je.;;t niemal pewne, 
że wymienione teki powstały w wyniku wstępnej '-egregaeji materia
łów teki nr 18 Ruś Czerwona I, któt·ej zawartość określa Kolberg we 
wspomnianym wykazie jak następuje: "(Jasło. Sanok. Sambor. Prze
myśl). Wycinki i wypisy (głównie z czasopisma rm<[yj~"kiego] "C:~~tie
nia"). Pieśni, tańce, zwyczaje, wesela, przesądy. baśni itp. Lemki, 
Górale nadgraniczni (opis Torońskiego). Materialy w znacznej ilości 
do kilkotomowej monografii nagromadzone". Mało prawdopodobne, 
by tej segregacji (niedokład11ej zresztą) i wydzielenia "anockich mate· 
riałów dokonał sam Kolberg, choć mógł OCZ) w.i4cie rlrace w tym 
kierunku rozpocząć. Wydaje się, że JH'óhę wydzielenia zbiorów Hanoc· 
kich przypisać należy I. l o.pernickiemu, który przez jakiś czas miał 
tłostęp do pośmiertnej spuścizny Kolberga; przemawiał)by za tym 
norki i uwagi Kopemickiego, zachowane w Lekaeh 3195-3201, 
Hl. in. rodzaj' tytułów ( okretileuia zawartości) ty eh tek, }lodrmych 
na pierwszej karcie (zob. niżej). Możliwe także, iż dalsze zmiany 
wprowadzali późniejsi archiwLki. \Varto tu jel'lzcze podkreślić, że 
w Wykazie tek z r. 1886 brak teki Sanockie-Łemki. o której pis~ł 
F olbexg w r. 18692

• 

Stosunkowo dużo mate1·ialu "eszło takie clo monografii Sanoclrie
·luośnieiiskie z dzisiejszej teki 11r 18 Ruś Czerwona I, co poś·wiadcza, 
że w~pomniana scgt·egacja ni<' h)ła dolJadna. "\\. innych tekach 
Kolbet·ga materiału pochodzącego z interesujących nas tutaj tere· 
nów jest już znacznie mniej (o czym niżej prz: charakte1·y·styce 
poszezególnych tek). 

A oto krótka eharakterystyka zawartości poszczególnych tek wy· 
korzystanych w monografii Sanockie-Krośnieńslde: 

'l'eka lll' 3 l 94 Podkarpacie polskil': Zawiel'a 83 k:uty różnego for· 
matu, w tym pewną ilość niewielkich karLecz k. h1b wręcz skrawków 
papieru, np. k. 1-173• Dwie karty nie są zapisaJH"\, k. 2 przedfltawia 

l Korcspo11dcncja ... Cli. UT (DW Oł 1'. 66) s. 713-748. 
B Zob. pl'zypis l na R. XIV. 
3 Należy podkreślić, że w tekach 3194-3201 uic zarhowala bię dawna (wykonana 

przez l. KopcnJ.ckiego?) numcl'acja kart. \v r. 1970 materiuly te zostały na nowo 
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ołówkowy rysunek pieca, k. 82 i 83 Lo barwne rysunki strojów z Sa· 
nockiego i Przemyskiego, a pozostałe to rękopisy, z których większość 
należy uznać za zapisy terenowe. Tylko wierszowana Mowa zapra
szająca na wesele z fragmentami opisu wesela (uzupełnionego przez 
Kolberga) jest tek tern obcym (auto1· nie zidentyfikowany), wszystkie 
inne pochodzą od F olberga. Przeważająca część zbioru pochodzi 
z północnej części interesującego nas regionu, przede wszystkim ze 
Wzdowa (pow. brzozowski), następnie z Rymunowa (pow. sanocki) 
i rzadziej z I wouicza, Klimków ki czy bawlziej na południu Jeżących 
Cza.~zyna i Leszcz o w a tego. Po"vtm·za Rię Leż parę razy lokalizacja 
typu .,Sl:mok" (zapewne w znaczeniu "Sanockie"), "Lisko", "od 
Brzozowa". W z"iązku z taką proweniencją geograficzną znaczną 
przewagę ma w tek tach terenowych j ęzyk polski (gwary), choć 
trafia się i język ukraiński. Zbiór nie jest uporządkowany według 
opracowanego przez Kolberga układu rzeczowego, chociaż kolejna 
nmnNacja wydziela nicjako pewne grupy tematyczne w materiale. 
Teka :.r.awiera materiały wchodzące niemal do ws:.r.y;;tkich Tozdzialów 
monografii, niewielka jest jednak ilość tekstów dotyczących kultury 
materialnej (w tej grupie przekazów najwartościowgzc są opiS) 
strojó\v i odzieży); 1n·zeważająea część materiału odnosi . ię do kul
tury umysłowej (np. bajki i opowiadania, także pieśni, notatki 
o wierzeniach) oraz społecznej (opisy obrzędów i zwyczajó'~). ie 
publikuje ~ię w monografii Sanockie-Krośnieńskie tylko paru drob· 
nicj~z-ych tekstów nie zlokalizowanych lub pochodzących Rpoza 
regionu (np. z Iskani, Białej pod Rzeszowem, Łańcuta). 

Teka nr 3195 Podkarpacie ulfrailiskie: Mieści 54 karty różnego 
formatu, w tym pewną ilość małych i bardzo małych. l arty nr 5 
(z Legzczowatego) i 6 (z Iskani, a wirc spoza regionu) przedstawiają 
rysunki pisanek, reszta to r~kopi~;y. a leży wyodrębnić zeszyt ową 
składkr o nrach kart 19-36 jako rkp. obcy o 11ie calkiem pewnej 
proweniencji geograficznej. Na stronie l'ecto k. 19. znajdują się 2 tek· 
sty Kolberga: "Głosy i prypiewy (w zapnsly lub kiedykolwiek)" 
i "Apostoł". Nad tym ostatnim 11apisał Kolberg "diak Bóbrki", na 
dole :.r.aś karty "Ustrzyki". Składka zawieTa pieśni (miłosne, społeczne, 

posegregowane (w obrębie poszczególnych tek) przez archiwistów Biblioteki PAN 
w Krakowie, której własnością są wymienione zbiory; wpl'owadzono wtedy nową 
nnmcrncję kart. 
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patTiotyczne), do których dopisał Kolherg melodie (nuty), a na s. 21 
jeszcze notkę "nuta z Sanockiego"; dodajmy, że cała s. 22 jest 
zapisana przez Kolherga, ale karta ta nie jest zszyta z pozostałymi 
i nie ma pewności, czy została wyrwana, czy dołączona później. 
Łatwo sobie wyobrazić, że k. 19 była początkowo czysta (jak o 
"okładka" zbiorku), Kolberg zaś wykorzystał ją przy nadarzającej 
się sposobności, tak więc lokalizacja "Ustrzyki" może się odnosić 
do tej je·dncj karty. Ponieważ analiza języka nie wykazuje cech 
nie znanych ukraińskim gwarom Sanockiego, wydawcy zdecydowali 
włączyć zbiorek do monogmfii Sanockie-Krośnieńslde. Wszystkie 
pozostałe teksty zostały zapisane przez Kolhet·ga, wiele z nich ma 
charakter zapisów terenowych. Większa część materiału pochodzi 
z Bóbrki i Leszczowatcgo, występują poza tym zapisy z Soliny, 
Serednicy, Ustrzyk i paru innych roicjRcowości (wyjątkowo także 
z Klimkówki), bezwzględnie przeważa zatem w tekstach język 
ukraiński. Teka ~r.awi ra przede wszystkim picśni (powszech11e i ob
rzt:dowe, sporo jest też kolęd). Stostmkowo niewiele jest opisów 
zwyczajów i obrzędów, notatek o wierzeniach. Tylko nikły procent 
zachowanych tu zbiorów nie został uwzględniony w publikowanej 
monografti, np. parę pieśni lub notek z Sambora, Stanisławowa, 
z Przemyskiego oraz opis wesela w Klimkówce, będący brudnopisem 
tekstu z teki 31941 • 

TeJ a nr 3196 Podkarpucie ukraiiiskie: Charakterem podobna do 
poprzedniej, z tym że picśni (mieszczące się w różnych działach 
})rzyjętej przez DWOK ystematyki) mają tu jeszcze znaczniejszą 
przewagę. Teka ma 41 kart rękopiśmiennych różnego formatu. 
Na k. l., czystej, widnieje tylko tytuł zbioru "Pjeśni zwyczajne", 
zapisany prawdopodobnie przez I. Kopernickiego. Jedynie pieśń 

na k. 40. z lokalizacją "od U trzyk" nie wysda spod pióra Koilierga 
(który jednak dopisał tu melodię i naniósł poprawki), wszystkie 
pozostałe to jego własne materiały. Najwięcej picś11i pochodzi 
z .Bóbrki i Leszczowal go, są też zapisy z Bet·eski, Czaszyna, Ustrzyk, 
Myczkowiec i pal'll dalszych miejscowości (także: Rymanowa
Klimkówki); powtarza się Leż lokalizacja typu "Sanok", "od Sano· 

l W podobnych wypadkach wyclawcy sygnalizują w przypinach wszelkie istotne 
r6żnicc (treściowe i językowe) między bmdnopisem a wersją czystopiśmicnną. 



XXVII 

ka". Przeważa w pieśniach ukraińszczyzna, choć nieco więcej mz 
w tece poprzedniej jest tu tekstów polskich (również z Bóbrki). 
Oprócz kilku pieśni spoza regionu nie publikuje się fragmentu opisu 
wesela z Klimkówki (uznanego za brudnopis tekstu z teki 3194) 
ani pieśni "Oj, wydaj ty, mij myłenkij, pokydajcsz ty mene ... " 
(k. 41., bez lokalizacji), prz której Kopernicki dopisał "Kompozycja 
nie ludowa". Wydawcy zdecydowali natomiast opublikować w mono· 
grafi.i pieśń "Buło nc kopa ty pid porohom jamy ... ", przy któ1·ej 
Kolberg dopisał: "w Leszczowatern pani Jaruzelska"l. 

Teka nr 3197 Podkarpacie ukraińskie: Ma 37 kart, w tym ~poro 
dużego formatLt, ale trafiają się też paski papieru o szerokoRei ok. 3 cm. 
Zbiór dotyczy obrzędów rodzinnych. Karta l., pusta, z tytułowym 
zapisem Kopernickiego: "Chrzciny. Pogrzeb", tworzy rodzaj okładki 
dla 8 następnych kart (o treści odpowiadającej tytułowi). Dla pozo
stałych podobną funkcję spełnia k. lO., na której :E opernicki napisał 
"Wesele". Karty nr 2-9 i 11-33 to rękopisy Kolberga. 2 małe kartki 
34-35 to prawdopodobnie rkp. Marii Hemplówny2

, k. 36-37, z tytu· 
łem "Wesele w Tarnawie", są rękopisem nieznanego autora. Parę 
znajdujących się w zbiorze pieśni powszechnych {np. z k. 22) być 
może śpiewano także podczas wesel. Zapisy pochodzą z Leszczowa· 
tego, Czaszyna, Bóbrki, Soliny, Chrewtu i paru innych wsi Sanoc· 
kiego. Wyróżniają sit: bogate opisy wesel z Leszczowatego3• Druko· 

1 Helcna JaruzclBka, żona Józefa, właściciela Sanoczan w pow. przemyskim, 
pochodziła z Leszczowatego (była córką Edmunda Kraińskicgo). Regionalna 
przynależność wspomuian!'j pieśni nic jest więc całkiem pewna, choć bardziej 
prawdopodobna wydaje się proweniencja sanocka (Leszczowatc) niż przemyska 
(Sanoezany). Zapis powstal zapewne w 1884 r., gclyż właśnie wtedy Koilierg styka 
~ię z H. Jaruzelską w jej rodzinnym domu, por. fragment listu Kolberga do Bliziń· 
11kiego: "Do Sanoczan jednak już nie pojadę, gdyż pani Jarnzelska jest w Leszezo· 
watym, gdzie jeszcze parę dni [ ... ] chce u ojcu zabawić, a bez niej nie byłoby 
w Sanoczanach rzrczy" Korespondencja ..• cz. III (DWOK T. 66) listlHB 2. 21 IX 
188-1.. 

2 M. IIemplówua dosturczyła ]i olbcrgowi większrj ilości nutteriału wykorzysta· 
nego przy orracowuniu cz. H Chełmskiego (DWOY T. 3'1). 

3 Obszerny opis drukowany tu jako wesele VI (zapisy terenowe na k. 24-27, 
poszerzona wersja czystopiśm.i nna na k. 28-33). Interesujące jest porównanic tego 
teksttl ze skromniejszym już rozmiarami weselem VU (t. 3195 k. 47). Mimo wielu 
oczywistych podobieftstw są to bez wątpienia opisy od siebie niezależne, powstale 
prawdopodobnie w różnym czuBie; wskazywałyby na to nie tylko różnice treściowe, 
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wany je~ l też tekst z nie mających lokalizacji kart l 2 i 14 (jako 
Wesele XVI). Analiza języka pozwala uznać go 7.a tekst z Sanockiego. 

Teka nr 3198 Podkarpacie ukraińskie: Należy do najcenniejszych 
w wykorzy;,tanym tutaj zbiorze Kolberga, zawiera niemal w całości 
tebty bajek, opowiadań, podm't, legend itp. Teka ma 75 kart (głów
nie ze>~Z) Lowego lub więk>~zego formatu) o numeracji od 1-74. Nr 1 
występuje w tej numeracji dwukrotnie: na CZ) stej karcie, opatrzonej 
t)lko ołówkowym napisem: "Bajki i zagadek trochę" (zapewne ręki 
Kopcrnickiego), oraz na skrawkn papieru z zapisem: "pastuchy grają 
na gajdach (dudy)". Wszystkie teksty to własne rękopisy Kolberga, 
najczęściej prawdopodobnie pozyskane w czasie bezpośrednich badań 
w terenie. Zbiór pochodzi w znacznej większości z powiatti leskiego 
(w XIX-wiecznych jego l','l"aJlicach), także z sanockiego. Najwięcej 
jest materiałów z Bóhrki, na ·1 ęJmie z Soliny, Leszczowa lego; w loka· 
Jizacji pojn:wia się też parę innych nazw miejRcowości Lego regimw. 
W monografii Sanockie-Kroś1~ieńslde nie publikuje się kill u niewiel
kich zapii->Ó\\ ;,tanowiących rodzaj streszczeuia pełniejszych (zucho· 
w a n) f' h w zbiorze) l eks t ów. 

Tel a m 3199 Podkarpacie ukraińskie: Zawieru 65 kart numerowa
nych!. Na k. 51. i 52. widnieją jedynie krótkie not] i-t)tuliki (za
pewne Kopcrnickicgo), np. na k. 52: "GMnle ruscy. Lemki (od Wohu· 
szowy)". } url) 53-64. to ołówkowe rystmki chaty, sprzętÓ\~, ubioru, 
k. 65 jes1 rysunkiem barwnym. Olwymi leh.stnmi są "Ładkanki" 
z P1·ocisrwgo (k. 23·-2tl·) oraz bajka z lej Hamej miejscowości (k. 28)2• 

PozoHtnłe materiały wyszły spod pióra l olhcrga. Większa cz~ść 

zapisów pochodzi z Procisnego, poza tym W) mieniom> w iokalizacji 

lecz l wyraźna odmienność stosowanej przez Kolberga pi~•mni fragmentów ukrl1iń
~kich. Dardzo '~i,_c możliwe, iż jeden z wymienionych opisów powsiał już poch·zus 
pi!'rwszt•j bytności Kolberga na zit,mi ~anoekit>j (i to ''łuśnie w Lc,zczo,,nlem) 
" roku l 1161 (lub l86:l), n tym . amym wchodził do nic znt•howancj, WRpOlllninncj 
już ttki Sanorkie-Lomki (zoh. wyżej s. XI ). 

l W opi~ic u·k uic wymit•Jdum kart czyotyt'h (ui•· m1meruwuuy<:h), <lni:J<'Znnych 
tlo zbiorów \\ nstolldch lotach (np. jako .,ok ludki" lub znbczpicczcnic uiqzczejących 
nwmtHkryptów). 

2 I,adne, kobirt·c piRmo "uHoby W)ksztuh·onej" \\ mmmskT) p ci c ,.Ladkaut>k" 
oraz pro\\euieuC'ja geograficzna (ProciHuc) pozwułoją z całą nicmul pewnością 
stwierdzić, że tt•kst ten wy~zedł spod piór n A. Zduniowt•j. Rkp. bnjki ma im1y 
charakter piHma. Zob. także przypis 2 na s. XXII. 
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wiele nuejS<'owosct, np. Lutowiska, W ołtuszow<!. Chrcwl, Smolnik, 
SzlachtO\\'<!, Ustrzyki, Baligród, Turkę. Przewagę mają teksty ruskie. 
W ar to tu zwrócić ttwagę na bajkę O zbóju Kostce, przy której l olhcrg 
tłopisał "Procisne, kucharz"; jest to tn>owy przykład tekstu polsko
·nkmińskiego (w zbiorach Kolberga nie wyjątkowego), świadczący 
o dwujęzyczno~ci opowiadacza. Pod względem treści materiały tej 
teki należ~! do różnych działów; mamy tn notatki dotyczące ku1tury 
materialnej, opisy zwyczujów i obrzędów, picśni religijne, powszechne 
i obrzędowe, bajki i opowiadania, wiadomości o wierzcniach i lekach. 
Niemal cały ten zbiót· jcRt publikowany w Sanockiem-Krośnieńskiem. 

Teka nr 3200 Podkarpacie ukraiiisl.:ie: Ma 68 kart numm·o" anych, 
w tym wiele małych (np. k. 57. ma mniej więcej wymiary 3 x 4 cm). 
Na dawnych k:ll'tach l. i 2., dziś nie numerowanych, widnieją jedynie 
notki Kopernickiego: "z Podgórza ruskiego ( oll gómcgo Sanu i Dnie
stru; Boberka, Lcszr.zowate, Ustrzyki, Czaszyn). Byt. Wierzenia. 
Zwyczaje" oraz "z Bobcrki, Leszczowatego, Czaszyna. Wierzenia, 
zwyczaje itp.". l' aa·ty 66-68 to rysunki. .ł aa:ty 21-23, 25, 27-30 
są rękopisami Jiizefa BliziJiskiego, a 13 i 52 Pelagii Blizińskioj; 
na niektórych znajdują się uzupełnienia Kolberga, a na k. 21 P. Bli
zińskiej i Kolberga. H.eszta zbioru to własne rękopisy l olbcrga. 
Materiał pochodzi z różnych micj~cowości interesującego nas l'C· 

gionu, głównie z Bóbrki, poza tym z Czaszyna, Lcszczowatego, Pro
cisncgo, Wzdowa i in. W tece tej zachowało się dużo cennych hlfor
macji dotyczących wierzeń, także 1 uhury matcl'ialnej; są też jednak 
dane dotyczące iJwych działów. Publikuje się w monografii Sa
noclcie-Krośnieńskic Jaiemal cały zbiór. 

Teka nr 3201 Podlcarpacie ukraińskie: Ma 97 kart. Zawartością róż
ni Hię znacznic od wszystkich pozostałych. Znajdują się Lu prawie 
wylącr(.llic materiały ze :f.ródeł pośrednich, opracowanych i ogłoszo
nych drukiem przez innych autorów, mianowicie odpisy z literatury, 
wyciągi, streszczenia, noty bibliograficzne itp. Z największych i naj
ważniejszych wymieńmy odpit=~ wspomnianej pracy A. I. Torońskiego 
Rusiny-Lemki1 (k. 1-6), odpis dużego artykułu Lud u źródeł Sanzt 
i n,~iestru2 (k. 47 i 50-59), WYJ>isy z "Cztienij" (k. 71-78), wypisy 
~cytowanych zbiorów Wacława z Oleska, Żegoty Paulego i w dal-

1 Zob. przypis 3 nu s .• VIII. 
2 Adnuw Lud n źródoł Sanu i Dniostm. ,.Wędrowiec" 1882 nr H 15. 
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szym ciągu z "Cztienij" (k. 89-97). Krótkie na ogół informacje (wy
pisy, streszczenia) z czasopism i dzienników (krakowskich, lwow
skich, warszawskich, wielkopolskich) wchodzą przede wszystkim do 
rozdziałów "Kraj" i "Lud". Spora jednak część materiału, w tym 
stosunkowo duża ilość no l bibliograficznych, Jotyczy innych regionów 
i nie jest w Sanockiem-Krośnieńskiem publikowana. Nie drukuje się 
tu m. in. opisu wesela pt. "z Jasienicy obwoclu Sanockiego w Galicyi. 
Spicwki 1nzy weselach" z kart 65-68; je;;t lo drnk, kartki zostały 
W}!"Wane z większej całości, na pierwszej Kolberg napisał: "Kalen· 
darz krakowski 1854". Na interesującym nas terenie oraz w są

siednich powiatach jest kilka miejscowości o nazwie Jasienica i nie 
wiadomo, o którą tutaj chodzi; wątpliwości miał również sam Kol
bel·g, jak wynika z jego urngiej notatki: "pow. Brzozów? Dubiecko 'f 
Bircza ?". 

Teka nr 18 Ruś Czer10onn l: Można sądzić- o czym już była mo
wa- że właśnie z tej teki wyłączona została po śmierci Kolberga 
podstawowa część zbiorów znajuująeyeh się dzisiaj w tekach 3194-
-3201. Jednakże materiałów sano kich pozoi1lało lu sporo, pr~.ede 
wszy tkim odpisy Kolberga ze źródeł publikowanych. Teka 18 za
wiera 7 podtek o numeracji 1223-1229. W Sanockiem-Krośnie11-
skiem drukuje się kilka tekstów wchodzących do rozdziału "Kraj", 
mianowicie opisy dotyczące Twonieza, 1 rosna, Odrzykonia, Ryma
nowa (podt. 1224· k. 4, 6-8, JlOclt. 1226 k. 6-9) oraz ponad 150 pieśni: 
kolęd, szczodrówek, pieśni ob1·zędowych, hallad i in. (pod t. J 225 
k. l-26, po<lt. 1.228 k. J-12). Pieśni zostały zapisane 11a kartach duiego 
furmatu, są to głównie odpisy z "Czticnij". W tej liczbie mieści się 
również kilka kolęd z lokalizacją "Sallllerkie, Sanockie" (podt. 
1225 k. 13-14), wskazującą na pier\\szym miejscu na tereiJY nie 
ohję1e monografią Sanockie-Krośnieńskie (w Górach i Podgórzu 
wymienione kolędy nie zostały jednak opublikowane). 

Teka nr 19 Ruś Czerwona I I: Do Sanockiego :E rośnieńskiego włą
czono z tej teki przede wszystkim zbiór 1ic7.nych drobnych ut"\\ orów 
pieśniow)Ch, mianowicie szałałajki, szumki i zabaraszki z lokali
zacją "Sanockie, Węgr)", "Lemki, Sanockie" i "Lemkow" (tj. "L m· 
kowskie" lub "Łemków"). Są. to odpisy z "Cztienij" (c:r.ęść "liększej 
całości o różnej proweniencji geograficznej), zacho vane w podtece 
l 238 na kartach 74-80. Poza wymienionymi publikuje się tu 
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jedynie kilka pieśni powszechnych i kolęd (z podtek 1239, 1242, 
1243) oraz w rozdziale "Wierzenia" krótką notatkę o sa.niobójstwie 
(odpis z krakowskiego "Czasu", podteka 1238). 

Teka TNW-150: Jest to rękopis Kolbe1·gowskiego tomu Przemyskie, 
wydanego pośmiel'tnie przez I. Kopernickiego w 1891 r. i w reedycji 
jako tom 35 Dzieł Wszystkich. Zachowało się tu jednak sporo mate
rialu nie publikowanego, a należącego do regionu objętego niniejszą 
monografią, mianowicie ponad 40 pieś11i (obrzędowych, powszech· 
nych, kolęd), opito~ wesela z Holuczkowa (wesele VIII), dwa opowia
dania (Pijany i trzeźwy, Zdzierstwo) oraz pm·ę notatek do "Zwyczajów" 
i "Wierzeń". Wymienione teksty pochodzą z kilku miejscowości 
Sanockiego i Jasielskiego, głównie jednak z Hołuczkowa. Nie wchodzi 
do Sanockiego-Krośnieńskiego kilka tekstów już wcześniej w DWOK 
opublikowanych, np. anegdota Zachciało sie być kr6km z. loka· 
lizacją "od Sanoka, Sambora" (Przemyskie s. 231), pieśń obrzędowa 
"Marysejczyn batcjko ... " z Se1·ednicy w pow. leskim (Przemyskie 
s. 68 m 101)1 i in. Nie wykorzystano tekstów (pieśni) zapisanych 
na k. 345 z lokalizacją Kolberga "Zadwórze", przy której Kopemicki 
dopi.sał ołówkiem "w Sanockiero pow. liski", ponieważ chodzi 
tu najpewniej o miejscowość Zadwórze w pow. przemyślańskim; 
przy identycznej lokalizacji Kolberga na k. 344. l opernicki pomieścił 
uwagę: "w Złoczowskiem" (to ostatnie określenie dotyczy również 
pow. przemyślańskiego). 

Materiały do Sanocldego-KrośnieńskiPgo zachowały się jeszcze 
w kilkunastu innych tekach Kolberga. W obrębie każdej z tych tek są 
to zapisy nieliczne lub wręcz· wyjątkowe, w snmie jednak i one stano
wią cenne uzupełnienie monografii. Tak więc poza już wymienionymi 
wykorzystane tu zostały jeszcze następujące materiały: 

Teka 11 G6rale2: 23 pieśni i melodie (powszechne i weselne), parę 
odpisów z czasopism (np. "Tygodnik Ilustrowany", "Wędrowiec", 
"Przyjaciel Ludu", "Dziennik Polski"), wchodzące do rozdziałów 

1 Pieśń tu drukowana jetil w Przemyskim~ z loknliz'lcjq "Iskań" (w opi~ic wesela; 
brak wzmianki o Serednicy). 

1 
Nazwy tek według wykazu zamieszczonego w artykule J. DttrHzty Spuścizna 

rękopiśmierma Oskara Kolberga i jej opracowanie. W: Pomorze (DWO:E T. 39) 
s. V-XIX. 



1:~ ·" • I l" ",. raJ 1 2, Jtll , oraz 
na wesele), wierzeń 

uych. 
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trzy notatki dotyczące obrzędów (zaprosiny 
i języka, także parę not bibliograficz-

Teka 12 Podgórze: l picHń, notatka o źródłach nafty w .Tasiel
skiem. 

Tela 12a Podgórze: Parę nazwisk (zamieszczonych w rozdziale 

"J tzyk "). 
Teka 13 Kraków: l pieśń i dosyć duży zbiór nazwisk. 
Teka 15 Tarnów-Rzeszów: .E ilJ anaście pie~ni (zwyczajowych, 

})Owszechnych, religijnych) lub melodii bez tekstu, parę odpbów 
wchodzących do rozdziału "[\.raj'' oraz kilka not bibliograficznych. 

Teka 20 Ruś Czerwona Ir': l pieśń. 

Teka 21/22 Polmcie: 3 pie~ni. 
Teka 23 Huculi: l pieśń i fragment tekstu (odpis z "Dodatku do 

Gazety Lwowskiej") charakteryzujący micszkmiców Sanockiego 
(zamieszczony w rozdziule "Lud"). 

Teka 31 Miscelhmt;a: Noty bibliograficzne. 
Tel a 35 Miscellanea: l pieśń, notatka o zwyczajach Z\\ iązanych 

z Bożym Ciałem, 3 teksty dotyczące wierzeń (w tym 2 szer;;ze: o wężu 
i o pieniądzach sprowadzających nieszczęście) oraz niewielki zbiorek 

nazwisk. 
Teka 36 Miscellanea: J pieśń. 
Teka 43 1\lliscellanea: Melodia bez tekstu. 
Teka 47 Miscellanea: Szkic ołówkowy stroju męskiego. 
Teka 48 Miscellrtnea: l pieśń powszechna, l kolęda. 

W układ.zie rzeczowym materialu wydawcy Sanochiego-Krośnieft
skie-go zuchowywali normy i zasady systematyki stosowane w do
tychezas opublikowanyeh tomach DWOK. Jest to systematyka 
oparta o wzory wypracowano przez Kolberga, a w szczegółaeh 
wzbogn,•ona l>ÓŹniejszymi osiągnięciami nauki (np. w zakresie llasy
fikacji pie~ni, opowiadań). W konsekwencji cały, niezwykle bogaty 
materiał tej monografii publikuje się w następujących 1·ozdziałach: 
"Kraj" -"Lud"- "Zwyczaje doroczne"- "Obrz~dy rodzume"
"Pieśni" - "Tańce i melodie bez tekstu" - "Wierzenia" - ,,Opo
wiadania" -- "Język". W dalszym układzie wewnątrz rozdziałów 
stosowano kryterium geograficzne ("Kraj", "Obrzędy 1·odzinne"), 

l 



l 
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chronologiczne ("Zwyczaje doroczne")1, tematyczne ("Lud", "Pieśni", 
"Wierzenia", "Opowiadania" i "Język"); mowa tu oczywiście o ogól
nej zasadzie, o dążeniu wydawców, bowiem w szczegółowych wypad
kach kryteria mogły nakładać się na sichie2 lub z różnych względów 
nie dawały się ściśle zastoRować. Przykładowo wspomnę o braku 
lokalizacji nicktórych publikowanych tutaj tekstów, o trudnościach 
klasyfikacji krótkich, szczątkowych zapisów (częstych zwłaszcza 

w d11iale pieśni), o tematycz11cj niejcdn01·odności paru wykorzysta· 
nych l>rzcz Kolberga opracowali, np. cytowanych już artykułów 
Rusiny-Lemki (TorońRkiego) i Lud u źr6del Sanu i Dniestru (autora 
o pseudonimie Adnaw). Wprawdzie wydawcy- zgodnie z przyjętą 
dla DWOK zasadą- dokonywali w podobnych wypadkach oclJ)O· 
wiednich "cięć", w związku z czym fragmenty wymienionych arty· 
kulów drukowane są w różnych rozdziałach monografii, jednak 
równocześnie staraliśmy się ograniczyć tego rodzaju zabiegi redak
cyjne do najkonieczniejszych, gdyż nadmiemc rozdrobnienie tekstu 
groziło zagubieniem niekt6rych tt·eści, logicznych zwi~1zków między 
faktami czy autorskich wniosków. 

Poszczególne rozdziały monografii różnią się znacznie bogactwem 
matt'rialu i oczywiście objętością. Do najobszerniejszych i zarazem 
dla nauki najcenniejszych r1ależą rozdziały "Zwyczaje", "Obrzędy", 
"Pieśni" i ,,Opowiadania". Zdaniem autora należy wśród wymie
nionych wyróżnić zwłaRzc:.w "Obrzędy" (dokładniej: zelHane tu Ji. 
czne opisy wesel) oraz "Opowiadania", gdyż zawarty w nich material 
przynosi najwięcej nowych, dotąd nie znmJych szczegółów czy moty· 
wów i wątków, a dodajmy, że właśnie w tych ro7.działaclt procent za
pisów terenowych po raz pierwszy publikowanych jest wyższy niż 
np. w "Zwyczajach" i "Pieśniach". Chcę też podkreślić, że drukowane 
tu opowiadania, bajki i anegdoty t\\ orzą szczególnie cenny dla 
dialektologii zbiór antentycznych tekstów gwarowych z XI w. 
Wiele ciekawych i oryginalr1ych materiałów zawiem mniejszy już 

1 Sriśloj mówiąc: kryterium .,knl<'mlurzowe", tzn. że układ opisów i notatek 
zgodny jest z kolejnością unstępujf!Cych po sobie w kulcudarzu świąt kot\eiclnych, 
z którymi na ogól zwyczaje hyly Z\l<hpmno. 

2 Np. w rozdziale "ObrzQdy rodzinne" materiał grupuje się w trzech dzialarh 
tematycznych: chrzciny- wesele -pogrzeb, u dopiero w olm;;hie każdego z nicl1 
zastoHowano uklnd geograficzny. 

III - Sanockie-Krośn1el'lskle 
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znacznic rozdział "\Vierzenia", a po cz.ę~ci i .,Lud''. choć v tym 
ostatnim obok cennych informacji dotyczących np. ubioru, poży
wienia, budownictwa czy gospodarki rolnej znajdą się także opisy 
znacznie mnięjszej wartości, jak p1·zejęte z ówcze..,nej literatury 
uwagi i fragmenty odnoszące się do etnogenezy Łemków itp. Nie
wielkie- jak zwykle w monografiach Kolberga- są rozdziały 

"Kraj" i "Języl ", do których Kolberg gromadził materiały raczej 
przypadkowo. Wartość monografii podnosi stosunkowo duża ilość 
ciekawych i dobrze wykonanych 1·ysuJtków i ilustracji, dotyczących 
głównie ubiom, budownictwa, urządzenia wnętrza chaty. 

Geograficzna lokalizacja. Za}Ji ów nie nastręczała wydawcom 
szczególnych trudności, ponieważ rękopisy Kolberga, a tych jest 
znaczna większość, są na ogół zaopatrzone w notatkę określającą 
proweniencję tekstu. Jed11ak w kwestii tej należy dać parę wyjaś
nień. Pewne wątpliwości co do lokalizacji zapi ów mogły powstawać 
zwłaszcza przy dużych rękopisach in folio, zawierających często 
kilkanaście, a r1ickicdy nawet kilkadziesiąt odrębnych tekHtów (co 
dotyczy główni pieśni i luźnych krótkich notatek). Obserwuje się 
bowiem w wielu rękopisach Kolberga dosyć wyraźne dążenie do 
maksymalnego wykorzystania czystego miejsca- autor zapełniał 

nicktóre karty sukcesywnie: w różnych miejscowościach i w różnym 
c?.asie; świadczyć może o tym czasami nieco zmieniony charakter 
pisma, użycie innego atramentu itp., przede w zystkim jednak notki 
lokalizacyjne, wskaztrjącc wyraźnie na różne pochodzenie zapisów. 
Nic mamy całkowitej pewności, czy Kolberg, zapiAują.c kolejny 
tekst w nowej miejscowości, nie pominął niekiedy określenia jego 
proweniencji. Dodajmy jeszcze, że dol-łć często lokalizacja zapiRana 
je l ołówkiem (t ksty z reguły atramentem). 

Wytlawcy p:rz) jęli 11astępujące zasad określania proweniencji: Je
żeli na karcie (lub stronic) znajcluj<' się tylko jedna notka pro\\·e
niencyjna (umie,:zczmla zwykle w :prawym górnym rogu stroJJy, 
niekiedy tylko strony TPCto), to w dr·uku powtarza się ją nad każdym 
z zapisanych na tej karcie (stronie) tekstów. Jeżeli zapisów lokaliza
cyjnych j(!i:!l. kilka, lo w niniejszej publikacji powtarzamy każdy 
z nich jedynie uad tekstami znajdującymi się między nim a następną 
notką proweniencyjną. W wypadku dodatkowych niejasności zapis 
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lokalizujący umieszczamy w nawiasie kwadratowym, co wskazuje, 
że proweniencja tekstu jest tylko domniemaniem wydawców. Teks
tów nie posiadających lokalizacji, a tu pllblikowanych, jest niewiele; 
przy kwalifikowaniu ich do druku brano pod uwagę dodatkowe 
wskazówki, wynikające np. z treści zapisów lub cech języka. Podohne 
zasady stosowano przy określaniu proweniencji tekstów obcych, 
przejętych przez Kolberga ze źródeł drukowanych. Chodzi tu glów
nie o odpisy z "Czti<'nij", stanowi<} te zwarte, kilku- lub ki1ktmasto
stronicowc składki kart d11żego f01·matu. Nad niektór}mi tckHt1mi 
(czasami tylko raz'~ prawym gól'llym rogu strony) Kolberg })Omieścił 
notki typu "Sanockie", ,,Samb01·skie" itd. Ta lokalizacja ma czQsto 
uzasadnienie w źródle (jest tłumaczeniem ro8yjskich odpowiedni
ków w rodzaju "Iz Sjanockago okruga"), zdarza się też jednak, że 
Kolberg samodzielnie w1no~ adzal 1m agi o pro,~eniencji, nie mając 
oparcia w źródłowym pl'Zekazie. W podobnych wypadkach kierowa
liśmy się, rzecz jasna, kwalifikatorami :E olberga; należy howinm 
przyjąć, iż jego wnios] i o geograficznym pochodzenht tekstów 
z "Cztienij " wynikały m. in. z }JOrównywania materiałów druko
wanych i własnych, zebranych 'v terenie, o czym może świadczyć 
wprowadzanie (co prawda, wyjątkowe) zmian i uzupełnień do tekstów 
obcych1 • 

Dążeniem wyd~wców Sanockiego-} rośnieńskiego było opubliko
wanie matCJ·iałów Os'l..ara Kolberga w postaci możliwie bliskiej ory
ginalnym zapisom. Wprowadzono jedynie minimalne, najhardziej 
konieczne zmiany, mające ułatwić korzystanie z monografii (i zgodne 
z wewnętrznymi instrukcjami Redakcji DWOK oraz z praktyką 
wydawniczą, jaka się wytworzyła pt·zy edycji tomów obejmujących 
kolhergowskie inedita). Tak więc sp1·owadzano nit> kiedy do przyJlisów 
znajdujące się w ciągłym tekście objaśnienia, dodalkowe uwagi lub 
dygresje Kolberga, dla uzyskania większej jasności tekstu czy usu-

1 Zob. np. Sano•·kil·Krośni<ńskio cz. II (DWOK T. 50) piebni nr 51, l 37, 144, 
156; znucznic natominst rzęiiciej wprowadzał } olbcrg w tekst:~ch przt•j<.:tych 
z druku "lasn) podzinł na zwrotki (tego rodzaju zmiany o) gnalizowaliśmy Lylko 
w nickLóJ·ydJ 'typadkach, zob. up. pidń ur 24·7); dodajmy, że niekiedy znainny 
Kolbergu wynikają pra"Wdopodobnie z pomyłki, np. "lwn bon l1on" zamiast "hop 
hop l1op" w refrenie picśni nr 57. 

III0 
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11ięcia ustCI·ck stylistycznych. Niektóre odpisy większych całości
o czym już była mowa- dzielono na kilka części i zgodnie z tema
tycznym układem monografii umieszczano w różuych rozdziałach. 
Nicktóre niepełne, czasami tylko szczątkowe teksty (fragmenty), 
zwłaszcza pieśni, uzupełnialiśmy według obszerniejszych zapisów 
z sąsiednich miejscowości lub nawet według przekazów pochodzą
cych z innych regionów, a opublikowanych w monografiach DWOK. 
Wydawcy wprowadzali także podział na strofy tekstów pieśni 
zapi::.anych przez Kolberga in continua, uzupełniali opuszczone znaki 
repetycji, a wyjątkowo zmieniali układ strofLCzny Kolberga, jeżeli 
takie postępowanie było wyraźnic uzasadnione zapisem nutowym 
albo rytmiką czy symetrią zwrotek. Wszystkie wymienione zmiany 
sygnalizowano oczywiście każ<lorazowo prz.y pomocy komentarzy, 
przypisów i systemu przyjętych w publikacjach DWOK nawiasówl. 
Przypomnijmy tutaj, że najczęściej w tej monog•·afii stosowane 
nawiasy prof!tokątne (tj. []) ujmuj<! wstawki W]H'Owadzone przez 
wydawców, n winsy oHtrokątnc zewnętrzne (<>) zazunczają zmiany 
htb uzupełnieniu Kolberga wniesione do teJ stów obeych (odpiHów 
z dm1..n i poci\Orlzących od korespondcnt6w), zaś nawiasami ostro
kątn) mi wewnętrznymi ( Lj. ) ( ) sygnalizuje się fragmenty (tutaj 
na ogM pojedyncze wyrazy) opuszczone p1'zez Kolberga w odpisach 
ze źródeł drukowanych. Milcząco poprawialiśm) jedynie niewielkie 
(i mulN· rzadkie) omyłki i błędy, na og6ł literowe, które można było 
uznać za oczywiHtc lapsu.s calami. Dodajmy jeszcze, że od wydawców 
pochoilzi również część ty11tlów, np. niektórych podrozdziałów czy 
opowiadałt i bajek (wp•·owadzanych w tekstach bez tytułu lub zmie
nianych, gdy kilka opowiadań miało \\ r~kopisach ten sam tytuł: 
"Diabeł", "Złodziej" itp.); jednakże i w tym zakre:sie staraliśmy się 
zachować dane Kolberga. 

Dążenie do dokładnego przekazania zbioru Kolberga znalazło wy· 
raz także w ~r.achowanin oryginalnej f olbergowskiej pifmwni polskich 
i ul raińskich tekstów gwarowych, a nawet tt·ani:il· rypcji ukraińskich 
tekstów dmkowanych grażdmtką, gdyż takie post .powanie winno 
ułatwić wlaśriwą interpr t.ację faktów językowych,• a monografia 
Sanockie-Krośnieńskie może być cennym źródłem także w badaniach 

l Omówionych w cytowanym artykule J. Burszty, zob. przypi~ 2 na s. XXXI. 
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językoznawczych. Uwspółcześniona została jedynie pisownia tekstów, 
komentarzy i uwag pochodzących bezpośrednio od Kolberga lub jego 
korespondentów. Dokładniej. ze uwagi o pisowni podaje się w od1·ęb
nej części wstępu. 

Autorzy opracowania (B. LineHe- melodie, T. Skulina- teksty; 
oczywiście przy ściAlej współpracy w dziale pieśni) korzystali z po
mocy, rad i wyjaśnień wielu osób, szczególnie- co zrozumiałe
z pomocy pracowników naukowych poznańskiej Redakcji DWOK. 
Tym wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania publikacji 
Sanockie-Krośnieriskie, składamy wyrazy wdzięczności i podzięko

wania. 
Uważam przy tym za swój miły obowiązek podkreś1ić, że' opraco

waniu edytorskim tek tów korz stałem wiele ze stałej, nadzwy zaj 
wydatnej i cennej pomocy mgr Agaty Skmkwowej, redaktm·a lo
mów 49-50-51 DWOJ . Jej wkład pracy znacznie przekraczał 
obowiązki wynikające z oficjalnej funkcji. 

Tudcu~z Skulinn 

Trzytomowa seria Sanockie-Krośnieńskie (DWOK T. 49-51) za
wiera w dwóch pierw"'z ch tomach pokaźny zbiór materiałów mu
zycznych, wyrażający Aię liczbą 744 zapisów melodycznych1 • Jest 
to liczba Zllaczna w porównaniu z zawartością inny h lornów regio
nalnych południowo-wschodniej części kraju, w szczególności tomu 
Tatnowskie-Rzeszowslcie (DWOK T. 48). Wszystkie melodie- z wy
jątkiem kilkunastu ogłoszonych w 1·. 1910 przez S. Udzielę2 - opu· 

1 l,iczba picśui w ohydwu tomach (trzeci tom nic zawicru tego l'Orlznju materia
łów) jest pruwie dwukrotnic \\ i('kfizn, jednak blisko polo\\ a z niell to same te
ksty, hez melodii, w tym mówieniu nic uwzględnione. 

2 S. Udzi<'la, wydając w l 91 O r. l S ~ek"< rękopisów Kolh .rga pod tytułem Tam6w
·Rzt•szów ("M atcrinł) A nLropolol(iczno-Arrheologiczuc i Etnogruficznr" T. 11 
191 O H. llG-32.1), opuhlikownł 'v bZ) Rtl ir zn:1jdujące się w nit•j melodie hcz względu 
nn ]lro'ń-cniencjt,; . .Melodie z tri t<•ki pnchodZ!!Ce z poludniowej częP.ci Rze~zow

szt•zyzny pominięte zostały przy rcdngowanht tonm Tamowskic-Rzcszow.,fcio 
(DWOK T. 4·8) i opublikowllnc, :-.godnie z ich lokalizacją, w tomnch Sanorkic-Kroś
niofiskio. 
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blikowane zostaly po raz pierwszy z rękopisów znajdujących się 

'-1' 18 różnych tokach: 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 36, 43, 48, 3194, 
3195, 3196,3197,3199,3200, TNW 150. Teki te-bliżej scharaktery
zowane w poprzedniej części wstępu- są bardzo zróżnicowane pod 
względem zawartości materiałów muzycznych. Podstawow-y zrąb
ok. 80% melodii- pochodzi z pięciu tek opatrzonych numerami 
3194-3199, Jahzych ok. 15% dostarczyła teka TNW ] 50, po kilka
naśde m lonii zawierają teki 11 i 15, natomiast re z ta przypadkowych 
racz ej Za}'isów jest ro:r.proszona pojedynczo lub po kilka w dziesięcitl 
pozostałych tekachl, 

Przeważająca większość meloclii posiada oznaczenie proweniencji 
bądąc podstawą do włączenia ich do tomu. Pochodzenie materiału 
zwykł Kolberg często zaznaczać tylko raz u góry karty rękopisu, 
nitl odnotowLtj<!C tego przy każelej melodii oildzielnie. W tych przy
p:.tilkach lokalizację f>odano w klamn:wh nad meloilią, przyjmują 
jako pewuik, że wszystkie melodie na karcie rękopisu terenowego 
(a Lrtkie IV wymienior1ych tekach z d cydowanie pt·zeważaj ą) poclwclzą 
z jednego źródła. D.lmniem·tnic to potwi!•rdzają niejcelnokrotnie 
drobne uwagi lub w.,;kazówki Kolberga, przede wszystkim jednak 
wynika ono z analizy m::muo;kryptów, ich cech graficznych i kon
tekstów zapisów. 

'3tomnkowo niewielka liczba melodii nie posiadających lokali
zacji zo.;tała zakwalifikowana do publikacji z racji ich niewątpliwej 
przynalcino.~ci regionalnej, wynikającej z faktu znajdowania się 

odrw~nydt manuo;;kryptów w którejś z pięciu tek oznaczonych nume
rami ocl 319t do 3199. Niezawodność tego kryterium w odniesieniu 
do w'Vmicnionych tek wynika z samego ich charakteru, są to bowiem 
teki o jetlnorodnoj, wyłącznie regionaLtej i na ogól uporządkowanej 
zawartości. O pn:ynalożr1ości regionalnej omawianych rękopisów 
~whtdc:t. dorlatkt~wo konteko;t, w jakim się one znajdują w~rótl 

s·Qkopi~6w z oznarztmą JHOW<miencjłl· Jakkolwiek więc melotlie Le 

nie po~ia!lają dokładnej lok lizncji, to jednak na podstawie rozmiesz
C.6enia rn :mu~kryptów można w przybliżeniu okrel;lić przynajmniej 
okolicę, w któt·ej zostały zebrane. Dodać warto, że znaczna ich 
ezęAć to pieśni pochod1.tmia nieludowego, krążące w środowiskach 

l Szczt~gólowy wykaz źrótlt~ł Zlllljllujt> ~ię w tneciflj czę~ci lU 111ogr.tfii (DWOK 
T. 51). 
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szlacheckich, a więc posiadające z natury rzeczy zasięg ponadlokalny 
(por. np. pieśni nr 607-615, 643, 646-648, 652-657, 659-662 w tomie 
50). Pieśni te mógł Kolberg usłyszeć w zaprzyjaźnionych dw01·ach 
od przypadkowo tam goszczących informatorów. Być może, iż 

świadom nie· lokalnego, lecz środowiskowego kręgu nosicieli tego 
repertuaru- dlatego właśnie nie zanotował proweniencji, by jej 
sztucznie nie zawężać. Z uwagi na ujawniającą się w tej grupie 
pieśni pmwidłowość wydaje się mało p1·awdopodobne, by brak ten 
był spowodowany zwykłym niedopatrzeniem Kolberga. Natomiast 
brak oznaczenia proweniencji w pozostałych pieśniach (pochodzenia 
ludowego) nie wymaga komentarza, albowiem jest on w rękopisach 
Kolberga mankamentem dosć pospolitym. 

Skoro mowa o proweniencji melodii, przypomnieć trzeba, że Kol
berg nie mial zwyczaju notowania w swych 1·ękopisach danych 
o osobie wykonawcy (informatora), wyznając widocznie pogląd 
o anonimowym charakt rze muzyki ludowej. Odstępstwo od tej za
sady czynil zupełnie wyjątkowo i nie wiadomo, czym się przy tym 
kierował. Podobnie i w omawianych tomach spoi. kamy się z nazwi
skiem wykonawcy pieśni lub melodii instrumentalnej zaledwie 
w kilku p1·zypadkach. W sumie wymienia Kolberg trzy nazwiska, 
przy czym tylko jeden raz wskazuje niedwuznacznie na autentycznie 
ludow~! wykonawczynię- niejaką Iwantyczychę z Leszczowatego 
(prawdopodobnie jakąś renomowaną śpiewaczkę miejscową - por. 
nr 339, tom 49). Pozostałe nazwiska- pani Wincentowa Kraińska 
i pan Kaźmierski- wskazują na informatorów z wyższych warstw 
społecznych. Niezależnie od tego w pięciu dalszych melodiach 
instrumentalnych wskazuje Kolberg na nie zidentyfikowanych wy
konawców, określając ich ogólnikowo jako pastuchów (mel. 729-731, 
771 i 777 w tomie 50). O wszystkich tych przypadkach poinformo
wano w przypisach do odnośnych melodii. 

Wszystkie zapisy muzyczne- z wyjątkiem jednego- są autor
stwa Kolbe1·ga. Częściej natomiast zdarzają się obce rękopisy tek
stów pieśni, do których Kolberg "lasnoręcznie dopisał melodie 
(bliższe informacje \\ przypi ·ach). 

Jak już wspomniano, wśród rękopisów będących przedmiotem 
publikacji przeważają zdecydowanie zapisy terenowe, tj. sporządzone 
w bezpośrednim kontakcie z wykonawcą i później nie poprawiane. 
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Zapisy w stu procentach terenowe zawierają teki 3194-3200, z któ· 
rych pochodzi podstawowy zrąb opublikowanych materiałów. Fakt 
ten ma swoiste znacz~nie, albowiem jak rzadko kiedy mamy tu do 
czynienia z materiałem oryginalnym, nic tkniętym późniejszymi 
przeróbkami ni retuszami, lecz zachowanym w takim stanie, w jakim 
go autor zgromadził. Ponieważ zaś rozpoczął on gromadzenic 7.a· 
wartości wymienionych tek w późniejszych latach swej działalności 
zbierackiej, przeto nie doszło do redakcji materiału, i Kolberg nie 
poczy11ił w rękopisach żadnych korekt, często w jego praktykach 
dcfo1·mujących autentyczny kształt melodii. 

Manuskrypty sporządzone są przeważnic na dużych kartach, 
gęsto zapisanych atramt>ntem, przy czym systemy pięcioliniowe 
nakreślone odręcznie są rozmieszczone według potrzeby między 
tekstem słowuym. Taka forma ręl opiRów przeważa we wspomnia
nych wyżej tekach, choć trafiają si~ tam również zapis) na małych, 
luźnych kartkach. Natomiast w tece 'T W 150 mamy do czynienia 
z jednorodnymi kompleksami zapisów muzycznych zanotowanych 
na drukowtmym papierze m1towym dużego formatu. Forma manu· 
skryptów rozproszonyeh. w pozostałych tekach, z uwagi na ich 
marginalne znaczenie, może tu zostać pominięta. Int resujący jest 
tylko zespół rękopisów z tek 3194-3200, zarówno ze względu na ich 
ilość, jak przede wszystkim •llate~o, że dają się z nich odczytać 
ślady ż~ego kontaktu Kolberga ze rhodowiskiem nosicieli bardzo 
żywotnego i bogat ·go folkloru. Słowem- są to rękopisy, które 
przemawiaj:!, w przeciwieństwifl do niektórych bezduszn) ch i forma· 
lit:;tycznych czystopisów zdarzają ych się w spuściźnie l olbergow· 
skicj. 

Z charakteru manuskryptów wynika, że były one sporządzane 
w "długich seriach", niekiedy 11a kilku kolejnych kartach- muHiał 

Kolberg zatem mieć do czynienia z dobrymi informato.-ami, J>OSiada· 
jąc}mi dnż} repertuar pieśni, a także świetnie znającymi lokalne 
obrzędy. Z niektórych opisów weselmożna by nawet wnosić, 'Że l ol
bfli'g sam hył urzeRtni1 icm i obHerwatorem wydarzml., notując swe 
spostrze:i:enia na gorąco1 • Wiele zapisów sporządzonych jest bowi•~m 
z widocznym pośpiechem, często chaotycznie i nieczytelnie. Dużo 
jest w nich skreśleń, poprawek, przeoczeń lub nawet ewidentnych 
-,-Taki(' wrażenie Rprawin np. rękopis z teki 3197 k. 3:'1. 
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błędów. Widoczne są w nich rozterki autora i ślady zmagań z opor
nym tworzywem. Trzeba tu bowiem wyraznie podkreślić, że wschod· 
niobeskidzkie melodie regionalne, szczególnie zaś pieśni obrzędowe~ 
były z uwagi na tamtejszy styl wykonawczy niezmiernie trudne 
w notacji. Pełno w nich melizmatyki, panuje duża swoboda rytmicz· 
na i znaczna wariabilność meliczna. Do tego dochodziły problemy 
notacji tekstu w dialekcie łemkowskim. Nic przeto dziwnego, że 

Kolberg mial pl'Zy ich notowaniu mnóstwo wątpliwości, a często 

wręcz t1·udności z właściwym oddaniem ksztahn melodii. Dotyczy 
to szczególnie melodii pieśni obrzędowych posiadających z r guły 
metrum swobodne (inaczej mówiąc- są to melodie ametryczne), 
które Kolberg zgodnie ze swym zwyczajem sztucznie wtła zał 

w ramy podziału metrycznego, nie dbając o prawdopodobieństwo 
i poprawność gramatyczną. Powstuły w ten sposób Jiczne dziwoli!gi 
w postaci nieoczekiwanych synkop, nieprawdopodobnych .ligatur, 
asymetryczności formy, nie mówiąc o naruszonych zasadach prozo· 
diil. Bardzo często występuje ponadto brak zgodności tekstu z me· 
lodią lub co najmniej l'ozbieżności w dalszych zwrotkach tekstu, 
będące zresztą przy notowaniu pieśni na żywo, zwłaszcza w formach 
obrzędowych, wręcz nie do uniknięcia. 

Wszystko to razem wziąwszy nastręczało przy opracowaniu 
edycji mnóstwo problemów redakcyjnych (częstokroć 11i rozwią

zywalnych) i wątpliwości, zmuszało do głębokich dociekań przy 
interpretowaniu chaotycznych lub mało czytelnych zapisów
czego odbiciem są uwagi zawa1·te w p1·zypisach ilustrujące zarazem 
stan rękopisów. W kilkunastu przypadkach znalazły się wśród 

manuskryptów podwójne zapisy tej samej melodii. W tych razach 
do publikacji wybierano zapis poprawniejszy, o replikach informując 
w przypisach. Melodie opublikowane zostały w zasadzie w kształcie 
nadanym im przez Kolberga; o wszelkich zabiegach edyton;kich 
(z wyjątkiem sprosto,~ania ewidentnych błędów ortograficznych) 
poinformowano w odnośnych przypisach. Trzeba tu wszakże wyjaś· 
nić kilka pozornych niekonsekwencji utrzymanych w zapisach. 
I tak up. brakowało podstaw do skorygowania JliekonRekwentnie 
stosowanych znaków cru·omatycznych używanych Pl'ZCZ Kolbcl'ga 
przed i nad nutą w melodiach 730 i 777. Nie wiadomo howiem, 

1 Por. np. pieśń 23 w tomio 49 lub M w tomie 50. 



XLII 

czy ów mankament był wynikiem zwykłego niedopatrzenia, czy może 
zamierzoną metodą oddania niuansów intonacyjnych. Ta ostatnia 
możliwość wydaje się o tyle realna, iż chodzi tu o melodie grane 
prawdopodohnie na fujarce. Być może więc, że niedoskonałość 

stroju instrumentu, tj. pośrednie, ćwierćtonowe ·brzmienie nicktó
rych stopni skali skłoniło Kolberga do owej pozornie niekonsek
wentnej notacji. Dodać trzeba, że taka "pośrednia" intonacja może 
równie dobrz występować w grze skrzypcowej ludowych muzykan
tów. Ogólnic biorąc, operowanie przez Kolberga znakiem chroma
tycznym nad nutą nic zawsze wydaje się w pełni uzasadnione i często 
budzi wątpliwości co do rzeczywistych intencji autora. Podobnie 
ma się rzecz z przednutkami występującymi w dwojakiej postaci, 
przy czym nie zawsze istnieje pewność, czy brak przekreślenia był 
zamierzony, czy przypadkowy. W tym względzie zachowano w dycji 
całkowitą wierność z autografami Kolberga. 

Wypada wreszcie wyjaśnić stanowisko edytora wobec wspom
nianej już Jicznej grupy pieśni obrzędowych. Jak powiedziano wyżej, 
Kolbm·g nic uzuawał w zasadzie zapisów beztaktowych i nadawał im 
zawsze nienaturalną i nicadekwatną do stylu wykonawczego postać 
metryczną. Tylko sporadycznie trafiają się melodie bez określonego 
metrum- s:! to jednak szkice terenowe, których Kolberg nie zdążył 
w pośpiechu notowania "spreparować", co czynil zawsze przepisu
jąc je na czy~;to1• Obcenic publikowane tomy zawie1·ają bardzo 
wiele takich ~>ztuczuie nagiętych do podziału metrycznego melodii. 
Nie wyliczają ich wszystkich, warto jednak wskazać na jeden 
zespół takich pi śni, których porównanic wiole mówi o samym 
materiale, jal i o metodzie notacji Kolberga. Pouczającym przykła
dem są w tym względzie picśni 18-23, 27, 28, 36, 38, 40, 43, 45, 53, 
61 z tomu 49, w zy tkic będące wa:rinntarni tego samego wątku 
muzycznf'go. Jest to archaiczna mt"lo<lia obrzędowa o charakterze 
deklamacyjn. m, z Hwej istoty amett-yczna, śpiewana bardzo 
swobodnie ptHl wzglę(lcm rytmicznym, podporządkowana całko· 
vicie tekstowi i pozostawiająca luży margines dla indywidualności 

l Wyjątkową pozycją jest pi~>śń IBt w tonlic 49, którą Kolberg sam uznał za 
melodię amctryc:mą, nie próbując wcale dzielić jej ua takty. Jest to jednak
juk sam pisz -nuta ccrkiewua, nie pod<lająea się absolutnie żadnym sztucznym 
zabiegom. 
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wokalistycznej wykonawcy. Wszystkie (z wyjątkiem m. 19) wymie
nione pieśni wtłoczył Kolberg "na siłę" w ramy metrum trójmia
rowego, posługując się dh. urealnienia zapisu i wypełnienia taktów 
różnyp1i sztucznymi zabiegami w postaci synkop, ligatur, grup 
J:ytmicznych, fermat, nienaturalnych wydłużeń wartości, wreszcie 
w ostatecznych razach dopełniając takty pauzami. W ten sposób 
sformalizowane zapisy daleko odbiegają od rzeczywistego kształtu, 
a zwłaszcza samej idei oryginatów. Gdyby odrzucić ów obcy rynsztu
nek narzucony przez ortodoksyjnego alltora zapisów, wyłoniłby się 
rzeczywisty obraz schematu melodycznego w jego lic:.mych i boga
tych ukształtowaniach wariantowych, świadczących o powszech
ności wątku i 1·zucających światło na styl wykonawczy i właściwości 
gwary muzycznej regionu. 

W edycji pozostawiono wszystkie te- i inne melodie w postaci 
nadanej im przez Kolbe1·ga, nie było bowiem podstaw do przywra
cania zapisom formy adekwatnej do treści. Tylko w kilku uzasad· 
nionych przypadkach- o czym informują przypisy- zrekonstru· 
owano ot-yginalny k'lztałt melodii w postaci zapisów beztaktowych. 

atomia t co do re,;zty, pozo taje tylko generalna uwaga, by opubli
kowane zapisy melodii obrzędowych, o których mowa, interpreto· 
wać bez ścisłych rygorów rytmicznych, nie akcentując zbytnio 
podziału na takty, lecz raczej ujmując melodię frazami, zgodnymi 
zresztą ze !Otruktllrą tekstu słownego. 

Pozostaje jeszcze do mówienia kwestia reprezentatywności opu
blikowanego materi. ln muzycznego. Pod względem gatuukowym 
materiał ten wydaje się raczej wyczerpujący. Obejmuje on róż
norodne typy wątków muzycznych z licznymi przykładami muzyki 
obrzędowej na czele. Również licznie, bo ponad stu zapi ami, repl·e
zentowana jest muzyka instrumentalna- w tym tańce- jakkol
wi k za">tanawiać może brak ewidentnych notacji muzyki cymbało
w j w regionie, gdzie ten instrument był bardzo rozpowszechniony, 
a czego tradycje przetrwał tam do obecnych czasów (być może, 
Kolberg unikał cymbałów z uwagi na trudność oddania w zapisie 
gry na tym in"itl'utnencic)I. W kilku przypadkach mamy do czynie-

1 Joclynie zapisy m lociii 717 i 718 w tomie 50 sprawiają wrażcuio, żo mogly 
być notacjami gry na cymbałach. 
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nia z zapisami melodii wykonanych niewątpliwie na fujarce. Z sze· 
regu innych zapisów da się odczytać, że melodia była wykonana na 
skrzypcach (np. nr 710, gdzie Kolberg zaznaczył nawet potrącaną. 
smyczkiem pustą strunę a). Wiele zapisów jest jednak tak dalece 
pozbawionych charakterystycznego piętna właściwości iJ1strumentu, 
że trudno orzec, na czym grał wykonawca-informator. Przypu· 
szczać tylko można, że przeważały skrzypce. Nie należy zapominać 
jednak, że wśród opublikowanych tu melodii znajdować się mogą
o czym nie wiemy na pewno - również melodie wokalne z nie
zn~mych J>rzyczyn pozbawione teks1 ów (talcimi są przypuszczalnie 
np. zapisy nr 689-691). 

W sumie opublikowane materiały ilustrują I"egionalny folklor 
muzyczny w sposób- jak się zdaje- wystarczający, czego można 
się zresztą spod7.iewać, zważywszy na rozmiary zbion1. Ni co ina
czej ma się rzecz, gdy chodzi o l"C}n·ezentatywnoRć tci"enową, we· 
wnątrzregionalną. Wydzielony przez Kolberga 1·egion o umowrJCj 
nazwie Sanockic-KrośnieńAkie rozcif!ga się w rzeczywistoRd dalej 
na zachód i obejmuje l"Ównież Jasielskie i G01·1ickic. Ogrm1iczony od 
poludnia granicą państwową, zaś od póJnocy bliżej nie okreRlmH! 
linią przebiegającą przez Pogórze Karpackie- ·ięga on dość wąs

skim, leez długim pasem od Gorlic 11a zachodzie do Turki na wscho
dzie. Obejmuje zatem obszar Be. kidów Zachodnich i W schodni ch 
oraz tzw. Dołów Jasielsko-Sanockich. Ustalając taki właśnie zasięg 
regionu, Kolherg kierował się niewątpliwie wzglQdami elJJicznymi, 
albowiem obszar ten, wykraczając nieznacznie JlOZa obecną granicę 
Polski na wschodzie, pokrywa się w przybliżeniu z rlav. nym zasięgiem 
Ł mkowszczyzr1y, obejmując nadto tereny przejściowe łemkowsko· 
·bojkowAkie i doliniańskie. Fakt ten znajduje potwicrnzmtic w mate
rbJe muz cznym, składającym się głów11ic z pic!lJti ruskich przy 
nie\ddl im 1tdzialc pieśni poh;kich, co jeRt zarazem odbiciem ówezes· 
nyeh s l ostmków C'Lniczuych r<'giOllll. 

Analiza ]n·oweniencj i opublikowaHych materiułó\\ ID li Z) czny ch 
wykazuj niezhyt wiele- jak na tak rozległy obszar- ho zaledwie 
lll<'Co ponad 30 róźt1ych lokalizacjP. Ugrupo\vcme g<'ogra1icznie, 

l "Lul-nlizucjn" oznacza tu <·o~ więecj l!iż micj>cowość, filbowiem w określeniu 
prowt>uicucji KollJcrg stosował obok nazw miejscowych równirż lali ogólnikowe 
terminy, jak: "z gór", ,.zza Sanoku", "Jabiclskie" itp. O~ohn)m i jednoznacznic 
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dzielą one region na trzy wyraznie się zaznaczające 1·ejony, przy 
czym rozrzut lokalizacji na mapie regionu jest bardzo niexówno· 
mierny. Z owych trzydziestu kilku oznaczeń proweniencji ponad 
20 pxzypada na rejon wschodni, obejmuj~!CY teren Bieszczadów 
i okolice Sanoka. Rejon środkowy obejmuje kilka miejscowości 
w okolicach Krosna (najczęściej wymieniany jest tutaj Wzdów), 
wreszcie rejon zachodni (J asielskic) reprezentowany jest przez 
6 lokalizacji. Odpowiednio do tego kształtują się również stosunki 
ilościowe wśród opublikowanych melodii; przeważająca ich więk· 

szość (ok. 53%) pochodzi z obszaru wschodniego (Bieszczady, Sa· 
nockie), kilkadziesiąt melodii z okolic Kro na, cała zaś zachodnia 
część 1·egionu reprezentowana jest zaledwie kilkunastoma ~api· 

sami muzycznymi. (Uwagi te dotyczą tylko melodii z lokalizacją.) 

Te jaflkrawe dyspropotcje są rezultatem charakteru badań i oso· 
bistych kontaktów Kolberga z terenem. Wiadomo, iż przebywał on 
kilkakrotnie przez dłuższy czas w zaprzyjaźnionych dworach w oko· 
licach Sanoka (Bóbrka, Loszczowate), co umożliwiło mu zgl'omu
dzenic wielkiej ilości m tcriałów od okolicznej ludności. Stamtąd 

czynił zapewne wypady w głąb Bieszczadów, o czym świadczą 
mniejjuż liczne zapisy pochodzące z takich miejscowości, jak Chrewt, 
Lutow.iska, Smolnik, Radoszyce. Bazą Kolberga w K1·ośnicł1skiem 

był Wzdów, skąd pochodzi bardzo pokaźny zbi61· picśni i skąd 

mógł on penetrować okolice, czego dowodem byłyby nielicr .. ne zresz· 
l.ą zapiRy z Rymanowa, K.limkówki, Zarszyna, Miejsca Piastowcgo 
i Dltkli. Nic nic wiemy natomiast na temat osobistych kontaktów 
Kolberga z zachodnią częścią regionu, reprezentowaną w rękopi· 
sach przez kilkanaście przypadkowych zapisów o 1·ozproszonej 
proweniencji. 

Z przedstawionego stanu rzeczy wynika niedwuznacznie, że 

zawarte w tomach anockiego-Kro§nieńskiego materiały muzyczne 
• Sf! w pełni rep1·ezentatywnc tylko dla wschodniej i w mniejszym 

stopniu środkowej części regionu (co jest zresztą zgodne z nazwą 

ni(•wytlumaczalnym zagadnieniem jest nader często występujące w 1·ękopisach 

Kolhet·ga oznaczenie prowenicnrji kilkoma naraz miojacowościami, niekiedy nawet 
bardzo odległymi. W tych przypadkach kwalifikując zapisy do d,mku, brano 
pod uwagę pierwsze z podanych określeń. Stącl np. picśit z lokalizacją "o1l Rze· 
szowa, Sanoka, Dukli" opublikowana została w Tarnotcskiem-Rzes::owskicm. 
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serii), natomiast folklor muzyczny jego części zachodniej prawie 
wcale nie znajduje ~ publikacji odbicia. Nieoceniona jest jednak 
wartość historyczna zbioru, albowiem utrwalone zostały w nim 
elementy nieistniejącej już dziś rzeczywistości kuhmowej. 

Omawiana tutaj edycja uzupełnia dokumentację muzyki ludov.ej 
terenu objętego obecnie wspólnym mianem Rzeszow:;zczyZIJy. Wmz 
z wcześniejszymi tomami Przemyskiego i Tarnowskiego-Rzeszow· 
sldego (DWOl T. 35 i 4·8) ih1stl'tlje bardzo złożoną, a przy tym 
bogatą i interesującą kuJturę muzyczną makroregionu. Opubliko
wane obcenie materiały stanowią zarazem ważne i brakujące dotąd 
ogniwo w dokumentacji XIX-wiecznego folkloru muzycznego polud· 
niowo·wschodJJiej rubieży Polski. 

Bo~uslaw Linette 

Publikowane w monografii Sanockie-Krośnim'tslrie zbiory Kol
berga mogą stanowić cenne źródło w badaniach językoznawczych, 
choć wartość naukowa poszczególnych tekstów jeRt bardzo różna. 
W schematycznym, nieco upraszczającym ujęciu możmt je podzielić 
na gwarowe (prz de wszystkim za]Ji:;ywane przez eb:ploratora 
w bezpośrednim kontakcie z mówiącym gwarą informatorem) 
Ola z "H ter a c ie", ściślej mówiąc pisane ogólnonat·odo'\1 ą odmianą 
języka (np. opisy i komentarze samego KolbCt·ga lub jego koreapon
d ntów, artykuły i notatki drukowane w czasopismach itp.). Języ· 
koznawców będą interesować głównie teksty gwarowe, wzbogaca
jące zasób źródeł dla dialektografiL Jednakże i ta część materiałów 
11ie jest bynajmniej jednorodna z punktu widzenia jej nauko-wej 
przydatności; należy tu znowu wyodrębnić: l) teksty zapi11anc 
w t renie 1n·zcz Kolbcrga1 i 2) tekst obce, przejęte z dn1ku, np. 
liczne pidni Judo, c z cytowanego zbioru Gołowackiego. Dla badań 
lingwistycznych, dla opisu j~zyka więbzą wartość hędą miały 
mate1·ialy grupy pi rwszcj, jako wiemiejsze, dokladniej przekazu
jące istotne cechy językowe; 11ie ma w nich bowiem Lakich niepożą· 
danych, a JJieuniknionych zmian i dcformacji2, jakim musiały 

• l 

! J.ql·znic z ui(']kznymi Lcl'CliOW)ItU (gwaro w) mi) zapisami jego koresponcleutów. \ 
2 :Nieraz pozornie haruzo drobnych, lecz ważnych z punk1u widzenia dialckto· 

log6w (np. dotyczących pisowni, a więc i fonetyki). 
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podlegać materiały już publikowane w samym procesie druku1, 

a na tępnie przy transkrypcji lub transliteracji z grażdanki na alfahet 
łaciński. Jak wiemy, w Sa,nockiem-Krośnieńskiem terenowe zapisy 
Kolberga są najliczniejsze i one to tworzą trzon materiałów wcho
dzących do monografii. 

Trzeba tu jednak ?.wrócić uwagę na okoliczność, że zhior) Kolberga 
nie były zbyt czę to wykorzystywane pl'zez językozna\\CÓW, co wię
cej, trafiały się wypowiedzi sugerujące niewielką przyda1ność tego 
wybitnego dzieła etnograficznego dla badań nad językiem2• Prz • 
czyny takiego stann rzeczy są zrozumiałe. Celem Kolberga był opis 
etnograficzny; autor dzieła rozumiał doskonale, że składniki m 
folkloru jest także język ludu, czego dowodzi choćby wydziele11ie 
osobnego rozdziału o języku w układzie regionaln)Ch monografiiS. 
Nie będąc jednak specjalistą i nie znajdując czasu na odpowiednie 
zapoznanie się z problematyką lingwistyczną, nie mógł dos trze c 
lub docenić znaczenia wielu szczegółów ważnych przy opisie 
języka, przede wszystkim szczegół6w (odmianek, wahań, opozycji) 
fonetycznych. Nie odpowiadała też wymogom językoznawstwa piso
wnia gwarowych tekstów Kolberga, oparta w zasadzi!' na ogólnych, 
literackich normach i w konsekwencji zacierająca niejedną lokalną 
osobliwość wymowy. Kolberg wprawdzie nicraz od, tępował od za• 
sad współczesnej mu ortografii, poszerzając np. zakres użycia 

znaków diakrytycznych czy wprowadzając pisownię typu będe, 

bede, bul, d6m, czorny, mioł, wzión (będę , był, dom, czarny, miał, 
wziął) itp., jednakże zapisy takie wskazywały tylko na niektóre, 

1 Dodajmy, że w wypadku materiałów Gołowackiego, stanowiących w mono
grafii uajwiększy zbiór tekstów obcych, mamy do czynienia z tekstami ukraiń
skimi wydanymi w Moskwie, a więc przygotowanymi do publikacji przrz drukarzy 
i korektor6w rosyjskich. Okoliczność ta nic mogla pozostać bez wpływu na języ
kowy kształt tych materiałów (sam Golowacli wykorzyHtał zresztą wiele różno· 
rodnych :6ródeł wcześniej już ogłoszonych drukiem). 

2 Por. np. uwagę K. Nitscha w Wyborze polskil'h tt>lcstów gwarowych. \Vyd. II. 
\Varszawa 1960 s. 15. 

8 Rozdziały to są zwykle w poszczrg6lnych mouogrufiach niewielkie, runterlał 
do nich zbierany przypadkowo, często o małej warto~ci naukowej. Wady tych 
partii Kolbergowskich publikacji mogły w jakiejś mierze wpływać na ksztahowmue 
się opinii językoznawców o ogólnie ni wielkiej przydatności dzida Kolberga dla 
badania języka. 
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najbardziej uderzające cechy gwarowej fonetyki, stosowane były 
niekonsekwentnie, a nawet nie zawsze oddawały dokładnie rzeczy• 
wistą wymowę informatorów. Tymczasem twórcy polskiej dialek· 
tologii drugiej połowy XIX i początków XX w. zwracali prŻede 
wszystkim uwagę właśnie na fonetykę, stanowiącą podstawę nauko
wego opisu gwar, podstawę, która umożliwia dalszy rozwój nauki 
o dialektach. Nic więc dziwnego, że zbiory Kolberga nie cieszyły się 
wziętością wśród językoznawców, a z biegiem czasu to- mimo 
niew1!tpliwych usterek- cenne :hódlo wiedzy o j~zyku ludowym 
uległo niejako zapomnieniu. Wydaje się, że materiały Kolberga 
mogą przy wnikliwej analizie dostat·czyć dialektologii jeszcze nic· 
jednej interesującej informacji, zwłaRzcza z dziedziny składni, 
słownictwa, a także słowotwórstwa i fleksji. 

Przydatność tekstów Sanockiego-Krośnieńskiego do badań języko
wychjest bezsporna. Z tego punktu widzenia wyróżniają się zwłaszcza 
opowiadania i bajki, tworzące zbiór wyjątkowo ohszerny. Stosun· 
kowo nieliczne są tu streszczenia luh pl'zeróbki 1 olhcrga, w wiQk· 
szości tcl-s liiw łatwo rozpoznać autentyczny język ludowy, zachowu
jący dokladnie oryginalną składnię opowiadacz>, związki frazeolo
giczne, fleksję i słownictwo (przykładowo zob. opowiadania pt. 
Czarnoksiężnik, Zbawca lcróla, Zdradliwa siostra, Mądry lcupiec, 
Pasierbica u dwunastn zbójców, Widząca woda i in.). Teksty te, często 
obfitujące w dialogi, szczególnie dobrze oddają składnię i frazeolo
gię żywej mowy ludowej. Drugą co do wielkości i znaczenia grupę 
tekst6w gwarowych stanowią pieśni. I one przekazują wiemic lo
kalne słownictwo, dostarczają informacji z zakresu fleksji czy spe· 
cyficznego dla ludowej 110ezji słowotwórstwa. Ich składnia- w po· 
równaniu z opowiadaniami- jest wprawdzie w jakiejś mierze 
skrępowana kanonami właściwej folklorowi poetyki, jednak i w tej 
części matcrinłów reprezentowany jest nienlz żywy, codzienny język. 
Z drugiej strony właśnie picRni zawierają więcej archaizmów, zwłasz
cza archaic:r.nego słownictwa!, którego poznanie ma przecit>ż dla 

l Archaizmy ~łownikowc występują też oczywiście i w innych działach, np. 
w opisach zwyczajów i obrzędów, w tekstach charakteryzujących lud tego regionu 
itp. 
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historii języl-.a nicmule znaezcnie. Dodajmy jeszcze, że właściwie 
cały publikowany tutaj zbiór tekstów gwarowych ma już charakter 
językowego zabytku. Użyte wyżej określenie "żywy język" odnosi 
się oczywiście do ludowego języka drugiej połowy I wieku. 

ic jest to przeszłość zbyt dawna, jednak wobec nicdostatku innych 
przekazów, wartości tych materiałów nie wolno nie doceniać; dotyczy 
to szczególnie ziemi sanockiej, na której nastąpiły znaczne zmiany 
struktury etnicznej. 

W z·wiązku z poczynionymi wyżej uwagami o szacie fonetycznej 
i pisowni tekstów gwarowych Kolberga nasuwa się jeszcze jedno 
spostrzeżenie. Wydaje siQ mianowicie, że w Sanockiem-Krośnieńskiem 
znaczna część terenowych zapisów Kolbega jest fonetycznie dokład
niejsza niż w monografiach opublikowanych za życia autoral. 
W każdym razie można stwierdzić, iż wiele tekstów stosunkowo 
dobrze oddaje rzeczywistą wymowę informatora: poświadczone 

w nich cechy fonetyczne zgodne są z tym, co już skądinąd wiemy 
o danym dialekcie i jego tendencjach rozwojowych. I rzecz nieocze
kiwana- spostrzeżenie to potwieTdza flię głównie w Lekstach ukt·a
ińskich. Wolno sądzić, że wśród innych przyczyn Lakiego stanu 
rzeczy odegrała pewną rolę i ta okoliczność, że Kolberg nic mówił 
biegle po ukraińsku i nie znał dobrze n1 raińskicj ortografii. Pozornie 
Lo paradoks; wiemy już jednak, że Kolberg, zbierając materiały 
etnograficzne, rzeczywiście stamł się o językową dokładność l k tu, 
że zapisywał "mechanicznie" to, co słyszał, a był przy tym obda
r:.~ony wyjątkowo dobrym sJuchcm. Otóż, zapoznaj~!C si~ z ukraiń
Hzczyzną, musiał stwierdzić, że baza fonetyczna jcHt w niej inna 
njż w języku polskim w całej jego dialektycznej różnorodności. 

Dla oddania wymowy ukraińskiej nie wystarczały mu nawyki 
ortograficzne wykRztałconego Polaka, chociaż oczywi8cic nie zaczął 
1-!tosować dokładnej pisowni fonetycznej. Używał '~ i~~c w dalszym 
ciągu liter i połączeń właHciwych polRkiej ortografti, np. l, ż, ch, 
cz, sz, miękkość spółgłosek (przed samogłoską) oznacz<tł przy pomocy 
litery i, często jednak wprowadzał nowe znaki grafieznc, zwłaszcza 

1 Jest to tylko lu:l.nu ob~orwacjn, przypuszczenie (cho6 11ir bcr.:pod8tnwnc), 
które wymagałoby weryfikacji za pomocą dokładnych (i żmudnych) bnduii porów· 
nuwczych oraz ol>szernej dokumentacji. Przcprowadz('llif• dowodu nic mieściloby 
się, rzecz jnsua, w ramach krótkiego wstępu. 

IV - Sanockie-Krośnieńskie 
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dla samogłosek, np. a, o, y, y, u, y, y i inne. Prawda; że znaki te nie 
są stosowane ani zawsze jednoz11acznie (zob. niżej), ani też kon
sekwentnie. Niekiedy posługiwał się nimi Kolberg tylko w początko
wej partii jakiegoś tekstu, kiedy indziej zaznaczał uderzającą go 
wymowę jak gdyby przypadkowo. Mimo tych braków szczegółowa 
analiza pozwoli zapewne wcale dokładnie przedstawi•S również sys
tem fonetyczny niektórych gwar interesującego nas terenu, zwłaszcza 
że dla niektórych miejscowości podstawa materiałowa jest bardzo 
bogata. 

Sądzę, że materiał objęty monografią Sanockie-Krośnieńskie wart 
jest odrębnego opracowania językowego. Tutaj z konieczności należy 
się ograniczyć do faktów i cech najbardziej podstawowych lub 
charakterystycznych. Za cel dodatkowy stawiam sobie też taką 
interpretację zj-awisk językowych, która by Czytelnikowi nie znają
cemu języka ukraińskiego uł&twiła korzystanie z monografii. 

Te1·eny, z których materiały publikowane są w Scmockiem-Kroś
nieltskiem, zamieszkiwala w drugiej połowie XIX w. ludność polaka 
i ukraińskal. W północnej części Lego terytorium przeważał język 
polski, w południowej ukraiński. W samym powiecie sanockim, zwłasz
cza w jego środkowej i północnej części ludność była mieszana , 
tak że można by mówić o "szachownicy" wsi polskich i ruskich 
wokół Sanoka2• Element polski wystQpuje zresztą także znaczuie 
bardziej na południe, przy czym nie chodzi tu tylko o inteligencję 
c!tiy właścicieli majątków. Swiadczą o tym m. in. dość liczne polskie 
teksty gwarowe zebrane przez Kolberga w dawnym powiecie leskim 
we wsiach w zasadzie ukraińskich (por. np. opowiadania Czamo• 
księżnik, Zdradliwa siostra z Soliny, Zbawca króla z Bóbrki, Szczęśliwy 
pastuch z Myczkowiec i in., także pieśni, np. nr 183, 283, 348, 375, 
399 i i11.3). Na zachód od Sanoka granica między obu językami sLa-

l Taki l' t..lll ulrzyJnywnl się mniej więcej do koiten II wojny świnlowej. 
9 'Zob. Z. S t ichcr Sposoby pows/.awania słowiańskich gwar przejściowych. Kxaków 

1938 s. 17. 
3 'futoj uraz dalej we wslępio przytaczam wyłącznie pieśni. powszechne, publi

kowane w cz. H Sanockiogo-Krośnierlskicgo (DWOK T. 50), do tego więc tomu 
odnosi Rię ich numel.'acja. Opowiadaniu i bajki drukowane są w cz. III monografii 
{DWOK T. 51). 
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wała się wyraźniejsza. Biegła ona, z grubsza biorąc, kilka kilometrów 
na południe od linii Dukla- Żmigród- Gorlice- Gryhów, od
dzielając gwary polskie od zwartego obszaru {klina) łemkowikiego, 
rozcinającego dawną granicę etniczną polsko-słowacką; poniżej tej 
linii polskie były w zasadzie tylko miasteczka {z wyjątkiem ruskiego 
Tylicza)1• 

Polskie gwary omawianego terytorium należą w jego zachodniej 
części do obszaru dialektycznego, który w ugrupowaniu K. Nitscha 
nosi nazwę "południowego pasa Małopolski nizinnej"2• Do charakte
rystycznych cech dialektu tej ziemi zalicza się m. in. udźwięczniającą 
fonetykę międzywyrazową, mazurzenie, literacki rozkład samogłosek 
noeowych (wymowa: gęś, gqska, p'eńć, p'onty, zemby, ide 'idę', 
idq lub idom 'idą', oczywiście z możliwością podwyższenia artyku
lacji), labializację n (n!toga, pltole) i in.a Właściwości te znajdują 
częściowe poświadczenie w zapisach Kolberga, chociaż nie wszystkie 
w jednakowym stopniu; zauważmy tu, że niektóre z nich, jak np. 
osobliwości fonetyki międzywyrazowej, z reguły niemal uchodzą 
uwagi" eksploratorów nie mających za sobą studiów językoznaw
czych. Trzeba jednak podkreślić, że w zbiorze Kolberga jest w ogóle 
niewiele materiałów z tego terenu, dlatego też dokumentacja doty• 
cząca nawet tak uderzających cech gwarowych jak mazurzenie nie 
jest tu obfita (konsekwentnie zostało mazurzenie oddane np. w pieśni 
nr 416 z lo~alizacją "Jasło. Biecz"). 

Znacznie lepiej reprezentowane są polskie gwary wschodniej części 
interesującego nas terytorium, tj. powiatu brzozowekiego i sanoc· 
kiego, głównie dzięki bogatym zbiorom ze Wzdowa, także z Klim
k6wki i Rymanowa'. Gwary te należą do obszaru nazywanego w dia· 
lektologii "Małopolską wschodnią późniejszą" i w odróżnieniu od 

1 Z. Stiebcr op. cit. a. 16. Zob. tukżc mapy w pracy tegoż autora Atlas językowy 
daw11ej Łcmkowszczy:my. Zeszyt I 1'"6dź 1956. 

2 K. Nitach Wyb6r polskich tekstów gwarowych s. 25. Zob. tukże załączoną do 
wydania mapę. 

3 Dokładniejszy opis dialektów i ich ugrupowania dnjc K. Nitsch w pracy 
Dialekty języl~a polskiego. WTocław-Kraków 1957. Zob. też S. Urhuuczyk Zarys 
diale1ctologii polskiej. Wyd. II Warszawa 1962. 

' Gwary te są częściowo znane dzięki pracy O. Chamińskiego Dialekty polskio 
okulic Rymanowa. W: ,.Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejęt• 
ności w Krakowie" T. VII s. 75- 182. 

IV• 
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innych gwar małopolskich charakteryzują się brakiem mazurzenia 
i wpływami ruskimi1 ; w południowej części tego obszaru (a więc 
także w powiecie brzozowskim i sanockim) występuje udźwięcznia
jąca fonetyka międzywyrazowa, literacki rozkład samogłosek noso
wych, labializacja o, pochylone a i inne właściwości wymowy znane 
z dialektów małopolskich. Uważna analiza pozwala stwierdzić 

istnienie tych cech w języku informatorów, choć oczywiście zapisy 
Kolberga nie oddają ich ani konsekwentnie, ani z tym samym stop· 
niem dokładności (przykładowo zob. pieśni nr 120, 239, 276, 305, 
441). Te same właściwości clialektycznej wymowy przejawiły się 

również w polskich tekstach pochodzących z Bóbrki, Leszczowatego 
(pow. leski), Czascyna czy Woltnszowej (pow. sanocki), a więc 
miejscowości o ludności w zasadzie ukraińskiej (zob. up. picśni 

nr 133, 183, 194, 202, 246, 28:3, 375, 449). Jest ciekawe, że w prze
kazach Kolbe1·ga z tych terenów trafiają się i takie dialektyzm), 
które nie są typowe dla Małopolski wschodniej (nowszej), m. in. 
mazurzonic2 (pieśni nr 116, 117,246, 431), końcówka ·e w dopełniaczu 
rzeczowników rodzaju żcńHkiego, np. piwnice, stajmnice, szldenice 
(nr 115, 383). Mogą one wskazywać, że związki językowe ziemi sanoc
kiej z dialektami pierwotnej Małopolski były jeszcze w wieku XIX 
silniejsze niż dzisiaj. 

Ukraińskie gwary Sanockiego i l rośnieńskiego należą do zachod
niego (mocno zróżnicowanego) ugrupowania dialektów, wchodzą
cych w skład narzecza południowouk1·aińskiego3• Wyróżnia się wśród 
nich gwary Jemko·wskie, LojkowHkie i nadsańskie (gwary Dolan); 
na styk11 tych gwa1· wyróżniające cechy językowe wzajemnie się 

przenikają i nie zawsze można wytyczyć wyraźną granicę między 
J> oszczegó In ymi ugrullOW ani a mi. 

Łem]·owie mieli swoje sie~...ziby w KaqJatach środkowych po obu 
stronach dzisiejszej granicy między Polską i Słowacją. W części pol
f.lkicj zajmowali południowe rejony powiatów: sanockiego, krośnień
skiego (niewielki skrawek), jasielskiego, gorlickiego i nowosąllec· 

l Zob. przypiK 3 na s. LI. 
~ Ni(l joHt to (już?) mazurzenie systemowe, jednakże zdatz(t Hię -wculc nic 

wyjątkowo, zwłaszcza w nickt6ryclt wyrazach, np. cy, c,rż (cz}, ozyż). 
3 W. Kmnszkicwicz Zarys dial~ktologii wschodnioslowiańskiej. Wm·s7.1\Włl 1963 

s. 67. 
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kiego. Po stronie słowackiej zamieszkiwali pas przyległych terenów, 
najszerszy we wschodniej podsta"\vie łemkowskiego obszaru, gdzie ich 
siedziby sięgały około 20 km na południe od Medziłaborec i Stropko
waJ. Zachodni, zwężający się w tym kierunku wierzchołek lemkow
skiego klina dochodził do Szczawnicy, trudno natomiast wyznaczyć 
dokladnie wschodnią gt·anicl,l Lemków w powiatach sanockim 
i lesl im. Tutaj Lemkowie stykali siQ z inną ubaińską grupą etnicz
ną- Bojkami, na skute] czego wytworzyły się lokalne gwary 
przejściowe i mieszane. Z językowego punktu widzenia najwyraź
niejszą cechą wyodrębniającą Łemków jest stały, paroksytoniczny 
akcent2

• Bojkowie zajmowali karpackie tereny ciągnące się pa em 
zerokości kilkudziesięciu, a długości ponad 150 km z północnego 

zachodu na południowy wschód. Ich otoczenie było ukraińskie. Od 
wschoclu gwary bojkowakic graniczyły z tzw. opolskimi (nic docho
dząc do linii Sambor- Stryj- Kałusz), od południowego wschodu 
i południa z pokucko-bukowińskimi i następnie huculskimi, od po
łudniowego zachodu z zakarpackimi środkowymi. Je dyni w pół-
11 ocno-zachoduim wierzchołku tego obszaru Bojkowie sięgali terenów 
objętych monografią Sanockie-Krośnieńskie, granicząc od strony 
zachodniej z Lemkami, od północnej z nadsańskimi Dolanami3• 

Ci ostatni zamieszkiwali pólnocno-wschodnią część powiatu sanoc
kiego (dalej ich siedziby ciągnęły się w kierunku Przemyśla i J m:o
Aławia). 

Już z tych szkicowych uwag wynika, że tylko ziemie zamieszkałe 
przez Lemków niemal w całości (poza niewielkim oh zarem w po
wiecie nowosądeckim) mieszczą się w granicach wyznaczonych 
niniejszą monografią, natomiast tereny bojkowskie i uadsańskie na-

1 A. Kwilecki Z zagaclnieii historycznych i etnicznych clawn~j Łemkowszczyzny. 
"J.utl" T. LIII s. 164- 195; Z. Stirhcr Atla.~ językowy datonej Łemkowszczyzny. 

2 W. KuraAzkicwicz Zary.~ dialektologii wschodnioslowiań.,kiąj s. 16; Z. Stiebcr 
Z fonetyki historycznej dialektu Ll'mlców . .,Studia z Filologii Polskicj i S}o,\iańskiej" 
III, 1958. Nu a. 370 (w przypisie) czytamy: "Przez Łcmkowszczyznę właściwą 
rozumiem oh.zar o nicruchomym w zasadzie akcencie, dochodzący po polskiej 
strnui<' nu odległość mniej więcej 10 km odOsławy i Sanoka, a na poludniu w oko
licę lUCd.:tlcko Mcdzilahorec". 

3 Charakterystykę wymienionych dialektów daje W. Kuraszkiewicz w cytowa
nym podręczuiku. Zob. tamże mapę Nnrzccza języka ukraińskiego. Por. także 
I. Zilirts'kij Karta uhrains'lcich govoriv z pojasncnnjami. Vm:llava 1933. 
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leżą tu tylko w małej części. Mimo to okazuje się, że przeważająca 
większość własnych materiałów Kolberga reprezentuje gwary hojkow
akic (ewentualnie mieszane). Do Bojków bowiem należy zaliczyć 
ruskich mieszkańców Bóhrki, a nawet Leszczowatego, dwu miejsco
wości, które dostarczyły najbogatszych zbiorów, wsiami hojkowskimi 
były także P1·ocisne, Chrewt, Solina, Serednica, a w zasadzie też 
leżące hardziej na zachodzie Czaszyn i Tarnawa1 • Spoś1·ód miejsco
wości, w których Kolberg zebrał większą ilość materiałów, za łem· 
kowską można uznać jedynie Woltuszową. Tak więc gwary lemkow-
kic są w tej monografii reprezentowane głównie przez odpisy ze 

.źródeł obcych, mianowicie zbiorów TorOliskiego czy Gołowackiego. 
Nic jest wykluczone, że m.in. w tym fakcie należy dopatrywać się 
przyczyn zmiany pierwotnego tytułu teki Sanockie-Lemki zało· 
żoncj w roku 1869 (zob. s. XXIV). Dopóki materiałową pod· 
stawę tej teki tw01·zyły odpisy (w tym na pewno odpis dużego 
artykułu A. I. Torońskiego), pierwotny tytuł był właściwy, kiedy 
jednak Kolberg uzupełnił zbiór bogatymi własnymi zapisami z ziemi 
sanockiej, tytuł ten przestał odpowiadać zawarto!Sci teki. 

W języku ukraińskim dokonała się pewna ilość takich procesów 
fonetycznych, które sprawiły, że wiele wy1:azów tego języka różni 
się znacznie od historycznie tożsamych, dokładnych odpowiedników 
w innych językach sło·wiańskich, up. polskim czy rosyjskim. Wy
mieńmy kilka cech charakterystycznych ukraińszczyzny: 

l. Twarda ·wymowa spółgłosek przed pierwotnym i oraz e (także 
przed e powstałym z jeru mocnego miękkiego), np. wymowa ide, 
nese, xodyty, deń, łypa, nebo, nyva, paleć, tebe, mene itd. wobec pol
skich ije, ńeśe, xojić, jeń, l'ipa, ńebo, ńiva, palec, ćeb'e, mńe2• 

1 Nirktóre z W) mienionych wsi leżą nn terenie przejściowym, hojkowsko-dolań
skim. Cechy języka zdają się wskazywać na ich raczej bojkoweką przynależność. 
Nieco światła t:Zitcilnby zapewne na tę kweijlię dokładna analiza publikowanych 
tutaj matetiulów. 

11 Ze względu na popularny charakter wstępu pomijam tu oznaczanie akcentu. 
Dokładniejszy i bogatszy opis zjawisk językowych tych tecenów daje W. Kurasz
kiewicz w przytaczanym już podręczniku. O gwaruch lemowakich wielu szczegó
łowych informacji dostlll'czają prace Z. Stiebera, z których parę tutaj cytowaliśmy. 
Dokładny opis gwarowych i literackich cech wymowy w języku ukraińskim znaj
dzie polski Czytelnik w pracy I. Zilyńskiego Opis fonetyczny języka ukraifr.sldego, 
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2. Obniżenie artykulacji pierwotnego (prasłowiańskiego) i oraz 
jego utożsamienie z dawnym y, por. xodyty, lypa, nyva, pyty obok 
byk, dym, łyko, vynesty (polskie xojić, l'ipa, ńiva, p'ić i byk, dym, 
)łyko, vyńeść). Zjawisko ma związek z procesem wskazanym w pun
kcie l. 

3. Wytworzenie nowego ukraińskiego i (zmiękczającego poprzedza
jącą spółgłoskę) z dawnej samogłoski e (jat'), por. b'ilyj, xl'iw, m'ira, 
m'iryty, s'ino, t'ilo, v'ira, v'iter. W języku polskim temu nowemu i 
odpowiada 'e lub 'e 11'-a: b' alfy li b'el'ić, xlev (xlef), m'ara 11 m'e.iyć, 

l , • 

śano, ća~o, vara, vatr. 
4. Wytworzenie nowego ukraińskiego i z dawnego o lub e w syla

bach zamkniętych, np. bib - bobu, sil - soly, kiń - końa, stil
stola, pip - popa, viz - voza, xmil - xmelu, mid - medu itd. 
Zjawisko to nazywa się ikawizmem, a w języku polskim odpowiada· 
mu często wymianau-o (ortograficznie: ó- o), por. bup- bobu, 
sul - sol' i, stu!f - stOJfU, vus - vozu, m' ut- m' odu, nie tak jednak 
regularna, por. koń- końa, pop- popa, xm'el- xm'elu. 

5. Palatalna wymowa spółgłoski c, jeżeli nie stoi ona przed pier
wotnymi e, i, przed którymi twardniały wszystkie spółgłoski: zlopcć, 
xlopća, molodyća, ale serce, hranyceju (narzędnik). 

6. Utrzymywanie dźwięczności spółgłosek w wygłosie albo przed 
następującą spółgłoską bezdźwięczną. 

Wymienione zjawiska nie wyczerpują naturalnie wszystkich osob
liwości ukraińskiego języka. Większość tych cech poświadczona jest 
w tekstach Kolberga bardzo dobrze i nietrudno znaleźć odpowiednie 
przykłady. Dużo tekstów przekazuje podstawowe cechy ukraińskie 
(np. wskazane w punktach l-4} z pełną konsekwencją. Odstępstwa 
od typowych właściwości fonetycznych ukraińszczyzny nie muszą 
oznaczać niedokładnego zapisu, lecz mogą wskazywać na gwarową 
wymowę albo wpływ polski czy słowacki. Wymieńmy kilka dialek
tyzmów poświadczonych w tekstach Sanockiego-Krośnieńskiego: 

l. Dyspalatalizacja spółgłosek przed dawnym i łączyła się w wię
kszości gwar (oraz w języku literackim) z przejściem i > y 1 co spo-

Kraków 1932. Dla uściślenia podanych tutaj uwag oraz pozunnia wielu kwestii 
całkowicie pominiętych odpowiedni będzie, rzecz jasna, każdy podręcznik grama· 
tyki języka ukraińslóego. 
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wodowało utożsamienie się pierwotnych i, y. Samogłoska y wyma
wiana jest w języku ukraińskim różnie: na zachodzie zbliża się zwy

kle do e, co w zapisie fonetycznym oznacza się przez Y. W gwarach 
lemkowskich i bojkowskich mniej więcej tak właśnie wymawia się y 
będące• kontynuantem ps. i 1• Kolberg odda-,vał taką wymowę przez y 
albo 6; zapisów tego typu jest wiele, zob. np. pieśni nr 61, 71, 86, 
167, 261, 282, 328, 377. 

2. Osobliwością Łemków i Bojków (oraz niektórych gwar zakarpac
kich) jest zachowanie archuicznej, tylnej wymowy kontynuantów 
dawnego y. W zależności od pozycji, akcentu, a nawet wyrazu może 
to być y mniej lub bardziej tylne. Tylna artykulacja przejawia się 
najsilniej po spółgłoskach wargowych, niekiedy też tylnojęzyko

wych. W transkrypcji fonetycznej zapisuje się ją dzisiaj przy pomocy 
znaku bl, jeżeli jest płaska, zaś znaków ó, w jeżeli jest zaokrąglona2 • 
Kolberg wielokrotnie zaznaczał tę uderz~jącą go cechę fonetyczną, 

stosuj!AC pisownię o, y, j, czasami ii,j, a nawet o, podkreślając w ten 
sposób nim-.wykłość brzmienia omawianej samogłoski. Okoliczność, że 
l'odobną pisownię spotykamy najczęściej po spółgłoskach wargo
wych, potwierdza wierność obserwacji i zapisu Kolberga. Por. np.: 
bok 'byk', bokil 'byków' bol 'był' (opowiadanie Cudowny byk z So
liny), wolize 'wylezie', woskoczyła 'wyskoczyła' (Gad żarłoczny, 

Procisne), mlon 'młyn', biila 'byla', (Mocny Iwan i towarzysze, Solina, 
Bóbrka), potała li patała3 'pytała', wojszol 'wyszedł', to 'ty', zhynemo 

'zginiemy', wyrosła 'wyrosła' (Złotowłose chłopcy, Bóbrka), pota li pota 
'pyta' (Uczynny wiatr, Bóbrka) i wiele podobnych z różnych miejsco
wości (w tym dużo z Leszezowatego). Kolberg zaznacza tę wymowę 

oczywiście nie zawsze konsek~ en tnie, por. zmyje li zmyje (pieśń 

365), wychopyła li wychopyła (pieśń 374) itd. Zapisy m}je 11 myje li 

li myje, pochodzące z jednej pieśni (nr 339), zdają się wskazywać, 
iż Kolberg zastanawiał się nad sposobem najlepszego oddania tego 
dźwięku. 

1 1. Ziłyński op. cit. s. 14 i n. \V. KurnRzkicwicz op. cit. s. 70. 
2 I. Ziłyński op. cit. s. 21 i n., W. Kmnszl iewicz op. cit. s. 70. 
3 Może znminst potaln. 
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3. W zachodnich gwarach południowego 1ta1·zecza ukraińskiego 
(a więc także w bojkowskich, lemkowskich i nadsańskich) samogłoska 
'a pochodząca z prasłowiańsldego ę (a także 'a innego pochodzenia) 
ulega zwężeniu i może przechodzić w 'ii, 'e lub nawet 'i1• Zjawisko 
jest poświadczone również w tekstach Kolberga, np. w formach 
wzieła 'w~dęła' (zamiast wz'ala), zaczola 'zacz<Jła', wonicła 'wyjęła' 
(Dary cudowne, Solina), misiecy 'miesięcy' (Gad Ż(ł-rloczny, Procisne), 
tieżka 'ciężka, w ciąży' (Widząca woda, Solina), cieżka 'jw.' (Złoto· 
wloso chłopcy, Bóbt·ka), też :fi a.~ie 'Ka11ia' (Zwierciadło gadatliwe, 
Solina) hd.2

• 

4. W gwarach zachodnich mogą podlegać kontrakcji formy ćzaso
wnikowe na -aje, np. pytaje(t) > pyta, znaje(t) "'"zna. W dialektach 
Bojków i Łemków wiąże się z tym zjawiskiem ciekawa opozycja: 
formy Aci~!gnięte zachowują końcowe -t w 3 os.l. poj. czasu teraźniej· 
szego, formy pełne to końcowe ·t tracą3 • Przykłady z Sanockiego· 
-Krośnie1iskiego: powidat 'powiada' (Zwierciadło gadatliwe, Solina, Zło· 
towlose chłopcy, BóbTka, Pies, wilk i lis, Bobe.rka, BóbTka), obiciat 
'obiecuje', roztwirat 'rozwiont, otwiera' (Gad żarłoczny, Procisno), 
zabyrat i l zabirat, obzywat sie, ale: pytaje sie (Mocny Iwan i towa
rzysze, Solina, Bóbrka) itd. 

5. W gwarach karpackich (także innych zachodnich) nastąpiło 
przejście grupy spółgłoskowej -ńk- > -jk-, nie znane w dialekcie 
w1-1chodnim ani w językn literackim4• W tekstach .F olberga zapisów 
typu dorożejka, kozaczejko, mamejka lub mamcejka, tatejko lub tat· 
C('.ilw, temnejko 'ciemno' i podobnych jest bez liku (zwłaszcza w pieś· 
niach, m. in. weselnych). 

6. Typowa dla Łcmków jest dyspalatalizacja mi~kkiego c'6 lub 
hQdącego polonizmem ć. Przykłady pochodzą głównie z tekstów 
obcych, por. np. kramkac 'krakać', płakac 'płakać' (pieśń 584), 
mac 'mać, matka', pasc 'paść' i podobne (pieśni 253, 270) itd. 

1 W. m·a&zk.iewicz op, cit. s. 69. 
spóldzinłnć tu mogła polska wyrnowa odpowiedrtich form, bliższa ukt-~tift-

skiej gwarowej niż literackiej. 
8 W. Kuraszkiewicz op. cit. s. 71. 
4 W. Kuraszkiewicz op. cir. s. 71. 
6 

W. Kuraszkiewicz op. cit. s. 72. 
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Bojkowskich, lemkowskich czy w ogóle karpackich i zachodnio
ukraińskich dialektyzmów można by oczywiście wymienić znacznie 
więcej, np. wtórne -m'ń- < -m'- (por. w mniasteczku pieśń 4] l z Bóbl·
ki), wyjątkowe na tym terenie, ho w zasadzie huculskie przejście 
palatalnych t', d', w k', g' (np. bug' 'bądź' pieśń 18 z Sanockiego, 
kiło li tiło 'ciało' pieśń 322 z Leszczowatego), hojkowskie ściągnięte 
formy 3 os. l. mn. czasu teraźniejszego (hraut 'grają', pałaut 'palą się' 
pieśń 591 z Sanockiego) itp. Bardzo licznie poświadczone są w tek
stach Kolberga dialektyczne (zachodnioukraińskie) krótkie formy 
zaimkowe typu m'ńa, m' a, ńa, 'mnie, mię', t' a 'cię', podwojone zaimki 
tot, tota, toto, ruchomość zaimka s' a w czasownikach zwrotnych, 
końcówki -ty w bezokoliczniku, np. robyty, lwvoryty, końcówki oso
bowe w l. i 2. os. czasu przes:rlego np. robylem l! robyl-jem, ro~ylam, 
robyl-jeś, robyłaś itp. Podkreślmy jeszcze, że we wszystkich gwarach 
ukraińskich interesującego nas terytorium obserwuje się silny wpływ 
języka polskiego, wpływ zauważalny tak w fonetyce, jak morfologii. 

Ta l'ÓŻnOI·odność mieszających się i na siebie nakładających typów 
wymowy vowodojc, że interpretacjajęzykowa niektórych zapisów jest 
nadm· trudna. Pewne fakty będzie można wyjaśnić dopiero po bardzo 
dokładnym (toż statystycznym) zbadaniu, ewentualnie po porów
n.aniu z dalszymi materiałami Kolberga, dotąd nie publikowanymi. 
Podstawą takich badań musiałby być tekst całkowicie wierny ory
ginałowi. Dlatego też wydawcy również w zakresie pisowni nie 
zmieniali niemal nic z Kolbergowakiego przekazu. 

Zachowuje się więc zgodnie z rękopisem znaki diakrytyczne nad 
samogłoskami, np. zapisy typu hod6wala, h6d6wala, czarnyj, wziety, 
też oczywiście pttaty, pataty, pjtatyl itp. Jedynie znak ' (np. id~, 
nesa w zapisach Kolberga) zmieniamy na przyjęty dzisiaj dla ozna .. 
czenia akcentu znak' (a więc drukujemy id'c, nes'e), gdyż z analizy 
materiału wynika niezbicie, że w ten właśnie sposób zaznaczał Kol
berg akcent2• Pozostawia się też litery nadpisane8• 

1 Nicraz nasuwa la się wątpliwość, czy w zapisie jest y z kropką, czy też y popra
wione prz .z Kollwrgn z pierwotnego i. Jeżeli byłn to orzywista popruwkn, w dn1ku 
nie zaznacza ~ię kw p ki nnd y. 

2 Istnieje naturalnie możliwość pewuoj niekonsekwencji w posługiwuniu się 

znakami cliako·ytycznytni. 
3 Czasem uadpisunn litera nie oznaczała dźwięku po!:it'eclnicgo, lecz była niepoł· 
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Zachowuje się w druku wszelkie oznaczenia miękkości spółgłosek, 
z tym że stosowany najczęściej przez Kolberga wyniesiony do góry 
przecinek, np. w zapisach chod'; kist', bat'ko, zamieniamy zgodnie 
z dzisiejszym zwyczajem na ukośną kreskę, a więc chod', kist', bat'ko. 
Przecinek z prawej strony litery oznacza tu (jak i w rękopisach 
Kolberga) skróconą formę, np. w'na (wona 'ona'), czom' (czomu 
'~zemu'), hustoj' (hustoje 'gęste'). 

Pozostawiamy ~godnie z rękopisem łącznik wiążący partykuły lub 
głoski protetyczne, np. chod'·że, lita-ż moji, j·a (spójnik). Ta sama 
zas~da dotyczy ruchomych końcówek czasownika: chodył-em, chodyl· 
-jem itp. Jeżeli w rękopisie lącznika brak, najczęściej zachowuje 
się pisownię Kolberga, czasami jednak wprowadza się łącznik w~rew 
oryginałowi, jeżeli mogło to ułatwić zrozumienie .formy. 

Bez zmian utrzymuje się pisownię u, występującą tu dla oznacze
nia głoski y,. Likwiduje się jednak łuczek nad literą w, gdyż - jako 
podkreślenie dwuwargowej wymowy- nie jest tu on potrzebny . . 
Podobnie nie oznaczamy nadpisanych nad w liter u, u, ł (pisownia 
rzadko stosowana w Sanockiem-Krośnieńskiem), chociaż w wypadku 
budzących się wątpliwości pisownię taką niekiedy pozost~wiamy lub 
sygnalizujemy ją w przypisie. 

Zachowuje się zgodnie z rękopisem literę j oraz i, np. w zapisach 
jej - jei - jeji, iszla - jszła, dalekiji - dalekii - daleki, poidu -
pojidu i wielU: podobnych, nawet być może błędne ij (zamiast ji, 
możliwe tu jednak odczytanie jij). Całkiem wyjątkowe ia, ieho itp. 
zmieniano jednak na ja, jeho, ponieważ taka wymowa jest oczy
wista. Nie pozostawiałem natomiast litery J (duże j) w formach 
imienia Iwan oraz na początku zdania w formach czasownika ity 
'iść'. Wprawdzie i w zależności od pozycji może w języku ukraiń
l'.lkim przejść w j, jednak analiza pisowni wykazała, że u Kolberga 
ten typ zapisywania nie oddaje zjawiska fonetycznego, lecz stanowi 
tylko nawyk, por. liczne zapisy w rodzaju: Jak Jwan siv . . . , tot Jwan, 
mowyt Jwan, mij Jwan obok toj Iwan, panna Iwana (Mocny Iwan . 
i towarzysze, Solina, Bóbrka). 

Pozostawia się bez zmian zróżnicowaną pisownię grup li, ly, ly 

nym zapisem wariantu danej formy. Istnieją przykłady niejednoznaczne (wy· 
dawcy pozostawiali wtedy zapis bez zmian). 
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(a nawet zdarzające się wyjątkowo łi), ponieważ może ona sygnalizo
wać różne stopnie palatalności spółgłoski l albo ukraińską wymowę 
średniego, dziąsłowego 1 (tzw. "europejskiego") zamiast ł twardego 
zębowego. Oboczne zapisy występują często w tych samych teks
tach; niewątpliwie jest tu też sporo niedokładności zapisu. 

Stwierdziliśmy już, że pisownia obcych, przepisywanych przez 
Kolberga tekstów ogłoszonych drukiem jest gorsza niż zapisów 
oryginalnych. Przykładem szczególnie błędnej transkrypcji czy 
transliteracji jest odpis pracy A. I. Torońskiego Rusiny-Lemki 
(zob. s. 29-67). Liczne są tutaj tak oczywiste usterki, jak zaznaczanie 
miękkości spółgłosek przed dawnymi e, i, oddawa~ie litery o (jat') 
przez ie, różne sposoby transliterowania e, {j oraz wiele innych 
niedokładności. Błędy te znacznie rzadziej będą się powtarzały 
w późniejszych odpisach Kolberga. Jednak i w tym wypadku pozo
stawiliśmy w zasadzie pisownię Kolberga, m. in. dlatego, że jest to 
choćby wycinkowa ilustracja pracy autora nad tekstem. Przede 
wszystkim jednak należy podkreślić, że niniejsza publikacja nie jest 
opracowaniem materiałów. Jej celem zasadniczym jest przekazanie 
spuścizny Kolberga jako źródła dalszych badań, a więc w możliwie 
nienaruszonym stanie. W wymienionym artykule Torońskiego 

wprowadzono jedynje (w potrzebnych wypadkach) h w miejsce g. 
Kolberg sam najczęściej zapisywał h, sporo razy widać w rękopisie 
poprawki, tj. zamianę pierwotnego zapisu przez g na h; pod tym 
względem pisownia została więc jedynie ujednolicona. Z podobnych 
względów wprowadzono tu formę Lemki (w miejsce Lemki). 

Tadeusz Skulina 
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/~ cLr~·7 
Akwarela nieznanego autora 

(strój męski z okolic Lukawicy). 
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KRAJ 

Siedziby górali ruskichl 

Pociągnąwszy mniej więcej prostą liniję od J aślisk ponad Bukow
ako od strony południowej, przez Baligród, ponad Ustrzyki Dólne 
od strony południowej, przez Nanowę, która wedle zachowanego 
dyplomatu i do wiadomości powszechnej podanego przez śp. Adama 
Rościszewskiego2 była osadą wołoską, dalej pociągnąwszy stąd 
prosto liniję poniżej Turki, ponad Starym Miastem (Starym Sambo
rem), przez Bolechów, ponad Stanisławów od południa, ponad 
Kołomyję 0d południa i ponad Sadogórę od południa, oddzieliliśmy 
ściśle górski świat ruski od podgórza ruskiego, któr~ i klimatolo
gicznie, i językowo, i obyczajowo różni się od świata górskiego. 
Ten jest odrębnym w sobie samym. 

Opisy niektórych miejscowości i okolic 
[po w. gorlicki] 

Biecz3, dawniej bogaty gród, dziś, jakby dla wylegitymowania 
się tylko z świetnej przeszłości, ma wielki, ostrołukowo zbudowany 
kościół z pomnikami (między nimi nagrobek Kromera), strażnicę 
miejską, szczątki baszt i murów, wreszcie wieżę po dawnym ratu zu, 
grodzisko odwiecznego zamku i klasztor reformatów z tarościńskiego 

1 [Nad teksteru notalka Kolberga: "Turowski.", wskazująca prawdopodobnie 
auto:ra; źr6dła cytowanego tekstu nie udało się odszukać.] 

2 [A ... Przywilej osadniczy i nadawczy w6jtostwa Nanowy. "Czasopismo Naukowe 
od Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" 1832 z. 2 s. 113-126.] 

3 J. Łepkowski [Okolica Krosna. Z notat podr6żnych.] "Tygodnik Ilustrowany" 
1866 nr 32(1. [Fragment artykułu.) 
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zbudowany domu. To wszystko, jak szkielet opadły z ciała, stoi 
wśród nędznych strzech, ulepionych z wspaniałych niegdyś domów. 

Szymbark (w Jasielskiem), ze s tarożytnym zamkiem, dziś 
w gorzelnię przemienionym. Mieszkańcy trudnią się głównie biele
niem płótna. I tu podanie mówi o księżniczce, która się w bieli 
nocną ukazuje porą wśród gruzów zamku. 

[pow. krośnieński] 

Położenle (kraju w okolicy Kl'Osna i Dukli) przecudnel. Co krok 
spotkasz się z rozległymi widokami albo z miejscowościami czekają· 
cymi na malarza. Kościoły tu po największej części modrzewiowe. 
Szkoda, że w budowic swojej przekształcone, nie dochowały cech 
architektonic:~.nych właściwych naszemu drewnianemu ostrołukowi. 

1 iedy pobrzeża Wisły, których zaludnienie sięga najdawniejszych 
czasów, mają jeszcze zabytki piśmicnue z nader odległej przeszłości, 
a w samleckich górach zachowały się dokumenta od XIII stulecia, 
to Jasielskie, jako zanadto odsunięte od ówczesnej stolicy, a clo tego 
wystawione na napady Tatarów, Węgrów i Szwedów~ r1ie przedstawia 
pomników znakomitą zaleconych starożytnością. Niemniej przeto 
są one ważne a celne ze względu na szt11kę i wartość pamiątkową. 
Do Biecza i Krosna, dwóch najstarszych tutaj grodów, zbiegło się 
cal<' życie oko1icy. Tu też zebrać można dane wyjaśniające dzieje 
okolicy, o której mówimy. Pmwie wszystkie wsie około Krosna 
leżąee są osadami z czasów Kaz(i]mi( e ]rza Wielkiego i Władysława 
Jagiełły. Archiwa kościołów dostarczają na to niewątpliwych dowo
dów. Byli to po największej części tkacze, stąd nawet nazwa Krosna 
od krosien ma pochodzić. 

Krosno2 wśród gór, nizin i gajów nad Wisłoką, z widokami 
zamków i dworków na około. OdrzykofL, czyli Kamieniec, stara 
siedziba wsławionego rodu Kamienieckich, (najszerzej się rozpoś

ciera) 3, dalej wynurzają się: ładny Potok, Kro8cienko, Gorajowice, 
Zimna Woda i Kunowo, gniazdo Oświęcimów. 

! J. Łepkowski o p. Git. [Fragment nrtykułtt.l 
~ [Ośllliecimowie.] "Lwowianin" 1840 z. 9 s. 194. [Fragment artykułu.] 
3 (Goszczyński w powieści Kr61 zamczyska [Poznnń 1842] mial na myśli zwaliska 

zamku odrzylcońskiego.) 
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[Odwiedzający Iwonicz mają]1 w bliskości: Krosno z nagrobkami 
Oświęcim ów u Bernardynów, Bóbr kę ze studniami nafty, Duklę 
ojczyznę św. Jana. Tędy przechodzi dziś (1872) jedyna droga do Wę
gier transportom przystępna; ciągną się też jednym sznurem wozy 
beczkami wina ładowne, które według starego przysłowia w W ęg
rzcch urodzone, idzie na wychowanic do Polski. Wozy, zaprzęgi, 
twarze i ubio1·y woźniców już zgoła inne oznajmują pogranicze. 

( Iwonicz, zakład kąpielowy górf'>ki2.) Do Iwonicza, opasanego 
wieńcem lasów, wjeżdża się przez piękną bramę, niby do jakiejś 
uroczej zagrody. Powietrze tu wyborne, wonią lasów przesiąkłe, 
chociaż z czterech znajdujących się tu źródeł (w tej liczbie je<lno 
żelaziste) wydobywa się nieco odoru jodu i siarki. Jest tu kilka 
ładnych domów, altan, sklepów itd. (Widok nieco zacieśniony, 
otwiera się dopie1·o tuoczo na szczytach gór z dwu tak zwanych 
glorietek (altanek). Łazienki są 1u wielkie i małe.) 
Największą o obliwaścią lwo11ic:r.a jest Bełkotka, źródło poło· 

żone wysoko w lesie na górze, którego woda barwy zielonej, przesy· 
eona gazami, istotJlie wciąż bełkoce, jakby wrzała, i pa1i się płomie
niem, jeśli wrzucić w nią zapałkę. Osob1iwszy jest zapra'\>\ dę widok 
wody palącej się jak spirytus, ale fenomen ten możliwym jest 1ylko 
w jednym rogu stawu. Si dzący tu zaws:r.c gwoli napiwkom chiopak 
góra1Bki na żądanic zwiedzających zapala źródło, a następnie gasi, 
rzucając na ogień parę gał.;:zi świerkowych. GlęLokość źródła nie
wielka, około 6 stóp. Ogrodzenie porządne, żelazne, wkoło ławki, 
nieco wyżej altana, ~ przy samym źródle z prawej strony marmuro
wa tablica z wyrytym wierszem Wincentego Pola. 

:E ros n o3, dawniej z świetności slynne, nie o wiele lepiej teraz 
wyglą<la jak wtedy, gdy po wojnic szwt>dzkiej opi ywano w lustracji 
smutlJY stan jego tlpadku. Ruiny i rudery ledwo dziś dla studiów 
archeologicznych przydać się mogą. Rynek ota zają murowane, 

1 Julian z Poradown [Iwoniczije8o okoTicn.] "Klos) "l 872lrr 363 [s. 406. Frngm<·nt 
artykltht.] 

2 
[S. Kulaszne (Z notat podróżn.ik11).] "Tygodnik llust.J·ownny" l 881 nt 312. 

rFragment artykuht.] 
3 J. Łepkowski op. cit. [Frngment lll'tykuht.] 
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sklepione, jednolicie zbudowane podcienia1 • Korytal'Zc te, rozwija
jące się dziwnie pięknie w perspektywicznym, załączonym tu ry
sunku, przypominają Sukiennice krakowskie. W jednej połaci 

rynku mają one przeszło 130 łokci długości, a 9 do 10 szerokości. 
Obiegają czworobok cały. 

W wielu miasteczkach galicyjskich spotkać się można ze szcząt· 
karni podcieni takich; drewniane są pospolite nie tylko w rynkach, 
ale nawet po ulicach. Kraków miał podcienia wokół rynku, z czego 
jako ślad pozostały otwory do piwnic na chodniku poludniowej 
połaci. W rynku tarnowskim jest kilka domów z dawnymi murowa· 
nymi podcieniami. Kolumnady takie należą do charakterystycznych 
cech miast polskich, których handel był tylko chwilową targowicą 
podczas jarmm·ków. Wtedy zbierała się ludność do miast, kiedy 
indziej rolnictwem zatrudniona, a po takim zjeździe pełnym życia 
milczał znów długo pusty rynek, jak teraz milc:r.y wyludnione 
i spustoszałe Krosno, w którym do środka XVII wieku była stolica 
biskupów przemyskich i 6 kościołów zdobiło miasto. 

Prócz obrazów i malowania w ołtarzu kaplicy Oświęcimów wiele 
tu jeszcze marmurowych pomników, rzczb i ornamentów na świadec· 
two dawnego bogactwa zostało. Są nagrobki: Kamienieckich, Fir· 
lejów i Skotnickich, dziedziców pobliskiego zamku Odrzykonia. 
Wiele ocalało pamiątek po Szkotach Porcjuszach, tutejszych miesz· 
(lzanach, i po Oświęcimach, rozsławionych miłosną legendą. Po
danie wiele też zachowało wspomnień o Bonie. Tradycje te stwier
dza przysłowie: "Stroi Bona Firleje", bo Firlejów Odkrzykoń prawie 
tuż za miastem. Pamiątki po Ośwjęcimach podniósł Szajnocha w uczo
nych rozprawach swoich; zaś ksiądz Ujejski Odrzykoń opisał, a Gosz· 
czyński. :r.nalazł tutaj materiał do poetycznej powieści. 

Zamek odrzykoński2. W dawnym województwie mskim, 
w ziemi sanockiej, w oddaleniu jednej mili na pólnoc od miastoczka 
Krosna, pośród równiny ciągnącej się ku miastu obwodowemu 

l \V .,Tygo(lniku Ilustrowanym" jest ich drzeworyt. [.Podcie11ia w Kroś11ie. 
Rysowuł z natury Mutejl!.:o . .,Tygodnik Ilustrowany" 1866 nr 329.] 

2 Zamc1c odrzyko(uki. ["Kalendarz Warszawalei Popnlaruo-Naukowy na rok 
1860" J, Ungra] s. 58-61. [W tece Kolberga oryginalny fragment druku, bez 
nazwy wydawnictwa.] 
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Jasłu, nad rzeką Wisłokiem, sterczą na wysokim, skalistym wzgórzu 
wspaniałe zwaliska warownego niegdyś zamku Kamieńca, znanego 
później pod nazwą zamku odrzykońskiego albo korczyńskiego, 
ponieważ wschodnia część jego gruzów do miasteczka Korczyny 
należy. Nazwa Kamieniec poszła zapewne od skalistego położenia 
zamku; Odrzykoniem zaś, według podania ludowego, przezwano go 
z okazji następującej: 

Gdy zamek, dawniej obronny, zaczął iść w ruinę, rozwaliny jego 
stały się siedliskiem rozbójników. Ciemno pieczary, ciągnące się na 
dwie mile podziemną drogą w środku przyległej Góry Cergowskiej, 
były ich kryjówkami; wąwóz, którym wiła się droga od Dukli ku 
Węgrom, miejscem ich napadów. Wkrótce stali się postrachem całej 
oko1icy, bezpieczni w krętych swych podziemiach, do których nikt 
wchodzić nie ośmielał się. Schwytanych podróżnych, po złupieniu 
ich mienia, wtrącali do owych pieczar, gdzie ginęli głodną śmiercią. 
Nieszczęśliwi obgryzali korzonki drzew i krzewów, i dlatego na 
Górze Cergowskiej drzewa nigdy wysoko wybujać nie mogły. Górale 
pracujący w pobliżu słyszcli nieraz jęki uwięzionych, widzieli nieraz 
duchy zmarłych, jak wychodziły spod ziemi i żarłocznic z drzew 
liście objadały. Góra wtedy okrywała się mgłą gęstą, aby przed 
oczyma ludzkimi zakryć tę straszliwą bie iadę, i tylko oko czyste 
przejrz ć mogło tajemniczą jej zasłonę. 

Rozbójnicy główne swoje gniazda mieli w samym zamku kamie
nieckhn, a do przenoszenia zdobytych łupów używali wyuczon go 
konika, którego wpuszczali w podziemia z ładunkiem. Konik wtedy 
cwałem przebiegał pieczary i stawał w lochach zamkowych, gdzie 
zdejmowano zeń łupy i znów wyprawiano go po nowe. Górale cicho 
gwarzyli pomiędzy sobą o tym koniku, nieraz daremnie nań cza· 
towali, aby go schwytać, gdy im wpadał w łąki i zboża. Smiclsi 
juhasy dosiadali go na' et, ale gdy tylko poczuł cudzą rękę, zrzucał 
z siebie jeźdźca i znikał w pieczru:ach. 

J..~ecz każde złe na świecie musi mieć swój koni c. Pewnego razu 
zbójcy wyszli gromadnie w celu obdarcia kupców, wracających 
z Węgier z winami. Ci jednak, ostrzeżeni w porę i sami się dobl'Ze 
uzbroili, i przybrali do romocy śmiałych góralczyków z okolic 
Dukli. W natarciu rozbito zbójców i rozproszono; większa ich część 
uszła do Węgier. Dowódzca tylko, siedząc na owym koniku, uciekał 
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w pieczary, ale mu już odwrót przecięto. Uderzony drągiem, spadł 
na ziemię i umierając pokazał drogę do podziemiów. 

Górale postanowili zemścić się na zbójeckim koniku: obdarli 
mu skórę, obładowali go odzieżą zabitych opryszków i pognali 
w pieczary. Pobiegł konik do lochów zamkowych, a przestraszona 
garstka pozostałych zbójców, poznawszy ubiory towarzyszy swoich, 
zaprzestała dalszych napaści i wkrótce w inne przeniosła się strony. 
Konik bez ~>kót·y pasał siQ jeszcze długo na Ce1·gowskiej Górze, 
oLgryzaj<!C mech i liście, a mieszkańcy, widząc tak uszkaradzone 
zwierzę, wołali, wskazując nań z dala: "To odt·zykoń"- i zamek 
ofltąd przybrał nazwę odrzykońskiegol. 

W jakim czasie i przez kogo zamek ten został zbudowany, z pew
nością nic wiadomo. Pierwiastkowo, zdaje się, że było to miejsce 
przez dawnych pogan do obrzędów religijnych używane, albowiem 
dziś jeszcze widać w strażnicy zamkowej ślady kamiennego ołtarza, 
który co do kształtu odpowiada zupełnie innym tego rodzaj Ll zabyt
kom pogańskim. W XIII wiektl należał do dziedziców Moskorzewa, 
z których Klemens, hrabia na Dobczycach, kasztelan wiślicki i pod
kanclerzy koronny, ott·zymawszy roku 1408 działem zamek kamie
niecki, dał początek słynnej i zasłużonej w kraju rodzinie Kamie
nieckich herbu Pilawa. Roku 1528 nieszczęśliwyJan Zapolya, wyzuty 
z królestwa węgierskiego }>rzez Ferdynanda, króla czeskiego, znalazł 
tu gościnny pt·zytnłek u Marcina Kamienieckiego, wojewody podol
skiego, hojnie przyjQty i po pańsktl traktowany, jak się wyraża 

Nicsiecki. Około 1·oku 1575 trzymał zamek ten w zastawie możny 
Węgrzyn, Jędrzej Batassa, stronnik clworu rakuskiego; następnie 
jako oddzielne starostwo, do którego należało i Krosno, przeszedł 

w posiadanie Bonarów i Firlejów. W czasie najścia Szwedów na 
Polskę Jerzy Rakocy, książę sicdmiogrodzki, spiesząc w pomoc 
niopt·zyjaciolom Rzeczypospolitej, r. 1657 długo zamek ten bezsku
tecznie oblegaŁ. Załoga stawiła opór bohatet·ski, i poelanie mówi, 

1 [Anonimowy autor Zllm1m odrzyko(~.Skiego otlRyla w tym miejscu do ,.Dzicn· 
uikn Wat'szawskicgo" 1853 nr 199. W numerze tym znajduje się U część artykułu 
Wyjąwk z rekopis mu (K. W. Wójcickiego): Poglf6d 11a litcrawrQ i charakturystylcę 

ludową, pt. G6ralc ruscy. Wójcicki przytacza tam kilka podań o zbójnikach w Kar
patach, uie wspomina jednuk Odrzykonin.] 
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że dla ukrycia gnębiącego ją niedostatku żywności zrzucała oble
gającym ryby suszone. W końcu jednak, wycieńczona głodem, 

uszła lochami podziemnymi, a rozjuszony Rakocy nasycił wściekłość 
swą zburzeniem całego zamku. Kaplica tylko zamkowa pozostała 
w całości i jeszcze przed kilkunastu laty żył we wsi Odl'zykoniu starzec 
zgrzybiały, któxy w młodości swej do mszy ś·więtcj w kaplicy tej 
sługiwał. Mury warownego niegdyś zamku niszczący wpływ czasu 
i chciwość ludzka coraz bardziej l'ozburzały. Kościół i klasztor 
oo. kapucynów w Krośnie i wiele domów miasteczka Korczyny wysta
wiono prawie całkiem z kamieni ciosowych zamku odrzykońskicgo, 
a świętokradzkie ręce dziś jeszcze wyciągają głaz po głazie z sza
nownych szczątków, które przez długi czas jeszcze mogłyby pozostać 
ozdobą swojej okolicy. 

Przechowane dotąd części tych najwspanialszych może z> alisk 
na całym obszarze dawnej Polski tworzą obszerny, czworograniasty 
dziedziniec, którego strzegą potężne, na skałach spoczywające 
mury. W południowo-zachodnim krańcu sterczy wyniosła baszta, 
w Rrodku zaś widać ślady staj n i piwnic. Wykuto w skałach scho
dy kamienne, o ady drzwi i okien, ozdobione zewnątrz he1·bami 
Firlejów, oparły się zniszczeniu. Na wierzchu w murach st1·zelnice 
i maJe chodniki; dalej trzykątna zbrojownia, z gotycką kamienną 
bramą. Za nią prowadził sklepiony korytarz do kaplicy zamkowej, 
w której są jeszcze szczątki kamiennej kazalnicy. Obraz ołtarzowy, 
przedstawiający św. Antoniego, przenie iono do kościoła farnego 
w Ochzykoniu. Następował potem szereg pokojów mieszkalnych, 
opasanych dokoła murami, z bramą zajezdną i dziedzińcem, w którym 
znajdowała się głęboka, dziś zasypana studnia wykuta w skale. 
Wysoka kamienna strażnica kończy zabudowania zamkowe. Zamek 
cały otoczony był głębokimi fosami i wałami, a kręta droga prowa
dziła z nich do ogromnych pieczar podziemnych. 

Ze zczytu góry przepyszny otwiera się widok na okolicę sanocką. 
Zachwycony wędrowiec ma przed sobą urodzajną równinę, poprze
rzynaną krętymi wstęgami Wisloki i Lubatówki. Ku })ołudniowi 
wychylają ię na widnokręgu mgliste wierzchołki Bieszczadów, 
nad którymi panuje wzmiankowana wyżej góra Cergowa z roz
siadl ą u stóp swoich Duklą. Dalej w malowniczym położeniu widać 
miasteczko Rymanów, przemysłową Korczynę, znauą z wyrobów 
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bielizny stołowej, i park angielski wsi Komborni z kształtnym 
pałacykiem. Ku północy ograniczają widok strome, lasem porosłe, 
skałami i złomami pokryte wzgórza. Ku zachodowi nareszcie leżą 
rozsiane po rozkosznej równinie: Jasło, Ulaczkowice, Moderówka, 
Gorajowice, Tarnowiec i Krosno. 

Zamek odrzykoński pamiętny jest także jako miejsce zamiesz
kania znanego w wieku XV przepisywacza rękopisów, Jana z Odrzy
konia. Około roku 1790 przeszedł na własność rodziny hrabiów 
J abłonowskich. 

Seweryn Goszczyński uczynił zamek odrzykoński miejscem zna
nego obrazu fantastycznego: Kr6l zamczyska. 

Przy opisie Iwonicza p. Julian z Poradowa wspomina:1 "Zdrowie 
ciągle chwiejne i brak wygodnych powozów do najęcia stanęły mi 
na zawadzie, iż nie mogłem zwiedzić okolic i zbadać ich pod względem 
historycznym. 
Nasłuchałem się tylko opowieści i legend, co dla poety cennym było 

nabytkiem, ale historyka zadowohtić nic mogło. Km'Paty i Tatry 
są sicelliskiem cudowności, fantazja ludowa, podniecona widać 

zjawiskami przyrody, wszystkie, nawet geologiczne wytwory ubrała 
w barwne kwiecie cudownych opowieści. 

I Lak: granitowe monolity, ostatnie objawy formacji wulkanicznej, 
wyparte siłą ogni podziemnych aż na wierzchołki gór dość wysokich, 
llld nazwał siostrami albo prządkami i całą legendę wysnuł przywią
zaną do ruin odrzykoriskich. Tak masę muszli z pokładu syluryozuego 
nazwał znklętym skarbcem jakiejś skąpej kasztelanki itp. 

[pow. leski) 

[Okolice Leska]2• Nad miasteczkiem Liskiem, leżącym w woje
wództwie ruskim, ziemi sanockiej, wznosi się kamień ogromny 
dziwacznogo kształtu, zwany Kustrynicm. W tej okolicy, gdzie 
wszystkie góry lasem lub ornymi obszarami są pokryte, sprawia 
widok nagiego kamienia niespodziewane wrażenie; jakoż okazało to 

1 Julian z Poradowa op. cit. (F:ragrncnl nrtykulu.] 
8 W. P. [Wincenty Pol?] Obrazy z przeszłości. Tonka (Powieść !!,6ralska) . .,Przy

jaciel Ludu" R. 5 1838 nr 22 s. 173. [Fragment.] 



9 

się i u ludu, ho podanie miejscowe połączyło z Kustryniem różne 
dziwaczne powieści. 

Pod Kustryniem ciągnie się hity gościniec i odsłaniając w biegu 
swoim po jednej i po drugiej stronie rozległe widoki, spuszcza się 
z wolna do Uherec, wioski niegdyś, jak cale <te) dobra uhereckie, 
należącej do rodziny Mniszchów, a pamiętnej mieszkaniem Maryny 
Mniszchównej i Dymitra Samozwańca. Uherce leżą częścią w rów
ninie stykającej się z równiną sanową, częścią są oparte o pasmo 
gór, które ciągnąc się ku wschodowi, tutaj swój początek bierze, 
przestrzeń mil kilku zalega, a zwane jest Żukowem. Jałowy Żuków 
mial być przed laty cały lasem pobyty i wtenczas piękny musiał 
mieć pozór; dzisiaj wykarczowany prawie do szczętu, tu i ówdzie 
tylko jeszcze obrosły, świeci gliniastymi wyrwami i nagimi stoki, 
od południa i północy stromo z potoki spadającymi. 

Na grzbiet Żukowa przypada linia, która biorąc się na Leszczo
wate poza Wisznię Sądową, Lwów i winnickic góry ku W olyniowi, 
jest działem wód z jednej strony w Czarne, a z drugiej w Bałtyckie 
Morze płynących. To pasmo gór ciągnie się od Uherec ponad Olsza
nicą, Stefkową, Ustianową, Równią, Hoszow[em] i Rah[em], a koń- • 
czy się we wsi Żołohku, która z podobieństwa do żłobu tę nazwę 
nosi, i z lasami łumnieńskiego starostwa grani ząc, jest zarazem 
jedną z granicznych wiosek ziemi sanockiej. . 

[Lcsko] "Haliczanin" podaje powieść z podania gminnego napisa-
ną p1·zez Aleksandra hr. Fredro pt. Kamień nad Liskiem1 • Autor 
powiada we wstępie: Lisko, miasteczko niegdyś z zamkiem, w oh
wodzie sanockim, nad Sanem, leży w pół góry, na której szczycie 
widać ogromny kamień. Szczyt ostry, na którym [jest] położony, 
nie dozwala wnosić, aby miał być szczątkiem jakiego zamku, a na
wet wieży; kształt zaś ściany dość równej, wyniosłej, i niektóre 

--
1 

Aleksander hr. Fredro Kamień nad Liskiem. Powieść z podania gminnego. 
"Haliczanin" 1830 T. 1 s. 137. [Na in11Cj karcie rkp. znajdttje się nustępująca no· 
tatka Kolberga: "Poza Sanokiem widzieć się duje ogromna sknła, zwana Kamie
niem nad Liskiem, o której miejscowe podanie dało osnowę V . Chlędowskiemu do 
napisania pięknej powieści wierszem, umieszczonej w «ITaliczaninie»". Po tej no
tutce, w której błędnie podał autora powieści, dodał jeszcze Kolberg uwagę: "Fred
ry- parodia romantyzmu, a Goszczy:ński, że parodia parodii".] 
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ledwie dostrzeżone znaki każą wątpić, iż sam jest tylko szczytem 
skały, tak wysoko i ostro nad ziemię wydanym. 

Podanie z powieści Fredry nie wysnuwa się jasno; mowa tam 
o gwieździe światło rzucającej aż na dno otchłani ciemnej, gdzie 
warzą się jakieś czary, ukazują widma młodej, a później potępionej 
Olgi, nad której losami czuwać mają światki na wysokości itd. 

Procisne 

Konie chłopskie [są tutaj] małe i dość biedne, woły (byky) rasy 
mięszanej, niewielkie: płowe, siwawe, rudawe, czarne. Owce czarne 
zwykle, i białe świnki. 

W górach [żyją] nied~wiedzie, dziki, wilki, jelenie, rysie, lisy, 
wyd1·y, kuny, tchórze, łasice, borsuki. [Te ostatnie mogą być] psie 
i świńskie, tj. z ryjkiem; psie na skórkę, a świńskie się je. Mało 
[jest] sarn i zajęcy. 

[po w. sanocki] 

Bukow!!ko1, <miasteczko) zabudowane chałupami i p1·zez samą 
naLttrQ <jakoby) zasypane l amieniami, co jednak nic mtprowadziło 

• dotąd nikogo na myśl wybrukowania choćby tylko rynku. <Ma 
nowo zbudowany kościół.) 

ajpiękniejsza miejscowość na drodze ku. Rymanowu znajduje się 
około Sieniawy; jest to prześliczny głęboki wąwóz, otoczony <ja· 
kohy) wałP.m skalistym. 

(Kulasznc2, wieś górska w pobliżu stacji kolei łupkowskiej 
Szczawne, m. zakład zdrowotny.) Zasoby lecz11icze Kulasznego, 
oprócz górskiego powietrza, redukują się do świeżego mleka, które 
goście pijają w oborze natychmiast po wydojeniu, do wybornej 
żętycy, wyrabianej i spożywanej w osobnym budynku, i do kąpieli 
w t'zf?'czulco. 

Ryman6w3, miasteczko (w wyni sien.iu) dosyć porządne, posiada 
ładny kościół i szkołę rzeźbiarstwa, mieszczącą się w pałacu wła~ci
cielki, h t·. Anny Potockiej; można tu oglądać i nabywać na pamiątkę 

J (S. op. rit. Frngm~nt.l 
2 [S. 011, cit. Frngment.l 
3 [S. op. cit. Frngment.l 
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gustowne rzeźby drewniane, <rozmieszczone obecnie w osobnym 
budynku przy zakładzie kąpielowym). 

<O pól mili od miasta, ku górom), są źródła mineralne i powstaje 
zakład kąpielowy, o którego rozwój właścicielka stara się usilnie. 

Proś Boga, wędrowcze\ abyś za pogody stanął w zakładzie (kąpie· 
lowym), bo inaczej musis7. się zatrzymać w Rymanowie. Droga 
bowiem do zakładu z powodu budowy szosy prowadzi od miasteczka 
łożyskiem l'Zeki Taby, która w czasie małego nawet n szczu, zasilana 
górskimi potokami, staje si~ bardzo burzliwą i kapryśną, co wszakże 
trwa tak krótko jak gniew ładnej kobiety ( ?). Za to potem staje się 
potnlną, cichą i skromną, i nader do przebycia łatwą, gdyż: 

Dość się tylko podkasać po łydki, 
a przebrniesz 1·zekę, ni zmaczawszy nitki. (M.) 

Co toż widzę codziennie i w każdym miejscu wielokrotnie pra· 
ktykowane. 

Samo miasteczko Rymunów prócz tego, że położone w bat·dzo 
malowniczym miojsen, poprzyczepiane do urwisk i skal, nic ma nic 
osobliwego, podobne do wszystkich miasteczek Królestwa (Pol kie· 
go), Litwy i Galicji. CQ krok spotkać się musisz z Żydem najstarszego 
autoramentu, z wygoloną głową i pejsami, w olbr:~~ymim kapeluszu 
lub czapce z futrem (damy izraelskie strój dawny zupełnie zarzuciły), 
i słyszeć żargon żydowski. Gdzieniegdzie spotkać można górala 
lnb W Qgra z nicodstQpną krótką fajeczką i w guńce z kapturem, 
ZU})cłnie odmiennego od znanych kształtów, zakończonym długą 
hl'Unatną lub białą frętlzlą (pierwsza odznacza katolika, druga 
unitę), tak że przybysz, widząc tylko te dwa typy jedynie, ma pewną 
wątpliwość, czy się znajduje w Ziemi Obiecal?-cj, czy w Europie. 

Rymanów ma kościół pal'afialny w pięknym położeniu i rlosyć 
okazały, odbudowany JH'zez Ossolińskiego herbu Starża w r. 1783. 
Mn szkołę rzeźbiarską i l oronek, założone przez czcigodną właś
cicielkę, hrabinę z D.~;ialyńskich Potocką, dla polepszenia bytu 
Jniojscowej ludności, która tam uczy się bezpłatnie, a nauczona, 
obowiązana jest roboty swe sprzedawać we dworze, skąd po cenie 
prawic ko3ztu rozchodzą się do miast wielkich; przekupnie nic 
zaniedbują zyskiwać na nich 75 procent. --

1 [Źródła tego tekstu nie nrlt~lo się ustalić.] 
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Jadąc ciągle od Rymanowa łożyskiem rzeki, płynącej między 
dwoma pasmami gór stanowiących część niższą Karpat, zarosłych 
lasami jodłowymi i sterczącymi jak stare ruiny skałami, dojeżdżasz 
nareszcie do zakładu. Młodziutki, bo zaledwie trzeci rok życia liczący 
zakład, pokrewny Iwoniczowi odległemu na prost 4 do 5 kilometrów, 
posiada kilka zdrojów (Celestyny, Klaudyi i Tytusa) jednej natury, 
lecz różnych co do ilości składników- zawiera[ją] głównie jod, 
brom, żelazo, sól, sodę i wielką ilość kwasu węglowego; dostarcza[ją] 
na godzinę 12 000 litrów. 

Mieszkania dla gości tu wygodne i tanie, choć bez pożądanego 
dziś komfortu. Jest tu już 28 łazienek, bardzo czysto i porządnie 
urządzonych i utrzymanych. Tak zwana Willa Zofii odznacza się 

najwięcej elegancją i miłym urządzeniem, powietrze ma cudowne 
i śliczne widoki. 



LUD 

Pochodzenie ludności. Osadnictwo. Uwagi historyczne 

W czasach dawniejszych wyróżniały się pomiędzy ludnością dzi
siejszej Galicji osady szwedzkie, tureckie, tatarskie i wołoskiel, 

• Ci dawniejsi osadnicy znarodowili się jednak zupełnie i zmieszali 
się w jedno z ludnością rodzimą, polską lub ruską. Do takich znarodo· 
wionych osadników należą potomkowie jeńców szwedzkich, osiedlo
nych w okolicy Krosna, w Haczowie, Trześniowie i Komborni, 
pomiędzy którymi zachowują się jeszcze do dzisiaj ich narodowe 
nazwiska; potomkowie jeńców tatarskich i tureckich, osiedlonych 
różnymi czasy w okolicach Mielca i Kulikowa (za Jana III), u któ· 
rych spotyka się jeszcze także nazwiska świadczące o ich cudzo
ziemskim pierwotnie pochodzeniu; na koniec potomkowie Wołochów, 
których osiedlono w górach sanockich w okolicy Lutowisk w XIV 
i V wieku, gdzie do dzisiaj pewne wsie nazywają wołoskimi. 

Prawdopodobnie osadnicy ci [ze wsi leżących koło Krosna]2, 

na p1·awie niemieckim lokowani, pochodzić mogli z prowincyj nieg· 
dyś słowiańskich; jednakże dziś jeszcze są tu chłopskie rodziny 
zdradzające nazwi.skami obce pochodzenie. Spotkałem tutaj Bach· 
manów, Bergelów, Feiklów, Gcmsów, Glasarów, Heusnerów i inne 
podobne nazwiska wieśniaków. W mowie ich usłyszysz wyrazy: 
bruslik za stanik, manta zamiast płaszcza, szesterką zwą siostrę męża, 
Gaistag [to] Zielone Swiątki itp.3 

1 [Korespondencja od Rod11lcc.ii. Panu Ol.] .,Wędrowiec" 1880 nr 193 [s. 176]. 
2 J. Łepkowski op. cit. [Fragment artykułu.] 
3 

[Fragment artykułu dotyczący języka wsi okolic Krosna przeniesiono do roz
działu "Język", zob. Sanockio-Kro§nie(J.Skio cz. III (DWOK T. 51).] 
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Zresztą sprawa kolonistów kro~nieńskich bardzo jasno się przed
stawia. Najczęściej nawet wyraźnie wymienio110 w dokumentach, 
iż potrzeba zaludnienia spustoszonego przez Tatarów kraju wy
magała sprowadzenia kolonistów. Tych osadzał naj ·więcej Kaz[i]
mi[e]rz Wielki. On w tych stronach pewno na każde 300 wsi z jakie 
200 lokował. 
Dodać tu winniśmy, że owe osady z czasów } az[i]mi[e]rza Wiel

kiego, z jakimi spotkaliśmy się w okolicy Krosna, najczęściej nie 
stanowiły m;obnych gromad, ale zwykle osadników do dawniej 
istniejących węi włączono, najczęściej jako rzemieślników. Nie oni 
więc nadawali okolicy obyczaj i strój, ale je wraz z mową przejmowali, 
jak tego dowodzi okoliczność, że nie ma tu osady, gdzie by się 
chłopi kolonistami czuli i nazywali. Zdaje nam się, że takie wmie
szanie między ludność polską na wielkich obszarach kilkudziesięciu• 
tysięcy Niemców było tym dla postępu rękodzieł, }ll'zemysłu i cywi
lizacji rolniczej, czym jel:!t dla stam1 zdrowia ospy szczepienie. 

Co się tycze odcieni między h1dem, te łatwo dostn~cc, uważając 
kilka wRi razem i różnice ich od innej ZilÓW takiej gromadki osad. 
Badając strój, obyczaje, naturę i pochodzenie, do ciekawych dojść 
by można rezultatów. W niektórych okolicach studiował gromady 
takie Poll, a nazwał je osobnymi rodami, stanowiącymi grupy w ca
łych znów plemionach. Naglącą jest p1·aca w tym kierunku, gdy 
liczne wpływy zacierają właściwości narodowe, odznaczające chłopów 
z różnych okolic. Nawet strój często już zastępuje się kosmopolity
cznym płaszczem, a różnorodzajowe czapki w kaszkiet się zamieniają. 

Doznał i on [tj. kraj zamieszkały przez górali ruskich]2 kolonizacyj 
mnogich, mianowicie od czasów Zygmtmta Sta1·ego aż mniej więcej 
po czasy Jana 1 az(i]mierza, czego dowodem są dyplomata orygi
nalne, znnjdujące się w Czystohorhie, Rzepeclzi (Rcped'), gdzie 
Miejscowskich, pózniej Rzepeckimi zwanych, na adwokacyi osadzo
no, na Woli Michowej, w Duszatynie, gdzie na lcniaztwie, czyli 
szoltystwie Szczerebni (Żerebni) się znajd.owali itd. Te dyplomata 
potwierdzali jeszcze 1 r6lowie: Władysław IV, a 11awet Sasi. Jednakże 
wsie osadzane nic stanowią pierwiastkowego zaludnienia gór, które 

1 W. PoJ [Rzut oka na p6lnocno stolei Karpat. Prelehcjo z. II. Kraków 11.1511. 
2 fOdpis z nicznanego źr6dln; cd. tekstu publikowanego nu 11 . 1.] 
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niezawodnie sięga przedhistorycznych czasów, chociaż w niewielu 
wsiach zawarte było. 

I na to się [każdy] z nami zgod7.i, że mianowicie jakaś arcydawna 
ludność w górach się znajdowała, kto dzisiaj jeszcze po prastarych 
lasach zechce zwiedzić orane zagony, na których, gdyby je dzisiaj 
z drzewa oczyszczono, dla wielkiej wysokości, a więc dla ostrości 
klimatu, przy najstaranniejszej uprawie dzisiaj żadne nie urodziłoby 
się zboże. Dalej, zgodzi się z nami każdy na to, cośmy powyżej 
twierdzili, kto wymienione uważnie przeczyta dyplomata, w któ· 
rych wyraźnie przed pozakładaniem wsi powymieniane są szczegó
łowo różne części borów, potoków, debrz (jamy), dróg po imieniu, 
co nie mogłoby w tych dyplomatach miejsca mieć, gdyby przed 
zakładaniem wsi na mocy tychże nie było dawniej szych osad, od 
których nazwiska miejsc szczególnych pochodzą. 

Za tym, że w górach, o któJ:ych mówimy, była prastara ludność, 
przemawia jeszcze i ta okoliczność, iż w nich znajduje się język 

ściśniony jakiego ani na Podgórzu, ani na równiach ruskich nie ma, 
iż lud gó1:ski ludzi ruskiego wyznania i języka spod gór pl·zybywa
jących Folakarni nazywa, sam zaś dlrt siebie ma miano horskii lude. 
Dalej za stwierdzeniem naszym przemawia to, że górale mają 
obrzędy, o których już na Podgórzu dla wpływów różnych i dla 
większej tegoż ruchliwości nie słychać. Jednym z takich obrzędów 
są tak zwane lcotyl, 

Sza1·aniewicz mówi2, iż Sarmatae Limigantes (by1i to nasi Łemki) 
(w czasie nawału ludów germańskich po panowaniu Rzymian) cof· 
nęli się do skłonów Karpat południowych i przez bardziej dostępny, bo 
niższy, tak zwany szeroki Beskid- od Popradu do źródeł Dniestru 
-aż na północną jego stronę przewalili się (około r. 344-358 po Chr.). 

Następnie sprawdzilibyśmy, że Słowianie karpaccy jedynie z po· 
wodu właściwości wymowy: so, czo, lem, łysze zowią się: Sotakami, 
Czotakami, Łemkami i Łyszakami. A to: Slowianie pomiędzy On
dawą i Labot·czą Sotakami, mieszkańcy szerokiego Beskidu po obu 
stronach Karpat Łemkami, a mieszkańcy od tych na wschód: Rusini 

1 [Dalszy fragment artykułu zob. w tym tomie s. 25.) 
2 

I. Szaranicwicz [Zaczątki słowiańskie u stok6tc Karpat. Przedruk v. czasopisma 
"Szkoła". Lw6w 1870 s. 9 i 15.] 
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węgierscy, w stolicy Maramoroszu właśnie dlatego, że zamiast lem 
mówią łysze, zowią się Łyszakami. 

Łemki, obok właściwego sobie akcentowania słów, przechowali 
jeszcze znaczną liczbę starych wyrażeń, napotykanych u Nestora, 
np. słowo ochybyty, zochabyty (zochabić) w znaczeniu 'łyszyty, zosta· 
wić', i to, co u innych Słowian dawno się z wiekiem zatarło: cienio· 
wanie niektórych samogłosek, jak l., i, y; to w ich wymowie ściśle 

się przestrzega. 

"Przewodnik Naukowy i Literacki" zawiera artykuł p. Edmunda 
Kraińskicgo1 w sprawie geografii krajowej, prostujący pewne szcze· 
góły w Geografii Tatomira2 i wskazujący, gdzie szukać należy praw· 
dziwych siedzib Kurtaków, jakie są. ich ubiory itp. Objaśnia nadto 
znaczenie i nazwę wsi wołoskich, o których mówi Aleksander hr. Stad· 
nicki w swej rozprawie O wsiach tak zwanych wołoskich ... s Obacz 
nadto tegoż p. Kramskiego artykuł Wolochy, pierwsi osadnicy . .. 4• 

Wedle przytoczonych przezeń argumentów wyraz Woloch tłuma· 
czony być winien nie w znaczeniu Rumuna, lecz pasterza, zajmują· 
cego się hodowlą bydła rogatego, owiec i trzody, i z takowej składa
jącego dziesięcinę w naturze. 

[Autor] powiada [też]5 : "Kto tylko zetknął się z Kurtakami, 
zwłaszcza w większych górach bliżej Beskidu, usłyszał często w ich 
mowie i zbytecznie powtarzane słówko lem (tylko), i z tego też 
powodu nazywają Kurtaków także Łemkami. O wsiach, w których 
by ludność powtarzała często w mowie słówko nem i leż, (o czym 
mówi Tatomir)6, nie zdarzyło mi się słyszeć. Czytałem w Prelek· 
cjach Pola7 (i to tylko w przypisku), ża nad Osławą jest wieś jedna, 

1 E. Kraiń~ki W sprawin geografii lcrajowej. "Przewodnik Naukowy i Literacki" 
l 880 [s. 568 ·576]. 

2 L. Tatomir Geografia [Galicji. Podręcznik cUa uczniów seminariów nnuczy. 
ciclHkich i dla nauczycieli szkól ludowych. Lwów 1874]. 

9 A. Staclni('ki d wsiach tak zwa7lyc1ł tcoloskich [na p6lnocnym stoku Karpat. 
Lwów 18481. 

' E. Krailtski Wolochy, pierwsi osadnicy [wsi zwanych 1cołos1ciomi na p6lnocnych 
stokach Karpat. "Ruch Literacki" 1878 nr 22). 

~ [E. Krainski W sprawio geografii 1crajo1Vej ... s. 572]. 
0 L. Tatomir op. cit. [s. 67]. 
7 W. Pol Rzut oka na p6łnocne stoki Karpat ... [s. l 27]. 
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w której mow1ą nem, a w drugiej leż. Ale najdziwniejsza sprzecz· 
ność w tym zachodzi, że gdy autor Prelekcyj wiadomość tę podaje 
jako powód nienazywania Ktutaków Łemkami, autor Geografii 
Galicji (Tatomir) tę samą wiadomość podaje w sposób, jak gdyby 
była jednym z powodów nazywania ich Łemkami. 

Siedziby Kurlaków wzdłuż Niskiego Beskidu, poczynające się 

u źródeł Ropy, nie dosięgają źródeł Sanu. azwa Czuchońcy między 
ludnością górską ani jest znana, ani używana. Wierzchniej sukni 
noszonej przez Kurtuków nigdzie czuchonią nie nazywają. Niektóre 
wioski nad Osławą mające używać w mowie słówek nem lub leż 

w znaczeniu 'tylko' nic są znane. Mieszkańcy dziesięciu wiosek 
w kolanie Wisloka - od Gwoździanki do Czarnorzeki - góralami nic· 
są. 

Ten cały szereg twierdzeń moich popi ram kilku obszcrniejRzymi 
uwagami. Przynależność do rodów góralskich przyznaną być może 
tylko według właściwych każdemu z tych rodów ubiorów. Otóż 
według tej normy siedziby Kurtaków, poczynające się u źr6deł 
Ropy .wzdłuż stoków Niskiego Beskidu, ciągną się tylko po źródła 
Wolosatki, pierwszej rzeki od lewego brzegu do Sanu wpadającej, 
wsie bowiem Slanki, Bcniowa, Bukowicc, leżące w dorzeczu Sanu 
i w pobliżu jego iródeł, w Prelekcjach W. Pob mylnie policzone 
zostały do Ktll'taków. Mieszkańcy tych wsi nie no zą stroju :E ur1a· 
ków, ale chodzą w sierakach, podobnych do tych, jakie noszą ich 
wschodni sąsiedzi, Bojki, do których policzyć ich wypada. 

(Tzw. w ie wołoskie zakładano]! w cyrkule sand ckim, sanockim 
(najwcześniejszy z przywilejów na prawo wołoskie jest dla wsi 
Ustrzyk [z] r. 1509, najpóźniejszy dla wsi Poławy, ] 572 r.) i sam
borakim (wieś Wiczów). 

[W g l raińskieg0]2 osadzenie na prawic wołosl im była Lo dziesię
cina od bydła, owiec itd., a nie robocizna lub jakie inne obowiązki, 
jak twierdzi Stadnicki3• 

1 [Fmgmcut rcc nzji pracy A. Studniekiego O wsiach tak zwanych wołoskich .. · 
.,Biblioteka \Vnrszawska" 1851 T. tl s. 167. Rcc nzja poclpisam1 jcsl kryplouimcm 
L.] 

2 E. l minski [Wolochy, pierwsi osacZnicy ... Strony cytowanego tekstu nic udało 
się tlstalić z powodu braku odpowiedniego numeru .,Ruchu Literackiego" z 1878 r.] 

8 
A. Stadnieki [O wsiach tak zwanych wolosl.ich ... s. 8]. 

2 - Sanockie-Krośnieńskie 
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Długoszl W ołochów tych naszych wywodzi od łacińskich W olsków! 
[O cytowanej książce pt.] O wsiach tzw. wołoskich (przez hrabiego 

Stadnickiego) czyni także wzmiankę p. L. w "Bibliotece Warszaw
skiej"2, gdzie atoli i on powiada, że co do wsi na pnwie wołoskim 
osadzonych, nie wykazuje autor dostatecznie różnic między tymi 
wsiami i królewszczyznami i [nie wyjaśnia], czy pierwotni osadnicy 
tychże istotnie W ołochami byli. 

Leszczowale 

An[no] 16053• F(e]r[i]a 5 poot S[ancqae Dorothe in castro4 Pre
misle. Donacya od Zboroskiego Aleksandra Klmatowi Eustachemu 
czyniona w Przemysin na dobra Zwiniacz, Leszczowate, Strwiązyk, 
Romanowa i Mackowa Wola (donacya i cessya). 

An[no] ] 638. Generosus Georgins Komceki sortes certas post olim 
g[ene]rosus Joanes [!J et Stanislaum Kunaty jure naturalis succes
sionis dcvolu tas in bonis Dzwiniacz, Leszczowate, Strwiążyk, 
Mackowa et Romanowa Wola so[r]tes in terro. Sanoccnsis5 gcneroso 
Joa[n]ni Olf;}dzki Czuryło donat6

• 

(Annol 1641. F[cria] D[ominica) Laetare, Leopolien[sif. Gener
[osus] Joan[n]es Czmyło Olędzki, g(enerosi] Joan[n]is Czm'Yło Olędzki 
ftJius, generoso .Nicolao Ossolinski bona Zwiniacz, kniaztwo I.esz
czowate, Strwiążyk, Romanowa et Mackowa Wola donat. 

[Anno] 1671. Dekret ziemski Sanocki między Korneckim i OssoHń· 
skim z mocyą do Trybunału o też dobra. Z tej mocyi w Trybunale 
stanęła kondemnata na Ossolińskim, z której kondemnaty nastąpiła 
egzekucya oraz [c ]xtradycya tych dóbr. 

[Anno] 1679. Georgius de Tęczyn Ossolinski, Cap(itancus] Petric-

1 [Jana Długosza kono~tika krakowskiego Dziej6w pobltich ksiąg dtMtwścio. 

Przekł. l . Mecherv.yńskicgo. T. l Kroków 1867 !l. 33.J 
2 [Zoh. przypis l nu s. 17.) 
8 fH.kp. uieznunego autorn, cały tekst pisnny niewyrminie i nicstnrarmic, n liczne 

błędy dowodzą, że autor słabo zuał łacinę.] 
4 (W rkp. raczej: "in custi".] 
5 ['fu nnsLępuje W'fl'llZ nicr·zytclny; nie wykluczone: "cum".] 
8 [Wyruz .,donat" nupisnno nn środku osolmcj linii; nie wykluczone, że należy 

on do następnej krótki"j notatki, słabo czytelnej i skrdloncj przev. autora.] 
7 [Zapis słabo czytelny; może ,.Leopoliens" lub "Leopoliem".J 
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[ oviensis] Mag[ni.fi]co Constantino Ossolinski, fratri sui patrueli 
bona sua, viilam Mackowa Wola donat. 

[Anno] 1680. Bona Zwiniacz, Leszczowate, Wola Romanowa et 
Strwiązyk divisione sibi erga fratrum cessa, donati[oJ cujus in castr(o] 
Sanocensis [!]. 

[Anno] 16811. 
[Anno] 1701. G[ en ero ]sl.H! Ni colans 0Asoliński, pinccrna Laty· 

czowiensis, ol[im]2 M[agnificiJ Constantini Ossolinski, Capitt(m1 i] 
Żydaczowicm;is filius suo [ !] et gcnct·osac B arbarac de Kami011ki, 
couso1·tis suac- gencro~o Basilio Ustrzycki, Vcnatori CiechacinenAis 
[!J bona Lcszczowatc, Zv.iniacz, Stl'wiąz)k, Romanowa Wola et 
Mackowa Wola donat. Cujus in castro Sanocensi [ ... ] F[cria] 2 [ ... )3. 
1724 oblata. 

[Anno] 1724. Między WW. Mikołajem Ustrzyckim, podRtolim 
żydaczows1 im, dóbr wsi Zwiniacza i Romanowej Woli dziedzicem 
z jednej, a JMC }lanem Kal'olem Kl'assowskim, miecznikiem żyda
czowskim z dn1giej Rtrony, spisany re ignationis kontrakt, którym 
WJMC pa11 Ustrzycki4 Zwiniacz i Romanow[ą] Wol[r] za sumę 
55000 zł pol kich p[anu] Karolowi Kras ow kiemu sprzedaje. Eotlem 
in castro Sanocensi~:> [!] Krassawski intromissus. 

[Anno] 1737. 24 stycznia w Przemysłu kont1·akt resignationis 
między wielmożnymi ichmość pany Bazylim z nihowa Ustrzyckim 
(syn Bazylego, łowczego wschowskiego ), stolnikiem ziemi przemyskiej, 
dóbr wsió"' Leszczowatego i Woli Mackowoj dziedzicem, tudzież woj
tostwa we w, i Ładynie w ziemi przemyskiej zostającego według pra
wa swego possesorem z jednej, a wielmożnym ichm[ość] panem 
Marcinem z Krainki Kraińskim, łowczym sieradzkim z d1·ugiej, 
strony staje w niżej opisany sposób wyżej wyrażonych dób1· kon
trakt i w niczero v. iecznemi czasy nieodmienne postanowienie <l6br 
Leszczowate i Wola Ma kowa za nmę czterdzieści i trzy tysiące, 
wojtostwo zaś łodynskie za sumę pięć tysięcy constituti prccii 
złotych polskich. 

1 
[W tym miejscu aulor pozoslawił puste miejsce.] 

2 
[W rkp. "Oll".] 

3 
[Krótki, nic odczytany zapis, zapewne 2 wyrazy. l 

' [Przed "Ustrzyrki" skreślone "M".] 
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Romanowa W ola1 : od Dzwonowskich na Mroczkowakiego Ksawe
rego. Dzwiniacz od Dzwonowsk[lch] nabył Antoni Załęski, od tegoż 
Kajetan Włoszczowski [?], Kunegunda z Lepkowskich Rossowska. 

Do 1605 r. Loszezowate posiadał Aleksander Zborowski2• 

Po 1605- Eustachy Kunat; po nim Jan i Stanisław Kunaty. 
1638 - Nabył Jan Czuryło Olędzki. 
1641 - Od Jana (syna) Czuryły Olędzkiego na[był] Mikołaja 

OsRol.iński. 

1701 -Bazyli Ustrzycki nabył od Mikołaja Ossolińskiego, syna 
J onstantego. 

1724 roku od Mikołaja Ustrzyckiego Dzwiniacz i Romanową Wolę 
nabył Krassowski Karol. Majątek ten przeszedł następnie na 
Dzw onowsk[ich ]4 • 

1737. Od syna tegoż Bazylego Ustrzycl iego nabył Marcin Boni
facy Kraiński Leszczowale z Wolą Mackową za 43 000 zł[ o tych] 
po1s[kich]. 

Ogólna charakterystyka. Cechy fizyczne i moralne 

Sanok 

Dodatek do "Gazety Lwowskiej"5 mówi: (Rozbójnikami było 

l wielu górniaków ruskich w Karpatach). W opisie parafii Liska 
w w. XVII zwani są ludem dzikim i do łotrostw nawykłym: "ferus 
et latrocinis assvetus" (MS Cons. Prom.). Dowodzi [tego] pozwolone 
przez ustawy krajowe ziemiom przemyskiej i sanockiej trzymanie 
milicyi, smolalcami zwanej. Dotąd w Poktteiu dla bezpieczeństwa 
podróżnych między Hucułami rząd s t mży wojskowej zwykł pozwalać. 

Górniaki ruskie ubiorem swym bardzo się zbliżają do Węgrów po
granicznych, mowa ich nawet przez związek z Słowakami węgier-
r;kimi jest zepsuta. · 

1 [~olalka dopisana na mar{.(iucsie knrLy. Brak daLy.] 
~ [Na mnrgineHie nolalek odnoszących siQ do laL 1605- 1701 zapis: "Dobra 

Zwinincz, Leszc~owate, SLrwiązyk, Romanowa i Mackowa Wola".] 
s (Może "Nikołaj"?] 
4 [Notatka dotycząca r. l'/21 dopisana na marginesie.] 
6 [Gorało galicyjscy w picnvszoj polowie naszego stulecia. "Dodatek (Tygodnio· 

wy]" przy "Gazecie LwowskiE'j" 1857 nr 11 i 13. 
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Co do przemysłu, pracowitości i gospodarstwa niewiele się od 
krakowskich różnią, ale wiele od nich są biedniejsi, [jako] dalej 
odsunięci od Podgórza, obfitego w urodzaje ziemi i możnego dostar· 
czyć im dobrze płatnych zarobków. Górniaków ruskich bliższe oko· 
lice równiejsze, mało on gór lepsze, wesprzeć ich nie mogą ani rękom 
ich nic dostarczają zarobku. U Węgrów winobranie, dokąd wybiegają, 
za krótko trwa, aby mogli za nagrodę swej pracy opatrzyć się 

w sposobność wyżywienia siebie i rodziny przez zimę. Wiele między 
nimi jest tkaczów, cało wsie niektóre od tkaczów tylko są osiadłe, 
często w jednym domu po trzy i więcej bywa warstatów, ale rzadko 
taki, który by tyle był zamożny, iżby miał własny fundusz na kupno 
przędzy. i, którzy go mają, znaczne ) z swego rzemiosła ( zyRki 
odnoszą, zwłaszcza ci, którzy cieńsze płótna wyrabiają. W ogólności 
zaś ten górniak za bogatego jest miany, który ocl zbioru do żniwa 
na żywność dworowi lub Żydowi dłużyć się nie potrzebuje. 
Większa część daleko chlebem owsianym żyje, który, iż prędko 

czerstwieje, przeto pospolicie placki takowe na trzonie lub w pot•iele 
świeże codziennie pieką. 

aly swój majątek w bydle pokładają, a iż tyle paszy nic mają, 
aby je wszystko przezimować mogli, przeto część jego w jesieni 
zbywają, a na wiosnę udają się w równiejsze okolice i ilme zakupują. 

[powiat hrzozowski] 

Czasopismo "Nowa Reforma"l, mówiąc o zakładaniu kółek rolni
czych, które by pouczały włościan i pomoc im przynosiły, 1nzyta· 
cza wyjątek z listu pewnego proboszcza z powiatu brzozowskiego, 
który opisując smutny stll.ll ludności tamtejszej okolicy, powiada: 
"Wśród takiego składu rzeczy (w jakim lud się tam znajduje} po· 
trzeby zaradcze są wielkie i rozliczne. Aż litość bierze patrzeć, 
jak ten biedny chłopek jest wyzyskiwany. Nic widziałem w żaduej 
okolicy takiej biedy, jaka tu jest u włościan. Nigdzie może w calej 
Galicyi tak chłop nędznic nie żyje jaktu-pod każdym względem, 
bo i co do pożY"vienia, i co do mieszkania, i co do ubioru. Barszcz 
owsiany to jego jedyny specjał; chleb czarny prawie z otręb6w; 

1 f\! c wskazanym przez Kolberga błędnie m 5. "Now('j Reformy" z l 883 r. 
artykułu tej treści nic udało się odszukać.] 



22 

mieszka iście w kuczy, jak tu pospolicie chaty nazywają. Stajen 
wcale nie mają, bydło więc razem z ludimi [mieści się] w nędznej 
izbie. Łóżko jako rzadkość tylko dostrzec można w chałupie, dzieci 
do piątego lub szóstego roku nago chodzą itd". 

Potok 

Cza<>opismo "Nowa Reforma"1 zamieszcza list spod Odrzykonia, 
w którym powiedziano: 

Jesteśmy w wiosce, że tak się wyrażę "karmazynowej" i na wskroś 
pohkiej (Potok). Jest w niej kilku bardzo bogatych kmieci, a pięk
nych nazwisk cały hufiec: Leszczyński, Zawisza, Dttnin, Wójcicki, 
Moraw:'!ki itd. Bądźcie więc panowie chapeau bas! Na pierwszą 

etnograficzną wystawę warto by stąd pociągnąć kilka interesujących 
okazów. Typy,jak Morawski i Wójcicki, są to typy takich kontuszow
ców, że już dalej nic idzie. Leszczyń<>ki jest największym luminarzem 
wsi całej: pisze wybornie, wyraża się bardzo ładnie, zna też dobrze 
język niemiecki; gospodarz wzorowy, praktyczny, jest radnym gminy 
i prawdziwie i "zczerze na mlugi jej oddanym; dostatni przy tym, 
a co jedynie własną tylko pracą i zapobiegliwością zdobył. Toteż 

prócz kilku lichych wyjątków w gminie wszyscy otaczają tego 
radnego szacunkiem i zaufaniem, a gdy rok temu chodziło o wybór 
członka do r.ldy powiatowej krośnień~kiej na miejsce śp. Ignacego 
Łukasiewicza, mimo agitacji przedwyborczej ze strony pewnej 
koterii za panem I. T., włościanie obrali jednogłośnie Leszczyń
skiego. Wiedlieli dobrze kmiotkowie, zdrowym kierowani rozumem, 
komu swe sp•·awy powierzyć. 

Nie wzbudza się zaufania w chłopku, jeżeli mu się każe stać 

o tysił!C krok6w od siebie z ugiętym karkiem, a gdy go się zobaczy 
(choćby z innej był wai nawet) przechodzącego z daleka z czapką 
na głowie, woła ~ię: "Nie wolno przez mój dzied:.~iniec z nakrytą 
gluwą przechodzić". Ta nieufllOHĆ, ta niechęć łttdu do dziś trwająca 
ku ~'Zlachcic, to tylko owoc podobnego sposobu obchodzenia się 

z nim. T clzi4 za tę nieufność, za tę podejrzliwość jego, nie wolno już 
nawet doń się zrażać, bo kto bezątronnie zbada niedawne jeszcze 
sto"'tmki dworów z wie3niakarni, ten dla tej podejrzliwości wyrozu· 

l [Janina L. Z pnd Odrzykonia. "Nowi\ Reforma" 1883 m 59.] 
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miałym będzie, choć, bez za-przeczenia, boleśnie ona nieraz uczuć 
się daje!- i jest do tego posuniętą stopnia, że częstokroć wieśniak 
obdarzony od dworu różnymi dobrodziejstwami, powiada sobie: 
"Oj, w tym musi być jakaś podrywka". Wszelką jednak nadzieję 
mieć można, że bylebyśmy już raz szkółkę w obydwu gminach 
i dobrych nauczycieli mieli, to oświata raźno pójdzie, a z nią 
ślady niechęci i nieufności do dworów (te naturalne następstwa 
poddaństwa) zniknąć do reszty muszą. Byle tylko i dwory także 
o jeden krok więcej ku temu uczyniły. 

Sprawa szkol) pomału niestety idzie, bo gminy niechętnie pie· 
niątłze składają, gdyż z wyjątkiem zwyż wspomnianego Leszczyń· 
skiego, a dalej wójta z Potoka: Błaszczyka, i Kędry, byłego wójta 
Turaszowic, bardzo wykształconego włościanina, i niektórych jeszcze, 
ogół Potoczan i Turaszowian niechętnie patrzy na szkolę, nie rozu
mie j j potrzeby. 
Dążeniem naszym być powinno: dać ludowi oświatę właściwą 

i praktyczną, oświatę, która by go nic odwodziła od roli, ale przy· 
wiązywała do niej. Lecz jakie by i nic były szkoły, nic dodatniego 
nimi ię nie osiągnie, jeśli i z dworami stosunek włościan, a racz j 
stosunek dworów z włościanami odpowiednim nie będzie. Rozma· 
wiając często z ludem tutejszym, coraz bardziej przekonuję się, że 
byle tylko odrzucić od siebie jakieś przedawniale uprzedzenia, to 
i wymiana myśli z nim nie jest bynajmniej pozbawioną uroku 
i prawdziwej umysłowej przyjemności. Dużo w jego zdaniach spot· 
kasz delikatniejszego poczucia, a oryginalne, dosadne, pełne prostoty 
wysłowienie. i zapomnę nigdy, jak jedna sąsiadująca blisko z dwo
rem gosposia przyszła do mnie (chwilowo zastępowała mamkę mej 
córeczce), usadowiona w wygodnym fotelu, przy filiżance herbaty, 
rozgawędziła się ze mną i rzekła: "Jnka to szkoda, gdy matka sama 
dziecka karmić nie może, bo to taka przyjaźń wyradza ię wtedy 
między matką a rlzieckiem". 

ieraz też uśmiać się można, słysząc trafne porównanie i dowcip 
tego ludu. Jedna prosta dziewczyna, zapytana, jak się jej pani 
N. ~. podoba, odpowiedziała: "Ta pani tylko z tyłu przystojna" -
i rzeczywiście pani owa bardzo brzydką była, tylko wzrost ładny 
miała. Chłopek uasz jest i psychologiem, moralistą, nieraz głębokim; 
gdy się gniewasz na niego, wie dobrze, że najlepiej za to chłodem 
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i obojętnością się wypłaci, i powiada wtedy: "Dziękuję bardzo panu, 
że się na mnie gniewają". 

Rymotwórstwo także tutaj L1·ochę u ludu kwitnie. Gdy np. wesele 
jedzie, a tak zwani "swaci" i "swaszki" {drużbowie i druhny) wyśpie
'rują, to niejedną podobną okolicznościową śpiewkę słyszeć się 

zda1·zy: 

U naszego pana . . . ego l 
l :przed sienią: l 
jabluszka się czerwienią. 

l 

A najbardziej się czerwieni 
u naszego pana , . . ego, 
czerwieni się, czerwieni, 
to co w ki szcni, w kicszcni2• 

im z tego zakątka was wyprowadzę, zawadźmy i o historją. 
Potok to miejsce legendowe; należał niegdy8 do Oświęcimów, 
a Oświęcimówna, jak podanie niesie, tutaj miała swego żywota do
kollnć. Malinowa Góra, do Potoka należąca, a którą też i Wincenty 
Pol wspomina, miała być niegdyś widownią bitew ze Szwedami; 
jeszcze do niedawna znajdowano tam odłamki tarej zbroi, kul 
i tym podobnych rzeczy. 

Ruiny odrzykońskiego zamku, jakby skrzydła orle nad nami się 
wznoszą i. mimowoli dusza w przeszłość się zamarzy i ilustruje 
to zwaliska Machnickim, tym królem Zamczyska, i bieg myśli 

z lotną muzą, muzą Goszczyńskiego, unosi się gdzieś w przestrzeń, 
w dal, w chmury ... 

[Kulaszncl 

"Tygodnik Ilustrowany"3 przy opxsxe wsi Kulaszne, w górach, 
mówi: Lud tu rusiński, potulny, pracowity i ubogi. Mężczyźni 

ubierają się podobnie jak górale zachodniej częśri :F arpaL, tylko 
mniej wytwornie i nie tak malowniczo: brunatne ich sukmany są 
nadto ozdobiono u kołnierza długą fre11zlą i chwastami (kutasami). 
Kobiety no~zą na głowach białe chustki i rozpuszczają na ramiona 
włosy, zarówno mężatki, jak dziewczęta. 

1 [Tu winno być podam• odpowiednie nazwisko.] 
2 Tj. czerwony zloty, dukat. 
3 [S. op. cit. "Tygodnik Ilustrowany" lh81 nr 311. [Fragment artykulu.] 
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Są także w Kulasznem dwie osady Cyganów, bmdnych i leniwych 
jak wszędzie, natrętnie upominających się o jałmużnę. Jeszcze 
kobiety cygańskie chętniej pracują niż mężczyźni; zdarza się np. 
widzie6 dwie Cyganki piłujące drzewo, a Cygan przygląda się tej 
1·ohocie, paląc spokojnie fajkę. Kobiety lubią także namiętnie 
tytuń i p1·oszą o kawałki cygar. Przechowali swój język cygański, 
który jest ten sam co i Cyganów litewskich. Siebie nazywają Rom; 
Bóg po cygańsku Mrodel; mężczyzna gadziu; chłopiec rakloro; 
dziewczyna rakli; pan akaraj; ojciec dani; dom cher; pies rykono; 
drzewo kaszt; głowa szero; ręka wast; noga pindro; pieniądze lowe· 
itd. Niektóre z tych wyrazów dowodzą pochodzenia Cyganów 
z Indyj i należenia ich do szczepu indoaryjskiego, gdyż są pokrew
ne odpowiednim wyrazom sanskryckim, greckim i słowiańskim (jak 
na przykład z wymienionych wyżej: alcaraj, szero, wast, pindro). 
Mają też swoje piosenki, ale ich znaczenia sami już zapomnieli~ 
gdyż nie mogli mi przetłumaezy6 następ11jącej piosenki: 

2 

Aj, mor e, mot e 
so tu kiergeł, 
łacze per kiergeł, 
namo, narne, 
ozosze famo 
Czukanos. 

[Obrzęd zwany lwty]1 odbywa się tak, o ile o nim wiedzie6 można, 
gdyż wobec cywilizowanego świata nigdy się nie odbywa: skoro 
kto umrze, układają go na ławie pod oknem, i schodzą się wtedy 
do chaty ludzie, . a najwięcej młodzieży z całej wsi; ci nie smucą 
się, lecz owszem weselą i potąd różne wyprawiają ftgle, aż niebosz
czyka strącą z ławy.- Za próbę ich języka niech służą następujące 
słowa: 

"Szatuj maj, ue hwar dareDlllo, człoweku ue darmowaty, łem 
rohyty. Ja znaiiu, że maiiu na toto rozum, szczobym ne darmowau. 
Cy zuesz, że łem hłupyj ne chocze rohyty. Sły ruky mesz, rob". 
[W tłumaczeniu]: "Pilnuj hardziej, nie mów daremnie, człowiekowi 

1 [Ciąg dalszy tekstu z s. 14-15; por. przyp. l na s. 1.) 
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nie próżnować, lecz robić. Ja wiem, że mam na to rozum, żebym 
nie próżnował. Czy wiesz, że tylko głupi nie chce robić. Jeśli ręce 
masz, rób". Rozmaity [znaczy tu] ładny. 

W pieśniach najstarszych, jeszcze nie rymowanych, tj. kolędach, 
ściśnionych słów nie ma, lub zabłąkały się w nie aż później. I tak 
w kolędach jest: śpiwaju, maju, daju, ale nie: śpiewauu, mauu, dauu. 
W kolędach są wzmianki o turach, sobolach, siwych jeleniach, 
~hociaż dzisiaj już i w górach jeleń jest rzadkością, jako nie był 
przed 60-70 laty jeszcze nawet na podgórzu, a mianowicie nad 
rz[ eką] Strwiążem, nade wsiami Krosieńkiem (Korosno) i Smol
nicą, gdzie w lesie Kozińcem zwanym były całe stada jeleni, które 
wybiegały częstokroć na zamarzły Strwiąż w takiej ilości, że chłopi 
nieraz kołami je zabijali. 

Czyli w górach jest więcej przesądu jak na podgórzu i na dołach, 
trudno mi oAądzić. Wiem jednakże, że w nich jest mniej l'eligijnych 
(chrześcijańsko) praktyk; jakoż żadnej kościelnej kolędy ani innej 
kościelnej picśni góral nie zwykł śpiewać, zostawiwszy troskę o to 
wszystko popom, których już dzisiaj niemieckimi popami nazywa. 

Górala rnskicgo od Jaślisk (własności biskupów przemyskich 
ohrz[ądku] łacińskiego) aż poza Turkę ku Bolechowu należy poczy
tać za lud jeszcze bardziej rolniczy aniżeli pasterski, chociaż już 
i tutaj rolnictwo nieosobliwie odpowiada, zwłaszcza nie mając 
znikąd poparcia. Dalej na wschód lud jest już przemagająco paster· 
skim, zaczero rlzikszym, dlaczego też pokąd to być mogło, zasilał 
znacznie zastępy opryszków, których dopiero rządowi austr(iaekie
mu] systematycznymi a ciągłymi usiłowaniami wytępić się udało. 

Proci~ne 

Z rana, powstawszy z posteli, myją się, a później mówią pacierz, 
przeżegnają Rię (perechrostyt sie), pah1 ogień i gazda idzie w pole, 
a ona idzie rloi6 krowy; czeszą się tylko w święto, a co niedziela 
włosy 8marują masłem. Bieliznę zwykle ·raz na tydzień zmieniają, 
a piorą ją w początku tygodnia w potokach, używając pralnykal, 
powszechnie znanego. W poniedziałek moczą i piorą, we wtorek 
prasują (lcaczat'). 

1 (lub:] prajnyka [W tekście nad i pod l dopisane j.l 
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c[yrkuł] jasielski 

"Czas" krakowski1 zamieszcza wiadomość następującą spod 
Krosna: 3. czerwca. W Zielone Swiątki przybyłem po południu 
z Krosna do Wzdowa, własności pp. Ostaszewskich. W całej wsi ani 
ducha żywego, wszędzie pozamykane (domy), ba, nawet i karczma. 
Po długim nareszci"' błąkaniu się zdybałem staruszka siedzącego 
w ogródku; od tego dowiedziałem się, że wszyscy bawią od rana 
w lesie, bo dwór sprawił dzieciom wzdowskim majówkę. Chcąc się 
widzieć z nauczycielem, a nadto zdjęty ciekawością, udałem się 

w kierunku wskazanym. Zaledwie wyszedłem na pagórek tuż :r.a 
dworem, ujrzałem podlasem gromadkę ku wsi zdążającą, i wkrótce 
cała kompania dziatek z nauczycielem na czele, śpiewając wesołe 
piosnki, dziewuchy świątecznie postrojone, gospodarze i gospodynie, 
zmierzali do dworu. Przed bramą oczekiwał ich dziedzic, któremu 
wiek sędziwy wzbraniał wziąć udziału w całodziennej zabawie. 
Na dany znak wyszła pani z gośćmi. Dwaj synkowie pp. Ostaszew· 
skich i synek p. B., po chłopsku ubrani, wyszli naprzeciw szkob1ej 
dziatwy i witając ją z uśmiechem, oddali pierwszej parze dwa 
korowaje ugarnirowano pomarańczami i innymi łakociami. Stąd 

ruszyło całe towarzystwo przed dwór i przy muzyce artystów wzdow· 
skich rozpoczęła dziatwa szkolna pod przewodnictwem synów 
pp. O. skocznego krakowiaka. Cało koło taneczne stawało kilka· 
krotnie przed państwem, pierwsza para śpiewała krakowiaka zasto; 
sowanogo do okoliczności. 

Po krakowiaku za1n-osil p. O. dziatwę i wszystkich obecnych do 
pobliskiego gaiku. Tu ukazała się córka p. O. z wielką opałką pełną 
obwarzanków brzozowskich, sławnych w ziemi sanockiej. Dzie· 
dziczka niosła szklanki i garnuszki, dziewki i parobcy kosze z buł
kami, mleko w saganach i garnkach. I jakoś naraz wszystko ucichło; 
gdzieś spojrzał, wszystkie ławki obsadzone. A cóż robi gospodarz 
Riwowłosy? Ten prawdziwy i niezmordowany nauczyciel ludu 
uwija się znowu kolo swoich chłopków. Nala~szy kielich wina, 
przemawia do nich mniej więcej tymi słowy: ,,Dziś mi już nic nie 
brakuje, jestem najszczęśliwszy z lndzi, gdyż wy mnie kochacie, 
kochają mnie dzieci wasze! O, gdyby tylko Bóg dopomógł wychować 
-- -

1 
[J. M. Z pod Krosna. 3-go czerwca.] "Czas" 1872 [m: 12]. 
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to młode pokolenie na ludzi użytecznych Bogu i ojczyźnie; lecz do 
tego potrzeba nam oświaty". 

Na to odpowiedział wójt gminy, Pelczarski: "Ile kropel w tym 
kielichu, niech tyle lat życia udzieli Bóg Panu, Pani i dzieciom 
waszym, abyście z nami żyli i nas uczyli! Wiwat, niech żyją pp.Osta
szewscy!" 

I znowu potok łez wylały źrenice ludu dla nauczycieli swoich. 
Po skromnej, ale serdecznej uczcie udali się wszyscy do dworu; 
tam w kapliczce odmówił ks. kanonik z Jasionowa litanię, po czym 
rozeszli się wszyscy do domu, błogosławiąc dobrodziei swoich. 

Bóhl'ka (Cómn i Bliższa), Solina, Myczkowcc, Zwierzyn 

Kradzieże są rzadkie, lecz zdarzają się rozboje. Ufność jednak 
tak wie1ka, że zostawiają drzwi tylko na skobel zamknięte, które 
każdy otworzyć może. Zapytany włościanin, dlaczego drzwi nie 
zamknął, gdy wyszedł w pole, i co będzie, jak kto obcy wejdzie 
do jogo chałupy, odpowiedział: "N o, to sobie spocznie i pójd~~:ie". 
Nic pojmował bowiem, ażeby cośkolwiek kto mógł z chyży bez 
jego wiedzy zabrać. 

[Sanockie} 

Wójcicki1 mówi o rozbójnikach. Wolf był to .rozbójnik Żyd, 
głośny około r. 1798 w Sanockiem. Miał on swą bandę, i podobnie 
jak o innych zbójcach, opowiadano o nim czyny odwagi i pewnej 
szlachetności w postępowaniu. Schwytany przez Rojnika, lubo się 
wymknął, wypatrzony jednak i zabity przezeń i pachołka został 
w żydowskim clomku jednego miasteczka. 

Le~zczowat.c 

(Wiodą] częste spory z sąsiadami; z małpą (mapą) w ręku [trzeba] 
rozsądzać ich 1uetensj , szczególniej zatargi o granice (miedze). 
Więcej niż [u Żydów]Z jest [u nich] częste zbyteczne świętowanie. 

Prawo o pijańs t,wie {petycja p. Edmunua Kraińskiego) [okazuje 
się] h z~:~kuteczne, bo mniej ~v karczmach 11iż pokątnie [picie alko· 
holu] się odbywa: na wese1ach, chl'Zcinach itd. A sądów mulo. 

l K. W. Wójcicki Staro gawę(Jy [i obrazy]. T. l [W nrszawn l B40l s. 277- 301. 
2 [W rkp. Kolberga: ":Zydzi".] 
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I .. ud biedniejszy niż na Pokuciu. 
[W rozmowie z obcymi starają się być uprzeJiru, mowtą np.] 

"Szinowawszy honor panski", "z przep1·oszeniem jegomości"
[gdy używają nieprzyzwoitych słów, np.:] "Nemeć wieprz, swynia" 
itd. 

B6brka 

Są nadzwyczaj drażliwi na nieprzyzwoite słowa. Gdy mówią 
z panem, to często dodają: "Z peroproszeniem panskiem", "Szanując 
honor pański". 

Gdy ktoś ze dworu jedzie pojazdem lub bryczką, wszyscy spoty· 
kający go włościanie, nawet dzieci i pastuchy, ręką się kłaniają 

nisko do ziemi. 

Bóbrka 

Taniec. Jest zwyczaj, że gdy dziewka odmówi parobkowi tańca, 
a pójdzie w ta]LCe z innym, to ten pierwszy, odpalony i obrażony, 
przynosi i daje jej do ręki miotłę, żeby z miotłą poszła tańczyć. 
Dlatego też rzadko się odmowa zdarza, ho dziewka nie wie, co po· 
(}ząć ze w tydu, gdy ją takie upokorzenie spotka. 

ll6brka 

Zawitka jest to dziewczyna upadła, którą zawija w zawilkę baba, 
jakoby mężatkę. 

Rusiny-J ... emkil 

W horistych storonach okruhow Sandeckoho, Jaselskoho i czasti 
Sanockoho żyje narod po wierie, obyczajaro i hicsiedie nam sople
mennyj, okotorom my odnak weśma mało znajom. Narod sej uskim 
pasmom po pod Beskid tiahnuczyjsia, z odnoj storony s Rusinami 
uhorskiemi, z druhoj że z Polakami (Mazurami) hraniczaszczyj, 
zowiesin sam Rusniakami, proczim-że Rusinam izwiestnyj pod 
imieuem Łemkow. O Hucułach, Bojkach, o ich imicni, czislennosti, 
oObyczajach, umstwiennych i tielestnych swojstwach i udobnostiach 

1 
A. L Torun'~kij Rusiny-Lemki.Zorjagaliclcaja [jako album na god] 1860. (VL'vov~ 

1860 s. 389-428.] 
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użo mnoho pisali, to w oteczestwiennych hdekotorych tworenijach, 
to w inoplemennych czeszskich i }lolskich. O Łemkach-że, kromie 
skudnoho wspomnenija toho imieni i obstojatelstwa, szczo w poroin
nutych troch okruhach Rusiny nachodiatsial, prawie nijakoho 
bliższoho ne imiejem izwicstija; a odnak luhopytno znati żitelej sich 
miestnosti, proischożdenije, istoryju, ich predanija, nrawy, swojatwa 
i stepeń proswieszczcnij a. Ja predprinial sobie perwyj kroi k semu 
sdielaty, predłahajuczy ne połnoje, no wiernoje o sem narodie 
izwicstije. Mnoho nedostatkow i nesowerszeństw najde czytateł 

w predleżaszczem opisanii, no ja sam dołżen soznatisia, szczo ne 
lloducsn czitatelu szczoś sowerszennoho, ponoże k tomu skudnost' 
srcclstw, otclalenije i dażc w1·cmia 110 dozwalajut, no toje, szczo 
podnesu, po priczynie swojeho preclmeta, otnosiaszczohosia k wietwi 
narona ruskoho -- lubopyt.nym budo. I tak w t>rcdleżaszczom, 

korotkom obo:.>.ricnii żitia Łcmkow dam izwicstie o ich poselenijach, 
proischożdenii, drcwnosti, a potom pernjdu do izłożcniju żitija 

domasznjeho i otnoszenija ich na wni k plemenam sosiedJ1im. 
Prisowokuplu izwiestijc o ich obrazowanii, ponijatiach, obyczajach 
i zaniatijach i postarajuś ohznukomity ruskoho czitat la s ich 
bicsiecloju, kotoraja ruskoju jest', ruskoju zowiesia, <'hotia po czasti 
isporczemt i ot halicko-rullkoho narieczia hłasoudarenijem znaczn() 
rozliczna. 

Rusiny-Łemki żyjut po ohoich st01·onach Beskida w Haliczynie 
i Ulwrszczynie. Besieda, obyczai i imja sut odnoj i druhoj storonie
małyi tylko izjawszy peremieny- obszczyi. My odnak obraniczym 
sin liaz na Łemkow halickich, ostawliaja inomu komu pochwalnyj 
tmcl opisania żyzni Rusinow-Łemkow uhorskich, chotia dodaty 
nużno, szczo pod imieniem Łemkow wsehda tylko halickii rozu
miejutsin. 

1 lzwit·stije o dr1•wnosLi ;Lemkow w obiLeli ich poda) h. Z11brzycki w swoirh 
hrosznral'h; Rys do histuryi noroau ruskit•go w Galirji [i hierarchii ct•rlrhwnl'j w lemże 
Krdlcstwic] (Lwów 1837) i w (pracy]; Granice miedzy ruskim i polshim narodl'm 
w Golicji (I,wów 1849). W ,.Wicnku" II-oj czabli z l10da 1847 lUlChodi.tsia Lokoż 
sku,hwjc izwiestic o Łem1.arh. A. J. T. LPrawdopodob11ie dwclzi tu o Viinok 
Ru.~inam nn obzinki, książkę zbiorową wydoną przez Iwona F. Holowockiego 
w Wicdniu w 1847 r. (cz. I tomżc 1846 r.) Dmkowane w uicj były również 

proce JakuLa F. Holowackicgo. Do pul>likacji tej nie udolo się dotrzeć.] 
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Lemki halickii, iduczy ot zapada k wostoku, zanimajut uzkuju 
smuhu podkarpackoj okrestnosti, naczynaja ot horodka Piwnicznoj 
na Popradie. Za Popradom czetyre tylko sut seła: Szlachtowa, Ja
worki, Bieła Woda i Czorna Woda-pod samym Beskidom, samoje 
uzońk.ojc pasmo meż Mazurami i Rusinami uhorskimi. Ot rieki 
Popuda naczynaja zanimajut oni szyrszuju p1·ostoroń, kotoraja 
czasom snow bywaje uzszoju, czasom szyrszoju po swojstwu hor. 
Hranicy w sliedujuczyi sposob naczertaty by możnoJ: zapadniuju 
hranicu diełaje l'ieka Poprad, jużnuju Beskid; na siewier-że hraniry 
prirodnoj nict, no ona tiahniesia pasmom popod ho1·odki: Grybow, 
Gor1ice2, Żmigroda, Duklu, Rymanow, Nowotanec4, Buk.owsko, po 
nad Baligorod, daże możno sknzaty, po l'ieku San, hde uże Łemki 
s Bojkami na wostocic i s ciełoju massoju halickich Rusinow na 
siewierio sojedinajutsia. Zamietiti nużno, szczo po rieku Wisłok 

Łcmki na siewier wsiehda hraniczat s Mazurami, ot Wisłoka że 
naczynaja, Łemki s Beskidom skloniajutsia na jug i hraniczat na 
siewierio s samymi Rusinami- Podgomnami5• II. Zuhl'zycki w bro
szurach swoich: Rys do historyi narodu ruskiego i w Granice między 
narodem ruskim i polskim sczytuje prostoroń zawisłockuju (tj. 
od Wisłoka daże za Poprad) Rusinami nasełennuju na 50 mil 
(172 miestnostej, do 90000 naroda, 129 cerkwej ruskich) i śledujuczyi 
ruskii seła pohranicznyi na siewierio naznaczajc: Zubryk, Werchomla 
Welika i Mała, Rostoka Mała, Złotno, Czaczow, Maciejowa, Kotow, 
Bohusza, Korolewa Ruska, Binczarowa, Florynka, Leskowa, Klim
kowka, Łosie, Bielanka, Mięcina6 Mała i Welika, Bodnarka, Ceklin, 
Kłopotnica, Perehrymka, Markowa, Berezowa, Skalnik, Kuty, 
Iwlija7, Chirowa, Tretijana8, Zawadka, Bah1dianka, Wulka, Ładin, 
W oroblik, Milcza, Besko. Primictiti nużno, szczo tri poślednii sela 
do Łemkow uże ne należat. To byłby obszczyj pohliad na heohrafi
czeskoje położenie Łemkow. 

1 "Wienok" 1847 s. 147. [Zob. przyp. l nn s. 30.] A. I. T. 
2 [Tak w rkp. Kolberga; w clruku: "Gorlici" .] 
3 fW druku: "Zmigrod" .] 
' [W druku: "Novotanec"'.] 
6 [W druku: "Podgorianami" .] 
6 l\V druku: "Mcncina".] 
7 [W druku: "lvlja" .] 
8 lW druku: "Tretjaua".] 
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Po pryczynie, szczo Lemki uzkoje i dolhoje pasmo zemli zani· 
majut, szczo susiedow imiejut to Mazurow, to Rusinow halickich 
z odnoi- Rusinow uhorskich, holsze ili mensze s Słowakami zmie· 
szanych z druhoj storony, oni, chotia wproczem w hiesiedie, odeżie 
i )nrawach(1 charakter swoj zaderżali, sami meżi sohoju rozlicza
tysiu dolżni. I djejstwitelno tak jest. W sandeckom i pohranicznoj 
czasli jasieiskoho okmha żiteli ruskii rozliczajutsiu swojejn odeżoju 
i biesiedoju holsze isporczenoju ot sohratij wostocznych. W jasclskom 
okruzie po rieku Wisłoku zamietna2 seredina meżi wostocznymi i san
deckimi, i zamietnyj perechod w besiedie i odeżi. Ot Wisłoki po 
Wisłok, ili może daże po Baligorod, możno skazaty, jest samo sre· 
doloczyje Lcmkow. Ot Wisłoka (Baligoroda) dalsze k , wostoku 
charakter Łemkow tratitsia, hesieda stajosia czystiejszoju, widno, 
szczo z wsiech storon Rusiny susiedmni. Widno pro toje u Lemkow 
od zapada k wostoku poRtepennyj perechod k chamkteru czisto· 
ruskomu, widno, szczo czem ~alsze na wostok, Lem czystiejsze 
zachowałsin charakter rm;ki, tern menszoje wlianije do plemeni 
s1tsiednoho. 

Pasmo toje (około 100 000 Rusinow) prinadleżyt eparchii pcre
ID) szlskoj i podieleno na 6 numiestniczestw, z kotorych czetire: 
muszyńskij, biczskij, dukelskij ijasliskij sut tolko Lemkami nasełeny; 
dwa-że: olchowockij i haligorodskij Lemkami tolko z jużnoj storony. 
W massic toj Rusinow, podobno czetirem ostrowam, nachodiatsia 
czeth·e miastoczka s łatińskimi kostelami, tj. Piwniczna, Muszyna, 
Ty licz i J asiiska s około 5000 dusz razom. W Jaśliskach była do 1805 
hoda ccrkow ruska, no popawszyś pożaru ohnia, bolsze wozdwihnutyś 
:no mohła. 

Prosloroń Lemkami nasclona jest horistoju, mało płodonosnoju, 
tak Hzczo ne wsiehda w sostojanii żytelej wyżywity, i oni prinużdeny 
tern zarobku u innych plemen hliadaty. Hory żytieliam prcimuszczc
slwionuo pod imcnem Tat r i Beskida znajomy, jawlajut runoho 
choroszych okolic, l sow, dolin, wertep, skał i uwlekajut czasto 
poclolan. Oni sut hohatyi mineralnymi wodami: w Szczawnicy, Kry-

l [W rkp. Kolberga: "pmwnch".] 
2 zam.ietny- <wyraźny) 
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nicy, lwoniczu1• Mnoho ludej posieszczaje tyi miestcia i nasłażda
jesia krasotarni ich pryrody. 

Z proczych posełcnij wahi dostojnymi w Jasełskoro Kuty, hde 
jest hamarnia, i Myscowa s fabrykoju na sierniki. 

Truda dostojnym było by w statystyku Łemkow hłubsze whlanuty, 
mnoho bo, jak skazano, prochoroszych miestnostej, okolic, hor, 
w kotorych ne odni skarby, doselie nezamieczennyi iłi zapoznannyi, 
w łonie prirody skrywajutsia, i clo kotorych ne oclna skazka, napo
minajucza dawnyi wremena, ot naroda prymykaje. Nam ide odnako 
ne tak o statystyku, jak o p1·ed;;tawlenie obraza żyzni Łemkow 
i ich pochożdenia. Czytatel błahosklonnyj cla ne wmienit menie wo 
zło, szczo ne predstawił ja jemu szyrszyj wzhliad na llOselenia 
i miestnosti Łemkow; on najde-może byti-w sleclujnczyeh sta
tiach bolsze lubopytnoho i znania clostojnoho. 

Ja koje .i es t poehożelenie Lemkow? Kto oni? Otkudu oni?- W s ta· 
:rynnich wremenach, w VI-tom stoletii, nachodim w storonach 
Lemkami nasełenych i dalsze na siewier narod słowiańskij, kotoryj 
imenowalsia Chorwatami. O Chonvatach w tiech storon.ach upominaj e 
l onstan.tyn Bahrianorodnyj, o nich upominajut n.ynic istoryki, 
imienno uporninaje i nasz czestnyj Nestor, otec rnskoj istoryi. 
Nestor o nich howoryt: "T żywachu w mirie Polanie i Drewlanie, 
i Siewier, i Radymiczy, i Wiatyczy i Cho:rwate"2• Plemcn.a sii sobie 
susieclnii byli. Na inom-że miestci uporninaje o nich Nestor, kohda 
pisze o dwiżenii Słowian i o proizchożdenii ich nazwunij: "Po mno· 
zicch-że wremieniech sieli sut Slowianie po Dunajowi, kde jest uynie 
ugorska zemlia i bołgarska, i ot tiech Słowian razidosza sia po zcmli, 
i prozwasza sia imeny swoimi, kclc siedsze na kotoriem micstie, jako 

1 [\V clmku: "Jvonci", także niżej w przypi,ie.] W scłach Szczawnicy i Iwoniczu 
Rminow nynic niet, ocln)nk( scla tyi hraniczat s zl'mlcju Husi11ow i jok to pośle 
uz)rym(, oni koliś Rusinom prynadlcżali. A. I. 'l'. [H.kp. Kolbergn zniszczony, 
uzupełniono według druku.] 

2 Prywodirn zdie miestrn z Nestorawoj lclopisi po nowiejszumu izdaniu h. Mik
losiczn. A.T.T. [Chronica Nostoris. Textum russico-slovenicum. Edidit Fr. Miklo
sich. Vindollona l 860. Por. Polnoc sobranie russkic1r.lctopiscj. T. l. Lavrent'cvs· 
kaja lPropis'. Vyp. l. Povest' vremennych lot. !zdanie vtoroe: Leningrod l 926 
s. 12 i S-6.] 

3 - Sanockie-Krośnieńskie 
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pryszydszc, siedosza na riecie imenem Morawa, i p1·ozwasza sia 
Morawa, a druzi Czesi narokosza sia; a sut że Słowieni: Chorwate 
Biełyi i Serby1, i Chorutanie". Z micstcia sieho dowiedujemsia: 

l. szczo Chorwatc byli słoweńskoho plemeni, 
2. a szczo oni żyli w horistych storonach, ot kotorych imia ich 

pro i zoszło, tj. Ch o rwa t ocl horb, w starosłoweńskom ) gr.r:.h1:> <, od ko
l'enia hrb2, kotoryj lo samo znaczyt, szczo hreb3 (od sieho poślednie
cho proizoszło słowo hrebt\ ruskoje hrebet". 

Z wyssze że nawedenuoho miestcia Nostorowoj letopisi dowie· 
dujcmsia, szczo Chorwatow w susiedstwie odnoho iz plemen: Polan, 
Drcwlan, Siewiera11, Radymiczej i Wiatyczej hladaty nużno. Hlaftmo 
na kartu6, a nzrym, szczo śleduja estoru w jeho rozmieszczeni 
Słowen, dla Chorwatow odno tylko susiedstwo z Drewlunami w ny• 
niesznej Halieyi liszajesia. S oboma simi miestcami cstorowoj 
letopisi sol1łaszajesia Konfltantyn Dahriano , ro ( dnyj. On otnosit 
Chorwacyju tlo hor za Ulnami i upominajot •• zm;tych nabichach 
Poczcuichow na Chonvałow. Na sich i podobnych doJJicsieniach 
starinnych pisatelcj, nu kombinacijuch i izslietlowanijach ucztmych 
mużcj opirajuczysia Hławnyi i nesrawnenyi nmży w izsliedowaniaeh 
stariny sławianskoj, Szafarik i Karamzin, otnosiat Chorwaciju 
w nynicszniu wostoczmtju Haliczynu. Szafmik izsliedowatlia swoi 
ślt'dnj nczymi slowami zakluczajc: "Diejslwite1no prostiralisia pose· 
lenija Chorwutow neprerywno ot wostocznoj llaliczyny, hde rłtskii 
Chorwaty vo swidictelstwam Nestora i Kadłubka żyli, czcrcz Kar· 
paty na zapad, może aż k T< rakowu; w poodinokich-żc kolonijach 
dażc do czeskich hor !Apolińskich. Chorwaty rozdielalisia na flwie 
czasti: Bicłych Chonvatow na wostocic, w susictlstwie Madiarow 
żiwnczych, nahicham Peczenicltow wystawlenych, i zapadnych Cl•o•·-

l l W druku: ,.Ser h"'.J 
2 rw rlrttlm: .,rp·b6".1 
3 rw druku: "Xp'bo" .] 
4 [W rlmk 11: "Xp'b6T'b" .] 
6 [\! druku: "xpe6cTI,".l 
8 Chotiaczyj o posieleniach ruskich plemeu uwieditysia, dn hlnncl na kartu 

naczerlannjtl Kumrnziuom pri jcho htoryi. A. J. T. [Zob. N. M. Karamzin liistorio 
pm1.~twa rosyjskiego przdożona un j. po}qki przt•z Grzcgl)rza Buczy{t~kicgo. W nr
HZU\\U ]824.) 
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watow w czeszskich horach. Ich susiodami na siewerie byli w starinu 
Serby. Z tiech to sto1·on, tj. z wostocznoj Haliczyny (pozdniejszoj 
Czerwonoj Rusi), w VII stolietii (634-638) wyszli Chorwaty i Serby 
i poseliliś w Dalmacyi, otkudu pośle na wsie storony rozpJ·ostrani
lisia"l. 

Meżi proczimi obstojateJ.stwami howoriaszczimi w polzu wyskaza
noho mnijenia2, ssylajesia h. Szafarik na schodi'!Lwo besiedy ilit·sko
·chorwatskoj i mało-ruskoj. Kromie toho, szczo jazy ki ruskij i chor· 
watskij do wostocznoj olrasli sławianskich jazykow prinadleżat, 
hdekotoryi swojstwa obom jazykam swojstwenny nachocliatsia3• 

Po otszestwii znacznoj czasti Chorwatow4 z hor kaqlalskich 
i wostocznoj Haliczyny inyi rnskii plemena snsiednii miestca opot·oż· 
nenyi zaniali; imia odnak Chorwatow liszyłoś w Loj zemli i dolhoje 
wrcmia jeHzcze suszczestwowało. Zawremen sw. Władimira imia toje 
jeszcze było w upolreblenii o żilelach hor karpatskich, poneże pod 
993 hodom czytajem w letopisi, szczo Władimir W. wozrnuszczmmych 
Chorwatow pokorił. lmia toje pośle, kohda Chorwaty wojszli w sos t aw 
l'nHkoj del'Żawy pod włast' kniazcj kijowskich, sczezło jak i w ie 
inyi miestnyi imiena Drewlan, Polau, Bużau i pr., a narod s proczimi 
odnich nrawow6, odnoj besiedy, stałsin ohszczym imellem H.usinow 
nazywaty (ot nich perejRzlo poiŚle imia toje i na uhorskich H.usinow). 
W soslaw kijewskoho kuiażestwa pryjszli horwaty wierojatno hoda 
85:>, wraz s Dulebami, Tiw rcami i Drewlanami. Letopis ue upomi-

1 Sm. Szafatik Staroiitnosti slov. str. 663. A. I. T. (Zob. P . .1. Szafarz ka Slowiań· 
ski<• storoiymości. Przeloży l z czeskiego JT. N. BoflkowHki. T. 2 Pozna{t lB1H s. 352-
353.] 

2 Zdic ltnlcżyt: l) swidiclclHtwo k<ntAl!tntinn Buhrian[o1·odnoho], hZCV.O Chor
waty wyszli z Cborwacyi w to wl'lnnia, kohda on o niclr piHał (tj. 919 h.), jrszcze 
polwftHkoj [v.oiJ. Z Ko11stontyrra Porfirogrrl!'ly "0 zarządzi o pań.m11a". \V: A. Bie• 
lowKki Ponmi1ci dziejowe Polski. T. l \\ ar~~r.awa 1960 s. !!6 30.]; 2) mnoltich irnen 
ltll<!Hlnnstcj i rick chorwnlskich ~chodstwo s halickimi, np. Cl'linn, an, Dukla 
(i li Diok iPa) i pr. A. L T. 

a [Frngmcnl o języku pTzt•nicbiony do odpowit•duicgo rozdziału w częśd III 
Sa:uJI•ki<•go-Kr·ośnienskiego (DWOK T. 51).] 

. Sz<'zob wsio Chorwaty z s l arcami, Żl'nnmi i diet' mi wyszli, ne wozmożno 
pnpu.stity; silrtiejszaja tolko i krupkaja cznst ich wyszła s tcrni mużumi, kotoryi 
po~l hrh <myj predprinimali. A. I. 'f. 

[W rkp. Kolberga: .,prnwow".] 
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naje o ich pokorenii, odnak 906 hoda w pochodie na Carihrad Chor· 
waty uże uczastwowali po slowam Nestora: "W lcto [6415] (906 ili 
907)1 ide Olcg na Greki, Igoria ostawiw Kijewie. Poja że mnożestwo 
Waring i Słowien, i Czudy, i Krywiczy, i Meriu, i Polany, i Siewier, 
i Drewlany, i Radymicza, i Chorwaty, i Duleby, i Tiwerca, iże sut 
Słowieny''. 

Z wseho do teper skazanoho wsiakij zakluczyt, szczo Chorwaty, 
upominajemyi w nyniesznej Haliczynie, predkami byli Rusinow po 
Wisłoku i Wislocie żiwuszczych. Sohłasije w nrawach, besiedie, 
obyczajach, a może byti i w odeżie sdicłało, szczo s proczyroi ple· 
monaroi pokoriwszymisia kniaziaro kijewakim tak s]iliś, szczo 
pośle daże imia swoje sobstwienne (micstnojc) zmienili na obszczoje 
imia Rusino w. 

Ne soprotiwliajesia naszomu predpołożeniju obstojatelstwo toje, 
szczo Chorwaty zn wremcn sw. Wladimira W. wozmutiliś i do samo· 
stojatcjnosti strcmili; tożc samo bo letopiscc nam i o Drewłanach 
izwioszczaje, kotoryi 883 hoda Olchom pokoreny, )JO jeho smcrti 
913 do samohytnoAti strernili, no opiat' pokorcny, rmow 945 hoda 
wozmnti1iś, kohda Ihor ho1szuju im dań nałożył. Podobnyi pryczyny, 
tj. znwisimost' ot kniaziej, nużda dań płatity, w pochodach ucza· 
stwowaty, mohla harwatow do wozatania wozbudity. 

H. Zuhrycki w pomianutych swoich broszurach na podstawie 
dokazatełstw diplomQ.tyczeskich z hodow 1348, 1354, 14342, potom 
(na podstawie] heohraficzeskich doneseni Szymona Starowolakoho 

1 NeMtor i wsie JetopiKy ruskii i )vizanLijskii< (w rkp. Kolbergu: "hizantyjskii"] 
czysli11t hotly od aotworenia mira. ChoLinczy hocl naszoho czysl!'niu, tj. od roż
destwa ChriHtowa dowicdatysia, nużno, jeśli proizszestwic sluczyłoii w miesia
cach mcżdn J. jauuariem u poślednim awgustom, od boda letopisi odtiuhnuty 
5508, poll(•Że u nas letoczyslenie s l. septembrem naczynaloś. Sut odrurk istoryki, 
kotoryl ntwerżajuL, szczo na RuKi hod lrrużdanskij s miesiacCin martom mrrzynał
sia, tolula by nużno czi~ło 5508 ottiahajcmoje tolko na dwu mi ·siaey ohraniczyty. 
A. J. 'f. 

1 IIoda 1348 duje korol Kazirt:ir W. Pctrowi, wojtowi kolaczyckomu, sieJo Rogi 
"in terra Rtl!IRiue" (nyuic sowsiem polskoje sielo w Hanockom okrm:ie, na riccie 
Luhatowcic); w hodu 1354 toj sam koro) nudajc horod Reszow "in tcrra Russiae" 
Pakoslawowi Janowi, posadniku Stożyszcz. W hodu 1434 korol Jagello dal J asliska, 
Krolik, Dalewu i pr. "in terra Ruasiae et districtu Sanocensi" episkopu percmyszl
skomu (obr. lat.). A. I. T. 
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(t1656), Andreja Celiaria (żiw w połowinie XVII stoletia), Stryj
kowskoho i Kromera (t1589)1, jasno dokazuje, szczo Rusini s Pola
kami braniczyli Wisłokoju riekoju ot jcja żereł daże po h01·odok 
Brżostok; ot Brżostka że dalsze k Sanu w naprawlenii ot juha na 
sicwier może sucha hranica sostojała. 

O tomże, szczoby Rusini i za Wisłokoju jeszcze poselenija swoi 
imieli, h. Zubrycki nc daje nam tak pewnych dokazatelstw, odnak 
wesma choroszo zakluczaje i sprawcdJiwo prawdopodobnym hyti 
uważajc, szczo i tam Rusiny byli i dla toho s Rusinami jaselskoho 
i sandcekoho okruhow sojcdinialiś. My odnak nc wpuskajem sia 
w tak dalekii dyskussyi; nam dieło tolko o Lemkach, i my namck
nuwszy to, szczo neobchodimo potrebnym było do poniatia proiz
chożdenia i iłrewnosti L •mkow w ich poseleniach, udowoJeny, 
poneże ubiedi1iś, szczo Lemki sut ab origines i sut potomkami Chor
watow, sut s uhorskimi i p1·oczymi haliczskimi Rusinami odnoplc
mcnny. 

Niem isl:Ol"yczcskuju czast' o Lemkach zakluczym, ncohchodimym 
sczytajem jeszcze na dwa woprosy uwahu zwcrnuty. I tak p~rwyj 
zachodit wopros: czemu ł.Jemki n c podlehli obszczoj sudbie Rusinow 
żiwszych w dolinach j aselskoho, riuszowskoho i sanockoho, a może 
i sandcekoho i czasti tarnowakoho okruhow, tj. czemu oni nc spolo
nizowalisin? Priczyna- iłumajem-w tom leżyt, szczo Rusiny, 
żyjnszczyi na dołach ne tolko w czasie mira w otnoszeniach z Pola
kami byli, no imienno w czastych styczkach z Polakami oni pcrwyi 
byli, na kotorych tyi najszli, pośledniiże, ot kotorich otstupili; oni 
pro toje ne tolko s Polakami od samoj dl"ewnosti obznakomilisia, no 
wicrojatno- jak to obyknowieuno bywajc, u susiednich nal"odow 
polskich słow i poniatji mnoho za.imstwowali. Do toho pr imuszcze
stwenno i to, szczo czerez czastii wojny, imenno, kohda Haliczyna 
poślednij raz pryjszła pod Polszczu, mnoho ]uda wyhynuło. Kraj 
pustym stal i potom Polakami nasalen hył2• Ilory kat-patskii sudbie ---

~ Ilcoltrafy tic rieku Wisłoku lwnniceju meżdu narodom ruskim i polakim sczy
taJut, n o hradnch Rcszowie, Krosnie i drulńch jako w zemtie ruskoj leżaszczych 
upominnjut. A I T 

2 • • • 

Sm.: D. Zubl"yckoho [Zuhrzyckiego] Grar1ice między ruskim i polskim narodem ..• 
•· 8. A. r. T. 
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toj ne podlehli i polskoje wlijanie pozdniejsze i słabsze stało na nich 
diejstwowaty, a pro toje żitcli horskii besiedu swoju, chotia uynie 
nadto isporczenu, obyczaj i wieru zaderżali. 

Wtoryi wopros kasajesia Łcmkow sanockich. My skazali, szczo 
ot Wisłoka naczynaja, dalsze k wostoku, Łemki s Rusinami
Podhoranami hraniczat. Wopros pro toje sam wostaje, zaczero 
Łemki tie isporczenu imicjut besiedu, kohda ich susiedy w Hali· 
czynie czystiejsze howoriat? Otwiet na toje ne tmdno budet daty, 
jesli snważajem, szczo iduczy ot hranicy beskidskoj k sicwicru, 
postcpennyj uspiech ot isporczennoj besiedy k luczszoj nachodim. 
Wierojatno i na nich imieła słownekaja riecz wlijanie, o czem na inom 
miestci szyrszc pohoworim. 

Odno jeszcze obstojatelstwo z drewnoj isLoryi naszych Rusinow· 
-Łcmkow nam ne lzia ne wspomnuty; jest to wopros o clnistiaństwie; 
kohda oni christianaroi stalisin? I czerez koho oni do christiaństwa 
nawm·nony? My znajem, szczo sw. Władimirom wsia Huś krestiłasia 
i w wierio Chdstowoj n Lwicnliłasht. Znajem potom, szczo pered 
sw. Władimirom uże mnoho christian na H.usi było, kotoryi- jak 
z dohowora s Hrekami z hoda 945 widno- rownyi pmwa imieli 
s jazyczeskirui Rusinami. I nm;zy hot·y karpatskii ne ostali czużymi 
wlijaniu wiery sw. Pohranicznaja Panonia i Wolikaja Momwia 
w J stoletii (863-870) kre!ltiliś i priniali słowo boże czerez slawiań
skich )apostołow( Kiryłła i Meforlijat, wicrojatno pro tojc, szczo 
ot tych htez s wictła wiery chrystiańskoj i w hory karpatskii probiłsia 
czer·ez tumany newierija; prawdopodobno, szczo ot nich missyonery 
panońskii i w hory k Chorwataro prichodili2; ono sowsiem prawdopo· 
dohno, szczo kohda Uhry whodach 899 i 900 Panoniju Robie podbili 
i Car~;Lwo Morawskojo rozruszyli, prohnannyi Stawiane z 1·ownin 
w horach prihieżiszeza sobie hladali i wicru Christowu tam pryneRli, 
K Lomu żo chodili Chorwaly w pochodach s welikim kniaziem Ole
hom w Bołharijtt, Hrecyju, oni poznali, mnohii może i prijali wieru 
christija{v;l uju i wernuwszyś w swoje oteczestwo inym soobszczali. 

1 (\V rkp. K.olLcrgn: ,.Metoclijn"; podobnie w dalszyclt zapisach tego imienia.) 
2 Upominujcm tut, szrzo tak zwan.a p!mo(tsltnja o sław(ianslcich] apostołach 

legendu polożyteino każe, jak sam św. Mefoclij, prcby"njuczy w Nictrie, ohoclił 
w sLorony nmlwiślnńskii i tum krostil odnoho kniazia s jeho narodom. Pcrcszedszy 
Km·pnLy, sw. Mcfodij moh byti tohdn ;. w zcmli nynicsznych Lcmkow. A. I. T. 
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Wsie tyi obstojatel twa, a na konec i duże skoroje kreszezenie Rusi 
cełoj na welienie sw. Wołodimira w mnijcni nas pokrie}llajut, szczo 
jak w inych czastiach Rusi, tak i u predkow D}niesznych Łemkow 
wiera christiańska pered sw. Wołodimhom znaczno uże rozpostra· 
nenoju była. 

Dowiedawsziś, szczo Lemki sul pm:wohytnym ruskim naJ·odom 
w nyniesznych swoich vos 1enijach, perecbodim k izjasnrniu imcni 
Łemko. U że w amych drewnich wremcnach, })O , widietclstwu 
Nestora, Sławiano nazywalisia imienamy sobstwienuymi po rnies1 am, 
kotoryi oni naselali, np. Chorwaty, Drewlanio, Bużane, Polani<', i1i że 
po swoim swojstwam, np. Bojki od bojkosti (imia Bojkow jest claw· 
noje i siahaje w samuju clrewnost sławiańskoj istoryi. Uże Kon
stantyn Bahrianorodnyj pisze pod 94,9 h., szczo Serby w VII sto· 
lctiji na Dunaj pryjsz1i z Bi łoj Serbii, za l1orami uhorskimi lcżusz· 
czoj, nimi samymi Bojki zwnnoj. II. Szafat·ik sczytajc Lojc mieslce 
otoczestworu nyniesznych Bojkow, kotoryi w drewnosi i dalt~z<' na 
siewerozapad I'oztiahatit~ia mohli). Teper takoże w samoj Haliczynie 
Rusiny, kromie obszczoho imeni, nazywajutsin jeszcze sobstwien· 
nymi, wziatymi ili od miestnostej, ili on swojALW, llp. Podhorianie, 
Podolanie, Zalesianie, IInculy, Bojki. lmia Bojkow ohranic·z)'loś 
Lt"per na małoje to1ko czisło Rusinow }lO Dniostrie i tryju (w SIr j· 
skom, Samborskom i czasti Sanockoho) żiwllflzczych. 

Słodowałoby pro toje imia Łemko v takoż w jakoj miestnoAti, 
ili w jakom swojstwie tiech Rusinow hladati. Ounak inacze majt"sia 
riccz s tiem imienem. Ono ne ptoizojszło ni ot miestnosti, ni ot >~woj· 
stwa, lolko od słowu nimi samymi upotreblajcmoho: lrm, w zna
c:r.eni: lisze, łatinskoho tcmtum, pol~Skoho: tyllw, ino. 

Otkudu- skaże kto- tokaju roznoobmznost i zaczem by to 
ot odnoho słowa imia dla cieloho nm·oda p1·oizoj1y imic]o? Dhvnym 
to wydajNsia, odnak newozmożnym ne jest. Ja w tom słahuju 
tolko storonu prirody czełowieczeskoj wiżu, kol ora preimuszczest
wienno u Slawian domaszneju jest, i kot01·oj s1eduja, my czasto ot 
o~noho słowa }Jrozwiszcze ]nniam, naszym druham, dajem. U Sła· 
Wl'lll to liem lehczc statysia może, poneże my, jesli czujem jakoje 
słowo ot soplemennika naszoho inacze izre zeno )ili(-że1 słowo 

l -
[\V rkp. Kolbm·ga: "najże".) 
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u nas wo wsie neupotrcblajemoje, iii-że słowo naszoj besiedie i duchu 
jej so wsicm protiwnoje, tak nim porażaje)my( bywajem, szczo 
ili amiejerosia w oczy howoraszczomu, ili- jak to czasto diejesia
ot słowa toho imia nadajem proiznesszomu ono. Takim słowom bez 
som)n(ijenja1 jest słowo lem. Mnohii o słowie lem łożnoje imiejut 
poniatie i daże ne chotiat sobie daty wytolkowaty, r;zczo toje poniatie 
łożnc; ony uważajut lem nepotrebnym sufiksom do wsiakoho słowa 
Łemkami dodawajemym, bez wsiakoho znaczenia. Odnak słowcc sije 
rieszitelno znaczyt: lisze, ino, tolko. Ono ne jest ruskoje, no słowackoje, 
i kromie Łemkow ni odin R11sin jeho ne upotreblaje. Ono dołżno 
było razity słuch druhoho Rusina, kotoryj z naczała moh smiejatysia 
z toho słowa (jak diejstwitelno i nynie smicjesia), a na konec ot toho 
słowa nadał jemu i prozwisko: "Ot, to Łemko jakijś". Prozwieko 
tnkoje nadaty on moh tiem lehcze i borszc, ponoże jak to pośle 
uzrym, hesieda Łemkow izporczcna, i dla toho w słowie Lemko 
jeszcze i ponintic isporczenoj ruskoj besicdy micstiłosia. Łemko 

pro tojc, ot neruskoho lem, dolżno oznnczaty Rusitul lem upotreh
liaszczoho i naprawiino ruskii słowa proiznosiaszczoho. Każu wsichda 
o nadanii prozwiska ot słow, lem-i diejstwitelno tak jest, ponoże 
Rusiny-Łemki sami sebe nikohda ne nazywajut Łcmkami, tolko 
)wpr'am( Rusnakami; i daże ne wsie iz nich znajut o tom ich proz· 
wanii, kotoroje tolku u proczych Rusinow jest w upotreblenii. 

ParaJe)noje imeni Łemka jest imia Liszakow na Uhorszczynie. 
Rusiny uhorskii, kromie małoj czasti w Marmaroszie, upotrebla
jut słowo lem i pro toje po słowie lisze, u sebe neohyknowennom, 
nazywajut onuju czast' malu, u kotoroj ono w upotreblenii, Lisza· 
kam i. 

Pohlad na żitie Lemka jest naszoju hołowniejszoju zadaczeju. 
To, szczo my w popercdnich troch natupach statyi skazali, bolsze
•menszo lolko prihotowlcnie k toj zadaczie, nami po toj pryczynie 
nawedenoje, szczohy preżde wseho izjasnyty, hdc Łemki żywut 
i szczo oni za odni ? 

Rusina·Łemka dołżny my rozsmolrćty w jeho dornasznem żytii 

1 [W druku: .,somnenija", (transliteracja grażclankl). Kolberg skreślił n w piet· 
wotnej transkrypcji: "somnijonja" .] 
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i w otnoszenii k inym narodam. W perwom otnoszenii my budem 
hladieti za sposobnostiami Łemka duchowymi i tielesnymi, za jeho 
otnoszeniem k cerkwi, rodinie i soplemennikam. 

Wol obszcze nużno o Łemkach skazaty, szczo oni sut narodom 
dobrym, zachowawszym czystotu nrawow, narodom, kotoryj żyjuczy 
w tiszynie, w oddalcnii od swietowych bur' i mamon, wieroju swojeju 
krcpitsia, w cerkwi sw. swoje pribieżyszcze, swoju żyznennuju 
mudrost' nachodyt. Rusiny-Łemki lubiat swoju wieru sw., prileżat 
duszoju i tiełom k cerkwi swojej i obriadu, ukraszajut, sozidajut 
chramy i s ochotoju pt·ynosiat trud swoj Bohu w żertwu. Swidietels
twom su t mnohii chramy, w ostawszyi u Lcmkow w poślednich, 

chotia tak tiażkich wremena h. Wspomniu tolko o erkwiach 
w Wisłoku, Zawadce i Tarnawce, trech chramach w tom-że samor,n 
namiestniczeskoro powietie, odnym i temże samym majstrom w pro
dołżenii sze ti lot wystawlennych i po wozmożnosti ukrasz nych. 

Mnohii cerkwi u Łemkow ukraszony i1i obnowleny byli w po~led
nii wremena; wspomniu tolko cerkow w Bm·estie w sandeckom, 
w Łupkowie w sanockom okruhach. Sut to dieła żywo howoriaszczyi 
w polzu biepkoj lubwy obriada i wiery w siem narodie; ony jeszcze 
hilsze znaczenia dla nas imiety budut, jesli pomnim, s jakoju sobst
wiennoju rewnostiu, nikiem n prinużdeny, Łemki, sowi lam 
swoich duchownych pastyrej ~l duja, za dieło b1·ali sia. Ja imi l 
słuczaj widiety toje w selie Zawadcc i wo istynu podiwHaty był 
dołżen ducha naroda, chotia tak biednoho. 

Priwiazannost taja k cerkwi i obriadu swojemu dokazujosia 
i tem obstojatelstwom, szczo narod ruski tolpami ido na hohomo
lijc do cerkwej ili kostełow w miestcach oddalcny h. Toje dołżno pry
pisuty silnomu i żywomu relihijnomu czuwalwu Łemkow. Jestli on 
holeznen ili nosezastiom, złoju doleju honim, i1i protiwno, shtczyło~ 
li jemu jakojc sczastie, on Bohu żertwujesin na podwih relihijny 
i d11maje najłuczsze, s najbolszym błahowienijem sowcrszyty posic
szczonijcm znamcnitych na wsie storony miestc bohomolnych Tar
nowen i Kobylanki, posieszczajemych mnożestwom naroda rozlicz
n~ho z Ha1iczyny i z Uhorszczyny. On ide tam s tem holszym us r
d•Jem, poneżo nachodit tam dostatocznoje czisło ruskich swiasz· 
~nni~o'r• percd kotorymi spowiedatysia, kotorym na żertwu sw. 

l [W rkp. !b B " ] o erga: " o . 
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daty i u kotorych sw.liturhiju słuchaty może. S ochotoju pasieszczali 
by Łemki ruskii bohomolny miesta, jeśliby tylko takii byli; i oni 
diejstwitelno posieszczajut takii na Uhorszczynie w Krasnym 
Brodie i Bukowakij Horce monastyrskii cerkwi oo. Bazylianowl, 
Na Bukowakij Horce bywaje tak zowimyj odpust na Wozdwiżenie 
sw.2 Kresta, )w< Krasnombrodie w piatnicu pered Soszestwiem 
sw. Ducha. Mnoho naroda stremitsia tam na bohomolije. Na otda· 
lenije (Bnkowska Horka od hranicy bo!sze trech mil oddalena, 
Krasnyj Brod od Beskida bliższe łeżyt, no pnt' ne dobryj), złyi 

dorohi, horistojti położenie, czasom złoje, burnoje w1·emia, ne wsiero 
im tyi miestca dostupnymi diełajut. O Marija-Polczy, jako o duże 
sławnom bohomolnom miestcie, staryi ludi znajut i czasLo moż 
uczuty ot staryka żelunij e: "0, jeśliby ja pered smertju jeszcze w Ma
rija-Polczy byti moh". Może byti, szczo dawniejsze i tam chodili 
czasom, no tcper nikto, ili we8ma ried1 o kto do Marija-Polczy ide. 
W Haliczynie u ł .. emkow odna tolko Micscowa na sw. Paraskewiju 
bohomolcaroi bolsze posieszczajema, odnak w tJOślednii wremena 
ona mcnsze posieszczajemoju stałaś. Boh daj, szczohy staryj obyczaj 
opiat wcrnulsia. 

Duch relihijny Łemka otzywajesia i w obriadach, i obyczajach 
Jeho. Onzwyk dieło s Bohom naczynaty, s Bohom prowadity, s Bo
horn i kofwzyty. Jeśli w biedie, obertajesin l Bohu, prinosit Jemu 
żertwu, ide do otca duchownoho, szczoby i tot moliłsia o prekrasz
czenii zła; jeśli że jemu dobre wedcsia, ili on żniwa imieł, ili jaku 
koryst' połuczył, ili na chudobie zarobył, to ide snow s żerlwoju 
Boha błahodariti. Ne zabywaje on i o usopszych. Wsiakij żełaje 

srodnika swoho czcstno, so wseju liepotoju pochoronity, imia jeho 
ezeroz dijaka w swoju hramotu wpisaty, szczoby kohda-to, jeśli 
Boh pohłahoRłowit, na chlćbie i imienii poruinki sdiełaty. 
Żywojc cznwstwo relihijnojo, wiera silna błahodiejatelnoje imiejut 

w1ijanio i na żyźń )n<rawstwiennuju. Dla toho Lo poniatno, czomu 
u Łemkow tak mało preslnplcnij. Złodiejew daże wo wsie niet. 
·Lemko lisze topok soli ili remenec ukrasti w sostojanii, i to jeśli 
w krajncj nachoditsia nużdie; l'ro holszyi kradieży tam i ne czuwaty. 

l [W <lruk•t: "Va8ylijan".] 
2 [W druku: c, tj. czestnoho.] 
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S toju samoju lubowju priwiazan Łemko i k zemlie, kotoruju 
obrabliaje, na kotoroj obytaje. Krajniaja nużda tolko, neurożaj
nost ili brak prijuta mohut jeho wozbudity do toho, szczoby liszył 
swoju oteczeskuju ni.wu i pojszol w czużuju storonu za zarobkom. 
Owsianyj chleb w swojej chatie jemu wkuśniejszyj, czem pszenicznyj 
w czużynie. Mnoho primicrow znajom, szczo Łemki, imiewszyi 
choroszoje sostojanie w czużynie i kolka let tam użc prożywszyi 
i prywykszyi, sobrawszy sobie jakojc koliczestwo hroszej, domoj 
wertajntsia i szczastliwymi siebie uważajut, szczo mohut na ote
czcskom stole toj chleb jesti, kotorym maty kohda-to ich kormila. 
Choroszyj to prymicr dla tych, koLOI·yi dostoiustwami w cz11żynach 
uwlekaty sia dajut. 

I diejstwitelno, chotia zerola ne płodonosna, narod biednyj, 
odnak priroda krasna, ludy dobry, priamoduszny, serdcem otkro
wienny. ( J ) a tyi picani żało tnyi, nuty tużływyi, kotoryi parobki 
wywodiat ra sopiełkach1 i fujarkach weczerom pri zapadic sołnca 
ili u koszar w noczy! O, jak miło oni proho'-w01·iujut do serdca, jak 
silno trohajut duszu czełowieka! To byli żytija mol10 krasnicjszyi, 
sarny sczastływszyi chwili, kohda ja wcczerom pod zwukom tych 
piesen i sopiełok po luce chodił; tohcla dusza moja otworiałaś, 

sm·dcc dwihałoś, czuwstwo budiłosia- i ja hył sczastływ! 

Po rozlicznomu \vlijaniu 1·ozlicznych obstojatelstw wnie~znych 
charakter i sposob myszlenija czołowieka i naroda I'o?..liczno obrazu
jesia. U że samaja priroda inacze howorit do horniaka, czem do podo-
1anina, inacze ona howorit do Łemka, czem do Hucuła. IIory ne 
duże płodonosnyi; pracowitaj a rola, no za to z druhoj storony swieżyj, 
czystyj wozduch, zdorowaja woda, inojc na niol10 imiejut wlijanic, 
czem żyznyi niwy, czem za to ne stol swieżyj wozduch, nc sto] zdo
l'owaja, po bołotie wlekuszczaja -ia woda na żitcla rownin. Ne małoje 
wlijanit" imiejut tyi obstojatclstwa na l'Ozwitie sił duchownych. 

cdostatok dwihaje horninka na zarohok poza hrauicu swoich 
soplemennikow, do kupieczestwa, do formanki, a slcdstwijem toho 
neohchodhnym jest poholszenie poniatyj, bolszoje doswicdczenic 
i czużych nal'Odow znanie. Łcmko luhopytnyj dosyt', on żela je 

1 [\V d1·ukn: "sopelkach".] 
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znati, szczo diejesia w swietie, ide na jarmarok, na torhl, prisłuchu
jesia rieczam druhich, pridiwajesta wsemn, imenno że tomu, szczo 
do neho otnoszenia jakoje imieti może. P1·i tom ne jest on lehkowicr
nyj, ne wsjakomu słuchu wierit i ne lehko dajosia z rozpołożenija 
swoho wywesty. U ncho jest wsia taja i proczim Rusinam swojst
wiennaja filozofija: "U nas tak ne bywało; za naszych otcow toho 
ne było, a dobre było na swietie". 
Łemko lubit nowosti sluchaty, nonelubyt ich u sebe zaproważaty, 

chot'by w tom i jakij chosen2 widieł. Tak na pr. zapraważenie 
kominow w chatach ne tolko dla czystoty w chatie, no osobieuno 
po toj pryczynie jest dobrym, szczo chata opasnosti ohnia ne jest 
tak wystawlenoju. Ludi widioli chosen z toho proischodiaszczyj, 
odnak ponoże to nowost', kazali: "Za naszych otcow toho nc było, 
i było dobre; my do toho ne nawykły"- i pt·o toje tak mało chat 
s kominami u J .... emkow widno. S podobnoju stojkostiju oni i swoich 
obyczajcw derżatsia. 

Rola newolikij chosen Łemkowi prinosit; ona wydaje tolko owes, 
i jesli dobre sprawiona, inoje twerdoje zboże: jaczmeń, żyto, pszenicu, 
horoch, odnak w małom koliczestwie, ponoże solanin nc w sostojanii 
1·olu swoju w ualcżytyj sposob sprawity. IIolownym propytanijem 
Łemkowi daje pro toje owes, bulba i kapusta, l otoryi on w bolszom 
kolic:1o;estwie sadit. Daże w pasłowicu wojszło u Łemkow, szczo 
"Łemko tohda Iem wesel, koły bulba jemu zarodytsia". Jaczmeń 
sieje on na krupy i pancaki (w stupie tołczcny); pszenic u na atY
ranku na swiata, żyto na primieś k owsianoj mucie do chliba. 
Chlieb jeśt' Łemko owsianyj na połowinu primicsiwszy żytnoj 

muki, czasom iz bu.lb, no duże czasto czysto owsianyj. Podolanin, 
jc~liby nzrieł chiich owsianyj u Łemka, ne mohby poniaty, jak takij 
ch1cb jest' możno. No tak złe ono no jest. Chleb owsianyj ne tolko 
jest zdorowyj, no jeśli swicżyj, dażc i wkusnyj. Do neho Łemko 
(jak i wsinkij horniak) prywyk, szczo hoclic jemu ot neho otwyknuty. 
Menie opowiedali izwoszczyki z odnoho seła sanockoho okruha, 
J .... cmki, szczo buduczy w dorozie czerez 3 ncdiel (jezdili do Tar
nopola po zboże), duże im za owsianykom prykryłoś. PoworLajuczy 

1 lNncl o Kolberg nadpisał a.] 
2 [choscn - korzyść] 
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nazad, za Peremyszlem wst1·ietiliś s swoimi krajanami, kotoryi 
jechali do Tarnopola. Perwoje słowo było: "Ne majete wy chleba 
owsianoho ?" Na szczastie był; i kazał menie czełowiek toj czestnyj 
sam, szczo ciełyj walikij żytnyj dał za pol owsiano ho. Jest to sobytije 
prawdiwoje. Chwallat inyi kukuruzu i chleb kukuruzianyj, no Łemko 
swoho owsa ne dast za kukuruzu; on ju tolko holodom prinużden 
kupuje na krupy, nikoły·że na chleb. Kasateino kukuruzy, kotont 
Łemki tendericeju nazywajut, jest u nich posłowica: 

Tenderyca naj by sia rodyła, 
lem do nas by ue chodyla. 

Kukuruzu kupowaty i jesti oznaczaje hołod terpity. Bajdurki 
(bulby) i kapusta u Łemkow obiino rodiatsia. Ne majut takoż ne· 
dostatka na lnie i konopliach. 

Pry takom żytii Łemko zdorow, czerstw, krepkij, zwinnyj i wesel. 
Zwinnost horniakow Podo]anie priznajut, chotia hordyi na swoi 
żiznyi niwy z nich naśmiewajutsia. N awedu lisze odin stiszok wpro
czem znakomyj: 

3 

Ej, holowońko, umer Łemko1 ; Łem.kowi zwonyły; 

jak sin Lemko z ławki schopyw, ledwa ho imyły. 

J eśliżc w umerszom stolko zwinnosti i bo1·zosti uznajut w nasmie· 
szliwoj poslowicie, na skolko bolsze w żywom predpołahaty dołżny. 

Toje, szczo rola Łemkowi ne daje, starajosia on wynahorodity 
skotowodstwom, t01·howleju wołami i owcami. N ajłuczszyj z arobok 
imiejut Łemki na owcach. Oni obyknowenno na wesnu idut do Roj· 
kow i Hucułow, w samborskij, stryjskij, czasom daże w kołomyjakij 
okruh, kupujut owcy z jahniatami, prihaniujut domoju, czerez 
łeto pasut, a na osen prodajut. Zarobok najluczszyj, poneże syra 
(brynzy) nasbirajut, wolnu na odeż majut i obyknowenno s hrosze
wym zarobkom na jarmarkach w Rogach, Osieku prodajut. Sut 
i znamenityi kupcy, kotoryi w oseni owcy do Krakowa honiat 
i tam s chosnom prodajut. Na wołach oni menszyj imiejut zarobok. 
Boiszoho chosna z t01·howli wolami Łcmki imiety ne mohut, poueże 

1 )W roisto "Lemko" każut także "Bojko".( A. I. T. 
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ne imiejut na toje pastwisk dostatocznych. Takoże oni wołow 
swoho chowu ne majut, lisze z Podola i Uhorszczyny kupujut. 
Domasznyi woły sut małyi i słabyi. Konej Łemki derżat mało. 

Inym żercłom zarobku jest formanka, kotoroju zanimajutsia 
hdekotoryi hospodary, imiejuszczyi koni. 011i jezdiat do Tarno· 
pola po zboże, do Tokaja po wino, do Krakowa, Pesztu, Debre
czyna, Kremnic, Szcmnic po inyi weszczy. Szczo na obrazowanie, 
na poniatie i na uholszenic znanij wlijanie to wolikoje maje, ne 
nużno wspominaty. 

Neurożajnost prinużdajc Łemka hladaty zarobku po za objemoro 
ot swojeho plcmeni. Rodiny wysyłajut od.noho ili dwoch człenow 
na zarobok do Uhot·szczyny. Żeńszczyny i muży, diewki i parobki 
idut na żniwa s serpom. Po żniwach wertajut domoj na swoi żniwa, 
a parobki lisze ostajnt na wymołot. Zm·obok toj ne duże obilnyj 
dla Łemkow. Żnut tam obylo10wenno za snopy, tak szczo 15., cza
som daże 20. Emop pripnclaje żencu; poczysliwszy to, szczo stoit 
priwoz domoju, zarohok ne pokażesia wdikij. Inoje zło jeszcze 
z zarobkow tych śleduje, a tern jest wredływoje wlijanie słowackoj 
ricczy na rtl.ókuju, a k tomu i se: hospodarstwo mnoho na tom 
terpiL Dicjałosia Lo prcimuszczestwcnno w poślednii tiażkii lcta. 
Ciełk.ii rodiny wychodili na zarobok do Uhorszczyny, chatu i rolu 
z.asiejanu ili nezasiejanu Bożomu prowidjenijnliszywszy. Na Uhorsz· 
czynie po pryczynie mnożestwa luda, pryszedszoho na zarobok, 
dołżny byli za 20. snop żaty; jesti złe dostawali, woda im ne służyła; 
śledatwiem toho było, szczo mnoho dostawało zimnu febru. Szczoż 
było biednomu diełaty; od towaryszej pomoczy ożydaty ne moh, 
poneże oni sami uiczoho ne imieli; puskał sia pro toje nazad "'\.\ swo· 
jasi. No jak-że nedu>i:nomll i biednomu iti; ostatnii swoi siły uapriahał, 
no i tyi czasto ne wyt!tarczali, i on dołżen był urnoraty na dorozie. 
Mnohii pryjszli claż<~ do swoho rodnoho sola, odnak izsłablcny, ne 
imicjuczy i doma potrehnoj pomoczy, upadali w puchlutu i urnirali. 
Jostli talij imieł clit'ti małyi, oni ostali~, rozojszlisia meży łudćj, 
a toje, szczo jeszcze było w chatie i w poli, szczezło. Inyj·że był tak 
!!Czastływym pcrl'ncsty upał, złnju piszczu i złu wodu, wcrnnł sia 
zdorow domoju, odnak zarohok jeho ne wynahorodył potCI·i1 w hos· 

l (potcl'i - Kb·uty] 
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podaratwie wo wremia jeho otsutstwija. Chata obletieła, łuki ostałyś 
nekoszeny, trawu, w horach stoi ważnuju w hazdostwie chudoba 
wypasła, kapusta nepołota, słowom: wsie, wsie spustoszało, znisz· 
czyłoś. Utraty toj wynahorodity ne było w jeho siłach; do kl-ajnej 
priwedenyj nużdy on prodał chudobu ostalniuju, prodał potom 
stajniu, potom stodolu, na konec i ciełu chatu, a sam poszeł meż 
ludej doli hladaty. W tom priczyna dla czoho w h01·ach sieła i lud· 
llost w poślednii wremena umenszyli sia. 

Inyj jeszcze sposob zarobku imiejut Lemki wydieływaniem 

łopat, wił, wiejaczok, hontow i pr[oczych]. Ne można pri wsiero 
i toho zamołczaty, szczo Lemki do tiaższ.oj roboty ne nawykli. 
W żatiju Łemkow o mnoho perewysz.ajut podolanie (z.nati 1mżno, 
szcz.o mużczina Lemko nikoły serpa ne wozme do ruk); no w koszeniu 
trawy ili owsa na hrahki Lemki su l zwinny. 

Lemki, jak weś narod mskij, su t weśma piewczyi. Żne-li żen zczyna, 
hrabaje-li, doit-li korowu ili na żornach miele, wsehda robotu swoju 
piesniju soprowożaje; diewka ne maje takoho zaniatija, ne maje 
takoho wremeni, szczoby n e spiewała; ona mołczyt tolko tohda, 
jesli prisutslwije czużych ili że wnutl'enniaja żałost', ili inoje jakoje 
obstojatelstwo ot pienija wozdel'żatiś powcliewaje. Udiwitelnym 
diejstwitelno jest, jak oni ciełyj deń żnuczy, pochylcny do zemli, 
spiewaty mohut. Oni spiewajuczy, wsie w odin hołos bernt; odna 
druhoj ue wtoruje. Pienije żaczok prechoroszo wydajesia, kohda 
oni po miesia i żnut. Tich j weczer, pohodnoje nebo, krasnoje swietło 
miesiacia, swicżyj wozduch uże sami w sobie majut szczoś prelest· 
noho, szczoś tainstwiennoho, szczo dusztl swialym jakimś wostor
hom napołniaje i k Tworcu wsel nnoj1 woznosit. O mnohoż błahodat· 
niejszym i trohatehuejszym budo wlijanie prirody na duszu czoło
wieka, jesli on prihladajasia jej, czuje hołos unyłyj, holos tużliwyj, 
(lhotia słow jeho ne ponimaje. Menie widitsia, szczo jesliby tohda 
c?.ełowiek s złym namieroniem kde stremił, to jesli wnutr' jeho nc so 
wsiom jeszcze zopsowana, jesli dusza jeho wlijaniam dobrym wo wsie 
ne zamknena, jeśli pośledniaja iskra dobroho w nem ne zhasła, on 
usłyszawszy siju nutu, dołżcn by wo wnutr' swoju hlanuty, prirodu 
poznaty, a czrez niu i Boha- Sotworitielia swoho. 
""l(wsclennoj- wszeehśwlala] 
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Nikohda picsnia diewczat horskich ne promawlaje tak do cze
łowieka, jak weczerom, koły pryroda tainstwennoju pokryłasin tie
niju. Kto seho ne doznał, naj wyjde sobie wcczerom pri swietlie 
miesiacia na tichoju łuku i tut w ujedinenii naj prysłuchujosia piesni 
powcrtajuszczych s molokom ot koszar diewok, naj prysłuchujosia 
fuja1·kam i sopiełkam juhasow (juhasami zowut w horach parobkow 
pasuczych owcy; sut to obyknowcnno żywyi mołodcy). Podolje zrie
liszcza1 takoho jawity nc w sostojanii. 

Jest i toje obyknowcnie, szczo kohda odna diewka poczne piesn 
jaku spiewaty, to sejczas tuju samu piesniu druha czuwszaja pod
nimaje, dalsze Lretija i tak na wsiech horach i chołrnach, hde lisz 
jaka dicwka nachoditsia, odna piesń oLzywajosia i odnim hołosom. 

Parobki mało >opicwajut, pri robolic nikoły, tolko pry chudobie 
na pcremicnu Hpiewajut i hrajut na sopiełkach i fujarkach - ili 
żo pri tańcinch. Diowki i żonszczyny pri tanciach ne spiewajut. 
Nnty fujarok i sopiełok sul wsehda sumnyi i unyłyi. 

Piesni Łcmkow rozdielity możno nu piesni wsiehda p1·i robotie, 
pl'i tańcic i w czasie otpoczynku spiewajemyi, na piesni wcsielnyi 
i na picsui kołyhelnyi. Perwyi, szczo clo proiRchoż<lcnia i soderżania 
aut rdowackii. Oni pojutsia najbolsze w polu-słowackoj, połu-ruskoj 
deczy i opiewajut pl'cdmety Słowakam blizszyi, cz§m Husinam. 
Primiora radi nawcdu odnu picsn duże ozusto piewajemuju u Łem
kow. 

4 

Z bieloho jawora woda teczc2
, 

szlo mic moja myłn reczc, 
ej, ta naj mie reczc, nc bojusia, 
wcrbujut husm:c, zwerbnjusia. 

Wsiukij widit, szczo picsnia taja, chotia formoju ruska, szC'zo do 
sodcrżanija sowsicm jest neruskoju. Inyi piesni sut, możno skazaty, 
czysto ruskii, no tych jest maloje czysio i wproczem sodorżenie ich 
takoje, jakie ko wsiakomu narodu moż odnesty, na pr.: 

l (zriellszcza- Ź 1.·ódła) [recte: zriłyszcza- widoku] 
8 (dwn razy) [powtarza się ten werset) 



49 

5 

Kusałam' oreszok, ne było jadra, 
małam' myłeńkoho, piszou win1 do diabla. 

Inyi piesni toho roda sut formoju i soderżaniem nemski. Besieda
smieszena s słowakizmami, poniatije Słowakow, imena w nich 
p1·ichodiaszczyi: Marcia, J ancia i J anyczko - imena u pohranicz
nych Słowakow i uhorskich Rusinow sami krasnicjszyi. Soderżanie 
piesnćj jest rozlicznoje. Oni pojut to tuhu za myłym ili myłoju, to 
snow radost, to lubow. Bolszaja czast piesnej w toj sposob sostaw
lena, szczo w perwoj połowinic obraz zniaty )s( prirody, wo wtoroj, 
że samoje czuwstwo radosti i1i tuhy, ili inoje izlijane. 

Kasateino nuty, na kotoruju oni spiewajutsia, mene widitsia" 
szczo niet bolsze trech, nc duże ot sebe otlicznych. Jest-li i nuta 
ot Słowakow zaimstwowana, rnenie ne izwiestno; odnak to wiero
jatno, pon że narod piesni razom s nutoju wyuczywajesia. Picsni 
piewajemyi pri tanciach sut Lakoże połowinoju ruski, połowinoju 
słowackii, i obyknowenno na tuju nutu spicwajutsia, do jakoho oni 
tancia sostawleny. 

Narod wyuczujeś tii piesni na hor zezynie w czasie zarobkowania 
i wernuwszy domoj, spiewaje i druhich uczyt. owost ludiam 
nrawitsia, dla toho chwatajut ju druhii, apiewajut i zarazom rusczat, 
zamieniajuczy słowackii formy i okończenia na l'nskii, tak szczo 
piesnia z naczała jest czysto slowackoju, potom słowacko-ruskoju, 
a na konec wniesznirn swoim widom stajesic ruskoju. 

Inyj rod picsen aut piesni swadiebnyi. Oni aut czy to ruskii; 
słownekaja stichija n e imicła na nich wlijania; w nich ochranon duch 
czysto mskij, besieda w nich czystiejsza, czem w iuych piesniach; 
oni nosiat na sobie priznaki dr wnosti i swiedczat o starinnoj sławie 
naroda, o jcho bohatstwic. Priwedu primiera radi kilka piesnej; 
tak picsn, kot~;m.t spiewajut, koły wienec wijnt: 

6 

~ stała Marysia rano, 
szcze rań~ze jak switalo. 

1 [Wyraz "win", będący transkrypcją drukowanego ón, l alberg w swoim 
rękopisie skreślił, przypuszczalnic ze względu na rytmikę.] 

4 - Sanockie-Krosnieńskle 
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Poczałasia żuryty, 

że niet z czoho wicńcia wity. 
Priszcł k ncj W asilko jej: 
Nc żury8ia, Maryseńko, 
mam ja talurok hity, 
kuplu wicnoczok wity. 
Oj, mam ja i czcrweny, 
kuplu wicnok zcłeny; 
taki on hude krasny 
jak miesinczcńko jasny, 
takie na nem listoczki 
jak na ~cbie zwiezdoczki. 

7 

Składajte molodomu 
po czcrwononm zołntomu. 

Tak snow, kohda wybirajuczyś s newiesloju do domu mołodoho, 
spiewajut: 

8 

SherajHin, Marysiu, s nami, 
bt•r Hznho1tktt s liHami, 
koreeLik wyhiwarty, 
koLutil· s lHtłcnumyl, 
A z~tpttsoczka Hzln(t~kn, 
wsZ)tkn wyprawa pni\Ska. 
Ty, mamońko, ne fykaj2, 
lcm ładońku napychaj; 
a ty, tatu3, nc płaczy, 
Iem wywożaj robaczy 
i l orowiczky krujny 
~z1o wyzerajut zo stajni. 

W pimmiach tych i mnożestwie inych probiwajesia hohutyj 
stan naroda. Picsni- rozumiejotsin- mohut dostatok uweliczaty, 
odnak szczohy oni pieli o czcmś, czoho by nikoły ne hywałounaroda, 
trudno skazaty. Narod w nyniesznych czasach hiednyj, o czerwonci 

1 (hnleuamy- galonami) 
2 <fykaj -fukaj) 
a [W druku: "tagu"; Kolbrrg zmienił na ,.tatu", ale nad dmgirn t nadpisał h.] 
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i ne czuje, o talarach bitych mało; korsetik wybiwany i kabatik 
(spodnica) s halenami srebrnymi czasom, no duże riedko, dast'sia 
koli widiety. Piesni tyi swidjetelstwujut o swojej drewnosti czystiej
szoju besiedoju i mnohimi słowami, nynie u naroda weśma riedko 
upotreblajemymi. Tak uże w tych picsuiach słowa: żurytysia, talar 
bity, czerwonyj, szubońki- wo wse ne w upotreblenii; na ich miesto 
nynie by l azali: turbowatysia, rubel ili talar (no bez: bity), dulcat, 
menta. Da i słowo: lis ne upotreblaje sia po nynie, no wsehda każut: 
liszka;- i w micsto szuby s lisami kazali by: menta s liszlcami. Tak 
i naklonicrlie powelitelnoje ne zwuczyt nynie: żurysia, placzy, no 
wsichda: żur'sia, płacz i pr. 

To samo kasajesia i inych picsen swadebnych; p1·irniera radi 
nawcdu jeszcze hclekotoryi: 

9 
lhnjtc lmsdki ri:~:ko, 

l laniaj~io, \\osi lu, 11izko. 

Kohda mołodycu powiazujut chustkoju, spicwajut: 

lO 
Szoukowy nyczcnyczki, 
a jaworowe )bcrdo( l, 
dajżc num, llożeium, 
powiazaty Mm·y iu twcrdo. 

W toj korotkoj pieseńcie tri słowa nachodiat!>ia u naroda nynie 
ne upotrcblajemyi, tj. szełlwwyj, nyczenyczki i berdo2• W mi sto~ 
szcłlwwyj teper każut: jedwctbnyj. yczennyki i berdo3 sut potrebnyi 
weszczy pri tkanii polotna. 

Piesni na wesielu pojut swaszki. W!>iakoje diejstwij na wesiclu 
picsni naczynajut, soprowożujut i kończa [; mti pro to je tiesno 
swiazany byti dołżny z wsiemi obyczajami wesielnymi. Ji romie toho 
piesni swadebnyi su t duże krasuoho soderżania; oni wyrażt~ll t 
welikoje znacz nic braka, tuhu za diewiczcstwom i diewoczoju 
kosoju, jak np. 

4' 

1 [W rkp. Kolberga: "berlu''.l 
2 [Jw.] 
a [.Tw.] 
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11 

Podu.maj, Marysiu, sobie, 
cy ne żal budc tobie 
od panianoczok odstaty, 
meże newiesty prystaty. 

Podumaj, Marysiu, sobie, 
cy ne żal bnde tobie 
tój żoiitój kosońki 

i dicwock6j podobońki. 

Jużem sobie podumała, 
że ne budu żałowała. 

H de sin kosońka dieła? 
Cy w pole połetiela, 
cy na dubońka sicłn, 
cy sic w chomełkul zwiła? 

Także wyrażajosia lubow materi k doncie i snow dońki k materi, 
żal i tuha pri rozstanii; n.pr. (swaszki spiewajut): 

12 
Powybiwaj, mutko, klińcy2, 
hdtl wieszola Marysia wieńcy, 
naj ti ne zaWłlźnjut, 
naj ti żulu ne dodojut. 

Mati z domowymi za neju spicwajut: 

I snow: 

13 
\Vcrny si, Marysiu, werny si3 ! 

14 
Nasza MaryRio hicła, 

hdeżeś nam załetirla? 

l chomelka, chomln- obmcz, na kotoryj wołosc pod chustku zwijuje sin, 
A. I. T. 

2 klińcy -klamki 
a [W druku: ,.Vernisja, Marisju, veru:i!" (transliteracja).] 
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Meż1 ••• husi 
tam prywykaty musisz. 

Mołodycia chowaje sia wsiehda i prosyt otca, szczoby ne puskał 
ziatia do siebie: 

15 
Ej, talońku-duszeńko, 
zaperaj worotońka, 
ue dopuszczaj ziateńka. 

I mnoho inych podobnych piesen. 
Pred wsiem uznajut piesni swadebnyi potrcbnost' błahosłoweń

stwa swysze, błahosłowenstwa od Boha i od rodiczćj: 

16 

Blahoslowy-że, mamońko2, 
swoje lube ditiatof1ko. 
A mamońka3 mowyt: 
N1tj tia Boh blahosłowyt. 

Hdeż ty pojdesz, Maryseńko, 
pod hożyj wienok staty, 
blahosłowenstwo wziaty? 

Żełatelnym i truda dostojnym było by wsie swadebnyi pie ni 
u Łemkow upotreblajemy soLraty i ich potom srownaty s picsniami 
i obriadami proczyw Rusinow. Może byti, szczo lubopytnoho z ta
koho srawnenia i poleznoho szczoś my dowiedali by sia; może 
byti, szczo jak w besiedie, tak i w piesniach postepennyj jakij 
uspiech ili perechod jest od zapada k wostoku iduczy. Piesni swadeb
nyi nc zaimstwowany ni ot Polakow, ni ot Słowakow, ni-że ot 
uhorskich Rusinow, poncże obriady swadebnyi u wsiech tych ple
men sut rozlicznyi. 

Inyj rod pieseń sut prypiewki dietiam w kołyscie. Oni sut takoż
prinajmniej bolszoju czastiu- ruskii; nuta unyła, powolna. Oni 
apiewajut pro dietinnunewinnost, pro materniu lubow k malczykam, 
pro ich budnszczyj wiek. 

1 <Tu> imia toho sieła, w kotorom molodce żyje. A. l. T. 
2 [lub:] tatof1ku 
3 [lub:) tatońko 
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Sut jeszcze piesni, kotoryi na weczerniciach w wolikom postie 
spiewajut. Ich soderżanie otnosits1a k buducznosti, kotoraja czeło
wieka ożydaje po smerti; oni pojut pro nicztożnośt zenmych dobr, 
o rozstanii~:>ia duszy s tiełom, o sudie duszy, i sut weśma nazidatelny. 
Pieseń takich )mnoho ( ne jest, no oni zamieczatelny po swojemu 
soderżaniu i swojej osohenno sumnoj nutie. 

Wstnpiem w chatku sełanina1 Łemka i rozhlanimsia w jeho 
semejnom bytu. Chatka jeho chotia niska, no czysto uderżana, tak 
czysto, jak to lisz byti może pri chozajstwie sełanina. Tam naj
dero pri kurnoj peczy hazdyniu, kotoraja krutytsia około peczyka, 
szczohy muża swolw, dieti i czcladku, powernuwszych z 1·oboty, 
swieżym jedlom pokrepity. Jeśli jest dońka dorosła, nże i taja 
czasom mater' swoju wyn1c:t.ujc. W letic chaty bolszoju czastiu 
pozamykany; wsie idut na czrcztleń na pole do roboty, tolko w po· 
hulue wet·tujcś hnzdynia clo chaty, kor<I\VU doity, a pered weczerom 
sama borRzc wsiech ide domoj, szczoby z holowoju uże wcczoroju 
prywitaty pozduo powertajuszczoho muża s diet'mi i czcladkoju. 
Jest obyczaj w lctie tHt vole do roboty Wbiehda czysto ubmno wyjty; 
obyrzaj 1 oj parobki i dicwki wsiehda zaderżujut. W zimie hazdinia 
A dnAkarni i mcnszym1 dict'mi w chatie sidyt, p1·iadut razom, spiewajut 
i howoriat, czasom prypowiedki sobie opowiedajut; huzda że z syna· 
mi na boisku molotint i tolko w weczer uczastwujut w hesiedach 
s żenszczynami. 

W semcjnom kruhu Łemka sczastie i lubow. Hazda- otec rodiny, 
prawit \\Siem lubowiu i w miric i on istinno sczastływ, poneże 

imicje ż nu wicrnu, szczyru i dobrn, <lieti poslusznyi, dieti sczat-~tły· 
wyi, ho itniejut dobroho o'lca i dohntju mater. Ne każesin tu wo 
ohszcze, pmtcże jak wsiu<la, tak i tu nachodiatsia ncdohryi ludi, 
nachodiatsia złyi m11ży, ko1 oryi podozriewajut swoi żcny i s nimi 
~le ohchodiatsia; sul di ti ncposłusZJJyi, nedohryi; o<luak to dolżno 
l)lko izijaticm iz obszczoho 1•rawila uwnżatysia. No, bywajc najcza· 
stiejszf', szczo rodiczy dicti swoi wychowujut w pmwdie, w wierie, 
w hohobojazni, uczat ich cłobromu i prawiłam cerkwi, nastawlinjut 
ich w cicłomlldrennosti2 ; powinno pro toje dohrojc siemia zasiejano 

l [W druku: .. ~cljauinn"; podobnie niżtj.) 
2 [ cilonmdrcnnist'- nicwinno~fo] 
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dobryj płod prynosity. Diewczyna prizwyczajena ot junosti do 
ciełomudrija hude kohda-to wiernoju żenoju. Welikaja że neczest 
diewicie i jej rodinie, jesli ona pade, poruhanije ot wsiech tomu, 
kotoryj ju zweł. 

Czem bolsze dieti podrostajut, tem bolszaja rado t rodiczam 
i rodinie. Oni w hazdostwic podporoju, poroahajut robity w polic, 
pasti chudobu, jest koho posłaty w letie do duchowooho otca; 
w czasie neduha1 oni zastupial w proważeniu hazdostwa. Hospoda1·, 
kotoryj imiejc syna dorosłoho, może pojty w samyi żniwa na jar
marok; on bere- jesli czas na toje pozwolaje- i swojeho syna, 
uczyt jeho torhowaty2; hazdynia pornahajosia dońkoju dorosłoju 
pri domo' om hazdowstwie, pri peczy; pojde Lorsze sama na torh, 
jesli jest koho doma liszyty; jeśli pozwolit na tojc wremia, Lere 
i dońku s soboju i miło jej, szczo jest s kicm ity do miesta i szczo 
uże bude mohła dońku samu tuda za sprawlutkarni posyłaty. Dast' 
Boh radosL' -ona im milcjsza, pon że jest s kiem radowaty sia; 
nawidit Boh smutkom- to lehcze snesesia, bo jest z kim podielity, 
jest komu potieszyty. Pryjdut swjata rizdwianyi3 - ne milejaz ż-łi 

siesty w mułom krużku rodinnom pri woskowoj swic~;zczie za stołom, 
sionom i płachtoju pokrytym, czem oclnomn i1i tolko dwoim ?4 

Jeszcze o hdekotorych obyczajach naroda kilka slow. lhor obsz• 
)cz(ych, tak zwanych narodnych, do kot01-ych n.pr. haluhiwku6 

czyslity możno, u Łemkow niet. Ilałahiwku i herehi6 nm·odnymi 
ihrami imenuju po toj pryczynie, szczo w nich jak to Czytatelaro 
naszym uże wiedomo, wsie ju.noszestwo selskoje uczustwujo i pies
niju nai·odnojn, istoryczeskoju i "Jedie, jcd[c]' Zelman" soprowo· 
żajc. Ihry tyi i piesn pomianu.ta Łomkam wo wsie neizwiostny; mo· 
że byti, t>zczo i toje pdczynu swoju w istoryi maje, i daże niet 

1 [nt:'duhn - choroba) 
2 [W druku: ,.torgovli" .] 
3 [rizdwiunyi- bożenarodzeniowe] 
4 [Fragmenty zawierająco opisy obrzędu wielkanocnego i wesela· przeniesiono 

do odpowiednich rozdziałów; zob. s. 259 i 504 w tym tomie.] 
5 [\v rkp. Kolberga i nadpisane nad o, w druku: "galagowku", podobnie niżej.] 
6 [W rkp. J elberga nad oboma h nadpisane g; w druku: ,.geregi" .] 
7 [~ rkp. Kolberga koniec wyrazu nieczytelny; zapewne było także: .,jedie" .] 
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priznakow, po kotorych zakluczaty by możno było, szczo oni kohda· 
to suszczestwowali. Ihry tyi u Ruainow na dołach obyknowenno na 
Wolikdoń obchodiatsia i czasom także zritelej borodskich imiejut. 
Łemki Wolikodnich swiat perwyj deń so wsiero ticho i spokojno 
obchodiat, daże bez wsiakich hostin, w rodinnom tolko)kruhu(l. 
Użehy to była krajniaja nużd11, szczoby u Łemka dnia toho pomoczy 
dostaty. "W tom dni wsie spoczywajut, i ja choczu spokoj maty"
każe on. D1-uhoho i tretijeho dnia uże weselsze w siole: idut odni do 
druhich na hostinu, dajut sobie pisanki, spiewajut, obliwajutsia 
wodoju, czasom daże na silu do wody na rieku wedut i kupajut. 
Toż i w inyi świata ihor niet. 
Wesoło prazdnujut Łemki tnkoże prazdniki chramow, torżestwo 

tak Rusinam wsiuda swojstwienne. Porod prazdnikom ide obykno· 
wonno prosatar do znajomych i srodnikow na inyi sełn i prosyt 
na prazdnyk. Hosti, proszenyi i ncproszenyi, prychodiat w den 
prazdnika do cerkwi, prysutslwujut bohosłużeniu, a po służbie 

hożoj berut ich srodnyki i znajemyi do scbc na hostiuu. A proszony 
uże konecznc dołżny ity na hosthm, proczyi-że, jeś1i ich ne wozme 
jaki srodnyk ili nanaszlca (nanaszkoju imionujesin k.J·estnyj otec 
i maty: berosia odnak w dt1że obs:~;yrnom znaczenii; także i brata, 
i żcnu, i sestru krestnoho olca, i synow toho, kotoryi brata ili scstru 
do kreszczenia derżał, nanaszkoju zowut), ili znajemyi, po służbie 
hożoj domoj wertajut. 

Jesli jest prazdnik w sele, na dalckii storony o nem czuty. W cie
łom sielo picsni. Jest bo Łemkam, jak prawie wsiem Rusinam, 
prirodno, szczo, kohda oni hde wypili, ne bjutsia, ni swariatsia, 
ty1ko 11picwajut szczo siły. Prazdnik bez horiełkie2 ne bywaje. 
U Łemkow zaderżałaś hosLinnosL', Rusinam z dawnych wremen 
swojstwienna. Hospodar ne odpuskajc swoich hostcj, ne zaderżawszy 
ich na poprazdnycze, i na tretii deń oni jeszcze ostajutsia. Wyporoż
niwszy jeszcze na zdorowie hospodara i hostej po czarce, odchodiat 
oni spiewajt1czy dom6w3. Dodaty nużno, szczo obyknowenno tolko 
hospodari s żonami tak dołho prazdniujut; parobki-że i diewki, 
josli idut na hostinu, toho-żc samoho dnia ili najdalsze na druhyi 

l [W rkp. KolLergn: "krugic", z h nadpisanym nad g.] 
2 [W druku: "gorelki".] 
3 [Tj. domii1- do domu; w druku: "dom6v".] 



57 

deń rano wertajutsia, iziawszy, jeśli ide dońka s materul i otcem; 
tohda ona dołżna s nimi i wernutysia. Żenszczyny staryi na prazdnik 
zwykli w czerwonych chustkach na hołowie i ty. 

Pri prazdnykach, jak i w inyi welikii swiata, bywaj e w sele muzyka. 
U czastwujut w tańciach parobki i diewki miestcewyi; staryi pricho· 
diat, szczoby nadiwityś, jak ich dieti zahawlajutsia. Muzyka sostoit 
z odnoho ili dwoch hudaków (tj. muzykantow) na huślach (skryp· 
kach) i odnoho na basach. Sut w selach i swoi muzykanty, no najboł· 
sze Cyhany hrajut. 

Tańci rozlicznyi sut u Łemkow w ohyknowenii. Oni tańciujut: 
kozaka, kołomyjku, polku, sztejnira, madiara; no nm·odnym tań· 
cem jest tak zwanyi ober tak. On wo wse pojedinczyj i lehkij; ide 
para za paroju, stajut pry muzyce, parobok spiewajc jaku piesn, 
a potom pary obcrtajutsia na miestce w oden i druhij bok. Muzyk 
u Łemkow daleko mcnsze bywaj e, czćm na dołach - i wsiehda oni 
zwykli sohłaszenija swiaszczennika prosity. W neodnom selie i ciełyj 
hod i bolsze minie, zakiem odna muzyka bude; w holszych sełach, 
hde lud bohatyj, try, czetyre razy do roku muzyka bywaje2• 

Widiely my Łemka w szczastii, pryhladaliś jeho wcsełyru oby· 
czajam, w kotorych on duszoju wyrażajosia - i my radowaliś 

s nim, błahoda1·ia Boha za jcho błahodaty. Nużno nam jeszcze 
wstupity w chatu Łemka, kohda w nej n sczasli , bieda, żal i tuha, 
whlanuty w duszu jeho, jak ona otzywajesia w nużdie i smutku, 
jak czuwslwo serdcem jeho obładaje, koły, szczo miłejazoho było 
w semi, s nim na wsehda popraszczałoś. Jak bo3 mnoho radosti 
w żytiu czełowiek iskm•yt, tak runoho żałosti, smutku i biedy on 
ispytaje. Radost borzo4 minaje, a za neju mnimo Aezezajut i jej 
wpeczatlenija, no Liem silniejszyi bywajut wpeczatlenija smutku. 
Czasom tuha s radostiju smieszeny, c:;o:asom w żalu i nesczaslii łucz 
nadiei na łuczszuju buducznost blysne5; no jest i smutok, jest horest 

1 [W druku: "mater'ju"; w r.kp. l olberga zapis nic całkiem wyraźny, najpew
niej "materiu" z przekreślonym i.] 

2 [Fragment następny o chrzcinach przeniesiono do odpowiedniego rozdziału, 
zob. s. 310 w tym tomie.] 

3 [W rkp. Kolberga: "wo", z nadpisanym b nad w.] 
' [W .rkp. Kolberga w nadpisane nad b.] 
6 [Jw.] 
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serdca, kotora nikohda s radostiju nc smicszena, kotoru nadieja ne 
ok.rużaje, jest to nesczastnaja hodina, kohda supruh s supruhoju, 
kohda otec 8 dictinoju, dieti s otcem ili nieżnoju materju, brat 
8 bnttom i1i sestroju, se8tra s brutom ili seAtroju na wsehda praszcza
jutsia. 
"Boż 11e daj nam toj hodiny dożyty-każul ludi - no jakże 

h1acze hyti może? S radostijn nas powitaU na sem swietie, s płaczem 
i mulkom nam poślednieje dadnt cicłowanie". e diwuo dla toho, 
szczo narod wsiakij <laże na samom nizkom stepcni obrazowania 
stojaszczyj, połudikij, oht·iady imieje swojej prhodie sootwietnyi, 
cze.rez kotoryi swoju peczal pri pociwronie lubezniejszoho srodnika 
ili drnha nawnie jawlaje; jemu h~lteze otanc, jeśli to, szczo na serdcie 
jeho tohda tiażyt, w jakij bud' sposoh na jaw IJokazaty może1 • 

Upominali my o wccz!'rnyciach, ruskomu narodu wezdie swoj
stwemJych. Kolka Rłow skazaty o Hich ne hude izłysznym, imiem1o 
znnly 11uino, szczo Lam (lif'jaty sia zwykło. Na weczernyci scho
(.liatsia w odnoj chati' ;; kutlielami diewczata i prn·ohki, zasmn 
i zamui11yi z hliższ) eh chat. Z cieloho seła '" odmJ chatu sojtysia 
im nc wozmoino, poneże, jak czylutelam nar-;z m może iz'\.destno, 
w horarh seła dołhii na ez,\'crl, na pol mili, da i nacicłu miln. Soszcd
~:~zy~ Lak razom, roz}JOworiuj ul, spiewajut i opowiedaj ut sobie !'kazki 
(pripowicdki): lo o lr ch brntiach, d"'och nnt<hyeh, odnom hłupom, 
lo o rozhojnikach, Lo o hiNlnoj cliowczynie dohroj i złoj bohatoj, 
to snow n Iwanie i Żydie, jak pel'wyj wtoroho wRie wymudro\\ al, 
i innyi po<lohnyi, H.usinam wsiem swojstwenny. Opowieelajut toże 
stnryi Ind i molodym pro Aluryi wremena: jak to za ich czasow było, 
jol ij to rnudryj dijak. hył; kto tam a lam hyl hoHpodarem, jaka 
tomu a l o mu pryhoda s1 ałasia, jak to raz mcd,\icd lesami zaszoł 
i woła rozhił, jak to j eHzcze za ich hatko" było i j ~k to j cszcze ich 
batkam tiech hat'ki opowiellali, jakc ich dicn Lam a tam diwo 
widicł - a to był slaryj, duże star j czcłowick; jakij Lo kolyti był 
słnwnyj juhas, jak ot razu dwoch wolkow sima.ł i 11e Lolko że im 
owce ne <lnł, uo im claże paszczeki porozdiral; jak to kohcla-Lo 
swojewolnyi pastuchy bawiliś w korola: odnoho osU<lili na smert 
pod szihenicu- -w tom wpadli wołki w chudohu, oni pojszli otha-

l [Nasi Qpny frngmeut o pogr:~~ebic przruicHiono do odpowiedniego t·o:r.dzinłu, 

zob. s. S·H w tym tomie.) 
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niaty i toj zadusiłsin- a to ne byli wołki, tolko czort w wolezero 
widie; i dodaje wraz morałku staryk: "Tak netreba nikoły s Bohom 
żartowaty". Opowiedajut takoże pro Tatar, pro ich naszcstwija, 
jak to oni hrabili, rozbiwali, ludej s soboju brali, jak to pered nimi 
ludi chowaliś po !esach, jak to odnoho hoda wsie ludi z seła pered 
Tatarami dołżny byli utoczy do lesa, do hłubokoho potoka, a to 
było percd samymi welil oduymi swiatami; nużno było pasku 
swiatity, tak pan-otec- a to hył duże starcńkij- oswiatił wodu 
w żcrclie w lesie i toju wodoju oswiatił wsiom pasku, i dla toho 
studnia taj a do nynie nazywajosia Swiata Woda (narodnoje skazanije 
z seła Zawadki )w< okruzie sanockom; tam dicjstwitelno na hodit
sia w nedostupnom miestcic w hlubinie wolikoho lcsa studnia imio
nujemaja Swiata Woda; kryniciu tuju słabyi czasom posieszczajut 
i możno czasom najti pri ncj nicskolko krajcarow ili kusok chleba). 
JesL w tom scle bolszo jeszcze takich żcreł, o kotorych predm1iju 
narodnyi idut, n.p. Mertwa Studnia, Błażkowa Studnia i pr. W su
sied11ĆJU Ccrhowskom lesie suL peRzezery i podzcmnyi dicry, teper 
uże bolszeju czastiu pozawalewany, i służat pribieżyAzczem dla lisow 
pe1·ed s t1·elcami. 

Opowieelajut także inyi proizszestwija i ·tory('zeskii, n.p. otno· 
siaAzczyibia k wremenaro konfed racyi, kotoroj pamiat11ikami sut 
mnohii kopcy i fosy, n.p. kopce w lesie Szachtach meży solami 
Woleju Jasliskoju i Moszczałlcem. P1·edanije każe, szczo to mohyla 
nad odnim konfedel'atom. W sole Łupkowie, w Sano kom, wiclen 
jeszcze teper ciełyj stan konfederackij, okopanyj s jawnymi jeszcze 
prawym i le·wym była mi i s1·edotocziem. U rliopniki i wysłużenyi 
wojny snow opowiedajnt o tom, szczo widioli w czużych krajach: 
o czużych narodach, ich bcsiedi , o wolikich horo.Iach i pr. 
Słowom, weczernyci sut to srhodbiszcza, na kot01·ych junoszestwo 

mnoho uczytsia. Oni nc sut wredływy, jak to borsze na doluch byty 
może, ponoże ne schodiati'iia z cieloho scla parobki i dicwki, tylko 
samyi z 10 ili 20 chat mzom, i to nc w~;ic w odnoj i toj że samoj 
chatic, n.p. u jakoj wdowicy, no w rozlicznych chatach. Sut to se
mcjnyi rozhoworki, na kot01·ych staryi i mołod}i uczasl.wujut. 
Pijanstwa tam takoż niet. Jesli że hele takii schodbiszcza1 k złom 

1 [W rkp. Kolberga: "swodbi~zcza".] 
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namierenii [!] diejutsia, to ino duże riedko byty dołżno, jako izjatije 
iż obazezoho prawiła. 

Byli my s Łemkom w jcho scmy i pryhladaliś żytiu jeho semej
nom)u(. Hlaniem jeszcze raz na neho i pridiwjemsia jeho puhlicz
nom)u( żytiju, jeho otnoszeniju k hromadie i jeho diejstwiju w nej. 

Do hromady schodiatsia tolko hazdy i sowietujut nad obszczymi 
diełami, kasajuszczymisia wsej hromady. Tam toczytsia sprawa 
o tom, jak tuju i1i innuju obszczuju orudku załahodyty, jak tuju 
ili innuju powiJmost hromadsku ispołnity, jak tuju ili innuju korist 
hromadie priobriesty, jak i koły podatok składaty, jak składku na 
obszczyi hromadskii potl·eby nużnuju meż poodinokich hazdow 
rozdielity i pr. Na takich sowietach dołżcn wsiakij hospodar uczastje 
braty i do toho on zazywajctsia desiatnykami. 

Innyj jest tak zwanyj sud hromadskij, kotoryj sbirajesia, jeśH 
kto jaktt tiażbu1 protiwo druhomu woznese. W tom słuczaje ue 
wsiakij objazanyj ity do hromady, odnak kto chocze, swobodnyj 
imiejc prislup; wojt-że, podwojt, prysiażnyj dołżny, jako sudji, 
policyjan, jako eksekt1tor suda, pryjty. Hromadskij sud jest perwaja 
instancyja, do kotoroj selanin udajesia, i tolko tohda ide on do 
suda powietowoho, jeśli toho wclikost tiażby żadujc, i1i ricszenie 
hromady nesprawedliwym jemu byty widitsia. Odnak to dijetsia 
riedko, poneże sudy hromadskii i prisudstwujucza [ !] hromada p() 
swoim peredanijam2 i obyknoweniam tak rieszajut, szczo obie 
protiwustojaszczyi partyi udowoleny bywajut. Uspiechu swojeh() 
suda oni uhoworenijami i dobrowolnymi połahożenijami pospie
szcstwujut. Imenno staryi ludi imiej11t welikoje wlijanic na pl·oti
wiaszczychsia; oni runoho prymierow umiejut nawesty, szczo taka 
sama sprawa t1że kohcla-to raz była w naszom se]e, i snow potom 
taja sama sprawa w tom a tom sele, i tak a tak połahodylisia. "OL, 
wolite i wy połahodytysia"- każut oni do protiwiaszczychsia
"jak po sudach wołoczytysia". Sut po sełam ludi znatnyi, wsi mi po
czytajemy, mudryi, koloryi, chotia bez wsiakoho czyna pri hromadie, 
odnak pri wsiakoj sprawie byti dołżny i walikoje imiejut wlijanie 
na dieła obszczyi. 

l [W rkp. Kolberga: "tiużku".] 
1 [W druku: "predanijam".] 
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W hromadskom sobranii naczynaje dieło wojt s priwietstwem: 
"Panowe hromada"- rozkładuje ciele dieło s jeho soderżanijem, 
sledstwijami i pryczynami i predłahaje obszczomu sowietowaniju. 
Człeny hromady rozmyszlajut nad predłożeniem, sowietujut meż 
soboju i mnienija swoi wsej hromadie izjawlajut. Znatniejszyi ludi 
watajut i do wsej hromady besiedu howoriat; imenno diejesia to, 
jesli duże hromady s soboju sporiat. I diejstwitelno podiwlaty nużno 
u ludej tiech, chotia majże ne obrazowanych, tak riecz, jak i rozum 
i tuju obzornost', s jakoju oni dieła rozbirajut. 

Sowiety hromadskii otbywaj utsia wsehda w korczmie, szczo· 
żałko jest, poneżo ne tolko uriadnyki hromadsku pri horiełcie spra
wu wedut, no i proczyi prisutstwujuszczyi ludi bez nej obojtysia ne 
mohut. Jesli odin protiwo druhoho tiażbu wZ!lese, uriadnyki hro
madskii kromie innych kar, winnomu zapłaczenijc wypitoj hori ·łki 
prisużujut, szczo on ispołnit.y dołżen (nazywajesie to: napity na lwho) ~ 

Sprawa czasom cicłu n ocz i b olsze prowaditsia. N a sud hromady 
Łemki mnoho polabaj ut; vox populi - vox Dei. 

Ważnuju czast' w znanii obyczajew i żitija naroduoho zanimaje 
odeżda; w niej bo, jak i w obriadach i piesniach, poniatije i duch 
naroda probiwajutsia. Kto widiowszy Chinczyka w jeho szirokom 
rie7..kobarwnom odienii ne zakluczyt na jeho bezczynnyi byt pod 
łagodnym nebom i nezabotliwost o tom, szczo wnije jeho diejesia ?' 
Kto widiewszy Turczyna w jeho szirokich sztanach, szirokom 
odienii i turbanie sidiaszczoho na dywanie i kmiaszczoho z lulki 
na dołhom ciebuchu, ne zakluczyt na jeho niehu i żyzń roskoszam 
predannu? Kto widiewszy Madiara w jeho bohatom, pysznom 
odienii, zweniaszczohol ostrohami, no zakluczyt na jeho dowolstwie 
i hordost' swoim? Duch naroda diojstwuje i na izbranije i upotreble
nie odeżdy tak, szczo potom ne trudno z odeżdy na duch naroda 
zakluczenije zdiełaty. 
Łemki, uże jak horniaki, dołżny swoim korotkim, łebkim oclie

niem od podo1an rozliczatysia; no oni i ot proczych horniakow 
odeżdoju roiliczajutsia. Jest u nich odna odeżela czuha, kotoroj 
nilide bolsze u Rusinow ne najdcsz, sdiełana na podobie płaszcza 

l [Tak w dn1ku; Kolberg nadpisał o nad e.] 
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z dołhoju pelerynoju czrez pieczy n<;t dol spadajuszczoju, na kotoroj 
nachodiatsia toroki i po kotorym Łemkow proczyi Rusiny takoże 
Swieczkarami zowut. 

My podielili w cz. l. Łemkow na czetire czasti, podielenic toje 
hudet nam tut na ruku. Odeżda Łemkow jest, możno skazaty, 
sandeckich tolł o izyjawszy, tajaże sama; no bHzsze jej pridiwiwszomu 
sia ne lzia ne zamietity w nej rozliczija. U Łemkow sandcekoho 
i czasti pohranicznoj jaselskoho okmha ~zuhy njet; tam imiejut 
tolko dołhii lmni, daże po kolcna z bieloho sukna; u nich njet werch· 
nich sztanow letnich, tolko chołoszni; da i wid kapelucha inyj. 
U Łemkow jaselskich po ricku Wisłoku jest uże czuha i werchnyi 
sztany letnyi, no czuha z siwoho sicraka s Lorokami na percdi:nio 
i na rnkawach. U Łcmkow meż Wisłokoju a Baligorodom jest czuha 
czorna s torokami tolko na ) pcleryni<1 , za Baligorodom że na czuzie 
torokow njet, a sztany letnii tolko na prazdnik nosiat. Jawno iz 
toho obszczoho pohlada na oclcż Lemkow, szczo mcż Wisłokoju 
i Baligorodom jest ich sredotoczyjc, ot koLoroho i w odeżdie izmie
nenija pojszły k wostoku i zapadu postpenno i sootwietno. Rozhla
nemsia pro tojc w odeżdie tiech sredotocznych Łemkow, nc wyklu
czaju - hde nużno- czaslnoho pohliada i na proczych. 

O czuzie uże skazano. Otku<ln ona u Łemkow wziała sia - jestli 
ona zairnslwowana ot plcmen susicdnich, ili uże ot samoj drewnosti 
u Łemkow swoja, suważywszy to, szezo o odeżclie ;Lemkow skazano 
i hlanuw!lzy na odeżdy pohr:mimmych plemen - trudno ricszity. 
O nej jeszcze zamietity nużno, szczo ona wcśma rieclko na rukawy 
heresia, i sze~1.0 tii czcrez cicłoje loto zaszity wmiesto karmanow 
służaL. Sztany u ł.Jemk.a podobne jak w hrażdanskom sosłowiju 
berutsia na dru.hii i sut wyszyty sinymi, czasom i czerwcnymi su· 
konnymi paskami. Oni wykładajutsin na cholawu i sut u Łomkow 
meżi Wisłokoju i Daligorodom wsohda w upotreblcniu2, tak szczo 
i w horiaczom letie ni clo malejszoj roboty bez nich łJeml o nc ide, 
a nc to jeszcze meży ludi. Oni w npotrehlenii takoż i w Uhorszczynie. 
W zimie nosiat chołoszny3 biełyi; sztany letnii - z bieloho polotna. 

1 fW rkp. Kolh<'rgu: "na peredinie".] 
g (W druku: "upolrcblenii".] 
3 (chołuszny obcisłe wl.'lnianc spodnie) 
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Bohatyi hazdy imiejut na prazdnyki takoż sztany z sineho sukna. 
Chołoszni i sukonnyi sztany wsehda w cholewu wkładajutsia. Pri 
sztanach wsehda duże dołhyj, krasnyj, puhawicami (guzikami) 
ukraszenyj 1·emeń, kotorym dwa ili tri razy opoja)sa(tysia waz
możno. 

Hnńka u Łemkow korotka, bicia ili czorna, sowsiem toho kroj'u 
jak huculska. Sobstwietmy sut Rusinam-Łomkam takoż lejbikil 
z sinego sukna z puhawicarni wo dwa ili tri riady po oboch storonach, 
po bokach i na zadie dołom. 

N a h ołowie no i at Łemki okruhłyi czornyi kapeluchy s dosyt 
szirokimi, do hory zadartymi krysami, podobnyi, no no sowsicm, 
do madiarskich. Na kapch1sio snmok ili stiażka szirokn s kiticiami, 
za kotoruju u parobkaw cwiety i1i pawi pera. W zimie nosiat nizkii 
szapki osohennoho wida, kotoryi tlaże na ucha . pustity moż. 
Wysokii szapki "na zawiesach", jakii uproczich Rusinow nachodiat
sia, dawniejszej były i u r ... emkow w upolrebltmil, 110 leper ich uże 
nihdc ne widno. 

Chodaki, u Łemkow kerpci zwanyi, zdie, jak wo ohszczc u wsiech 
h01niakow, nosiatsia. Parobki dołżny na swiata i do tancia imicty 
czohoty " kirny"2 s ostrohami. 

Zamieczatelno, szczo mużczyny nosiat sm·oczki s rozporem 
na zad(ie) obcrnutym. Jest to diwno i mnohim smicszno, odnak 
<lużf' sootwictno odieniju ciełomu Łcmka, poufJże tak hrud' ne otwo
J·ena i z poci lajbika wyhladaje jak szmizetka (połkosz11lok). 
Żonszczyny w odeżdie swojej holsze schodstwujut s r:;ohoju czem 

Innżczyny; rozliczije- jeśli hde jakoje zachodit - sostoit tylko· 
w powiazanii hołowy chustkoj ll, w kroje korsetow i w widie koralej 
(paciurok). Na hołowie nosiat żcMzczyny holszoju czastiju hiełyi 
chustki, rn·i rohotie, domowoj prcimuszczcstwenno, starszyi żen
szczyny takoż sinyi s biclymi ili żołtymi toczkami. Staryi nże żonsz
?zyny zwykli w prazdniczyi dni czerwcnyi chustki nosity. Powiazu
Jl.tlsia w toj sposoh, szczo oclin clołhij konec czerez plcczy na dol 
spaclaje. Dicwki nikohda ne powiazujutsia, no wschda s hołoju 
hołowojn chocliat na o dnu kos u zapleteny. Korsety bywajut ili 

•
1 

lejbyk-rod kamyzelki [W rkp. l olhcrga: "l('jbiki- podkruniz(1lki".] 
2 rw rkp. ]i olberga: "skorny, skirny".] 
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'Z sinoho sukna, i1i czerwenyi, ili z innoj jakoj materyi jasnoj kraski; 
oni po rieku Wisłok wsehda płytkii, ot Wisłoka że nuczawszy niczćm 
ne rozliczajutsin ot lejbikow mużeskich. Bez korseta żenszczyna 
w letie na pole do roboty ne wyjde. 

Spodnicy (kabaty) aut na jeżeclnewnoje upotrcblenijc sinyi s bie
łymi toczkami, na prazdnicznyi-że dni biełyi s cwietami, i tyi imc
nujutsia kartanami. Bohatyi żonszczyny imiojnt inohela szołkowyi 
~elenyi spodnicy s srebrianym halenom dołom, kotoryi imcnnjutsia 
preimnszczestwenno spidnfciami. 

Żonszczyny obuwajutsin w chodaki, no do cerkwi nużny byty 
nhorskii czoboty (skorny), czornyi i1i żołtyi: "safijany". Szest'nad
ciatilcjtniej dziewce nże sorom boso iti do cerkwi. Iduczy do cerkwi 
żonszczyny nesut czoboty w rukie, percel cerkwojn obnwajutsia, 
po służbie snow wyzuwajutsiu i boso wcrtajut domow. 

Na werch bcrnt żonszczyny i dicwki póllm (pyilkn)- płachtu 
dolhn, no uzku, w dwoje slożenu, sowsicm na toj sposob, jak w wys· 
szom sosłowii "szal" upotreblajcsia. Bez pyłki ne lzia poj ti do cerkwi, 
na hostinn iJi na druhoje solo. Dołhyi i szirokii płachty żonszczyny 
upotrcblajut to1ko od zimna pri robotie m w puteszcstwii, k czemu 
takoż i serdaki, podoimoje do hnftki odim1ije, no tylko po pojas 
siahajuczojc, służyt. 

Krasna, tylko Łcmczankam swojstwenna odeżela jest menta, 
o kotoroj my raz uże upominali. Ona niszczo inoho ne jest, jak 
tylko jupka, lisami podszyta s szyrokim wyłożonym lisim kołnierem, 
wy zyta sinimi taśmami; sukno na nej dołżno byty zelene. W mentie 
wsiaka moJoclyca do hraka iti dołżna, i jesli sama jej ne imieje, 
wyżyczyt sobie u druhoj. Takoż drużka bez menty no oboj· 
desia. 

Stiażki (stztżlci) u diewok i żonszczyn do koncze sut pot1·ebny. 
Oni doliny byty pri koralach, pri kosie i pod szyjeju. Do koralćj i do 
kosy upotreblajutsia uzkii, pod szyju że tylko szyrokii stużki. O pa· 
ciorknch skazaty jeszcze nużno, jako obyk.nowenno żenszczyny 

nosiat czerwonyi, a nad tiemi bielyi. Czornyi oznaczajut tuhu 
i smutok. 

W odeżde zamieczatelnyj perechod ot juha k siewieru, od Beskida 
dalsze w Haliczynu. Łcmki pod. samym Beskidom obitajuszczyi 
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bolsze imiejut schodstwa s uhorskimi Rusinami w odeżdie, czćm 
tyi, kotory dalsze ot hranicy otdalenyi. 

Susiedarni Lemkow sut, jak uże wyzsze skazano, Słowaki, uhorskii 
Rusiny i Mazury. LubopyLno znaty, jakii ich otnoszenija meżi 
soboju. Rusiny uho1·skii w besiedie, odcżdie, wieric i bolszeju czastiju 
w obyczajach s Łemkami duże sut schodny; o ich wzaimnych otno· 
szenijach pro to howority ne nużno. Skazaty łisz podobaje hde-szczo 
o ich otnoszenijach k Słowakam i Polakam. 

Rusiny-Łemki, chotia hraniczat s Polakami, chotia s nimi wsehda 
w otnoszenii w horodach, na torhach i jarmarkach, riezko odnak 
ot nich otliczajutsia. Łemko nijak ne w so tojanii nauczytysia po 
polsku ho"' 01·yty. Nasmicjatyś możno na Lorhach, koły Ru in i Polak 
torhuje; odin druhomu choticłby prijatnost sdiełaty i jeho ri cziju 
zahowority, no ne ide, słowa pcrekruczuje, kaleczyt, a wse taki ne 
ide. Rusinowi-Łemkowi duże trudno nauczytysia po pol ·ku howo
l'yty; dokazatielstwom tomu sut mnohii izwoszczyki, koloryi zasto 
do Krakowa jezdiat, s Polakami czerez dorohu i po horodam w kon· 
Wersacyi sut, mnoh.ii służaszczyi, kotoryi po horodach siużal (służat 
po horodach Rusiny, odnak duże riedko; uże krajniaja nużda do 
toho printldity dołżna, maty ne lehko daje dońku S\ oju do miesta 
na slnżbu), mnohii żołniery, kotoryi po horodach slojat i s in mi po 
polsku howoryty wschda sposobnost imiejut, a odnak po polski 
howority ne nauczyliś. Łcmkowi trudno jest polskii zwuki wyhowo
rity, a dołhoho uprażnenija nużno, szczoby on czysto po polski 
howorył, szczoby tonom i wyhoworom nc zdradyłsia. Ticm mensze 
jeszcze wozme Łemko na scbe odeżdu polsku, kotora so wsiero 
otliczna ot jeho odeżdy. 

Inoje w tom otnoszenii wlijanic imiejut Słowaki na Łemkow. 
My użc imieli sposobnost zamieLiLi, jak ochotno Lemki picsni sło
wackU wyuczujutsia, s soboju dl}moj prinosiat, spicwaj ut i dmhich 
uczat. Piesni tyi chotia s w1· mencm rusczatsia, odnak na riecz 
~ln~oda ne sut bez wlijania. A ne lisze piesni Wl'eclliwoje wlijanie 
lnu •jut u a riecz narodnuju, bolszoje wlijanie imiejc sama riecz 
słowacka, kotoroj Łeml iwo wremia zarobkowanijana Uhorszczynie 
~~czajutsia. Łemki woobszcze w słowackoj besiedie szczoś wysszoho 
Włdiat, czem w ruskoj, bud' to dla toho, szczo ncju howori' narod 
bohatszyj, czem oni i hrażdanskoje sosłowie pohraniczyja uhorskoho, 

5 - Sanockie-Krośnienskie 



66 

bud' i dla toho, szczo ona tak bohata w piesni. Besieda taja rus
koj podobniejsza czem polska, zwuki słowackoj rieczy Rusinowi 
lekszyi do wyhoworenija, czem polskii. Czytatelaro dane wydajetsia 
to diwnym; oni bo dołżny pered oczyma imiety ne czystu besiedu 
rusku, a isporczenu bcsiedu Łemkow. Takuju besiedulehkodusznoje 
junoszestwo w piesniach i ricczy chwataje, neju howoryt i domoj 
prinosyt, hde szczoby wsiem pokaz a ty, szczo w swietie bywałosia, 
ne tylko słowackii piesni spiewaje, no i na słownekoje zakiduje. 
Hdekotoryi daże udajut, szczo zabyli po ruski, i tylko po słowacki 
chotiat howority, chotia sami daże ne umiejut dobre po słowacki. 
Tak opowiedali menie o odnoj diewce, kotoraja na Uhorszc~ynie 
w druhom uże sele ot hranicy meż samymi Rusinami służyła; ona to 
za hod powertała domoj i strictiłaś s żcnszczynami toho-żc samoho 
seła, otkud.a ona rodom, szedszymi na hryby do lesa. Sejczas wopro
szuje ona ich: " Hej, czujecie, a kadzi to pesznik do walała" (ej, 
czujetic, a kuda to stcżka do seła ?). Rozsmiejaliś wsie w odin hołos, 
poneże poznali ju i znali, jak daleko ona była. Krasniejszoj jeszcze 
istorii ja sam naocznym był swiedkom: 

Z odnoho podbeskidskobo seła wyjszła była odna zamużna żcnsz
czyna, lisziwszy swojeho muża, na Uhorszczynu na .słnżbu; była ona 
tam dwa ili tri hody. Uczuwszy, szczo muż jej umer, ona wer
nułaś domoj po krestnyj list, szczoby mohła na Uhorszczynie zamuż 
wyjty. Imia jej było Anastazyja (Nastka) Stiranka. Ona dostała 
ot miestcewoho sudii propusk pismennyj; byłli on pisanyj po madiar
ski ili po słowacki, uże nc pomniu, no na nem stojało imia: Marija 
Gomboda. Kohda jej skazali, szczo na prop )usku ne jej, a(1 so 
wsiem innoje imia stoit, ona otwietiła: "Njet! Moje ) ale po madiar(ski, 
bo stiranka po madiarski zowiesin gomboda, a imeni )Nastki tam( 
nc znajut, lem mene wsie Marcicw2 zwali". I diejstwitelno )nasza 
stiranka( po madiarski zowiesin gomboda, no nasza Nastka ne 
)rozłyczała meży strawoju( a swoim imenem sobstwennym. Na 
Uhot·szczynie du)że Iubleny imena( żenszczyn Marija i Hanija3 

1 (Rkp. Kolberga uszkodzony; uwnga odnosi się również do pozostałych uzupel
nień z druku w tym rozdziale ortykulu Torońskiego.] 

2 [W dntku: "Marciiiv"'.] 
3 [W druku: "Marija i Gnnja".] 
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i pro toje wsiaku z Haliczyny ) tam pryszedszuju< odnim z tych 
imien nazywajut. Czasom diewczyna wern)uwszysia z< Uh01·szczy
ny, choczesia powieliczaty tiem, szczo była uże "za B ) eskidom, a < 
ne imieje sposobnosti; ona, kohda ju kto po jej imeni zaklicze ) Na
stiu ili Fenno(, ili Parasiu, ne obozwesia, daże po wtorom ili trctiem 
razie, i jakby to zabyłaś, każe: ,.Jej, ho ja ) sia ( wsie zabywam, bo 
za Beskidom mene wsc zwali Hańciew"1 • 

I odeżdu Słowakow Łemko pryjmaje. Mużczyna, pobywszy 
w Uhorszczynie odin ili dwa hody, wychodit duże czasto w hubanie, 
w szyrokich, odnich tylko sztanach, w uhorskom lejbiku i kapelusie. 
Diewka pryjde w soroczcic wykorsowanoj, płytkoj, s korotkimi a szy
rokimi rukawami, tak szczo ruka od łoktia hola, s korotkoju spodni
ceju, s czornym płatkom na hołowic, bez koralej na szyi. 

I po madiarski ł.,emki czasom nauczatsia zarobkujuczy na Uhorsz
czynie, i wnosiat mnoho madiarskich słow w swoju besiedu. Oni 
uważajut słowacku riecz preddweriu k sarnomu sowerszenni jszomu, 
tj. k madiarskomu. 

Ubi6r 

W "Przewodniku Naukowym i Literackim" p. Edmund Kraiński2 

powiada: Sl1knię noszoną ponad kurLanką (rodzaj obcisłego, poniżej 
bioder tylko sięgającego żupanika, uszytego z ciemnego guniowego 
sukna), [tj.] suknię zawieszoną na ramionach, pod szyją spiętą, 
z wiszącymi, :~;aszytymi na schowek u dołu r.;;kawami, czwol'ogranną, 
poziomą, zwykle białą frędzlą obszytą peleryn<: - nazywają Knrtacy 
nad Wolo atką lub Wetlinką czapowem (czapiu), nad Osławą czu
haniq?, a na zetknięciu się z siedzibami Podg6rzan słyszałem ją na
zwaną gunią. Pol" przyznaje jej ogólne miano czuhani, ale nazwa 

1 
[W druku: "Ganciiiv''.J 

: E. Kraiński [W sprawie geografii lcrajowej ... s. 572). 
Obacz Słownik [języka polskiego] S. B. I-indego [T. l cz. l Warszawa 1807 

H, 582:] "czuhaj, czuja, szuja, czujka, czuba, czuha, [jest to] płaszcz z rQkawami, 
tatarski ruok'" · d Wl ś · · d Zb · l · · · uh. • " 1 1t • o CJame na ruczem nazywaJą czuJaJem Ciemną gumę, 

:erauą nu rękawy i do czuhaui Kurtoków niepodobną. E. K. 
W. Pol [Rzut oka na północno stoki Karpat. S. 127.) 

s• 
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czuhonia znajduje się wyłącznie ( i niewłaściwie ) w Geografii Galicyi 
p. Tatomiral. 
Mieszkańcy różnych stref noszą na sobie oznaki (odzież) strefy, 

w której żyją. W wysoko nad poziom morski wzniesionych położe
niach, a przeto w klimacie zimnym i wilgotnym, gdzie zboże trudno 
dojrzewa, a rośliny zimnotrwale, bujniej l'Osnące, obfitej trzodom 
doRtarczają paszy, produkcja ciał zwierzęcych główne zajmuje 
miejsce. Dlatego tam górniak, mężczyzna lub niewiasta, zimą i latem 
w powszednim stroju nosi na sobie grube sukno guniowe od owiec 
po górach 1)asących się; a zatem w strefie produkującej (głównie) 

ciała zwierzęce noszą (mieszkancy odzież z produktów zwierzęcych). 
Inaczej dzieje się w położeniach niższych i cieplejszych, w równi

nach lub na poflgórzu, gdzie klimat dopuszcza uprawy zboża. Tam 
wieśniak i wieśniaczka w dniu powszednim chodzą przeważnie 

w l'łótnie, najczęściej ze lnu lub konopi na własnym zagonie zebra
nych, w domu sporządzonych, a w włmmej wsi na płótno przerobio
nych i wybielonych. Otóż dziesięć wsi w kolanie Wisłoka, o których 
mówi ustęp cytowany, leżą wprawdzie pomiędzy działami, względnie 
do otaczających je równin wysokimi, ale niewysoko nad poziom 
morski, i mają klimat cieplej1-1zy, dozwalający na upr, wę zboża 
i roślin włókuistych. W tych dziesięciu wsiach między Gwoździanką 
a Czarnorzekami zamieszkała ludność ruska nosi jako powszedni 
strój płótuianki, zwyczajne u włościan otaczających je osad z lud
no~cią polską. 

Ludność tych wsi nie zbliżyła się wcale, jak twie1·dzi przytoczony 
ustęp Geografii Galicyi, strojem do dalej od niej żyjących Kurtak6w, 
ho nic nosi, jak oni, sukna domowego na powszedni użytek, ale pro
dukt właściwy mieszkańcom równin i podgót·za, a co do obyczaju, 
ludność ta jedynie swoim obrządkiem i mową zbliżona jest nie tylko 
do Ku1·tak6w, ale do wszystkich innych Rusinów kraj nasz zamiesz
kującyeh. 

[Sanockie] 

Odnośnie do sanockiej oazy kapturowo-opończowej 2, to przed 
40 laty ogólnie były noszone tylko w Srcdnej Wsi, co stary Bal 

1 L. Tatomir op. cit. (s. 67]. 
2 Fragment listu Edmu11da Krasichlego do Edmunda Kraińskiego; w liście 

omawia ontor używanie sukman i opoitezy z kapturami w Polsce i na Rusi.] 
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uważał za dowód, że [jej mieszkańcy] to Polacy, [jak np.Jl w Solinie, 
Łobozwi, Tclesnicy Os z\\ ar owej, gdzie się jeszcze Polacy przecho
wują, potem, choć Polaków tam nie ma, w całej Hoszowszczyźnie2, 

gdzie i dawniej, jeżeli nie kapuzę, to nosili peleryny, niby to jak 
przy krakowskich kicrezy[j]ach, potem począwszy od Brelikowa, 
Serednica, Leszczowa te, J ureczkowa, dobromi1Aka3 fen\ altcria, 
w któ1·ej znachodziły się podobno opończe czarne z pą owymi ozdo
bami, kiedy z resztą były białe z czarnym. ważać trzeba, że jeżcli 
siQ w Wańkowej znalazły, to sporadycznie, i w Stefkowej, ale ani 
w Czarnej, ani w Sokołowej Woli, ani w Teleśnicy Sannej\ ani 
w Uhercach, ani w Liszczyźnie5, ani w Hoczwi, ani w Beresce. Tylko 
nic wiem, jak daleko na północ, ku Birczy, sięgały? <Więc nosili 
sukmany, czyli gunie, bez pele1·ynck)6

• Ale nie egzystowały ani 
w Kuźminic, ani w Leszczawie itd. 

Gd)by Szanowny Pan Kolberg zwr6cił uwagę na nasze dostrze· 
żenia, będz:.e rzeczą jego dojść, czy Polacy, uznawszy p1·aktyczność 
kapuz, przyswoi[li] sobie takowe, czyli prQdzeJ koloni[ści] - Polacy 
takowe na Ruś przyni[eśli] i tam je aklimatyzowali, i choć przeszli 
na Rusinów, strój polski zatrzymali. Ważną oznaką polskości są 
rańtuchy, noszone przez dziewki i kobiety od Krakowa począwszy; 
[noszą je,] kładąc na głowQ z powagą i drapując się nimi z gracyją 
niezwykłą (jakem to okazywał panu ]i olbe1·gowi na niemludej już, 
ale zg1·abnej Bilowej 7 z Bachorca). 

--
1 [Zapis trudny do odcz}tania; moż : ,.jakby".) 
2 [Prnwdopodobuie r.hodzi o pobliski Ustrzykom lloszów oraz jt•go okolice.] 
3 [Od tych slów rękopi~ Krail1skiego, adrc~ata listu. Przepisał on końcowy 

fragment listu przed oddaniem go Kolbergowi, opuszczając prawdopodobnie tekst 
nie dotyC'zący strojów ludowych, dodał tl'ż własne wyjaśnienia, które tu przenie· 
~iono do przypisów, oznaczonych inicja łami E. K.) 

4 Tcle~nica Sanna (tj. nad Sanem położona) grm1iczy z Telc~uicą Osz~\ru:ową, 
gdzie przy opol1!'znch no&zą kapuzy, a w Tclet'!nicy anncj już czapiwy, czyli czu· 
hartiP. E. K. 

0 
Do LiHzczy2ny, klucza Iiskiego, należy Lukawi.ca, Monnblcrzee, Postolów, 

Pnstolow11 Wola, Wl•rcmi!'ll, Scrc:•dnie, Kałnica itd. E. K. 
: ~To .zdm1ie zostało dopisane olówlciem przez Kolberga.] 

. ZdaJe mi siQ, [że] ową Bilową z Bachorca przekopiowal dla Was Reisilt'r z ory· 
g malu, od hrabiego [E. Krasirkil'go) pożyczonego. Bacborzec jest majątek dziedzicz· 
ny Krasickich, dawniej część .,państwa dubicckiego". E. K. 
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Nie wiem, jak daleko ku wschodowi się ta moda rozciąga, ale na 
Rusi, na przykład koło Lwowa, z pewnością nie istnieje1 • 

z Sanoc[kiego] 

W zbiorze Edmunda hr. Krasickiego w Lisku są wizerunki strojów 
ludmrych z r. 1828 z ziemi sanockiej. 

l. Chłop od Lutowisk (z profilu). [Ma na sobie] harani kożuszek 
wyprawny, biały, krótki (po uda), z wyszyciem (sznurkiem) wąskim 
granatowym u)>rzegu i od ramion; kołnierz wąski z czarnego barana. 
Spodnie białe płócienne do kostek, obcisłe, u dołu związane rzemie· 
niem od chodaka; [spodnie] mają lampas (sznurek) granatO\\'Y aż 
do dołu. Na nogach chodaki ściągnięte rzemieniem. Na głowie czapka 
czarna barania, wysoka [i] spiczasta (jak mają Bojki). 

2. Chłop (z przodu) i baba (z tyłu) od Denowa i Dubiecka2• 

Chłop mu. na głowie czerwoną rogatywkę krakowską z czarnym 
barankiem, lecz wierzch jej jest wysoki i ku górze zwężony. Sukmanę 
ma białą (sukienną lub wełnianą), [sięgającą] aż do kolan, z czerwo· 
nym podszyciem i 9 mosiężnymi guzikami do spięcia na przodzie, 
podobną nieco do sukmany krakowskiej. Leży ona na koszuli z wą
sldm kołnierzem, czerwoną hara~:;ówką związanym, przepasanej 
pasem wąskim (rzemiennym) z kilku mosiężnymi kółkami. Spodnie 
granatowe wchodzą w huty wysokie z wywiniętą nieco cholewą 

i z 'rysokimi podkówkami żelaznymi. 
Kobieta (przedstawiona z tyłu) ma na głowie czepek zielony, duży, 

z wąskim czerwonym (pąs) szlakiem u dołu. Obwiązany on jest białą 
chustką (lubo dno czepka, zwłaszcza z tyłu, jest widzialne), której 
dwa zwi1!zane końce wiszą z tyłu (na łokieć), a spod której widać 
z obu stron pukle }>Odstrzyżonych włosów. Ma ona stanik z kaletkami 
i spódnicę koloru błękitnego (gładko lub w kwiaty) na koszuli, której 
rękawy [są] związane czerwoną wstążeczką. Na szyję zarzuca na 
kształt szala duży biały rańtuch, którego końce sięgają aż do kostek. 
Na nogach huty, czarne. 

1 [Na marginesie rkp. notatka Kolberga: "Odebraletn 16 maja 1885", pod tek
stem: "przypiski Kraińijkiego" .) 

2 IDuhiecko w pow. przemyskim rlie należy już do terenów objętych w mono
grafii Sanockie-Krośn.icfr.skie.] 
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3. Chłop i baba (z przodu) od Rymanowa i Sanoka. Chłop 
ma na sobie kożuch biały wyprawny, długi, z szerokim kołnierzem 
z czamego baranka; podszyty on też [jest] takim barankiem i [ma] 
obrzeżone nim rękawy, przód i dół kożucha (niekiedy bywają i wy· 
szycia z niebieskiej i czerwonej włóczki). Kożuch ten przepasuje 
(z wierzchu) pas szeroki z czerwonej skóry, o 3 sprzączkach. Czapka 
wysoka z czarnego baranka (cylindrowata). Na nogach czarne wy· 
sokie huty. 

Baba ma na sobie długi do kostek kożuch z białego baranka 
z wierzchem niebieskim. Leży on na białej spódnicy, której dolna 
część wygląda spod kożucha, opasanego czerwonym pasem włócz
ko·wym. Na głowie [nosi] czepiec owinięty w białą chustkę. Na chustce 
tej [widać] długi biały rańtuch, który obwija głowę, szyję, rękawy od 
kożucha i opuszcza się dwoma końcami aż za kolana. Buty czaTne. 

4. Górale od Baligroda. Góral (z p1·zodu) i góralka siedząca 
(z tyłu). Góral ma na sobie kaftanik krótki, zielony, z białymi guzi
kami (jeden rząd). Kaftanik [jest] przepasany czerwonym pasem, 
niezbyt szerokim, o 2 sprzączkach. Spodnie białe, obcisłe, u dołu 
rzemieniem od chodaka ściągnięte. N a nogach chodaki skórzane. 
Na kaftanie zarzucona jest gunia ([która w ogóle bywa] czasami 
długa po kolana, czasami krótsza) z sukna czarnego v. burego (ru
dawohrunatnego, iż z czarnych owiec), z kołnierzem spiętym pod 
szyję, z obwódkami (sznurkami) jasnoniebieskimi na brzegach. 

Góralka ma białą, długą spodnicę z czerwonym szlakiem u dołu, 
obok którego (widać] czarne wąskie obszycie, i stanik niebieski. 
Na tym zarzucona [jest] krótka glmia brunatna (z niebieskimi 
i cze1·wonymi sznurkami), podobna do mę kiej. Głowa białą chustką 
związana, spod któ1·ej wyglądają podstrzyżone włosy. Na nogach 
chodaki. 

5. Dwaj chłopi od Dohromila1 i Ustrzyk (jeden z przodu, 
drugi z tylu). Chłop z przodu ma na sobie sukmanę z brunatnego 
sukna aż za kolana, ze stojącym lecz wywiniętym kołnierzem. Koł
nierz, rękawy, boki i wszystkie brzegi obszyte czerwonym (pąs) 
sznurkiem z włóczki, a na piersiach są takież czerwone włóczkowe 
potrzeby (w 7 rzędach) z kutasikami. Na głowie wysoka barania 
~zama) czapka z rozszerzonym wierzchem. Na nogach długie huty. 

1 
[Dobromil leży poza terenem objętym monografią Sanockie-Krośnieńskie.] 
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Chłop z tyłu ma na sobie sukmanę z szarego sukna z wiszącym 
z tyłu okrągłym kapturem; obszyte to włóczką czarną i szm·ą. Na 
głowie czapka wysoka z czarnego baranka z granatowym wierzchem. 
N a nogach chodaki. 

6. Mieszczanin z córką. Mieszczanin (przód) oparty o płot. 

Ma na sobie kapotę (z kołnierzem i klapamijak u kontusza) niebieską, 
długą po kostki, spiętą trzema guzikami. Spod klap widać wiśniowy 
żupan czy kaftan, haftkami aż po szyję spięty, w górze guziczkiem; 
[widać] wywinięty spod niego kołnierz od koszuli. (Mężczyzn a] prze· 
pasany jest szerokim pasem (na kształt szlacheckich) w czerwone 
i czarne kraty, ze złoconymi (lub żółtymi) wisz~!cymi końcami. Na 
głowie wysoka czapka z siwego baranka z nicbieskim wierzchem i ho· 
karni niebieską wstążeczką związanymi. Buty czarne. 

Córka (profil) ma na sobie kaftanik, tak zwaną kacabaję, z pstrej 
(w paAki żółte i fiołkowe) materii. Pod tym sukienka perkalowa 
w czerwone i białe paski i z przod11 fal' tuszek. Głowa U<'zesana gładko, 
z tyłu warkocz zwinięty w pukiel, z kwiatami wstążką związanymi. 
Na szyi korale czerwone. Na nogach czarne trzewiki i białe poń· 

czochy. 
7. Młódka z drużką (z okolic Li;;ka i Sanoka). Panna młoda 

(p1·zód) ma na sobie futro z siwego baranka z wyłożonym kolnie· 
rzem, banvy ciemnobłękitnej, z 3 lub 4 potrzebami włóczkowymi 
na piersiach i u boków (przy kieszeniach). Futro przepasane [jest] 
pasem z włóczki czerwonej i niebieskiej. Popod oba ramiona. (pod 
pachy) przechodzi rodzaj szala, czyli ręcznika. Pod futrem spódnica 
kolorowa (tu w pasy zielone i czerwone), a na niej szeroka biała za· 
paska. Na głowic ma wkoło Ltpięcie z wstążek (koka1·dek) niebieAkich 
i fiołkowych w dwa rzędy, a na nim leży duży wianek barwinkowy 
z kwiatami; włosy rozpuszczone. Na szyi kilka rzędów k01·ali i nad 
nimi .fiołkowe wst~Ażki. Na nogach czarne buty. 
Drużka (profil) ma podobneż na sobie futro z ciemnozielonym 

wierzchem i włó zkowymi czerwonymi potrzebami (co się zdarza 
rzadko, gdyż i dnrżki miewają niebieskiej banv) pokrycie u futra). 
Spódnicę ma niebieską i białą zapaskę. Popod pachy futra idzie biały 
szal czy ręcznik, którego końce wiszą z tyłu. Na głowic upięcie (z ko· 
kardek) we dwa rzędy z wstążki czerwonej (pąs), od którego długie 
na parę łokci wstążki (czerwone, zielone, żółte, niebieskie) wiszą 
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z tyłu. N a upięciu jest ·wianek podobny do tego, jaki ma panna młoda~ 
Włosy również rozpuszczone. 

8. Cygany. Cyganka (przód) ma na sobie białą zgrzebną koszulę 
i biały krótki fartuszek. Szyja podwiązana chustą czy płachtą, za
chodzącą na tył, w której siedzi Cyganiątko. Spódnica czerwona 
z niebieskim szlakiem u dołu. Na gło·wie włosy zwinięte w dwa pukle 
po obu stronach twarzy, na wierzchu głowy czapeczka. Nogi 
bose. 

Cygan (pt·ofil) - z długim, na plecy zachodzącym włosem. Ma 
na sobie jakoby ubiór węgierski, niby to huzarski. Kaftan [jestJ 
krótki, niebieski, żółtymi potrzebami gęsto szamerowany. Spodnie 
obcisłe, niebieskie, z żółtym lampasem i żółtyrui wyszywaniami u bo
ków. Na głowie [ma] czarny kapelusz góralski z szerokimi skrzyd
łami. N a nogach czarne ciżmy. 

9. Od Łomny i Boryni (obwód samborski). Chłop (przód). 
Ma na sob;e sicrak długi poza biodra, z czarnego (rudawego) sukna 
(z czarnych owiec), ze stojącym kołnierzem, i obwiedziony naokoło 
i u rękawów i boków bladoniebieskim sznurkiem. Pod nim kamizelka 
(którą teraz lejbikiem zową) z tegoż sukna z podobnymiż blado
niebieskimi obwódkami i wy zytymi potrzebami, przepasana czer
wonym, skórzanym, szerokim pasem (o 3 sprzączkach). Spodnie 
obcisłe z tegoż sukna, u dołu związane 1·zemieniem od chodaka. Na 
głowie czapka wysoka z czarnego baranka1 • 

10. Od Łukawicy i W cremienia2• Chłop (przód}; ma koszulę 
wykładaną na spodnie zgrzebne, obcisłe i ściągnięte u dołu rzemy
kiem od chodaka, przepasaną czerwonym szerokim pasem (rzemien
nym?). N a to narzucona na jeden bok gunia czy sicrak bury, z czarno
rudego sukna, obszywany bladoniebieskim sznureczkiem, którym 
też związany jest u szyi. Czap] a czarna, barania, wysoka, lecz ze 
zwieszonym n 1. bok końcem. 

Chłop drugi (profil) ma sicrak czy sukmanę białą sukienną, obszy• 
waną sznurkiem niebieskim wraz z węższym czerwonym; toż przy 

1 [Drugi opis (tego samego rysunku?) ubim:6w chłopskich od Łomny i Bor ni 
odbirga nieco od tu przytoczonego, por. s. 74.] 

2 
[Prawdopodobnie chodzi o ł.ukawicę w pow. leskim; na terenach Sanockiego

-Krośnieńskiego znajduje się parę miejscowości o tej nazwie; Weremień leży 
w pow. leskim.] 
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rękawach i kieszeniach u boku; przy rękawach jest i klinik żółty. 
Spodnie zgrzebne, obcisłe, ściągnięte u dołu rzemykiem od chodaka. 
Pas czerwony, skórzany, szeroki, z 3 sprzączkami. Czapka wysoka, 
barania, czarna, ściągana z boku niebieską wstążeczką. 

od Łomny i Boryui 

[Opis rysunku]1• Czapka czarna barania; koszula związana [jest] 
czerwoną spinką, kołnierz u niej wąski, po obu brzegach czarnym 
sznurkiem obszyty, pierś goła pod koszulą. Sicrak czarny (bury), 
obszywki naokoło są białe, a raczej bladoniebieskie (tu czerwono 
naznaczone); pas z skóry ciemnożółtej (ceglasty), sprzączki z tejże 
skóry. Spodnic z tejże wełny czarnoburej, chodaki żółto-czerwone, 
rzemieniem czarnym okręcone. 

ProciHnc, Bóbrka, [Lutowiska, Leszczowatel 

Cały ubiór męski, jak i kobiecy, przedstawia się głównie w harwie 
białej, gdyż płótno jest jego podstawą. 

W dzień powszedni kobiety mają: koszulę długą po kolana, zwykle 
grubą, zgrzebną; jeśli cienka, to ma nadołki z grubszego płótna. 
Kołnierz u koszuli bardzo szeroki, wywinięty, spięty pod szyją 
spinką metalową albo związany wstążeczką (sukniatka) kolorową. 
Na koszulę kładą spódnicę zwaną dymka, zwykle [skrojoną] tym 
krojom jak z·wykła spódnica, lubo z tyłu gęściej nafałdowaną, zwaną 
[też] flzrtuch, gdy jest z płótna białego własnej roboty, spidnycia zaś, 
gdy jest z barchanu (w kraty, gdzie czerwony kolor przeważa). 
Spódnica z tkaniny [z] własnej wełny i nici, koloru niewarowego 
(surowej przędzy), z pąsowym szlakiem u dołu, zowie się farbania; 
noszona [jest] zwykle w zimie. Na spódnice kładą fartuszek biały, 
zwany tu zapaska, długości niemal spódnicy, szeroki na dwa bryty, 
z płótna własnej roboty. Zimą noszą kaftany z rękawami lub bez 
rękawów (lejbyk) z sukna bl'unatnego własnego wyrobu, na haftki 
czasem zapinany, sznureczkiem cienkim czerwonym obszyty. Na 
szyi mają paciorki białe i czerwone w kilka rzędów, bogatsze i korale; 
niekiedy przypinają do nich medalionik lub krzyżyk mosiężny. Na 
święto noszą koszule, spódnice i zapaski, wszystko perkalowe i białej 
zawsze barwy. Zwykle chodzą boso w lecie, a w zimie w butach 

1 [Por. pkt. 9 w poprzednim tekście, s. 73, oraz ryc. po s. 64. Pod tekstem 
dopisek: .,Ze zbiorów hr. Krasickiego".] 
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czarnych lub chodakach z jednej skóry, rzemieniem przewleczonej, 
umieszczonych na onucach, pozawijanych aż do kolan. Do cerkwi 
zawsze wchodzą w butach. 

W górach (koło Lutowisk) mają u koszuli naramiączka wyszy· 
wane bawełną kolorową, nazwane opliczka {różowe z białym w kratkę, 
rzadziej innego koloru), na cal szerokości. 

Dziewczęta noszą warkocz w trzy rzędy spleciony (koska), zakoń· 
czony czerwoną wstążką (sukniatką), harasowką i spuszczają go na 
plecy. Niektóre kobiety noszą grzywki (od kilku lat) w niektórych 
wsiach, ale inne nie chcą tego, jeno zaczesują włosy gładko na obie 
strony, bo tak je nosiła Najświętsza Panna, a inaczej je nosić to 
grzech. 

Kw·iatów nie noszą. 
Kobiety zamężne wa1·kocz ten mają zwinięty na wierzchu głowy, 

około obręczy zwanej kibałlcą, którą j szcze obwiązują paseczkiem 
płóciennym, i nakrywają tak zebrane włosy małym czepkiem (cze
pec) w kształcie czapec:.:ki, z zielonej zwykle materii. Na to zawiązują 
dużą· chustkę (białą dawniej, dziś z kolorowymi brzegami), której 
końce 7wieszają się na oba ramiona. Do wyjścia zarzucają jeszcze 
ta:ńtuch, który nazywają zawi(ka. 

Mężczyźni noszą koszule . zgrzebne lub konopne do kolan, spięte 
pod szyją spinką, czasami (o obliwie do ślubu) zwią~ane czerwoną 
harasowką. Spodnie noszą szerokie z płótna zgrzebnego, wkładane 
zwykle w buty. W lecie (a czasem i zimą) noszą płótniankę białą 
zgrzebną (lub konopną) aż do kostek, ze stojącym kołnierzem. Buty 
(nazywają] czoboty. 

Kapelusz [noszą] w lecie słomiany ze szerokimi skrzydłami1, 

pleciony ze słomy pszennej świeżo wyrwanej (kłosy wówczas zacho
wują lub oddają panu, jeśli pańskie zboże). Takiegoż kształtu bywa 
i kapelusz czarny pilśniowy, z niebieską lub czerwoną wstążką 
aksamitką. 

Dawniej bywały (w zimie) czapki wysokie a wąskie, z czarnego 
barana, teraz [zostały] zaniechane. 

Leszczowate. Do stroju mają opończe z popielatego sukna z wełny 
domowej roboty, długie poniżej kolan, z kapturem na plecach pół-

1 [W rkp. niewielki (około 1,5 cm długi) rysunek kapelusza.) 
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kolistym od dołu, obramowane na wszystkich szwach czerwonym lub 
zielonym cienkim sznurkiem. Opończa taka wychodzi z mody, 
a jest używ·ana opończa czarna, krótka, bez kaptul'a. W zimie [noszą] 
długie, biało WJlnawne kożuchy z kołnierzem z czarnych owiec. 

W lecie pou płótnianką noszą granatowe lub czarne sukienne 
kamizelki ze świecącymi guzikarui w jeden lub dwa rzędy. 

Nicktórzy noszą po domu kurtanie, tj. krótki spencer konopny luh 
wełniany (siwy lub ciemny) z rękawami lub bez nich, na haftki zapi
nany. Buty [mają] juchtowe, czarne, z długą cholewą, a biedniejsi 
chodaki. 

(SanockieJ 

Gól'alc od Bcreh, Wołosatego, Ustrzyk Górnych i Wetliny mówią 
już lern. Poganiając na woły, [krzyczą]: "W o hyjdel (hel)". Ma[ją] pas 
(remiń) o 3 kołkach na pieniądze, tytuń, z torbą na rernieniu. W Wolo· 
satem po węgiersku chodzą, z tą l'Óżnicą, że gubania (gunia) jest 
z sukna robionego, a nie bilego w stępach, jak na Węgrach (początek 
Łemków ku zachodowi); [noszą] płócienne portky, mają sirak i czapiw. 

Kurtaki koło Baligrodu (początek od Smereka) aż po Duklę mówią 
we zamiast lern. Noszą kurtkę (kurtak) z białego sukna w lecie, w zimie 
z białej Rk6ry lub 'vyprawiony kożuch z 1·ękawami. 

W Czaszynic nol'lzą Rusini i l?olacy czapiu (tu zwan[y] czuhania), 
pod nią lejbik z tego samego sukna co i gunia, lub gunię (zwaną w in
nych stronach sierakiem). Spodnie [mają] płócienne, zgrzebne. Na 
nogach chodaki, a zamożniejsi buty. 

1 ohiety idą do cerkwi boso, dopiero przed samą cerkwią kład[ą] 
buty, (czarne sztyblety)! na nogi, które, wyszedłszy z cerkwi, 7.nowu 
[zdejmują]2 (powszechne). 

Szczandriwka3 

W Szczauruiwce chłopi moją kapchtsz większy niż w Procisnem. 
z płaskim dnem. 

1 [Zapis w rkp. niewyraźny, poprawiany; roczl'j: "sztil)e)ety".] 
2 [W rltp. Kolberga omyłkowo: "obuwa".] 
3 [Nazwa "Szczandriwlm" pojnwia ~ifi: kilka razy w zupiEach ter nowych Kolber

ga, nie potwierdzaj11 jt·j jednak iune dustępne źródła (nie notuje jej np. Słownik 
Geograficzny Kr6lrstwa Polskiego ... ). Byc może chodzi tu o Szandrowiec (pow. 
Turka).] 



77 

Zwyczajnie, na co dzień , noszą kobiety spódnice (tu zwane far
tuchy) perkalikowe białe, w czarne cętki lub kropki. 

Jasicń pod Ustrzykami 

Chłopi mają opończe z pele1-ynkami z tyłu, nie z kapturami, 
szaraczkowe, oblamowane sznurkiem, z wypustkami cienkimi zie
lonymi, a czasem i czerwonymi. 

Le zezowate 

W Leszczowatom dawniej nosili pasy szerokie, czapki czarne, 
baranie, wysokie -i chodaki. Kamizelek nie mieli. 

Dziś [noszą] pasek wąski, kapelusz czarny, filcowy i buty. 

Leszczowa te 

Ubior po w zedni: Chłop włosy nosił dawniej długie , dziś młodsi 

strzygą je na czole; dawniej je z przodu podgalali; noszą wąsy, 

lecz brody golą. Barwa przeci~ciown: szatyn (u dzieci [włosy] ja ne, 
później ciemnieją). Oczy piwne i siwe. Wzrost średni. 

Chłop nosi się na co dzień (przy robocie, w domu) cały w płótnie, 
tj. koszuli, gatkach (i na nogach chodak lub boso). Na święto prawie 
każdy ma buty. W zimie [używana jest] l oszula (soroczlca) zapinana 
na spinkę, z konopnego domowego płótna, [wykładana] na wierzch 
gatek. Gatki (wiązane u dołu) [szyte są] ze zgrzebnego płótna, na 
:t.imę z grubej cynowacizny, tj. rodzaj[u] drylichn, grubego jak na 
worowinę (mich), zwane michowianki, a na święto [noszą] spodnie 
(holosznie) z samodziału, przeważnie białe. To przewiązane pasem 
rzemiennym wąskun na cal, [tj.] 3-4 cm (dawniej był on szerszym 
i ze schowkiem na pieniądze), naturalnej barwy skóry, ze sprzączką. 
Na święto [chłop] kładzie na to w zimie opończę (a zamożniejszy ko
żuch). Opończa z samodziału, zwykle szarego, popielatego (riabe) 
lub siwego, długa po kolana luh nieco niżej, mająca pelerynę (J asień) 
krótką lub kaptur (Le zezowate, Łobozew); to obszyte u kołnierza, 
rękawów [i] kieszeni sznurkiem, najcz~ściej zi lonym, z niskim 
stojącym kołnie1·zem, zapinane na haftki (czasem potrzeby z zielo
nego sznurka). Na lato noszą w święto białą plótniankę konopną, 
czasem lnianą, długą poniżej kolan, ze stojącym kołnierzem, podszytą 
zgrzebnym płótnem, zapinaną na haftki. Pod nią mają kamizelę 
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z granatowego lub niebieskiego sukna, długą do pępka, zapinaną 
na mosiężne guziki. N a głowie w zimie i lecie czarny filcowy kapelusz, 
dość niski, z szerokimi kresami; przy nim czerwona lub niebieska 
tasiemka wokoło. Na nogach na święto lub w podróży buty (cz'oboty). 
długie, proste lub na pasach, podkute zwyczajną podkówką; na co 
dzień chodaki. 

Kobity mają również s 1oroczki, podobne jak męskie. Spódnica 
(spydnycia) płócienna gładka, zwana dymka, a gdy ta jest z wybija
nymi na niej wzorami, malowanka; wzory [są] najczęściej granatowo 
lub niebieskie w kropki, oczka, kwiatki itd. N a to kładą niekiedy 
(nawet do roboty) płócienny kaftan, czyli płótniankę, a czasami 
(wyjątkowo) czarny kamelotowy gorset. Do stroju w niedzielę służy 
żupanik granatowy, sukienny, z błyszczącymi metalowymi (liczny
mi) guziczkami i wykładanym szeroko kołnierzem, długi aż po łydki, 
który ma nazwę żupana wówczas, gdy jest podszyty futrem z białego 
baranka i ma barankowy wykJadany kołnierz. Na głowic mężatki 
noszą zielony czepiec na obręczy (chomełce) otaczającej włosy; na 
tym chustkę białą obwijają tak, aby czepiec z wierzchu był widny. 
Na chustkę narzucają biały rańtuch długi, który jak sza] obwija 
głowę, szyję i ramiona. Dziewczęta chodzą z gołą głową, włosy o jed
nym ze wstążką warkoczu (kosa) przykryte [są tylko] na święto 
białą chustką; kwiatami głowy nie przystrajają. Na szyi noszą 
paciorki białe i kolorowe, a majętniejsi i korale w kilku rzędach. 
Na nogach, podobnie jak mężczyźni, noszą chodaki, częściej jednak 
chodzą boso; bogatsze mają buty. 

Leszczowa te 

[Kobiety noszą] kaftaniki białe konopne, krótkie do stanu (na 
co dziCJ1) zwane kurtania. Obręcz na głowie tu [zwnna jest] chomełką 
(którą zawsze narzeczony sprawia). 
Mężatki używają futra, to jest podobncgoż żupaniku podszytego 

siwymi barankami. 
Dziewczęta (bogatsze) w zimie do cerkwi biorą żupaniki, a głowę 

zawiązują chustką pod brodę (nie zaś jak mężatki), a na nią zawitki. 
Kwiat ów wcale nie noszą. 

W Leszczowatern dziś niektóre, l?rzy dworze służące, noszą spod· 
nice perkalowe w deseń, kupowane w mieście; na wsi spodnica 
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(dymka) konopna, a osobliwie lniana z granatowymi kropkami jest 
do stroju; Zydzi (dymkarze) farbują je niekiedy, nakrapiając grana
tową barwą. 

Zapaska: na święto kupują sobie również w mieście perkal na 
zapaskę. 

Bogatsze do cerkwi w zimie kładą żupanik z granatowego sukna, 
długi poniżej kolan, uszyty do figury, z rzęsistymi fałdami, zebranymi 
od stanu w tyle, z guzikami świecącymi, żółtymi, od przodu i w tyle 
na fałdach gęsto przyszytymi. 

Leezezowate 

Ubió1· w Leszczowatem: u niewiast kaftan (po biodra), żupanik 
(po kolana), żupan (z futr~m; po kostki). (Wszystko to] sukienne" 
granat[ owe]. 

U mężczyzn: kaftan (pł6tnianka biała), kamizelka (granat[ owa], 
sukie1ma, ze świecącymi guzikami). 

Bóbrka, Leezezowate 

Opończa, płótnianka biała z kołnierzem stojącym. 

Bukowsko, Wislok Wielki 

Iiunia (krótka) po pas, biała, wełniana, lub huńcza1 biała z obszy· 
ciem (sznurkiem wełnianym białym), pod nią również krótki, biały, 
wełniany kurtak (ma rękawy) albo też krótki lejbik (gdy z czamej 
wełny lub niebieski); na nogach biała, płócienna no hauka wisząca 
(z czarnym wąskim lampasem). Chodzą w chodakach, kapeluch. 
[mają] węgierski. 

, Tokarnia 

Gunia kafowa wełn[iana] do kolan, pod nią takiż lejbik z czerwonym 
lub białym obszyciem, nohauki. 

Czuhania ma obszywki i .frędzle z tegoż sukna kafowego lub 
białe albo białe z czerwonym (jest to czapiu, [używany nll.] pod 
Ustrzykami itd.) Kobiety [mają] białe rańtuchy, jak szal (wszystkie). 
Górniaczki od Bieszczad mają ciemne spodnice (granatowe lub w pas
ki), bliżej dołów mają jaśniejsze, białe lub biało-niebieskie, i staniki 

1 [W rkp. Kolberga: "huńeze".] 
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{lejbiki) czarne albo kafowe z czerwoną ohszewką. Dzicwki1 zwykle 
obwijają chustkę; w warkoczach z tyłu czerwone (pąs) harasówki; 
i lejbiki [mają] czarne lub gorsety czarne z czerwoną obszywką. 

Mazury i Rusini z dołu mają długie płótnianki i niebieskie kami
zelki z mosiężnymi guzikami. Kobiety noszą paciorki (kilka rzędów), 
czerwone i białe głównie, ale i innego koloru czasem, z mentalikiem 
mosiężnym; chodzą także w chodakach (górniaczki), bogatsze w bu
tach czarnych. 

Czaszy n 

Gunia v. huńka poza kolan:t (kafowa, sznurki niebieskie z czerwo· 
nym, a z tyłu niebieskie). Czuhania nic dochodzi kolan, płaszcz czy 
zarzutka z peleryną i frędzlami. Kobiety noszą gunie- kiedy 
z czarnego (burego) sukna, sicraki-kiedy z szaraczkowego sukna. 

Wzd6w 

Koszula [jest tu] konopna, biała, [sięgająca] za kolana, zapięta 
na guzik biały, płócienny (u szyi i u rękawóv.. ), z kołnierzykiem 
wykładanym. 

Spoilnica biała zov..ic się tu fartuch; kolorowa, czyli krasa, zowie 
się spódnica (różnego koloru, w paski lub kratki; przewiązuje się 

ona białymi troka:w.i). Na fartuchu jest zapaska biała lniana, często 
z mu!Slinu w krateczkę lub paski, szerokości jednego hryta {5 ćwierci), 
a długa za kolana, także się trokami zawiązuje w tyle. Kobieta ma 
na wierzchu płachtę, czyli prześcieradło białe z 5 łokci, któ1·e się składa 
na krzyż, albo zamiast płachty nosi rańtuch biały z 4 łokci płótna, 
czasem i muślinowy. 

Na głowic jest chomelka czworograniasta, zrobiona z konopi, 
uwiązana na ciemieniu na włosach, a na nią kładą czepiec niewielki, 
czerwony albo niebieski, krasy, okręcony sznrucczkarni po cho
mełce. A na niego kładą niewielką także chustę białą muślinową. 

Dziewka ma warkocz jeden, z tyłu wiszący do pasa, ze wstęgą 
czerwoną (na 2 łokcie). Do kościoła idzie z gołą głową; w powszedni 
dzień, lub gdy zimno, zawija sobie chustką 1 głowę jak mężatka. 
Na szyi noszą parę sznurów korali lub paciorków czerwonych 
(zawsze), po 5 i 6 sznurków. 

1 [Tu Kolberg napisał, a potem ~kreślił: ,.z gołą głową".] 
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Niektóre baby i dziewki mają gorsety czarne, niebieskie luh 
czerwone. 

Na nogach wszystkie noszą buty czarne, zaczernione szwarcem 
(bo kupuje się ze skóry surowej, żółtej). W lecie chodzą boso, w nie· 
dzielę w butach. W ręce, idąc do kościoła, trzymają chustki, zwykle 
białe, czasem żółte lub kraso. Robią i tkają w domu płótno z \~łas· 
nogo lnu i konopi, a na lepsze odzienie dają przędzę . do tkacza, 
a odebrane płótno kobiety bielą i piorą n n ławkach kilofami (drew· 
nianymi). 

Mężczyźni noszą kaftany, czyli płótnianki (białe obleczenie), 
długie poza kolana, z kołnierzem (dwucalowym) stojącym, białym 
bez obszywki, zapinanym na haftki. 

Pod kaftanem jest kamizelka sukienna, czarna, do pasa, zapinana 
prawie pod szyję na 6 guzików (czarne, kościane). Na nogach noszą 
gacie, czyli portki z płótna białego (z 3 łokci), zgrzebnego, a w nie
dzielę mają spodnie czarne lub siwe sukienne, wkładane w buty. 
N a nogach buty czarne o dużej cholewie, długiej niemal do kolana, 
nie wywijanej; kute są na blaszki i na 3 gwoździe (podobnie juk i u ko
biet). 
Mają kapelusz slomiany (fJirydck, biret?), czyli główkę, z długimi 

skrzydłami (kaniami). Tegoż samego kształtu jest kapelusz czarny 
fil owy, do kościoła. Na zimę majłt czapki magierki albo z czarnogo 
baranka, niskie. 

Koszulę i gacie przywiązują sobie pasem czarnym rzemiennym, 
wąskim na 2 cale, na spinkę mosiężną [zapinanym]. Dzieci choozą 
w kosztuach przepasanych krajką. 

Wzdów 

Małomieszczan! zo,~ią krajczuki, że się krajką opasują. 

Kolaczyce 

<W Kołaczycuch (obw. jasielski)2, miasteczku !!łynnym niegoyś 
z wyrobów garncaraJ ich, tak się ubierają mieszczanie: 

1 (\V rkp. Kolberga: "Mało mieszczan".) 
2 [Kolaczycc. "Przyjaciel Ludu" 1839 ur 14 z 5 pa:&dziernika s. 108- 109. Przed 

tekstem zamieszczona została rycinn z podpisem Kolaczyce (uznanym tu za tytuł 
artykułu). Nn początku stresz zenie, dalej fragment artykułu.] 

6 - Sanockie-Krośnieńskie 
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Ubiór starodawny mężczyzn w dni uroczyste jest to długa, su
kienna, granatowa, fałdzista kapota, pas jedwabny kolorowy i wy
soka, z siwego barana, z wstążkami na boku, czapka) . Strój kobiet 
jest materiah1a czapka w złote kwiaty, gdzieniegdzie nasadzana 
perełkami lub droższymi kamieńmi, jupka takaż, podbita lisami lub 
futrem białym, fałdzista w kwiaty spódnica i czerwone albo żółte 
na korkach trzewiki. Młodsze mężatki stosują się już do ubioru 
teraźniejszego miast większych. Dzie" częta noszą długie sploty 
włosów z rozpuszczonymi n a plecy wstążkami, kaftaniki białe lub 
kolorowe gorsety, z wywiniętą na nie około szyi suto obszlarkowaną 
koszulą, białe perkalowt: krótkie spódnice i fartuszki i różnofarbne 
trzewiki. Mowa gminna jest dialektem mazowieckiego. 

Pożywienie 
Proc·istJe 

Obiel, [tj.] ŚrJiadanie, [mają] o godz. 9 łub pół do dziesiątej; zwykł~:: 
jedzą [jedną] potrawę, np. barszcz burakowy albo mleko słodkie 

lub k\HtŚne, hób gotowany, czyr (zacierka vel lemieszka, rzadka, 
z owsianej mąki), zamiszkQ (z mąki jęczmiennej, żytniej, a czasem 
i z kukmydziaJ•ej) i [do tego?] p]acki owsiane lub z innej mąki. 

Na obiad (poluclmolc), u godz. 2, jedzą również jedną tylko potrawę 
z wymienionych wyżej, częstokroć nawet mniej niż na śniadanie. 
Niekiedy zbywają się kawałkiem chleba i kieliszkiem wódki. 

Na wieczerzę, około 8. lub 9., jedzą najczęściej kartofle (bule) 
pieczone h1b gotowane, czasami z l waśnym mlekiem, gdy je mają, 
kwas kapuścian), czyr z kuttollami i placki owsiane. 

Mięso nicczęsto jadają, i to tylko w większe święta. Najczl,)ściej 

FHJ. to odpadki, jak wątroba, flaki itp. Lepsze mięso rzadziej jeszcze, 
a głównie tylko na weselu lub chrzciuach się pojawia. Pad1inę atoli 
jetlzą tylko Cygani(e], którzy Leż zdejmują skórę z zarażonego 
byd!Qcia. 

Procisnc 

Bulwanek jest to pierog z ciasta [zaczynionego z] mąki, zawijany, 
i w nim kartofle, czasem kapusta (kapustian~k), a dalej na Rusi 
knysz albo uszcz 1ypok (wielkości placka owsianego). "Zamisyłam dwa 
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uszczypky, ta i sie mynuły" (tj., że je dzieci zjadły). ·"Zwaryłmn 

czyru kitłyk" (kociołek zacierków) .. ,Czelad' czerbat" (czerpie i j ). 

B6btkn 

Na omastę używają bryndzę i mleko, a nie używają wcale słoniny, 
gdyż wieprze hodują tylko na sprzedaż. Czasami tylko, mianowicie 
na uroczystości weselne, zabijają lub kupt•ją wieprza i nazywają 
wszystką wieprzowin~ słoniną (sołonyną). 

Dużo sadzą czosnk11. Jadają go często z chlebem i innymi potra
wami. Mniej go atoli jadają po dworach, wi dz<&c, 7.e właściciele nie 
bardzo go znoszą. 

W Bóbrce we dworze (czeladź) jedzą mno okuło siódmej bars?c:.r. 
z mąki żytniej albo z owsianej, który ma nazwę leisiolica (kisylycia). 

a obiad (o pierwszej godzinie) dostają kartofle tłuczone z omastą, 
t.j. z kwaśnym mlekiem lub b1·yndzą albo słoniną v.ędr.oną, i na drugą 
potrawę kluski, [czy] kaszę, zaci rki, kapust.ę albo groch rozkłócony, 
lub groch na sypl o z kwaśnym mlekiem, Juh fwreszcie] bób :.r. oma ·tą. 

a wieczerzę [mają] albo kaiLofle z mlekiem, albo (w zimie) kartofle 
pieczone z surową kwaszoną ka1m tą, albo bób z kwaśnym mlekiem 
lub z barszczem, albo z kwasówką. ' 

W śv.-i~ta często otrzymują rosół z kluskami lub kaszą j~czmimmą 
i mięso, a na drugą potrawę zwykle fasolę rozkłócOIH! albo pierogi 
:r. kartoflami. 

W uroczyste święta nie gotują śniadania, lecz jedzą ser, chleb 
i wódkę. Tygodniowo dostają po dwa bochenki chleba !'azowe
go. 

Na Wielkanoc dostają we dwot·ze nasinntjące świ~coiLe na osobę: 
paska (bochenek z 1/2 gamca ps:.r. nncj mąki) i lmysz (bochenek 
również z 1/2 garnca pszennej mąki, nałożony kartoflami), kawał 
szynki i innego jeszcze mięsa, np. ciol~ciny, wołowirty itd., po kawałku 
głowizny, kiełbasy, kiszki, f;era, po łyżce masła lub smalcu i po 
kilka jaj. 
Każdy ma u pasa nożyk składany, czyli kozik (kłapoczok), clo 

krajania przy obiedzie. Widelców nie mają, lecz łyżki drewniane. 
Jadają po kilka osób z jednej misy; obrus podkłada si~ tylko m\ wilię 
Bożego Narodzenia i na Wielkanoc. 

Pijają wodę, ale pijaństwo jest upowszechnione. 
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We dworze dają w każde święta i uroczystości wódkę, a hojniejsi 
dziedzice i co dzień po kieliszku. 

W Boże Narodzenie, [tj.] w Wiliję, jadają we dworze [pracownicy 
folwarku] wieczerzę [jak następuje:] najprzód państwo łamią się 

z nimi opłatkiem, potem zasiądą w kuchni, a stół mają nakryty 
obrusem, pod którym (znajduje się] siano. [Przygotowane są nastę· 
pujące potrawy:) barszcz żytni, kapusta, fasola v. groch, kasza jag· 
lana, pierogi z kartoflami, bobalki, śledź (po jednym na osobę), 
czasami suszone ryby, suszone owoce (jabłka i gruszki), kartofle 
i grzyby suszone. Wszystko omaszczone olejem przesmażanym 

z cehulą. 
Prócz tego otrzymują po strucli plecionej, z pszennej mąki. 

l(nysz jest to duży pirog, w kształcie zwykłego bochenka chleba 
upieczony i nałożony ziemniakami tartymi albo kapustą lub serem 
w 8rodku. Ze serem jost on uważany za przysmak. 

Macanka v. maczanka- sos zrobiony z mąki rozkłóconej wrzącym 
mlokiem i omaszczony roztopi01_1ą bryndzą, w której, jedząc, maczają 
pirogi albo chleb. 

Zamieszl'a ·v. czyr; na w1·zącą wodę sypią mąkę pytlową żytnią, 
pi:!zetmą lub jęczmienną, rozkładając takową klotewką (w Kujawach: 
lwziolkiem), dopóki uio zmięsza się zupełnie z wodą. Gęsta ta jak 
klajster potrawa podaje się na obiad lub wieczerzę i jada się zwykle 
wespół z kwaśnym mlekiem. 
Łoksza- długie kluski krajane, rodzaj makaronu, dawane jedy

nie na wesele, na weselnych ucżtach. 
Bobalki są to okrągło-podługowate i grube kluski, podawane je· 

dynie na wiliję Bożego Nat·odzenia. 
Kwas6wka- kwas od kwaszonej kapusty (wur), zagotowany 

i podbity mąką z dodatkiem niekiedy grzybów i pieprzu. 
Stulnylc jest to bułka duża, podługowata, z kartofli tartych pie

czona (bułka kartoflana). 

Leszc:r.owatc 

W zimie jadają (takie potrawy, jak:] lciselycia, barszcz z owsianej 
mąki kiszony na 12 godzin przedtem, chleb z owsianej mąki, mięsza· 
nej z żytnią, kartofle obierane, z których w czasie świ<At robią kar· 
to.flanilci (wypiekane placki kartoflane) i pierogi nadziewane karto-
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fłami (pyrohy). Robią także pierogi z kapustą. Kapusta kiszona 
z beczki [bywa zwykle?] gotowana. Kasza (krupy) (może być] 

jęczmienna, owsiana i orkiszana; hreczanej tu nie jadają. 
Na weselu [jedzą:] barszcz, zrazy (kawałki mięsa smażone z mąką 

i cebulą), krupy z mlekiem, ryż i makaron, zwany łokszą, a jako 
przekąska po wódce [używany bywa] ser topiony (maczanka do chle
ba). 

Piją wódkę, a niektórzy śliwowicę. 
Z rana wstają do dnia, przeżegnają się, zmow1ą pacierz. Około 

[godz.] 5-6 gotują i jedzą dwie strawy, zwane obid (kapusta, czer, 
zamićszka). Wynoszą potem (pracującym]! koło [godz.] 11-12 
w pole poludenek, złożony z jednej potrawy (kisełycia), z chlebem 
albo oszczypkiem (placek owsiany). Wieczorem je [się] weczerie 
złożone z kartofli, albo czcr rozpuszczany na wodzie z mlekiem, albo 
stćrankę (zacierka gruba razowa). Kładą się spać o 9., a czasem 
i wcześniej. 

Jedzą z jednej dużej miski {chyba że ktoś jest między nimi pośled
niejszy, to mu dadzą na osobnej, mniejszej misce, ale to jest już 
uwa7.ane za krzywdę). Jedzą łyżkami drewnianymi, widelców i n..oży 
nie mają (mają tylko nożyki składane, zwane kiteleje, kitelejki, 
albo mniejsze, powszechniejsze gajdaki, cyganki). 

Leszczowotern 

[Je się tutaj] kiselycię, [czyli] żur owsiany, barszcz żytni, czasem 
buraczkowy, czasem z mlekiem. Masło i jaja sprzedają. {dziś osobli
wie też jaja, dawniej mniej chowali kur). 

Obiad jedzą o 9. i dopiero idą do roboty, poludenok o 112. 

Leszczownte, KJimk6wka 

Jedzą zwykło: kartofle, kapustę słodką szatkowaną, zalaną 
mlekiem słodkim, kisielnicę, czyli żur z owsianej mąki, czyr, czyli 
lemieszkę z owsianej mąki na mleku, pirogi z kartoflami, kapustą, 
serem. 

1 [W rkp. Kolberga: "Wynoszą, mu potem ... " Może wiQc tylko gospodarzowi?] 
a [W rkp. Kolberga "11" przerobione z "12"; wyżej dopisane i skreślone .,10 

lub"; zapis niepewny.l 
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\\ zdów 

Wstają w lecie na małej nocy, [tzn.J o [godz.) 4· rano, a w zimie 
o 5 I'ano. Wieczór w zimie E~iedzi się clo 8. lub 9. (przy kądzi ]i; przędą 
kobiety i chłopi, dziewuchy i parobcy). Jak [ktoś rano] wstanie, 
[to zaraz] myje się, mówi pacierz i [następnie) bio1·ą się [\l szyscy] 
(jeżeli jeszcze ciemno) do przędzenia. Śpiewając godzinki aż do dnia, 
[tj. do] 7 lub 8 godziny, paprzącą (nakarmią, napoją) chudobę 

(bydło). Jedzą śniadanie o 9. (w zimie barszcz owsiany lub żytni, 
kwasówkę ze skisłej kapusty podbit[ą] 1 mąką, kartofle albo dziamkę, 
[tj.] ścieranicę v. faramzJ,szlcę), a gdy są na polu, niesie im się to w ko
szałce (w niej dwa garnuszki z jadłem, lecz nie dwojaki). O [godz.] 
12 jedzą lub noszą na pole obiad; [bywa to] kapusta z fasolą albo 
z kartoflami, pęcaki z jęczmienia, tłuczone w stępie, kasza jęczmienna 
mielona w żarnaC'h. Na podwieczorek o 5. kawałek chleba z serem, 
czasem z masłem. Wieczór jedzą na wieczerzę: barszcz albo kwasówkę 
lub poliwlcę (mleko ogrzane w piecu na ser, i z tej serwatki polewka). 
Chleb żytni (z jęczmieniem) ze zmielonej w żarnach mąki piecze się 
w domu, czasem z kat·toflami tartymi. Wieczór o 9. zmówią klęcząc 
pacierz na różańcu i idą spa6 na łóżku lub na wyrlcu (zbitym z 4 desek 
j z trochą barłogu), a dzieci na piecu lub zapiecku. 

Chata. Zagroda 
Bl\hl'ka Górnu i N[iżna). 

Solina, Myl'zkowcc. ZwiPrzyn 

Najprzód zakładają Lt·am (przyeiesie) bez fundamentów, jeno 
z po<llożtmymi kamieniami. Gdy 1;ałożono wszystkie 4 tramy, 
wtedy ksiąclz poświęci je wodą. Polem postawiE! z trzech kawalków 
jodłowych od·wirie (ua drzwi), po czym huclują ;iciany jodłowe 

i 1·obią okieuniee. Sciany (ó desek 3-calowych, [kłmlz:ionychJ do gó1·y 
od dołu) ~>tylc.ajq się w końcach i. są spojone z solH! na zamek, na 
węgły (uhla, uhol) kołkami; potrzeba ich około 30 na całą chyżę. 

W chyży są slupy (stoup) przy węgłach sieni, komory, w stodole 
zaś są one przy bojislm. Na ścianac l1 i słupach kładą 4 płatwy, a do 
nich przybiją krolcwić, do krokwi zaś łctty. Kwkwi bywa 6 par, 

1 [W rkp. KtJlhrrga: "podbitej".) 
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połączonych ze sobą bantami. Krokwie pokrywa się poszewką; w tym 
celu kręci się ze słomy kiczki, które się główkami wiążą i do łat 
przywiązują (przyszywają). Gdy się poszyje dach, to się potem ze. 
słomy robi długi okrągły baran na sam wierzch dachu, a na tego 
barana podściele się słomę, na którą zakłada się kozły (kizlyny) 
z kołów olszowych (wilchowych). 
Chyża dzieli się zwykle na dwie polowy. Jedna z nich (czy to 

prawa, czy lewa od wejścia) stanowi sień (siny, pl.), druga zaś zaj
muje izbę (chałupa v. chyżu) z komorą. Drzwi z podwórza, z trzech 
desek kołkami przybitych złożone, otwierają się do środka i pro
wadzą do sieni obszernej, z której drugi~ drzwi idą do izby (chałupy), 
a dalsze, trzecie drzwi do komory, roni jszej niż izba. W izbie (gdy 
[jest] ona położona po prawej stronie sieni) widzimy przy wejściu, 
na lewo ode drzwi, piec (pec) duży, kwadratowy, z gliny i walk 
(ze słomy robionych) ul piony i od ścim1y kamieniami odgrodzony, 
zajmujący r:aly róg chaty; na nim miejsce do spania paru osób. 
Żerdzie u pieca są ponapinane, grodzi się jak płot; ubita na spodzie 
w jamie piecowej glina zowie się watra (ognisko); p1·zed piecem 
pr 1ypiczok (przypiecek), • przy nim ławki; za piecem jest z 1apiczok 
(zapiecek). 

W powale jest dziura, którędy dym z pi ca wychodzi. Po prawej 
stronie w izbic jest okno (w tej ś ianie, co i drzwi sieni) i drugie 
w bocznej ścianie (w szczycie). W komorze nie bywa okna, chyba 
zasuwa z wewnątrz lub małe okienko zakratowane. W izbic żadnych 
obrazów. 

Do chyży jest zwykle przybudowana stajnia :na bydło, tak że 
sień przedziela ją od izby. Tym sposobem hyża .i stajnia pod jednym 
są zwykle dachem. W izbie jest stółl. 

N a piecu śpią. 
Wzdów 

Chałupa ma flmdamenta na czterech peckach, czyli klockach 
dębowych, na których jest tram, a na nim przyciesie z okrł!glaków, 
które kładą się (6 do 7 szt.) poziomo na sobie j stanowią zrąb, czyli 
ścianę domu zewnętrzną, zakończoną na węgieł lub na zamek po 
obu końcach chaty. Na wierz hu zrębu są płatwy, na nich bełki, 
. --

1 [Na od·wrocie karty znajduje się niewielkich rozmiarów plan zabudowaniu. 
Zoh. ryc. przed. s. 369.] 
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krokwie i bonty dachowe, stanowiące strych, czyli górę, a dach 
[jest] pokryty słomą, którą trzymają łaty i koźliny, i zakończony 
u góry koźliną. Komina nie ma, chaty są więc dymne, a dym z pieca 
wychodzi otworem w sieni lub w strzesze, a nadto szparami w tejże. 
Długość całej chalupy wynosi w ogóle około 11 do 12 metrów, 
szerokość 6 m, wysokość 2,5 m, lubo są i chaty nierównie większe1 • 

Okna [są] małe o 6 szybkach. 
Drzwi v. dźwierze z 3 desek zbite, osadzone w odrzwiach i odmy

kane na wewnątrz, mają zamek drewniany z zasuwą, zwany zaw6j 
i otwierany kluczem drewnianym. 

W izbie jest nade drzwiami, a pod powałą (od drzwi do przeciw
leglego okna), długa belka podciągnięta, zwana tramem lub traga
rzem (niekiedy szus-tram). Po lewej stronie od drzwi piec lepiony 
z gliny, z zapieckiem i nalepą, na których stawinją garnki z żywnoś-
cią do gotowania lub też siedzą (w zimie). 

Na przypiecku, powyżej pieca, sypiają w zimie dzieci. Od pieca do 
ściany (ponad drzwiami) ciągną się dwa drągi zwane poleri, polenie, 
[służące] do zawieszania szmat, suszenia konopi itd. Naprzeciw 
drzwi stoi pod oknem stół prosty drewniany (lub skrzynia prosta 
drewniana), a za nim ciągnie się pod tym oknem ława, czasem 
przez całą długość ściany drzwiom przeciwległej. Blisko pieca pod 
ścianą stoi łóżko szerokie na 2 osoby, a przy drugiej ścianie, przeciw
ległej, drugie łóżko lub ława. Stołków nigdzie prawie nie ma, a koły
ska tam, gdzie są drobne dzieci2• 

Nad łóżkiem lub przy innej ścianie jest kilka półek, na kt,órych 
stoją miski i garnki. 

W izbie lub sieni (czasem pod strzechą) wiszą nadziewane na 
sznurek wianeczki (wielkości dłoni) ziół różnych pachnących, poś

więconych w dzień Matki Bo~Jdej3 • 

W stodole jest młocarnia v. bojsko, po bokach są ścianki, za nimi 
leżą przyczollci na składanie zboża, a nad nimi belld, a wyżej bonty 
i krolewie na belkach; dtwierze v. wrota. 

1 [Tu w rkp. naszkicował Kolborg 2 wersjo rol!planowania domu, zob. ryc. 
po s. 80.] 

2 Czasom w piekru:ni lu.h izbie jest jeszcze w kącie i maJe cielątko. 
3 (Kolberg dopiRał t\ttoj: "Ziołami tynJ są: rozchodnik" i pozostawił nieco 

miejsca, którego już nie wypełnił.] 

.. 



W sieni są żarna, tu się miele zboże na mąkę na codzienną zupę -
dziamkę v. faramuszkę, v. zawierciankę. 

Jest tu krążel i przysiadka (kij) do kądzieli. Jest zwarka, putnia1, 

konew, nosze (podobne do taczek, [ale] bez 1·ączek). 
W chałupie jest po lewej ręce izba z obrazami (tak zwana, gdy ma 

przy piecu dodaną lcapę z wali glinianych, wychodzącą przez powałę 
na górę, czyli strych, i unoszącą dym z czeluści na strych i sień), 

lub też chałupa vel piekarnia (bez obrazów), gdy jest kurną, czyli 
dymną, i kapy tej nie ma. Czasami w jednym domu, gdy dwóch 
go zamieszkuje gospodarzy, znajduje się i piekarnia (dymna), 
i izba (z piecem i kapą). 

Piec2 : kapa niby komin nad czeluściami, szmata, zasuwa (bln· 
cha), sztyber żelazny, kapa z wali glinianych, ze słomą uplccio· 
na i pobielona. 

B6brka, Leszczowate 

[W tutejszych domach]3 są nad piecem i nade drzwiami hriedky, 
[czyli] dwie belki, które idą pod stragarzem naokoło izby, przymoco· 
wane do ścian. Stragarz ma w środku krzyż'. 

Okna [znajdują się] naprzeciw d[rzwi]. Czasem [są to] okna 
dubel[towe]. Drzwi do izby zamykane [bywają] na drewnianą 

kluczkę, przechodzącą przez odrzwia. 
[W izbie jest] piec, przypiecek6, zapiecek (z boku ku drzwiom), 

[dalej mamy tu] stół, [którego wierzchnią część nazywają] blat6 • 

Przed stołem [stoi] ławeczka, [tzw.] stol'ec. Za stołem [jest] ławka. 
[Inne przedmioty to:] lyżnyk na łyżki, lyżnyk na siekiery, sylnycia 

na sóF, polycia na talerze8 • 

Drzwi do sierd, z 3 desek zbitych kołkami, mają w sobie klamkę 
drewnianą (zakrurka- zasuwa). W sieni [znajdują się:] skrzynie, fas· 
ki, ż8.rna, beczka na kapustę9, cebrzyk dwauszny [!],piła, motowidło. 

1 [Zwarka i putnia są narysowane; rysunki mało mówiące, wys. około l cm.) 
2 [Zob. ryc. przed s. 81.) 
3 (Itękopis stanowią luźne, nie zawsze zakończone (czasem jednowyrazowe) 

i nic uporządkowane notatki, zob. ryc. po s. 96.) 
' [Tu niewielki rysunek krzyża.] 
6 [Następują dwa wyrazy uicczytelne, może: "przed watrą"?] 
6 [Niewielki szkic (rzut boczny) stołu.] 
7 (Rysunek solniczki.) 
8 [Naszkicowana.) 
o [Jw.] 
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W komorze [chowają] skrynie bukowe, w nich zboże, odzienie, 
[dalej] gielatkil, [czyli] faski z obręczami [na] mąk[ę], ser, bryn[dzę]. 
Faska (B-garncowa) [służy] do mie1·zenia. Szaflik [jest to] koszałka, 
niecka. Obłuhy laskowe - na nici. Luka - haki drewn[iane] do za
wieszania. Torba borsucza2• 

E ociuba [to] łopata. 
Kołyska - czeliści [?p 

Proci sne 

W środku izby nade drzwiami idzie do przeciwległej ściany belka, 
[tj.) gragol (siostrzan), wspierający powałę, grubości dwóch belek 
ściennych, równolegle z obu <;tron z nim idących. Pod graglem idą 
dwie poprzeczne ścienne bełki zwane hriedky, na których się drzewo 
opałowe (szczapy) składa4• 

W powiecie Turka chaty [sąj krótsze nieco i dachy wyższe. 

Proeisnc 

Stół, 21f2 łokcia długi, F/2 łokcia szer[ oki]. Robota prosta, 
z jedliny (nie malowany). Nóżki bukowe. W szufladach na· 
czynia drobne, chleb, ser iLd. Ławka. Saganek na masło. 

Lr•8zezowate 

W chyży na środku clragarz (stragasz), w środku niego [wycięte 
są znnki]5 i nade drzwiami krzyż6 • 

Lc8zczowate 

U chłopów obrazów nie ma. Czasem jednak, gdy pójdą na odpust 
nu F alwarją (pod Dobromilem ?), to kupują lam obraz, ale za po
wrotem oddają go tlo cerkwi~ a nigdy nie zatrzymują w domu. 

1 (N nszkicowane.) 
~ [Nn~1ff.111jc wymz nicczytclny.] 
3 [W rkp. Kolberga. "kołyska czeliści na Podlnsiu ... "l 
4 [Zob. ryc. przed s. 97 w tym tomie oraz ryc. po s. 32 w rz. II Sanoclcicgo-Kroś

nil•r1slcir>p,o (DWOK T. 50).] 
6 [W rkp. Mą lu nuryMowane 2 kółka o średnicy około l cm, z wpisanym w każde 

znakiem x, mięclzy kółkami krzyż o równych ramionach.] 
6 [Naslępuje nit"wielki rysunek rGwnoramicnnego krzyża. Niżej dopisane: 

"kJ•óliki".l 
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Sanok 

Piec kwadratowy. Nade drzwiami pod powałą są dwie belki 
polednie-i przy przeciwległej ścianie (po rusku hriadky). 

Poprzeczna belka [nazywa się] tragarz, pod nim - żerdka. Dziura 
na dym [to] okienica. 

B6brka 

[Różne sprzęty, naczynia i 11arzędzia n:i.ywane lu przy pt·acy 
w domu oraz innych zajęciach:] 

żarna i [należący] do nich stoł 1 ec; żarnianka [to] kij [do żar n], 
mielak; 

sito - blaszane, do dojenia krów; 
kozub1 - [rodzaj kobiałki; ' yrabiany jest] z trześniowej koxy; 
opalka2 ; 

deńce - denko drewniane [do] nakryc[ia] garnka; 
lcosa - z rączką i obłuczkom pr·zy żeleźcu; 
motyka - gracka; 
żwa[rka] - [służy] do prania; [na] trójnog[u]; 
liska - [jest to sieć] spleciona z gałęzP; [można przy jej pomocy] 

jabłka suszyć, ryby łowić; 
lcaganclc - [umieszczony] na kiju, [służy] do oświetlania prz 

łowi ni u 1·yb; 
czapka z wełny1 • 

'Bóhrka 

Zwarka jest to naczynie drewniane na nogach, wyłącznie do 
prania (wywarzania) bio1izny, w którego d11ie jest otwór do spusz
ruutia wody. Wypraną z brudu hieliznę układają do zwarki, po y
pują grubo popiołem, polew~1.ją wrzącą wodą, a w końcu r·zucają 

rozpalone kamienic6• 

Zwarka - naczyuic o 2 lub 3 nogach do zaparzani a bielizny6• 

1 [.Rysuuck - kwadrat o boku mniejszym niż l cm, z U!' h w) tcm u góry.) 
2 [.Rysunek - rzut boczny, ok. 1,5 cm szer., 0,5 cm wys.] 
3 [Hystmek - parę kresek jedna nad drugą.) 
4 lRysnnek w kształcie denka, wys. mniej więcej ~ śrcdnicy.l 
5 [Prawdopodobnie rkp. Józefa Blizińskicgo.) . 
6 

[Rysunek przypominający prostokąt na 3 nóżkach.] 
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Czaszyn 

W stodole bojsko w poprzek lub w podłuż; ma po bokach zasieki, 
czyli rogi (rohy), na zboże; nad nim jest pad, pad 1ok (pód), czyli 
strych. 
Toż i w Leszczowatem. 

[Urządzenia do prac w obejści1.1. gospoda1·skim:] 
kobylnyk - kobylica, co koła się [na niej] robi; 
stolec- [urządzenie, stół] do strugania; 

Bóbrka 

obycia - pniak o trzech korzcniach do podpory przy robotach 
drzewnych. 

Czaszyn 

Płoty i ogrodzenia są po większej części z dranic (drancie), czyli 
ostrożyn, które są darte z drzewa miękkiego (jedliny, smreku). 
lWbija się w ziemię] słupy, a w poprzek są łaty, poza które są wpla
tane zgięle urnnice albo sęki. Takie ogrod.,.enie ma nazwę ostr6g. 
Ale są i płoty pleciono z chrustu. 

Letnie zakładki z łat po polach dla zabezpieczenia od byd1a 
przy przegonach nazywają się ostrt~ic . 

Zagroda [nazywa. ~>ię] obistie; podwórze koło chałupy gdzie [skła
dają] gnój- obora (obornik - gnój). 

I.eszczowatc 

Nie wszyscy trzymają psy. Na 90 chat w Lcsz[czowatcm] może 
nic ma i 20 psów. 

Kundle czasem [bywaj•!] z owczarskimi zmięszane. 

Uprawa ziemi. Pasterstwo i hodowla 

Pr~cisn6 
Chłopi mają właściwie dwupolowe gospodarstwo. Jedną połowę 

swego gruntu obsiewa zwykle gazda owsem, obok tego w małej 
części żytem Jnb sadzi kartofle, kapustę, buraki, brukiew i marchew, 
a druga zaś stoi ugorom i używana jest na pastwisko; część [również], 
gdzie się da, zamienioną bywa na łąkę. 

Sieją len i konopie, [któ1·e kolJiety] trą na łamanci (lamanka, 
międlica), samo przędą i tkają, i robią sobie powrozy i płótno zgrzeb-
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ne, a przędzę lnianą cienką oddają do tkaczy, którzy tkają na 
warstatach. Baba u siebie snuje na ścianach (stinach) przędzę, a po· 
tem tka ją na krosnach, które mają dwie ławice (łapky) do przebic· 
rania nogami, a z wierzchu drewniane ramy (mtbil, iż się nabija), 
a w nich tkwi berdo, tj. drabinka do przybijania nici; i robi [się tak] 
płótno zgrzebne (w 13 pasem, a w każdym pasmie po 30 nitek). 

Pr<>cibnc 

Chłopi wstają bardzo rano (około [godz.] 4-5) dla nakarmienia 
bydła w zimie, a w lecie dla roboty u siebie, kośby itd., jako najem· 
nicy zaś przychodzą do dziennej roboty (u pana) dość późno, nie
kiedy dopiero o [godz.) 9-10 (od obida, tj. śniadania), prócz kośby, 
[kiedy to przychodzą już] od szóstej; kończą robotę z zachodem 
słońca. Za najem płaci się chłopu średnio 20 centów dziennic (od 
obidu), i [wtedy] raz wódkę się daje, a [jeżeli pmcuje] od rana, 
tj. [od) 6 godz., [dostaje] 30 centów i dwa razy wódkę; kobieta (od 
obiela) [otrzymuje) 14 centów, a w czasie żniw od sierpa 20 centów 
i wódki kieliszek (porcyją). 

Bóbrka 

Chłopi sieją żytol, pszenicę ?.imową i jarą, jęczmie:ń, orkisz, groch, 
bób, owies, konopie, rzadziej len; sadzą kartofle, kapust i nicktórzy 
rzepę ściemiskową. Stosunkowo najwięcej sieją owsa, ponieważ 

z powodu tntdności komasacji, majf!c kawalki gruntu rozproszone 
na wielkiej przestrzeni, znacznej ich części, [tzn.] odleglejszych, 
nie mogą uprawiać, to jest gnoić jak się należy; przeznaczają je 
więc zazwyczaj kolejno na kilkoletnie pastwisko, a następnie pocl 
uprawę owsa, który się na tutejszych gruntach dobrze obradza 
przez lat kilka po sobie. Inaczej się 1·zecz ma z żytem, które na 
zwykłym ugorze bez pognoju zazwyczaj chybia; sieją je więc albo 
po kartoflach, zasadzonych na zimowym gnoju ( obomiku), albo po 
owsie, wywożąc na ściernisko gnój jesienny i zaraz go przyorując 
w zagony. Ugoru wcale nie znają, a gnój, wywożony przez zimę 
na pole w duże kupy, przezna~zają prawie wyłącznie pod kartofle. 
Po takowych oprócz żyta siewają pszenicę, jęczmień lub orkisz. 
Od niejakiego czasu dosyć sieją koniczyny. 

Tak pod oziminę, jak jarzynę, wyorują zagony wąskie, 4- lub 
1 [Prawdopodobnie rkp. Pelagii Blizińskiej.] 



94 

5-skibowe, bez względu 11a straty, jakie odnoszą z powodu gęstych 
i głębokich bruzd. Orzą w woły lub konie (te ostatnie drobnej rasy), 
pługów używają zawsze dawnych, na kołkach, bron niewielkich 
z zębami żelaznymi, drewnianych nic znają. Woły lub konie mają 
tylko zamożniejsi; ubożsi, posiadający mniej gnmtu, nie mają 

wcale sprzeżaju i do robót w polu muszą go najmować od tamtych. 
Jest tu zły zwyczaj słać (ścielić, stieliti) pod bydło lub konie liśćmi 
bukowymi, wygrabianymi w lasach. Takowe, jak wiadomo, nic 
gnijąc prędko, pozostają w surowym stanie nawet po przyOJ·aniu 
gnoju, a po wywiezieniu go na pole, pierwszy lepszy wiatr je roznosi. 
Czynią to, żałując na podściół słomy, którą wolą sprzedawać lub wresz
cie spasają. Orzą w ogóle płytko i sieją zboże oraz sadzą kartofle 
.-.byt gęsto. · 

Układają ozimitlę na polll w koły, to jest wbijają k6ł w ziemię, 
a JUtokoło 11iogo (a wła~riwie klmmmi JHl nim) układają w gwiazdę 
snopki, po 30, a najmniej 25 snovkówl, a na wierzch ostatni snopek 
rozczapierzony (czapkę), co 8Łanowi półkO]lek2 • 

Bóhrka 

Przy robocie w polu często rozpalają ogni~:~ko, by móc zapalić 
sobie fajeczkę (fajka) małą drewnianą, żelazem kutą, którą prawie 
ciągle kurzą (kuriat), a którą (gdy nie palą) zatykają za kark, tj. za 
kołnierz od koszuJi. 
Ko~nicy (ltoścy) mają zwykle przytwierdzoną uszkiem za pas 

(w tyle) kożfwkę, [tj.] wydrążony pniaczek z wodą [i] z osełką (bru
sik) do ostrzenia kosy. 

Bóbr ku 

Po wykopaniu kartofli sieją w jel:iieni żyto ozime. A potem biorą 
ino kobiety (zaraz po wymoczeniu i wybieleniu) do tarcia lnu i ko
Qppi na łamanci (międ1ica, że się międli; łomanica3), potem mniejsze 
saździcrze [trą] na hladnyci (gladnica, cierlica, że si~ Lrze), czeszą 

1 [W rkp. 3 ryijunki wys. od l do S cm, pnedstawiającc kopę. Pod jednym z nich 
JopiHt,k: "W slodole sąsiek ma nazwę rih (róg)" .J 

2 Po pięć klusmni 10ię zakladu nu kół :. łurruc się la słoma [dopisek aut01·a l· 
3 [Od lomać, łamać.] 
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go na szczotce, potem się je czesze na szczeci drutowej i wreszcie 
przędą. 

[B6brka a. Leszt·zowate F 

Chłopi najwięcej lu sieJą owies, bób i pszenicę jarą, a rzadziej 
jęczmień, żyto, groch, koniczynę i l'zepę ścierniskową; sadzą też 

wiele kapusty i ziemniaków. Bardzo zaś l'zadko sieją p zenicę ozimą. 
Z powodu rozrzucenia parceli i gór częstokroć odleglejsze role 
obracają na pastwisko. Pastwiska są dosyć bujn , tąd też główną 

podstawą bytu jest chów bydła, owiec i trzody. 
Kraj jest górzysty; pola więc nie są równe, stąd uprawa dosyć 

wymaga trudów. Uprawiają rolę wol[a]mi, a rzadko ki dy końmi. 
Zagony są wąskie (najwięcej na metr szerokości) z 5 lub 6 ty1ko skib 
złożone i z głębokimi bruzdami. 

Dojne owce przypro[wadz]ają z okolicznych wsi od n>ż[ny h] 
właścicieli (na św. Jura) i oddają dworom na pastwiska lub też 

watahom (na szałas), które [tzn. pastwiska] ciż wynajmują ocl dwo· 
rów. Warunki są takie, iż dwory z jednej owcy dają wlaRcicielowi 
po dwa garnce bryndzy, gdyż mają z tej paszy korzyść na mierzwi 
(owce hurtują pole) itd. 

Brony mają z żelaznymi zębami, małe i lekkie, (którymi] nic mogą 
[dobl'ze rozkruszyć ziemi]2. Nic lubią głęboko omć3, mają ·to zaco
fane uprzedzenie, że wydobywają ze spodu ziemię jałową. Inną' ndą 
powszechną u włościan jest to, że zbyt g\:sto sieją i sadzą E;we pro· 
dukta, powodowani chciwością4 • 
Wieją zboże inaczej. 

Wzd6w 

Chłopi najwięcej sieją żyto, czasem pszenic(l, a potem jęczmień 
z koniczem, owies, bób, groch, wykę zwaną lincza, sadzą kartofle, 

1 [Na dole ka1:ty, nie zaś jak zazwyczaj na górze, notatkil "Lt'szczowate"; cześ 1 

illformacji pocl1odzi jednak być może od Blizińakit-go, wła~cicicla B6brki Córm·j, 
jllk o tym świaJczy dopisek Kolberga: .,Bliziflski", po Rlowach : "owce hurtnjłJ 
pole itd.") 

2 ["Którymi" i "dobrze rozkn1szyć zi mi" w rkp. skl·eślone.] 
3 [W rkp. skreślony fragment: .,Nie przygarniwszy dobrze ziarna, z powodu 

lekko~ci bron, nurażują się na straty, jakie im ptactwo, wyjadając dużo tego 
ziarna, wyrządza".] 

"' (W rkp. skre~lony fragment: "przez co, owszem, głuszą urodzaj''.) 
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kapustę, buraki, clynie v. banie, czosnek, cebulę, ogórki, fasolę, 

sieją len. 
C za szyn 

W ozy tu większe są niż na Pokucin i Podolu. Wóz wołowy ma 
dyszel, zwany ujce, ma lusznie, a z przodu rucznyce (kłonice); przy
twierdzone do niego jest jarmlo, przez które przechodzi koniec 
dyszla za pomocą naszczelci, w której jest sworzeń, łączący jarzmo 
z dyszlem1 • 

Sanki mają dwie kopanice (wygięte bale) bukowe. 

B6hrka, Leezezowate 

[Używany tu jest] na zboże w6z drabny, bardzo szeroki. Z tyłu 
- przytoka, z pTZodu- pidojma, a drabki utrzymują let'bky, [tj.] 
kłonice. 

Sanockie 

Snop ma u góry kł6sie, a u dołu, gdzie zżęty, uzior (pl. wuzerli). 

Bóln·lca 

Zamożniejsi chowają po parę, a nawet po kilka owiec2, z których 
maciorki dojne po odsadzeniu od nich jagniąt oddają na szałas, 

to jest wypuszczają w pacht dworowi lub watahowi, trudniącemu 
się wyłącznic wyrobem bryndzy, który w tym celu zbiera owce od 
pojedynczych właścicieli i wynajmuje dla nich pastwisko, zwykle 
odleglejszy kawal pola, własnością dworu będący. Na tym polu 
zakłada koszarę, to jest ruchomą zagrodę przenoszoną co parę dni 
w inne miejsce, w której owce nocują i tym sposobem hurtują, to 
jest mierzwią, czyli gnoją pole. Właściciel owiec otrzymuje zazwy
czaj orl sztuki około dwóch garncy bryndzy, czyli- jak tu mówią
sera, a za to daje dworowi lub watahowi jedną topkę soli od czterech 
sztuk, a pastuchowi placek, ale Lo dowolne. 

Pilnują się, żeby nie oddawać owcy w dzień postny, bo straci 
[ona) m1eko. 

l [Tu w rkp. zamieszczony został niewielki rysunek podwozia, przy którym 
znajdują się napisy: "znnoski", "herce", "naszczeka", "ciągło", "podgarlica", 
"witki", "Rnicc". Obok narysowana "naszczeka do jarzmo", przypominająca kształ
tem literę Y, z nwagrp "jarzmo- w Pornżu riqżmlło". Zoh. ryc. przed s. 161]. 

2 [Prawdopodobnie rkp. J6zefa Blizińskiego.] 
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Rękopis tr.·enowy O. KolbCl:p;n 
m. iu. nazwy sprzętów z d1:obnymi rysunkami z Bóbrki, Lcszczowatego, por. 

s. 89). 
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We dworach obca kobieta, tj. najęta ze wsi, nie może doić owiec, 
"boby wiedziała, ile mleka dają". 

Z wełny wyrabiają sukno, które sprzedają, mierząc ręką na piędzi. 

Bóbrka 

Chłopi brzydzą się zdejmowaniem skóry nie tylko z padłego 
konia lub psa (co wszędzie jest [w) obrzydzeniu), ale nawet z padłego 
bydlęcia lub owcy (ho z zarżniętego czynią to zwykle), uważając 

. to za zajęcie podłe, oprawcom lub Cyganom tylko odpowiednie. 

Procisne 

ł ... upiki, [ci] co zdejmują skóry. Są (to) zwykle Cyganyl. 

Wzd6w 

Jemiona, tj. wymiona, są [i] takie, co się doją na jeden cycek. 
Doi się w szleopiec drewniany, pobity w żelazne obręcze. 

Rybołówstwo 

Bóbrkn 

Łapi.'l ryby w Sanic; więk::;zc, jak wszędzie, na ostkę (na ość przy 
świetle), mniejsze czerpakiem. Czasami rzucają trutę (truciznę) 

na wodę; są to gałki zlepione z mąki, łajna i okowity; strute tym 
ryby są jakby odurzone i łatwo pochwycić się dają. Z wnętrzności 
ryb złowionych, oRohJiwic z jelców i duńców, preparują i gotują 

tłuszcz (tron v. Fischtran), używany na smarowidło do wozów itd. 
Łapią ryby sakami, siecią osadzoną na dwóch drążkach, które 

niesie prostopadle dwóch chłopów. 
N a węgorze robią w Sanie tamę z kamieni w kształcie kąta wierz

chołkiem w dół rzeki zwróconego. W tym wierzchołku jest otwór 
i urządzona laska (pleciona z leszczyny), rodzaj kosza podługowa
tego. 

1 [Na innej karcie notalka Kolberga: "złutuiki v. upiki (łupieżcy, hycle), 
co wicrzchowi~ka (skóry) zdejmują"; nie jest pcwue, czy notatka ta dotyczy terenu 
Sanockiego-Krośnieńskiego.] 

7 - Sanockle-Krośnieńakle , 

. ' 
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Łapią duńki, mareny (z wąsami). 
Jak duża woda, to łapią ryby czerpakami (podobnie jak w War· 

szawie za pomocą podrywek). 
Łowią i na oście. 

[Czaszyn] 

Często łapią ryby rękami pod kamieniami, (mianowicie] węgorz[e] 
i drobne kiełbiki. W Osławie [są] ryby: jelce, duńki, brzanki v. ma· 
rynki, miętus(y]. 

Znane są takie sieci do ryb: 
biegwice, (czyli] sieć podłużna w kształcie małej matni z dwoma 

drążkami; 

laska, wodę bystrą obstawiają kamieniami, aby w środku mieć 
prąd wody wpadającej w kosz spiczasty, który ryby nie puszcza; 

czerpal' na 1,5-2 metrów w kwadrat, z drobnymi oczkami (gdzie 
indziej : Jatka) ; 

wencirz jest (to] kosz z łoziny, a może być to i sieć na czterech 
obręczach; zastawia się [go] zwykle pod lód, [a] na głębokich wodach 
i w lecie); 

saki- tj. worek; 
ostki - [tj .] narzędzia do przekłuwania ryb w wodzie. 

Przemysł i rzemiosło. Handel. Targi 

Towarzystwo tkaczy w Korczyniet. Przemysł tkacki istmeJący 
od wieków w powiecie krośnieńskim upada coraz bardziej wskutek 
rozwoju przemysłu fabrycznego w ościennych krajach, a r6wnocze~
nie i da1-ruy dobrobyt tamtejszych mieszkańców, który się głównie 
na tym przemy~le opierał, chyli się do upadku. Zagraniczne przę
dzalnie lnu i konopi dostarczają bowiem do wyrobu płócien nici 
o wiele tańszych i odpowiedniejszych, aniżeli uzyskać można z przę· 
dzenia domowego, a tkacze }!ozbawieni zasobów pieniężnych nie są 
w stanie sprowadzać nici wprost z fab1·yk i z tej przyczyny materiał 

1 [Towarzystwo tkaczy w Korczynic ... "Reforma "1883 nr 59. Fragment, a następ
nic streszczenie części artykułu. J 
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ten dopiero od kapitalistów starozakonnych po bardzo wysokich 
cenach muszą kupować. (Są nadto wyzyskiwani przez Izraelitów 
handlujących i zamożniejsi nawet tkacze, nie znając dróg ani czasu 
do zbytu korzystnego swego fabrykatu. W tym celu utworzyło się 
Towarzystwo Tkaczy pod opieką św. Sylwestra w Korczynie, któ· 
rego celem jest ratowanie tego przemysłu i zapewnienie tkaczom 
trwałego zarobku. ) 

Młyn (i elementy jego budowy, urządzenia:] 
zastawka- stawidło; 

kolesa - [są] dwa [i] wereteno; 
kamini- dwa; 
skrynia1 - [to prawdopodobnie inaczej] bodnarka; 
porplycia - papr[ z ]yca 

Bóbtka 

Bnkowsko, Czaszyn, [Sanockie] 

Dobij a ją targu: Kupujący, chcąc łatwiej skłonić sprzedają· 

cego do zgody, gdy powie, ile daje, przybija zaraz prawą dłonią dłoń 
kupca, czasem kilkakrotnie i mocno; a gdy to nie pomaga, obraca 
nim w kółko na drugą stronę, by z tej znów strony na nowo dłoń 
mu swoją dłonią przybić (co czasami bierze skutek, i dlatego mówią: 
ubiłłub dobił targu). Czasem zaklina się kupujący na wszystkie świę· 
tości, iż więcej, niż ofiarował, dać nie może; a zdejmując czapkę, 
z oczami ku górze wzniesionymi, mówi: "Matka Boska niebieska" 
lub- "wszystkie jasności są mi świadkiem, że więcej dać nie mogę". 
Gdy i ten argument nie zmiękczy sprzedającego, to kupujący wy· 
krzykuj e: "Bodaj-om no zastał już toho doma, szo·m napecu lyszyl". 
Co gdy powie (co ma zapewne znaczyć: l~ota), można być pewnym, 
że w cenie ofiarowanej już ani centa nie postąpi wyżej. 

Co czwartek, osobliwie jednak na św. Piotra, bywają tam tn.rgi 
na bydło, konie, owce i trzodę chlewną (liczniej wszakże dawniej 
odwiedzane niż dzisiaj), lubo ukazują się tu i wyroby garncarskie. 
Bydło i owce sprowadza zwykle ludność góralska, ruska (tu 

1 [Następuje słabo czytelny wyraz: "koż" (prawdopodobnie poprawka z: "kosz") , 
a w nawiasie, także nie całkiem pewna, forma ukraińska: ,.kiż". Nic wykluczone, 
że chodzi tu o miarkę do czerpania mąki (od: kozub, kożuh ?) ] 

.,. 



100 

nazywana górniacką, ruśniacką), konie zaś przewazme Polacy 
(nazywani Mazurami) z okolic niższych, podgórskich. Żydzi są i tu, 
jak wszędzie, głównymi targu pośrednikami, lubo ludność wiejska 
chrześcijańska najczęściej bez ich pośrednictwa się obchodzi, o ile 
sam Żyd nie jest sprzedającym lub kupującym. Gdy zgoda nastąpiła 
i Rprzedaż została dokonana, idą obadwa do s1..ynku (do Żyda), 
by wypić powszechnie przyjęty tu litkup (zwykle kwartę wódki). 

Wyroby bednarskie, jak: konewki, cebrzyki itd. oraz rzeszota, 
[pochodzą] z Serednicy. Wyroby garncarskie [zwykłe] z Kołaczyc, 
czarne z Miasteczka (Mrzygłoda), bielaki z Poraża itd., a są i wyroby 
węgierskie, polewane i ozdobne, ale i droższe. 

Buty, czapki futrzane niskie z czarnego barana lub kozła mają 
wierzch z sieraczkowego sukna z wstawkami i wyszywaniami czerwo
nymi i innej barwy. Ubiot· męski i żeński [to] osobliwie kożuchy. 

[Lcsko] 

[Odbywają się też] targi w Li;;ku, znaczne [są szczególnie] na bydło 
(we wtorek). Tu bez Żyda się nie obejdzie. 

[Sanockie] 

Przy sprzedaży bycUa sprzedający (gdy bydło już sprzedane) 
podaje kupującemu powTÓZ (motuz), na którym bydło trzyma, 
przez róg gnni, a kupujący również przez róg guni swojej go od
biom i mówią oba: "Na sławę, na urodę, na górę (na hor 1u)" lub: 
"Na zdrowie". A potem kupujący obraca tę parę bydła za słońcem 
(za słonkiem) na prawo (od siebie), w kółko. 

Niekiedy kupujący przed i po obróceniu kładzie chwilowo na 
grzbiet lub na rogi (czasom na nogi) tę ziemi~ lub błoto (czasem i ten 
gnój), na którym to bydło stało, chcąc ściągnąć tym sobie pomyśl
ność. Czasem [odbywa Aię to] z życzeniem, żeby Ilospod Boh (albo 
Pan Bih) dał dobro. 

Lisko 

Nicktóre prai:nyki połączone są z targami, np. w Olszanicy (targ 
na buty) 15/27 sierp[nia]. 

Targ na huty jest także i w czasie odpustu1 w Jasieniu pod Ustrzy· 

l [W święta] Jac[ińskiego obrządku.) 
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kami, [mianowicie] w dn[iach] 15 sierpnia i 29 września, skutkiem 
czego nosi on powszechną nazwę odpustu na buty; włościanie wówczas 
zaopatrują się w obuwie na zimę. 

[Sanockie] 

Mierzą na piędzi; trzy piędzi stanowią łokieć, pięć piędzi arszyn. 
Łokieć. Nie zawsze mając go [tj. odpowiednią miarę] pod ręką, 

biorą pasek lub trzy chustki i opasują nim głowę od wierzchu pod 
brodę, co ma stanowić łokieć. 

[Leszczowate] 

Niechętnie idą do służby i wolą biedować przy mdzinie lub choćby 
na najmniejszej parceli, jaka im z podziału przypadnie, niż pracować 
dla kogo, dopóki tylko da się próżnować. Dlatego też czeladź dwor· 
ska przeważnie tylko z najemników się składa. 

Bóbrka 

Kto p1·zyjmuje służbę, to pierwszą jego czynnością przy instało· 

waniu się jest przynidć konewkę wody, czy takowa została 

żądaną, czy nie. 
Jak wyjdzie komu rok jego służby i ma odejść, to żądają odeń 

jeszcze jednego tygodnia służby dodatko[wo] (darmo), który ma 
wówczas nazwę psiego tygodnia. 

Emigracja 

Smutny powrót wychodźców1 . Dnia 23 hm. z rana pl'Zyhyło do 
Krakowa przeszło 50 włościan z rodzinami, którzy pochodząc 

z Dębowca i okolicznych wsi powiatu jasielskiego, namówieni do 
wychodź[s]Lwa do Am.e1·yki, pozbyli się gruntów i domów i wy
jechali do Hamburga, a nie mając pieniędzy, aby odpłynąć do Ame· 
ryki, i tułając się po Hamburgu, musieli powracać po otrzymaniu 
zapomogi od konsula austriackiego w Hamburgu. Wychodźcy ci 
przedstawiali obraz wielkiej nędzy. Teraz, powróciwszy, będą za
pewne służyć za parobków u Żydów, którzy ich grunta kupili. Słowo 

1 Smutny powrót wychodźców. "Dziem1ik Polski" 1876 nr 145. [Odpisu tego nie 
udało się sprawdzić z czasopismem.] 
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w słowo jak u Anczyca Emigracja chłopska. Kiedyż starostwo jasiel
skie weźmie się rączo do dzieła i za pobieży złemu, kiedyż sądy wdadzą 
się dla wyśledzenia oszustw i handlu białymi niewolnikami?! 

"Dziennik Polski"1 zwraca uwagę na sprawę emigracji włościan 
galicyjskich do Ame1-yki z dwóch szczególnie względów:l) ze względu 
na wyludnianie okolic przemysłowych w zachodniej Galicji i 2) na 
kolonizację okolic we wschodnich połaciach, cierpiących na brak 
rąk roboczych. Ogniskiem agitacji wychodźczej w Jasieiskiem jest 
klasztor reformatów w Bieczu, od czasu gdy dwóch księży tego 
[zakonu] osiedliło się w Brazylii i stamtąd lud do emigracji przez 
swych braciszków zachęcają. Przeciążenie podatkami, rozdrob
nienie posiadłości włościańskiej, tak że pojedyncze parcele ledwie 
na wyżywienie wystarczają, skłania też lud do zawierzenia obiecan· 
kom agitatorów i do rychłego pozbycia się niemal za bezcen swej 
ojcowizny (swego gruntu i chałupy) i do awanturniczej wędrówki 
za morze, zamiast skierować takową w Złoczowskie, Brzeżańskie 

i Tarnopolskie, gdzie ważne mógłby oddać usługi bank włościański, 
bądź to ułatwiając parcelowanie i kolonizację obszarów zbyt rozleg
łych clla racjonalnego obrobienia, bądź to osadzając skrzętnych 

włościan mazurskich na gruntach, które dziś drogą licytacyjną 

tracą swych właścicieli. 

"Czas" krakowski2 przytacza list dra Kapiszewskiego z Gorlic, 
pisany w wyrazach: Dzisiaj <22 marca) zjechała z sądu obwodowego 
w Nowym s~!CZU doBieczakomisja śledcza w sprawie bezprawnych 
agitacyj podbmzających ludność wiejską tutejszej okolicy do zbio
rowej emigracji do Ameryki. Rzecz goilita uwagi, że ze wsi mających 
grunta urodzajne, jak Libusza, Klęczany, Kobylanka, lub toż, 

gdzie są kopalnio oleju ziemnego, gdzie więc jest łatwy i dobry 
zarobek, jak w Lipinkach i [wsi) llarklowa, tam mania wędrówki 
do Ameryki najwięcej owładnęła umysły ludu. Wysprzedają chłopi 
swoje po rodzicach majątki i na konto tych bogactw, które mają 
dostać w Ameryce, zauim się wszyscy towarzysze podróży z tutejszej 

1 (Informacje te zaczerpnął Kolberg z ,.Dziennika Polskiego" 1876 nr 124. 
Do czasopisma tego nie udało się dotrze~.] 

2 L. Kapiszewski Gorlice 22 marca. ,.Czas" 1887 nr 69. 
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okolicy nie wyzbędą swojej ziemi ojczystej, czekając jedni na dru· 
gich próżniaczą, piją, trwonią pieniądze. A charakterystycznym jest, 
że tutejsze władze miejscowe obojętnie na to patrzą. Prawda, że 
ustawa o wychodźstwie z 21 marca 1832 r. została ustawą o po· 
wszechnych prawach obywateli państwa z ( d. ) 21 grudnia 1867 jeszcze 
więcej zwolnioną, ale jeśli tak dalej pójdzie, jak się na to zanosi, 
przez tę bezwzględną wolność wychodźstwa dużo majątków chłop· 
skich przejdzie w ręce żydowskie i bardzo wiele rąk roboczych 
ubędzie dla uprawy roli, na czym kraj cały wiele ucierpi. 

Jak jest teraz zupełna wolność emigrowania, tak w imieniu tej 
wolności osobistej zarzucano mi w r. 1866, gdy w naszym Sejmie 
Krajowym, jako ówczesny poseł, stawiałem wniosek Ó zaostrzeniu 
wówczas jeszcze obowiązujących przepisów o lichwie, tudzież o ogra
niczenie tylko do stanu kupieckiego osobistej wolności zawierania 
interesów wekslowych, że to ograniczenie nie zgadza się z wolnością 

osobistą człowieka. A wszelakoż zważając na tak niski stan rozwoju 
umysłowego naszego ludu, jak dziecko potrzebuje kierunku i opieki 
rodziców, tak lud wiejski potrzebuję wyższej opieki i starania, aby 
nie popadł w nieszczęście, które przynosi w swoich skutkach zgubny 
owoc dla )ogółu( społcczeń.totwa". 

"Czas"1 donosi: Jasło, 3 maja. Wychodźstwo do Ameryki przy· 
brało ogromne rozmiary w powiecie jasielskim; już nie pojedyncze 
indywidua, ale wielkimi partiami wynoszą się, pozbywszy swe mienie 
za bezcen. Dla stwierdzenia prawdy przytoczę tylko niektóre miej· 
scowości: z miasteczka Dębowca wyszło 32 osób, a w tych dniach 
gotowych do podróży jest 50, z Zarzecza 12, z Jasła znaczna liczba, 
z Majscowej, Łask, Wolicy, Jabłonicy, Lipnicy, Jaremówki itd., 
słowem, nie ma zakątka w tym powiecie, który by nie dostarczył 
kontyngensu na pastwę nędzy i niedoli, tych nieszczęśliwych i obała
muconych przez sprzedajnych agentów. Propaganda emigracji nadz
wyczaj zręcznie i umiejętnie jest prowadzoną, a to tym bardziej, 
gdy właściwe sfery rządowe nic stawiają żadnych przeszkód rozpusz· 
czaniu najniedorzeczniejszych wieści pomiędzy nieoświeconymi 

warstwami ludności miasteczek i wsi. Wędrówka błędnych pionierów 
tej na pewne zatracenie przeznaczonej pikiety polskiej, skierowana 

1 [Korespondencja "Czasu".] Jasło 3 maja. "Czas" 1876 nr 106. 
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głównie do Brazylii, w wyobraźni ich "krainy mlekiem i miodem 
płynącej". Bez żadnej przesady, takie przekonanie w umysły wy
chodźców gruntownie wpoili tajemni agenci, a pomimo usilnych pers
wazyj duszpasterzy i innych ludzi dobrej woli nie dają się odstręczyć, 
odpowiadając na jedną zwrotkę: "Tu przy pracy nędzę cierpimy, 
a tam bez niej we wszystko obfitować będziemy, albowiem nie 
trzeba narzędzi, inwentarza, tylko się schylić a brać, natura sama 
hojnie dostarcza". 

Jakkolwiek ustawy a ustryj ackie nie dozwalają tamować wol
ności osobistej niewinnego, to wszakże w wypadku obecnym, gdy 
rozsiewanie fałszywych wieści jest wyraźnym zamachem na ogólny 
dobrobyt państwowy, przeto rząd ma prawo i powinien wystąpić 
z energiczną interwencją, aby agentów wyśledzić i pociągnąć do 
odpowiedzialności, a wychodźstwo powstrzymać, albowiem pozo
stawienie mu wszelkiej swobody, ogałacając kraj l'Olniczy Z rąk 

do pracy, sprowadzi konieczny upadek roh1ictwa, rzemiosł i ręko
dzieli. Za:7..naczyć jeszcze wypada i ten fakt, iż w Jasieiskiem emigra
cja pierwszy raz rozpoczęła si\'l w roku 1873, nawiedzonym klęską 
nieurodzaju, a powtórzyła się w podohnymże 1·oku bieżącym. Że 
jest tu niedostatek, to nie ulega żadnej wątpliwości, a wymownym 
dowodem tego liczne grupy włościan krążące od jednej do drugiej 
władzy o pożyczkę. Z tego okazuje się, iż zapomoga i pożyczka 
państwowa w bardzo skromnej kwocie udzieloną została powiatowi 
jasielskiemu, a przeto nie zaradziła najf,rwałtowniejszym potrzebom 
włościan. Bank kredytowy włościański również odmówił pożyczek 
z powodu, że ministerstwo nie dozwoliło wydać obligacyj na imię 
gminy jako dłużnika; jedyna więc ucieczka dla rolników rzucić 
się w objęcia lichwy, która, korzystając ze sposobności, dopuszcza się 
niesłychanych nadużyć. Obecnie cała nadzieja spoczywa w Wydziale 
Krajowym, iż udzieli pożyczkę w kwocie 40000 złr., uchwaloną na 
poAiedzcniu Rady Powiatowej dnia 22 kwietnia. Rok ten jest zły 
d1a wlo~cian, lecz sumienno~ć objawić nakazuje, iż stokroć jest 
gorszym dla wła~eicieli więKszych posiadło~ci, którym ani rząd, 

ani kraj z przystępną pomocą nie przychodzi; cóż więc dziwnego, 
i:i: większo~ć staje się ofiarą lichwy. 

1 Więc: zmus.i6, aby dla kogoś, a nic dla siebie pracowali, skoro, jak powiadają, 
że tu "przy pracy nędzę cierpią". 



ZWYCZAJE DOROCZNE 

Adwent 

Bóbrka 

Po Pylypowce, w adwent, rozlloezynają się prządki. Zejdą się 

d() jednej chałupy z kilku (6-10) chałup kobiety i przychodzą po 
·zachodzie prząść razem w jednej izbie dużej, świecąc u ubogi h 
szczypami; u bogatych są i lampy. Przyjdą tam i parobcy, a czasem 
i skrzypek, któremu za granie sprzędą także kądziel. I wtedy gadają 
różne powieści i śpiewają, a niekiedy i tańcują, aż do godziny ll-12 
w nocy. Przy czym [mają miejsce] różne zabawy. Nabiorą czasem 
kłaków i położą kupki ich po dwie (takie pajki, niby parobka i dziew
kę), jedne obok drugich na przypiecku i zapalają je, z tego, gdy na 
siebie popioły poupadają, wrożąc o połączeniu się dwojga kochanków. 
Parobcy robią różne zbytki, plącząc dziewkom nitki, chowając 

wrzeciona, zapalając kawałki przędziwa itp. 

Bóhrka 

Na wieczórkuch pod kądzielą (przed Bożym Narodzeniem): 

Służył ja na Węgrach n jedny wdowy, pas ja tam dwi jałowiczki 

i trzy krowy. Kazała mi mać j ałowiczki gna', a ja j ałowiczki kij asz
kiem i położył sie spać. Wyszoł tam chłop tęgyj, kurdyjatyj, miał 
huczok ścięgaty (dobry), jak mnie ucioł, szczo za dywy, ażem poletił 
w kropywy. 

Wytaj, synu Matyjat:~zu, cos na wojni buł, des toho konia podił, 
szczom ti na wojnu doł? Pojichaw ja na Węgry na swojim wałachu, 
ne doś ja sie tam nabrał strachu. Dawał ja mu polo·wn i sinu (plew 
i siana), żeby nabrał na sebe tiło. 

A zajechał ja (:na nim) w hołoto, ne potau (pytał) ja ta o to. Do 
hory jid' i pchaj, a z hory ne potaj, bo sam łetyt. 
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Pojichav ja do mniasta, do misteczka, do Bzdowa. Kupyv ja se 
tam sukna wał, po groszie łokot' sukna. Idu se dorohou i miarkuju 
só: treba tu kraucia dóhroho, żeby ne popsuv sukna takie dórohoho, 
po groszu łokot'. 

Idu se dorohou i tam tre krauci jidno jćjce śnidajut; jeden łupyt, 
druhyj kraje i tretomu daje. 

"Moji krauci, cy ne zrobyłybyste takij żupan; ałe uważajte, 

żeby bół (za pozwoleniem) riwno z dupou". 
Jichav po pid siniu w korotkim odiniu, szapka z łysa1 (lisa) i soro

czka z pauczynu (pajęcz.yny), a portky z sitej (sieci). Dy-Wyt sia, lude, 
jak mi sia tiło śwityt. 

(To się niekiedy gada przed krajaniem korowaja weselnego, nim 
go starosta pokraje. Drużka, bawiąc gości, mówi czasem: "A który 
tu jest taki majster, co by ten korowaj pokrajał na części, a jednak 
len korowaj pozostał całym?" Wtedy wyrwie się jaki chłopiec, 

bierze szczapę drzewa do ręki i chce nią korowaj krajać. Starosta, 
by go się zbyć, musi mu dać odczepne, np. parę husek, w których 
pozatykane są grajcary.) 

Boże Narodzenie. Nowy Rok. Trzech Króli (Jordan) 

B6brku 

W święty wieczór2, zanim zasiędą do kolacji, idzie kobieta po wodę 
z konewką, w zapasie mając bochenek chleba. [Gdy powróci,] wodą 
tą wszyscy się umywają, po czym zasiadają do wieczerzy, chleb, 
z którym chodziła po wodę, kładąc na stole, przy którym jeść mają; 
lecz chleba tego nie napoczynają aż w dzień Nowego Roku, wtedy go 
wszyscy razem spożywają, dając i bydłu po kawałku. 

W pierwsze święto Bożego Narodzenia przed śniadaniem w ko
newkę chłop kładzie małą bułkę chleba {huskę), bochenek chleba 
zwyczajny bierze pod pachę i tak idzie po wodę, wyjmując huskę 
w chwili, gdy ma zaczerpnąć wody; [gdy wróci] do chałupy, wszyscy 

l lub: liszki 
li (Rkp. Petagii Blizińskiej.] 
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się tą wodą myją (w niektórych wsiach, myjąc się, trzymają pienią
dze w rękach, żeby się ich cały rok trzymały). Po umyciu wprowa
dzają wołu do chyży, dają mu chleba, słomy ze snopa, który w kącie 
w Wilią postawili, i co się da, zakładają mu za rogi, żeby wyniósł 
drugim wołom; starają się ową ceremonię z wołem załatwić jak 
najprędzej, zanimhy ktoś obcy wszedł do chałupy. Wyprowadziwszy 
wołu z izby, zasiadają dopiero do śniadania; chleb, który chłop 
mial pod pachą, idąc po wodę, chowają do Nowego Roku; huska 
w konewkę dlatego się kładzie, żeby naczynie nie było próżne. 

Po poświęceniu wody w potoku na Jordana, czyli na Trzech Króli, 
przez tydzień nie piorą bielizny w potoku, bo woda święcona. Od 
wilii Bożego Narodzenia do N owego Roku nie wolno wieczorami nic 
robić (ani prząść), bo Pan Jezus po kolędzie chodzi. 

W wilię Bożego Narodzenia gospodarz napełnia słomą wozy, sanie, 
na piec rzuca garstkę zboża, jak również do żaren; słowem, uważa, 
aby wszędzie nic próżnego nie było. 

Bóbrka 

W wiliję Bożego Narodzenia (Swiet 1y Weczór) jedzą z olejem 
i makiem, i rybami. Najprzód łamanie opłatków, chlib, czosnek 
i woda. Potem ciepłe (dania] na stole nakrytym obrusem (obrusok), 
pod którym (jest] siano; na obrusie chlib, czosnek, sól i wodka, 
i opłatki [oraz] kapusta, groch, grzyby, kartofle (w górach: g6rzoly), 
kasza, barszcz, hubalki (kluski grube i długie), pirogi (z kapusty 
lub kartofli), gruszki suszone i gotowane, na ostatku czasami dają 
śledzia i ryby suszone, prócz tego znana kutia z pszenicy z makiem 
i miodem. Gdy się rozpoczyna jedzenie, gazda lub gazdyni podrzuca 
pierwszą potrawę, więc kapustę, do góry, do powały, gdzie się przy
lepi (i czasem przez całe tam święta przylepiona), na to, żeby wyrosła 
wysoko. Po kapuście jedzą kutię (a czasem po pierogach), lecz jej 
już nie podrzucają. 

Łyżki po zjedzeniu wieczerzy w Wiliję związują razem i kładą pod 
siano pod obrusem, żeby się bydło trzymało kupy. W Bóhrce gazdyni 
bierze po wieczerzy łyżki od każdej potrawy (choćby ich było i 20), 
każda z cząstką tej potrawy, i przez pachę i rękaw od koszuli (którą 
ma na sobie) podaje tę odrobinę kurom, żeby się niosły. 
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B6brka 

Na Boże Narodzenie {Riżdwo), podobnie jak na Wielkanoc z ja
jami, bawią się (ihrajut) z orzechami (z horiszami)l; rzucają nimi po 
chałupie (siejut) parobki, dziewki i dzieci. 

Procisnc 

Na Boże Narodzenie (na Swiat' Weczir) wariut 12 straw, tj. karms
tu, pszenyciu (nie zaś kutia) z medom, pidpinky (grzyby), h 1 ołuhci 
(w kapuścianym liściu zwita kasza, kartofle, krupy, huhelky lub 
kyselycia), pyrohy (z kapustu, z hulamy), kyselyciu (z mąki żur), 
horoch, s§lici (ryby, [tj.] śledzie), hruszky i jubka suszyni (gotują 
rano, a potem tę wodę z tego pjut), horiłku z medom. 

Gazda podaje chudoby jisty solomu i trochę siana i soli, a potem 
bierze słomę i nie!Jie do chyży, zaścieła snop owsa rozwiązany na 
stole, gospodyni kładzie na lo obrus, na nim pałenyciu (strucle), 
czosnek. 

Leszczowa te 

W wilią Bożego Narodzenia gospodyni zbierze przed jedzeniem 
w chacie po kawałku to kutii, to chl~ha, to innych potraw, zmięsza 
lo razem i poezerUszy do obory, obdziela tym po kawałeczku wszystkie 
sztuki bydła i koni, błogosławiąc je i życząc szczęścia i zdrowia. 

Wzd6w 

W wiliję Bożego Narodzenia, w czasie samej wieczerzy (zowią 
[ją] obiad), jak jedzą groch, idzie jeden parobek do okna i woła 
niby na dwór: "Wilku, chodź do grochu, żeby my cię nie widzieli 
od roku do roku!" Tak woła trzy razy, a drugi parobek idzie za nim 
i wtedy raz go łyżką w głowę trzaśnie albo w czoło, że niby wilka 
odegnał. Po wieczerzy i pacierzu ciskają (kto chce) słomę {garść) 
ze snopa na (s)tragarz; i ile komu ździebeł uwięźnie na tragarzu, 
to powiadają, że tyle będzie mial kop żyta. 

Na św. Szczepan zaczynają chodzić po kolędzie małe i duże chłop
cy, c:r.asem [jest] ich 1.0, i dziewczęta (a częściej od Nowego Roku, 
z kobyłką). Jak wchodzą, winszują, mówią: 

1 (Zapis 8laho czytl'lny. Możliwe, że F olberg poprawił pierwotne "l10richami 
JHI .,horiszarni" .] 
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Dziś mamy świę~ego Szczepana, przyśliśmy tu jak do wielmożnego 

pana, 
(w) czas radości, czas wesela, mamy witać Zbawiciela. 
Gdy Jezus maluśki wyciągnął rączki z pieluszki 
i nas pobłogosławił, na tej ziemi dłużej sie zabawił. 
Sliczna lelij a w ogrodzie wykwita, 
Najświętsza Panna z Józefem się wita: 
Witam cię, Panie, proszę na śniadanie; 
będzie rybka z miodem, nie umorzy głodem. 
jabka i orzechy to nasze pociechy, 
a wy, chłopy ze wsi, po c6ście tu przyśli? 
Wy Boga nie znacie, darmo chlib jadacie, 
a ja książkę noszę, Pana Boga proszę, 
aby mi dał chleba z wysokiego nieba. 
Koniec winszowania; jeżeliśmy tu co zmylili lub zgrzeszyli, 
proszę przebaczyć, jak sam Pan Jezus przebaczał pasLuszkom przy 
żłobie. 

B6brka 

Kolędy w wiliją Bożego Narodzenia. Chłopcy i żonaci: 

17 

Oj, l wczo - ra z wie- czo - ra, oj, wczo - ra z wie-czo - ra 

(":'\ -l P r l ~ P p P l r;J r· t~ -1 &~Ctle 
z nie-bie - ski e -go dwo-ra, z nie - bie ski e -go dwo - ra. 

!:Oj, .i wczora z wieczora:! 
l:z niebieskiego dwora:!. 

I:Przyszłlt nam nowina:!, 
!:rodzi Pan.i Syna:!. 

!:Syna jedynego:!, 
!:Boga prawdziwego:!. 

I:Za wyrąkicm boskim:! 
l:w Betlejem żydowslciem:l. 

I:Pnstuszkowic mali:! 
!:wtenczas w polu stali:! 

I:I anioł z p6lnocy:l 
!:światłość z ni<"bn toczy:!. 

I:Gdzir Pnni z Dzieciątkiem:!, 
l:z wołem, z pacholątkiem:!. 

I:Oj, chcą widzieć Pann:l, 
!:darują barana:!. 
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J:Gdzie Pani z Dzieciątkiem:J, 
J:z wołem. z pachol!ttkiem:J. 

J:Na kozłowym rogu:J 
J:krzyczą: Chwała BQgu:J. 

18 

W czg- stej-kim po - Ie, tu bó - ło - ni - czej- ku, 

'~~Rulpr 
daj Bo - że, 

l-

iJlJIJ. 
tam że mi o - re zo - lo - I!Jj piu - żek, daj Bo - że! 

W czystejkim pole, w b6łoniczejku, daj Boże, 
Y 

tam że mi ore zolotyj płużek, daj Boże! 

Za płużkom chodyt sam myłyj Hospod, daj Boże, 
tam że my sijut jaru pszenojku, [daj Boże]! 

Jara pszenojka na proskurojka, daj Boże, 
na proskurojka, oj, do służbojka, [daj Boże]! 

Tamże mi siju żołtoj oszcz~czok, daj Boże, 
żołtyj oszcz[yczok]l na postawnyczok1, [daj Boże]! 

Na postawnyczok, oj, do· służbojka, [daj Boże] 
[ ... ] 

lj 

Solina 

W Boże N urodzenie wieczór wójt i przysiężny w karczmie wybierze 
kilku (do 10) parobków [i] poczęstowawszy ich wódką, wysyła ich 
na wieś po kolędzie; da (pożyczy) im [też] (luh Żyd) swego worka 
do zbierania datków. Ci rozpoczynają wieś od jednego końca, obcho
dzą ją z jednej strony potoka lub drogi (od dołu do góry) i zamykają 
pochód na miejscu, skąd go zaczęli. Podszedłszy pod okno, a raczej 
pod dwa okna, Le, które wychodzą na oborę (tj. podwórze, ulicę), 
kolędują. [Spiewają] do połowy, [tj. do słów] "Bywaj zdorowy" 
[pieśń]: 

1 [W rkp. Kolberga, nie całkiem wyrdnym: ,,oszczyk6w" .] 
2 postawnyczok - świecę 
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19 

pod oknami 

lt J J r #F r 1 r r aJt!FOi 
Ka - d!J cho - d!J - mo Bo - ha ś li de - mo, 

JłOi: 5~ J i r CJ!r ""'==" 
Bo że nasz, bej, Bo że,.. 

bud' 

r J. l @1. 
mu - lo sty - - wyj wse 

Kady chodymo Bohn ślidemo, Boże nasz, 
hej, Boże nasz, bud' myłostywyj wse dla nas. 

Prislidyłysmy, hej, k'tomu g'domu, Boże nasz, 
Lej, Boże nasz, bud' myłostywyj wse dla nas. 

W eselejkomu, szcznslywejkomu, Boże nasz, 

d lo 

[hej, Boże nasz, bud' mylostywyj wse dla nasl. 

\Vkaż§ lyc:rejko1 na 6kićnejko, Boże nasz, 
[hej, Boże nasz, hud' myłostywyj wse dla nas]. 

Hawory z namy, z koladnyczkamy, [Boże nasz, 
hej, Boże nasz, bud' myłostywyj wse dla nas]. 

Ne dajteż nam tu dołho stojaty, [Boże nasz, 
hej, Boże nasz, bud' myłostywyj wsc dla nas]. 

FJ i 
nasz, 

nos. 

19. [Melodia w istocie beztaktowa, w rkp. podzielona sztucznie i niekonsek
wentnie na takty. Dla lepszej czytelności zapisu podziału tego w edycji nie zacho
wano. W rkp. pod tą melodią jest <lrugi jej zapis o jeszcze bardziej sztucznym 
podziale na ~. do którego Kolberg wyraźnie ponnginuł wartości nut. Wreszcie pod 
zapisem tekstu znajduje się trzeci zapis melodii uporządkowany w metrum ~· 
Kolejne wersje wskazują w sposób widoczny na trudności, jakie miał Kolberg 
z właściwytn zanotowaniem rytmu pieśru, n zaruzem ukazują jego metodę postę
powania i stosunek do materiału muzycznego, kt6ry w jego mniemaniu musiał 
posiadać wyraźnie określone metrum. Opublikowany zapis ametryezny bliski jest 
owemu podziałowi na :.] 

1 wkaż§ lyczejko- wyjrzyj, [ukaż liczko) 



112 

Tu postajemy, daliż pidemy, [Boże nasz, 
hej, Boże nasz, bud' ID)'łostywyj wse dla nas]. 

Daliż pidemy, swoje znajdemy, [Boże nasz, 
hej, Boże nasz, bud' myłostywyj wse dla nas]. 

Bywaj zdorowy, hospodareńku, bywajże, 
ne sam z soboju, z panienkou1 swoju bywajże. 

1 z ditoczkamy jak z anhelamy bywajże, 
bywaj wesołyj, hospodareńku, bywajże. 

Pytają się: "Cy każecie, panie gospodariu, powesełyty sie ?" 
A on im powiada: "Weselte sie zdorowy"- a jak nie chce, to mówi: 
"Idit~ zd01·owy, Bili z warny". Gdy nadejdą do chaty, w której 
ktoś umarł lub niebezpiecznie choruje, i zapytanie toż uczynią, 
odpowiadają im, żeby poszli dalej, lecz wynoszą kolędę. Gdy gospo
darz pozwoli im kolędować, wtedy śpiewają jeszcze polską kolędę, 
a odchod?:ąc znów: "Buwajte zdorowy itd." Dają im po prześpie
waniu (wyśle gospodarz l ogoś lub sam wyniesie) przetak owsa, 
a czasem tylko miskę owsa i. mówią: "Proszu na koladu". Ci podzię· 
kują. i odchodzą, a czasem prosi [ich gospodarz] do chaty i cz~stuje 
wódką, chlebem, bryndzą. Kolędę tę wsypuje on do worka tego, 
który go nosi. Z tego uzhiei'a im się kilka korcy owsa, który później 
sprzedają w karczmie; połowę tych pieniędzy przepijają, a drugą 
llolowę dają na światło do cerkwi. Chłopcy mali nie kolędują, lubo 
dawniej kolędowali. 

Smolnik, Procisue 

Wieczol'em w samo Boże Narodzenie kolędnicy (8-10) chodzą 

do domów pod ok11a gazdy i kolędują pod jednym oknem, a pod 
dmgim gra muzyka. Gazda po kolędzie wpuści ich do izby i daje 
im gorzałki z medom pić, chleb jeść, i owsa ćwierć (fasku), chleba 
i sera; a czasem i tańcują z godzinę. 

Tak chodzą całą noc, jedną i drugą, i trzecią. Jeden z nich nazywa 
się kiń, kyń (koń) i ten zabiera w worek, który ma na plecach, owies, 
dawany mu przez gazdów; i ón, odbierając go, rży niby koń do owsa. 
Jak już jeden worek (miszok) napełni, to idzie po drugi. Potem 

l pauienkou- żoną 
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w końcu sprzedają ten zebrany owies Żydowi albo gospodarzowi do 
siewu, a za te pieniądze kupią sobie z .pół litra gorzałki, a za resztę 

5:, kupują światło (świece stearynowe duże, czasem jest ich aż za 
10-20 papierków) do cerkwi, tj. bractwu cerkiewnemu. Gdzie duża 
wieś, tam chodzą najprzód sta1·si kolędnicy, a potem za nimi i dzieci 
i także śpiewają. 

20 

~- 2 J J J 1 r e 1 r r r 1 r Ot~ ilJ4g 1 J a 

* • r r r l r ~J l l Jr Jr l ,Jr rJr l J J l J a 
Oj, rano, rano kurojki pily, 
hoj, daj Boże, 
~zcze ranczo gospodar wstał, 
try swiczy usnkal. 
Pry perszy świczy h lołowu czesał, 
pry dcuhyj świczy w sukni sć wberał, 
pry tretyj świczy konia sidłał 

i na neho siclul. 

Pojichał win do Snndobyrja 
seła sudyty, selu dilyty. 
Ne usudył-że win ny-no try sełejkn: 
persze seło - sami mołodei, 
n flnthc scło - samy mołodyci, 
a trete oelo - stnryji lude, 
staryi lude dla poradojki. 

Oj, w gospodarojka jak starodlnwno, 
stojat wołojky j-u try stujnojkil, 
[tepcrkc l-u try, da-z Bih na rik u sztcryl
Oj, w gohpodnrojka jak starodawno, 
stojat korowy u try staj nojki, 
teperke l-u try, da-z Bih na rik u sztery. 

20. (Tekst nie mieści się pod zanotowaną przez Kolberga wersją melodii ame
trycznej, której przebieg w każdej zwrotce kształtuje tekst. Zapis Kolberga należy 
przeto traktować swobodnie, raczej jako ogólny schemat melodyczny.] 

1 lub: radojki, [tj. rządki, rzędy] 

8 - Sanockie-Krośnieńskie 
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Oj, w gospodar(ojka jak starodawno), 
stojat konojky u try cuglejky, 
teperke l-u try, da-z Byh na rik u sztery. 

Oj, w go(spodarojka jak starodawno), 
stojat czilojkyl u try pasiczojky, 
teperke l-u try, da-z Byh na rik u sztery. 

Oj, biiwaj-~e zdorou, gospodn.rejku, hiiwaj-że, 
i z myłym Bohom, z6 wszytkym domom btlwaj-że, 
i zo wszytkim domom, z żinojkou swojou buwaj-że. 

Oj, wfjdyż ty d'nam, znplatyty nam, daj Boże, 
szczo my tobi zaszczehetaly, daj Boże, 
jak zazułejka w bukowym lisi, daj Boże, 
w hukowym lisi i w nowćj strisi, daj Boże. 

21 

A wsła-wnym mi -~ci. 8 w Fłe - je - mie, ra-duj 

łJ J 1 1 r r r 1 r 491 J J :J 1 J r 1 :J J 1 :J - 1 
sie, ra - duj sia, ze - młe, S)Jn lo sie Bo - i!JJ na - ro - d!JI. 

A w sławnym miśei, a i w Flejemie2, radnjsie, 
raduj sia, zemłe, Syn to sie Bożyj narodył. 

Biżaja Maty w połozi3 łcżyt, raduj sie, 
raduj sic, zcrnłe, Syn tu [~ic Dożyj naroclył). 

W połozi łeżyt, dćtia powyłn, [raduj sie, 
raduj sie, zemłe, Syn to sie Bożyj narodył). 

Ditia powyła, w jnśli włożyła, [raduj sic, 
raduj sie, zemłe, Syn to sie Bożyj narodył], 

1 cziłojky - pszczoły 
8 [Pierwszy zapis: ,.j-u Flejemió" Kolberg skreślił i nadpisał "a i u w Fłejemie". 

W tej poprawce zbędne jest w lub u; możliwe, że te dopisał Kolberg dla podkreś
lenia niezgłoskotwórczego charakteru u.j 

8 w polozi -w połogu 
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A tam sie zeszły j-a usi światoi, [raduj sie, 
raduj sic, zemłe, Syn to sie Bożyj narodył]. 

A wsi światyi i duchownoji. [raduj sie, 
raduj sie, zemłc, Syn to sie Bożyj narodył]. 

A-ja zaezeły naimenowaty, r[aduj sie, 
raduj sie, zemłe, Syn to sic Bożyj narodył]. 

Najmenowały światoho Petro, [raduj sie, 
raduj sie, zcmłc, Syn to sic Bożyj nat·odył]. 

Biżaja Maty nc polubyła, [raduj sic, 
raduj sie, zemlc, Syn to sie Bożyj narodyl]. 

Ne poluhyla, nc pryzwolyla, [raduj sic, 
raduj sic, zemłe, Syn to sic Bożyj narodył]. 

A jak poczeły, naimenowały, [raduj sic, 
raduj sic, zemlc, Syn to sie Bożyj narodyl]. 

Naimcnowały światoho Pawła, raduj [sie, 
raduj sic, zcmłe, Syn to sie Bożyj narody!]. 

Biżaja Maty ne polubyła, [raduj ~ie, 

raduj sic, zemłc, Syn to sic Bożyj narodył]. 

Najmenowały IIospoda Boha, [raduj sie, 
raduj sie, zcmlc, Syn to sic Bożyj narody}). 

Biżaja Maty to polubyła, [raduj sic, 
raduj sie, zemłe, Syn lo sic Bożyj UJu:odył]. 

To polubyła, lo pryzwolyłn, [raJuj sic, 
raduj sic, zemłf), Syn to sic Bożyj narody!]. 

A wam, panojku, szczestia i zdorowia duj Boże, 
ne samy z sobou, z swojou panijou, [daj Boże]. 

A i z panijou, i z myłym Bohom, [daj Boże], 
aj, z myłym Bohom, ta z usim dworom, claj Boże. 

Wincz 1ujemó w szcześciu, zdorowiu, na mnoho lit i na dolhoj 
wik, żebyśmy były wesely jak u Boha anhelyl. 

1 [Druga wersja życzeń:] "Winczujemo w szcześciu, w zdlorowiu, w radosty . 

•• 
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22 

J r 1 r 
A z pld Be - ski 

' t(J wcJll J. 

- da, 

lr r 
z pid ze - Ie - no - hp, 

l r •52J l J J tr l r 
dzwe- ni In, dzwe -ni - la w o - do po ka- mi-

r l J J l J -
- nij ku, wse po - mo - lej - ku dzwj:- ni lo. 

A z piel Beskida, z pid zełenollo, dzweniła, 

dzwenila, [dzwenila] woda po kmninijku, wsc pomnlejku dzweniła. 

Tam Nastunojka chustojky prała, dzwenila, 
dzweniła, [dzwcniła woda po kaminijku, wsc pomałejku dzwcniln]. 

Chustojky pmla, pcrRtCI'l zhubyła, dzwcniła, 
dzwe(niła ittl.l 

Skoro hiżuła do swej sestrycy, dzweniln, 
(dzweniłn itd.] 

Piszla sestr-y<'n, pcrster1 nć najszla, dzwcnilu, 
[dzweniłn itd.) 

Skoro biżnła do swoho bratcjkn, dzweniła, 
[dzweniła itd.] 

Idy, brntejk11, pcrsteńy znajdy, dzwenila, 
[ dzwcniła itd. J 

Piszol hratejko, persten nć nnjszol, dzwoniła, 
[dzweniln itd.] 

Skoro biżala do swoji mamojki, dzweniln, 
[dzwenib itd.) 

Idy, marnojko, persteny znajdy, [dzwenila, 
dzweniłn itd.] 

w weslełosty, na mnol10 lit, na dolhoj wi1:; żehysmy sic weselyly jak u Boba jauhe· 
ły". 
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Piszła mamojka, persten ne najszla, [dz~venila, 
dzweniła itd.] 

Skoro hiżała do swoho tatojkn, [dzweniła, 
d.zwon:iła itd.] 

Idy, tatojku, persteny znajdy, dzweniln, 
[dzwoniła itd.l 

Piszol tntojko, persleń ne znajszoł, dzweniła, 
[dzwonHa itd.] 

Skoro hiżała do swoho miloho, [dzwoniła, 
dzweniła itd.] 

Idy, mylejkyj, persteny znajdy, [dzweniła, 

dzwcnila itd.) 

Piszol mylejkyj, persteny znajszoł, dzwoniła, 

[dzwenila itd.] 

T.ipszyj myłrjkyj jak brat ridnejkyj, [dzwenila, 
dzweniła itd.) 

Toj milenejkyj wse sołodoj kyj , [dzwen.iła , 

dzwerrila itd.) 

De se pidemo, to se znujdemo, dzwoniła, 
[clzweniła itd.l 

23 

J l#· l r l t r r 
piu - żok naj - ran - cze woj - szol? 

Smolnik 

Wsi szle - ry, wsi szte- ru wo- ly po - ło - wej -

ł-4-JJ:lir r J 
- k!J - i j-u piu - żku c ho - dłot, zo - lo -tom dzwo- nlał. 



118 

A czyj to płużok najrancze wojszoł? Wsi sztery, 
wsi sztery woły połowfjkyi 
j-u płużku chodiat, zolotom dzwoniat. 

Sam se gazda za płuhom chodyt. Wsi sztery, 
wsi sztery woły połowejkyi 
[j-u płużku chodiat, zolotom dzwoniat]. 

A światyj Pawlo woły pohaniat. Wsi cztery, 
wsi [sztery ..• itd.] 

A swiatyj Petro powołoczuje. Wsi cztery, 
[wsi sztery ... itd.] 

Sam milyj Hospod pszenyciu sije. Wsi cztery, 
[wsi sztery ... itd.] 

Biżaja Maty jistojky nosyt. [Wsi ... itd.] 

Jiśtojky noByt, Bohojkn prosyt. [Wsi ... itd.] 

Rody, Bohojku, jaru pszynojku1. [Wsi ... itcl.] 

Urodyła sic, jaku ju Bih C!.ał. Wsi [ ... itd.] 

A idut żenczyky jok droh6n dożdżyk. [Wsi ... itd.] 

Stawiat snlopoczky jako zwizdoczky. Wsi [ ... itd.] 

Stawiat humence jak zełcnyj baj. [Wsi... itd.] 

A jidut wozojky jako chrnarojky. Wsi [ ... itd.] 

Idut zmlococzkyll jak łastowoczky. [Wsi... itd.] 

A szczo kopojka toj kołodojka3, daj Boże, 
a pił-kopojka, pił-kołodojka, daj Boże, 

A w~jdyż ty IUlm, zapłatysz ty nam, daj Boże, 
a szczo my tobi. zaszczcbetały, [daj Boże], 

l pszynojku - pszenicę 
1 zmłococzky- młocki [czy nie: z młococzky• z młócki'?] 
1 kołodajka- kłoda, [miara objętości] 
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jak zazlulejka w bukowym lisi, .[daj Boże], 
jak łastlowoczka w nowoji striai, [daj Boże], 
a sołowiatko w najwysznim1 sadku, [daj Boże]. 

A win nas prosyt na horiwoczlru, daj Boże, 
a horiwoczky pił boczywoczky1

, [daj Boże]. 

A my sic tom si ne obdiłcmy, [daj Boże], 
a z kwartoezky nydz ne spustemy, [daj Boże]. 

A wam, gazdojko, szezescia i zdorowia, [daj Boże], 
ne samy z sobou, z swojou żinojkou, [daj Boże]. 

A i z żinojkou, ta i z ditoczkamy, [claj Boże], 

i z myłym Bol1om, i z usim domom, [daj Boże]. 

Do dziewki: 

24 

A i bo jn li8i tam tri jawory, daj Boże, 
na tych jaworach kołyska nowa, daj Boże, 
a w ty kolyści dityna mała, daj Boże. 
A tam sie zeszły try anhelowe, daj Boże, 
i zaczcły tam [sudy) sudyty, [daj Boże). 
Jeden howoryt: Zakołyszyjmo, [daj Boże), 

Smolnlk 

a druhyj howoryt: Pm:ewenujmo, [daj Boże], 
a tretyj howoryt: Niej sie hoduje, [daj Boże), 
witciu, materi na potliszejku, [daj Boże], 
a dobrym JucHom na poslużejku, [daj Boże]. 
W horodi zila, w domu wesila, [daj Boże], 
wełyka rosty, na wesila prosy, [daj Boże], 
cy by my sie tu wsi wesclyly, [daj Boże]. 
Jedny budemo u stołn służyty, [daj Baże], 
dn1hy budemo hosti prosyty, [daj Doże], 
trety hiudemo mid, hm:iłku pyty, [daj Boże]. 

1 lub: wysznewym 
1 boczywoczky - beczki 

• 
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Do dziecka (chłopca): 

25 

Zza noji1 hory, zza wysokoji, daj Boże, 
a tam wyjszoł ke1·delyć ówćć\ [daj Boże]. 
Na upered ówćć krasnyj mołodleć, (daj Boże], 
a nese win sii try trubojky3, (daj Boże). 
Persza tmhojka mosiendzlowaja, [daj Boże), 
druha trubojka ta sryhernaja, (daj Boże), 
treta trubojka [ta) zołotaja, [daj Boże). 
A jak zatrubyt na mosiendzowy, [daj Boże], 
piszly holosa na światu zcmlu, [daj Boże). 
A jak zatrubyt na srybcrnóju, [daj Boże), 
piszły holosa po piel. uebcsla, [daj Boże]. 
A jak zatn1byt na zołotóju, (daj Boże], 
piszly holoija aż do tlatojka, [daj Boże]. 
Aj, tatu, tatu, blahoslowcniu, [daj Bożej, 

• hlal1osłowenia i ożencnia, (daj Bożel. 
W horodi zila, w domu wcsila, [daj Boże), 
welyky rosty, na wcsila prosy, (daj Boże], 
abymo sic tu wsi wesclyly4 , (daj Boże]. 

Bóhrko 

[Kolędnicy] przystępują pod okno i moWią: "Panie gospodariu, 
cy wilno koladowat) ?" A gazda mówi: "Wilno, wilno, koladujte". 
A gdzie leży umarły, odpowiadają: "N e wilno, ne wilno, idit z Bohom, 
ne moż koladowaty". 

Za kolędę dają kolędnikom owies (najwięcej pół garnka) i pie
niądze (czasem we dworze). Kolędują od Bożego Narodzenia trzy dni, 
a potem pJ:zed wój Lem sprzedają zebrany owies i pieuiądze za niego 
wzięte dają w części na światło do cerkwi, w części przepijają w kar· 
czmie (to jest, wezmą sobie pieniądze za sprzedaną faskę5 owsa). 
W Bóbrce zebrali w tym roku 5 korcy (5 michiw, worków) owsa. 

Osobno chodzi ksiądz i osobno diak. Księdzu dają orzechy, jaja, 
przędziwo (powismo), a diakowi dają owies (zwykle po garcu z każdej 
chałupy). 

1 [noji- forma skrócona z onoji, tj. onrj] 
2 kerdclyć ówćć - stado owiec 
3 trubojky- trąbki 
4 itd. [Tzn. zakończenie jak w pieśni nr 24.] 
5 faskę- ćwirć [tzn. ćwierć- miaro objętości) 
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26 

Kadaj chodymo w Boha śledymo, daj Boże, 
pryśledlylysmo, hej, k'tomu domu, daj Boże, 
hej, k temu domu, k' weselejkomu, daj Boże. 
Teper weselo, na narik1 weseliszeze, daj Boże, 
ej, iszcze wcscliszcze i szczcslywiszcze, daj Boże. 
Oj, ładnie u nioho na rynioczku2 joho, 
iszcze ladniszczc u stqjenci joho. 

Stojat wołojk~ u tri riadojky. 
Stojat konyczky u trl cudyczkP. 
Stojat korowyci u tri stajnyci. 

Stojat óweczky u tri kuczcczk~4 ; 
a te per wó try' a narik wó czetery. 

Dzieciom we święta (w kołysce): 

27 

# 

l p p ~ l p fP l l fJ l J. 
No (w)nej ho- roj- ci dwa ho- lu - boj- kn ja- czmiri żnul, 

p ~ P 1 P r ~ li{J p llJ IJ. 
nn do - lu - u•oj duli za - zu - lej - k!J len be - rur. -d 

Na (w}niij horojci dwa holubojka jaczmi(~ żnut, 
na doływojci dwi zazułejky len herul. 

Poriwnoj, Boże, hory, dolyny riwnejko, 
czej by sin hiilo do mojćj mamciejki wydncjko. 

Oj, cy sie wydno, cy sic ne wydno, nć dbnju, 
swoju mamciejku po hoło~ojku, po bisidojci spiznoju. 

27. [W 3 zwr. między t. 9 i 10 należy wsunąć dodatkowe takty: 

1 na narik - za rok 
2 rynioczkn - podwórzu 
3 cudyezki, [tj. cuglyczky] -uździenice [tu: rzędy] 
4 kuczeczka- kucia, kuczka, chlew 
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B6brka 

Idzie sześciu [kolędników]. Jeden gra na skrzypkach, drugi 
worek (mich) nosi (do którego wsypują chłopi owies na księdza, 
cerkiew, światło), a czterej kolędują. J~k [przychodzą] do chałupy, 
pod oknem u gazdy: 

28 

,~ 2 j1 F F l r F l r c EJ l r ł]J l fJ4sJ l 
Ko- di'j cho - elu-mo, llo- ha ~li - du-mo, daj Bo -

i:~(:\, (:\, 
~ J. 1 r r r 1 r r 

~(:\, (:\, 

l r r r 1 4·9 F l 'd J. li 
- ie, pr~ ··ś li - clu - !ps-mo, hej, k'1o - mu do - mu, daj Bo -że. 

Kod6j chodymo Boha ślidymo1, daj Boże, 

pr§ślidyłysmo, hej, k'tomu domu, daj Boże. 

I:Hej, k tomu domu, g'wcsełcjkomu, daj Boże:!. 

Tcper wesoło, na rik wcseliszcze, daj Boże, 
hej, weseliszcze i szczasływi<~zcze, daj Boże. 

IIej, weseliszcze i szczaslywiszcze, daj Boże, 

c§ spysz, cy czujesz, hospodarejku? [Daj Boże.] 

Pryszły do tebe ricznoji ho~ti, daj Boże, 
ricznoji hoścł, koladnyczkowe, daj Boże. 

Koladuyczkowć, połaznyczkowe, daj Boże. 
Cy każesz sobi koladownty. [Daj Boże]. 

No dajże nam tu dóuho stojaty, [daj Bu:;;e], 
tu postojcmo, dalij pidemo, (daj Boże]. 

Gospodarz mówi: .,Koladujte !" 

29 

W czystejkim pole, w bołoniczcjku, 

tam-że my orc zołoty płużok, 

1 ślidymo- [idziemy] za śladem boskim 
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za prużkom chodyt sam myłyj Hospod'. 

B~żaja Maty nasinia nosyt, 
nasinia nosyt, wse Boha prosyt: 
Zarod', Bożejku, troje nasinia: 
jedno nasinia- jara pszenojka, 
druhc nasinia - żouty woszczyczok, 
trele nasinia - pachniaczy ładan. 
Jara pszenojka na proskurojku, 

hej, do slużbojkt, 
żouty woszczyczok na postawnyczok, 

hej, do slużbojk§, 
pachiiiaczy ładan do kadynyczok, 

hej, do służbojk-9. 

Gazda zawoła ich do chałupy i za stół zasadzi, da chleba i sera, 
i kwartę wódki. 

30 

W naszoho gazdy po starodawnu, daj jemu! 
Daj jemu, Boże, szczescia, zdorowia w tym domu11 
Hej, kraśniej u neho na rynoczku jeho2, 

iszcze krnśnis?:czy w stajenci j6ho, daj jemu, 
daj jemu, [Boże, szczescia, zdorowia w tym domu]. 

Stojat wołojk§ wo try rindojk§, daj jemu, 
tepcr wo try, a na rik wo czctcri, [daj jemu]. 

W naszoho gazdy po stm·odawnu [ ... itd.] 

Stojat konyczk~ wo try cuglyczk~3, daj [jemu], 
tcper wo try, a nu rik wo czetćri, [daj jómu]. 

U naszoho gazdy [po stnrodawnu ... itd.] 
Stojat korowyci wo try stajnyci, [daj jemu], 
teper wo try, a na rik wo czctcri. daj jemu. 

[U naszoho gazdy po starodawuu ..• itd.] 
Stojat oweczky wo try kuczeczki4, [daj jemu], 
hej, tepcr wo try, na rik wo czetćri, [daj jemu]. 

1 [Zapis słabo czytelny, może: "domi" .] 
2 [Za "jeho" Kolhcrg napisał, a następnie skreślił "daj jemu".] 
8 cuglyczk-9 -rzędy 
' kuczeczki - przegródki 
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[U naszoho gazdy po starodawnu ... itd.] 
Stojat wypt'yczki1 wo try kurliczki2, [daj jemu), 
[hej,] teper wo try, na rik wo czeteri, [daj jemu]. 

[U naszoho gazdy po stamdawnu, daj jemu! 
Daj jemu, Boże, szczcścia, zdorowia w tym domu!] 
Hej, krasny u nicho w świtłojcl jebo, daj jemu, 

wysiat szatojk)f wo try sznurojki., daj jemu, 
hrj, teper wo try, na rik wo czeteri, [daj jemu]. 

Hej, wo czeteri i z mołodema 3, daj jem11, 

Błwaj wesełyj, hospodarejku, btwajże, 

i sam z soboju, i z paniu swoju, htwajże, 

i zó wsim domoru, i z myłym Bohom, htwajże! 

Grają, tańcują i śpiewają (z pół godziny). 
Pod oknem u pana: 

31 

llo -1 e nu • ro • du - nit> Stl- HA je - d!J - llt' - go, 

Sy- u a je • d fi - n e - go llo-r,a pratu-dzi - llll'- go [ ... ] 

[hej ko-l .;o- da , ko - Ie - da .] 

Boże nnrodzenie Syna jedynego, 
Syna jedynego Bogn prnwdzi-wcgo 
[ ... ] 
[l1cj kolęcla, kolędn]. 

31. [W rkp. zaminst t. 5- 8 jest znak repetycji w t. 4.] 

1 wypryczki - wicpt'ze 
2 kurliczki - cl1lewy 
3 z mołodema - z dziećmi 
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Porodziła Panna Niebieskie Dzieciątko, 
w żłobie położyła małe pacholątko, 

powiła w pieluśki: Lulaj sie, maluśki, 
hej kolęda, fkoleda]. 

Skoro pastuszkowie o tym dowiedzieli, 
zaraz do Betleju ccm prędzej bieżeli, 

witają Dzieciątko, małe pacholątko, 

hej kolęda, [kolęda]. 

Kuba nieboraczek, nie spiwaj tak pięknie, 
bo się Dzieciątejko o ciebie przelęknie, 
lcpij co zagrajcie, chwalę Bogu dajcie, 
hej [kolęda, kolęda]. 

Kuba nicboraczek nieraz, chłopcy, bieżał, 
drudzy sie pytali: Gdzieś tak długo siedział? 
Ni mial co Panu dać, kazali mu spiwać, 
ltej [kolęda, kolęda]. 

Jak si dobrał Kuba głosu baraniego, 
aż sic stary Józef przestraszył od niego, 
już uciekać myśli, a tu drudzy przyśli, 
[hej, kolęda, koleda]. 

Jak sć1 porwał Kubo baronka jednego, 
o stary J 6zof porwal se dmgiego, 
tych baranków parę Rogu na ofiare, 
[hej kolęda, kolęda]. 

Jakżeście my wszyscy wokoło stanęli, 
Pomt mah1~kicmu wiwat wokrzyknęli: 
Funda funda fuuda, tota risihunda, 
hej [kolęda, kolęda]. 

W pokoju u pana: 
32 

Prz!J :tle -lo - nej lą ce, prz!J 
q 

nie , 

chwa-łaż Pa- ni Pac-noj-śu,ie- tsz!J na cn-I!J świat sł!J- nie. 

1 (Prawdopodobnie "sę" poprawił Kolberg na "se" .] 
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Przy zielonej łące, przy niskiej dolinie, 
chwałaż Pani Przenajświętszy na cały świat słynie, 

Oj, siedziała w Nazarecie wo pokoju swojim 
i gadała, rozmawiała z Zbawicielem swojim. 

Przyleciało do nij małe pacholątko, 
powiedziało i wiastowało, że bodzie dzieciątko. 

Maryja sie zasmuciła i oczy swe spuściła, 
a w tym wstała, rozmyślała, jemu sie skłoniła. 

O l\faryjo, nic wklękaj sie, weź do serca swego, 
bo ty poczniesz i porodzisz Króla Niebieskiego, 

O aniele Habroniele1, a cóż to się stało, 

że ja Bogu poślubila żyć w panieńskim stanie. 

O anicle linbronie lo, a cyż tego trzeba? 
A już hanioł z bystrym lotem2 poleciał rlo nieba, 

Jezusie [!] maleńki w stajence naglcnkij3 

płacze: Zimno, matusia nie dała sukienki. 

A Maryja uboga była, z głowy rąhek zniala 
i powiła to Dzieciątko, w żłóbku położyła. 

Matuniejka: I.ili! Dzieciqtcjko kwili, 
w żłobku twardo, w nóżki zimno, stajenka sic chyli. 

Józefie starejki, weź ognia w fajerko, 
grzyj Dzieciątko jak najprędzej, podpicraj stajenko, 

Oj, ty wielki Panic, bisrownyj4 Ilctmanio, 
maRz ręce związane, zmiłuj się nad naroi. 

Oj, najsłodszy Jezu, przyjdź uo ~crca mego, 
daj zażywać z sobą w 11icbie królestwa wiecznego. 

l Habrouiel - Gabriel 
3 [Tu Kolberg dopisał: "bystrym Lotrem"; prawdopodobnie tak właśnie śpie· 

wauo.] 
3 naglenkij - nagi 
' bisrownyj -biedny [recto: nie mający równego] 
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B6brka 

U księdza w pokoju: 

33 

Ra-duj- tć sia, wsi l u - d u - ja, ra - dość nam z nc -

-ba spa-du - je, t l' e- s e -la - jn nam no-wu-na: po - ro - d!J- In 

Dl- wn Sy-na, Ma-ru-ja, Mu - ru - Ja, 

Raclujte sia, wsi lurlyja, 
radość nam z neba spndajc, 
wesełaja nam nowynn: 

Ma- r!J 

porodyla Diwa Syna, Maryja, Maryja, Maryja. 

Stupył do nas z wysokosty, 
aby wicl nas dla wsich [!] spasty, 
wesełaja nam nowyna: 
[porodyła Diwa Syna, Maryja, Maryja, Maryja]. 

Pryszły d' nemu tryji cary, 
pokłon dajut, kładut dary, 
wesełaja nam [nowyna: 
porodyla Diwa Syna, Maryja, Maryja, Maryja]. 

Illcwan, swirnu, także złoto, 
z riznych kraj6w tak pryjato, 
we[sełaja nam nowynu: 
porodyla Diwa Syna, Maryja, Maryja, Maryja). 

Pastcryi dajut ehwału, 
pryjmy wid nas, Chryste Cnru, 
we[sełaja nam nowyna: 
porodyla Diwa Syna, Maryja, Maryja, Maryja). 

33. [W rkp. t. 3 i 4 nie wypełnione.] 

ja. 
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My mu claly, my sumlenia, 
a win nam dast hrichiw1 odpuszczenia, 
wc[selaja nam nowyna: 
porodyla Diwa Syna, Maryja, Maryja, Maryja]. 

Swiiitn Tr6jch1 woznawojmó, 
cześć, ellwału Bogu óddajmó, 
[wesełaja nam nowyna: 
porodyla Diwa Syna, Maryja, Maryja, Maryja). 

Alleluja zaśpiwajmy, 
Diwu Maryju wochwalajmó, 
[wesełaja nam nowyna: 
porodyla Diwa Syna, Maryja, Maryja, Maryja]. 

Alleluja, alleluja, 
raduj sic, Diwo Maryja, 
(ałłeluja, alleluja, 
raduj sic, Diwo Maryja, Maryja, Maryja]. 

Kolęda żydowska (Żydom śpiewają, arencla1·zom): 

34 

' J J J 
r.-. 

J J i r l (?~ l p p ,J l 
C u nie sł!J - sze - li ście o ta ' - kij no -

' J 
r.-. 

J J J J J l r?S p l r .w l 
co się zro b i lo wmie-ścle Lu b li 

-----

Bóbrka 

J 1 
uJi- nie, 

r.-. 
J 

- nie, 

34. fW rkp. zamiast t. 5- 8 jest znak repetycji w t. 4. Zapis melodii jest bardzo 
nieprzejrzy~;ty pod względem budowy formy; Kolberg nie podpisał tekstu pod 
melodią, umieszczając jedynie fragment 6 zwr. pod cztt>rema taktarni drugiej 
części melodii. Przypuszczalnie melodia ta nie ma stalego schematu budowy 
formalnej, lecz ksztułtowana jest zależnie ocl zmiennych :rozmiarów i budowy 
kolejnych zwrotek tekstu, zaś Kolberg doJconał zapisu syntetycznego, uwzglę
dniającego różne wal'ianty melodii, nie clnjąc żadnych wskazówek {jest to zapis te
renowy). Opublikowana forma jest rekonstrukcją wydawcy, polegającą na upo· 
rządkowaniu chaotycznie zanotowanej przez Kolbc1·ga linii melodycznej. Niektóre 
zwrotki tckotu są niekompletne i nie dadzą się podłożyć pod melodię. Nie można 
ich łqczyć, gdyż Kolberg w rkp. ponumerował zwrotki. 

1 (lub:- hrichi)m 
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J l r r J l r r J l r r J 
a u na - sze - go i !l - dka , sła - tcne - go 

wwwlrQJir J .w l J J 
co na - ro - bi la zło io- na je - go? 

mówi się 

Cy nie słyszeliście o takij nowuuc, 
co się zrobiło w mieście Lublinie, 
a u naszego Żydka, sławnego Dawidka, 
co narobiła zła żona jego? 
Ach waj myrl! 

Idź-że ty, Moszkn, Moszku, do czkoły, 
a ja będc wynosił z komory, 
powoli twoje szmaty wybiorę. 
Ach waj mir. 

Posłnchnł Moszko obh1dnej mowy, 
zabrał pocicrzc2, poszcd do czkoly. 
Ach waj myr. 

Przyszcd Moszko, Moszko zo czkoly, 

ni w domu żon§, puste komory. 
Ach [waj myr]. 

Pytal sic Fiszla, Fiszła winiarza, 
cy nie widział ty takie, 

co w9uosil z komory, 
z komory tiumaki? 

A ja nic widziulcm, bo zacirałcm3 • 

Ach waj myr, sudyna, ncclo.bra hodyun, 
de Sura, żona, ne ma ji doma. 

Da - wi - dko, 
mówi się 

Ach waj mur! 

2 [Za "pocierze" Kolberg dopisał, lecz następnic najpcwniej skreślił (zapis nie 
całkiem wyraźny) wyraz "swoje".] 

3 [tj. robiłem] zacier, słód do konwy 

9 - Sanockie-Krośnieńskie 
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Wziął się popid bokil, 
dali za nim w skoky, 
ach waj myr! Scigajcie złodzie,ia, łapajcie, 
jak dogoniemo, to zabijemo. 

Ach waj m'§r! 
Woltnszowa 

l(olednyky chodzą i stawają przed drzwiami, śpiewają. Wynoszą 
im za to garniec owsa. Dwech lub trzech śpiwa, a jeden gra na skrzyp· 
c ach. 

35 

Boh pred-wi - czny na - ro -dyl sial Pr!J·Szol knes zo nc-bes, , r r l r· 
[ ... ) 

~ l r J l J l r 
(i] 

Boh predwiczny narodył sial 
Pryszol knes zo nebes [ ... ] 
[i] utiszyłsia. 

'l'rnji cari, de ide te? 

r l r 
u - li 

Idcmy w Weilej m wi.nczyć z pokojem 
i powcrnym sin. 

36 

r l f' 
- SZ!Jł - sia. 

llil4DJ 
llcJ, C!J jest w do-mo, (pa - n eJ go>- po - da- riu? Daj- ie 1)1, 

,- @~ J J 
duj it> łlJ, Bo - ic, szcze- sriu , zdo- ro - w la w l!JIIl do - mi. 

H ej, cy jest w domn, (pan e) gospodarju? 
Dajżc ty, dajże ty, Boże, 
szczestia, zdorowla w tym ilomi, 

36. [W rkp. brak krzyżyka przy kluczu.] 

1 Moszko 
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Stojat konyky wo try riadyky, 
dajże ty, dajże ty, Boże, 
szezestia, zclorowla w tym domi. 

Dast Pan Bih na rik, budut ho [!] sztery. 
[Dajże ty, dajże ty, Boże, 
szczestia, zdorowla w tym domi.] 

Hej, ey jest w cloma, [pano gospodatiu? 
Dajże ty, dajże ty, Boże, 
szezestia, zdorowla w tym domi]. 

Stojat korowcy wo try riadycy, 
dajże ty, dajże ty, Boże, 
[szczestia, zdorowla w tym domi]. 

[Hej, cy jest w domn ... ] 

Stojat jaloweezki [ ... ] 

[D as t Pan Bili na rik ... ] 

[Hej, cy jest w dornn ... ] 

Stojat owcczki [ ... ] 

[Dast Pan Bih 11a rik ... ] 

Zystawaj zcluriP, panc gospodar, zistnwaj, 
i z całym domom, i z mylym Bohom zistawaj. 
A wam pisnoczka, nam koladoczka, 
wiwsa miJ·oczkn, orichiw kwartoczka 
niej bude. 

37 

Swityt miaiaczok porneclży źwizdy j sneńko. 
chodyt kawaler porneclży panny krasneńko, 
prosyt win ~6bi o kolaclonku, dajteż mu. 

Dawały jemu czoteri wol§, nc herc: 
ani ne bere, ani nc dickujc, 
ani win sin tom ne kontentuje. 
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W~weły jemu czotery krowyci, ne bere: 
ani ue herc, ani nc dickujc, 
ani win sia tom nc kontentuje. 

W~wcły jemu i krasnu panu [!) i win wział, 
i win wzial, i podiekowal, 
i sia tom kontentowaL 

Lcszczowatc, Sercdnica 

Kolęda n a Boże Narodzenie: 

38 

r - de - mo !(do-mu we s c- łoj - ko - mu, u aj - że [mu], ' ~ ~ ~ 
r.'\ 0 

~p lip~ pJ OffliJJ'OiJ l 
daj ż~ mu . Bo-żej - l; u, szcze- stia zdo - ro - tui fi w ł!Jm do - mu. 

Kolęda. 

Jdcmo g'domu wcscłojkomn, 
dajżc [mu), 
dajżc mu, Bożcjktt, szczestia i zdoTOwia 
w tym domu. 

[Sanockie] 

W dzień Bożego Narodzenia i potem do Jordanu chodzą chłopcy 
po kilku i kilkunastu. 

39 

D!J -Ill llll ja no 11 '!1 ltn, Uf/ - ni Ol - u•u Su - nu 

po -ro rllf - lu u• " " fłc jl' mi , \In r!J ja je - du - nn . 

Dywnaja nowym•, nyni Diwa Syna 
porodyla w Wefłejcmi, Maryja jeclyna. 

Ne w carskoji palnti, no meżć bydlaty, 
wo pustyni, wo jaskyni, a trcba wsim znaty. 
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Istn Boha, istn, Mnryja Prerzysta 
i rużdajc, i pytaje jiho. jak mwista. 

Na rnkarh trymuje, tak jimu śpiwaje, 
Wsemólmszczym Stworytl-lem swojirn nnzywnje. 

Mowyt: Lulaj, Synu, burlesz so mnow wynu, 
J10ncwnż m n in sobi wzinv-jc~ za mul ku jctlynu. 

O, ncoh1jrnennyj, orl nrrlostcżennyjl, 
spysz ty dołho, rost1r skoro, młndencze hłażennyj . 

.Tu w tohi nudijn, korhunyj. imijn, 
hdc sum bnrlcsz i mrtH' tam wozmrsz, dohrodijn. 

Skaż~ prawo sudnc, hrlo chto wiruyj hudo 
da so mnoju prcd tobojn stunut sy i lurlc. 

Tebi sin mołyty i tcbe prosyty, 
abyś nam dał w swojirn cnrstwi we wik wikou żyty. 

Pod oknem to śpiewają, z dołu {z tylnego okna) prosi ich czasem 
(gospodarz] do chaty, gdzie częstuje wódką i daje owies, a czasem 
wynosi im ty1ko owies (garniec, pótora), pieniędzy nie dają. Kolęd· 
nicy podziękują. Którykolwiek z nich 11iesie worek (nazywają go 
kiń, koń), gdzie się len O"'ies zsypuje, po czym idą do karczmy. 
Sprzedają ten owies i za to piją sami, i gospodarzy (jeśli tam są) 
pogoszczą, i jeśli co zostanie z pieniędzy, to się tym podzielą. 

Śpiewają zwykle tę jedną kolędę i pa1·ę innych. 

40 

Kn-dej <ho - de- mo Bo - ha śle - de- mo, daj Bn • że , 

pru- śli- de - Ie - mu , hej, k'to - mu do - mu . daj Bo - że . 

40. [Dla 3. wiersza Lekstu należy przypuszczalnic powtórzyć następnik melodii 
(t. 7- 12).] 

1 nedostcżemtyj -niedorosły 
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Kadej chodema Boha śledemo, daj Boże, 
pryślidcłemy, hej, k'tomu domu, daj Boże, 
hej, k'tomu domu weaelykomu, daj Boże. 

Czy epysz, czy czujesz, hospodarejku? Daj Boże. 
Czy każesz sohi koladowaty? Daj Boże. 

Nc dajże nam tu dolho stojaty, [daj Boże], 
tu postojemo, dalej pidemo, [dnj Boże]. 

Prąszu zakoledowatyl. 

Swiata: 

Krasne u neho nn rynoczku, daj jemu, 
jeszcze kraśnicjszt: w chałupi jeho, daj jemu. 

41 

Daj - też m1 ni ko la du , daj - tez mi -
# ~ tj# ~ u l ait w l p ~ p l dg l J J l 

- nl ko la - du , bo ja do - li i - du . 

I:Dajteż mini koladu:l, 
ho ja dali idu. 

Dajteż mini kurku, 
bo ja wam w okno szturknu. 

Bóbrkn 

Na Boże Narodzenie (w drugie święto), zdjąwszy siano spod obrusa 
i słomę z podłogi (ziemi; a snop za stołem stoi aż do Nowego Roku), 
wiążą powrósła i idą do sadu, opasują nimi jabłonie, grusze, śliwy 
i wiśnie, mówiąc: "Żebys ty r1as tak ne opuszczała, jak nas świata ne 
opuszczajut, żehyH ty zrodyJn tak każdyj rik". 

41. [Rkp. nieznanego autora z poprawkami :E olhergn. Melodił,l dopisał Kolberg 
z uwagą: "nuta z Sanockiego". Por. przypis do pieśni 289 w części II Sanockiego
·Krośnieńs1d••go (DWOK T. 50).] 

1 Jak w !itnjni, w oborze, konie, woły, śvinic, owce itd., jego dzieci, żona. [Por. 
pieśni nr 26, 30, 36.] 
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Wzd6w 

Na Nowy Rok. Wchodzą do chałupy, mow1ą (idąc po szczodra· 
kach): "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na szczęście, na 
zdrowie, na ten Nowy Rok". Odpowiedź: "Na wieki [wżdy]1 amen".
"Dziś dzień wesołości, dziś niebiosa grają, dziś nieme zwierzęta cześć 
i chwałę Bogu oddają. Ziemia się treomfuje, obłoki się rozchodzą, 
gdzie się Jezus Chrystus narodził. Narodził się Jezus między bydlę
tami, tylko w podłej szopce, na wiązce siana. Jemu pastuszkowie mile 
usługują, wołu i osła darują. Czego państwu winszuje w jak najdłuż
sze lata, szczęście, sława i honor w tym przekwiata. Czego państwu 
winszuje." 

42 

r l r r r l r r r l p p r r 
Pie-czu- n e tu szczo-dra- czki, bo-chna -czk i. po -lllia-da - li 'v Jlpprrl~frriPPcrlr Jl 

nam tu, że ta pa- ni, Ali -czna pa - ni , daj -że i nam też tu . 

r r 1 r r r 
Jak nie dasz szczo-dra- czka, ho-chna-ctka, d oj- i. e ch l c- ha glon, 

6 ~ ~ r rJ 1 P ~ r r l p p j 
za-pła-ci ci sam Pan Je - zus za ten szcLo - dru dzień. 

Pieczono tu szczodraczki, bochnaczki, powiadali llam tu, 
że ta pani, śliczna paui, dajże i nam też tu. 
Jak nic dasz szczodraozka, boclmaczka, dajżo chleba glon, 
zaplaoi ci sam Pan Jezus za ton szczodry dzień. 

Gospodyni im daje szczodraki do tm·b i idą dalej. Szezodraki są 
[to] małe bułeczki z żytniej lub jęczmiennej, lub bobowej mąki. 

B6brka 

Kolęda koło Nowego Roku: 

1 [Rkp. w tym miejscu zniszczony; lekcja nicpewna.] 
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- du - cu, 

1 lub: mi 
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43 

l ~ 
Ma - T!Jll -; cia ch u - sre na 

l J. l EtJF D l p r 
d u, h ej , na Ie- d u, 

p l J ), l m J 
n a rpj SIU - den - n ej 11'0 - d!J 

Prała Maryncia chustć na łedu, 
na łedu, hej, na )cdu, na połedycy, 
na tyj studennej wodycy. 

H ej, prała, prała, persteń zhubyła 
na Jedu, hej, na łedu, na polcdycy, 
na tej studennej wodycy. 

Pryjszoł do neji tatejko jeji 
na łedu (itd.] 

Idy rnnil, tptejku, perstenyk znajdy 
na łedu [itd.] 

Tatejko piszoł, persteń ne najsz8l 
na łedu [itd.] 

Prała Maryncia chusti na łcdu, 
(na łedu ... itd.] 

[Hej, prała, prała, persteń zhubyJa 
na łedu ... itd.] 

Pryjada do ricji matińka1 jeji 
na łedu (itd.] 

Idy mi, rnntieńk_j), persten mi znajdy 
(na łedu ... itd.] 

1 [Prawdopodobnie zapis poprawiony z: .,rnntijka" .] 

Je - du , 

na po - łe-
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[Matieńka piszła, persteń ne najszła 

na ledu ... itd.] 

Prała Mm·yncia chusti [na ledu, 
na ledu ... itd.] 

[Hej, pralu, prałn, persteli zhubyla 
na lcdu ... itd.] 

Pryjszol rlo neji mylejko jeji 
[na ledu ... itd.] 

Jdly roni, myłcjko, pcrstcnyk znajdy 
[na łedu... i lrl.] 

Miłejkoj piszoł, perslenek znajszoł 
[na łedu ... itd.] 

Na Nowy Rok chodzą się gościć jedni do drugich. 

J .cszczowa te, Seredn:ica 

W Nowy Rok: 

44 

Szczo-dryj we-czyr, dobryj tueczur do-hqJm lu-dem nam hu - de. 

1 hori - do góry 

Szczodryj wcczyr, dohryj wcczyr 
dobrym ludem i nam budc. 
Ustań, ustal1, gospl)d.utejku, 
ustań ho1·i1, dril 1111 dwori. 
Korowy sin polclyły, 

to ty bÓczky porodyły, 
tó ty bóczh.i rol1atyi, 
do ph1żo<·zkn ~czaslywyi, 
do płużoczka [srzasływyi], 

gospodarewy zruczlyw§i. 
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Szczodryj weczyr, [dobryj weczyr ... itd.J 
Kobylł se poźrebyły, 
konyky tt porodyly, 
j-a konyki szczasływyi, 
gospodarewy zruczlywyi, 
gospodarewy zrnczływyi, 
do horony szczusływyi. 

Znszczcbetała łastywojka 

z hore pered zoriami: 
Wyjd, gospodarej[ku], z kunykarni [ ... ] 

Szczodry weczyr, duhryj [weczyr 
dobrym ludem i nam bnde 
... , 
A w tym domi śliczna pani, 
śliczna pani, śliczne ubmni. 
Na ty pani śliczna snknia, 

za Ato zlotych, za sto śr§bła1 • 

[W Leszczowatern i Serednicy kolędujący] mówi: ~,Winczuju wam 

z temi swiatamy do teho prowadyty, winczych2 doczekaty w szczes• 
ciu i zdrowiu, i w radosti, i wesołosti na mnoho lit pospołu z nami"8. 
Dają im za to zboże, a gdzie goszczą, to i [ ... ]' 

45 

,-e l ł ) 

' 
...... 

~ l r l p p p l p r ,; 

[TJ] naszoho go - spo - da - rfa ,po s ta - ro ~ doii - nu, -
Bih mu dal, hPj, f!Wl mu dal l 

3 ...... 
ta ne za- mi -

- sluj - ll', pR - 110 • 11 l' bra - li a, B l h·' mu dał. 

1 [Pod "suknia" dopisał Kolberg: "koszula", "czerewiki", "czypek" .] 
2 [Zapis trudny do odczytania; może: "wi(e)nczuju" ?] 
8 (Tu następuje wyraz nieczytclny.J 
' [.Tw.) 
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[UJ naszohł> gespodaria po starodoiinu, 
Bih mu dał, hej, [Bih mu dał], 
ta ne zawistujte, panowe bratia, 
Bih mu dał. 

Maje aztery woły jak szlery stodoły, 
Bih mu dau, [hej, Bili mu dał), 
ta ne zawistuj te, panowe bratia, 
Bih mu daii. 

[U naszoho gespodaria po starodoiinu ... itd.] 
Maje sztery krowy [ ... ] 

[U naszoho gospodaria po starodoiinu ... itd.] 
Maje sztery wiwei [ ... ] 

[U naszoho gospodaria po starodoiinu ... itd.] 

[Maje szleryJ jałoweczk~ jak szl 'ry eugłeezk§, 
[Bili mu dał, hej, Bil1 mu dal... itd.] 

[U naszoho gospodaria po starodoii.nu ... itd.] 
[Maje sztery] konyczki [ ... ] 

46 

3 
Leszozotvale, Dóbrka 

n J J iPJr ffllp CI J PippJ w 1 
SzCJ.en· drpj me- czir, swie- !!Jj we- czl r, do-brlJm lu-dem 

Szezcndryj wrczir, ewietyj wcezir, 
dobrym ludem i nam budc. 

Nowyj misieć no zacl10dyt, 
mij myleńkij r~e pryehodyt. 

J·a w nedilLt pred zoriamy 
ła~tiwojky szebetnły: 

stań, ustań, gospodarejku, 
majesz w domu radistejku. 

Kobyły sic po:i:crcbyly, 
wsi konyezky porodyły. 

nom bu-de. 
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Wsi konyczky i karoji, 
a kopytsia zolotyi. 

[Szczcndryj weczir, swietyj weczir ... itd.] 

Korowyci sie potclyły, 
wsi woł[ojky porodyły]. 

Wsi wołojky połowyi, 
a riżejky zołotyi. 

B6brka 

Na Trzy Króle (w wiliję) chodzą kobiety i dziewczęta po chatach 
i śpiewają pod oknem dntgim (prosto stola, gdyż obrazów tu nie ma). 

Są to szcząndraki v. szczondraki. Gospodyni prosi ich do chyżu 
ugości, da im chleba, sera i horiłki, hyski [!], pyroh§, kaszę. 

a 
Na szczodryj1 weczor- chodzą· po szczondryczkach. 

47 

:i3E _). +J- fil ~· ll!:l ~ 
~v'ctr GriPr c Q"IPW" r·&tl~ P r· ~ 1 

Szczon-dr[lj we- czor, do-br11j we-czor, do-brym lu-dem, do-brym lu-dem. 

Szczonilryj weczor, dobryj weczor 
<lohrym lmlćm, dobrym ludem. 
Za~zczebetaly lastiwojky 
rano, ranejko, pry zorianyś, 
w ok.icn«>jko nabywały, 
boRpodarejka obudżaly: 

stai'l, ustań, hoHpodarejku, 
na twoji dwori hoża myłi~t', 
boża myłyśt', twoja radiśt', 
rano, runejko, pry zorianyś. 

1 lub: szeząndryj, [tj. szczandryj] 
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Korowojk~ si potełyły, 

sywoj wołojk~ porodyły, 
w6łojka sywyjkoji, 

a riżejk[ zołotoji, 

1J6brka 

Szcza~driwki. W wilijąTrzech Króli v. Jordanu dziewki i baby,. 

żebraczki (po sześć, ośm, dziesięć) chodzą po szczandryczkach od 
chaty do chaty i pod oknem śpiewają, a za to dostają chleba kawałek 
lub husku, czasem i wódki. 

48 

Szczan- dr!JJ we- czór, do br!Jj me - czór, 

t f?wo 1 f=>~ l J. p!! 1 r J 1 1l l l. 
do br!Jrn lu - dem, do - br!Jm 

Szczandryj wccz6r, dobryj wccz6r 
dobrym ludem, dobrym ludem. 

Lastiwojk~ zaszczebetaly 
rano, rauejko, prcd zor'arni, 
w okicnejko nabywaly1 , 

boapodarejka obudżaly: 
stań, ustań, hospodarejk11, 

bo na twoim dwori hoża miliść, 
rano, ranojko, p1·ed zor'ami, 
hoża miliść, twoju radiść. 

Korowojky tł siu potelyl§, 

a wsi wołojk§ porodyly 
rano, -ranejko, procl zor'am.i, 
a wsi wołojki, wsi sywrjkyj[i], 

a riżojk~ zołotyji, 
rano, ranejko, pred zoriami. 

l nabywały - zapukały 

lu de m. 
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{Gospodarz mówi:] "Jak sie macie, m oj e kolendniki? Prosze do 
siebie!" -lub wynosi im z chaty1• A oni: "Dziękujemo panu gos
podaru~ gazdi, za koladu !" 

49 

~ t:'\ · '! ®J f r rfJ l p [ r E! l P p n r l P {? J. l l 
Szczan-drpj we-c7.6r, do-brpj we.-czór do-brpm lu-dem, do-brpm lu-dem. 

Szczandryj wecz6r, dobryj wccz6r 
dobxym ludem, dobrym ludem. 

Zaszczebetaly łastywojk~ 
pred zoriamy, pred zoriamy: 
Gospodariu, wstawaj mno, 

mt twoim dwor~ boża myło~t', a twoja radość. 

K6rowajk~ sia potyłyły, 
wsi iloł.ojki porodyły, 

j-a iiołojk~ sywyjkyji2, 

j-a riżejk~ dorohoii. 

50 

' ; ~ ~ p ~ 1 r J 1 r -r 1 r 1 ~ p p p 1 

Pn- ~ IV mu o - we - czk! za dwo - rem, WIJ- szeł ram w !l-

:' r J 1 r r 1 e 1 P P r l ~ r ~ 
- CZ!J - sko z 1om - bo - rem: o - wle- czki u - cle - czki, 

'ppr lgJ liJ1ppPir r l r 
ai do sra - je - n e - czkl, oj, ta pa- nem, za pa - nem. 

50. [W rkp. odpowiednikiem t. 5-8 są t. 1-4 ze znakiem repetycji.] 

1 [Kolberg skreślił pierwszą wersję: "lub daje im przez okno", i dopisał: "lub 
wynosi im z chaty".] 

2 [Nail. ł nadpisane jest jeszcze o.) 
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Paśly my oweczki za dworem, 
wyszeł tam wilczysko z tamborem: 
owieczki - ucieczki 
aż do stajeneczki, 
oj, za panem, za panem. 

Zbili się do kupki w stajence, 
powiadają oni Panience: 

. Wilczek nas pokąsał, 
jeszcz" sic natrząsał 
[ ... ] 

I poszcd wilczysko po kweście\ 
nadybał kamrata na moście: 
ciężka tam zaplata, 
nie było kamrata, 
oj, na moście, na moście. 

[T] poszcd wilczysko clo pana: 
Na cóż ty mnie zjad barana? 
Pro il pana o pokutę, 
a pan mu jeszcze kazał dać w dupy. 

Kolęda 

[ ... ] 
A oni jeszcze mulo mieli 
[ ... ] 
i panu pomagali, 
i kije dodawali , 
hej , na wilka, na wilka. 

51 

B i - in - ja M o - I!J rwer - do za-spa - la , 

pr)l- szlu do ne - ji ri - czno -)i ho - ści, 

51. [Rkp. zawiera tylko t. 1-3 ze znakiem repetycji.] 

1 [lub: po] ch(weście) 

daj Bo- że, 

daj Bo - że. 



szcznndrii\Jhil 

144 

Biżaja Maty twerdo zaspała, daj Boże, 
pryszly do neji ricznojil hości, daj Boże, 

Ricznoji hoJci, kolednyczkowe, daj Boże, 
kolednyczkowe, polaznyczkowc, [daj Boże). 

Jidcn kolednyczok - jasnć sonijko2, 

druhyj kolednyczok - jasnyj misiaczok, 
tretyj kolednyczok - clribnejki dożdżyk. 
Sonejko mowyt: Ny ma jak nad mene, 
jak ja sol>i zejdu w ncdilu z rana, 
jak ja se oświczu llOre i dolynu, 

i cerkw§, i kosteła, 
i wszytkie prestoła. 
Misiaczek mowyt: l'ly ma jak nad mene, 
jak ja sobi oświezu hościa w dorozi 
i wołojky w wozi. 
A <loidżyk mowyt: Ny ma jak nad mene, 
jak ja He pitlu tri razy u maja, 
spodijut sin lttdy żyta, pszenyezky 
i wsioju jnmyczky. 

52 
3 Procis n e 

Szczon-druJ tl'< ·-czór, swla-qJj tue-cwr szcle-bi-Loj- ka szc.ze-bc-La -la. 

Szezandryj weczór, swiatyj weczór, 
~zezebi tojka szezcbctala. 

Szezebitojku a?.czebctnła. 

gospodaTli obndżalll: 

Ustnit d'hori, Hwit3 na dwori, 
hoża4 radisć, nusza mylyść. 
Korowy ~ia potPiyły, 
szczos tam dobre porodyły: 

telyczejky rohat~ji, 

a riżcjky zolotyji. 

l ricznoji - roezui 
2 sonijko - sloitce 
3 swit - (tu:] świtu 
' [lub: bo]śka 
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Szczan[dryj wcczór, swiatyj weczóT, 
szczebitojka szczebetała ... itd.] 
Wówcjkyl sic pokotyly, 
ezczos tam dobre porodyly: 
jahnyczojky wovuatyji2 

i riżejky zołotyji. 
Szcz[andryj wcczór, swiatyj wecz61:, 
szczebitojka ezczcbetnla ... itd.) 
Konyczky siu pomnożyły, 
szczos tam dobre porodyly: 

losznttjka hrywatyji, 
a hrywoji8 .włotyji. 

Dobre tomu, chto w tim4 dworu5, 

a w tim dworu6 wcRołomu. 

A w tim dworu grcczna panna, 
greczna panna Maryjanna, 
na nij sukni bardzo drohy, 
za sto złotych, za (•zerwonych, 

za pan1 koni WI:onych. 

53 

J l J r l p #~ l 
d'se- mu do - mu, d'we - sc - lej 

tJ l J. l b} p; ~.a 
no że, pr!J - szl!l do 

# Procisne 

l r.'l ~~~ p t ~ 
- ko- mu, 

l#~ na l 
n c - ho 

' p #~ ~p l :j ), l p" tJ l J. l w 

hri - cznu ]10 sl~j k!J. daj no ie. 

53. [W rkp. melodia nie dokończona; t. 11- 12 zrekonstruowano przez analogię 
do t. 5-6.] 

l w6wcjky- owce 
2 wovnntyji- wełniste 
8 hrywoji - grzywy 
4 [lub:] c[im; nadpisane c nad t powtarza się w dwu następnych wersach] 
5 (lub:] domu 
o [Jw.] 

10 - Sanockie-Krośnieńs!de 
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O, d'semu domu, 
d'wesełejkomu, daj Boże, 
pryszły do neho 
hriczny hostbjky, daj Boże. 
flriczny hostejky, koladnyezejky, tryje bratejky. 
Perszyj bratejko- j 1snyj sonejko, 
druhyj bratejko - jasen misiaczok, 
tretyj hrntejko - drohen dożdżejko. 
Sonijko hwnryt: Nit-to nad mene, 
bo jak ja zćjdu w nedilu rano, 
6świczaju ja wszytki bory, 
w cerkwaeh ptlistoły. 
Misiaczok hwaryt: Nit-to nad mene, 
bo ja zejdn w nocy, w pil-noczy, 
zrnduje my sia zwier u lisi, 
gazda w dorozi, 
czeladka w domu. 
A dożdżyk hwaryt: Nit-to nad mene, 
bo jak ja slo-opltt czornu zemlyciu, 
bude rlodyty żyto, pszenyciu, 
wszytku nyrwyciu1 . 

54 
ProoiJne 

Oj, u gazdojky jak starodawno, oj, daj Boże, 
oj, u gazdojky jak starodawno, [oj, daj Boże], 
stojat wolojky u try radojky, oj, daj Boże, 
teperka 1-u try, da-za Bih u sztery, oj, daj Boże. 

Oj, u gazdojky jak starodawno, [oj, daj Boże, 
oj, u gazdojky jak starodawno, oj, daj Boże], 
stojat korowyci w Lry ijtajnyci, [oj, daj Boże], 
teperku l-u try, ela-z Bili u sztery, [oj, daj Boże]. 

Oj, u gazdojky jak starodawno [ ... itd.) 
stawyt konyczky j-u try cuglyczky, [oj, daj Boże], 
t[eperka l-u try, da-z Bih n sztcry, oj, daj Boże]. 

Oj, u gazdojky [juk starodawno .•• itd.] 
stawyt oweczky j-a w try koszaroczky, [oj, daj Boże, 
toperka l-u try, da-z Bih u sztery, oj, daj BożeJ. 

l nyrwyciu - roślinność 
2 [lub:] dast 
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Oj, u g[azdojky jak starodawno ... itd.) 
stawyt czyłojky w Lry pasiczejky, [oj, daj Boże, 
t epcrka l-u try, da-z Bih u sztery, oj, daj Boże]. 

Sywy wołojky- dla robotojky, 
j-a korowycy1 - dla nnbilojku2

, 

j-a konyczejky- dla Jnjizdojku, 
j-a ówcczky - dla hRl·woczky, 
j-a pl'zyłojky- Bohu na chwału, 
Bohu na chwah1, ludiom na sławtl. 

Procis n c 

Na Ardan (Jordan), jak ksiądz poświęci wodę, wtedy parobki 
drelają dziewki do wody. Parobcy chwytają dziewki i mołodyce 
i zanurzają je w ten przerębel do wody, cza em aż po pas. A wodę, 
którą ksiądz poświęci, biorą w konewki i niosą do domu. Tu piją 
tę wodę po trochu, pokropią nią chałupę, a l'e sztę schowają we 
flaszkę lub w koneweczce (dwugarncowej lub mniej s:1.ej). 

B6brka 

Po poświęceniu wody w rze~e lub potoku (Jordan) ni wolno w tej 
rzece pl'aĆ bielizny (ani w wodzie z niej branej). 

~ zdów 

Jak [kolędnicy] przychodzą pod okno, to oręduje jeden z kolęd
ników: "Panie gospodarzu, cy pozwalacie kolędować, cy nie?" 
Gospodarz: "Zezwalam". 
Kobyłka. Jeden z parobków weźmie i wlezie w opałkę (st.urft, dziu

rawą) z uwiązanym u niej og01Jem, i przykryj ją pluszczem, a przed 
sobą tl'zyma z drzewa zrobiony łeb koński (czarno pomalowany) 
z trędzelką i udaje, jakoby jechał na koniu, i kwiczy (tj. śwista), 
niby jak rży koń. A koło niego idzie grajek i 5 lub 4 kolędników 
ubranych po żołniersku i kolędują. Kobyłka, jak wejdzie do domu, 
lo skacze po stołkach, ławkach i dokazuje, a potem żolniel'ze tańcują 
i śpiewają, a przebrany za dziada idzie za kobyłką z workiem i ha
l'apem, zacina ją i mówi: "Dalej, Szymku, z kobyłką". A ci kl'zyczą: 

1 lub: korovojky 
8 nabilojku - nabiału 

10° 
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"Zacinaj, podcinaj, Szymku, kohyłku". Dostaną kolędę, mia1·kę 

zboża, którą bierze dziad do worka. Jak wychodzą, mówią kolęd
nicy: "Nasza kobylina dyszy, ho ją uchycili w tej chałupie myszyl". 

Chodzą w zapust aż do samych Gromnic. Czasem zamiast z kobyłką 
chodzą z turem, tj. chłop wysoki chodzi okryty derą, z pyskiem 
z czerwonymi wargami i brodą; pysk z drzewa, obity skórą z królika. 
Trzyma ·on to w ręku n a drążku nad głową (ale okryty cały derą, że 
nie widać, tylko są w derce dziury, gdzie jego oczy, żeby widział 
świat). Towarzyszą mu też czterej żołnierze, muzyka, dziad. Spie
wają żołnierze: 

55 

~ ~ ~ P P l p F l! p J J l~ Jp Jp óĄI ~ .F l l ~ J J l 
Ej. lu· ruś, lu- ruś lu-ro 111111, gd,ir- ieś sit,: lu -k1 wu - cho-wnł'! 

Ej tU11lŚ, turuś tnrował, 

gdzieżeś się taki wychował? 
Wychowałem się w stajence, 
zalecałem się panience. 

Ej, z lutem, z turem na pole, 
[ej], ni ma owsa w stodole. 

W jednym roku chodzą z turem, w dmgim z kobyłką. Pan daje 
(im 1 zwykle reńskiego. 

56 

l g ~ p P l ~ V l p J l J. :l l p p l p F J l p J l J. 1 
Gd7it·-:icś sit,: lu- ruś tu·ro- wal, coś siQ luk pi(:·kni<· lll[l'ho-wnl? 

j:Gdzicżcś się tmuś tnrowal:j, 
coś siQ tak pięknie wychował? 

j:Tnrownłcm się w stnjeuce: j, 
zuleenłem się panience. 

j:Ej, z ~urem, z turem na pole:!, 
niewiele owsa w stodole. 

56. (Rkp. zawiera tylko t, 1-4 ze znakiem repetycji w t. 4 oraz zapisem warianto
wym w t. 1.) 

l lub: ho wyjadły jej tyndy-ryndy myszy 
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J:Ej, ni ma tam owsa ni kosza:J, 
a w szkatulinie ni grosza. 

J:Ej, z turem, z turem na Rziankę:J, 
robi tam baba maślńnkę. 

J:A robi, robi, zrobiła:J, 
do skopca nogi wraziła. 

A jak :z; kobyliną chodzą, to śpiewają: 

57 

A ju:i na- sza ko - b!J - li - na ja 

a dnj- ic jej 

Kolędo (rusku) 

Hej nam hej, 

o - bro-czeń - ~~~ . na - l<ła, 

A już nasza kobylina jazda, jazda, 
a dajżc jej obroczeńku, gazda, gazda. 

A już nasza kobylina dyszy, dyszy, 
wyjadły jej tyndy-ryndyl myszy, myszy. 

Kolędy 

58 

UJSZ!J- stek num dzi~ ś111iat 

57. [Rkp. zawiera tylko t. 1-4 ze znakiem repetycji w t. -t.) 

ja - Ldn, 

H" - zda . 

llóbrkn 

- r.-. 

58. [Rkp. zawiera tylko t.1-3 ze znakiemrepetycji oraz t. 7-10, pod kt6re olherg 
podpisał drugą połowę zwr. 3 (4). W zapisie kolumnowym niepotrzebnic zanotował 
"hej nam hej" przed każdym wierszem.] 

l [lub:] popod ogon 
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1 ~ ~ r r 
hej nam hej , >łoi• -c e l zwlazdv 

~ 
u - stro - jo - n e, słoń-ce, z wio -zdv 

-w t:'\ 

p p r r l r r 
pro - mi e- 111n - )tl 1 DziP c i11 - tko ma Ie wi - to - ją . 

LI - lu 

' J F - d11 lo 

Hej nam hej, wszystek nam dziś świat wesołyj, 
hej nam hej , słońce i zwiazdy ustrojone, 
słonce, zw:iazdy promieniają 
i Dzieci11tko małe witnją. 

Ucj nam hej, witają go i zwierzęta, 
hej nam hej, i idą za nim i bydlęta , 

i my też Lak go w:ilajmt, 

ten truneczek popijajm~. 

Hej nam l1ej, witają go i pasteryl, 
hej nam hej, grają mu skoczno na lirze, 
i my też tak go witajmo, 
ten truneczek popijajmo. 

Hej num hej, żyezem d' róku fortunnego , 
hej nam hej, pijmo jeden do drugiego. 

59 

t:'\ 

l p F l p Dr l r l t 
li lu li - · lu ja, 

l p fl l j n. :l p r 1 #~ r 
Pan • nu Sv • nu, Pan - lło8 Ma - ru 

( 
po 

Bóbr h 

r 
-· ro -

l J. 
jn. 

59. Na wieczorynkach {kądziel). [Melodia nie odpowiada rozbudowanej formie 
czterowierszowej zwrotki tekstu. Prawdopodobnie dla każdego wiersza powtórzyć 
należy całą melodię, a dla wierRI'Jn 4 tylko t. 5-11.] 

l [lnb: pastc ]rze 
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Lilu lilu lilu-ja, porodyla Panna Syna, Panna Maryja, 
lilu lilu Iilu-ja, ta ni mniała pov.ijacza Panna Maryja. 
Lilu Iilu lilu-ja, jest na niebie mie&iąc jasny, 
będzie powijaczek krasny, Panno Maryja. 

Lilu liln lilu-ja, porodyla Panna Syna, Panna Maryja, 
lilu Iilu lilu-ja, ta ni runiała peluszeczek Panna Maryja. 
Lilu lilu lilu-ja, są na niebie zwiazdy jasne, 
bodą pcluszeczki krasne, Panuo Maryja. 

Lilu lilu lilu-ja, porodyla Panna Syna, Panna Maryja, 
lilu lilu lilu-ja, ta ni mniała kąpieloczki Panna Maryja. 
Lilu lilu lilu-ja, jest na niebie zora1 jasna, 
bode k~tpieleczka kr.1sna, Panno Maryja. 

Lilu lilu lilu-ja, porodyla Pa[nna Syna, Panna Maryja], 
lilu lilu lilu-ja, ta ni runiała kołyseczki [Panna Maryja]. 
Lilu lilu lilu-ja, są w kościole kieluszejka2

, 

bedą pickuc kołysejka, [PaUJlo Maryja]. 

Lilu !ilu lilu-ja, porodyla [Panna Syna, Panna Maryja], 
lilu !ilu lilu-ja, ta ni mniała poduszejkiw [Panna Maryja]. 
Lilu lilu lilu-ja, są w kościele znałon jki, 
bedą piekne poduszejki, [Panno Maryja]. 

Lilu lilu lilu-ja, porodyla [Panna Syna, Panna Maryja], 
lilu lilu lilu-ja, ta ni miała w czeim wykąpać [Panna Maryja]. 
Lilu lilu lilu-ja, ta jest w kościele zimna woda, 
ta wykąpać Pana Bog.t, [Panno Maryja]. 

Lilu lilu lilu-ja, porodyla [Pan.na Syna, Panna Maryja], 
lilu lilu !ilu-ja, ta ni miała pomeazkania [Panna Maryja]. 
Lilu lilu lilu-ja, są na niebie dwory jasne, 
bedą tam pokoje krasne dla Pana Syna. 

1 (W pierwotnym zapisie ,.zor'a" Kolberg skreślił znak miękkości.] 
1 kiciuszejka -kielichy 
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60 

z Sanockiego 

Hej , leluja, leluja, 
no.rodyła w Betlejeroi Matka Maryja, 
w Betlejemi1, u misteczku. 
Treba jemu kupelojki, 
Panna Maryja! 
W Beflejemi zymna woda, 
ukupaty Syna Boha. 

Hej, leluja . .. itd. 
Treba jemu peluszeezki, 
( Panna Maryja! ) 
Peluszeezka2 szczyra złota, 

powywt.ty P,ma Boha. 

Hej, leluja ... itd. 
Trebn jemu powojnyczki, 
( Pauua Mnryja!) 
Powojnyczki jedwahnoi3, 

powywnty Pann Boba! 

Ill'j, leluja ... itd. 
Trcha jemu kolysoczki, 
<Panna Maryja!) 
J c u cerkwi zawiszana, 
mcże dwoma wiwt ariami4 • 

kołyanty Chrysta Pana. 
Ktoż 11am pryjde, ta-j zapijo6, 

Dcti.atojko rozysmije? 

60. [J. F. Golovackij] Narodnyja pesni Galickoj [i U gorskuj Rusi.] Cz. II [Obrjad
nyja pJsni. "Ctenija" 1864 kniga I. Povremennoe izdanic. {Dzial} III . Matorijaly 
slavjansldo. Obrjadovyja plfsni. A. Pri obSct>stvcnnych prazdnilcach i uvoselenijnch. 
A.] Koljada [s. 96]. 

1 [W druku: "v Vefłeemi"; podobnie w dalszym cingu tej pieśni.] 
2 [W druku: .,pelusecki".] 
3 [W druku: "jndvabnoi".] 
4 (wiwtariami.- ołtarzami) 
6 (zapije- zaśpiewa) 
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61 

Bóbrko 

,- 2 Dr r l rE l [J ~ OJI r ~p j. lt(J 4@ l 
Na s wio- te Ri - ztwo, hej, na no - roż- den-stwo, ra - duj 

t» J t l r r r l r r l ffl r r 17@ J l J1 J. li 
sio, ra-duj sio zc-mle, S!Jn nam sie Bo - Ż!J) no - ro- d!Jł. 

Na swiate Riztwo, hej, na narożdenstwo, raduj sin, 
raduj sia, zemlc, Syn nam sie Bo żyj narodył. 

Biżaja Maty w łelyji łeżyt, [raduj sia, 
raduj sia, zemle ... itd.] 

W łełyji łeżyt, Syna powyła, [raduj siu, 
raduj sin, zcmle ... itd.] 

Syna powyła, w jasło włożyła, [raduj sia, 
raduj sia, zemle ... itd.] 

W jasło włożyła, sincem1 prykryła, raduj bia, 
[raduj siu, zemlc ... itd.) 

Zeszly sic g' nemu j-a wsi swiatii, [raduj ~iu, 

raduj aia, zemlc ... itd.] 

I staly Synojka imicnowa ty, [raduj sio, 
raduj sin, zcmle ... itd.') 

[Imicnowaty,] irnia hladaty, (raduj sin, 
raduj sin, zerole ... itrl.] 

Nnjimenowaly, hej, swiatyj Pawło, [raduj 8ia, 
raduj sia, zemle ... itd.) 

A Biżaja Maty toho słuchała, rraduj sia, 
raduj sin, zemle ... itd.) 

I ne źluhyła, i nc pozwolyła, (raduj sia, 
raduj sin, zcmle ... itd.) 

l sinccm - sianem 
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Na swiate Riztwo, [hej, na narożdenstwo, raduj sia, 
raduj sia, zemlc ... itd.] 

Biżaja Maty [w łełyji leżyt., raduj sia, 
raduj sia, zcmlc ... itd.] 

Zc>zly sie g' nemu ja wsi swiatii, [raduj ~ia, 

mduj sin, zemle ... itd.) 

[Ja wsi swiatii,J wsi cl6chorunajil, (ta<luj sia, 
raduj sia, zcmlc ... itd.] 

Stnly Synojkn imienowaty, [raduj sia, 
raduj sin, zemle. .. itd.] 

[Imicnownty,] imnin hl:-_duty, [raduj sia, 
ruduj sin, zemle ... itd.] 

Najimenownly, hej, swiatyj Pctró, [raduj sin, 
racluj siu, zemle ... itrl.] 

Biżnja Maty toho sh\Chała, [mduj siu, 
raduj sia, zemlc ... itd.] 

[I 11c źluhyla, i ne pozwolyłn, rndnj sia, 
raduj siu, zcmle ... itrl.) 

N<l Bwiate Riztwo, [hej, na narożdenstwo, raduj sin, 
raduj sia, zemle ... itd.] 

B[iżaja Maty w łełyji łcżyt, raduj sia, 
raduj sin, zemle ... itd.] 

Zeszły sic g' nemu [ja wsi ~wintii, raduj sia, 
raduj sin, zcmlc ... itd.] 

Nnjimeuowaly sam miłej IIo!!pod', (raduj sin, 
mduj sia, zemlc ... itd.] 

Biżaja Maty toho &łuchnła, fruduj sia, 
raduj sia, zemle ... ~td.] 

I to zluhyła, i pozwolyła, (raduj sin, 
raduj sin, zemlc ... itd.) 

1 d6chomnaji - duchowni 
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62 

Wohuszowa 
r1 '"' @ ~ i q p e r l ~ ~ r r l p Q r l 

A tam do - lo u , pr!J du - no - ji, a tam do - lon, 

pr!J d u - na - ji , sto - jit lu - pka , zło- toj ja - wit·. 

j:A tam uołou, pry dunaji:j, 
etojit łypka, złotoj jawir. 

;:Na jawori kołysonka:j, 
w kołysońci Boża Ditynońka. 

I:Kołyoz:c &ia sam Syn Bożoj:j, 
kołysze ho Maty jeho. 

j:J-usnyj, j-usnyj , Synu mładoj:j, 
ne moż' ty dat żadnoj rady. 

j: A jakże ja usnąt' maju:j, 
zły gazdowe nastawajut. 

~ 2 l l F r l p ~ 
Go ·s po- da - rzu, wstat\- że 

63 

r 

j:W n~diłeltku dbrwa rubajut:j, 
m6ji rany zaderaty (!]. 

j: M6ji rany bardzo bolat.:j, 
bolat, bobt, pobolujut. 

j: A jakże ja usnąt maju:j, 
złe gazdoni nastawajut. 

j: W nediłenku chust~ kaczajut:j, 
moji rany zaderajut. 

j: M6ji rany bardzo bolat:j, 
bolat, [bolat, pobolujut]. 

od Kroona 

r l p ~ r r 
do dnia, go- s po- da - rz11 , 

wstań - że do dnia, oj, ko - Ie - do, ko - 1~: - do, 

u - rznl.i sno - pek, al • bo ze d tv a, u ·rznij sno - pek, 

al - bo Z!' dmu, oj , ko - lę - do, ko - l ę - dn. 

63. [Pierwodruk w: O. 1 olbcrg Tarn6w-lucsz6w. Materiały etnograficzne. Upo-
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!:Gospodarzu, wstańże do duia:j, 
oj, kolęda, kolęda, 

j:Jedne skibe, złote bryłe:j, 
oj, kolęda, [kolęda], 

j:urznij snopek albo ze clwa:1, 
oj, kolęda, kolęda. 

j:cóż my z tego wyrobimo:j? 
Oj, [kolęda, kolęda]. 

j:Pojeclziemo w czyste polc:j, 
oj, kolęda, [kolęda], 
j:wyorzcmo jednę skibę:j, 

j:Zioty kielich wulejemo:j, 
oj, [kolęda, kolęda], 
j:oj, chto z niego używać llędzic:j? 
Oj, [kolęda, kolęda]. oj, kolęda, [kolęda.] 

j:Matk:1 Boska ze świętemi:j, 
oj, [kolęda, kolęda], 
j:sam Pan Jezu~ z janiolkami:! . 
oj, [kolęda, kolęda). 

64 
od Krosna, Brzozowa 

~i J p prr 1r:JPfr r 1f?t1v 
Tam sto- i ja - wor, tam zło- te drze-wo, Ie - lu - ja, * LJP P R r 1 u P P r9 r 1 e EJ r 

a na tern drze- wie zło - te rzę - seń - ki, Ie - lu - ja. 

Tam stoi jawor, tam złote drzewo, leluja, 
a na tom drzewie złote rzęseńki, leluja! 

I przelecicli rajiJkie ptaszęt.t, leluja, 
i olrzepali1 złote rzęseńki, leluja. 

Oj, wyszla mi tam nadobna Marysia, leluja, 
i rozścieliła swój złoty rąbek, leluja. 

I pozbierała zlote rzęseńki, leluja, 
i zaniesła irh do zlotniczejku, leluj lt. 

A, moj złotniczejku, mój n:er:nieśn.iczeńku, leluja, 
a ulijże mi ten złoty kieluch. leluja. 

Oj, a chtóż mi nim napijać będzie, leluja. 
Będzie napijał i sam Pan Jezus, leluja. 

rządkował i wydał S. Udziela. "Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etno
graficzne" 1910 T. 11 s. 162.) 

1 lub: otrącali 
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Będzie napijała Najświętsza Ma1·yja, leluja. 
Będzie napijała nadobna Marysia, leluja 
będzie napijała nadobna Marysia, leluja. 

65 

od Zmigroda, Dukli 

l 0 P p? J r 11J J p r 
W CZ!J- SI!Jm po • lu SIO - j gru - sze- czka, o - ";,;-lu -ja, -,- r n r· l l J n r F lppf3J 
Je - ZUS Chr11- SIUS, sam Syn Bo- ŻIJ 

W czystym polu stoi gruszeczka, al luj.1, 
Jezus Chrystus, sam Syn Boży i Maryja. 

Na tej gruszeczce złota r6żcczkn, alduja, 

Mo-ru ja. 

pod tą gruszeczką deptana &cicżeczka, Maryja. 

Gdzież mi się wzięli rajskie ptaszęta? 
Oj, strzęsły listki aż na ziemię. 

Gdzie:i: mi się WY.iela grzecna panna? 
Pozbirała rózgi do fartuozku. 

Ponicsła ona do zołotniczka: 
Na ci, zołotniczku, zbty rzcrnie.uiczkh, 
wyłejże mi złoci.>ty kielich. 

Co z kielicha zejdzie1, na patynę będzie, 
co z patyny zejdzie2, na łyżeczkę będzie. 

Poniesłn ona prosto do kościoła 

i jćj się samb drzwi otworzyły, 

65. [Pierwodruk w: O. }i olberg Tam6w-Rzesz6w ... s. 163. Podobny tekst z Dukli, 
skreślony w rkp. przez Kolberga, znajduje się w t ce 19: 1243 k. 467. Rkp. ten 
może sugerować, że każdy wiersz to osobna zwrotka, po której powtarza się refren 
"alelujn, Jezus Chrystus, sam Syn Boży, i Maryja".] 

l lub: zbędzie 
~ [Jw.] 
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i jtl,i e.ię same dzwony zadzwoniły, 
i jej się samĆ świece zaŚ\\ iecily, 
l jćj się same trzy mozy Ś\tiętyeh pra"i, 
i jćj się same niebo otworzył'D. 
i jej się sami wszyscy święci pokłonili . 

66 

[Bóbrka] 

2 J l r r l [' r r lr {]JJJ 1 
Za mo - je ho ru. szczo h!Jn . za hro - mp, - (':\. 

r J J l r r l J l r r r r 
sla - w'en jest , sla - wen Jest, Bo - :i.e, no tuJ) - so -

J J 
- ko - Sf!J, 

1 hyn-tam 
1 [lub: cerko]m 
• [Jw.] 

l 
(':\. 

1 n J. )l' r r r l J J 
nu da Je ho - sru. za t'bsich . • nas. 

Za moje bory, szczo hyn1 za hromł . 
sławlen jest, 
elawen jest, Boże, na wysokosty, 

na dalekosty, za ~sich nas. 

Tam światyj Pctro kamcń łupaje, 
elawen jest, 
sławen jeat, .Boże, na [wysokosty, 
na dalekosty, za iisich nas]. 

Kameń łupaje, cerkou1 muruje, 
11ławen jest ... [itd.] 

Cerkoii3 muruje o tri werszejky', 
lllawcn [jest ..• itd.] 

O tri wer,;zejky i o tci wiłtarejki, 
[sławen jest ••• itd.] 

' tri werszejky - trzy kopuły 
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W jidnym "iltm:i służbojka stojit, 
[slawen jest ... itd.] 

W druhym wiłtari świczejky horiat, 
[sławen jest ... itd.) 

W tretym wiltari dzwonojka1 dzwoniat, 
[sławcn jest ... itd.) 

Służbojka stojit za hospodarem, 
(sławen jest ... itd.] 

Swiczejky horiat za hospody1m, 
[sławen jest ... itd.] 

Dzwonojkf dzwoniat za czeladojku, 
sławlen j est ... [itd.l 

67 

Solina 

1 r r r l j {]) 
Ko - neć świ - toj - ka s to - jit 

t:"',--,. 
swi - tloj - ko , 

·4! w tr m 11. F d" 
a - łe - łu ja, hej, ol - Ie - łuj. 

t:'\ 

lrr JlcJ J lf:JJ. li 
llo - spo -dv Bo - że, Du -chój-ku Swio- t)) , 

Koneć świtojka stojit switlojka2, 

ałcłuja, hej, ałłt:łujS, 

IIospody Boże, Duchójku Światy, 
pomyłuj. 

Tam-że mi stojit zahorodojka, 
[ałełuja ... itd.] 

1 [alho: "dzwonojky"; tekst poprawiany] 
2 [Zapis słabo czytelny, może: "switłojko".] 

po - ffi)l - luj . 

8 [Być może: "wałełuja, ałłełuj"; nad a nadpisane w. Pod nutalni wariant: 
.,ałłe-łuja, ałełuja, hej, ałłełuj".J 
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\V tyj zahorodci tysowy stoły, 
[nlelujn ... itd.) 

Tyaowy stoły malowani s novry1, 

[alt>łujn ... itd.] 

Za tym stołykom sam miłyj Ilospo<l', 
[ałelujn ... itd.] 

I sliwko2 hadat do zcrnyczejky, 
[ałeh1ja ... itd.) 

Zcjdy, zernyczko, i świt obejdy, 
[alclujn ... itd.] 

Zcrnyczka zcjszla, świt ne ohejszłu, 
[ulelujn ... itd.] 

Za tym stołykom sum milyj Hospocl, 
[ułełuja ... itd.) 

l śliwko ltada clo mi8iaczejkn, 
faleluja ... itd.] 

Zrjdy, misiaczku, i świt obcjdy, 
[ałcłuja ... itd.) 

1\-lisiaczok zcjszoł, świt nil obejszol, 
[ałrłuja ... itd.) 

Za tym stolykom sam miłyj Hospod, 
[nll-łt.ja ... itd.] 

l bliwko hadat a do Aonijka, 
[aleluj•t ... itd.] 

Zcjdy, sonijku, i świt obejdy, 
(ałduja ... itd.] 

Sonijko zejszło i świt obejszlo, 
[ałełuja ... itd.) 

l s nowy - na nowo 
2 sliwko słowo, [słówko] 



Rysunek terenowy O. Kolberga 
(olówlwwy szkic szafy na naczynia w chacliJ w PJ:ocisnem). , 



l~· 

4• )t..ra.i.. ~;~ 

Rękopis terenowy O. Kolberga 
(opis wozu i drobny szkic jego części z Czaszyna, por. s. 96). 
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I świt obejszło, hory i clolyny, 
[nłełuja ... itd ."l 

Hory i dolyny, cerkwy, kostełn, 
[ałełuja ... itd.) 

C .rkwy, kosLeJa i wszytki prcstola, 
[ałeluja ... itd.) 

68 

Bóbrk~ 

llej,wczv-atej- kim [po - Ie 
t:\ 

... ] 

hej, 

f:\ 

daj Bo :i.c, hej. bo - lo - n1 

Hej, w czystejkim pole, hej, hałoniczejko, 
daj Boże, 
a tamże mi stoji [ ... ] zahorodka, 
daj Boże. 

< 1ej - ko. 

W tej zahorodci tysowyj stołek, [daj Boże], 
za tym stołykom hardyj pachołek, [daj Boże]. 

Óbid 6bidajc, z konem rozmawlaje, [daj Bożel: 
Oj, koniu-ż mij, koniu, oj prodam ja tebe, [daj Boże]. 

Oj, panciu-ż mij, pańciu, cy 1111 żal ty budc, (daj Boże), 
mene prodawaty, konia woronoho, [daj Boże], 
konia woronoho, mene mołodoho, [daj Boże]. 

A jak zajechały Tatary na Polszczc, [daj, Boże], 
heJ, ta nas nahnaly a w synoje more, [daj, Boże), 

wszytki wbt6nlily, ino my (dwa) wbplynuly, [daj Boże]. 

68. [Tekst podpisany pod melodią r6żni się od zapisu w kolumnie. Istniejąca 
rozbieżność w notacji Kolberga została zachowana w edycji z braku podstaw do 
jej r-korygowania.] 

11 - Sanockie-Krośnieńskie 
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69 

Jasło 

Tam po- de Lwo-wem, lam po- de Lwo-wem na bło'3 - ni u, 

oj, cam sle wy-wi - ja na- do-bnu Ja s! en- ko na ko - niu. 

J:Tam pode Lwowem:J na bloniu, 
J:oj, tam sic wywija nadobny Jnsienko na koniu:J. 

Wynieśli jemu parę koszulei , kolęclzi, 
J:a on to przyjmuje, za to nie dziękuje, lcluja:J. 

J:Tam pode Lwowem:J na błoniu, 
J:oj, tam [sie] wywija nadobny Jasieniw nu koniu:J. 

W·ynieśli jemu parę tmltmanok, kolędzi, 
J:a on to pTZyjmuje, za to nie dziękuje, lelujal:j. 

l :Tam pode Lwowrm: l na hloni.1, 
j:oj, tam sic wywija nadobn)' Jn~ienko na lcouiu:j. 

Wynieśli jemu parę kochaneczek, kolQdzi, 
j:a on to przyjmuje i za to dziękt.jc, lcluja:j. 

70 
Proclone 

Błyź bert>zejka, blyź dunajejka 

tam tudy łćżyt z da~na stcżejka, 
tam tudy chodiat srybni pawojky, 
oj, chodiat, chodiat, pirijky1 roniat. 

69. [Pierwodruk w: O. Kolberg Tarn6w·Rnsz6w... s. 14.3. W tece 19: 1243 
k. 468 znajduje się inny wariant tej pieśni z lokalizacją "od Jasła"; zamiast "Ja· 

sionka" występuje tam "Maksytncio" .] 
70. Nuta jak do kolęd. [Dopisek Kolberga obok tekstu.] 

1 Na ten sam sposób śpiewają, przytaczając całe ubranie, jak: parę spodenek, 
parę bucików, paręiu\mizelek, parę czapeczek, parę fontaziek, [by] wreszcie [przejść 
do ostatniej zwrotki]. 

~ pirijky -pióra 
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Za nymy chodyt krasna pannojka. 
oj, chodyt, chodyt, piryjko zbirat, 
piryjky zbyrat, winok uwywat. 
Oj, winok wyje, na hołou kłade. 
Dyś ij sic wzialy bujny witrć, 
oj, jak dunuly, w dunaj kynuly, 
a 6mt biżałn, a wse wołała. 

D9ś ij sic wzialy t1:y rybalowe, 
try l'ybalowć, Boży słuhowe: 
Rozpuszczajtc wy sznłkowyj wołok, 
a jimajteż wy pawiany winok. 
Jednemu hude pawiany winok, 
clmhomu budo szalkowyj wołok, 
trct<'mu budo sama mołoda. 
Welyka rosty, na wesila prosy, 
wytciu, matery na potichu, 
a dobrym ludiom na poHłuhu. 

Oj, u sadońku 
pawońky chodiat. 
Pawońky cltodiat, 
pireitko roniat. 
Chodyt za nymy 
krasna diwońka1 . 

t'ireńko zbyrot, 
w rukawcć kłade. 
Z t'Ukawcie herc, 
nn stołyk kładc. 
Z stołyka herc, 
winoczok płcie. 
Pawlanyj winok
czystyj horwinok. 
Wse prymit-uje 
na hołowońku: 
Dywy sic, ncl1ko, 
cy ozdibncńko? 

71 
Sanot:kic, Sambol'Kkil' 

Piszla dziwczynu 
rano po worlu. 
Ta zirwaly ~iu 
bujni witr.owi<•. 
Bujni witrowic, 
szajni dożdżowc 
szajnuły wiukom 
pid krntyj bereh, 
pid krutyj herch, 
w hłubo1.. j dunuj. 
Płynic wi110czok 
krajem duuajcm, 
a wna za ncju 
wsc bcrchoju. 
Tn izdybajc 
try ryborewy. 
Tl'y rybarcw., 
pauskyji ~luhy, 

71. Zegota PauH [Pie.§niludu ruskiego w Galicyi.] T. l [Lwów 1839) s. 3. [Za Z. Pan· 
l im podał Kolberg odsyłacze do Królodworskil'go rękopisu W. Hanki (tł. L. Sic· 

mier1skiego, Kraków 1836 s. 104, ode5łauic bl~d11e). Zob. także m 163.) 

l [W druku: "diwczyna".J 



maj Bihl, pornaj Bih, 
try rybnrewy. 
Try rybarewy, 
pańskyji słuhy, 

cy ne ztriezały, 
cy ne spijmały 
pawlartyj winok, 
ezystyj barwi nok? 
Ta szezoż nam hude 
za percmeć? 
Odnomu budc 

Ja uwczo - ra z 1uie· czo - ra, 
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72 

zolotyj persteń, 
zolotyj persteń 
z biłoho palci. 
Druhomu hude 
chustka szoukowa, 
chustka szoukowa 
z bił ej i szcji. 
Tretomu bude 
sama mołoda, 
sama mołoda, 
ta jak jahocla. 

lló!Jrku 

ja wczo - raz une-czo - ra, 

znie - ble - s kle -go dwo-ra, z nie - bie - ski e -go dwo - ra. 

j:.J-a uwezora z wieczora:/ 
j:z nicbieskiego dwora:/. 

l :Przy8zła nam nowi LU,: J. 
j:Panna rodzina [t]:J. 

J:Boga prawdziwego:/, 
/:Ojca przedwiecznego:/. 

j:Zn warunkiem boskim:/ 
u 

/:w Betleju żydowskim: J. 

/:Gdzie onioł o p6łnocy:J 
/:światło z nieba toczy :J. 

J:J gdzir Pnnna z Dzieciątkicm:J, 
J:z wolem i oślątkiem:/. 

J:l z Józefem starym:/ 
/:nad J ezuscm malym: j. 

1 [W druku: "pomaj Bih".] 

J:Witaj, Synu, nowy:J 
J:kr6lu Dawidowyq. 

J:Ty nas masz wybawić:/ 
j:i w niebie postawić:j. 

/:Witaj, Zbawicielu:/ 
J :i Pocieszyciclu: j. 

j:I onę te budkę:/ 

/:bieżał, wziął trl'ly dudk6:J. 

j:W olchlani ojcowie:/ 
J:i patryarehowie:J. 

j:Nn kozłowym rogu:/ 
/:krzyczą: Chwała Bogu:j. 

J:I tak śpiewać będą:/ 
/:ludziom po kolQdzie:j. 
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Boże Narodzenie: 

73 

,~2 '"' 
[ Seredn i co] 

'"' J E r r l ~ p F r l 
A IVCZO ra Z IVC • CZO - ro, nie hi e 

,~ '"' 2 J ~ ~ F r l J l ~ p J l j. 
- skie -go d.wo - ra, zno - C!J o poii no - C!J [ ... ] 

A wczora z weczora, 
niebieskiego dwora, 
z nocy, o potmocy 
[ ... ] 

Pa - śli pa - s te - rze 
;:;--._ 

l f[ 
W o 

74 

-
r l r r 
ł!J , pa - śli 

Bóbr ku 

r l u r 
pa - Slt' - rze 

Uio -łv od zie -lo - n!J dą -bro-mu, od zic - lo- nu dq bro w u. 
l u 

J:Paśli pasterze woły:J 
J:od zielony dł}hrowy:J. 

J:Aniol im sie pokazał:J, 
J:aż do Betleju skazal:J. 

J:l bez dołyny biegliq, 
J:aż do szopy przybiegli:J. 

!:Jezus leży u żlobie:J, 
J:ni mając nic na sobie:J. 

J:Ino garsteckę siana:! 
J:pod glowkę i pod kolana:J. 

J:A oni go sie polękli:l, 
J:aż .na kolanu klękli:J. 

!:Zagraj mi, Kulla, w rożek:J, 
J:bom jest prawdziwy Bożek:J. 

J:Ty w rożek, ja w fujarę:J, 
J:w1.ion se od Kully mniarę:J. 

73. [Takt 4 chyba błędnie przez Kolberga zanotowany; przypuszczalnie 1niało 
być o cały ton niżej.] 

.; 
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75 

od Duno~a, Brw,.owa 

' m ~ 2 J J r 1 r buffr?tl; 1 ttr r r 1 g ~ Pl 
J>a- śh pa - sle- rzP wo - łfi , pa-śli pa - stc - r1.c mo, -

')V I'P @oPEJilp F I'P ;tJ ~-li eJ J l 
/q na zic-lo nćj dq· hro ·wie, na zie- !o - nej dą - bru - tule. 

J:Paśli pasterze woły:J 
J:ua zielonej dąbrowie:J. 

J:Janioł sie im pokazał:J, 
l:do Betlejem pójść kazał:J. 

I:A wóni sic go zlękli:J, 
l:ua kulana powklękli:J. 

J:Więc go petać nie śmicli:J, 
J:gdzic Pana szukać micli:l. 

76 

r 

I:A Pan leży we żłobie:J, 
J:nie mając nie na sohie:J. 

J:Tylko wiązankę siana:J, 
J:pod głowo podesłana:J. 

J:Pod głowo podesłana:J, 
l :a drugą przywodzianu: J. 

I:Zagrajże, Kuba, w rożek:J, 
J:a co to Pau JczuR możc:J! 

od lltcc 1.0 

~b_ Z IAtń ·lf'J ,, tro -1111 gaj - ka zie - Je - n; L s ze trll ;. wka, 

~~ ) Jl)j[J lll±J ), J)jJ) l n r =l J J 
tnm pa - '11' ue pa-śłt u•o tv, )c-dlz ku-szę z gAr- ko z nnr - kn 

Z Lamtej s l rony gaj ku 
zieleni się trawka, 
J:tam paRterze paśli woły, 
jedli kaszę z garka:l. 

Anioł si{' im pokaznł 
l tak im powiedział, 
l :że się Chrystus narodził, 
aby każden wieclział:l. 

Skoro nie pójd:.~iccic, 
wielkie cuda macie, 
J :wszystkie garlei po thJCzcmy, 
co nu picctt macie:J. 

J cszcze się na te m nic s l unie, 
pójdziemy do stajuic, 
l :które konie sq najlepsze, 
to będziemy brali:J. 

75. [Pierwodruk w: O. Kolberg Tam6w-Rzeszów ..• s. 141.] 
76. [Pierwodrnk w: O. Kolberg Tarn6w-Rzesz6w ... s. 140.] 
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To bQdzicmy brali, 
będziemy jechali, 
l :ale, ale, mój Michale, 
pojedziemy dalij:!. 

77 

ll1illrkn 

h - 111e w ju-dzkicj kr-n - ji 

l ~ ~ r r 
PrLlJ o - nej do 

# 

r 1 r F 
nic 

~ l 
pa- sa - !1 - śmv UlO- i1 lV gę-stu krze - w i - nie. Za- ga -n1a - j•l 

ch u-dum wo-łem, za-grze-mu- i<l ch u-d!Jill ko -Iem. hu 

Przy onej dolinie w' judzkiej krajinie 

pasaliśmf woli w gęsty krze~e. 
Zaganiają chudym wolem, 
zagrzewają1 chudym kołem, 
hu hu hu hu. 

Dziecina przyjmuje, mruga. oczkami, 
niby i chce tańcować, cupka nóżkami, 
zagrać Pnnu z chęci trzeba, 
a da nam zapłatę z nieba 
przy ezliwitnośei [!]. 

Ja siedział na budzie, z wielkiego strachu 
upadem na ziemię z samego dachu; 
chtóre tam na ziemi byli, 
dosyć sie ze mnie naśmieli, 
do rozpuku. 

Dźwigali ją wszyscy u nich2 anieli, 
aż my skłopotali, kózleJko wzięli; 

ale, ale, wstań, Miehajle, 
ale, ale, wstań, Michajle, 
hók mnie boli. 

7.7, [W rkp. brak t. 5-8; jest znak repetycji w t. 4.] 

hu hu hu 

l [W rkp.: "a zagrzewają", "n" opuszczono ze względu na melodię.] 
2 [Zapis bardzo niewyraźny, lekcja. niepewna.] 
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Nie dał mu się, porwał z pomocą Bożą, 
ażem przyszcd do tych, co siano wożą, 
ja powiadam swą przygodę, 
a oni1 ze mną dali w drogę 
do Betleju. 

Przybiegli do szopy, tam Panieneczka 
piastuje Jezusa jak aniołeczka; 
my mu dali swe ofiary: 
Przyjmyj, Boże, co kto może, 
utajony. 

Bieg Michał bez pole, schytał barana, 
wziął garnek masła, a mlika pół dzbana, 
Iwan wielki wzioł multanki, 
a Kuba chudy wz~ąl ae dudy, 
biegliśmy razem. 

78 

Bcreska 

W po - lu pa • siC - rzc 1.a • śli, gdJ.il' tn!) ó - we- czk1 

pa - ~li. wo - 11' ba - ra - ny wra,: po- lilii - nia - 11 , 

jak na lll!l - go - n•c prąJ- bi - li 

W polu pasterze zaśli, 
gdzie my ówcczki paśli, 
woły, barany Wl'łlZ pozganiali, 
jak na wygonic przybili konie 
d:rudzy. 

Same spać polęgali, 
jak my, pasterze, znali, 
j-a o północy :E uha wyskoczy: 

ko lllC 

J-a wy ze snu postajcic, Pana witajcie 
z nieba. 

78. [W rkp. zamiast t. 4 6 jest znak repetycji w t. 3.) 

1 [Może: "on", zapis niewyraźny.] 

dru - dą1 
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pa - śli, 
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Jeden woź1 koszyk gruszy, 
druhyj masła garnuszek, 
trzeci piądź miodu, jabłek z ogrodu, 
wołaj na Ja na, by zniol barana 
z koknim2

• 

Jezus nasz najmilszy, 
hłogoslaw nasze życie; 
przez Le picluśki lulaj, malttski, 
odpuść nam kary na wieczny chwaly 
w niebie. 

79 

[ Bóbrka] 

pa - ste - rze za - ś łi. u - b!J ó - wic - clld 

l J )l p l ~ ·J l J J p~ l ~ J 
ba - ra - n!J wraz po- zga - n la - n!J, 

lr p l@) 'i 
a llił lll[l - no - ule przu- by- li ko - nie dru- dzu. 

W pole pasterze zaśli, 
aby ówicczki paśli, 
woły, barany wraz pozganiany, 
a na wygouie przybyli kouic 
dmdzy. 

A wy, pasLorze mali, 
w polu spać polegali, 
jnż o polnocy Kuba wyskoczy, 
a tam spiwają, anieli grają 
wdzięcznie. 

79. [W rkp. zamiast t. 4-6 jest znak repetycji w t. 3.] 

1 woź-weź 
2 (słowo niejasneJ 
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Chwała Bogu naszemu, 
w szopie narodzonemu. 
bierzmy się w drogę, czyńmy przysługę 

Panu naszemu, narodzonemu 
w szopie. 

Oj , h1·acia , nic Lak, 
órzeeh6w przetak 
weź ty do worka, ju do podołka 
resztę. 

weź ty r•laslr miodu, 
jabłek z ógrodu, 
ja wezmę masła garnuszek, ty koszyk gruszek, 
n zuś na J aua "'~a«zić hara na 
trzeba. 

80 

WLdów 

'"' ilJ~pr r 
~u -ro-dził się Je -zus w staJ- m u- bo -gij; u- ni -żul ma- je-star, 

'"' '"' 

cho-cluż Pan sro - gl ; ht,>- dąc Su- nem Naj - wuż- szt> · go 
\ 

~ f r 
nl mial miej-sca god-niej-sze - go \U swo-Jej o - so - ble. 

Narodził się Jezus w ~tajni ubogij; 
uniżył muje.;tal, chociu:i: Pan srogi; 
będąc synem Najwyższego, 
ni miał miejsen godniejszego 
w swojej osobie. 

, A gdy U8łyszeli anielAkic pienie, 
że się narodziło ludzkie zbawienie, 
krzyknął jeden na drugiego: 
Pójdźmy oglądać nowego 
gościa na ziemi. 

80. [W rkp. zamiast t. 3- 4 jest znak repetycji w t. 2.] 
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Kuba wbiegł do trzody, porwał barany, 
aby n:ie szed darmo przywitać pana; 
Staszek owieczkę za nogi, 
a Bartek kozę za rogi, 
.Tusick ja~ni~1tko. 

Jacek na nich woła: Nic odbiegajcie, 
i ja pójdę z wami, trocl1ę zaczekajcie, 
tylko chodaczki obuję, 
zaraz z wami po"ędruję 
do Betlejem. 

81 

~t l J~ p p r· P 1 p ~ p p Et r !l J p p r P 1 
Na n e- be-snoj ho- ri pr!J swlatom so- bo - rl swia -I!J - l so- bra -I!J, 

' p p p p. Et r l p P P ~ li 
tam pra- zdn!J- ko - w a a s o d u - Ch!J lV!J -d!} - lll!J - IDIJ 

' p ~ l l l p 
on - he - lu - mu pra - tu c- dnu - lll!J, m no - ·11a - ja 

Na ncbesnoj hori pry swiatom sobori 
swiatyi sohrały, tam llrazdnykowały, 
a so duchy wydymymy, 
auhełamy praweclnymy, 
mnohaja lita. 

Petro z apostol.om sydyt w kotJCc s lołow, 

za stołom władyki, w kutl ach mu(·zyuykl, 
po zupiczkach swiaszc?.cnyki, 
na prypiczkach muczeuyki, 
mnohaja lita. 

Siottskaja doczka zahrala w skrypoczk), 
na cymhalach liko, mt surmnuach liawryło. 
A ty, Anno, plusajl w ruky, 
pid~kakawijzy do rozpuky, 
mnohaja lita. 

81. [W rkp. t. 3-4 nie wypełnione.] 

l [Zapis niewyraźny, może: ,.plasuj".) 

r 
li - ta. 
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Sołomona kniazia wziału w tance Pazia, 
Fredoros z Horpynoju, Stach z Marynoju. 
Tamo sia wsi dywowaly, 
szczo tak pyły i hulaly, 
mnohaja Hta. 

A Stach z Iwanom pochyłyły z zbanom, 
a Jurko z Procychom1 pjut wyno horcykom. 
Pyj, JlaWJ·yło, w moje imia! 
Wypyw ty, wypju i ja, 
[mnohaj'l lita]. 

Baluwały dobre i sowilowały, 
ponapywszysia tam-że polahały: 
poza stolom, po-pid lawy, 
pomaczały i chulawy2; 

mno]H.tj a li la . 

Pantrlemon czesnyj wziałsia do poczcsty, 
pochyływszy zhanok, taj pi e do T wana. 
W ełrny kryczyt na Paraszku, 
szczoh podała z mcdom Jlaszku: 
rro1ohaja lila. 

W ercszczyt Mikyta: Dobra okowy ta, 
w hoHty1•i horiwka, a u domu żinka. 
Dobru mirka bez broszej, 
uticha nasza chorosza; 
mnohaja lita. 

A Hawryło w trubu herc na wsiu hubu, 
a Olcksa w kutku hrnjc sohi w dutku, 
a nasz Petro, wziawszy palku, 
skacze dobre wsiu obarku3 ; 

mnohajn lita. 

Mikólnj nasz rzesnyj wziałsin do poczesty, 
skynuł s sebe szapku, wzinl sy w tnnee IIapku, 
Pnntclemon pleszczc w ruky, 
a smije ~ia do rozpuky; 
mnohaja lita. 

l [Zapis słabo czytelny.] 
2 chulawy - cholewy 
3 obarka - oberek 
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Zabirajte, kozaky, i zakłycztc, diaky! 
Poskaczy te, diacze, z Maryuoju koncze! 
Poskaczy ty, JiawJ:yło, 
czy to bude wsim myło; 
mnolwja lita. 

A nasz brat nedbały uyczoho ne znajc, 
jak napił sin sywuchy, jak zaraz hnlajl'. 
Swiatyj Boże, swiaLyj, kripkij, 
kto w cymbały, a ja w skrypky, 
nmohaja lita. 

82 

J r l r tr l r F. J 
Czoszun 

l F r 
Na - ro- dze - nie Pa - no, dZIŚ dzień we - s o - ly , 

' l )1 J r l r er l E F J 
wu-śpie-wu - jq [chwo lę] Bo - g u żU -

' ~ ~ r r l p p E r l )) F r l 
Ra-dość lu-dzi wszę-dzie siu- nie, o-niol bu-dzi 

' Jl l J r l e r l r F J 
pa- ste-rze, co po ś li pod dwo- l'Cm 

~M Kolęda 
i J ":•J 

Narodzenie Pana , dziś dzień wesoły. 
Wyśpiewują [chwałę] Bogu żywioły. 
Radość ludzi wszędzie słynil', 

aniol budzi przy dolinie 
past.erv.e, eo paśli pod dworem woły. 

83 

J J -l r r r p Ff 

l F F' 
wio - l !J . 

J J~J J l 
prl!J do- li -nie 

l F r 
WO - lu. 

Wzdów 

r J J 
Je - zu - SB na ro - dzo -n e - go lVSZ!J- SC!J tui - taj -

82. [W Tkp. brak t. 5- 8 i 13- 16. W t. 4 jest znak 1·epelyeji, zaś t. 13- 16 zrekon
struowano na zasadzie prawdopodobieństwa, posługując się poprzednikiem.] 

83. [W rkp. zamiast t. 5-8 jest znak repl"tycji w t. 4.] 
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J l J J J J l F F 
- ffi!J . Je - mu po ko lę - dzie 

J J -
F F l J l J J ,J l J 

una- jem od - daj - my. Od -daj -mu we. -

J J ,J l J r ,J ·l r r J J l 
skla - nlflJ- mu swe czo- lo l'a - nu na - szc -

.TczuBa Hm·odzoucgo wszyscy witajmy, 
jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy. 
Oddajmy wesoło, 6kłaniajmy swe czoło 
Pnmt nnr.zemu. 

Oddajmy rnu po kolędzie, czyniąc wyzuanie, 
że to Bóg i człowiek prawy lt>ży na sianie. 
Oddajmy wesoło, Rkłaniajmy swe czoło 
Pauu n·nszernu. 

84 

-r p 
da - f!J 

F J 
so - lo, 

J 
mu. 

Leszczowale 

l J l F l p ~ o l 
Bo h prcd- W l - c~nu u a - ro- dvl sio, pr!JJ- s zol dneś 

l 

-ł ~ P A 1 p ~ r l ~ j J l· 
so n<· hes, 

Kolęda 

a - hu zdritb lu- ćkoj ""'Ś 

Boh predwiczny narodył sia, 
pryjszoł dneś so nebes, 

aby zdri~ lućkoj weś 
i potiszył eia. 

85 

41 r r J 
Bo h p n! d ·w l - cznu nam na • ro-duu sic, 

po - ri- szu i sio . 

[SerednicaJ 

lU Ut 
pr!J - szou dnes * uar 1r r r IE!J J 1r rUCJir 

zo ne - beh, a - b!J zdriu swlj lud weś u- 11 - szuu sic. 
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Boh predwiczny nam narodyu sie, 
pryszoil dnes zo1 nebes, 
aby zdriu swij lud weś 
i uLiszyn sie. 

86 

Kolęda 'i Q r F • l U C f f; l C r 
[Serednica) 

r~ 1 u r ::J 

lU UleJe 

'c c r 1 r r r 1 er u 1 r r r Ul 

' t:\ ~ r r r r 1 r r ·u 1 u r r 1 r r 
87 

_ Bóbrka t na Boże Narodzenie t:\ k. t:\ , , }--...... 

~ 2 r· p p l 1 r· p &Q" p 1 ~ g rą 1 
Bob pred -UJ i- cznoj na - ro - dyl sla - de neś 

fuur lpP rR!fflliPDPp 
tu s e n e - beś , • i u - li - SZIJI sia, u - ti - sz!JI· 

Boh pródwicznoj nm:odył siu, 
ido ncś2 wse nebeś3 

i utiszył sia, i utiszyl siu. 

r 
sla. 

87. [W rkp. t. 4·-5 zawierają, chyba niezaraierzoną dim.inncję (szesnastki za
miast ósemek). W celu zachowania poprawnoś~i rytmicznej przywrócono właściwe 
wartości. Błędny zapis Kolberga zdaje się wskazywać na obiektywne trudn{lści 
notacji, wynilmjące z dowolności rytmicznej n wykona'"-CY pie~ni.] 

1 (Albo: "z"; zapis niewyraźny.] 
2 (neś (forma uproszczona z "dneś")- dzisiaj; w rkp. Kolberga omyłkowo 

"i deneś"] 
3 (Zamiast: "zo {lub ze) neheś".] 
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BB 

,.2 u F r l d J l ~ ~ F r 
No- w a - ja ra d iść świ-tu sie z ja 'j F r F l Er J l p p F n 

Pre - czy - sra O i - 1V8 Sy - na po - ro 

~ p ~ 
A c b, u 

' r ~ 

Nowaja radiść świtu sie zjawyła, 
Preczysta Diwa Syna porodyła. 

A w Oficjem. miści bardzo rano 
wytaty Ca1·ia pastcriam kazano. 

Jerod z toho bardzo rozłostyll sia, 
że Boh predwiczuy z Panny narodył sia. 

Kazał żolmyrcm zemlu plondrowaty, 
czystuju Pannu z Dytiutcm ijZukaty. 

B9 

F r l F r l p p r r 
- bo - g i żlo - b i e, cóż ja wi - dzę 

blp l ~ p r r l p p r 

Bóbrka 

l 
..:=o.. 

p r r 
- W!J la, 

l J J 
d u la. 

[Czaszyn] 

l r r 
WIO - ble7 

fJ l F t 
Dro - żSz!J w l -dok niż ma nie - bo m ma- leń-klej o - so - bie. 

Ach, ubogi żłobie, 
cóż ja widzę w tobie? 
Drożijzy widok niż ma niebo 
w maleńkiej oRobie. 

l [Zapis słabo czytelny; może: "rGzłotyl'~ ?] 

' . ·, 



l· 
J . .. , , ·7 

l .. o ło., , 

l •• 

Rysunek terenowy O. Kolberga 
(pisanki z Leszczowatego z opisem, obok gól'nej: "tło ciemnofioletowe, 3 kola we 
Broclku, najwięcej takich", obok clolnej: "tło łmmatne, biulc kwinty i żółte paski"). 



Rysunek tc·rcHowy O. Kolberga 
(szkic w.ic1'tca dożynkowego z Lc~zczo\\nlcgo z opisem, por. s. 289). 
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Kolęda starszych po domach: 

90 

Wzdów 

J F F r l F. P F F l J F F F l r P F F l 
Pó-dimu wszy-scy do sta-jen-ki, do Je-zu -sa ·i Pa-nlen-kl, 

6,1: r p r r 1 r · p ~ r l r r J F l r· p r r ~1 
po-wi-taj-mu ma-leń-kle-go 1 Ma-ru-Ję, ma-tkę JC·!lO. 

Pódźmy wszyscy do stajenki, 
do Jezusa i Panienki, 
l :powitajmy maleńkiego 
i Maryję, Matkę jego:j. 

Witaj, Dziecinoczko w żłobie, 
poznajemy Boga w Tobie, 
l :żeś się narodził tej nocy, 
byś nas wyrwał z czaTta mocy:!. 

Któż to słyszal tukie dziwy, 
żeś ty Bóg-człowiek pTawdziwy, 
!:raz od Ojcu przed wiek wiekiem, 
a teraz z matki człowiekiem:!. 

91 

Tr!J- urn- fy Rró -la Nie- bic- s kle- gol 

Czaszyn 

Stq- pi - łeś 

z nie-ba wy- so -kle- go, o-bu-dzi-leś pa-ste - rza, do-bv-tku swe-

- go stró-ża, śpi e - wa- niem, śpie-wa - niem, śpie-wa -niem. 

90. [W rkp. zamiast t. 3-4, jest znak repetycji w t. 2.] 
91. [W rkp. zamiast t. 3- 4 jest znak reprtycji w t. 2, t. 7- 8 puste.] 

12 - Sanockle-Krośnlcl'lskle 
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Tryumfy Króla Niebieskiegol 
Stąpiłeś z nieba wysokiego, 
obudziłeś pasterza, 
dobytku swego stróża, 
śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem. 

92 

~ Wzdów 
~~MI MI MI ~ ~ IFfrL!IEtr r lći lOr r l 

Pan z nie-ba do- na Oj - ca przy- ch o - dzi: o - to się 

:IJ ~ fł-~ MI _. MI ~ -j l§ r LiiEJICtr r lnW lr J~ p pi 
z Ma - ry - l dziś J,.- zus ro - dzi, la -ski prL!J- no- s l, *j cJ1 P p p p 1 r ; p p ~ 1 rr u ~ P p ~ 1 

kto o nle pro-si, od · pu-snLa gne-chy, da - je po-cie-chy. 

l'Ctr r ltr:ft!Eriur r i AJ 
O, l' n -ule nasz śwl~ • lfJ, cud llte- po - j~ - IIJ 

Pan z nieba i z łonu Ojra przychodzi: 
oto się z Muryi dzi~ Jezus rodzi, 
łaaki przyno&i, kto o ni.e prosi, 
odpuszcza grzechy, daje pociechy. 
O, Panie nasz świ~ty, end niepojęty! 

Przystąpmy do tronu z swcmi prośbami, 
którego oczęta spłynęły łzami. 
Niech łaska, Boże, twoja wspomoże, 
zlituj ~ię, Panie, oddal karanic 
od nas grzesznych ludzi, gdyż trąba wzbudzi. 

93 

111 drodze Bóbrka 

;f! p p E" P l tF +9§ l U P r· P l (J r 
Nuj-śwlę-rsza Pa nłen - ka po 4ulie-rie cho - dzi - la , 

92. [W rkp. zamiast t. 5-8 i 11-12 są znaki repetycji w t. 4 i 10. Rytm w t.15-16 
poprawiono analogicznie do t. 3 1; w rkp. jest 6 ósemek w t. 15 i półnuta w t. 16.] 
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śli-CLnC· go Je - z u - sa w Ż!J - w o- cle no - s i - la. 

Najświętsza Panienka po świecie chodziłal, 
!:ślicznego Jezusa w żywocie nosiła:!. 

Przyszłaż onn, przyszła, do miasta nowego, 
!:nadybała ona chłopka ubogiego:!. 

Chłopku-że, moj chlopku, chlopku chałupniczku, 
l:przenocujże ty mnie w swojim budyneczku:!. 

Najświęt~za Panicnko, jak Cię nocować mam, 
l:chałupke małe mam, dzieci do Boga mam:!. 

Najświętsza Panicuka do wójta bieżała, 
!:bo tam już pewnyj noclig miała:!. 

l 
Tam już u wójta tak było uradzono, 
!:Najświętszu Panienku psikami zaczwano:i. 

'\ yśli psi ki na dwór, ale nic szczekali, 
!:Najświetszu Pani.enku od razu spoznali:!. 

Żeby-że ja wiedział, że tu jest Syn Boży, 
!:był-że ja odstąpił swoje bidne lo~e:!. 

Był-em zabrał dzieci do swego obrogu, 
!:a Najświętszn Panicnku z Pancm Bogiem w domku:!. 

Wyjszol chłopko Jlll tlw6r z rana, po północy, 
!:a mul jego szopcjką jasna zwiazdu świci:!. 

Swiei zwiazda, świci, jak biała lelija. 
!:Najświętsza Panienka }t'Zll8l\ powija:!. 

1 [Kolęda śpiewana] w drodze. 

:( 
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94 

[Bóbrka] 

1 p p r J 11J J 
Naj- świę-lsza Pa - nlen- ka po śwle -cie [cho - dzi - la], * ;§r· J g P l r J 

pię - kne-go Je - zu - sa w ży - wo -ci e no - si - la. 

Najświętsza Panienka po świecie [chodziła] , 

pięknego Jezusa w żywocie nosiła. 

Przyszła ona, przyszła, do mniasta nowego, 
podybałaż ona chłopka ubogiego. 

Oj, chłopkuż moj, chłopku, cl1łopkn chałupniczku, 
pnenocujże Ly nin w swojim budyneczku. 

Moja miła pani, juk cię nocować mnm, 
chałupkę małą mam, a dziatek do Boga mam. 

Najświ\'tsza Panicnka do wojta bieżnia, 
że ona u wójta pewny nocnyk mała. 

A tam u wójta Lak biila 1Jraclzono, 
ż~ Najświętszlt P!lnienke pieskami wyszczuno. 

A picski biegli, ale nie szczekali, 
Najświętszą Panienke od razu zpoznali. 

Wójszol chłopek na dwór z ranu, o północy; 
nad jcho szopejką jasna gwiazda świeci. 

Swici ona, świci, jak biala lilija, 
Najświętsza Panienka J ezusn powij n. 

Żeby ja był wiedział, że lLt jest Syn Boży, 
byłby ja nsląpiłl swoje bidne łoże. 

I byłby ja poszed z dziatkami do broga, 
Najświętsza Panienka w domku z Panem Bogiem. 

1 lub: od [stąpił) 
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95 

od Jasła 

1 r .er 1 p p @lOr r r 
Naj-świę-tsza Pa - n len - ka po świe-cie ho - dzi - la 

Pa - na Je z u - sa w Ż!J - wo - cle no 

Najświętsza Panienka po gwiecie chodziła 
i Pana Jezusa w żywocie nosiln. 

Przeszłnż ona, przeszła do mniasta jednego, 
nadybnlaż ona człeczka ubogiego. 

si - la . 

Człeczkuż ty moj, człeczku, mój gospodareczku, 
przcnocujże ty mnie, a w woim domeczku. 

Iclźże ty, Maryja, do komnoty moji, 
będziesz ty tam miała nocke i w spokoju. 

Swici miesiąc, świci, gdy 81iczna lelija, 
że Najgwiętsza Panna J ezusa powija. 

Powija, powija w jcdwabn pieluszki, 
o lulajże, lulaj, mój Jezu maluśki. 

96 

""' [Czaszun) 

Naj- śwle- t sza Pu - n len - ko po śwle- cle ch o - dzi - łn, 

'"' 

SIVO - je - {lO S!J - 110 c1ku w żu -1110- de no - s1 - la . 

Najświętsza Paaicnka po świecie chodziła, 
swojego synaczka1 w żywocie uosila. 

95. [Drugi zapis tej pieśni ("od J asłn" w tece TNW 150 k. 31.4) wykazuje drobne 
różnice fonetyczne, np. "dómcczku", "komnaty" itp.) 

1 lnb: słodkiego Jezusa 
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Przyszła ona, przyj~;zła do miasta nowego, 
nadybałaż ona chłopka ubogiego. 

A chłopku mój, chłopku, ty mój pobożniczku, 
przenocujże ty mnie w swoim budyneczku. 

A, moja śliczna Panno, jak cie mam nocować, 
chałupka malutka, dzieci mam od Boga. 

Moja śliczna Panno, idź ty tam do wójta, 
będziesz ty tam miała nocliczek spokojny. 

Od wójta zwrócono, pieskami zaczpano, 
pieski wylecieli, ani raz nie brzcchneli, 
Najświętszy Panienkyl od razu spoznali. 

A ona sie wzieła, nazad powróciła, 
do tego samego chlopka trafiła. 

[A], chlopkuż mój, chłopku, ty mój pobożuiczku, 
przenocujże ty mnie w swoim budyneczku. 

Moja śliczna Panno, id:& ty tum pod szopkę, 
będziesz ty tam miała nocliczek spokojny. 

Wyszed cl..łopek na dwór prawic o północy, 
nie widział tej gwiaztly, co świeci tej nocy. 

Swieci ona, świeci, świeci jak lilija, 
Najświętsza Panienka Jezusa powija. 

Wyszed chłopek na dwór, upad na kolana, 
Najświętsza Panicnko, ratujże sio sama. 

Zeby ja był wiedział, że tu jest Syn Boży, 
byłbym mu odstąpił swoje bidne łoże. 

Sarn bym pospał z dziatkami pod progiem, 
a NajświQtszej Panience łóżko z Panem Bogiem. 

1 [lub: Panienkę; zapis niewyraźny] 



Z moria zwizda W)jiżdżaje 
i wszytek świt oswiczaje, 
merłych z hrobu zobudżaje: 
W stańt:e, muży i z żonami, 
zobudżajte <lity swoi! 
Bo czas by ich zohudżaty, 
Bohu chwału, czcst' otdaty. 
Stawaj, Łukacz Anhclysty, 
maluj obraz Bobu czystyj! 
Nc mili win ho zmaluwaty, 
musiw sobi spoczywaty. 
Stawaj, Łukacz sturbowany, 
już je twij obraz zmalowan). 
Zaprihajte sztyry woły, 

Zyj zła z ncba jasna zwiz<la, 
na cily swit zaswityłn. 
No jasna to zwizda była, 
lcm to Parma, czysta Diwa. 
Strityły jej apo~toły: 
Czom wy sunmy, nc wesoły? 
Bo my Chrysta ne wydiły. 
W czetwcr weczir pry wcczery 
chlib nam łamaw i nam dnwaw: 
Jiż'te, pyjte, pamiatajte, 
Iem min 1:ydom nc proclajtcl 
Skoro Żydy usłyszały, 
po ulyciach zastawały, 
de by Chry~ta poiluały. 
Skoro w'ny ho poimały, 
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97 

98 

z Sanockiego 

wcźte j-obraz Bobu chwału. 
Ne staw'te nia1 na liwycu, 
ho tam wszytki proklatyi, 
l em staw'tc nia na prawycu, 
bo tam wszytki prawedływy2 • 
Nn prawycy dzwony dzwoniat, 
na liwycy noży stalat. 
Łoże, łoże, bile loże, 

samo czysto, ta brytwiano, 
kto-że na to łoże l aże? 
Krywosudcia ty, nebożcl 
Amin, amin, nej Hia Rtanel 
Zawaruj nas, Chryste Panel 

z Sanockiego 

do łancusżkiw ho wiazały, 
s tcrnia winok uwywaly, 
na hławu mn prykładały, 
na krest ruci jemu dały, 
zwozdami ho prykowały. 
Matka jcho byla3 nicho 
kryczyt, płacze, żahtjc ho, 
kryczyt, płacze, łamie ruci, 
że Syn Boży w tiażkij muci. 
Matko moja m1jmylijsza, 
ne krycz, nc I>łacz, ne żałuj 'nia, 
bo trety dcft woskresnu ja, 
bndu sudyw ŻY'wych, martwych, 
i hrysznykiw, i prawednych. 
Stauut llxiszuy na liwycy, 

97. J. F. Golovackij Narodrryja pesni ... [Koljada] s. 95. 
98. J. F. Golovackij Narodnyja posni ... [Koljada] s. 96. 

1 [lub:) mnia 
2 [W druku: "pravcdnyi".] 
8 hyla - wedle 
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a prawedny na prawycy; 
na prawycy swiczy horiat, 
na liwycy noży stalat. 
Łoże, łoże ... itd.l 

Kolędy z Sanockiego2 

(Sanok i So.mbor) 

Gospodarzowi i gospodyni3 : 

99 

W naszoho pana, pana krajnyka, 
pysano, ej, pysano, 
złotom mu terem' pysano. 
Tysowy schody, jaworowy einy; 
po schodach chodyt moloda pani, 
moloda pani kinczarni dzwonyt. 
Pomały dzwonit zołoty kluczy, 
pomały dzwonit, pana 11c zlmdil'! 
Bo nasz panojko z wojny pryjichaw, 
z wojny pryjichaw, z uhorskoj zemli; 
pryjszły do nioho ta bratia joho, 
stały sin w nioho wywidowaty: 
Oj, brate, hrate, szczo tam slychaty6, 

szo tam slychaty8 w uJ1orskoj zemli? 
W uhorskoj zemli dobre słychano, 
oj, bo tam uż je precz pojorano, 
złotom zasijano 7, zawołoczeno, 

zawołoczeno, precz pohorodżcno. 
Daj-że wam, Boże, Bczastia, zdorowia, 

99, [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 1.] 

l (Tj. jak w pieśni nr 97.] 
1 J. F. Golovnckij Narodnyja pifsni ... (cytowane tu picśni od nr 99 do nr 183 

pochodzą z rozdziału: Obrjodovyja pcsni. A. Pri obscestvcnnych prazdnikach i uve
selenijach. A. Koljada s. l-98.] 

3 [W druku: "Gobpo<linu i chozjainu", tj. panu i gospodarzowi.] 
' (terem- pałac) 
6 [W rkp. Kolberga: "słucha ty".] 
e [Jw.] 
7 [W druku: "zaseno" .] 
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a iz swojeju hospodyneju! 
W stajnyci radist', w chyży weselist'l 
daj wam, Boże! 

100 

W naszoho panu sut try sokoły; 
sokole sywyj, sokole, 
ne litaj ranejko u połci 
Jeden połetiw w czystojc pole, 
druhyj połctiw bystrow riczeńkow, 
tretyj połetiw w temny lisojki. 
Tot, szczo połctiw w czystoje pole, 
) tot że mi pryrus perepiłojku, 
perepiłojku panu na smdama. 
Tot, szezo połetiw hystrow riczejkow( 
tot-że mi prynis szczuku rybojku, 
szczuka rylJOjka panu na ohid. 
Tot, szczo połetiw w tcmny lisojki, 
tot-że mi prynis czornu kunojku2 ; 

czorna kunojka3 panu na szubojku. 

Gospodarzowi: 

101 

Cy doma 'stc, panc hospodar'? 
Prosyw was, prosyw was Pan Boh 
na poradojku, na besidojku do s be. 
Oj, doma, doma, radojki radżu, 
radojki radżu, wolojki stawlu. 
Sut w was wolojki u try radojki, 
i tepcr u try, na rik czotyry. 
Sut w was kinyki5 n try kinnyczki, 
i tcper u try, na rik czotyry. 

100. [J. F. Golovnckij Narodnyja pifsni ... s. 2.] 
101. [J. F. Golovackij Naroduyja pesni ... s. 2.] 

1 [W rkp. w wyrazie "wesclist"' pod i dopisał :F olberg o.J 
2 (W druku i w rkp. Kolberga: "kupojku".] 
s [Jw.] 

' [W druku: "gospodar"'.] 
5 (kinyki- konie) 



Temuż: 

Temuż: 
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Sut w was oweczki, try koszaroczki, 
i tcper u try, na rik czotyry. 
Sut w was pczyłojki1 u try riadoczki, 
i teper u try, na rik czotyry. 
Sut w was kopojki2 u try riadojki, 
i teper u try, na rik czotyry. 
Kopa na kopi, a snip na snopi, 
kopy pasznysty, snopy riasnysty3• 

102 

Stojit sosnojka sered dworojka, 
ałyłuj, hej, ałymj! 
Hospody Boże, pomyłuj! 
Ej, w toj sosnojci trojakij chosen: 
ej, ot korenia żowty łyszojki4, 

n w sercdyni jary pczyłojki, 
a pid wcrszejkom sywyi sokoły. 
Ponosujutsia5 żowty łyszojki, 
że ich dochodiat panski chortojki6 • 

Ponosojutsia jary pczyłojki, 
że ich dochodial bujny ruczejki. 
Ponosujutsia sywy sokoły, 
że ich dochodiat dujuy witrowe, 
dujny witrowe, drihny dożdżowe. 

103 

Z za noi hory, z za wysokoi, 
hej, woły, hej! 
Wydny7 mi wychodiat troch8 bratiw ridnych. 

102. [J. F. Golovnckij Narodnyja pemi ... s. 3.] 
103. [J. }?, Golovackij Narodnyja pesrri ... s. 3.] 

l (pczyłojki- pszczoły) 
2 [kopojki- kopy, kopice, stogi] 
8 (riasnysty -rzęsiste) 
4 (lyszojki -liszki, gąsienice) [recto: lis:llki, lisice, tj. lisy] 
5 (pouosujutsia- rozmnożą się) 
0 (chortojki- charty) 
7 [wydny -razem, w jedno] 
8 [W druku: "trech".] 



Temuż: 

. 187 

Jeden bratcejko- switłe sonejko, 
druhyj bratcejko - jasen misiaczok, 
tretyj bratcejko - droben dożdżejko. 
Misiaczok sin herc zamorozyty 
hory, dołyny i werchowyny, 
hłubok' potoczejki i bystry riczejki. 
Sonejko sin bere rozmorozyty 
bory, dołyny i werchowyny, 
hłubok potoczejki i bystry riczejki. 
Dożdżyczok sin bere zazcłenyty 
bory, dołyny i werchowyny. 
Bud' Bohu chwała z naszoho słowa! 
Bobu na chwaht, ludiom na sławul 

104 

W naszoho pana hospodnrejka, 
Bih mu daw, hej, Bih mu daw, 
ne zazdrostiLe, panowe brntia, dast i naml! 
Ej, lcrasni w nioho i dwori joho, 
tysowy sincy, jaworowy sebidcy2• 

Chodyt my po nich moloda kniahynia. 
na tyj kniahyny kowanyj pojas, 
na tym pojasi zoloty retiazki, 
na tych reliazknch midiany kłyczy. 
Midiany kłyczy, tycho, tycho dzwyuite, 
tycho dzwynyte, pana zohudyte! 
Bo teper pan nasz z Uhor pryjichaw, 
a z Uhor, z Uhm·, z uho1·skoj zemli. 
Zyjszly sin k niomu wszytki panowe, 
wszytl i panowe, joho bratowe, 
stały sin joho wywidowaty: 
Oj, pnne, pane, szlo tam czuwaty, 
szto tam cznwaty w uborskoj zemli? 
Uhorska zcmla precz pojoraua, 
precz pojorana i posijana, 
pawinnym percom3 zawoloczena, 
jasnymi mcczy obhorodżcna, 
obhorodżena od złoji tuczy. 

104. [J. F. Golovackij Narollnyja pesni ... s. 4.) 

l [W druku: "vam".] 
2 <schidcy- schody) 
3 [pa wianym percom-pawim piórem] 
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( Sanockie) 

105 

Koły ne było z ne~zczada1 swita, 
poduj-żc, poduj, IIospody, 
iz Swiatym Duchom. po zemli! 
Tohdy nc było ncba ni zemli, 
ano łem było synojc more; 
a sered moria2 zełenyj jawir, 
na jaworojku try hołubońki. 
Try hołubol1ki radońku radiat, 
radońku radiat, jak swit snowaty: 
Tu8 spustymesia na dno do moria", 
ta distaneme dribnoho pisku. 
Dribnyj pisoczok posijeme my, 
ta nam sia stane czorna zemłycia. 
Ta distaueme zolotyj kamiń, 
zolotyj kamin posijeme my, 
ta nam sia stane jasne nehojko. 
Jasne nebojko, switle sonejko, 
switłe sonejko, jasen misiaczyk. 
Jasen misiaczyk, jasna zirnycia5, 

jasna zirnycia, dribny zwizdojki6• 

106 

Z za tamtoj hory, z za wysokoi, 
slawen-jes, sławen-jes, Boże, 

(Sanockie) 

na wysokosty, słuwen-esl 
Wychodyt nam Lam zolotyj chrcst, 
a pid tym chreKtom sam myłyj IIospid'. 

105. [.J. F. Golovackij Narodnyja pemi ... s. 5.] 
106. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 6.] 

1 ["neszczada" w rkp. poprawione późni~j na "naszczada" .] 
2 [Nad a w wyrazie .,moria" nadpisał Kolberg jeszcze raz a, co może być rozu· 

miane juko wariant "mora" z dyspalatalizacją spółgłoski r.] 
3 [W druku: "Ta".] 
' [lub: mor]a [Zob. przyp. 2.] 
6 (zirnycia- zorza) 
6 [Nad tekstem notatka ołówkiem, obcą ręką: "z Kaln.icy, p. W. Pol".] 
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Na niom soroczka ta dżundżowajal, 
ta dżundżowaja, barz kyrwawaja. 
Nikto ne wydiw moju poranu2, 

łem mi wydiło diwcza-Żydiwcza. 
Oj, iszło wono w dm1aj po wodu, 
po wodu iszło, taj uwydiło, 
że ruskij Pan Bih iz mertwych ustaw. 
Skoro wydiło, witcu3 powiło. 

Oj, diwczc, diwcze, ty Żydowyna, 
koby-ś ty ue tak.moja dityna, 
kazaw-bym ja tia w dunaj szynuty'. 
Wtody ruskij Bih iz mertwych ustane, 
koły Lot kaplun spred menia złetyt, 
pid oblaki siadc, krasni zapije. 
J st pcred Żydow taril6 toezenyj, 
a na nim łcżyt kapłun pcezcnyj. 
A kaphm złetiw, na obłok sy siw6, 

krasncjko zapiw, a Żyd ostowpiw7• 

107 

Z za 11oj mi bory, z za wysokoi, 

(Sauooldc) 

sinwen jesi, hej, sławcn jcsi, nasz myłyj Boże, 
na wysokosty, w swojej sławnosty sławen jesil 
Wydny my wychodyt tonojkij hołos, 
tonojkij holos, topory dzweniat; 
topory dzwcn:iat, kurnenia teszul, 
kain:inia teszut, eerkow muruut. 
Cerkow muruut wo troi dwery, 
wo troi dwery, wo try obłaki. 
U jednych dwerioch ide sam 1Iospod', 
u d1·uhy h dwerioch Matinka Biżia, 
u tretych dwcrioch, jej, swiatyj Petro. 

107. [J. F. Golovaekij Narodnyja pesni ... s. 6.] 

1 (dżtmdżowaja- określenie gatunku pł6tna na koszulę (nazwa pochodząca 
11: języka węgierskiego)] 

2 (porana- por. ukr. pornnina, poranka 'krzątanie się, sprzątanie'] 
3 <witcu- ojcu) 
' (szynuty -rzucić) 
6 <taril- talerz) 
6 <siw- siadł) 
9 <ostowpiw- osłupiał) 
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Pered myłym Bobom orhany hraut\ 
pered swiatym Petrom swiczy horiiit2, 

pered Matinkow Boż1w ruża prokwytat, 
a z toi ruży ptaszok wynykat. 
Ne je to ptaszok, lem sam myłyj Ilospod', 
szto hrichy hładyt, do neba prowadyt. 
Bud' Bohu chwała z naszoho słowa, 
Bobu na chwału, ludiom na sławu. 

<Snnockie) 

108 

Z za tamtoj bory, z za wysokoi, 
sławcu jesi, sławen jesi, nasz myłyj Boże, 
na wysokosty, )hej,( slawen jesi! 
Wycl1odyt my tam zolotyj kryżyk, 
a pid tym kryżom sam mylyj Hospid'. 
Oj, ide, ide, lmyżejku czytat, 
knyż<'jku czytat, postojku Lladat. 
Hizdwianoho3 najszow nezpowna szist' nedil, 
a wclykoho zpowna sim' nedil, 
a Matki Bożej lem dwi nedili, 

a Petrowoho kfwko Pan Bih dast~ 
Kto że to zpostyt po sprawedływosty, 
tomuż my hude raj jotworenyj; 
raj jotw01:enyj, peklo zamknene, 
peklo znmknene, klycz za tra )ezenyj (~. 

109 

Ej, w poli, w poli, w czystejkim poli! 
.Jnłyłuj, hej, jołyłuj 5 , 

Hospotly Boże, pomyłuj! 
Tamże my jore zolotyj plużok, 
a za tym płużkom chodyt sam Ilospod'. 

108. [J. F. Golovackij Narodnyjc' pesni ... s. 7.] 
109. [J. F. Golovackij Norodnyja pesni ... s. 8.) 

l [\V rkp. Kolberga "hraiit", tj. hrauut.] 
2 [Tok w rkp. h.olberga (tj. "horiuut"), w druku: "goreut", tj. horijut.] 
8 [Pod "ri" dopisał Kolberg o.] 
" [Rkp. zdefektowany.] 
5 <jałyłuj -alleluja) 
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Jemu pohaniat ta swiatyj Petro, 
Matinka Biżia nasiuiczko nosyt , 
nasiuia nosyt, Pana Boha prosyt: 
Zarody, Bożejku, jaru pszenyczejku, 
jaru pszenyczejku i jarejkic żytcel 
Bude tam stebewce same trostowe, 
budut . hoJosojki jako byłynojki, 

budut my żeńcf-samy mołodef, 
a wiazalnyczki- samy mołodczykil. 
Budut kopojki jak zwizdojki, 
budut stohojki jako horojki. 
Zberutsia wozojki jak czorny chmarojki, 
zwezut ony, zwezut, z pola do stodoły, 
z stodoły u skrynojku, w sczasływu hodynojkul 

[Temuż:] 

llO 

Cy doma bywasz, pane hospodar'? 
W stal1 hori! Da w ti Bih dobri 
u twoim dwori, wstań hori! 
Twoi rynojki pozamitany, 
twoi stołojki ponadkrywany. 
Za twoim stołom troi hostojki, 
hostejki troi, nt>jednakii: 
Jeden hostejko - switłe sonejko, 
druhij hostejko - jaseu misiaczok, 
tretyj hostejko - draben dożdżejko. 
Sonejko hwuryt: Nit2 jak nacl mene, 
jak ja oswiczu hory, tlołyny, 
cerkwi, koBteły i wsi prestoly. 
Jasen misiaczlok: Nit jak nad mcue! 
1ak ja oswlczu tem1m niczcjku, 
wozradujutsia hosty w dorozi, 
hosty w dorozi, wołojki w stozi. 
Drobcu dożdże,iko: Nit jak nad meuel 

110. (J. F. Golovackij Narodnyj~ pi!sni ... s. 8.] 

• 

1 [Tak w druku i w rkp. Kolberga; zamiast: "mołodyczki".] 
2 [Pc d "nit" (w druku "net") dopisał Kolberg "je", prawdopodobnie zaznacza

jąc w ten sposób pisownię przez jat'; nie wykluczone jednak "nit-je".] 
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Jak ja percjdu try razy na jar', 
try razy na jar' misiacia maja, 
wozradujutsia żyta, pszenycy, 
żyta, pszenycy i wsi jarnycy. 

111 

Swiatyj Nikołaj sydiw konec stola, 
jałyłuj, [hej, jałyłuj, 
Ilespody Boże, pomyłuj !] 
IIołowojku skłonyw, slezojku wronyw. 
Sw:iatyj Nikołaj, czoho sin smutysz? 
Budorne maty trojaki hosty. 
Perszyj hostcjko - jasne sonijko, 
druhyj host.ejko- jasnyj misiaczok, 
trctyj hostcjko -· dribnyj dożdżejko! 
Jasne sonijko mowyt: Jak ja oswiczu, 
jak ja Oijwiczu w ncdiln ranp, 
rozwcselat sia Judo po sclncl1, 
lude po sclnch, w ccrkwnch, kostełach. 
Misiaczok mowyt: 1 ak ja oswiczu, 
jak ja oswicztt terntuli nuczy, 
rozweselot 11ia lude w dorozi, 
!ude w tlorozi i woly w wozi. 
Dożdżejko mowyt: .Tak ja spadu, 
jakże ja spadu try raza w maju, 
,.rozwcsclat sin żyto, pszcnycy1 • 

(Sanockie> 

Panu gospodarzowi: 

112 

Ej, dołow my, dolow, daleko, 
jałyłuj, hej, jalyłuj, 
licspody Boże, pomyłujl 
Tam że mi rilu2 ta-j nc jorana, 
ta, ne jorunn ani ne sijana. 
Ij3 oro my jej, jorc, wbohyj sedlaczok; 
z jcdnoho kińcia jore, z druhoho sije. 

111. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 10.] 
112. [J. F. Golovackij Narodnyja pesui ... s. 9.] 
1 [W druku: .,psenici", tj. pszenyci.] 
2 (rila- rola) 
3 [W druku: "J".J 
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Łeżyt my tam, leżyt, dawna steżejka, 
a steżejkow ide Matinka Biża, 
nese jonu, nese, na ruczkach sokola: 
Bili, pornahaj Bih, wbohyj sedlaczkul 
Bodaj zdorowa, Matinka Biża! 
Budut tu ity 2:ydy i 2:ydiwki, 
Żydy i Żyrliwki, i żidiwski diwki. 
No powielaj-że ty, że ja tcper iszła, 
pawidaj-że ty, że ja tady iszła, 
koły ty joraw, pszcnyczcjku sijawl 
Iszcze Maty Biża precz boru nc prejszla, 
stały jej, stały, Żydowe whaniaty, 
Żydy, Żydiwki i żydiwski diwki. 
Ej, Bib, pornaj Dih, wbohyj scdlaczkul 
Daw ti Bih sczustia, szcze li dast lipsze, 
jeno nam powidż, cy ne iszłu tady, 
cy nc i.szla lady daka bilahłowa, 
cy n e ncsla jonu na rukach sokoła? 
!szła joJla, iszla, koły ja tu joraw, 
koły ja lu joraw, pszenyczejku sijaw, 
a teper uż ja pszenyczejku zażaw. 
Stały Żydowe mdojku mclyty, 
radojku radyty, szczo maiit robyty; 
radojku wradyly, nazad sin wernuły. 
Iszcze Maty Biżia l10ru nc perejszła, 
stała jonu, stała chwylku spoczywaty, 
chwylku spo zywnty, Syna powywaty; 
stolo ij sin, staJo l1ałuzin1 kłaniaty, 

buczia i korinia, i wsiake stworiuia; 
lem sio ue klonyla proklata-j osyka, 
proklata-j osyka i proklato ternia. 
Proklata-j· osyka, bodoj-ce sia triasin 
do sudu sudnoho, do wilm wicznohol 
A proklato lcrnia, bodaj-es kołolo 
do sudu sudnoho, do wiku wicznohol 

<Sanockie) 

113 
Cy domu, donw, pan hospodariu? 
Nc Jnt\ ho, nc ma Iw clom.a, 
ni syna joho, nc J11ł\ ho! 

113. [J. F. Golovackij Narodnyja pes11i ... s. 11.} 

l <hałuzia -gałęzie) 

13 - Sanockie-Krośnieńskie 
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Oj, pojichaw win do Sudomhia 
sudy sudyty, sela rlilytyl. 
Nasadyly w'ny try sela lud'mi: 
Persze sełejko - starojki ludc, 
druhe sełejko - biły mołodcy, 

trete sełejko - kreczny pannoczki. 
Stnryi lude dla poradojki, 
biły mołodcy ta dla wijnojki, 
kreczny pannojki dla webiłeczka. 

(Sanockie, Sambor[akieJ> 

114 

A w Rymi, w Rym:i, w Jerusałymi, 
raduj sia, raduj sin, zemle: 
Syn nam sia Bożyj naroclyw! 
Biżaja Maty w połozi leżyt, 
w połozi łeżyt, Synojka rodyt. 
Syna wrodyla, w mori skupaln, 
w mori skupala, ) w ryzy powyła, 
w ryzy powyla,( do snu wl.ożyłn. 
Ta zyjijzło sia k nij sorok anheliw, 
sorok anJJełiw, clwanajciat popiw. 
Wzialy Synojka na Ardnf1 riku, 
na Arduń riku ho ochrcstyty. 
Stały ony tam knyhy czytaty, 
knyhy czytaty, im.ia hladaty 
Syna Bożoho a Najwyższoho. 
lmcnujmc ho ta swiatym Petrom. 
Biżajn Maty lo ue zlubyła, 
to nc zlubyła, nc dozwołyłn. 
Imonnjme ho ta swiatym Pawłom. 
Biżaja Maty to ne zlubyła, 
to ne zlubyła, n dozwołyła. 

Imenujmo ho Panmn Ncbesnym. 
Biżaja Mnty to izlu.byłn, 

to izlubyła i clozwołyłn! 
To izwołyla i błahosłow) łn. 

114. tJ. F. Golovackij Narodnyja pcsni ... s. 1 1.] 

1 (dilyty- dzi lić) 
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<Sanockie) 

115 

A na 'nych łukach, na 'nych szyrokich, 
jałyłuj, hej, jałyłuj, 
Ho spody Boże, pomyłuj! 
Hen, tam W ołosy cefkow muruut, 
oj, koło spodu kaminyczejkom, 
a w sercdyni derewiczejkom, 
a k werszcczkowi srihłom, zołotom. 

Wydiły my to panskii sluzy, 
skoro wwydily, panu powiły: 
Id'też wy, icl'te, \Vołochiw woźmite, 
Wołochiw woźmite, w temnyciu wsadite. 
W temJtyciu wsnditc, srihło zaberite, 
sribło, zoloto panu na słowu! 

<sanockie) 

Duchownemu <lub gospodarzowi: ) 

116 

Ej, czcrcz boru hulyłejskuju, 
jałyhtj, Ilospocly Boże, pomyluj! 

Tamże my lliżiat sanki-pysanki, 
a w tych snuoczkach try czerczykowe1 • 

Ta dcż pidetc san ki-pysnuki? 
Do Rarlyseła radu rndyty, 
radu radyty, Ditynu kstyty. 

Ta jakże wy ho naimcuujete? 
Ta necl1aj bude jej swiatyj Petro! 

Matinka Doża Lak no ]ubyła, 
tak ue lubyla i ue zwolyln. 

115. [J. F. Golovackij Narodnyja p~sni ... s. 12.] 
116. [J. F. Golovackij Narodnyja p~sni ... s. 13.] 

l <czerczykowe- mnisi) 
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Ej, czerez horu hałyłejskuju, 
jałyłuj itd.l 

Ta jakże wy ho naimenujete? 
Ta najże hude swiaty Pawłoi 

Matinka Boża <tak ne lubyła, 
tak ne !ubyła i ne zwołyła). 

Ej, czerez horu <hałyłejskuju, 
jałyłuj > itd. 2 

Ta jakże wy ho uaimenujcte? 
Ta na)że bude sam Jisns Chrystos! 

Matinka Boża ho tak zwolyła, 
ej-, tttlc »W6łyłtt i- tałt l12-lryła ~ 

117 

A w naszoho ho spod areńka, 
Bih jemu daw, 
llOspodareńka, na imia Wusyla, 
ta ne zawydujtc, myłyji hratia, 
po dworu jemu kałynowy mosty. 
Mostami chodyt sarn Bożyj Hospod', 
w prawyj ruczenci swiczeńku nosyt, 
tokmyt8 wołyki na try plużeńki, 
a 1m rik hudc czom na czotyre. 

A w naszeho hoapodarcńka, 
<Bih) itd. 
tokmyt korowy na try obory, 
a jałiwnyczok czom na ezotyre. 

A w naszoho hospodareńka, 
<Bih) itd. 

117. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 14.] 

l [Powtarza się trzy pierwsze zwrotki.] 
2 (Jw.] 
3 (toknlyt- przygotowuje, porządkuje] 
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tokmyt konyki na try stajenki, 
a żerebczyki czom na czotyre. 

A w naszoho hospodareńka, 
(Bib) itd. 
tokmyt oweczki ta na try strunki, 
a jarczatońka1 czom na czotyre. 

A w naszeho hospodareńka, 
(Bib) itd. 
tokmyt pc111ołońki ta w try riadińki, 

a paro]ki czom u czotyre. 

(Sanockie) 

118 

Oj, u~tnń, gazdo, la twcrdo ne spy, 
hcj2, daj Boże! 
Ta wyjdy-ż sobi na podwircczko, 
ta podywy sin w czystojc pole. 
A )w( czystym poli cbodyt ti JJospod', 
chodyt ti Hospod' po tych rileńkach, 
klade-ż ti woły n try plużcltki, 
a molodczyki ta u czotyre. 

Oj, ustań, gazdo, itd. 
kłade-ż ti klaczy w try boronońki, 
a żercbczyki ta w czotyre. 

Oj, usta:ń., gazdo, itd. 
kłade-ż stożcńki u try szarouki, 
szczyroje złoto ta u zotyre. 

Oj, ustań, gazdo, itd. 
klade korowki u try czeridki8, 

a jałownyczok ta u czotyrc. 

118. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 15.) 

1 [ja:rczatońka, lu.b: ja]h[czatońka- jagnięta) 

~ [W druku: "goj", tj. hoj.] 
3 [W rkp. pod "ri" dopisane jest e.] 
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Oj, ustań, gazdo, itd. 
kłade hdżołońki u try ławońki, 
a perwinczyki1 ta u czotyre. 

Oj, ustań, gazdo, itd. 
klade·ż ti srybło u try bodnońki2, 
szczyroje złoto ta u czotyre. 

Oj, ustań, gazdo, itd. 
kłade-ż ruhłyki u try szkatuły, 
a czerwinczyki ta u czotyre. 

(Sanockie) 

119 
IIospodare:ńku, hospodyno:ńku, 

hoj, daj Boże! 
Uospodynońku, na imia \Vasylu! 
Pokaży łyczko t~ w okoniczko, 
n z okoniczka na podwi'reczko. 
W tchc na dwori railist' Bożaja: 
wsi-ż ti bia korowki ta potely.ły, 
a wsc-ż byczeczki połoweńkii, 
połoweńkii, żowtorohyi. 

Ilospodnrertktl itd. 
wsi-ż ti sin klaczki pożerebyły, 
a wse konyki worOJJeńkii, 
woroneńkii, ]Jiłokopyty, 

biłokopyty, zoło tohrywy. 

liospodareńku itd. 
wsi-ż ty sin oweczki ta pokotyły. 
ta pokotyly, poblyzny zyly, 
a wsc baraney łajstc:ńkii3, 

JajRtcnkii, kruhorohyi. 

J[ogpodardt:ku itrl. 
wsi-ż ti sin br.zyłki ta poroiły, 
ta poroily, poparoily. 

119. [J. P. Golovackij Narodnyja pesni ... a. 15.] 

l [W rkp. pod ,.wi" dopisane jest c.] 
2 [hodnońki -beczki) 
3 (łajsteńkii -loiste>; [lepiej: czarniutkie] 



Temuż: 

Temuż: 

199 

(Sanok, Sambor) 

120' 

· Czyj-że to płużok najransze wyjezow? 
Oj, daj Boże! 
W asylyw plużok najransze wyjszow. 
Sam myłyj Hospod' wołyki honyt, 

e 
Preczysta Diwa jistońki nosyt, 
a swiatyj Petro za pluhom chodyt. 
Jistońki nosyt, wse Boba prosyt: 
Oj, rody, Boże, żyto, pszenyciu, 
żyto, pszenyciu, wsioku pasznyciu. 
Bude pszenyczka Bobu na chwału, 
Bobu na chwalu, ludiom na daru, 
budut żenczyki wse mołodczyki, 
hudut wołońki jak powozońki, 
budut kopońki jako zwizdońki, 
budut snopońki jak droben dożdżyk, 
budut wozyty, w stohy stożyty, 
a w szyr' szyryty, a w wyś wysytyl. 
A na werszeczku syw sokił sydyt, 
syw sokił sydyt, w more sia dywyt, 
w more sia dywyt, rybońku łowyt, 
rybońku łowyt hospodarewi, 
hospodarewi na weczerońku, 
hospodarewi i hospodynońci, 
hospodynońci i wsij czeladońci. 

121 
A w czystym poli, błyśko doroby, 
oj, daj Boże, 
oret mi płużok czetwirnyczkoju1, 

· B . 'k 11 k' l zycz, oze, na r1 szesttrnycz OJU 

A wse wołyki - wse połowyi, 
a w nich rożeńki wse zołot)'i, 

120. [J. F. Golovackij Narodn.yja p63ni ... s. 16.] 
121. [J. F. Golovackij Narodn.yja pesni ... s. 17.] 

l (wysyty- wysoczyć się, wzrastać) 
1 (czetwirnyczkoju [pod i dopisał Kolberg e]- czwórką) 
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a wolowody wse szowkowyi, 
na nich jaremcy wse tysowyi, 

o 
na nich anipoczki wse kidrowyi, 
a zanisoczki wse midianyi. 

Ta wyjszła id nim Bożaja Maty, 
ta iskazała: Orit-żc, synki, 
a zdowha nywki\ a zclribna skibki! 

Ta posijcmo my jam pszcnyciu, 
ta wrodyt-że siu szczo stehło - srebro, 
szczo steblo- srebro, zolotyj kołos2 • 

Zhcrcmo żency - diw ki panianki, 
a posilnyczki - clJłopcy mołodcy, 

a kładilnyczki- sercdny lude, 
a poradnyczki - staryi lude. 

Nakłademo-i kip jak na nehi zwizd, 
stanc hospodar mcży kopami 
jak jasen misiać meży zwizdami. 

Zbcrcmo wozy ta w try obozy, 
zwezcm pszcnyciu w hospodarske humno. 

Nakła1emo-ż3 ij n w try styrtoczki, 
a w try styrtoczki, a w try riadoczki. 

Oj, iskłademo a w snip' szyroko, 
a w spid szyroko, a w werch wysoko. 

Taj zawcrszymo syw sokoloitkom, 
syw sokił sydyt, daleko wydyt, 
oj, wyclyt-że win czystojc pole, 
czystoje pole, synt>je rnore. 

1 (zdowha nywki- w podłuż niwy) 
2 (lub: [szczo stehło- srebro,] szczo kołoso- zołoto) 
8 (W druku: "isklademo-z".] 
4 (W druku: "v spad", tj. w spid.] 
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[Sanok, Sambor] 

122 

Hordyj ta pysznyj pau hospodariu, 
oj, <laj Boże! 
Pan hospodar in, na imia W asy lu, 
oj, zhorda sobi bn-j poczynnjesz, 
ponad Cholinie konykom hrajcsz. 
Chotyńcy rnowiat: To uasz pau jide. 
A wdowa mowyt: To m.ij syn jide. 
Po czymżeś jeho, n nc, spiznala? 
Po koszulcnci, po biłym koniu; 
na nim koszula jak bił biłeńka, 
jak bił biłeiika, jak lyst toneńka. 
De wona prana? W kraju dunaju. 
A de kruczcna? Koniu w kopyti. 
De w'na suszcna? W turia na rozi. 
De w'na taczaJJa? W Lwowi na stoli, 
w Lwowi na stoH, ta u kostieli. 
Czym w'na taczana? Wynnym jablyczkom, 
winnym jnblyczkom, zolotym prjannyezkom. 

(Sanockie) 

123 
Oj, dolyw, doływ, doływ lużeńki, 
oj, daj Boże! 
Idut dolyw nimi hy~try riczeńki. 
Oj, plyne-ż, plync rajskoje drcwce, 
rajskoje drewcc z troma werszeczki. 
W odnym werszcczku syw sokołońko, 
w drul1ym wcrszcczku sywa kunońka, 
w trctim werszcczku syw łastowlala. 
Oj, nc je-ż toto syw sokolońko, 
ale je-ż toto hospodareńko; 
oj, nc je-ż toto syw a k:unońka, 
ale je-ż toto ba-j huzdyncńka; 
oj, ne je-ż toto syw lastowlata, 
ale je-ż toto j ej(i J d ytiata. 

122. [J. F. Golovackij N arodny ja pJsni ... s. l 8.] 
123. [J. F. Golovackij Narodn)ja pJsni . .. s. 30.] 
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124 
Na swiatyj wcczer, na weczereńku, 
oj, daj Boże, 
chodyt hospodar sam po switłyci, 

stnwyt stolcńki u try rindońki, 
klndc obrusy wse szowkowyi, 

kłndc sklanycy wsc zołotyi, 

kłnde tariłcy wse 6rybenyi, 
klade nożyki wse slłllanyi, 

prosyt Bożeńka na weczereńku. 
W jedno wikonce dwityt mn sonce, 
w d1:uhc wikonce ta jascn misiac, 
jasny; zo1:y swiliat w około. 
Po~aflyw Bolm J>osered stola, 
Swiatu Proczystu pry drultim stoli, 
u~i swiutyi nu wkoło nci. 
Pryjmaje Bolw z<"lcnym wynom, 
SwiaLu Preczy~tu sołocllcim medom, 
usi swiatyi Rzmnuow horiwkow. 

12 

A w CZ}t•t}ln poly, Lłyźko doroby, 
oj, daj Boże, 
stoit hruszl'czkn pi<lmurowana. 
Z toji hmsz!'czki wpala roHycia, 
wpałn rosycin na rnurawyciu, 
n z murawycy ~talu kyt·nycia, 
a w ty kyr11yci Ilospod' Hia kupłel, 
!Ioopncl sin kuple iz swint} rn PcLt·om. 
Po kupuuiczk.u percrcklysia. 
Skazaw Hih PeLru, szczo zcmla bilszn2

, 

a PcLro każe, szczo nebo hilsze. 
Skaznw Bih Pctru: Nr pcrcczmo sin, 
aj zyszlim sobi dwu, Lry nnhely, 
ta naj zm.irinjut ucho i zcmlu! 

124. [J. F. Golovaekij Narodr~yja pesni ... s. 31.] 
125. [J. F. Golovackij Narodnyja pomi ... s. 31.] 

1 (kuple- kąpie) 

a (bilsza - większa) 

• 
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Ta izłetiły dwa, try anhely, 
oj, ta zmiryły ncbo i zemlu. 
Czym ncho roenszc? Wsiudy riwneńke, 
wsiudy rhvncńke, ta zwizdianeńkc. 
Czym zemla bilsze? Hory-j, dołyny, 
hory-j, dołyuy, ta-j połonyny. 
Ot, wydysz, Petre, szczo twoja krywda, 
szczo twoja krywda, n Boża prawda. 

126 

Oj, łasliwońka ta prylitajc, 
oj, daj Boże, 
hospodareńka ta prohudżajc: 
Oj, ustań, ustań, hospodarcńku, 
pobudy swoju usiu czeladoń.ku, 
ta piszły-że ich po ohoroltkach, 
cy sin korowki ta potełyły? 
Ta piszły-że ich ta po stajenkach, 
cy sin kobyłki pożerehyły? 
Ta piszly ich po nowych chliwciach, 
cy sin owcc:.~ki ta pokotyły? 
A sam si pidy po pasiczeńkach, 

cy ty sin hczoły ta porojiły 
ta porojiły, poparojiły? 

127 

A w czystym poli, hłyźko dorohy, 
oj, daj Boże, 
stojat narnety hily, sziwkowy, 
a w tych namctach wse hromndowe 
rndońku radiat. l oby wradyły! 
Oj, ne sprawiujmo na żony szuby, 
na żon) szuhy, na doczki złoto, 
ale sprawlnjmo midi~my czowna, 
midiany czownu, srihnyi wesla, 
ta puskajmo sin kraja dunajn. 

126. [J. F. Gi:.lovackij Narodnyja pcsn.i ... s. 32.] 
127. [J. F. Golovackij Narodnyja pćsni ... s. 33.] 
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Czujemoż my tam dobroho pana, 
dobroho pana, ta pana Petra, 
szczo platyt dobre za zaslużeńku: 
oj, daje na rik po sto czerwonych, 
po konykowy, po worouomu, 
po żupanowi, po kitajewu, 
po jasnyj strilci, po choroszyj diwci. 

<z Sanockiego) 

Pożegnanie z gospodarzem: 

128 
Bucl'-że nam zdoriw, pane hospodariu! 
Cy czujesz? 
Diak'eme tobi za koladojku, 
za koladojku, za newelyczku, 
dajże jej, Boże, sczastia, zdorowia, 
iz twoim domom, iz mylym Bohom. 

(Sanockie) 

[Pożegnanie z gospodarzem:] 

129 

Zystawaj ztloryw, pane hospodar, zystawaj, 
iz mylym Bohom, iz swoim dworom. 
Od ril do rokn, z nyni. do wika! 
Dajże wam, llożo, sywoho konił1 maty, 
dajżc wam, Boże, ehodyty po meży, kopy rachowaty, 
kopy pasznysty, snopy riasnysty; 
kiwko zwizdońkiw, tiwko1 kopońkiw, 

daj, Bożt>, scznstia, zdorowia w tym dornit 

Sanockie, Sambor(skio] 

Tejże [tj. gospodyni:]2 

130 
Dolow my, dołow, tam cerkwa kamianna, 
jalyluj, hrj, jalyłuj, 

128. [J. F. Golovackij Naroclnyja pesni ... s. 35.1 
129. [J. F. Golovackij Naro1lnyja pesni ... s. 35.] 
130. [J, F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 41.] 

1 <kiwko ... tiwko- ile ... tyle) 
1 [W dntku kilka poprzednich pieśni dla gospodyni" pochodzi z Kołomyje• 

kiego.] 
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Hospody Boże, pomyhtj. 
Sidyt u nij, sidyt ta Panna Najswiatsza, 
Synojka kołysze, na papery pysze, 
na papery pysze, postojku blade, 
postu wcłykoho; sim ncdil joho. 
Ej, kto to zpostyt, a po szczyrosty, 
hudc jomu carstwo j-otworeno, 
carstwo wtworeno, a pekło zamkneno. 

Dolow my, dolow, <tam cerkwa kamiamta, 
jałyhtj > i t d. 
postu Pctrowoho, je sztyry nedil joho itd. 

<Dołow my, > (dolow, tam cerkwa kamianna, 
jalyłuj itd.J 
postu Makowoho, je dwi nedil joho itd. 

Dolow my, dolow, tam cerkwia kamiruma, 
sidyt u nij, siclyt Nnjswiatsza P:mna, 
Synortka kołysze, na papery pysze, 
na papery pysze, postojku hlade; 
postu Rizclwiannoho, je szist' nedil joho. 
Ej, kto ho zpostyt, ta po szczyrosty, 
hucle jomu carstwo j-otworeno, 
carstwo wtworeno, n peklo zamku no. 

<Sanok, Sombor) 

131 

Ej, po pid Beskid, po piel zcleny, 
syuia mhla, ]J('j, synia mllłn 
po połonyni polchla l 
Tarntady l eży t dnwna st('żejka, 
tow steżkow iszly try czcrnyczejki. 
Oj, jedna iHzla, swiaty krost nesln, 
a druha iszla, dwi swiezy nesla, 
a treta iszlu, Swiutu Trojcu ncsla. 
I strityła ich Matinka Diżn: 
de-ste huwaly, try ('zemyczejki, 
de-ste huwnly, szczo-ste slychalyl? 

131. [J. F. Golovackij Narodnyja pifsni ... s. 42.] 

l [W druku: "sly8ali", tj . sł ysza ł y.] 
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Były-sme w Rymi, w J erusałymi, 
tam sin rozłuczn't dl.ł.sza od tiła, 
dusza do ncba, tiło do zemJi. 
Czest' Bohu, sława z na~zoho słowa, 
Bohu na chwału, ludiem na sławul 

132 

A w Rymi, w Rym.i, w Jerusnłymi, 
raduj sin, raduj sia, zetnie, 
Syn nam sin Boży narodyw! 
Zol'cjki zol'iat, swiczejki horiat, 
dzwonojki dzwonint, służbojki stojat, 
Bożaja Maty w połozi łeżyt, 
w połozi łcżyt, syna powywa't. 
A w polu, w polu dwa jawol'ojki, 
a w raju, w raju an.hcly hrajLLt, 
na jaworo{Lkach sut retiazojki, 
na rctiuzojkach kolysunojki, 
w koly~anojci Biż1•je Dytia. 
Kołysała ho Biżaja Maty, 
ej, kołysała, twenlo znsnuła. 
Pry)etily k ncj wirłowe1 ptasy, 
połetily z nim aż na nebesa: 
nam hnde ałużlm, a Bolm duszka. 

<Snnockie) 

Tejże (tj. wdowieJ: · 

133 

Oj, w raju, w raju auhely l1raiit, 
jałyłuj, hej, jalyluj, 
Ilospody Hoże, pomyluj l 
Lem Kwiaty Petl'O tako i ne braje, 
bo joho maty aż na dni w pekl.i. 
Pozwiduj że sia, ta·j ijwiaty Pctre, 
ta-j swiaty Pet=e, swojej maticzki, 
cy syla dała wo lmin Boże? 

132. [J. F. Golovnckij Naroclnyja pesni ... s. 42.] 
133. [J. F. Golovackij Narodnyja pifsni ... s. 41.] 

l <wirłowe- ody) 
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Ej, ja ne dała, lem piw powism.al, 
lem piw powisma, piw płoskinnoho2. 
Składuj-że ty ich do wołokencia, 
podaj-że ty ich na dno do pekła, 
oj, stane ona sin toho chapaty. 
Podaw-że Pctro na dno do pckłn, 
stała ona !'in toho chapaty; 
stały sin na niu duszki wiszaty, 
stała sin ona otripowaty: 
Ej, het'te, het'tc, bo wy ne dały, 
bo wy nc <lały wo imia Boże! 
Swiaty Petro staw, tiażko zapłakaw: 
Ej, mnty-ż moja, ta-j proklatujai 
Ne tworyłaś dobri, ta jnż i nc budcsz; 
n e wyjszła-ś s pckla , ta-j jnż n e wy jdcsz. 

(Sanockie> 

134 

Ej, wcrch Hcskida, wcrch zclenoho, 
synia mhla, ej, synia mhła 
połonynojki zalchla! 
Chodyt wdowojka, hladu't synojka, 
ej, stricza't jei switłc snnejko. 
Bih, pomuhaj Bih, Hwitlc soncjko! 
Boże daj zdorowia, bidna wdowycel 
A ty, soncjko. ja8ucjko switysz, 
jasnejko switysz, daleko wydysz, 
cy-ś nc wydało moho synojka, 
mo ho synojku, rj, I wanojka? 
Nit, nc wydało, nit, nc słycbalo 
twoho synojka, ej, Iwanojka. 

Oj, piszla ona dale steżcjkow, 
stricza't-żc jei jascn mi"iaczok. 
Bili, pomnllłlj Bih, jascn misiaczo1.! 
Boże, dnj zdorowia, bidna wdowy<'e! 
A ty, misiElczku, wysoko switysz, 
wysoko switysz, daleko wydysz, 

134. [J. F. Golovackij Narod11yja pemi ... s. 43.] 

1 [powismo- pasmo (z..v6j) przędzy, nici] 
2 (płoskinnoj - konopny] 
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cy-ś ty ne wydaw moho synojka, 
moho synojka, ej, lwanojka? 
Nit, ja ne wydaw, nit, ja ne słychaw 
twoho synojka, ej, Iwanojka. 

Oj, piszła ona dale steżejkow, 
stricza't-że jei jasna zirnyczka. 
Bib, pornahaj Bil1, jasna zirnyczka! 
Boże daj zdorowia, bidna wdowycel 
A ty, zirnyczko, wysoko schodysz, 
wysoko schodysz, daleko wydysz, 
cy-ś ne wydała moho synojka, 
moho synojka, ej, Iwanojka? 
Oj, ja wydała, oj, ja słychula 
twoho synojka, oj, Iwanojka. 
Jemu swatko'\\< e- w lisi p taczkowe, 
jemu muzyki- w lisi słowiki , 

jemu żinojka- drilma ryl>ojka, 
jemu clru:i.yna- w wodi lozyna. 

Temuż [tj. parobkowi]: 

135 

Sanockie 

A tam na lukach, na ban 6Zyrokich, 
tamże my l1oryt temuwyj olmyk, 
sam molod, r>j, sam mołod, 
snm mołoclcjki na konyczejkn, sarn mołod! 
Koł' ohnia chodyt szyrokij tanec, 
a w tancy chodyt kniahnia Iwanko, 
1111 llołowojci sokola nosyt, 
w pt·awyj ruczejci kunyczka wodyt, 
w liwyj mczl'jci lmscwki nosyt. 
Nichto nc wycllw, .lcrn pauski sluzy; 
skoro wwiclily, panu dopowiły: 
Oj, id'te, id'tc, Iwanka zwiozyte, 
Iwanka zwiazytc, tu ho pryweclytc, 
sokolojka pust'tc cło sokiwnycy, 
husowki szruuJ·'te do lmscwnycy1, 

kunyczka wAtawto clo kinnyczejki, 
Iwunkn wsacl'te do tcrrmyczcjki. 

135. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 57.] 

1 [huscwnyca -pudlo na gęśl e l 
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Sokołyk kwilyt, hołowojki hocze, 
husewki hraut, lwanka spomynaut, 
konyczok hrebe, do pola chocze, 
Iwanko płacze, do myłejkoi chocze. 

136 

W hospodarojkn n try synowe, 
synowe, synowe moi, 
wytiazejkowe sławnyil 
Mały w'ny riłojku ne mirianuju 
ani oranu, ani sijanu. 
Miriały jeji kopijejkami, 
orały jeji, ta szabelkami, 
sijały na nij jaru pszynojku, 
woJoczyły joji trusowym porom. 
Stała pszynojka jako stinojka, 
stały kopojki jnk w ncbi zwizdojki, 
jidut wozojki jako chmru:ojki, 
stało lmm nco jak jasno sonejce, 
idut zmłockowe - samy hnzdowe, 
a szczynintoczki-to paniatoczki; 
oj, szczo kopojka -to kołodojka, 
szczo kołodojka- to tysiaczejka. 

137 

W czystejkim polu, w bołoniczojku, 
na koniu, hej, na koniu, 
na konyczejku, na woronejkim, na koniu! 
Tamże my stoit zaborodojka, 
w zahorodojci czereszenojka, 
tamtady łeżyt z dawna steżejk.a, 
tamtady jichaw panec mołodec, 
nawemuw konia k'zahorodojci, 
a iszcze błyższe k'czereszenojci. 
Wyłomyw sobi kwitku hałuzku, 
ta-j si pryłożyw k'swojomu łyczku: 

136. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 57.] 
137. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 58.] 

14 - Sanockie-Krośnieńskie 
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Koby, Bożejku, take łyczejko, 
take łyczejko jak tot kwitojko, 
pojichaw by ja precz na Podila, 
polubyw by ja try myłejkii: 
Jedna myłejka -biła wdowojka, 
druha myłejka - szczo mużia maje, 
tretia myłejka- krasna diwojka. 
Biła wdowojka- to nezdorowia, 
szczo muża maje - to bezhołowia, 
krasna diwojka - to riwna moja, 
to riwna moja, wesila moje. 

138 

Z za onoj hory, z zn wysokoi, 
ej, paue, ej, pane nasz, 
bud'-że ty łaskaw na nas! 

Wydny my wyehodyt owee kerdełec, 
na pered owec biłyj mołodec, 
na tym mołodcy siraja huńka, 
a powerch buńki sut try tnibojki: 
Jedna trubojka - ta zołotaja, 
druha truhojka- ta midianaja, 
tretia tru.bojka - ta jaworowa. 
Jak si zatrubiu na zołotujn, 
pide my hołos po pid nebesach. 
Jak si zatrubiu na midianuju, 
pide my holos po midianyni, 
po roidiunyni, po wsemu switu, 
po wsem switu, )po< hiłym cwitu. 
Jak si zatrubiu llll jaworowu, 
pide my hołos po wsich dołynach, 
po wsich dllłynuch, po jaworynach. 
Ej, hrajte, hrajtc, ue perestawajte, 
tu pohrajeme, dale pideme; 
nej że to bude na czest', na chwału 
Bohu myłomu i tomu, szczo je w tym domu, 
jak najbilszomu, tak najmenszomul 

138. [J, F. Golovaekij Narodnyja plsni ... s. 59.] 
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(Sanockie) 

139 
A cy doma 'ate zialiowe moi? 
Ziatiowe, ziatiowe·ż moi, 
tych dewiat' ziatiw, ziatiowel 

Ej, doma, doma, u masztarnf sut, 
u masztarni sut, konyczki czeszut. 
Pod'mc lem my k nim, koladnyczkowe, 
my koladnyczkowe - dobry ludkowe, 
a czcj nam dadut po konyczkowi, 
po konyczkowi, po srybnyj hrywi. 

140 

A cy doma 'stc synowe moi? 
Synowe, synowe moi, 
ty dewiat' syniw, synowe! 

(Sanoclde) 

Oj, doma; domu, na pełewny sut, 
na pełewni sut, złoticzko wijut. 

Pod'me Iem my k nim, koladuyczkowe, 
my koladuyczkowe - dobry ludkowe, 
a czcj uam dadut po w'iaczci1 złota, 

po w'iaczci złota, po (lukatowi. 

(Snnookie) 

141 
A cy doma 'ste, newisty moi? 
Ncwisty, newisty moi, 
tych dewiat' newisty, newisty! 
Oj, doma, doma, u switłojci sut, 
wo switłojci sut. rubk:i kaczaut. 

139. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 70.] 
140. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 70.] 
141. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 71.] 

1 [w'iaczka- szufla używana przy wianiu zboża] 
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Oj, chod'me-że my, chod'me my do nich, 
może nam dadut choc po jednomu. 
Ony nam dały, my podiakowały. 

(Sanockie) 

142 
Ej, w poli, w poli, w czystejkim poli, 
hej, woły, hej, sywejkii, hej, woły! 
Tamże mi stoit zahorodojka, 
w tyj zahorodojci nowa switłojka. 
A w tyj switłojci okruhłyj stołyk, 
pry nim mi sidyt pan pcrcmyślnyj, 
pcrlld nint plaszc1 molode panin. 

Na tym panintf rudaja suknia, 
na nożcjkach ma't sznurowany bitki, 
nA boczejknch mn't kownnyj pojas, 

na tym pojasf żowty retidki, 
a na tych retiaźkoch zołoty kluczy, 
na holowi ma't pawianyj winok, 
na ruczcjci ma't zolotyj perstinok. 

Rudajn suknia izbu zamilat', 
szncrowany bitki zemłycu toczat, 
kowany pojas boczki pidperat, 
pawianyj winok hrcz witru szumyt, 
zolotyj perstinok hrez ohnia horyt. 

A nasz panojko z wijny pryjichaw, 
z wijny, z wijnojki, z uhorskoj storonojki. 
Pozjiżdżały sia k'niomu panowe, 
k'niomu panowe, joho bratowe, 
stały sia joho wywidowaty: 

Szczo tmn dobroho w Uluoch słychaty? 
Dobri slyszano, ho już poorano, 
już poorano, złotom zasiano, 
pawinnym percom zawołoczeno, 
zolotym meczom zahorożdeno2• 

142. [J. F. Golovackij Narodnyja p~sni ... s. 71.] 

l (plnsze- tańczy, pląsa) 
2 [Tak w rkp. i w druku.] 
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143 

Ej, w poli, w poli, w czystejkim poli, 
hej, woły, (hej, sywejkii, hej, woły)! 
Tamże mi stoit zahorodojka, 
w tyj zahorodci krasna diwojka 
sadoozok sadyła, Bohu sia mołyła: 
Rosty, sadojku, tonko, wysoko, 
tonko, wysoko, w kor:i:niu hłuhokol 
Iszow koło nej mołodyj panycz: 
Bih, pomahaj Bih, krasna diwojko! 
W'na sia to zlahła, nycz mu ne rekła, 
owin sia schopyw, szabełku wychopyw, 
wystynaw sadok, sadok wyszniowyj, 
sa dok wyszniowyj i czereszniowyj. 
Jakże ja budu doma powidaty? 
Pawidałaby ja, że buria była, 
że buria była, sadok razburyła. 
Bury ne było, tepłejko było. 

Sanockie 

144 

Oj, pry łużejku, pry bereżejku, 
kalyno, hej, kałyno, 
czom tebe woda pidmyla? 

Tarotady łeżyt z dawna steżejka; 
na kałynojci syw sokołojko, 
a tow steżejkow ide diwojka: 
Bih, pomal1aj Bih, syw sokoJojkol 

Bodaj zdorowa, krasna diwojko l 
Krasna diwojko, pod' ty za menel 
Oj, maju-że ja try hrady biły: 

w jednym hradojku samy budeme, 
w druhym hradojku jara pszenyczka. 
w tretim hradojku zełene wyno. 

143. [J. F. Golovackij Narodnyja plsni ... s. 72.] 
144. [J. F. Golovackij Narodnyja plsni ... s. 73.) 
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Oj, żeby ty maw try hrady biły, 
ne sidyw by ty na kałynojci, 
lem by ty sidiw u hradu biłym. 

Oj, żeby ty maw try hrady biły, 
ne dziobaw-by ty na łuzi pisok, 
lem by ty dziobaw jam pszenyczku. 

Oj, żeby ty maw try htady biły, 
ne pyw-by ty si łuhowu wodu, 
lem by ty si pyw zełenc wyno. 

Sanockie 

145 
Prała diwojka chusty na łedu, 
na ledu, hej, na lodu, na polcdycy, 
na studcncjkij wodycyt 
Pryjszow do nei krasnyj mołodec: 
Bih, pomahaj Bili, krasna diwojko l 
Boże, daj zdorowia, krasnyj mołodcze! 
Ja ti, diwojko, chusty rozmeczu. 
Jak ty rozczeszcsz1, ja si pozberaii, 
Ja ti, diwojko, prajnyk8 zawetżu. 

Jak ty zawerżcsz, a ja si najdu. 
Ja ti, diwojko, wodu wyliju. 
Jak ty wylijesz, a ja ne zmcrznu. 
A ja sia s tobou, diwcza, ożeniu. 
Jak sia ożenysz, ja za tia pidu. 

Sanockie 

146 
Prała diwojka chnsty na ledu, 
na lcdu, hej, na ledu, na polednycy, 
na studeńkij wodycyt 
Chustoczku prała, perstcń zhubyła: 

145. [J. F. Golovackij Narodnyja plsni ... s. 73.] 
146. [J. F. Golovackij Narodflyja plmi ... s. 74.) 

1 [Tak w druku i w rkp. Kolberga; zamiast: rozmeczesz.] 
1 [prajnyk -kijanka] t 
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Pod'-że, batejku, perstenec1 najdyl 
Batejko piszow, persteń2 ne najszow. 

Prała diwojka chusty (na lodu, 
na ledu) itd. 
Pid'-że, mamajko, (perstenec najdyl 
Mamajka piszla, persteiL ne najszłas). 

Prała diwojka chusty (na ledu, 
na ledu), itd. 
Pid'-że, myłejkij, perstenec najdyl 
Myłejkij piszow, porstenec1 najszow. 
Lipszy mylojkij jak brat ridnejkij. 

Sanockie 

147 

Zbyrała diwojka żowty jabłojkn, 
żowtaja, ej, żowtnja jabłyń 
żowty jnbłoczka zrodyła. 

Sterelua-że ich krasna diwojka. 

Pryjszow do neji batejko jei: 
Daj mi, diwojko, z jedno jablojkol 
Aho mi ho daj, nbo mi prodaj! 
Ani ti ne dam, ani ne prodam. 

Pryjszła do ncji mamojka jeji: 
Daj rui, diwojko, z jedno jabłojko! 
Aho mi ho daj, abo mi prodaj! 
Ani ti ne dam, ani ne prodam. 

Pryjszow do neji brulejko jeji: 
Daj mi, scstryczko, z jedno jnbłojko! 
Abo mi ho daj, abo mi p-rodaj l 
Ani ti no dam, ani no prodam. 

147. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 74.] 

1 [W rkp. Kolberga: ,.perestencc"; podobnie w następnej zwrotce.] 
1 [W rkp. Kolberga: ,.pcresteń"; podobnie w następnej zwrotce.] 
8 <W tenże spos6h:) bratejku, sostrojko )itd.( 
' [W rkp • .,perestenec" poprawił Kolberg na ,.perstenec" .] 
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Pryjszow do neji myleńkij jeji: 
Daj mi, myłejka, z jedno jabłojkol 
Aho mi ho daj, abo mi prodajl 
Ani ti ne dam, ani ne prodam. 

Ty si, myłejki, ne roby smich, 
naber' si ciły mich. 
Lipazy myłejky jak brat ridnejki. 

148 

Pasło czndejko bile stadejko 
pid borom, ej, pid borom, 
pid zełenejkirn, pid mołodejkim jaworom! 
Stadejko pasło, szytiezko szyło, 

szytiezko szyło, stado zhuhyło. 
Pidy, tatcejku, stada hladatyl 
Tatcejko piszow, stado ne najszow. 

[Pnsło czndejko bile stadejko ... itd.) 
Pidy, mamcejko, stada hladatyl 
Mamojka piszla, staua ne najszła. 

[Pasło czadcjko biłe stadejko ... itd.] 
Pidy, bratcejku, stada hladatyl 
Bratcejko piszow, stado ne nnjszow. 

Pasło czadejko bile stadejko 
(pid borom... itd.) 
Stadejko pasło, szyticzko szyło, 

szyticzko szyło, stado zhuhyło. 
Pidy, myłejkij, stado hladatyl 
Miłejkij piszow, stadojko najszow. 
Lipszy myłejki jak brat ridnejki. 

148. [J. F. Golovackij Narodnyja p6sni ... s. 75.) 
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149 

Ej, w poli, w poli, w czystejkim polu, 
a w nei, a w mołodejkij, a w nejil 
Tamże my stoit nowa zahorodojka, 
a w tyj zahorodojci szowkowa trawka. 
2ała jej, żała, krasna diwojka. 

Koło zahorodojku dawna steżejka, 
steżejkow iszły try kisczykowel, 
try kisczykowe, mołodczykowe: 
Zj[i]dnajte my sia trawku skosyty, 
traw ku skosyty, na kupu znosyty, 
ta ja wam budu doroho płatyty. 

J ednomu bude pawiany winok, 
druhomu bude zoloty perstinok, 
tretiomu bucle sama mołoda, 
sama moloda jako jahoda. 

150 

Cy doma jeste, pan hospodariu? 
Cy czujesz, cy horazdejko, moje serdejko, nocziujesz? 
Oj, doma, doma za stołom sidżu, 
za stołom sidżu, 1;troszyki liczu. 
Cz'jeme my w tebe krasnu diwojku, 
krasnu diwojku u zełenym winojku. 
Rady by my jeji zobJadowaty, 
zohladowaty i z sobow wziaty, 
i z sobow wzinty, ta-j podiakowaty. 

149. [J. F. Golovackij Narodnyja plsni ... s. 76.] 
150. [J. F. Golovackij Narodnyja p~sni ... s. 76.] 

l (kisczykowc- kosiarze) 
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151 

Posijała lenku na zahumenku, 
a w neji, a w neji, a w mołodojkij, a w neji 
łenyk sia ne wrodyw, lem konopewka, 
na tych konopowkach zołota riasa. 
OhdziobujuL my jei dribny ptaczkowe, 
obhaniały jei try syrotojki. 
Isze-ho, he-he, dribny ptaczkowe, 
ne obdziohujte zołotu riasu! 

Ej, bo my m'eme lutu maozohu, 
ta w'na nas :1pałyt na dribny popełec, 
ona nas posije w zahorodojci, 
ta z nas sin wrodyt trojako zila. 
Persze ziliozko- biżderewoczok1, 

druhe ziliczko - krutaja min La, 
trete ziliczko - zełen barwinek. 
Diżderewoczok - diwkam do kisoczok2, 

krutaja miata - chłopcim za szapiata, 
zełcn barwinok - diwczatym na winok. 

152 

A w llsi, w lisi, w hukowynojci, 
cy czujesz, hej, czujesz, moje serdejko, cy czujesz? 
Tam-że my kukała sywa zazułejka, 
wysłuchała jei krasna diwojka: 
Ej, kohy ja mała jasnu szabewku, 
wystynala-by ja lis-bukowynu, 
lis-hukowynu, wszytkujaly~u. 
1:ebym pojmała sywu zazułejku, 
pustyła-b' jei do swoho sadojka, 
żeby ona my ranojko kukała, 
ranejko kukała, hazdu zobudżała: 
\'('stali, hnzdo, bo1:e, biły deń na dwore, 

151. [J. F. Golovackij Narodnyja posni ..• s. 77.] 
152. [J, F. Golovaekij Narodnyja plsni ... s. 77.] 

1 (biżderewoczok- boże drzewko) 
1 (do kisoczok- do kos, warkoczy) 
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wstań wołojkom daty, czas pijty oraty, 
czas pijty oraty czornu zemłyczku, 
czornu zerołyczku na jaru pszenyczku, 
na jaru pszenyczku, na ozyme żytcel 
Bude tam stohewee - same trostowe, 
budut kołosojki-jako byłynojki, 
budut tam żency- samy mołodcy, 
a wiazalnyczki- samy mołodczykil, 
Budut snopojki jak na nebi zwizdojki, 
budut stobojki jako horojki, 
budut wozojki jak czorny chmarojki, 
zwezut ony, zwezut, z pola do stodoły. 

153 

Kukała zazula w seli, w sadojku, 
swytaje, oj, swytajo, 
rano, ranejko, switło sonejko schodżajel 
W soli, w sadojku, ne mała kwitojku, 
stała sia tomyty, de ma't hnizdo wyty: 
Wyła bym ho, wyła, w lisi, pry dorozi, 
w lisi, pry dorozi, ta na liszczynojci; 
liszczynojku ruszyt, hnizdo rozpotruszyt, 
hu.izdo rozpotruszyt, dity mj ohłuszyt. 

Kukała zaznla w seli, (w sadojku, 
swytaje ... ) itd. 
Wyłabym ho, wyła, pry poticzejku2, 

pry poticzejku, na sitnyczejku8• 

Wodycin pryjde, hnizdo zahere, 
hnizdo my zahere, mene osyrotyt. 

(Kukała zazula w seli, w sadojku, 
swytaje ... itd.) 
Budu ho wyty na wysznim sadojku, 
na wysznim sadojku, aż na werszejku. 

153. [J. F. Golovackij Narodr"Yja pi!sni ... s. 78.] 

1 [Zamiast: mołodyczki.] 
1 (pry poticzejku -przy potoku) 
8 [na sitnyczejku -na sitowiu] 

• 
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Ta ja si budu rano kukaty, 
1·ano kukaty, hazdu zobudżaty: 

Wstawaj, hazdo, hore, biły doń na dworc! 
Stała tj sin radist' w twojomu dwore! 
Korowycy tj sin wsi położyły, 
sywe stadejko ta porodyły. 
Czas nam, wołojki, oraty horojki, 
a wam, korowycy, w lis do trawycy, 
wam, newistojki, nosyty jistojki, 
a wam, diwojki, w lis po trawojki. 

154 

A na hórojci dwa holubojki 
jaczmniń żnut, 

a w dołynojci dwi zazułejki 
len bcrnt. 

(Sanockie) 

Poriwnaj, Boże, bory, dolyny 
riwnejko, 
czej by sin było do moho tatcia 
wyJnejkol 
Ej, cy wydnejko, cy ne wydnejko, 
ne dbaju, 
swoho tatcejka po hołosojku w temnym lisojkn 
spyznaju! 

A na horojci dwa hołnhojki 
(jaczmniń żnut ... > itd. 
czej by sin było do mojej mamci 
wydnejko ... itd.l 

154. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 79.] 

l [W kolejnych zwrotkach zamiast "tatcejka" lnh ,.mamci" śpiewaj:):] "bra
tejkn", "sestrojki", "myłoho" . 

• 
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155 

Płyła diwojka dołow dunajom, 
dunaju, hej, dunnju, more, 
Hanusiu, zore! 
Biżyt koło nej tatccjko jei: 
Podaj my, tatciu, swoju ruczejku, 
naj ja nc tonu w dunaiczejku! 
Ja tf ne podam, bo ja sam wpadu. 

Płyła diwojka dołow dunajom, 
(dunaju, hej ... ) itd. 
Tarotady biżyt matin"Ka ( jei. .. ) itd.l 

Płyła diwojka dołow dunajom, 
(dunaju, hej ... ) itd. 
Tarotady biżaw :JPyłeńki jei: 
Podaj my, myły, swoju ruczejku, 
niaj ja ne tonu w dunaiczcjku! 
Myłejki podaw, diwojku dystaw, 
lipszy myłejki jak brat ridneńki2 • 

156 

A w czystym polu bołoniczejko, 
cy czujesz, hej, cy czujesz, 
cy horazdejko, moje serdejko, noczujesz? 
Tamże my stoit zahorodojka, 
w tyj znhorodojci jara pszynojka, 
ohaniałn jei krasna diwojka. 
Tarotady buła zdawna steżejkn, 
tnmtady jichaw panec-mołodecl 
Bih, pornahaj Dih, krasna diwoj;ko! 
Boże, daj zdrawia, pnnec-mołodecl 
Spodobała my sin jara pszynojkn, 
a jeszcze lip~ze krasna diwojka. 

155. [J. F. Golovackij Narodnyja p~sni ... s. 80.] 
156. [J. F. Golovackij Narodnyja p~sni ... s. 80.] 

1 [W następnych zwrotkach:] sostryczka itd. 
·3 [W druku: "rodnejkij" .] 
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Koby ty pryjszow w nedilu rano, 
w nedilu rano, do schid sonejka, 
oj, uwydiw by ty moi krasny stroji: 
kardowany1 czyżmy zemłyciu toczia't, 
rojowa2 suknia teremy zmita't, 
szowkowy korset płeczejki styska't, 
kowany pojas boki pidpera't, 
zołoty perstenec palczyki zdobyt, 
francuźki korali szyju pidperły, 
pawiany winok hołowu znosyt. 

(Sanockie) 

157 

W naszej Hancejki troi mołodcy, 
ja w neji, hej, ja w nej, ja w mołodejkij, 
stratyw ja litejka dla neji! 
J edny my siły w nowyi siny, 
druhy my siły do kumnatojki, 
trety my siły do izdchojki. 
Jeduy my pyły ta zhoriwojku, 
druhy my pyły zełenę wyńce, 
trety my pyły solodce medec. 
Jeden darowaw jedwabnu8 chustku, 
dru.hy darowaw zołoty perstinok, 
trcty darowaw trepitok winok. 
Trepitok winok nej sia trepocze, 
nej sia trcpocze za koho choezel 

158 

Ej, tam na łukach, na 'Badałiwskich', 
pid borom, hej, pid borom, 
pid zełenejkim jaworom! 

157. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 81.] 
158. [J. F. Golovackij Narodnyja plsni ... a. 82.] 

l (kardowany - kordubanowe > 
1 [rojowa- kolorowa; Kolberg zostawił puste miejsce dla wyjaśnienia tego 

wyrazu.] 
1 [W druku: "jadvabnu".] 
' [Pod "łi" dopisał Kolberg o.] 
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Tam my diwczatko - Badałiwczatko 

konyki pase, na husewkach hraje. 
Pidsłuchały my ho panskyi słuzy, 
skoro pidsłuchały, panu znaty dały. 
Konyki woźte do kinnyczejki, 
a husewki woźte panu do switłycy, 
a diwczatko woźte, wsad'te do temnyczejki! 
Konyki irżut panu w kinnycy, 
a husewki hraut panu w switłycy, 
a diwczatko płacze panu u temnycy. 

(Sanockie) 

159 
Na 'nyj my hori, na 'nyj wysokij, 
tamże my kosyt biły mołodec, 
krasna diwojkn snidaniczko nosyt; 
iszcze ne wyjszla, lem na pokosy, 
ej, kryczyt, płacze krasna diwojka. 
Cyt, ne płacz, ne krycz, krasna diwojko, 
iz jaworojka bucle kołysanojka. 
Zawisyme my to meże dubojki, 
meży dubojki na retiazojki, 
witer budc duty, bude kołysaty, 
dożdżyk bude ity, bude ho kupaty, 
sonce bude hrily, pełenku1 suszyty, 
Matinka Biża bude powywaty, 
swiata Mahdałyna bude plekatarojka2, 

bude pickatarojka i ridna mamojka. 

160 
Piszła Marusia rano po wodu, 
oj, daj Boże! 
!zdybały jei lry moł dczyki, 
znhadały jei try zahadoczki, 
jak widhadajesz, to nasza budesz: 
Szczo, panno, roste bez korinieczka, 

159. [J. F. Golovackij Narodnyja p6sni... s. 82.] 
160. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 83.] 

l [W druku: "pelcnki".] 
1 [plekatarojka- niania, opiekunka) 
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szczo, panno, horyt bez połomyne, 
szczo, panno cwite bez synoh' cwitu? 
Chybaż by ja ne matusyna buła, 
szczoby ja jejich ne widhadała: 
Bił kamin roste bez korinieczka, 
zoloto horyt bez połomyne, 
paporot' cwite bez synoh' cwitu. 

161 

Piszła pannoczka, hej, po pid lisok, 
oj, daj Boże! 
Taj posadyła ternowyj sadok. 
Piszła pannoczka ta po pid młaczok, 

ta posijała czerwony maczok. 
Piszła pannoczka w czystoje pole, 
ta posijała biłoje tiło. 

Piszła, pannoczka w ternowy sad ok,· 
urwała-ż sohi czornoho ternu, 
ta pryłożyła d' swoim oczeńkam: 
Kobyż u mcnc takli oczy, 
hodyJaż bym sia ta panyczewi, 
ta panyczewi panijow buty. 

Piszłaź pannoczka ta po pid młaczok, 
urwałaż sobi czerwonyj maczok, 
ta pryłożyła d' swomu łyczeńku. 
Kobyż by u mene tako łyczeńko, 
hodyłaż bym sia popowyczewi, 
popowyczewi popadcw buty. 

Piszła palmoczka w czystoje pole, 
orwałoż sohi biłoje tiło, 

to pryłożyłaź d' swoim kosońkom. 
Kobyż u mene taki kosońki, 
hodyłaż-bym sia mistskomu synu, 
mist)s(komu synu kmetycew buty. 

161. [J. F. Golovackij Narodnyja pEsni ... s. 83.1 
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162 

Oj, zaszumiła zełen' duhrowa, 
oj, daj Boże! 
Oj, czo:il ty szumysz, oj, czoż ty zwinysz?' 
Oj, szumiu, szumiu, bo w sobi czuju, 
bo w sobi czuju dywnoje zwiria, 
dywnoje zwiria, tura-ołenia, 
szo na hołowci dewiat' riżeczkiwl, 
a na desiatym terem zbudowan, 
a w tym teremi kreczna pannoczka, 
w'na sobi chodyt, use szenkuje, 
oj , derżyt sobi trojaki napij: 
Jedyn napojce - szumna horiłka, 
druhyj napojce - sołodkyj medok, 
tretyj napojce - zetone wyno, 
zełene wyno, kudroje pywo. 
Oj, pyły·ż w nej try kramarczyki, 
oj, pyły, pyły, ta no płatyły. 
A w'na-ż bo sia pomirkowała, 
try kramm:czyki zahrabowała: 
W jednoho wziała syw konyczeńka, 
w druhoho wziala jasnu szabelku, 
w tretoho wziała dorobu szuhu. 
Syw konyczeńka swojemu tatu, 
jasnu szabelku starszomu bratu, 
dorobu szubu samyj mołodyj, 
samyj mołodyj, ta jak jahodi. 

(Sanoolo.iu)' 

ló3 

Oj, u sadońku pawońki chodiat, 
oj, daj Boże! 
Pawońki ehodiat, pireńko roniat. 
Chodyt za nimia krasna diwo{lka. 

162. [J. F. Golovackij Narodnyja p es ni... s. 84.1 
163. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 85.] 

1 <riżeczkiw- rożków) 
1 [Pod oboma i dopisał Kolberg y.] 

15 - Sanockie-Krośnienskle 
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pireńko zbyra't, w rukaweć kłade, 
z rukawcia bere, na stołyk kłade, 
ż stołyka bere, winoczok płete, 
winoczok płete, na hołow kłade. 
Na hołow kłade, cy podoben bude. 
Poszła diwczyna rano po wodu, 
ta echopyły sia bujny witrowe, 
bujny witrowc, szajny1 dożczowe, 

ta ischopyły pawlauyj winok, 
zanesły jeho w tychyj dunajec, 
na tychu wodu, na biłyj kamiń. 
Za nim diwczyna łużkom, bereżkom, 
łużkom, bereżkom, ta hładkow steżkow, 
ta hładkow steżkow, hej, uchodżenow, 
hej, uchodżenow, pozołoczenow. 
Ta nadyjszly tuda try rybołowy, 
try rybołowy, panśky synowe; 
Pomaj-Bih, maj-Bib, try rybołowy, 
try rybołowy, panśky synowe, 
cy ne striczały pawlanyj winok? 
Bodaj zdorowa, kreczna panuoczkol 
Chot' i striczały, koły ne znały, 
l'l szczo nam bude za pcre.jcmeć? 
lednomu bude chustka szowkowa, 
chustka szowkowa z biłoji szeji, 
druhomu bude zolotyj persteń, 
zolotyj persteń z biłoho palcin; 
tretomu bude sama mołoda, 
sama mołoda, ta jak jahoda. 

164 
Po dołu, dołu, jara pszenyca, 
oj, daj Boże! 
Do pszenyczeńki wbyta steżeńka. 
Chtoż jeji ubyw? Krasnu diwońka 
wbyła steżeńku, pszenyciu żała. 
Nadyjszow tudy popowyczeńko, 
popowyczeńko, zawystyczeńko9, 

164. [J. F. Golovackij Narodnyja plsni ... s. 86.] 

1 [szajny (w rkp.: "szajni") - gwałtowne, ulewne] 
2 [zawystyczeńko- zazdrośnik, zawistnik] 
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pozawystowaw na pszenyczeńku, 
na pszenyczeńku ta-j na diwońku. 
Popowyczeńku, zawystnyczeńku, 

kobyś mnia wydiw rano w nedilu, 
jak stane maty mene wbyrat.y: 
oj, na nożeńki żowty czobitki, 
a na ladwońki kowany pojas, 
a na płeczońki piat' czemeroczokl, 
a na palezyki srybni perstincy, 
ILa hołowońku perłowu tkanku. 
Zowty ezobitki z dribna stupajut, 
kowanyj pojas ladwonki łomyt, 
piat' ozemeroczok płeczyma styska't. 
sriliny perstiney palezyki switiat, 
perłowa tkanka hołowku kłonyt. 

165 

Oj, z pidhlreńka2, ta z pid soneńka. 
oj, daj Boże! 
Nadijała sia swoho myłoho; 
hatyła haty dorohymi szaty, 
moatyła mosty żukowynami8, 

sadyła sady, wse wynohrady, 
wberala lisy pawołokami, 
sijała pole drobnow żemczuhow4• 

A jak mij myłyj mostom pojide, 
zwenit mu, mosty, żukowyiLamil 
A jak mij myłyj sadom pojide, 
sadit sia, sady, wse wynohrady! 
A jak mij myłyj lisom pojide, 
riachtit mu, lisy, pawołokamil 
A jak mij myłyj polem pojide, 
riachty-ż mu, pole, dribnow żemezuhow,. 

dribnow żemczuhow, jarow pszenycew. 

165. [J, F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 87.] 

1 fezemeroczok- czamarek] 
1 [Pod oboma i dopiaał Kolberg o.] 
8 [żukowynami- drogimi kamieniami] 
4 [żemczuchow- perłą, perłami] 
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166 

A w czystym polu stoit korszmońka, 
oj, daj Boże! 
A w tyj korszmonci diwcza szynkarcza, 
oj, sydyt sobi koneć stołońka, 
ta-j derżyt sobi trojakij napij: 
medok, horilku, zełene wyno. 
Sydyt-że, sydyt po konec stołu, 
a kwatyroczku wse widchylaje, 
ta w czyste pole wse pozyraje. 
Nadyjszły·ż tudy try Wołoszyny: 
odyn Wołoszyn barzo choroszyj, 
druhyj Wołoszyn, ba, jeszcze kraszczyj , 
trctyj Wołoszyn a szcze krasnijszyj. 
Oj, sily·ż sobi pidpywnjuczy, 
diwcza szynkarcza pidmowlajuczy: 
Diwcza szynkarcza, chody·ż ty z nami, 
chody-ż ty z nami, ta mołodciami! 
Buclesz ty pyty mid, horiloczku, 
w szowkowych sznhach butlesz chodyty. 
Szcze ne wywcly diwczynu z sadu, 
a wże wczynyły diwczyni zradu. 
Oj, wedut mylu1, ta-j wedut druhu, 
oj, na tretyż by widpoczywaty; 
pustyłyż oni konyki pasty, 
kazały jei wsc łiżko kłasty. 
Mene szcze mamka ba-j nc widdała, 
szczoby ja z wami wse łiżko kłała, 
oj, pid jaworom, pid zełeueńkim, 
i z Wołoszynom, La·j mołodeńkim. 
Ustań krcmcnia, wykreszy ohniu, 
zapały sosnu w wcrchu i Rpodu. 
Oj, hory, hory, zełena sosno, 
Oj, toczy, tcczy, czornaja smoło, 
ta nn szenkarcza, na bile tiło, 
szczoby szenkarcza pricz2 ne chotilo. 

166. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni .•• s. 87.) 

1 (mylu- milę) 

il [Pod i dopisnl Kolberg e.] 
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Sandeckic, Sanockie 

Tejże [tj. wdowie:] 

167 
Swiata Ołena dołow b.iżała, 
jałyłuj, hej, jałyłuj! 
Hospody Boże, pomyłujl 
Synojka swoho, Syna, bladalal 
Synojka swoho, Boha myłoho. 
Strityła ona switłe sonijko: 
Bih, pornahaj Bih, switłe sonijko! 
Boże daj zdrawia, Maty Biżaja! 
Switłe sonijko, wysoko chodysz, 
wysoko cbodysz, daleko wydysz, 
cyś ne wydiło, cyś ne strityło 
Synojka moho, Boha myłoho? 

Swiata Ołcna doło\t>' biżała, 

<jałyłuj ... > itd. 
[Strityła ona] jasen misiaczok ... itd. 

Swiata Ołena dołow biżała, 
[jałyłuj, hej, jałyłuj, 
Hospody Boże, pomyłuj]! 
Synojka swoho, Syna, hladała, 
Synojka swoho, Boba myłoho. 
Strityła ona jasnu zirnyczku: 
Bih, pornahaj Bih, jasna zirnyczkol 
Boże daj zdrawia, Diżaja Maty! 
Jasna zirnyczko, wysoko chodysz, 
wysoko chodysz, dałeko wydysz, 
cyś ne wydiła, cyś ue strityła 
Synojka moho, Boha myłoho? 

Ej, ja wydila, ej, ja suityła 
Synojka twoho, Boha myłoho. 
Piszow-że owi u na mo na t yry, 
samy mu sin wratn j-otworyły, 
samy mu dzwony pcrcdzwonyly, 
samy mu swicv.y ta wzahnrialy, 
swiczy wzhariały, auhcły hraly. 
Pozdry, Pannoczko, u horu wysoku, 
a na tyj hori try dcrcwycyl, 

167. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 46.] 

1 lW druku: ,.dercvini", tj. dt~rewyni.] 
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a na tym drewi kresty robleno, 
kresty robleno, Chrysta muczeno. 

Pozdriła ona na horu wysoku: 
na hori wysokij try hroby lcżyt. 
U jednym hrobi łeżyt sam Hospod', 
a w druhym hrohi leżyt Syn Boży, 
a w tretym hrobi Swiata Preczysta. 
Pered samym Bohom anheły hraut, 
pered Synom Bożym swiczy wharaut, 
prcd Swiatow Preczystow ruża prokwyta't, 
a z toji ruży ptaszok wylita't. 
Ptaszok wylita't po ciłym switu, 
po ciłym switu to rospowida't. 

(Sandeckle, Sanockie] 

168 

Stratyły lito kreczny mołodcy, 

oj, daj Boże, 
ta podaroczki pokłnniajuczy, 
hej, gazdyneńci, czom udowońci. 
Pryjazłyż do nei troi bostcńki, 
prynesły jei try podaroczki. 
Jedyn podarok-chustka szowkowa, 
druhyj podarok-kowany poj as, 
tretyj podarok - zołoty perstiń. 

Chustka szowkowu na hilu szyju, 
kowany pojns ta na ladwońkul, 
zołoty perstiń na biły palczyk. 
A za sim słowom buwaj zdorowa, 
buwaj zdorowa, chorosza wdowa, 
no sama z sohow, z usew czelndkow 
i z synońkami, i z doneńkami, 
i z usim rodom... itd. 

168. [J. F. Golovackij Narodnyja plsni ... s. 48.} 

l [W druku: "ljadvon'ki".] 
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(Sandoekio, SanockieJ 

169 

Stoit mi, stoit, switłońka nowo 
oj, daj Boże! 
Switłońka nowa, hej, orichowa, 
n w tyj switłońci samy stołowe, 
po za stołowe sydiat osoby, 
sydiat osoby, wse remisnyczki, 
wse remisnyczki, samy szewcewe, 
oj, ładiat, ładiat ta czerwin safian, 
hej, ~azdyneńci, czom udowońci. 

Stoit mi, stoit, switłońka nowa, 
(oj, daj Boże ... ) itd. 
sydiat osoby wse remisnyczki, 
wse remisnyczki, samy krawcewe, 
oj, ładiat, ładiat dorobu szubu, 
hej, hazdyneńci, czom udowońci. 

Stoit mi, stoit, switłońka nowa, 
(oj, daj Boże ... ) itd. 
sydiat mi, sydiat wse remisnyczki, 
wse remisnyczki, samy tkaczewe, 
oj, ładiat, ładiat dorohy zawij, 
hej, hazdyneńci, czom udowońci. 

[Snudeekic, Sanockie] 

170 

Stoit mi, stoit, switłońka nowa, 
oj, daj Boże, 
a w tyj bwitłońci, hej, hnzdyneńka, 
w'na sobi chodyt, z cz'ladiu howoryt, 
z cz'ladiu howoryt, w kwatyrku sin dywyt, 
dywyt sin, dywyt w czystojc pole. 
Oj, wysmottiła dywnojc zwirie, 
dywnoje zwirie, tnra-ołenia, 

169. [J. F. Golovackij Narodnyja p6.mi ... s. 47.] 
170. (J. F. Golovackij Narodnyja plsni ... s. 48.] 
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na holowei-ż mu ta dewiat' riżkiw. 
Oj, kryknuła-ż w'na na swoji słuhy: 
Służcńki-ż moji najwirnijszyi! 
Berit-że sobi szowkowy sity, 
druhy zastr~jte jasnyi striły, 
czej spimajete1 dywnoje zwirie, 
dywnoje zwirie, tura-ołenia. 
Jak pojmajetc, wid razu wbjete, 
wid razu wbijete, )rohy zszczybete, 
roby zszczybete(, szubu zdojmcte, 
oj, prynesete, ta-j powisyte, 
ta powisyte w nowyj switłonci, 

w nowyj switłonci, czom na stinonci, 
wseż toto bude, hej, hazdyneńci. 

(Sandeokie, Sanockie~ 

171 

Oj, pry Kyrnycy 11, pry studenycy, 
oj, daj Boże, 
oj, tam swiatyj(iJ wodu swiatyły, 
wodn swiatyły, chrest zahubyły. 
Oj, bułaż tudy z dawna steżeńka, 
oj, iszła-ż neju, hej, hazdyneńka, 
ta zostriczaje dwa, try swiatyi: 
Pornaj Bih, maj Bih, hej, hazdyneńka! 
Bodaj zdorowy, dwa, try swiatyi! 
Budim pytaty a zwidowaty: 
Oj, cy ue najHzla zołoty krcHtyk? 
Oj, chot' j-em najszła, chot' j-em nc nnjszb,. 
ezczoż meni budc za peTejemec? 
Budim za tebe Boba prosyty, 
Boha prosyty, służbu służyty, 
ne on za tebe, za hospodara, 
za hospodara, tn-j za ditoczki, 
ta-j za ditoczki, za susidoczki. 

171. [J. F. Golovackij Narodnyja posni ... s. 49.1 

1 (W druku: "spójmaete".l 
1 (W druku: "kirnici" (nazwa pospolita, nie miejscowa).]. 
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(Sondeckie, SanoeJciej 

172 
Oj, zaspiwały rajśky ptaszeńki. 
W nedilu, w nedilu rano zełene wyno sadżeno. 

Oj, ne spiwajtc, rajśky ptaszeńki, 
bo mij mylcńki z wijny pryjichaw. 

Ta prywiz meni dar newełyczki, 
dar newełyczkij, żowty czoboty. 

Oj, zaspiwały raj8ky ptaszeńki. 
<W nedilu, w nedilu rano ... ) itd. 

[Ta prywiz meni dar newelyczki,] 
dar· newelyczki, kowany pojas. 

Oj, zaspiwały [rajśky ptaszeńki, 
W ncdilu, w nedilu rano ... itd.] 

[Ta priwiz meni dar newełyczki,] 
dar newełyczki, sryberny perstiń. 

Oj, zaspiwały [rajliky ptaszeńki. 
W nedilu, w nedilu rano ... itd.] 

[Ta prywiz meni dar newełyczki,] 
dar newełyczki, perłowu tkank.u. 

[Snndeelde, Snnocld ] 

173 
Cy doma, doma, chorosza wdowa, 
oj, daj Boże! 
Chorosza wdowa, ta-j lwanycha? 
Każut służeńki, szczo ne ma doma, 
a my znajomo, szczo je w'na doma. 
Oj, chodyt sobi w nowyj switłońci, 
ta-j nosyt kluczy pry liwyj ruci: 

172. [J. F. Golovaekij Narodnyja pesni ... s. 50.] 
173. [J. F. Golovaekij Narodnyja pl!mi ... s. 50.] 
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jedny kluczyki to wid switłońki, 
druhy kluczyki '~id komorońki; 
nosyt kluczyki wse dribneńkyi, 
wse dri.bneńkyi, ne jednakyi. 
Na podwiroczku hruszeczka szczepka 
krasno zacwiła, ta nc zrodyła. 
Jak z hruszki szczepki cwitoczok pade, 
toż tak udowyn switoczok1 ide. 

Gospodyni: 

Deś sia wziala, sywa zazuleńku, 
oj, daj Boże! 
Ta-j wsi osady pooblitała, 
no u jednym ne buwała, 
de sia cerkow murowała. 
Murowa.ły jei try wirłońki9 ; 
ino jedyn ne murowaw, 
no im tylko rozkazowaw: 
Kładit na spid bile kaminie, 
po kamillin eyru dubynu, 

174 

[Snndeclde, Sanockie] 

a po dubyni ta kłenynońku3, 

po kłcnynońci jaworynońku, 
pid samyj wcrch bile zalizo', 
na samyj werch zolotyj krest. 
A w tyj cerkowci sam Boh popom, 
a dinczata - janbolata. 
Samy sia swiczy poswityły, 
samy sia knyhy poczytały, 
samy sia służby powidprawlaly. 

Szczodrówki5 

Szczandry weczir, dobry weczir 
dobrym Indiom na nowy rik. 
Cy pozwołyte szczandrowaty? 
Chrysta, Chrysta Maryja 
na prestoli stojala, 

175 
z Sanockiego 

try kraszczyki trymała. 
A czetwarte kadyło 
po wsich kutach chodyło, 
ino w jednym ne było, 
mnoho hrichiw nabyło8 • 

174. [J. F. Golovackij Narodnyja pJsni ... s. 51.] 
175. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 145.] 

l (switoczok- 'wiat) 
1 (wirłońki- orły] 
8 (kłenynońku - drzewo klonowe] 
' <zalizo - żelazo) 
6 [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 143-176. Cytowane tu pieśni nr 175, 

176 i 178-183 pochodzą z rozdz. III Obrjadovyja pesni... A. Pri oblłestvennych 
prazdnikach i uveselenijach ... B. Pri semejnych obrjadach ... v. Słedrovki. Nr 177 
to zapis O. Kolberga.] 

6 [Po "nabyło" Kolberg dopisał: "nadybało?"] 



A wy, lude, znajte, 
Boha spome;najte, 
a nam kołacz daj te! 
Jak n e daste kołacza, 
wywedeme rohacza 
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176 

na popyw perełyhl, 
zobjeme2 mu prawy rih. 
Rohom, rohom trubity, 
a wołojkom robyty, 
chwostom, chwostom honyty. 

Diaczku, diaczku wywczeny3
, 

na wsi szkoły wybrany, 
powidż-że nam, szczo jeden a jeden? 
Szczo ja wim, wam powim: 
jeden to byw sam Syn Boży, 
szczo nad nami kraluje 
i kralow'lc wse bude. 

Diaczku, diaczku wywczeny, 
na wsi szkoły wybrany, 
powidż-że nam, szczo dwa a dwa? 
Szczo jn wim, wam powim: 
dwoch ich było bożych swiatcia, 
a jeden byw sam Syn Boży, 
szczo nad nami kraluje 
i kralowac wse hude. 

Diaczku, diaczku wywezeny, 
na wsi szkoły wybrany, 
pow:idż-że nAm, szezo try a try? 
Trioch ich było patrulaszyw', 
dwoch ich było Bożych swiatcy, 
a jeden llY'I' sam Syn Boży (itd.) 

Diaczku, )diaczku wywczenyj <. 
nn wsi .)szkoły wyhranyj <, 
powidż-że nam, szczo sztyry a sztyry? 
Szczo ja wim, wam powim: 
sztyry łysty anhełysty5, 

troch ich było ... itd. 

176. [J. F. Golovackij Narodnyja pil'sn.i ... s. 146.] 

1 (perełyh- przyłóg), [ugór] 
2 <zobjeme- zbijemy) 
a <wywczeny- wyuczony) 
' [patrulaszyw- patriarchów] 
6 (anhełysty- Ewangelisty; możliwe, że rozumiano to określenie jako 'aniel

skie'.] 
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Diaczku, >diaczku wywczenyj (, 
na wsi >szkoły wybranyj (, 
powidż-że nam, szczo piat' a piat'? 
Szczo ja wim, wam powim: 
piat' ich było Bożych ran, 
szczo preterpiw Chrystos Pan, 
swoju krowciu rozylaw, 
za nas krowciu rozylaw, 
za nas hrisznych wytr'waw [itd.] 

Diaczku, >diaczku wywczenyj (, 
na wsi >szkoły wybranyj(, 
powidż-żc nam, szczo szist' a szist'? 
Szczo ja wim, (to>l powiro: 
szesty hrajut l clij u 
percd Paniankow Maryjów, 
piat' ich było ... (itd.> 

Diaczku, >diaczku wywczcuyj(, 
na wsi >szkoły wybranyj (, 
powidż-że nam, szczo sim a sim? 
Szczo ja wiro, wam powim: 
sim radosty u Boha, 
szcsty h1·ajut ... itd. 

Diac~ku, >diaczku wywczenyj (, 
na wsi >szkoły wyhrauyj(, 
powidź-że nam, szo wisim a wisim? 
Szczo ja wim, to powim: 
wisiro swicz horyt pred Bobom, 
sim radosty ... itd. 

Diaczku, >diaczku wywczenyj (, 
na wsi >szkoły wyhranyj(, 
powidź-że nam, szczo dewiat' a dewiat'? 
Szczo ja wirn, to powim: 
dewiat' koron anhelskich, 
wisim swicz horyt prcd Bohom, 
sim radosty u Boba, 
szesty hrajut leliju, 
piat' ich było Bożych ran, 
sztyry łysty anhełysty, 

1 [W druku: "ioo ja vem, vam povem", tj. szczo ja wim, wam powim.} 
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trochl ich było patrulaszyw, 
dwoch ich było Bożych swiatcy, 
jeden to byw sam Syn Boży, 
szczo nad nami kralujc 
i kralowac wse budc. 

177 

A I!J, dia-czku u - czo - n!J, nad szko - la - mi 

ppppltrrAipp p piJ 
po..widz-ze mi , din - czku, CÓŻ tu jest je - den? 

l 

J1 l p p p p l p p p 

od !\rosna, .Jas ła 

I)P riJI 
ćwi- co - nu. 

J e-den "'Pan Bóg, 

p l .J 
co on i!) -je kró - lu - je w nie - bie nad na - mi. 

A ty, diaczk~ uczony, 
nad szkołami 6wicony, 
powidzze mi, diaczku, 
c6ż tu jest jeden? 
Jeden Pan Bóg, co on żyje 
i króluje w niebie nad nami. 

Hyłyjko, hyły)j (, 

ty lyseńko na l'OBU 

anidanoczka ne nesu. 

Pant matka zaspała, 
anidanoczka ne dała. 
Piszł.a ja bym jej zbudyty, 
ono. 'nia schocze byty. 
W ziała na mene pruta, 
nahnała mio. do kuta. 

178 
z Jaoielsldego 

Wziała na mene liski, 
ah ł . . 'k' n na a nua mezy tr1s 1. 

·W ziała na mene łozy, 
nahnała min meży kozy. 
Stała ja na potoci, 
murhala na mołodcy: 
Z baju, molodcy, z haju, 
czorny ja wiczka maju! 

178. [J. F. Golovackij Narodnyja pl1ni ... s. 148; by6 może, że szczodr6wka ta 
była śpiewana w innym okresie, porównaj podobną pieśń nr 207.) 

1 [W druku: "triich".) 



238 

sukenki dorohyi, •Chotiat nam diwcza. wkra.sty 
za popiwskoho synal 
My ho tam ne dajeme, 
sukenok ne ma.jeme, 

po sztyry czerwonyi, 
po hytym, po sima.ku\ 
po t-zerwonym duka tu. 

z Jasielakiego 

179 

Oj, u lisi na worisi 
soroka. skrehocze, 

Z toho chłotia9 nłcz ne hude, 
sercbery troje bude, 

a mij Boże myłostywy, 
jak mia diwcza chocze! 

bude łyżka i kołyska, 
i metehia8 do bojiska. 

180 

Szczodra, szczodra Maryja 
na pcrestoli stojała, 
try kryżyki trymała. 
A wy, łude, znajte, 
nam kołacza dajte! 
Jak ne daste kołacza, 
wywedcme rohacza 
na popiw perełyh, 
zbyjcme mu prawy rih, 
robom, robom truhyty, 
fostom, fostom' krutyty. 

181 

Pijszoł lwaseńko 

rano kosyty, 
hrcniła kosa 

breniła kosa 
koło pakosa. 
Pijdy, synojku, 
do objidojku! 
Breniła ... (itd.> 
Ja zaraz pijdu. 

koło pakosa. 
Wyjszła do uioho 
matinka jeho, 

179. [J. F. Golovackij Narodnyja pifsni ... s. 149. Por. pieśń nr 208.) 
180. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... s. 149. Por. pieśń nr 206.] 
181. [J. F. Golovac1ój Narodn~,ja pcsni ... s. 149.] 

l (simak- si6dmak> 
2 (chlotia- chcenia> 
3 (metcltia- miotła> 
4 (fostom- ogonem> 



pakosa dojdu, 
breniła... (itd.) 
Pakosa dyjszoł, 
do domu ne jszoll, 
brenił'l ... (itd.) 

Pijszoł Iwasońko 

rano kosyty, 
breniła ... (itd.) 
Wyjszoł do ińoho 
bratejko joho, 
breniła ... itd. 
Pijdy, bratojku, 
do objidojku! 
Breniła ... (itd.) 
Ja zaraz pijdu, 
pakosa dyjdu, 
breniła ... itd. 
Pakosa dyjszoł, 
do domu ne jszoł, 
breniła... (itd.)9 

PijszQł Iwaseńko 

rano kosyty, 
broniła ... (ild.) 
Wyjszła do nioho 
myleńka3 joho, 

Oj, na rici, 
na Jordani, 
miJa Maruseńka 
bil bilyła. 
Bil biłyła, 
łyczko myła: 

Ne ma komu dat-y 
bili zabraty. 
Prosyłabym 
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182 

182. [J. F. Golovackij Narodnyja pcsni ... s. 

1 [W rkp. Kolberga: "iszoł" .] 
a (W ten sposób wzywał go: 3. batejko, 4.) 
8 [W druku: "rnilejka", tj. myłejka.] 

brenila ... (itd.) 
)Pijdy, myłejkyj,. 
do obidojku, 
bren:iła [kosa 
koło pakosa). 
Oj, zaraz pijdu, 
pakosa dyjdu, 
brenila kosa 
koła pakoSll,( 
Pakosa ne dyjszoł, 
do domu pijszoł, 
breniln ... itd. 

Buwaj że zdorow, 
pan Iwaseńku! 
Breniła ... ( itd.) 
Ne sam soboju, 
s wsiuw czcladojku; 
broniła ... (itd.) 
Szczasliańka na dwir, 
na chudobojku, 
breniła ... <itd.) 
Zdorowla w toj dym 
na czclaclojku! 
Brcnila kosa 
koło pnkosa. 

bateńka moho. 
Batcńko sin 
wilrnawlaje: 
\V mcne wozy 
ne kowany, 
w mcnc sani 
n e składany. 

Oj, na rici 
na J orda ni, 

152.] 

sestrcjka. 



miła Maruseńka... (itd.) 
Prosyłahym 

brateńka moho. 
Brateńko ... (itd.) 

Oj, na rici1, 

na Jordani, 
mila Maruseńka (itd.) 
Prosyłabym 

szwabrejka moho. 
Szwabrejko ... (itd.) 

Oj, na rici2, 

na Jordani, 
miła Maruscńka 

bil biłyła. 
Bil biłyła, 

W czystym polo 
hruszcńka stoit, 
no szumy rano, 
'l!meroczyno. 

Pid tow hruszeńkow 
biło łożeńko, 

ne szumy rano, 
smereczyno. 

Na tym łożeńku 
pan Chomuneńko, 
no szumy... (itd.) 

Trymaje konejka 
na wuzdyłejci8, 

no szumy ... (itd.) 
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łyczko myła: 

No ma komu daty 
bili zabraty. 
Wyjszoł do neji 
myłeńki jei; 
wozyw ne kował, 
sanej ne składał, 
a wsiu bil zabrał. 

Bu waj że zdorow, 
pan Michaneńku, 

'no sam z soboju, 
s wsiow czcladkoju. 
Szczastlańka na dwir, 
na chudobońku, 
zdorowla w tyj dim 
na czcladojku. 

Trymaje chortyka' 
na reminejku, 
ne szumy ... (itd.) 

Trymaje ptaszejka 
na prawyj ruczejci, 
no szumy ... (itd.) 

Pustył konejka 
w czystoje poło, 
no szumy... (itd.) 

Pustył chortejka 
w temny lisojki, 
n e szumy... (itd.) 

183. [J. F. Golovackij Narodnyja plsni ... s. 154.] 

L [W druku: .,reke" .] 
2 [Jw.] 
3 (na wuzdyłejci-na uździenicy) 
• (chortyka- charta) 

l 



Pustył ptaszejka 
na ozerijkal, 
ne szumy ... (itd.) 

Konyczok ide, 
stadojko wede, 
n e szumy... (itd.> 

Chortyczok biżyt, 
kunojku nesc, 
ne szumy... (itd.> 

Ptaszejko łetyt, 
rybojku nese, 
ne szumy ..• (itd.) 

Stadojko w pole, 
na rospłodojko, 
ne szumy ... (itd.) 

Kunojka bude 
myłyj szuhojka, 
ne szumy ... (itd.) 
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Zapusty 

Rybojka bude 
rane snidanje, 
ne szumy ... (itd.) 

Buwajże zdorow, 
pan Chomuneńku, 
ne szumy ... (itd.) 

Ne sam9 [z soboju, 
z wsiow ezeladkoju, 
ne szumy rano, 
smereczyno. 

Szczastiańka na dwir, 
na chudobońku, 
ne szumy rano, 
smereczyno. 

Zdorowla w toj dim 
na czeladojku, 
ne szumy rano, 
smereczyno.] 

Ultrzyki 

W zapusty lub kiedykolwiek. Głosy i prypiewys. 

184 

Podlug nUIH cerkiewnej 

l (ozerijka- jeziora) 
2 [Tu Kolberg napisał: "jak wyżej", w druku pełen tekst.] 
8 (Obok lokalizacji "Ustrzyki" dopisał Kolberg: "diak B6brki" .] 

16 - Sanockie-Krośnieńskie 



l lub: wid 
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Głos l.: Iszow czernec iz mo nas tera. 
Cy ja sobli ne hospodynia buła? 
Try dny-m chat11 ne m~ła, 
śmitila po kolina. 
Oj, wstań, mużu, nc łeżly, 
śmitia z chaty wozom wywezly. 

Glos 2.: Zdybaw jcho wtor§j czernec. 
Stojit kozak nad wodoju, 
trymaje huskn pi<l pacboju; 
na kozulku h..aje, 
lude myślat, szczo win kozak, 
a win żinki maje. 

Głos 3.: Qdl kuta do kuta czernec bratla hriadct2. 
W czera huslm pjana buła, 
pid sosnoju zełenoju leżała, 
ałe sin pozeraje, 
zdałeka sia zakraclaje; 
woźrnly toj prut, 
~zezo nen1 mak trut, 
zażeny husku3 w tisnyj kul. 

Głos 4.: Iz onstantynahmde, czercze-brate, hradu. 
Czernec bahu clohaniaje, 
aż rnu sin serce kraje; 
dohnaw babu na łedtl: 
Dawaj, babo, koladul 
Baba eie ezercia prosyt, 
nohy' do hore znosyt. 
Sława tebi, czercze bcate, 
i dołhomu twojemu żyłyszezy. 

Głos 5.: Sidymo sob li, czerrze bratc, taj pobcsidujmo. 
O dywnoje czudo, 
w Stanisławowi żyty trudno; 
na Bukowyni ne iirodyu sic, 
chlib nc prodaje aic, 
bodłka nc pje sic. 

a [hriadet- podąża, szuka, idzie za; w rkp. Kolberga błędnie: .,gra"J 
a lub: żinku 
'lub: ruky 
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Głos 6:. Czyż tamo, czercze, maty moja? 

Stojit w poł9 dwa dubońki 
nachyleni do kupońki; 
kuda pijdu, kuda hlanu, 
ny ma moji kobyłońki. 

Głos 7.: Maty twoja użle dawno umcrła. 
Oj, popońku, popońku, 
majesz odnlu kobyłońku; 
ne uroijesz slemoho hlasla spiwaty, 
musysz i toju wł.adyci daty. 

Głos 8.: Uwii mni, uwii mnil, maty moja. 
Placzu sie i rydaju1, 

na mołodyciu spohlodaju; 
wedżu [l] w liżku łeżaszczuju 
bez fartucha, bez raptucha: 
czołowika ny ma w doma. 

Hlospody, sława t§bi!3 

Apostoł (czytanie): 

Od (wid) wschoda i z zachoda czt-try witr§ cztenyjc. 
Bratyje, byśt'' Harko i mau sy a, 
i recze jemlu: Synu mij woźlubłennyj, 
woźmy szklanyciu, idy w piwnyciu 
i prynesłea horywyciu. 
Dnd Ie• otcu swojimu, 
ottoj napyw sie raz i druhyj, 
skłonyw hławu pid la~, 
taj wże spyt. 
W tim nadchodyt neczesnyj arendlnr 
i recze jmlu: Hark6, Hark6! 

Czy ne dwyha~ ty dneś do ust czarku? 
I abyje7 wozwedc oczy Harko na arendaria 

1 lub: O, weh [mni] 
2 rydaju- narzekam, [szlocham] 
8 [Kolberg dopisał, a następnie skreślił: "Jest tych głosów ze 40" .] 
'hyśt' -był 
5 [lub: prynesy; y dopisał Kolberg pod e] 
8 dadle- daje 
7 abyje-aby-że [recte: zaraz, natychmiast] 
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i recz6 jmlu: Czohoś mni ruky i nohy pomliły, 
a usta, koby. szczo dobre, toby zjiły. 
I abyje posiahnu& arend l ar w Harkowy do kieszeni, 
taj nabr law hrosz6j połnu żmeniti 

i recze jmlu: Jdł do mojej żenly, 

a ona tł daśt' do horyłki trocha perciul. 

l abyje. witał Harko i reczc: 

Horyłfce, horyłece!1 

Ty, wełyka muczenyce, 
sama w odiniu ne chodysz, 
nas do toho nawodysz. 
Ja tebe proszu, ja tebe molu, 
szczobyś mnia hde ne wtrlutyła, 
abo w wodi ne \vtopyła. 
Bo jak ja sy napyv toji sywuchy, 

tom lazyv popid ławł raczki11 

A jak ja sia napyv toji sywuchy, 
to mi stav świt jak bańka, 
a lude jak muchy. 
W tim trafiła sie odn la sosida, 
ne mohly sie 6boje pohodyty. 
Musila iitikaty, 
bo mnia chotily byty 
i li sela kociuba my hnaty. 

Pieśni wielkopostne 

185 

W poście mielkim 

W ŻJJ - wnuj czc ~- lluf'r po o hi 

1 pcrciu - pieprzu 
a horyl.yce, horyłece! - w6dko l 
a raczki- raczkiem 

Solina 

d i 

d i. 



W żywnyj czetwer po obidi 
chody diwczla po Beskidi. 

Zołtu kosu rozczesała, 
z moria wodu distawało. 

Nadybał ho chiopok sywyj, 

chiopok sywyj, Bob prawdyw~j. 

Diwcza, diwcza, daj my wody, 
daj my tóji wody pyty. 
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Ne dam, ne dam, bo neczysta, 
je(st) w nej trawa, różne lystia. 

186 

Uoda czysta, ty pohana, 
ty dwanajcit mużi(w) mała. 

Jak sia to diwcza wlakło, 
aż na kolinka pryklakło. 

Tycho, diwcza, nli lckaj sia, 
idy do księdza, spowidaj sia. 

Jak sia diwcza spowidalo, 
porochom sie rozsypało. 

[Leszczowa te, Serednlca] 

ł ~ #~ ~ u~ : ~~ p J F l J p @ r l p P tli J l Qjt p) J l 
Z!I- Um!IJ czc-rmer po o - hl - dl <.ho-d!JI d hu - cze po Be-ski - dl. 

Zywnyjl czetwer po ohidi 
chodyt diwcze po Beskidi. 

·1:o6tu kosu rozczesało, 
z moria wodu distawało. 

Podybał ji człowiek eiwfj, 
człowiek siwyj, Pan Bog miłyj. 

Daj sia, diwcza, namówyty, 
daj mi z moria wode pyty. 

Tuta woda jest neczysta, 
połowyna trawy, łysta. 

Woda czysta, ty neczysta, 

o, [devit'-je8]1 mużł mała, 

oj, z żadneroi slub ne brała. 

Dewiatero-ś dityj mała, 
wsi ich w wodi potaplała. 

Jak sia diwcza toho zl8klo, 
na kolinka ta uklakło8• 

Oj, diwczn, ne lekaj sia, 
hiej do księdza, spowidaj sia. 

Jak sic diwcza spowidało, 

aż sie na mak rozs§pllło. 

1 [W rkp.: "rzywnyj", s nadpisanym "żywnyj {wielki)'\] 
1 [W rkp.: "dewitie-z", poprawione z pierwotnego "de idesz z".] 
3 [lub:] przy[klakło] 
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187 

Wielkopostna Bóbrka 
t:'. 

r J l 4 2$} p J. ,li J. p ~;l F' ~ p J l p ~ 
21)-tvngj cze-t wir po o- bi-d i ch o - dgt dim-cze po Be-ski- d i. 

Żywnyj czetwir po ohidi 
chodyt diwcze po Beskidi. 
[ ... ] 
Pryjszoł do nej myłoj jej[i]: 
Daj roni, diwcze, toji wody. 

Ta woda je neczysta, 
je v. nij trawy, polno lyścia. 

W oda czysta, ty p&hana, 
bos dwnnajcie mużyw mała. 

Bos dwnnRjcie mużył1 mała 

i nny z jednym ślub ne brała. 

Ej, w ncdilu po obidi 
chodyt Pan Bih po Beskidi, 
oj, a za nim diwcza, za nim. 

Diwcza, diwcza, pochyl mi sin, 
daj mi wody! Napyw bym sia. 

Jak by ja wam wody dała, 
ked' to woda barz neczys ta. 

Z werchu łystom prypadena, 
z spodu mułom prymułena. 

Diwcza, diwczai Woda czysta, 
Iem to ty je hnrz neczysta. 

188 

189 

[• Sanockiego] 

Simdesiat-eś mużyw mało, 

a z jednym-es szlub' ne brało. 

Oj, jak diwcza sin ulakło, 
na kolina pred nim klakło. 

A ty, diwcza, ne wlakaj sia, 
biej do cerkwi, spowidaj sial 

Skoro w'no sia ispowiło, 
na poroch sia rozłctiło. 

Poduj, witre, barz tychyćkij, 
znber poroch mij lehyćkij. 

Solina 
w poście w[ll'lklm l 1":'1 · # r.-, 

ł f $} p J l ]j ne p fP r l,~ w w l ~ p m J l 
1 szlo d1w-cza wdu - naj po iio - du, po-du-bal ji sta-r!IJ czolo-wlk. 

188. [J. F. Golovackij Narodnyja pesni ... ] "Ctenija" 1863 T. 4 [Dział III] s. 235. 

1 [lub: muży]w 



lszło diwcza w dunaj po uodu, 
podybał ji staryj czołowik. 

S.taryj czolowik, bardzo krzywy, 
a to był Hośpod mylyj. 

Diwcze, diwcze, daj my wody, 
daj my uody u ochołody. 

Didu, clidu, ne dam uody, 
ho ta uoda jest neczysta, 
bo je w neji kupa lystia. 

W poście wielkim 

r r 
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Woda czysta, ty ncczysta, 
bo ty diwcza ne preczysta. 

Bo wżcś mllła siedem muzów, 
a ze żadnym ślub nc b1·ała. 

J-a sic diwcza toho zlukła, 
aż na kolina pryklakla. 

Powstań, diwcze, nc lckaj sic, 
idy do księdza, spowidaj sie. 

Jak sic diwcze spowidało, 
taj sic w poroch rozsypało. 

Waltuszoma 

1 p ~ r r 
Swle -cie, śwłę - cle, chmar- n!J śtulę - ci e, [świe-cie, świę - cie, 

ch mor -n!J śmie - cle], jest Pon Je - z u$ nu ban - kier - cc. 

Swiecie, ~więcie, chmurny święcie, 
[świecie, ś·więcie, chmarny święcie], 
jest Pan Jezus na bankicrce1 • 

Zeszoł owin na wycWodck2, 

greczna panna nicaie wode. 

Greczna ranna, spocznij sobie, 
niech sic napju twoji wody. 

Twoja woda nc pomoczna, 
prochom, mochom prytrcsena, 
siedem s§ukow utopłena. 

1 [Nad "h" nadpisał Kolberg w.] 
2 na wychlodek - na chłód 

A sztoż t~ za prol'Ok takoj, 
że ty poznał moji znaky? 

Jak sic panna toho zląkla, 
p red Boha na kolinka kląkła. 

Parmo, panno, nie lękaj się, 

idź do kościoła, spowiedaj si~, 

Panu Bohu obicaj sic. 

Jak sie panna spowidała, 
aż sic pid nią zemla drzała. 



Jak sie panna wyspowiadałal, 
tak sie na poroch rozsypała. 

I stały dzwony dzwonyty, 
i organy hraty, 
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i swicze pałaty, 
Pann Bohu duszu (w)prowadżaty. 

Stały witry z hory i z doły, 
wziały poroszok po wszytkich horach. 

191 

Piszło diwcza na wodu 
do zełenoho ohorodu, 
naszło sobi barwinec, 
zaczało wyty winec. 
Pryszol k nemu mładenec: 
Diwcze, diwcze, daj winec. 
Ne dam ja ti tot winec, 
bo ty s pekła otm.inec. 
Po czym żeś mnia piznała, 
żeś mnla otmincom nazwała? 
Poznnlam tia po mowi, po chodi, 
po otminskoj podobi. 
Jak ho wchopył za własy, 
poletił s nim prez lasy. 
Jak s nym pryszol nad pekło, 
udarył s nym u wikno. 
A wy, starszy, wychodte 
i worota otwofte. 
Szto tam take nesote, 
że otwory c każete? 
N esu duszu i tiło, 

dwi duszeczki sronyło, 

dwi duszeczki spalyło, 
a i tretiu mysliło, 
wse w winoczku chodyło. 
Dajte-że mu smoły pyty, 
niaj prywyka't s nami byty, 
każte-że mu łoże s łaty, 
niaj prywyka't s nami spaty. 
Prochoża't sin po pckli: 
Boże, Boże, jak tn zli! 
Wyszło sohi nad pekło: 
Boże, Boże, jak tepło! 
Jak tepło wdaryło, 
czorny oczka spałyło. 
:l:eby był kto z Morawy, 
otkazałabym do mamy: 
Maje mama dwi cury, 
niaj im ne dast' potuhy. 
Mie potuhy dawała, 
do pekła mrua nahnała, 
ot cerkwi mnia horonyła, 
do korezmy mnia honyła. 
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u~rnuki 

il)p l !l j J 
szła dziew-czu - na od sla- na, 

hej ha, hl ha ha, [szla dziew-czu- na od sla -na]. 

1 (lub: wyspo ]wiJa; [lepiej] 



Ja w niedziele iz rana 
szła dziewczyna od siana, 
hej ha, hi ha ha, 
[szła dziewczyna od siana]. 

Oj, przyjechał do ni pan, 
a to z piekła sam szatan, 
[hej ha, hi ha ha, 
a to z piekła sam szatan]. 

Siadaj, dziwcze, na m6j koń, 
zawiezę cię w nowy dw6r, 
[hej ha, hi ha ha, 
zawiezę cię w nowy dwór]. 

Jak przyjechał przed wrota, 
i zawołał na brata: 
[hej ha, hi ha ha, 
i zawoffił na brataJ. 

Otwórz, bracie, nowy dw6r, 
mam tu dziwcze na wybiór, 
[hej ha, hi ha ha, 
mam tu dziwcze na wybiór]. 

A szczoż ona rahiała, 
że sie tutke dostała, 
[hej hn, hi ha ha, 
że sie tutke dostała]? 

Czworo dzieci zrodziła, 
i jednego nie chrzciła, 
[hej ha, hi ha ha, 
i jedne&o nie chrzciła]. 
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1 edno swińmi ska:rmiła, 
drugie w piecu spaliła, 
[hej ha, hi ha ha, 
drugie w piecu spaliła]. 

Trzecie leży pod miedzą 
[ •.. ]1 

Czwa:rte pływa po wodzie, 
bo to pięknej urodzie, 
[hej ha, hi ha ha, 
ho to pięknej urodzie). 

Powiedz tamój macierzy, 
niech nie mowi pacierzy, 
[hej ha, hi ha ha, 
niech nie m6wi pacierzy]. 

Niech za duszę nie daje, 
ho ja w piekle zostaje, 
[hej ha, hi hi ha, 
bo ja w piekle zostaje]. 

Ma ona tam córek pięć, 
niech im powie, jako mnie, 
[hej ha, hi hi ha, 
niech im powie, jako mnie]. 

Ona mnie tak wołała, 
do korczmon.ki kazała, 
[hej ha, hi hl\ ha, 
do korczmonki kazała]. 

Przez okienko patrzała, 
czym się ślicznie ubrała, 
[hej ha, hi ha ha, 
czym się ślicznie ubrała]. 

1 [Początek wersu można odczytać jako: "lud-", dalej kreska. Może miało być: 
"ludzie o nim nie wiedzą".] 
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193 

[Czaszyn] 

r 1 (
3 r 

Do- bra -noc, gło - wo świę-ta Je- z u -sa mo - je - go, 

· r r 5J ~~~r t;lpprAIOr l 
któ - raś by - ła zra-nio - ną do mó-zgu sa - me - go 

t:'\ 

p p r J 1 r· p P P 1 P p u J 1 r· p P P 1 r u r 1 
[ ... ] 

Dobranoc, głowo święta Jezusa mojego, 
któraś była zranioną do mózgu samego1 

[ ... l 

194 

[Czaszyn] 

1 r F 
Je-zu Chru-ste, Po - nie mi- ly, ba-ron - ku. bar-

ł r r IJjJJ CJ lpP f1rl 
- dzo cler - piJ - wy, wzn,io-sleś, [wznio-słeś] na krzyż re - ce 

' rl pJ swo-je :za nie - [za nie] - spra-wie- d li -waść 

Jezu Chryste, Panie miły, 
bnranlm bardzo cierpliwy, 
wzniosłeś, [wzniosłeś] na krzyż ręce swoje 
za nie-, [za nie]sprawiedliwość moje•. 

mo-je. 

194. [W rkp. brnk t. l:t-16; powtórzenie t. 9-12 jest najbardziej prawdopodobne. 
W t. lO znminst trzeciej 6w:iartki zanotowana jest ponadto trzecia wersja muzyczna: 

l [Nacl tekstem notka Kolberga: "Kantyczki".] 
1 [Albo: moję; zapis niewyraźny.] 
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195 

W cze-1u1er we-czer pry we -cze- ry Je- zus Chry -sros chii-hecła - mał. 

W czetwer weczer pry weczery 
Jezus Chrystos chlihec łamał 
i nam dawał: 

Idżte, pyjte, zażywnjte, 
łem min :Zydym ne prodajte. 

Juda ij luł, Juda pył, 

Juda Chrysta :Zydjm prodał. 

Pryszły :Zydy·newirnycy, 

wziały Chrtsta do temnycy. 

Były, były, biczowały, 

na kryż jeho rozopiały. 

Matka Boska pid kryż kłakła, 
z Cbrysta kroucia na nią ciepfal. 

Matka Boska jojczyt, kryczot, łamie rucy, 
wydyt Chrysta w tiażk6j mucy. 

Matko moja, ne jojcz, ne krycz, ne łam rucy, 
chot' min wydysz w tiażkij mucy. 

Ja w treti den z mertwych wstaju 
i z wamy sie h a raj zb6raju. 

Tak nam, Boże, tak nam wsim daj, 
bo-smy pryszły wsi w nebesny raj. 

195. (Dla ostatniego wiersza l zwrotki brak melodii; by6 może, powtarza się 

ostatni takt.] 

l [Może zamiast: ciekła.] 
a h [raj] -w [raj] 



O skonaniu człowieka: 

Jeszcze sołnce ne zaszło, 
spaty położu sio., 
do spowidy szeze beru sio., 
Bohu pomolu sin. 

Opysujut srybło, złoto, 
dorohyi szaty, 
a już myni nyez s soboju 
ne braty, ( ne braty), 

Choc by ja brał, choc ne brał, 
tam toho ne treba, 
sztyry (loszki, siahu zemli, 
spasenija z neba. 
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196 

Jak zadzwoniat wo wsi dzwony 
o dewi.ntoj hodyni, 
podiakuju sicmu switu 
i swojej -.:odyni. 

A jak pijrnut hriszne tiło 

w hłybokyi doły, 
jak zasyplut hłynow1 oczy, 
ne li!anu nykoły. 

Już ja idu do hrobu 
temnoho, smutnoho, 
de·ż ja budu spoczywaty 
aż do dnia sudnoho. 

Ni misiac, ni sołncc 
ne zaswitint bilsze; 
de-ż ja hudu maty 
wo hrobi mistee? 

Ni swit ne obaczu, 
ni hłas ne usłyszu, 
lem ja pidu łeżaty 
wo wicznu temnycu. 

Złnmanojc rebro, kosty, 
złamanyi ruki, 
dusza pijde nesmertelna 
na wicznyi muki. 

Dusza pijdc nesmertclna 
na wicznuju stratu, 
a jak mi kto Bohu służyt, 
tak herc zapłatu. 

Wsi panowe, monarchowe 
i bidaky tcmny 
kładut wo hTib swoje tiło 
i kosty myzerny. 

Budte mie zdo-.:owy, 
susidy kochany, 
pryszol czas, hodyna, 
rozstaty sin z wami! 

Buwaj mie zdorowa, 
najmylsza nazwana, 
była ty mie wdiaczna, 
po wse kochana! 

Niaj tia Boh pożehnaje 
s tyma syrotam.i, 
szto jest' łaski Bożoj, 
niaj sia dije z wami! 

A ja w teperisznem 
razi ne żałuju, 
bo ja sia uże do czornoj 
zemły hotuju. 

196. A. I. Toronakij [Pes'ni Rusinov·Lemkovv Galicii.] "Ctcnija" 1866 [Kniga III. 
Povremennoc izdanie. {Dział III.} Materijaly slavjanskie s. 733.] 

l (hłynow - gliną) 



W raju mie, w raju, 
w tym nebesnym raju, 
stoit mie tam, stoit 
okruhłyj stolyczok. 

A za nam [!] mie sidyt 
sam Synońko Bożyj, 
a pered nym służyt 
dusza sprawedływa. 

Dusza sprawedływa 
słowce prohwaryła: 

Ej, Boże, Bożeńku, 
spusty-że ty mene. 

Spusty-że ty mene 
dQ mojej matery, 
bo w mojej matery 
dwojake wesila. 

Brat mie sia żenyt, 
sestra za muż ide, 

O strastiach Hospodnych: 
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197 

198 

budut ony sobi 
dary darowaty, 
mie ne budut, 
bo o mie zabudut. 

Duszo sprawedływa, 
ja tobi ne speram 
na tamtym switi etaty, 
jesly ty choczesz 
druhyj raz wmiraty. 

Wolu ja, Boże, 
o nyczym ne znaty, 
maju ja, maju 
druhyj raz wmiraty. 

Już sim roczkiw społna 
jak-jem umcrała, 
wse mie hirko w horli, 
sztom tiażko konała! 

Iszoł Chrystos, iszoł do J erusałyma, 
a Bożyja Maty płaczuczy za nyma: 
Synu mij, Synu! Sjidnał-jeś soj shthu, 
słuhu newirnoho, Judu proklatoho. 
Wolił-j ś sia J uda na poroch rozsypu. ty, 

mał-jeś Pnna Chrystn Żydtm zaprodaty. 
Żydy-newirnycy, Żydy-proklatnycy 
biły, mordowały, nc mały żałosty, 
aż' mu było wydno jeho swinty kosty. 
Ternowu koro nu na hławu składały, 
a ruci i nozi na krest pryhwożdżały. 
A Bożaja Maty pid kryżom stojała, 
pid kryżom stojałn, z żalu omliewnla. 

197. A.I. Toronekij [Pos'ni Rusinov-Lemkov ... ] "Ćtenija" 1866 s. 735. 
198. A. I. Toronakij [Pos'ni Rusinov·Lemkov ... ] "Ctenija" 1866 s. 735. 
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Oj, Synu mij, Synu, żebyś mnia błyże był, 
precież by ty z mene da jaku pomycz m.i6ł. 
Preci by ja tobi hołowu pidperła 
i z twoho lyczeńka swiatu krowciu sterła. 
A ty, swiatyj Petre, czohoż ty tam stoisz? 
Czom totu newistu, czom jej ne utolysz? 
Utolże jej, utol, jako matku swoju, 
budesz prebywaty w nebi wraz so mnoju. 

199 

Oj, powiez-że mie, sołowiju, prawdu, 
de ja swoho Spasytela najdu. 

Cy-li na hori, cy-li na dołyni, 
cy-li na kryżowyj wysyt derewyni? 

Bory i dołyny tTeba rozm.ieriaty, 
a na tyj hori treba umeraty. 

Na połudne sołnce nastupaje, 
a już na kresti Chrystos umeraje. 

Zydy wziały, wo hrib pochowały 
i kamcnijem zapeczatowały. 

Zaworonok pJskat, w horu sin pidnosyt, 
Hospodu Bohu pohrih ohołoszat. 

Ty, hołuhe, darmo ne hurkajesz., 
Hospodu Bohu pohrih otprawlajesz. 

Iszczo ptaszkowo żałostno piskały, 
Hospodu Bohu pohrib otprawlały, 

Chrystos Spasytcl sam słowcńko mowyt: 
Necbaj ko mnie swiatyj Petro chodytl 

Skoro swiatyi Petro toje usłyszawszy: 
Oj, jdu zaraz- słezamy sin zalawszy. 

Oj, wybawył-jem wsich hrisznykiw z muky, 
a na toje mistce otdam Judu w ruky. 

199. A. I. Toronakij [Pl3'ni Rusinov-Lemkov ... ] "Ćtenija" 1866 s. 736. 
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W wielki post pastuchy na polu, gdy poganiają: 

200 

f":'\ 

B6brka 

'§ jJob p p lp pł3f?ili!J ł l 
ł.e-łej-ku Ie - lu, cho- dżu ja po di - Joj •ku, 

'pPP Ppi~P~~J IJ 
Ie - lej - ku Ie - lu, pria- d u ja ku dl łoj 

Łełejku łelu, chodżu ja po dilojku1, 

łełejku łelu, priadu ja kudiłojku. 

Łełejku łelu, 1 -udiłojka lcnnaja, 
łąłejku łelu, i diwojka rumiana. 

Łcłejku łclu, hdeż ty rumiańcu wziała? 
Łełejku łelu, matińka mi ho dała. 

Łelcjku łeln, de ho matinka wziała? 
Łcłejku łelu, we Lwowie kupowała. 

Łcłejku łelu, po czem łyktyk2 platyła? 
Łelejku łelu, po kopi bez talara. 

Łełcjku łclu, korowyci na rosu, 
łełejku łelu, snidaniejko wynoszu. 

Ludzki dityj śnidajut, 

meue słezy ihn~wajut; 
czuia maty zaspała, 
śnidaniojko no dala. 

Chodżu ja koło haju, 
ja klyczu: Beś3, buhaju! 
1Corowyci na rosu; 
śnidauojka ne dała. 

1 diłojku - dziale, górze 
8 łyktyk-łokieć 
8 beś- becz [raczej: zawołanie na buhaja, tj. "byczku"] 

l 
- ku. 
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Wielkopostna 

201 
[Leszczowoce, SerednicoJ 

~ ~ 'r r1a 
Łu ~ lej ~ ku Ie ~ lu, cho ~ diu ja po dl - łoj ~ ku, 

3 

,. p p iJJ l l l ~ ~ F tpt; IJ 
3 

JJJI 
· lu ~ lej - ku Ie- lu, prie - du ja ku - cli - !oj - ku . 

Łyłejku łelu, chodżu ja po diłojku, 
łyłejku łelu, prieda ja kudiłojku. 

Łyłejku łelu, kudiłojka lniana, 
łyłejku łelu, diwojka rumiana. 

Łyłejku łelu, deż ty rumiańciu wziała? 
Łyłcjku łelu, maty mi kupowała1 • 

Łyłejku łelu, po czemu ho płatyła? 
Łyłcjku łelu, po czerwonym dawała. 

Wielkanoe 

Procisne 

Kiedykolwiek na Błahowieszczenia przed Wielkanocą idą zaory· 
wać polo pierwszy den. I wtedy biorą z sobą na pole praskubok 
{proskurek, mały kołaczyk), który ksiądz święcił na Błahowieszcze
nie w cerkwi, i takowy kładą, i zawiązują w rogu worka (miszok) 
ze zbożem do wysiewu. Dnia tego nie zamiatają wcale chałupy ani 
nawet kawałka chleba nie dadzą żebrakowi przez dzień cały. Pros
kurok ten jest przy tym worku tak długo, póki zasiewu nie skończą, 
po czym chowają proskurok do komory i dają bydłu zjeść. 

Przed Wielkanoc[ą] dziewki kupują brezylii i malują pysanki 
na pstro (biało, czerwono i czarno). Po południu w dzień Wielkanocy 
niosą dziewki i kobiety za pazuchą pisanki, idąc do cerkwi na niesz· 

1 [Pod: .,maty mi kupowda" dopisał Kolberg: .,w krami".] 
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pory; wtedy parobcy je zatrzymują i z tych pisanek obdzierają; 
czasem się uda dziewce, że ukazując tylko parobkowi z dala pisanki, 
zdoła jeszcze z nimi uciec do cerkwi. Parobcy pochwycone pisanki 
zjadają. 

N a Wielkanoc pieką paschy żytne lub pszenne wielkości przetaka 
i te, jak i pleskanki (sera), masło, jaja, chrzan, czasem kiełbasę i sło
ninę niosą do dworu, aby to ksiądz oświęcił razem ze święconym 
dworskim (w Procisnem). W Smolniku zaś święci [ksiądz] na cmen· 
tarzu cerkiewnym. Dają mu za to po 4 jajka (kużdyj gazda). Smigusu 
tu wcale nie ma. Nie ma też i tak zwanych hailek. 

B6brka 

Jak rozczyniają z drożdżami żyto albo pszenicę na paschę w [Wiel
ką] Sobotę, to zbierają ciasto z wierzchu stężałe i z tego robią mały 
bochenek lub kukiełkę, zwaną garacz 1un v. garacz 1unek, którą 
święci ksiądz razem z paską i święconym po nabożeństwie w [Wielką] 
Niedzielę pod cerkwią. Paskę jedzą w niedzielę po nabożeństwie; 
do jadła święconego przystępują jak do św. sakramentu, od jajka 
święconego, na które czekali rok cały, rozpoczynają; jajko to roz· 
krają na tyle cząstek, ile osób jest w chacie, i gazda lub gazdyni 
rozdaje je siedzącym naokoło stołu, [mówiąc:] "Hospody Boże, 
dopomóż mi diżdaty szczesływe druhoho roku i druhoho swicszczen
noho jajci i daj nam zdorowie!" Potem kraje ów paskę na tyle 
kawałków, ile osób w chacie, i tak rozdaje, i z tymże życzeniem, 
jak jajko. Następnie kraje na drobne części resztę święconego, 

to jest: chleb (kilka bochenków), kiełbasę, wieprzowinę, jaja, ser, 
chrzan; osypują to pieprzem i solą i pomięszawszy to razem na 
misce, spożywają, obsiadłszy stół. 

Po nieszporach chłopcy i dziewczęta polewają się po chatach 
lub biegają nad potok albo strumień i tam zanurzą [się] w ubraniu 
(zatałabie). Tak zwanych hajilek, zabaw pod cerkwią, tu nie odpra· 
wiają wcale. 

Wieczorem w nicdzielę malują tak zwane }lisanki (pyszut plysanki). 
W Sobotę Wielką bowiem byłby grzech je malować, a kto by je 
malował z rana w Wielkidzień, to by był zmuszony na trzy dni przed 
śmiercią takowe malować i w ogóle każdą robotę robić, ponieważ. 
w święto czynności żadnej działać nie wolno. 

17- Sanockie-Krośnieńskie 
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Przy przygotowaniu malowania pisanek, które dopełniają nie· 
wiasty i dziewki, przeszkadzają w ·tym parobcy, którzy zaglądają do 
chat, gdzie się to odbywa, i dziewkom je kradną. Pytają się: "A zwa· 
ryły sic uż ?" A gdy się dziewka obejrzy lub odwróci, poskoczą 
i chwytają garnek z pisankami z ognia, gdzie się gotują. Czasem 
jest ich kilku, więc gdy jej się uda wyjąć je już z ognia umalowane, 
to jej jeszcze i z fartuszka rozkradają. To gotowanie pisanek trwa 
dwa tygodnie, a czasem aż do Zielonych Swiątek. Pisanki takie 
darowują sobie: dziewki parobkom, niewiasty niewiastom itd. 
Takie pisanki obdarowani jedzą lub dzieciom dają. Woskiem okła· 
dają te części, które mają być białe. Farba jest ciemna, zwana 
"czarna" (jest to :fiolet ciemny lub ciemnowiśniowy), i jaśniejsza, 
zwana "czerwona" (:fiolet jaśniejszy lub jasnowiśniowa), które to 
farby kupuje się w Lisku { ... ) Czasem gotują i w wierzchniej skórce 
cebuli, nadającej jajku barwę żółtą. 

B6brka 

Gdy wsadzą paskę do pieca, wtedy łopatą w krzyż na belce w su
ficie zwykle wyrżnięty [uderzają], potem wykręcają naokoło z tą 
łopatą. Paska jest wielkości rozmaitej, podług zamożności gospodyni 
(zwykle z 4 garcy mąki), jest okrągła jak bochen, więc może mieć 
średnicy od pół łokcia do najmniej łokcia i więcej. 

B6hrka 

Pisanek na Wielkanoc nie malują, albo bardzo mało i rzadko 
gdzie. Czynią to głównie po świętach, czasem już w przewodnią 
niedzielę, albo i później (czasem do Zielonych Swiątek), i czynią to 
najczęściej dzieci. Dzieci także bawią. się nimi, jedni drugim rozdają, 
przynoszą z nich gościniec nawet dzieciom do dworu. 

Czaszyn 

W drugie święto wielkanocne (poniedziałek oblewany) jest zwyczaj, 
że chłopi oblewają kobiety, a osobliwie dziewczęta, już to sikawkami, 
już konewkami, już zanurzaniem w stawie, już pod huczkiem (ro
dzaj wodotrysku). W Czaszynie co roku wieszają w izbie na haku 
na powróśle (u powały) garnek (a raczej skorupę) pełen wody i ciągną 
pod niego upatrzoną dziewkę; podstawiwszy ją pod garnek, prze.ry· 
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wają kijem albo kosą powrosło, wskutek czego garnek tłucze się na 
głowie dziewki, oblewając ją wodą. 

[Łemki} 

Pryjdel Welikdeń, hospodynia krutitsia koło paski, z wesełym 
okom kłycze swoju dońku i priskazuje jej: "Ot, widisz, moja die
wońko, za żitija moich rodiczćj to my takii paski pekli; potom jak 
ja oddałasia, tak dla nas dwoje ne treba było tak welikoj; no teper 
Boh wspomoh mene na taku pasku, jaka była u mojej materi. Tak,. 
diewońko moja, i tebe toj Rospod wspomoże, tylko bud' dobra!"
i prosłeżytsia z radosti pri tiech słowach. N a W elikdeń ide hazda 
s hazdyneju i dietmi do cerkwi, bere pasku na pieczy, kosz na ruku; 
żena, dieti poroahajut jemu i stawiajut pasku do swiaszczenia w riad 
z druhfmi. N a służb u idu t do cerkwi, odno lis z ostałoś pri pascie 
koło cerkwi; po służbie wychodiat wsie i ożydajut wsie koło swojej 
paski oswiaszczenia jej; po oswiaszczenii wertajut w tom samom 
poriadku, jako do cerkwi szli, domoj; sicdaje cieła rodina za stoł, 
otec kraje pasku i swiaszczenoje; wsie zdorowlatsia i tut uże radosti 
bez końca. 

202 

i p p p f 
[Czaszun] 

c ~ r l 

'" 
• ::J a r· 

We- so - lu nam dziś dzień na sial, 

p p p p l !dr J 
(:\ 

l ~ ~ ~ ~ 
któ - re - go z nas ka - żdv 

(:\ 
ż11 - dał, Ie - go dnia Chru -

p P 2'P I~PP 11 er u IP r 
- stus zm:IT-Illi!l h -wsiał, a - l e - lu - ja a - Je 

W esoly nam dziś dzień nastal, 
którego z nas każdy żądał, 
tego dnia Chrystus zmartwychwstał, 
aleluja, aleluja. 

202. [Nad melodią notka Kolberga: "Wielkanoc".] 

l A. I. Toron'skij [Rusiny-Lemki s. 410]. 

17° 

lu -ja. 
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203 

[Czaazyn} 

Nie zna ~mierci Pan żywota, 
chociaż przeszedł przez jej wrota. 
Rozerwała grobu pęta 
ręka ~więta, [ręka święta]. 

204 

Wielkanoc 

fłipPPP IUQip~PPILi;CJI 
Na do-b111 deń Ze! - rnan [ .. . ) 

~B? pPPPIUQifT~IJ l 
Na dobry dcu Zelman [ ... ] 

Świętego Jura 

W dzień św. Jura (w maju [16.V]) dla odegnania czarownyci, żeby 
ne pask 1 udyła moloka, robią mazią (dziechciem) znaki krzyża św. 
na drzwiach stajni (obory, gdzie bydło), kółko na budenci (maślnicy) 

i znaki na rogach krów. 

Święta pasterskie. Dnie Rasawnel 

(Dnie Rasawne (tj. piątek i sobota przed Zielonymi Swiątkami)) 
nie tylko dla gospodyń (i kobiet leczących) bywają ważne2 ; święcą 

je także pastuchy. W sobotę wieczorem zbierają się oni razem i na· 
pasają bydło w miejscu, gdzie najbujniejsza trawa rośnie. Ochra· 
niali oni je tak przez całe lato, że tam noga bydlęcia nie postała, 

203. Na tęż nutę, [tj. na melodii) nr 202]. 

l Adnaw Lud u iródel Sanu i Dniestru. Zabobony. "Wędrowiec" 1882 nr 1002 
s. 167. [Fragment artykułu. Autor używa okrc~lenia "rosawne".] 

2 (Obacz: Leki), [tj. odpowiedni rozda'ał w cz. III Sanockiego-Krośnieńskiego, 
DWOK T. 51]. 
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przeznaczając na dnie rosawne. Gdy bydło, dorwawszy się lepszej 
paszy, spożywa ją chciwie, pastuchy wiją wieńce z kwiatów i trawy 
przy wesołych piosenkach, a ustrojone w te wieńce krowy pędzą do 
domu przy stosownych śpiewach. Przed oborą czeka ich gospodyni, 
rozdając sól bydłu, a racząc pastuchów sutą wieczerzą. 

Pisń na Woznesenije Hospodne 

205 

' i 
j) j) l J) J J l p ~ 

jl p F F 
Ho- spod wo- zne - se sin na ne - be - s n ny - ni , 

' J Jj l J J l p p li p r r 
da, Duch Swia - tyj s pa de t Ko - stoń- skoj s i - tliJ . 

' e:r r p ~~· l p l r r r r l Ul p r r r 
W o - srru-b!J - Ie, w o- skly - kn!J - re, w o - sklu-knu 

' r r r r l r 4~ ~ e p ~ l r r r 
wo - slru - by - Ie, pred Ca-rem, pred Ca-rem Ho - spo - dem. 

IIospod wozuoso sia na nebesa nyni, 
da Duch Swiatyj spadet Kosiońskoj siny. 
W ostrubyte, wosklyknyte, 
wosklyknyte, wostmhyte, 
pred Carem, pred Carem IIospodem. 

O, horo swiataja, by lia możno zriti, 
na tebi slojawszu, Dohu dołżno pity. 
Rody wsi wirnyj pokłon wozdadimo, 
woznesta sia Chrisla wozbłahod[u]rimo. 

Auhely tlywlatsia zriaszcze czełowika, 
druh dmlm hlaholut jcda jeje se [l] Władyka. 
1-eleonsku horu okrużyly bichu 
i jehda IIospoda byty razumichu. 

205. [W rkp. zamiast t. 7-8 jest znak repetycji w t. 6.] 

p l 
re, 



262 

Lykf sostawyta, hłasy wosklyczachu, 

w truha welehlasny hrajuszcze zwiaczachu. 
Jeden aposiolskij lyk pryskorben biasze 
jako wożd i Hospod otpych ot chożdachu [!} 

O Władyko, zowut, syrych ne ostawf, 
ich że do car[s)twija twojeho izbrawyj [!] 
Ne skorbit, rccze, pod hrodi sidyte, 
obitowania oteczeska żdyte. 

Se poszlu wam Ducha ot waszyija [!] sławy 
i prijmyte syłu n e szedszu nawy, 
kako wozwelyczym dneś W oznesenije 
imże sodiła namo Christe spasenije. 

Apostolie nst [?] namy, budero tia molyty, 
anhelskymy pienimy po wsia dny slawyty. 
J~o żes obiszczał apostołom daty 
i nam izwol Ducha Swiataho posłaty. 

Na Zielone Świątki 

B6hrka 

Na Zielone Swiątki, na toloci (na pastwisku) wyszukują sobie 
miejsce pasterze, gdzie duża trawa, i tam sobie zasiądą, i piją. 

i jedzą, sprawiają sobie zabawy. 

B6brka 

W Zielone Swiątki (Swiata Nedila) mają (zielenią) leszczyną 
chaty, płoty, pola (wśród łanu gałązka), nawet mierzwę (obornyk). 
Do cerkwi do święcenia niosą ziele, tj. pęczki wszystkich ziół kwit
nących, które ksiądz święci na cmentarzu. Zielem tym okadzają 
(kuriat), okurzają chorych ludzi i bydło. Gdy grzmi, to rzucają 
trochę tego ziela do ognia na kominie dla odpędzenia piorunów 
i gradów (szoby ne triskalo). 

Zielone Swiątki jest to święto pastuchów, którzy zbierają się na 
polu z rana z bydłem i tam śniadają, i wódkę piją. Więc proszą 
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-gospodarzy, u których służą, aby im coś udzielili z żywności, np. 
gazda pieniędzy na horiłkę, a gazdyni chleba, sera, jaj lub bryndzę. 
Na polu ucztują, tańcują i śpiewają. 

Wzdów 

Na strzechę rzucają w Zielone Swiątki, omajając ją (cały dach) 
lipininąl, [tj.] gałązkami z lipy, [które] ponapychają się w dach. 

\Vołtuszowa 

Na Zielone Swiątki święcą ziele i kwiaty: leszczynę, czosnek, 
orkisz, pszenicę, konopie, marchew, barwinek, cebulę. Swięcą ziele 
w cerkwi; stają po jednej i drugiej stronie cerkwi, a ksiądz idzie 
środkiem, czyta ewangelię i kropi te zioła święconą wodą. 

[J asieiskic i Sanockie] 

Na Zielone Swiątki2, gdy po szczodrakach chodzi diaków syn, 
wiejskich chłopców gromada zbiera się razem i idą po wsi, a gdy do 
którego gospodarza mają przyjść, idą wprzódy na jego ozimę, jeden 
drugiego ścigając; tłuką, mną (gniotą), a gdy się na tejże wyharcują 
i naskubią rzeczonej ozimiily, przywiążą garść dob1·ą do tyczki, 
wtenczas idą do właściciela; włażąc do sieni, każdy ma w ręku 
laskę, szturka nią o ziemię i śpiewa: 

206 

Szczodra, szczodra Maryja 
na prystoli stojała, 
try kryzyki trymala. 

A wy, lucie, znajte, 
nam kołacza dajte. 

1 [Zapis niewyraźny, prawdopodobnie Kolberg poprawił formę "lipiną" na 
,,Iipininą".] 

2 [B. Stęczyński Pieśni ludu toiejskiego w Galicji w obwodzie jasielskim i sanockim.] 
"Lwowianin" 1841 z. 9 s. 205. [Pieśni nr 206-208 cytowano tu za Stęczyńskim 
p.or . .z nr 178-180 .. ] 
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Jak ne date kołacza, 
wywedemy robacza 
na popiw perelich, 
zbyjemy mu prawy ryh. 

Rohom, rohom trubity, 
fostom, fostom krutity. 

W niektórych chałupach dziewki i parobki, uj1·zawszy gromadę 
na oziminie, chowają się pod strzechę, aby gdy gromada spiesznie 
do domu pobieży, ich nie ujrzała. Gdy zaś nie mogą prędko wejść 
do chaty, gdy dziewki się pospieszą, leją wnet na nich wodę. Ten 
obrządek ma znaczyć u gminu, że się zboże urodzi obficie; za tę 
wróżbę gosposia daje im umyślnie na ten cel pieczone małe boche
neczki, które nazywają się szczodraki. 

Szczodrówki (na wiosnę chłop~y): 

207 

Hełyjko hyłyj, ty łyseńko na rosu, 
helyjko hyłyj, snidanoczku ne ncsu, 
helyjko hyłyj, pnni matka zaspała, 
hełyjko hyłyj, anidanoczka ne dała. 
Hełyjko hyłyj, poszłabym j~j zbudyty, 
helyjko hylyj, ona mia schocze byty, 
helyjko hyłyj, wziała na mene pruta, 
hełyjko hyłyj, nahnała mia do kuta; 
hełyjko hyłyj, wziała na mene liski, 
helyjko hyłyj, nnhnała me męży triskił 
hełyjko hyłyj, wziała na mene łozy, 
hełyjko hyłyj, nnhnała mia męzy kozy. 
Hełyjko hyłyj, stała sin nn potoći, 
hełyjko hyłyj, murhala na mołodći: 
Hełyjko hyłyj, z hnju, molodći, z baju, 
hcłyjko hyłyj, czorne ja wiczka maju. 
I1elyjko hyłyj, chotiat nam diwczku wkrasty, 
hełyjko hyłyj, za popiwskoho syna! 
Hełyjko hyłyj, my ho tam ne dajemy, 
hełyjko hyłyj, sukienok ne majemy, 
hełyjko hyłyj, sukienki dorohi, 
hełyjko hyłyj, po cztyry czyrwonyi, 
hełyjko hyłyj, po byt!rm, po simaku, 
hełyjko hyłyj, po czerwonym dukatu. 
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208 

W lisi na warysil 
soroka skrehocze, 
a, mij Boże myłostywy, 

jak mia diwcze chocze. 
Z toho chłotia2 nycz ne budc, 
sercbery troje bude; 
budo łyczka i kołyska 
i mctcltia do boiska. 

Boże Ciało 

Leszczowa te 

Cały wianek na Boże Ciało (gdy robią z pachnących ziół: roz· 
chodnik, macierzanka, józefek, mięta, melissa, szałwia, boże drzewko, 
cuberek itp.) poświęcają w kościele i wieszają go, jeśli mały- na 
monstrancji, wielki- na drążkach w kościele (gdzie on zostaje aż 
do oktawy i nawet noszony jest w czasie procesyi), po czym oddają 
każden wianek wlaścicielowi, który wiesza go w stajni lub nade 

drzwiami. 
Bóbrka 

Boźe Tilo -wcale tu nie obchodzą. 

Święcenie ziół 

Wzdów 

Do święcenia daje się zioła następujące: 
W oktawę Bożego Ciała swięci się wianeczki z ziół: rozchodnik, 

macierzanka, szałwija, ruta, wrotycz, piołynek, lubczyk, mięta, 
krzyżowa trawa, kukułeczka, dziki czosnek, konicz, bławat, cupresek 
(cyprys), lilija, róża, serdecznik, rumianek. 

N a Matkę Boską Zielną święcą więcej lasowego ziela: koszanice 
(trawa wysoka, czerwono kwitnie), lubczyk, przestrach (ma strączki 

l jedlina, z której motów ki [mątewki] robią, [lub raczej: na orzechu], B. S. 
2 chłotia - chcenia, B.S. 
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jak wyka), ziele św. Wawrzyńca v. wawrzyńcowe ziele (żółto kwitnie,. 
w kupce kwiatki), lebiódka (w krzakach), przestęp (rośnie wysoko, 
na dacb), krzyżowa trawa (białe kwiatki), wielkie ziele (wysokie jak 
słonecznik, ma kwiaty żółte, małe), kotki (miękkie badylki, kudłate), 
bluszcz (trawa wysoaa, kwitnie jak ślaz), wrotycz, mięta czarna 
(pipiryta), mięta kudłata (z serem utartym, w gałkach, używana do 
jedzenia), piołun, paluszki (prątki z czerwonym małym kwieciem), 
groch polowy, pszenicy i żyta kilka kłosów, mak, cebula, jabłka, 
czosnek, maruna, tureckie proso (kitki czerwone), szparagi, boże 
drzewko, nagietki\ konicz dziki (badyle wysokie i pałeczki białe), 
bukwica (trawa, liść kudłaty, kwiat blady, biały). 

Sobótka 

Ustrzyki 

Jak się pali sobótka na polu na św. Jan: 

209 

~ ~ ~ 
' i l l &f P l c tff l U F 19 P P ~ l g r l p (!l "l 

Na I-wa-no, no Ku - po- na ku-pa - la sio gre-czna pa - nna, 

Na Iwana, na Kupann 
kupała sin grcczna panna, 
kupajuczy, zatapaczy, 
i na batejka zawołała: 
Podaj ruku, podaj ohio, 
pryhołuby mcne k'sobe. 

Procisne 

Na sobótce chłopcy i dziewczęta (pastuchy) ogień rozpalą i wkoło 
niego biegają, jeden za drugim. Czasem skaczą przezeń. 

210 

,-t w r J J 1 r r r F 1 w r J J 1 J n J J t 
Do nas, do nas na so-bit-ku, spe-cze-mo wam czor-nu kl-tku. 

l [lub:) m[agietki] 
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Do nas, do nas na sobitku, 
speczemo wam czornu kitku. 

Pok' sie chłopcy pozbihały, 
diwky kitku rozerwaly. 

Ne stało im po łabojcyl, 
uny wzieły po żabojcy2 • 

Dwernik, Procisne 

Na sobótkę zbierają się ze wsi z 10 chat na jedną (dzieci około 
7-10 lat). Tu są trzy sobótki, każda z 10 chat. 

211 

' 2 l p J s 1 p p r &J l l p J n 1 p p 1 w 1 
So-blt, so- bit, so-bi-toj- ka, ja na te - be wó-lo -czy - la. 

Sobit, sobit, sobitojka, 
ja na tebe w6łoczyła. 

T6 ju8 horu, to w dolynu, 
to w buriany, to [w] kropywu. 

Diwky kitku zapalyly, 
diwky kitku zapalyly. 

Chłopcy sia pozbihaly, 
kytku (czornu)4 rozerwały. 

B6brka 

Na św. Jan opasują się wszyscy, starzy i młodzi, czorn'obylem 
(bylicą), ażeby ich krzyże nie bolały. 

B6brka 

W sam dzień św. Jana pastuchy, chłopaki i dziewczęta palą po 
wzgórzach ognie, zwane sobitka. [Palą] ognie (czasem jak chalupa 
duże) z gałęzi różnych drzew, zniesionych w wiliję tego dnia: lesz· 

l po łabojcy -po łapce 
2 po żnhojcy- po żabie 
3 [Zapis niepewny; może: "toj-w"?] 
4 [Tak w rkp.; może "czornu" jest uzupełnieniem Kolberga?] 
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czyny, olszyny, jałowca, i do tego śpiewają1 • Jak sobótka zacznie 
dogorywać, to oni przez ten ogień skaczą i wierzą, że tym, którzy 
skakają przez ogień, nogi nie będą boleć. Potem biorą dogorywające 
głownie i roznoszą je po polach, i wsadzają te głownie w kapustę, 
w kartofle i konopie, żeby je nie tóczyly robaki. 

B6brka 

W dzień św. Jana (ruska data [tj. 6.VII]) parobcy idą na górę 
i nazbierawszy gałązek jałowcowych, jodłowych, hukowych itd., 
składają to na kupę (czasem wielkości małej chaty) i wieczorem 
około [godz.] l O trzej parobcy idą naprzód i zapalają tę kupę {zwy· 
czajną zapałką); potem cała gromada parobków i dziewcząt biegnie 
na tę górę, gdzie się ogień pali, i tam, porozgartawszy te gałęzie 
płonące w wąski pas, przeskakują przezeń, jedni z jednej, drudzy 
z drugiej strony. Wtedy śpiewają dziewczęta tę pieśń: 

j J 
Ilu - Jaj, 

r l 
spe - czy -

212 

l )i r lą-E p l .--s~ ~: 
hu - Jaj. na s o 

p 
mo 

r l ?S~ K' l {2} 
wnm czo rnu 

IIulaj, hulaj na sobitku, 
speczymo wam czornu kitku. 

Jak sic chłopci pozbihaly, 
czornu kitku rozcrwaly. 

A komu sic ne dostało, 
temu dały kitcze salo. 

l J fJ 
b i - l ku, 

r.-. 
l J l 

ki - t ku . 

Potcm, gdy gaśnie, roznoszą żarzące się głownie po polach na 
kapustę. Z tych głowienek popiół zbierają i w domu z pokrzywą 
(małe listki) go mięszają (nazywa się źyhówka, żegawka), i proszek 

1 (Tu w rkp. Kolberg napisał: "jest". Nie wiadomo, o którą z licznych pieśni 
sobótkowych chodzUo tu Kolbergowi, prawdopodobnie (por. przyp. 2 na s. 272) 

• pieBI1 nr 210.] 
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ten ze solą dają bydłu jeść do żłobu na wiliję Bożego Narodzenia, 
żeby na krew nie chorowało1 • 

W Bóbrce palą sobótkę na górach: na Kozincu, na Horbi, na 
Żukowie, na Pustawlu, na MaTkim Połomie2 ; ci zza Sanu na Berdzie, 
co rok gdzie indziej, żeby nie było na tym samym miejscu co rok. 

Ludzie ze Soliny palą na górze Ja worze i innych, toż z Łobozwi. 

213 

na s'obótcc ~ (:'\. [ Bóbrkol 

~ ~ l l j, U l rr 0 l r tp ' l Ji l l g l 
so - bi . - toj - ku , ko-I!Jm na tia 

'l~~~~ 10f3!'l J 
Oj, so - bi- ci u, 

wo • lo • cz!J - la, t re s te- żej -ki WIO • lo - CZIJ • la, 

Oj, sobiciu, sobitojku, 
koły-m na tia wołoczyła, 
tre steżejky wtołoczyła8 ; 
teper na tia ne wołoczu, 
any jednu ne utoloczu. 

IIoryszniany j-doliszniany, 
do nas, do nas na sobitku, 
spcczcmo wllm czornu kilku. 

Kotromu sic no distało, 
tomu dały kitcze salo'. 

Nasza sobitka jasneńko horyt, 
a czeladojka krasno chodyt. 
Chlopśka krasa poharaje5, 

a diwoćkn prokwytaje. 

213. [Zapis kolumnowy nie zgadza się z melodią. W rkp. l i 2 wiersz zwrotki 

ujęty w znaki repetycji.] 

l Na krew choruje tu zwykle bydło, jak wyjdzie na wiosnę (w czerwcu) na 
paszę, jest to [bowie~] rodzaj paszy, od której bydło choruje. [Także wtedy, gdy] 
bydło przechodzi z bukowego na jodłowy lub olszowy las, to moczy krwią. 

2 [Zapis słabo czytelny; nazwy tej nie potwierdzają dostępne źródła.] 
s wtołoczyła- przedeptała 
4 kitcze salo -kocie sadło 
~ (Tu Kolberg dopisał w nawiasie: "hor9t", tj. gore, płonic.) 
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214 

Oj, so - bo - siu, so - bo sej ko, da-wnóm na 

p p it 1 p J 1 a p p p p 12 pn. w 1 J. 1 ; t 1 

li e wo-lo - czy - ła, t re s te- :i. ej -ki wto - łu - czy - la. 

Oj, sohosiu, sobosejko, 
dawnóm na tic wołoczyła, 
tre steżejki wtohtczyła. 

Cy w horc, ey w dołynu, 
cy w burian, cy w kropywu. 
Teraz na tie ne wółoczu, 
tre s teżcjki ne wtołoczu1 • 

IIoryszuiany, doliszuinny 
dó nas, dó nas na sobitku, 
speczcmo mo czornu kitku. 

Dziewczęta: Budemo ju rozkrawaty, 
mcży chłopci ro:r.clawaty. 

A chłopcy: Budemo ju rozkrawaty, 
meży diwki rozdawaty2• 

l [lub:] h[tołoczu] 

Położemo na płatouci3, 
zydiat chłopci jak marchowci. 
J ednomu sic no dostało, 
niech se wyrwo z kotki salo. 

Nas sobitka połom4 maje, 
czyjaś krasa poharaje. 
Mołodecka po har aj e, 
a iliwocka prokwytaje. 

Za naszomy wórotamy 
atojat szewcy z czobotamy. 

2 [W rkp. omyłkowo "rozkrawnty".J 
a płatoUka - belka 
4 połom - płomień 
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Śpiewa się w dzień św. Pietra i na św. Jan, jak się zmierzchnie 
i bydło z pola spędzi, [gdy] pasterze i dziewuchy idą z muzyką palic 
sobótkę na górę. Przedtem było nabożeństwo i pop na mszy stoi 
z rana, i wtenczas (około 9-tej lub lO-tej) chłopcy i dziewczyny 
włóczą szczecinę z igłami (tj. jałyczki, gałązki, czyli wierzchy jodłowe) 
na gór~. 

Wieczorem idą tam z muzyką palić tę suchą jodłę, panakładawszy 
ją w stosy. Gdy się pali, chłopcy latają około tego ognia jeden za 
drugim i krzyczą, ciesząc si~, a dziewczęta stojące opodal śpiewają 
tamtą pieśń. Jak się ogień koło północy wypali, chłopcy i dziewki 
biorą pozostałe głownie i gaszą je w potoku lub rzece, i zgaszone 
wpinają (czyli wstawiają) w środek kapusty, marchwi, buraków, 
konopi itd., a to dlatego, żeby się w tym polu zawsze rodziło niechyb
nie. 

gr c- c zna 

215 

na l\11 - pa - la 

pa - nna, Sil -knia na ni za sto 

Na Iwana, na Kupała 
kupała sie greczna panna, 
suknia na ni za sto złota1 . 

Za sto złota, za czerwona 2, 

za sto złota, za czerwona 
i za paru konyw wronych. 

Scrednico, Lisko 

ku -pa - la sie 

zło -·ta. 

Lcszczowate 

Rozniecą na górze ogień z gałęzi suchych {pastuchy na parę dni 
[wcześniej] zbierają je w szeregi) i wkoło niego biegają, trzymając 
się za ręce: dziwki, parobcy, dzieci. Jak to gaśnie, to oni skaczą 
przez ten ogień i rozbierają głownie żarzące ię, i z tym biegną 

1 [W rkp. zepis ,.złotych" poprawiony na ,.złota".] 
2 [W rkp. a nadpisane nad nie skreślonym ,.-ych" .] 
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(uważając, żeby przez wodę nie szli} po polu. Wtykają głownie te 
i zapinają między kapustę, żeby jej gąsienice nie zjadły, [między] 
konopie, len, żeby wielki był. Powiadają, że sobotka zaczęła się, jak 
,świat nastał, i razem z nim się skończy. 

Loszezowate 

Gałęzie z jodły (czetyna) narąbią, by im schła na sobótkę (na św. 
Jan i Piotr); na czyim gruncie sobótka się pali, to za dobrą wróżbę 
uważają. Stós na cztery strony zapalają i biegają młodzi naokoło. 
Około północy lub wcześniej już wracają do domu. 

Leszczowa te 

Sobótka. Pastuchy (i parobcy) zbierają gałęzie i ułożą sto wysoki 
drzewa, potem go z trzech rogów zapalają. Jak kidajut1 one gałęzie 
(i] zapalają na pastwisku, (śpiewają] 2 : 

Oj, bO 

Jak się pali: 

216 

hi - si u, s o 

na tia tllo - lo 

Oj, sobisiu, sobisejko, 
kołym na tia wołoczyła, 
Lry slcżcjki utołoczyła, 

teper na ti.a ne woloczu, 

nny jednu ne utoloczu. 

217 

Na Kupałn, nn Iwana 
kupała sic greczna panna. 

1 kidajut [w rkp. omyłkowo: "kihajut"] -rzucają 

scj - ko, 
/":"\ 

C1!f - In. 

2 W Czarnej (albo: Czaszynie? - zapis niewyraźny], B6brce: "Do nas, do nas 
na sobitku, speezemo wam ezornu kitku... itd." 



Oj so - hń -~lU , 
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Kupała sie i utapała, 
na batejka zawołała: 
Batcjkoż mij, duszejko, 
podaj że mni hew ruczejko, 
podaj jednu, podaj wobic, 

pryjm~ż mene tam k'sobi. 
Ne podam ty ny jcdynu, 
ne pryjmu tie i na hodynu. 

218 

lU O lo - l' LII la, Lr!J Hll' - n•j- kn 

Oj, sob6aiu, soh6siejku, 
kolym na tia wołoczyła, 
try stcżojka tołoczyla. 

N a T wm1ia, nn Kupanin 
kupała sic greczna pannn. 
Kupajla (!] sie, zadumała•, 
na hutejka zawolala:1 

Mij batcjku, mij diwojko [!], 
podajże mi heu ruczejku, 
podaj jeduu, podaj druhu, 

pryhołub9 meue k sobi. 

Uoryszniane, dolyn:iane, 
do nas, do nas na sobitku! 
Chto no wyjde na sobitku, 
speczemo mu czornu kitku, 

LeszcLown te 

ko - lu m na t in 

lo - lo - CL!I - łi1. 

218. (W rkp. t. 10 zalany atramentem i dlatego nieczytelny; w edycji jest on 
częściowo rekonstrukcją.) 

l [lub: zaduma ]wszy 
2 [lub: zawołaJwszy 

lB - Sanock1e-Krośn1eńskie 
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położymo pid porożok, 
zyjdiat ehłopciw jak horoszok. 

Sobitojka jasnejko horet, 
ezeladojka pyszne ehodytl. 
Oj, soMsiu jasnejkaja, 
ezeladojka pysznejkaja. 
Oj, soh6>iu, to mi jasnejko horesz, 

ezeladojka m~ sin pyszyt. 

219 

LesLczowate 

p fi 
(:\. 1., F l p o u l r- J\ 

bó - siu, so - bó - s ej ko, .--

1. p ·o l fJ P!&J l l 'J 'i 

na li a u o - lo CZ!J la, 

l j r l blr f! • d J i]J )J 
trijm s te :/:ej • k!JUI ut o lo CZ)I In. 

Oj, sob6siu, sob6scjko, 
kołym na tia uołoczyła, 

tr§-m steżejkyw utołoezyła. 

Teper nn tia [ne] wołoezu, 

tre-j steżejkyw2 ne utołoezu. 

Horyszniane, dolyszni.auc, 
do nas, do nas na sobitku, 

u nas sobilka jasnejka, 

ezeladojka p§sznejkaja. 

A jak mo [j]ij zapałyły, 

wsz§tki hory o~wityła, 
a jak 6na zahasyła, 

wszftki hory otemnyła. 

1 [.,pyszne chodyt" nadpisane nad pierwotnym, nie skrelilonym tekstem: .,do 
neji pysznejko ide".] 

1 [Nad to nadpisał Kolberg a; prawdopodobnie należy rekonstruowa6 wariant 
.. steżejka".] 
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-l ~ ~-l r 
Oj, so - bł - stu, 80 - bł sej - ko, ko-łym na tle 

l p J l p {:)1 J j l 
wo - lo - czp - la , tri ste - żej -kt uto - lo - czy - la. 

Oj, sobisiu, sohisejko, 
kołym na tie wołoczyła, 
tri steżejki utołoezyła. 

IIoriszlUlne, dolyszniane, 
l:do nas, do nas lUl sobitku:l, 
speczemo wam czornu kitku. 

Już eie teper ne wołoczu, 
tri steżejky ne tołoezu. 

Dok sio d.iwky pozbihały, 
chłopcy kitku rozerwały, 
jednemu sie ;ne d.istalo, 
taj wyrwało z kotky salo. A jakem tie pidpulyła, 

wsim horojki oswi6tyła, 
a jakem tie zahasyła, 
wsim horojky zasmutyła. 

Matka mówi: 

221 

Z pid Beskida zełenoho, 
z kolodinźu1 studenoho 
kozak konia .lUlpowaje, 
mene diwczn podmawlaje. 

Oj, kozacze, kozuczejku, 
ty tu konia ne napojisz, 
meue diwcza ne pidmowysz, 
bo ja budu diwczie byty, 
byty, byty, zabywaty. 
I:Domiw, domiw, diwcze, spaty:l, 
ue z kozakom rozmawiaty. 

1 [z kołodiaźu - ze studni] 
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222 

Kav.ała mi maty chatojku zamestyl, 
a ja mołodejka stała chatu mesty. 

Wunn rozkazała~ w połe jisty nesty 
[ ... ] 

Ja ji sie zwiduju, deż to płuhy oriut, 
uua widhaduje: Toż till kolky kolut. 

Ja ji odknzała, znała jak powisty: 
Niaj toho kolky kolat, wid koho nesu jisty. 

Ustaj, ucwistojka, jużes sie wyspała, 
podoj-żc8 te krowy, coś do mnie nagnała. 

Widziała!!, matusiu, że ja kr6w nie muiała, 
po cożeś swego Rynu do mnie przysyłała. 

223 
Leszczowale ,.! )p , r l p r p l lp ~ r l p r ~ l 

Ka- za - ło s Ie Roj - na do do - mu wid - lUC - Sl!J ,. j n )l ;fJ l r r l p l J l j J l 
[ ... ] 

Kazała sie Rojna do domu widwesty [ ... ] 

224 
Leszczowale 

'i J p - ~ - p Jtl l r ,, #p p r l p r :l 
Ka - zn - la sie Roj - no do do- mu l - zwe - s1u 

224. [Wersje tekstu podawane niżej w przypisach zostały nadpisane przez 
Kolberga później (innym atrar.1entem), prawdopodobnie według informacji innego 
wykonawcy.] 

1 Zob. "Kazała sic Rojna do domu izwcsty" [pieśni nr 223 i 224]. 
2 [lub: rozkaz]uje 
a [!uL: podoj] tu 
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--p (1 l p J 
l - no sle bo - ja - lo , że - b!J jl ne zwe - si!J. 

Kazała sie Rojna j:do domu izwesty1:j, 
ino sie bojała, !:żeby ji ue zwesty:j. 

Pryszła Hobotojku, j:bnrwinkom sia mnje:j, 
pryszla neililejka, l :clo ślubu-s zhernje2 : j. 

Pryszol ponediliok, j:to ji8 deń sumnejkij:j, 
skłnduje4 ji swuszka l :czypczyk zelenejkyj: j. 

Biły znwetmtka, j:hrnj mi, muzyeziatku5 :j, 
ja sy newistiatku, [j:ja sy newistiatka:!]. 

Pryszol mi witorok j:wszytko mi zariwno8:j, 
o, już nasza Kasia [11 j:nu ~ukowi z wiłmi7 :j. 

Pryszla mi soreda, to mi doń pisnejki:8 

teszeze moja, tescze, daj mi sera jeszcze 
i wełyku0 hrudu, newistu u te budu. 

225 
[Leozozowato] 

Za nowcmy10 w6rotamy 
stojat czewcy z ezobotamy. 
Kupiłabym b1atejkowi, 

1 lub: widwesty 

ne umije sin obuwaty, 
treba słuhy najima ty. 
Teper słuhy ne po tomu, 
po czerwonym zołotomu. 

1 lub: o nyczym ne znajo 
8 lub: toż mij 
' [lub: składujJut 
8 lub: czypczyk mi składajut, muzyky mi hrajut 
0 lub: toż mij deń torhiwnyj {targ) 
7 lub: piszoł mij mileńki do Żukowa [z wilmi] {wolami); Żuków - góra 
8 pisnejki- post[ny] 
0 lub: a i masła. brudu 
10 [Nad w nadpisał Kolberg m.] 
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226 
(LotZczowate) 

J'*ana, J'*ana, na Kupana 
!:kupała sia greczna1 panna:!. 
Kupajuczy otapała1, 
na batejka zawołała: 
Mij batejko, mij duszcjko, 
podaj, podaj chot'8 ruczejku, 
podaj, podaj i dmhoju', 

pr§hołubysz mene k' sobi. 

Oj, ne dam t§ any jednu, 
ue pryjmu tia na hodynku. 

Woltnszowa 

W wiliję św. Jana dziewczęta nakładą suchych gałęzi z jedliny 
i z jałowca i zapalają wieczór na drodze, którędy bydło chodzi 
(dwie godziny, do 10). Przez te gałęzie palące się skaczą. Chłopcy 
chwytają z ognia płonące gałęzie i gonią dziewczęta, i zahaczają 

je gałęziami. Te uciekają i chwytają również głownie, tłukąc je 
również, o ile zdołają, o chłopców. 

Złych następstw z tego nie ma, ho głownie się jeno tlą i dymią. 
Nazajutrz rano, gdy gnają krowy na pastwisko, to je przez te spa

lenisko przepędzają. 

227 

Wohuszowa 

~ 6 ~ p p ~ l p p l p· p l ~ p p p l p p l p· ~ l 
Na ro zto-ci, 11a po - to - ci dwa ho-lu-b!l wo- du P!l- 111. 

Na roztoci, na potoci 
dwa hołuby wodu pyły. 

Pyły, pyły, skołotyły, 

taj sie wziały, polctiły. 

Napyły sia zymnoj wody, 
poletyły na jahody. 

Zaczaly sie hutoryty: 
Koho mamy wraz zluczyty? 

1 [Zapis poprawiony przez Kolberga z "hreczna" .] 
2 otapała- topiła [się] 
3 lub: hew 
' lub: [poduj] 1-uku, podaj obie 



Poletyły w dobrowońku, 

na zełenu Iiszczynońku, 

Zaczały sie hutoryty: 
Koho mamy wraz złuczyty? 

Na borboczku krasna Ji asia, 
w knmińczyku biłyj Jasio. 

Toto stadło wraz zluczyty 
i na Boha poruczyty. 

279 

Jak na Boba, tak na ludyj, 
necbaj Kasia Jasia lubyt. 

Na borboczku krasna Jula, 
w kaminczyku krasny Waniol. 
Trcba toto wraz złucz~ty 
i na Boha poruczyty. 

Jak na Boha, tak na ludyj, 
żeby Wanio Julu lubył. 

Klimk6wka 

Sobótkę palą. Co się nie dopali, to sadzą głownie na grzęd~ do 
marchwi (gdy kopać mają), kapusty. 

Wzdów 

W wiliją św. Jana byJicę (kilka krzaczków) zawieszają wewnątrz 
domu na strychu (górze), nad drzwiami na boncie lub za krokwie
czasem samą bylicę, czasem bylicę złączoną z kminem, żygawkami 
(pokrzywy małe) i żółcieniem (żółcień: ziele z żółtym kwiatem, 
pomocnym bydłu choremu na żółć). 

Wzdów 

W wiliją św. Jana palą sobótki parę godzin na miedzach swoich 
gl'llntów chłopaki i dzi wczęta; na żerdkach nawiążą pęki słomy, 
zapalają je zapałkami i tak biegają pomiędzy polami nu miedzach. 
Purobcy zaś dworscy beczkę z mazi wynoszą wtedy w pole i zapalają 
na drodze albo pod ]asem, na starą wierzbę czasem kładą i ta się 
dłogo pali, bo do północy prawie. Przy tym śpiewają pieśń nabożną 
o św. Janie Nepomucenie (l) przed zapaleniem sobótki. Na polu 
zaś (urządzają] krzyki (jeden na drugiego, gdy się mijają luh ściga
ją); mówią, że który lepiej leci, temu się lepiej świeci. Dawniej 
śpiewali dużo pieśni, teraz tylko śpiewają, a raczej wołają: 

1 Wanio -Jan 

228 

W wiliją świętego Jana 
sobótka się zajęna. 



Na sobótce czasem: 
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Podpal buczka, podpal, 
niech się buczek pali, 
niech się żaden dureń 
dziewczyną nie chwali. 

230 

Wzdów 

ł p d F W 11P ~ f r 'lE" l p ~ F F 
Wy- Ie -ciał so - kół pnez poń-ski o - kół l s l od s o • b Ie 

' J J F r 1 ~ P r r 1 J j F r 1; P r &1,] • 1 
w o -kle -ne-czko, l dzień do - brlJ, pa -nie- ne- czko roz- to-cLył o - gon. 

Wyleciał sokół 

przez pańsld ok6ł 
i siad sobie w okieneczko, 
i - dzień dobry, panieneczko
roztoczył ogon. 

A wy, woźnice, 
smarujcie bicze 
i kołcńka zataczajcie, 
na koniki posiadajcie, 
pojedziemy precZ'. 

Wyjechał w pole, 
świsnoł na konie: 
Obcjźryj ~io, gneczna panno, 
[obejźryj sic, grzeczna panno], 
czy wszystko twoje. 

Wszysll o to moje, 
jak w tym ogóle, 
tylkom sobie zapomniała, 
[tylkom sobie zapomniała) 
wianka na stóle. 

230. [W rkp. zamiast t. 7-8 jest znak repetycji w t. 6.] 



281 

Wróciłabym się, 

ale nie wrócę, 
ho ja swoji matuleńce, 
[ho ja swoji matuleńce] 
serce zasmucę. 

Sanockie 

W Sanockiero w górach rozniecają og1en sobótki naprzód bylicą 
albo łopuchą, której stosy nagromadzą, potem dodają do tego 
suchych gałęzi, pomioteł itd. 

[Sanockie] 

Starożytna1 pieśń sobótkowa górali sanockich spod Bieskidu, 
którą tu przytaczamy, świadczy )także(, w jak odległej staro
żytności uczucia )te ( dziewicy idącej za sercem lub przeciw ser• 
cu wyrażały się już poetycznie. Gdy stos palącej się sobótki opada, 
poczynają chórem śpiewać dziewczęta: 

A na ryczci na kamcni 
dwa hohtby wodu pyły, 
ta i sohi howoryły: 
Hej, łet'my mo, połet'my mo 
w czyste poJe na jahodu; 
tam hudemo my słuchaty, 
jak hude diwcze spiwaty, 
hude ity za staroho, 
za staroho, neluhoho. 

231 

Hej, mij stary, mij neluhy, 
tiehot jeś mi na serdońku, 
jeszcze tiehszy od kamena, 
od kamena młynowoho, 
od kołesa wodianoho. 

Prosyła sy Boba Rumor•, 
szczoh jej tot stary umer. 

Po tej pieśni śpiewają drugą, zupełnie tej odpowiednią3, na tę 
samą nutę, nie zmieniając pierwszych sześciu wierszy, bo są to 
pieśni bliźniacze, jak lud nazywa [je] w niektórych okolicach: 

1 Z. Gloger Obchody weselne. Kraków 18ó9 [s. 28-29]. 
8 (Bob Rurner-bóg Rumian?) 
8 Dwóch tych pieśni górali sanockich (mówi Z. Gloger [s. 43]) udzielił mi łaska

wie p. Wincenty Pol ze swego zbioru. Powyższe pieśni, jak powiedziałem, zwane 
są niekiedy przez lud bliźniaczymi. Mam zbiorek takich pieśni bliźniaczych z róż· 
nych stron Polski; należą one do najstarożytniejszych. Mówiąc o panieńskiej i mło· 
dzieńskiej krasie, przytoczyłem już taką pieśń od Choroszczy znad Narwi: "Hej, 
pójdziemy, bracia itd.". (Zob. Mazowsze cz. V [DWOK T. 28] s. [94 nr 40].) 
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232 

Bude ity :oa młodoho, 
za młodoho, za myłoho. 

Hoj, mij młody, hej, mij myły, 
łcchot' ty mnia na serdońku, 
a szcze lechszy wid pyreńka; 
wid pyreńka pawawoho, 
wid pyreńka wlotoho . 

Prosyła sy rankom Łady, 
szczoby serciu dała rady. 

Dalej mówi Z. Gloger na str. 44: W pieśni górali sanockich słyszymy 
(nadto): 

233 

Zbirala sy fijałońkil 
na sobitku, na ~vinońki. 

Jest to pieśń prawdziwie góralska, ho tylko w górach fijołki kwitną 
podczas sobótek. 2 

w Jasieiskiem i SanockielU 

Pastuchy3, zapaliwszy na polu snop duży słomy (sobótkę), śpie· 
wają następującą pieśń dopóty, aż wszystkich mieszkańców z chałup 
nie zwabią, aby się patrzali na ogień, po górkach i polach w wieczór 
rozniecony. 

l [W druku: "ńjołońki".] 
8 <Zob. l'ie§ni ludu polskiego [DWOK T. l] s. 198 nr 16g.) 
8 [B. Stęczyński] Pie§ni ludu ... s. 206 [Z tego samego źródła odpisał te:i: Kolberg 

teksty pieśni nr 234-237. Teksty tych pieśni powtarzają się w odpisach Kolberga 
z Narodnych płsni Gołowackiego. Do druku pTZeznaczono odpisy z tego ostatniego 
źródła ze względu na lepszą transkrypcję. W obu odpisach dał Kol):>erg różną loka· 
lizację geograficzną, tekstom Stęczyńskiego: "w Jasielskiero i Sanockiem", tek· 
stom Gołownckiego: "z Przemyskiego?, Sanockie".) 
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(Z Przemy.kiego?, Sanoekio) 

234 

Doliszniane, horiszniane! 
Schod'te sia do nas na sobitku! 
Spcczeme wam slipu kitku. 
Komu sia ne dostało, 
tomu damo, nej jist' sinol. 

235 

Na rostoci, na potoci 
dwa hołuhy wodu pyły, 
pyły, pyły, skałmutyły 

i wziałysia, polotiły. 

Polotiły w dubrowojku, 
na zelonu liszczynojku. 
I zacznły howoryty, 
komu ma.iut pomczyty. 

Jest tam Andryj u dwori 
i Jackowa2 Maryscjka. 
Treba by to połuczyty8 

i na Boha poruczyty. 
I na Boha, i na ludej, 
żeby Andrusejko Marysiu lubyw. 

Kilku z zebranych tam chłopców jeden po drugim przeskakują 
płomień, inni zaś śpiewają: 

236 

Smerty, smerty, jdy na lisy, 
jdy na bezwist'', jdy na morel 
I ty, moroze wołykij a łysyj, 
ne prychod' do nas iz swojej komoryl 
Smert' z morozom tanciuwała, 
tanciuwałn i spiwałn, 

i za more doś pohnała. 

234. [Sobotki] ,.Ctenija" 1865 [Kniga] IV. [Povremennoe izdanie. {Dział} III. 
Matcrijaly slavjanskie.] s. 529. [Jest to dalszy ciąg publikacji Narodnyja plsni 
J. F. Gołowackiego, jednak w tym tomie pisma nie ma o tym żadnej wzmianki.] 

235. [Sobotki •.. ] s. 529. 
236. [Sobotki ••. ] s. 530. 

1 sino - siano 
1 [W dntku: ,.Jac'kova".] 
3 [W dntku: ,.rozluciti", tj. rozłuczyty.] 
' (bezwist'- hezwieść) 
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237 

Hulaj-że, hulaj, moja myłeńka, 
wżc nc budo maty była, 
hulaj sy, hulaj aż do raueńka, 
ho wże mamunia za prypeczkom siła. 
A jak sy sila, tak i zadrymala, 
huluj sy, hulaj, maty hudc spala. 

(Sanockie] 

(Kupała v. sobitka)l, Równie ważnem (jak dnie rasawne) świę· 
tern dla pasterzy jest kupała, jak Górale pospolicie dzień św. Jana 
Chrzciciela nazywają. 

Na tydzień przed świętym Janem pastuchy, którzy wyszli w góry 
na lato z owcami i wołmi, przygotowują ogromne stosy drzewa 
na najwyższych szczytach. W wigiliją kupały, o zmroku, wybierają 
się gospodarze z rodzinami odwiedzić sobótki. Tam pastuchy raczą 
ich serem, gorzałką i chlebem, a gdy starsi ucztują, młodsi chłopcy 
i dziewczęta biorą się za ręce i tworząc łańcuch, okrążają sobótkę, 
śpiewając: 

238 

Chodim, chodim na sobitku, 
upeczem sy czornu kitku. 
Choclim, chodim na niu, 
upcczem sy czornu laniu. 

Po czym jeden ze starszych pastuchów zapala stos; gdy na znak 
ten zapłoną stosy po górach, na kilkanaście mil wokoło rozlegają 
się śpiewy do późnej nocy. Przez dogorywające ogniska skaczą 
młodzi, a Atarzy z tych skoków w1·óżą im przyszłość, po czym zabie· 
rają niedopalone głownie i rzucają nimi po polach i lasach. Na śpie· 
wach i tańcach schodzi najczęściej krótka noc świętojańska. 

Hołuczk6w w S.1nockicm 

Sobitka- na św. Piotra. Na górze suchego jałowcu nakładą 

wysoko jak na chałupę (pastuchy rąbią ten jałowiec z tydzień 
wprzódy)- przy muzyce. Jak się sobotka zacznie palić (którą 

237. [Sobotld ... ] s. 530. 

1 Adnaw op. cit. s. 167. [Fragment artykułu.] 
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pastuszki słomą podpalają), obstąpią oni [ją] dokoła, skacząc i trzy· 
mając się za ręce razem z dziewczętami. 

239 

[ho - ry - sznia-ny: llo- riJ- szniO-n!J, do - IJ - sznio - n!J, 

~ ~ 
'p~ IP p~~~~~~~ p-lii? l~ p 

do - li sznia - ny], cho -eli t do nas na so bl - tku. 

IIoryszniany, doliszniany, 
[horyszniany, doliszniany], 
chodit do nas na sobitku. 

Bo w nas na sobitki hrajut, 
aż siu hory rozlihajut. 

[Do nas, do nas na sobitku], 
speczemy wam czornu kitku. 

Juk sia chlopci pozbihnły, 
diowczata kitku rozerwały. 

Św. Piotra i Pawła 

Leszczowa te 

Na św. Piotra i Pawła [29 VI] rano pastuchy kopią sobie w wilię 
rowek w kwadrat i w nim nogi trzymają, a na środku, jak gdyby 
na stole, stawiają (zasławszy go obruskiem) ser, chleb, masło, jaja, 
wódkę; i krowę doją, by mleka zyskać. Spędzają bydło, które do 
kupy zbite, leży. 

św. D'ja (Eliasz) 

Na św. Ilia [20 VII] prać nie wolno. 
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Dożynki 

Procisne 

Pieśń wyżynkowal: • 

240 

~b b & ~ J J. Ji ) lifJ. Jljlil J l J. 
Nt> ma pa - na w do ma, poi-chau do Lwo - wa, 

) l J j l l J. 
klu -czu - ki ku - po - wa - I!J bra •mu roz - m!J - k&lfJ 

N e ma pana w d oma, 
poicha u do W elwowa 
kluczyki kupowaty, 
hramu rozmykaty, 
czcladejku puszczaty. 

Czudujut sin lisy, 
de sin zadiły wiwsy2• 

Spyj, pnnejko, do woli, 
chlib twij w stodoli. 

Bóbrka 
Na d1ohriabok (na dograhek): 

241 

"--3---' 

Ą4@f5?p r· ~ l 
240. [Pod melodią, zanotowaną przez nie zidentyfikowanego autora, dopisał 

Kolberg incipit tekst1t odmienny od zapisu kolumnowego. Rozbieżność między 
tekstem a melodią oraz zapis mu~~;yezny wskazują, że autor ten nic był biegły 
w notowaniu melodii. \V rkp. w t. 7 są trzy ósemki; pierwszą z nich zamieniono na 
dwie szesnastki z uwagi na tekst- analogicznie clo t. 3.) 

241. [Melodia zanotowana przez Kolberga nie pokrywa się z tekstem. W tym 
typie amctryeznycb melodii obrzędowych tekst o niejednakowych rozmiarach 
kształtuje każdą zwrotkę melodii inaczej; zapis melodyczny należy traktować 
przeto do~ć swobodnie.) 

1 [Rękopis nieznanego autora, nazwę miejscowo~ci dopisał Kolberg.] 
1 [wiwsy- owsy) 
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J11Zcsmo dorobyły 
i w stohy. i w 6borohy złozyły. 

Teperike spy panyjko do woli. 
juz nywojka w stodoli. 

Teperike misiaczku ostrożejku, 
swity nam dorożejku, 
żebysmo ue zbludyły, 
winoczok ne zhuhyły. 

A po kałynowym mosci 
idut do pana hości. 

Nasza pani prepyszna 
za worotejka wyszła, 
kluczamy zadzwonyła, 
rnid, wyno widomknoła. 

Teperike ny ma panojka d6rna, 
pojichał do Wilwowal 
kluczyki kupowaty 
i mid, wyno widmakaty. 

W~jdy, pnnojku, 
w6kup se winok u nas, 
jak ue wojdcez w6kupyty, 
to my ho pid mo propyty. 

Letiat horieba zo strycha, 
chotiat hrnbinlnyk.i horiłki. 

Nasz sia pnnojko ciszyt11, 

hde winojko powysyt: 
cy w stodole na koli, 
cy w pukoji na stoli. 

U naszeho pana 
wyHoka topolka, 
wszystkie panny potieżały8, 

a nasza lehojka. 
1 do Wilwowa - do Lwowa 
2 [Iuh:] t[iszyt] 
8 potiezały- pociężały 
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Teper, teper de sie tut~ podywały, 
szczo nad namy starszowały, 
a 6ny sin pochowały, 
żeby nam nycz ne dally. 

B6b:rka 

[Pieśni] dożynkowe. [Spiewają] przede dworem, jak się bawią: 

242 

J,, u na - szo - ji pa - ni, 

i P P P 1 r J 1 P r 
[a] po -tuli - da - je dziw - ki, 

.T -a u naszoji pani, 
[oj,] wókna do widoku, 
[a] powydaje dziwki, 
[a] jeszcze tego roku. 

Dziwki powydaje, 
parÓbcyw pożeni, 
dajże, Pani6 Boże, 
żeby to szczęśliwie. 

Oj, kapralamy orać, 
ta gimynamyl włóczyć, 
oj, t6 a starszych panów, 
ta, rozumu nauczyć. 

Oj, sztyry ~oły maju, 
ta jiszcze sześci s6 kuplu, 
a ja sie bobaczewy 
z doroby ne iistuplu. 

Oj, pani moja, pani, 
tli pani mołodejkn, 
oj, wysłużu ja ty roczok, 
ta buwaj zdorowejka. 

1 p p p 1 r p 1 p rd 
[oj l tvó - kna do UJi - do- ku , 

1 r P p 1 r lb!l b a 1 
[u] je - SZC.lC t(• - go ro - ku . 

Oj, u naszoho pana 
ta malowana brama, 
a koniki jak katy, 
ta bo nasz pan bo ha ty. 

Oj, u naszoho pana, 
da, zielona pidłoha, 
tak do pana idut 
jak do Pana Boha, 

Oj, u naszoho pana 
czubatyji indyky, 
jakyj nasz pan czornobryw§j, 
taky nastawnyky. 

Oj, u naszoho pana 
czttbatyji kury, 

jokij nasz pan ozornobrywfj, 
takii ma i słuhy, 

Oj, w Krakowie się pali, 
da, Wideń sie buduje, 
jak mie nie ohoczesz, dziewcze, 
ta niaj cie mać morduje. 

1 gimynamy- gumiennymi, [recte: żołnierzami, szeregow~, z nięm, gemein-
pospolity, prosty] 



Oj, tak mi sia, myłejkyj, 
ej, tańciuwaty chocze, 
oj, aż mi sia na tebe 
taj serdejko trepocze. 

Oj, nii raz to ja, n6 raz 
ta sołodojk6 spala, 
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a ty pryszol pyjany, 
a ja do tebe wstała. 

Oj, na hori, na skali 
ta dwa jidnu styskaly, 
a ja sic pozyrał 
i slynu poż6rał. 

[Leszczowate, Sercdnical 

Dohrabok (dograbek). Wieniec z owsa tylko1 • 

Niesie [go] dziewka (moloda) na głowie, z drugą, drużką zwaną,. 
a za nimi stoją 4 swaszki: kobiety, z których dwie zbierały zboże, 
dwie pletły i ubierały w kalinę wieniec; razem z nimi w podskokach 
przynosi parobek w towarzystwie drużby snopek mały, czyli kitkę 
zboża, zwaną krilem (królem), przepasany w kalinowe gałązki i ja· 
gody. 

243 

Leszczowale 

Po skoszeniu roli śpiewają: 

244 

Leszczowale 

Sła-wa lo-bl, Bo że) ku, sła -rva to - bl, 

Bo - że) żeś n atu sia d au do- d iż - da - l !J. 

244. [Podział metryczny w rkp. niekonsekwcntny, dlatego przywr6cono melodii 
pierwotny kształt ametryczny.] 

1 [W innym zapisie (teka 3195 k. 4) z Leszczowatego znajduje się rysunek 
wieńca dożynkowego ze skrótowym opisem: "Wieniec na dożynki (dograhki) 
z pszenicy. W tym kalina i kwiaty: astry, georginie, biały pyrzyk". Przy samym 
rysunku jednak dopisek: "żyto". Zob. ryc. przed s. 177.] 

1n - Sanoclde-Krośnieńtlde 



j:Sława tobi, Bożejku:j, 
żeś nam sia dau dodiżdatyl. 

Jużcśmo dohrabały, 

w kupojk§ poskładały, 
żeś mo sia dodiżdały, 
w k.upojky poskładały. 

Tocz sia, winojku, z pola, 
j-a z pola na r~noczok, 
a z rynku do stodoły, 
z stodoły do spikijrza2• 

Wyjdy, jegomość, do nas, 
wykup se winek u3 nas; 
jak ne wyjdcsz wykup§ty, 
pijdemo ho propyty. 

Dograbki 

r 
Sła-wa to - bi, Bo -że, 

3 

' ~ ptnl j p ~ 
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245 

ba - Jg, wsiu ny-woj -ku 

l 

l 

Ze strihy' orich§ łetiat, 
hrabalnyci horiłk§ chotiat. 
Spyj, jegomość, do woli, 
już wsia nywojka w stodoli, 
jak jara tak ożyma, 
ju:i; wsz§tka twoja nywa. 

Spyj, jegomoM, do woli, 
już nywojka w stodoli. 
Naf6 winojko kudłaty, 
naś8 jegomość bohaty. 

Nasia7 pani ne p~szna, 
za worotojka wyszła, 
kluczami zadzwonyła, 
hrabalnyci prywytała. 

Leszczowa te 

a; p ) l l J 
ju - te -smo do - hra -

j t& l J l 
po - z by ra . ly. 

Sława tobi, Boże, 
jużesmo dohrabaly, 
wsiu nywojku pozbyraly. 

1 [Zapis uiepewny, mało wyraźny.] 
2 spikijrza - spichlerza 
8 [Nad u bardzo niewyraźnie zapisane dwie litery, może "wu" lub "ou"?] 
' ze strihy [zamiast: strichy]- ze strzechy 
6 ["naś" przerobione z "nasz".] 
8 (W rkp. "nubl".J 
7 ["nasia" poprawione z .,nasza".] 
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Pozbyralysmo, wsiu nfwu, 
jak jaru, tak1 ozymu. 
Spit jegomość do woli, 
już nywojka w stodoli. 

W serednyckoho pana 
wsia nywa powo1i, 
a u naszoho pnna2 

wsia nywa w stodoli. 

W sercdnyckoho pana 
samyj sio kukieł wrodył, 
a u naszoho pana 
pszenycia jak łann. 

Jużesmo dograhaly, 
wsiu nywojku pozbyraly, 
obrobylysmo wsiu nywu, 
jak jaru tak ozymu. 

Wsiu nywojku obrobyly, 
zolotyj winok uwyly. 
Nasz winok kosmatyj, 
pau Krnińskyj bohaty. 

Wyjdy, jegomość, do nas, 
wykupyt winok u nas, 
ne wyjdcte wykupyty, 
pidemo ho propyty. 

Na borendu do Żydiwky, 
za dwio boczky horiłky, 
a za trotu wyna3• 

żeby sic rodyła pam1 Kr[aińskomu] nywa •. 

Ne ma jegomości doma, 
pojlchał do Ilwowa 
kluczy kupowaty, 
mid, wyno widmykaty, 
czeladojku czestowaty. 

1 [W rkp. "tam".] . 
2 [Nad tekstem dopisał Kolberg, nieźbyt wyrainie: "Krnińśkoho".] , 
• luh: pywa 

19• 



• 

l [wozir- ozór) 
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Nasza pani je pyszna, 
na glanoczok wyjszła, 
kinczarny zadzwonyła, 
czeladojku pohostyła . 

U nas werby hruszy rodiat, 
a naszy pany w złati chodiat. 
De sie tóty podiwały, 
szo nad namy stnrszówały? 

A uny sie pochowały, 
żeby nam nycz ne dały, 
a my widty ne pidemo, 
poki sie ne napijemo. 

Tiszyt sie pau Krainski, tiszyt, 
że winojko powisyt 
w pokoju na kołeczku, 
nad panjym (IJ łóżeczku. 

Wyjdemo na ułyciu, 
zabyjemo jalowyciu, 
damo panu połowynu, 

a karb~wnykowi wozir\ 
bo mu na nas dobry pozir, 
a polnomu woczy, 
bo m1s trymał do noczy. 

Zo str1chy orichy łetu(t), 
hrabnlnyku [l] pyty choczu(t), 
idut do naszoho pana żenczyky, 
sami molodczyky. 

Stały snopojky 
jak dribnyj doszczejko, 
stały kopojky 
jak na ncbi zwizdojky. 

Jidut wozojky 
jako na nebi chmnrojky, 
wstało humence 
jak [na nebi] jasne sonce. 



Dożynkowa: 
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Dobranoc panstwu, dobranoc, 
dobranoc na wsiu nicz, 
i spit panstwo dowoli, 
już nywa w stodoli. 

z liohtczkowa (Sanockie) 

246 -
' § J l p p l ~ fl l F ®'li J 

!P r l F 

Żniwa: 

247 

Woltuszowa 

fe ; ; l12 P P r r 1 tJ J u tE11 J J J :01 
Ej e -ja 

frrrrJWJJiJ J ~pr lppfnJ 

248 

Woltnszowa 

Hej ha, dobra nywka była, 
ej, bo dobre j-obrodyła. 
Ej ha, stojit kopn na kopi, 
hej ha, i snip na snopi. 

Hej ha, zawodżajte woły, 
hej, zajeżdżajte do stodoły, 
zwożajte pszenyczku i żytko, 
i naszomu panu wszytko. 
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Dożynkowa: 

249 

t:"\ 

r r ~ 6 l J J l p r 
U na - szo -ho 

t:"\ 
pa - na [ ... ] 

t:"\ 

P~~~P~IP~~~ p li r 
A u naszoho pana 
wszytko dobre było, 
bo już jeho znywo 
ławku (się) położyło. 

Tody nam doroha, 
tody nam hostynee, 
od naszoho żnywa 
oddałyśmo winec. 

Wołtuszowa 

~ . r l ,J J 

r J 

w Klimlcówce 

Dograbki1• Wiją wieniec duży niby k01·onę: na spodzie (kole) 
okrągłym w obłąk dwa inne koła (wieńce). Wiją go już na gumnie, 
po zebraniu pszenicy, 4 żniwiarki, stroją w jabłka i orzechy i przywią· 
zują doń 4 koguty (za nogę), które się trzepocą i pieją (u Mazurów). 
Z tym idą do ko~cioła, a gdy ksiądz pokropi święconą wodą, niesie 
to na głowie do dworu jedna z żniwiarek, a 3 inne towarzyszą jej 
jako drużki. U Rusinów [wieniec jest] pojedynczy, tylko w kwiaty 
i kalinę [przybrany] (pyrzyk biały, georginie)2• 

249. [Tekst pasuje do melodii pod warunkiem powtórzenia trzeciego wiersza 
tekstu pod t. 6. Ten wątek muzyczny występuje zwykle z innym wątkiem teks 
towym. Uwaga nad tekstem: ,.Dożynkowa", zanotowana obcą ręką.) 

l [Nad tekstem dwa niewielkie schell\Utyczne rysunki, jeden to połówka koła 
z napisem obok: ,.u Mazurów", drugi zaś to koło z napisem: ,.u Rusinów".] 

~ U Rusinów nie święcą wianka w cerkwi, tylko zboże (ziarnka) z tego wianka 
na św. Szczepana. 
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250 

U na -s ze- go po - n ej 

u - de - pla - na scie - żej - ko, [u - de - pla - no sci<' - :!;ej - ka .] 

I:U naszego panejka:l 
udeptana scieżejka, 
[udeptana scieżejka]. 
Deptali ją żeńce, 
panienki i młodzieńca. 

I:U naszego pancjka:l 

ż11iwo głoweńkę położfło: 

co kopcjka, to korzec: 
buch z wioneczkiem o podworzec. 

Wychodź, pani, do nas, 
wykup se wionck u nas: 
niewiolo zechcemy, 
ino wódki napijemy. 

Nasza pani nie ptszna, 
bo una do nas wyszła; 
oboje państwo nie pyszni, 
bo do nas oboje wyszli. 

Zabijemy jałowicę, 
damy panu połowicę, 
a pisarzowi oczy, 
bo nas trzyma do nocy. 

A ekonomowi ogon, 
bo nie puszcza za dnia do dom, 
a Wojcikowi dupe, 
bo nas zganiał do kupy. 

250. [Z uwagi na niekonsekwentny podział metryczny w zapisie Kolberga 
przywrócono w edycji ametryczną postać melodii.] 



Na wieńczowinach: 

i::Zniwo nasze, żniwo:!, 
na d6ł nam się pochyliło: 
pochylili go żeńce, 
panienki i młodzieńca. 
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251 
Dobrzy to żeńce byli, 
co to żniwo pożęli, 

pożęli, pokopili 
i wianeczek uwili. 

Z wi(meńkiem na podw6rzec, 
co kopeńka, to korzec. 
Jegomość sic raduje, 
że mu kopa korcuje. 

To śpiewają dziewczęta; [żniwiarze] niosą wieńce dwa duże, mające 
4 obłąki na krzyż, z kłosów pszenicy i żyta, ustrojone w różne kwiaty 
ogrodowe, obwarzanki, a na wierzchu przywiązana [jest] kaczka 
żywa i niżej 4 kurczęta lub kogutki (na każdym obłęku po jednym). 
Wieńce te niosą na głowach dwaj chłopcy lub parobcy, zwani swacia, 
a przy każdym idzie dziewka, zwana druzlcą. 

Za nimi idą muzycy i gromada. Niosą po żniwach (na Matkę 
Boską Zielną, Wniebowzięcie [15.VIII]), ho wtenczas święcą te · 
wieńce w kościele razem z innymi ziołami. 

Prócz tego po każdych żniwach idą do dworu (bez śpiewów) 
z pszenicą, żytem, owsem, jęczmjeniem i bohem i przynoszą snop 
tego ziarna, za co dostają po reńskiemu za każdym razem. Przo
downica, co żnie najpierwsza zawsze, czyH na herszcie, zowie się 

hersznica, i ta jest zawsze drużką przy wieńcach1 • 

Wzd6w 

Wieniec [we Wzdowie jest] duży2, [materiałem jest] owies i inne 
zboża, różne kwiaty i gałązki. 

Maszty - na nich flaszka z wódką, fajka, tytuń i słonina, czasem 
i kiełhasa.3 

251. [Nad tekatern notka Kolberga: "Taż nuta", tj. melodia pieśni nr 596.] 

1 [Zob. melodia nr 667 w cz. II Sanockiego·Kro§nieńskiego (DWOK t. 50).] 
1 [W rkp. w tym miejscu schematyczny, mały rysunek wieńca.] 
8 [Tekst nie całkiem jasny. Można sądzić, że notatka dotyczy zabawy polegają· 

cej na wspinaniu się na słup po nagrodę. W g6rnej części rkp. dopisek: "Gęś lub 
kaczka"; może to oznaczać, iż gęś lub kaczkę przywiązują do wieńca, ale możliwe 
też, że chodzi o nagrodę w konkursie wspinania się na maszt.] 
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252 

żniwiarska .J:TI Wzdów 

ł n g; r ~ 1 ut r P 1 to r p 1 r& r l~l 

<Dorobki!). Zwyczaje i obrzędy zachowywane przy dożynkach, 
czyli, jak tu nazywają, dorobkach, nie przedstawiają nic uwagi 
godnego, co by się różniło od obyczaju w całej Polsce zachowywa
nego. Pieśń mówi o ostatniej niwie zżętej, o wiankach, kt61·e panu po
dadzą, o tym, j!lk pan wychodzi z modrzewiowego dworu z panią 
młodą i wita, i ugaszcza swoich robotników, którzy mu stodoły 

zbożem napełnili. Zresztą odbywa się tu wszystko podług starego 
obyczaju, znanego wszystkim dobrze. 

Obżynki2: 

253 

A u tyj czaszejci soodok medoki 
Sławaż tobi, Hospody, 
da w' jeś nam Ria diżdaty, 
nywojku pozberaty! 

Spytc, hospodynojku, )do woli<, 
zroby lo wam sia w poli3 , 

stalnymi serpojkami, 
ludskymi ditojkami, 
hiłymi ruczejkami. 

z Sanockiego 

Pany leliji rwały, 
hospodu pid hławu kłaly, 
niaj sohi spiat do woli, 
zrobylo sia im w poli. 

U tyj czaszejci sołodok medok. 
Je nasz winojko krasen 
jak misiaczejko jasen, 
sut na nym kołosojki 
z ozymoj pszenyczojki, 
sut na nym hranojki 
jak na nebi zwizdojki. 

252. (Melodia opublikowana na podstawie odpisu J. Majclu:zaka; rkp. Kolberga 

zaginął.] 

1 Adnaw op. cit. nr 1006 s. 230. [Fragment artykułu.) . . . 
a [Obzin1,i.] "Ctenija" 1865 [Knig~) IV s. 531-~~4. [Zob;, przyp1s do p1eśn~.:34:] 
s [Kolberg skreślił pierwszą wersJę transkrypcJl: "poły ; w druku: "poh , tJ. 

poły.) 
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Kiedy nadchodzą do domu gospoda1·za: 

254 

Wyjdy, hospodynojku, do nas, 
kupy sy winojka u nas! 
Ne schoczetc kupyty, 
pidcmc ho propyty 
do nowoho hostyncia 
za czerwcnejkei pywce. 

255 

Z strichy orichy łetiat, 
piRnyki horiwki chotiat. 
Id'tć jej wynesite, 

pisnykiw połtostitc. 

Oddawszy wieniec, wracają clo domu, śpiewają: 

256 

Nasza J10spodynowa mołodejka, 
bud'-żc nam zdorowejka! 
Wyjszła hospodynowa protyw nas, 
kluczami zadzwonyła, 
Bo hu sin pomołyła: 
Sława tobi, IIospody, 
że sia pole porobyło 
i domiw sia sprowadyło! 

257 

N a sza pani n e pyszna, 
za worotojku wyszła, 
kluczami zadzwonyła, 
winojko wykupyła. 

258 

Spy, prmojku, do woli! 
Uż ty nywa [na] koli; 
koły ona na koli, 
i bude i w studoli. 
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Spasow deń 

Bóhrka 

Której matki dzieci umarły i umierają, to ta nie je owoców, 
aż dopiero gdy są po~więcone na Spasa [6 VIII]- wtedy gdy post 
dwutygodniowy (a Spas jest w ~rodku tego postu). 

Swięcą jabłka; gruszek jeszcze nie ma, chyba ranne (wczesne). 
Wtedy niewiasty i baby na Spasa chodzą lub siedzą wśród kapusty 
i na nowo zawiwają sobie głowy (tj. czepią się), żeby i kapusta [się] 
zwijała. 

Matki Boskiej Zielnej 

Bóbrka 

W sierpiriu na Matkę Boską Zielną (Matka Biża Persza) [15 VIII] 
także bywa święto podobne pastuchów, na którym ucztują, i każdy 
im daje pleskanku v. plaskanka (placek serny, podobny jak na 
Kujawach wytrzeszczajek). 

Na dwa tygodnie przed tą Matką Boską rozpoczyna się post, 
trwający dwa tygodnie. W wiliję tego (jak i każdego) postu jest 
puszczyni, czyli zapust, to jest nieco obfitsze używanie mięsa i masła 
przed nastąpić mającym postem. 

Narodzenie Matki Boskiej 

Bóbrkn 

We wrześniu (8 IX] są Narodziny Matki Boskiej (Matka Biża 
Druhaja), czyli osinne1 świato. 

IDawosik. Błahosik2 

Bóbrka 

Błahosik- kapustu posik (lO września, lllawosik). W ten dzień 
nie tylko nie ~cinają kapusty, ale nawet nie przestępują jej zagonów. 

1 osinnc- jesienne 
2 [W kalendarzu prawosławnym- ścięcie głowy Jana Chrzciciela.] 
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\XT ołtuszowa 

W Błahosik (10 IX nowego stylu, 29 VIII starego stylu) nie piorą 
wcale bielizny, lubo inne roboty robią. 

Filipowka 

Bóbrka, Proclane 

Pist pełlypowyc (Pełipiwka) sześć tygodni przed adwentem. Wten
czas nie śpiewają światowych piosnek na ulicy ani (nie] tańcują. 
Ale dziewki idą z kądzielą na wecz 1yrky do umówionej chyży. Tam 
przędą, dziewki rozgadują się, śpiewają piosnki i kołomyjki, parobki 
przychodzą, śmieją się i gadają prypowidky, i sprzeciwiają im się. 
Czasami są częstowani przez gazdynię, czasami biorą sobie jadło 
z domu;· gorzałki jednak nie dostają. Pali się kaganek z naftą. Około 
północy rozchodzą się. Każda przędzie swoje przędziwo i dla siebie. 
Dla gospody11i nie ma zwyc:r.aju prząść, lecz ona sama sobie przędzie 
dla siebie, czasami przy pomocy córki i sługi. 

[Bóbrka] 

Na Pełepiwkę (Filipowkę) jest post bardzo ścisły. Do cerkwi 
idą biało i czysto, ale nie postrojon11 w kolorowe ozdoby i wstążki. 
Wstają, gdy śwyta (świLa), do kądzieli. Wtenczas się bawią i przędą 
kądziel. Chodzą parobki. Śmiechy. 

Św. Andrzeja 

Bóbrkn, Procisne 

[Na] sw. Andrej [30.XI] dziewczyny małe robią sobie z kłaków 
lalki i ze szmatek i zapalają, i z popiołu wróżą o małżeństwie. 

B6brka 

Na Andreja pieką kołacze (huski) i kładą rzędem na ławkę. Zawo-. 
łają psa- i którą [tzn.: której panny] huskę pies porwie, ta się 
wyda. 

Sieją konopie popod płot [po pid plit]- dziewki [mówią]: 
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J endriju, J endriju, 
konopi siju. 
Daj mi, Boże, znaty, 

z k§m ich hudu hraty. 

Z przędziwa lub lnu robią dwie lalki (pańk.§) i postawią [teJ dwie 
lalld koło ściany, i zapalą. Gdy się lalki na siebie padną, to dobrze,, 
gdy w przeciwną odwrócą się stronę, to nic nie będzie. 
Rachują kołki od jednego końca płot.u do drugiego (choćby ich 

było sto) w ten sposób, że pierwszy [nazywają]: to molodiec, drugi: 
to wdowiec- i tak na przemian, aż dó końca. Jak dziewce wypadnie 
ostatni "to wdowiec", to się zasmuci. 

Komasznia 

Bóbrka, Procisne-

Komasznia jest [to] zabawa i uczta całodniowa, na którą ksiądz 
przychodzi, i wtedy kucharza zaproszą, i tak gotują, jak obiad dla 
państwa. Jest komasznia peliypowyć przed św. Andrzejem, komasznia 
w miasnyci (niedziela przed wielkim postem), a może być i postna 
komasznia w post; i wtedy dają postne potrawy; gazda bierze już 
z cerkwi księdza i zaproszonych po nabożeństwie gości do swojej 
chyży i tam ich ugaszcza. 
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OBaZĘDY RODZEXNE 

Urodziny. Chrzest 

Procisne 

Jak kobieta czuje bliskość rozwiązania, to kładzie się na postil 
(łoże proste), a gazda idzie po babę. Baba przychodzi i dwie lub trzy 
doby przesiaduje przy chorej, dopomagając do rozwiązania i doglą
dając chorą. Po Ul'odzeniu dziecka idzie gazda z kurą do księdza, 
a ksiądz z diakom przyjdzie, czyta nad nią i błogosławi. Chrzciny 
dziecka (gdy słabowite) odbywają. się zaraz, gdy zaś zdrowe, to 
dopiero za tydzień. Gazda prosi w kumy sąsiadów, czasem i 12 osób, 
a każdy kum i kuma daje lcryżmo (płatek płótna dwułokciowy, 

a w środku tegoż zawinięty1 grajcar lub kilka g1·ajcarów), i gdy 
kumów jest 12, to wtedy kładą to dziecko na te 12 krzyżmów, 
złożonych jedno na drugie, do chrztu. Krzyżma te zabiera matka 
po chrzcie dla dziecka, księdzu zaś dadzą za chrzest reńskiego i kurkę, 
a dijakowi dają 5 dutków i cerkiewnykowi 5 dutków. Jak wyjdą 
z cerkwy, zaprasza ich gazda do siebie w gościnę i daje jeść: kapustę, 
barszcz, mięso, rosół; grzeje horiłkę i z miodem piją. Po obiedzie 
stawiają tałet·z na stole i każdy kum i kuma przypija do matki 
i rzuca (mecze) po parę szóstek na talerz dla dziecka, mówiąc: "Kumo! 
Daj Bożo zdorowic, proszu na podarunok ne burz welykyj, pryji
majte za n 1ajlipszyj". Babce zaś dają kumy po grajcarze, pijąc do 
niej. Po czym pożegnają się i idą do domu. 

Kobiety są tu w ogóle zdrowe i t•zadko która leży dłużej niż 3 do 
4 dni w ł6:7.ku. Dziecię po urodzeniu babka kąpie w korytku, a gazda 
ojciec rzuci jej wtedy w tę wodę (w tę kąpiel) parę szóstek. 

l [tj. za]wiązany 
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Bóbrka 

Jak się dziecko urodzi, [tj. jak matka] zlehl 1a, to babka zawiąże 
mu pupok matiorną pladiou (przędziwem macierznym, konopiami), 
wykąpie go i pilnuje chorej. A ojciec pójdzie do księdza, poniesie 
mu kurkę i chleb w kobyli (kobieli) i pól kwarty wódki; daje mu 
i uwiadomi go, i prosi o chrzest - zaraz, jeśli dziecko jest słabe, 
lub za kilka dni, jeśli zdrowe. A potem ojciec (a który się wstyda, 
to baba) idzie i prosi kumy: czy czworo, czy sześcioro itd. 

Gdy ma być chrzest w cerkwi, baba niesie dziecko, a ojciec i kumy 
towarzyszą. Dijak zapala dwie świece i daje je do n!k dwojga pierw
szych: kuma i kumy (chrzestnego ojca i matki); ksiądz nakryje 
dziecię kryżmem, }lotem obleje wodą główkę, któl'ą kumy odbyją, 
i namaści je na czole, pod pachą i pod kolankami (myrom sie poma
styt). Kryżmo daje chrzestna matka, a potem bierze je i daje matce 
rodzonej, aby dziecko z niego miało koszulę, jak wyrośnie. 
Wracają do domu i witają matkę mówiąc: "Jak se majete, kumo!" 

I kładą jej: każdy kum po szóF>tce (lnb dwie) w żm 1eniu (do gar~ci), 
a oddając dziecko, mówi babka: "Na wam naszu chl'esnu, a waszu 
własnu, niechlaj wełykie roste!" Potem siadają do obiadu, który 
jest złożony z darów kumów, tak że ze strony gazdy 'll'zymającego 
dziecko do chrztu przynosi chleb w chuści (w chustce) jego żona, 
ze strony zaś gazdyni trzymającej przynosi żywność jej mąż; i zaja
dają przyrządzony obiad: kapustę, barszcz, kaszę i łokszy (kluski 
krajane cienko), rosół, słoninę (wieprzowinę), mięso itd. Kto bohatyj. 
to jeszcze zaklycz 1e (zaprosi) knmów i na druhyj de1i. 

Przy odejściu: 

259 

Choć- b~ ja ne jl - la, ne piJ - la, 

ja z tą - ho kon - ten - tna, żem u ku - ma bil - ła . 

Choćb8 ja ne jiła, cbocbó ja ne pyła, 
ja :~: toho kontentna, żem u kuma hi.tła, 
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Dawno ja sie, dawno na t6to trymała, 

ab~ ja sie nyżkie1 ii kuma zaśpiwała. 

Dobryj nasz2 kum, uobryj, i kumow~ dity, 
dobr6 mni u kuma za stołom siedity. 

Na moji 6bo·ri6 wyrosła otawa, 
dobra była, dob1·a u kuma zaprawa8• 

Kumy mam, kumy mam, co im dam, co im dam? 
Dam im gorzałeczki, niech pij~ kumeczki. 

Kumuniu, lubuniu, ne baw nas, ne baw nas, 
szczo majesz, ta daj nam, widpraw nas, widpraw nas. 

Dobra była kuma, ta nas ne bawyła, 
szczo mała, ta dala, taj nas widprawyła. 

260 

i'ilJ~ ~~~p p~l;hJ~plr fr?1 
Na-pyj-mo sie kum-ciu,lub-ciu, na-pyj-mo, na - P!IJ- mo, 

' ~ ~ ~ ~ l pll ~ ł ł l p ~ p J l J J 
kro nam [ ... ] na zr'a- d oj- ci, ro bo słe na - byj - mo. 

Nnpyjmo sic kumciu, lubciu, napyjmo, napyjmo, 
kto nam ( ... ] na zrladojci4, to ho sie nabyjmo. 

260. (Kolberg zanotował tę melodię na jednej pięciolinii razem z melodią po
przednią (nr 259), oddzielając je j ednym taktem pustym, natomiast teksty oby
dwóch pieśni zapisał w jednej kohunnie, wcale ich nie rozdzielając. Pod melodią 
podpisał słowa: "Oj, napytia horylojka", jednakże tej melodii odpowiada tekst 
o kilka zwrotek wcześniejszy; w tym też tniejscu wprowadzono podział całości 
na dwie oddzielne pieśni. Obie formy są stereotypatni lokalnych przyśpiewek, 
charakteryzujących się wymiennością i płynnością tekstów.] 

l [ nyżkic - dzisiaj] 
2 lub: mij 
a zaprawa- jedzenie 
4 Jla zrladojci-na zdradzie 
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Rysunek terenowy O. Kolberga 
(szkic ołówkowy stroju weselnego z Procisnego, por. s. 314). 
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lloriloczku, pnłcnoczku, wypju Lic do kapku, 
żebyś mnc ne stowyła po dorozi capku1 • 

Iloriłoczku, pa!CnPczku, ino by tia pyty, 
żeby na tit\ zarohyty, żeby tin kupyty. 

Oj, napytia horiłojka2, JUl.pytia, napytia, 
nastupyły mnc m:oby3 ja na nasz żytia. 

Oj, i dajżc Boże bidn na moju soRidu, 
ż by ona ne widyła, jak ja z korszmy idu. 

A ja durknm4 nesu kurku, budu za niu pyly, 
powim gaździfc): łyszka zjila - ue bude 1nne byty. 

A ja idu, kada idu, kor8zmy 11c mininju: 
Daj my, Ż:yde, horiwojke, ho Jaroszy nć maju. 

Oj, Boże mij myłostywyj, szczo sic dohndaty, 
wopyłnhym horiwojkc, ny ma 6dki~ wziaty. 

B6brka 

Gdy siQ komu nie chowają dzieci, to wtenczas do następnych 
1n·osi siQ w kumy żebra) ów, dziadów i baby. 

Gdy dziewka zajdzie w ciążę i dostrzegą to, to wójt każe si~,; 

jej zawić, a gdy porodzi, wtedy ksiądz -robi tTudności z chrztem, 
i gdy nie chce powiedzieć od kogo, każe jej się wynosić i brać ślub 
na żydiwskim smitiu (śmieciu). Nie chce ona powiedzieć dlatego, 
ho wówczaR musiałby on dać piatku (5 złr.) na cerkiew. Wreszcie 
ochrzci, ale imię daje dziwaczne, np. Sowron6, Sowronka. 

Położnica nie ma zasłony przy łóżku (tylko Żydówka ma zasłonę 
od góry do dołu). 

1 cap - kozioł; (znaczy to:] ażebyś mi nic stuwała po drodze dęba, nie przewra-
cała mnie 

2 (lub: nnpyti)e (horilojk]e 
3 urohy - wrogi 
4 durkam- (tu tuj:] oknem, drzwiami 
6 lub: widki- (skąd) 
0 Sowron - Sofron 

2ry - Sanockie-Krośnieńskie 

·.' • r . ..,. 
• l ,., .~ 1 :;. 

"i • 11·~ ~ 

, .. ~ ,. 
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Solina 

Jak się urodzi dziecko np. w nocy lub nad ranem, tak zaraz 
baba bierze to dziecko, kąpie go w zimnej wodzie, często w takiej, 
żeby aż krychy {lód, szron) były, potem gazda rzuca do tej kąpieli 
kilka grajcarów lub szóstkę dla tej baby, a sam bierze flachę i idzie 
do karczmy po wódkę. Jak przyniósł, najprzód pije do babki, że 
szczęśliwie do rozwiązania pomagała, potem babka do tej matki 
chorej, po czym dają jej tę flaszkę pod głowę do pościeli, żeby piła, 
do kogo zechce. Z 1·ana dowiaduje się zaraz rodzina o tym i przynoszą 
jedzenie (jedna kurczę zetnie, druga kilka jaj zbije, inna makaron 
albo Ścierankę jaką lub kaszę), a matka do nich, witając, przypija. 
Baba, jeśli dziecko słabe, chrzci je z wody. Potem ojciec radzi się 
żony, kogo by prosić za kuma i za kumę, i jak się już umówią, idzie 
ojciec i prosi w kumy 8 do l O mężczyzn i kobiet. A chrzciny odbywają 
się w kilka dni po urodzeniu. Niosą do księdza pod pachą kurkę ze 
związanymi nóżkami i ojciec daje na światło szóstkę do skarbonki, 
a każdy kum i kuma po 5 lub 6 gmjcarów dla księdza. Chrzest 
odbywa się w cerkwi albo na plebanii. 

Jak się dzieci nie wychowują, to wtedy nowo narodzone trzeba 
do chrztu podawać przez okno, żeby się lepiej chowało, albo przez 
małoletnie dzieci bywają trzymane do chrztu. 

Leszczowa te 

Ksiądz chrzci z wody dziecko w domu, gdzie mocno dziecko 
powiną, i gdy 1·ozwiną do chrztu, zawsze pod tym powijakiem jest 
kawałek czosnku na piersiach (pod Ja rosławiem zaś kładą pod po
wijak na pierś kawałek chleba). 

Chrzest ten nazywa się molytwyny, iż modlitwy odprawia [się] 

nad dzieckiem, matką i akuszerltą. 

(Czaszyn) 

Za chrzest księdzu i diakowi [dają] 6 grajcarów od każdej kumy 
i kuma. 

"Pochrzciny" (chrestyny- pochrestyny). O piątej wieczorem ~nia
danie {zrazy, kółacze, łoksza, mięso, kasza), w nocy (o północy) 
obiad (kapustal). Przed obiadem kum najstarszy przypija do kumy 

1 [Tu Kolberg zostawił puste miejsce, najpcwniej dla wyliczeniu dalszych 
potraw.] 
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(a potem dalsi kumowie do kum - 10 aż do 14), a przy każdym 
przepiciu daje po kilka szóstek, przez co wódka i mięso się zapłaci. 
Kumy dają krzyżma-ro 2 łokcie płótna (kum i kuma daje u Rus
niaków, a tylko kuma u Polaków). W rogu krzyżma zawiązują po 
kilka centów (tasiemką czerwoną). 

Chrzciny' 

[z Snnoclcicgol 

261 

nasza kumojka. 
nasza moloclejka, 
u polozi łeżyt, 
dribnych rybok bażyt. 

Pidu-żc ja, p.idu 
na jaroczok, na staw, 
n czcj bym kumojci 
dribnych rybok clistaw. 

262 

Lcżyt kumojkn w lclii, 
j«.'j kryżcjki zbolily, 
a j j kumojko ne wiryw, 
aż mu synojka powyly. 

263 

Nasza kumojka krasni żnc, 
chot' i bez ruczki serpok m'je2

• 

W nei Rnopyki hustyi, 
za niow knyszyki puchkyP. 

1 [J. F. Golovackij Narodnyja plsni ... B. Pri semejnych obrjadach. B. Krcstiny.J 
"Ctenija" (1864 Knign I {Dział} III] s. 133- 134. [Z tego źr6clla pochodz11 pieśni 
nr 261-266.] 

20• 

2 m'je [zmniast: maje]- ma 
3 puchkyi - pulchne 
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264 

Kumciu, moja kumciu, 
wełyka wyd•tmciu! 
Szczoż ty wydumała, 
szczoś mia w kumy wziała? 

Kumciu, moja kumciu, 
try-m roki. hadała, 
żebym tia mołoclu 
w swoi kumy wziała. 

265 

Koło moho kumcia 
zelenoje zila; 
zrobyw kurocio kstyny. 
daj Boie wcsilu. 

266 

Hej, kumciu, mi.j kumciu, 
kumciu mołodejki, 
tys my sia spodobaw, 
rn'jcRz dworyk nowejki. 

M'jesz dworyk nowejki, 
stiny szwelowany, 
to-s my sia spodobaw, 
rnij kumciu kochany! 

Wzd6w 

Jak się położnica ma rozwiązać, to posyła męża z wozem po 
babkę do pomocy jej w rozwiązaniu. Ta daje jej l ropie (adonil) 
do picia lub powąchania i odbiera dziecko, kąpie, powij a w pieluszki 
i w poduszkę, oddaje matce na ł67.ku. Za to dają reń~:~kiego. Potem 
idzie habka prosić w kumy jedną z kobiet i jednego z mężczyzn. 
Chrzciny odbywają się jeszcze tegoż samego dnia lub następnego 
(gdy w nocy się urodziło). Niesie babka do kościoła w poduszce. 
W kościele ksiądz chrzci przy chrzcielnicy (dostaje tylko 6 centów), 

1 (Adoni to prawdopodobnie adonidyna, środek farmakologiczny otrzymywany 
z miłka wiosennego (Adonis vcrnalis).] 
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po czym idą poza ołtarz i do skarbony centa wrzucą. Kumowic się 
po chrzcie całują, po czym idą kumowie z babką i dziecięciem 
do karczmy i wypiją garniec piwa lub kwartę wódki, częstują babkę, 
a potem ją z dzieckiem do domu wyprawiają (ksiądz dziś zabrania, 
by babka z dzieckiem chodziła do karczmy, zwłaszcza gdy w niej 
siedzi Żyd). . 

W tydzień potem, w niedzielniejszy dzień, kumeczki (żona kuma 
i kuma) biorą koszałki, a w nich w trzech garnuszkach rosół z mię
sem i fasolą, ryż i pierogi ze serem i idą z tym do położnicy, a ta 
przyjmuje ich wódką i przekąską. Po czym babka przywodzi kumów 
(męża kumy i kumęl), parę kobiet i jedzą obiad, śpiewają. 

267 

~·; -p ~ r l p r p 
o mo - ja ku - me • czko, 

dał nam Pan Bóg dzi - c le, 

O, moja kumeczko, 
pokwnaliśmy się, 

dał nam Pan B6g dzicio, 
pocieszyliśmy się. 

Ej, kumusia kumusi 
gorzałeczkę nosi, 
kumusia nic chce p.ić, 
gniewa się o eosi. 

A, moja kumeczko, 
napijmy sic obie, 
bo nam tam nie dadzą 
gorzałeczki w grobie2• 

l ) 
(":\, 

) J l J p p 
po - ku - mn - li - śmg s te, 

po - cle - sz!J - li - śmg się . 

Napiła ja się 
za półtora jaja, 
chwała Panu Bogu , 
że je kura miała. 

Ej, moja kumeczko , 
już zaszło słoneczko , 

pójde ja do domu, 
bo mam małe dziel'ko. 

Kum<lw mam, kumow mam, 
z kumami się cieszę, 

pójdę do karcmiska3, 

gorzałki przynieRę . 

1 [Czy nie raczej: męża kumy i kuma?] 
2 

lub: (gorzałeczki] w Rzymie, jak się kt6re zdrzymic . 
3 lub: do ratusza 

l 



Idzie do karcemki1, 

ramionami rusza. 
ludzie mysli, że sie pyszni, 
a jego wsza k;.tsa. 

Kumów mrun, kunt6w mam, 
c6ż im dam, c6ż im dam? 
Dam im gorzałeczki: 
Pijcieżc, kumeczki. 

:no 

[Kumów mam, kumów mam, 
cóż im dam, cóż im dam?] 
Dam im miodu, wina , 
niech żyje dziecina. 

Żeby nie ten Wlaiłzio 
i nie ta dziecina, 
to by tu nie była 
w tym domu gościna. 

Kum i kuma dają położnicy po reńskiemu dla dziecka na zawiązek, 
tj. dają to po chrzcie babce, a ta to doręcza położnicy. 

Chrzciny u ł..emków2 

Wesoło obchodiat także krestiny. Osobliwszaja radost u Łemka, 
jeśli jemu perwaja dietina naroditsia; holszaja jeszcze, jesJi to chło
pce. Nebłahosłowenstwo Bożoje naprotiw, jesli cliotej niet. Bobat
szyi na krestiny i muzyku czasom wzywajut3, szczohy radost była 
bolsza; odnak to lisz l'iedkij słuczaj, ponoże na krestiny lolko kumy 
i rodina zwykli ity. Na kresLinach pri stole składajut kumy hdc
-~;zczo na dietinu. Diak, jako najstan,zyj meżi. nimi i do toho pismen
nyj, położyt kawałok chleba na tarełku, wstane i zaczne howority: 
"Czestnyi, dal Boh naszomu panu hospodarowi ditia, okrestyłyśmo 
to jak zakon nam każe; jednak że ono nahie i uhohie pryszło na to t 
swiat, bud'le łaskawy de-szczo slożyty dla neho, jak kto może: 
po dukatic, po dwa". Tarelka taja ide po wsiech kumach wokoło, 
i wsie kładut hroszy. Koły tak wsie uże słożyli, woźme diak tareł, 
zakłiczc hospodara i wsypajc4 jemu hroszy i chleb w kapeluch, 
promolaja6 do neho kolka słow, za szczo hospodar błahoclari l. Potom 
<lołżt>n w~;iakij kum i wsiakaja kuma wypyty na zdorowie matery 

l lull: idzie do ratusza 
2 A. J. Toron'akij Ru~iny - L1•mki. S. 1] 4,, 
3 [W druku.: ,.s-zyvujuL".] 
4 [W drukn: ,.va)rple".) 
~ [\X. dn1ku: "promovljajn".] 
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rodiwszoj odnu czarku horielki. Oni każut: "Kumo, Boże daj zdoro
wia"- i w wyporożnenu czarku ili że na stoł snow hroszy kidajut. 
Polożkinia, tj. rodiwszaja, dołżna by zatiem pyty nazad za wsiakim 
kumom, no ona lisz odnu ili najbolsze dwie czarki wypje, a w pro
czem wyruczajut ju ili srodnyi żenszczyny, ili że baba. Welikoje 
nesczastie, kara Boża dla Łemka, jesli neżywaja dietina pryjde na 
swiat; tohda płacz i nadekanie w ciełoj rodinie. 

Wesele I 

Procisne 

Ojciec parobka chcącego się żenić wzywa do siebie bardzo rano 
we wtorek, czwartek lub w niedzielQ wójta lub sąsiada żonatego, 
sadza go za stół i częstując wódką, pyta syna, z którą dziewką 
chce się żenić. Gdy syn wymieni nazwisko swej upatrzonej, wtedy 
ci dwaj jako swaty idą do tej chyży, w której zwykle już ą ocze
kiwani- i dlatego chata już zamieciona przez dziewkę. I gdy 
zajdą, pytają się rodziców: "Daj Boże dobryj deń! Cyśtie horaz 
spaly, cy wy nam radi, że my do was pryszly?" A rodzice na to: 
"Prosymo, sidajte! Radi, radi, prosymo, sidajte". Potem ci dwaj, 
usiadłszy na ławie, mówią: "Pryszlymo tu waszu diwczynu sw'ataty, 
cy daśte za moho syna .?" A rodzice, zapytawszy naprzód córki, czy 
chce iść za tego parobka, gdy odbiorą odpowiedź potwierdzającą: 
"Pidu za neho, tatu"- mówią do obu: "Koły maje wolu za neho 
it 1y, to nej id'e". Wtedy sadzają tych swatów za stół, nakrywają go 
obrusem, przynoszą z komory wódkę, chleb, ser i masło i częstują 
się wspólnie ze wszystkimi domownikami, nawet dziećmi, zaprosiwszy 
nawet jednego z sąsiadów, i umawiają siQ o wiano. Jeżeli parobek 
ma ją wziąć do iebie, pytają się o jej wiano (u bogacza), wiele 
będzie miała krów (zwykle dwie dają), byków, owiec, pieniędzy, 
szmat itd. A jeżeli on siQ ma przyżenić do niej, to pytają o jego 
majątek, bo powody przyżenienia mogą być rozmaite. Jak się 
już pogoszczą i zgodzą co d~ majątku {co zajmie parę godzin), 
wtedy podają sobie ręce na znak przyzwolenia i odchodzą do domu: 
"Buwajte zdorowy!"- "Chodit' zdorowejki, szczaslywa d01·oha". 
To się dzieje we wtorek. 
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We czwartek przed obidom (koło 8. rano) idzie OJCiec i matka 
parobka, i dwoje ludzi ze wsi (gazda i baba) do jej chyży na wuhłyny 
(oględziny); chodzą po komorze, stajniach i oglądają gospodarstwo. 
Wracają do chaty i zasiadają za stół, gdzie ich częstują obiadem 
(chleb z serem i wódka, kapusta, krupy, mięso z barszczem), i piją 
gTZaną gorzałkę z sadłem wieprzowym, z masłem lub cukrem. 
Wracają po paru godzinach do domu. N a tę ucztę spraszają także 
parę sąsiadów. Obierają wtedy i upraszają ludzi na: starostę, swaszkę 
starszą, marszałka albo cetnera, drużbę i drużkę. Tak samo ubrani 
jak młodzi, są to urzędnicy tacy sami molodeowi (jego) i diwacki 
(jej), lecz jej są podliszczyi. 

W piątek lub sobotę idą ohydwaj ojcowie (czasem z dwoma swa· 
tarni, znaczniejszymi gazdami) z rana, niosą pod pachą kurkę od 
młodego, chustkę białą (ręczn\k) od młodej, kwartę wódki i udzie
lają to księdzu jako dar na z 1apowid', i godzą się o opłatę za ślub 
(u majętniejszego o inne ze ślubem połączone obrzędy, jako to msza 
i parastas). 

Po pierwszej lub drttgiej zapowiedzi w którykolwiek dzień przed 
południem idzie ojciec z młodym, wziąwszy z sobą pięciu gazdów 
ze wsi, do domu młodej, i przybywszy w siedmioro na zarluczyny, 
siadają, zaproszeni, za stół. Wtedy ojciec wyprowadza swoją córkę 
(ubraną już) za rękę z komory do izby, niosąc przez rękę siedem 
chustek (ręczników) i flaszkę wódki, i wita wszystkich: "Daj Boże 
dobryj dmil Cy horazd spały, cy ho1·az wy ludeńkowe schodyły!" 
Oni mu odpowiadają: "Iloraz! Bohu diakowaty!" I wtedy ojciec 
sadza młodą koło młodego za stół, i rozdaje gościom chustki, zaczy· 
nając od młodego, któremu daje lepszą, kupną (białą lub czerwoną), 
jako dar od młodej. Ojciec przypija do najstarszego swata (każdy 
swat jest następnie na weselu i starostą), Len do drugiego, i tak 
w kolej: "Daj Boże zdorowie !" Dają na zakąskę chleb, ser, (piją] 
gorzałkę z sadłom lub miodem, potom gotowane jadło, jak wyżej. 
Zabawa trwa pa1·ę godzin. Przy tych zaręczynach ojciec jego )uh 
brat daje młodej (po jedzeniu) kilka szóstek, mówiąc: "Naż te, na! 
Żebyś wodu nosyła, szczohys w chyży bez wody no buła". 

Na tydzień przed ślubem robią przygotowania do wesela; pieką 
u niej i u niego ze 30 bochnów chleba (ko1·owaju już nie pieką, lubo 
dawniej piekli). 
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W wiliję trzecich zapowiedzi, które w niedzielę luh święto mają 
miejsce, idą z rana do spowiedzi, słuchają mszy św. i parastasu, 
na który dają dwa bochenki kupionego chleba i dwie świece do 
cerkwi {na tenże parastas). Przedtem jednak (na kilka dni) idą 
oboje do księdz[!. nn naukę katechizmu i pacierza; ksiądz każe 
klęknąć i odmówić pacierz. Prócz tego młóci on księdzu lub drzewo 
rąbie itp. przez dzień jeden, a ona 1·ównież dla niego pl'Zędzie, chudobę 
karmi itd. 

W wiliję tę, gdy przyjdą z cerkwi, ubiorą się jak do ślubu i oboje 
chodzą po wsi prosić ludzi na wesele. Ona chodzi z drużką; drużka 
idzie przed nią i gdy wejdą do izby, kłaniając się po trzy razy do 
kolan każdej osobie, prosi: "Prosy mołod 1 a i ja proszu, byste pryszły 
na wcsila, byste pryszły powesclity sic, byste namy ne hardily". 
Gazdyni prosi ich siedzieć, a one, posiedziawszy trochę, żegr1ają 
się i idą. Toż samo robi i młody ze swoim drużbą; czasem się z sobą 
W drodze spotkają, lecz uśmiechnąwszy się tylko, mijają się bez 
powitania. Do księdza i dworu idąc po błogosławieństwo, niosą 
kury. U księdza i we dworze dostają gorzałkę i })Odanmki. 

Podczas gdy młodzi chodzą po wsi spraszać na wesele, zbier:ają 
się młodzi ludzie tak do jego, jak i do jej chaty, gdzie się bawią 
rozmową i tańcem, a tu i tam jest sprowadzona przez ojca muzyka 
(skrypka i huk, czyli bas). Muzykę tę godzi ojciec jej i jego za .re:U
skiego (na całe wesele) i po 4, bochenki chleba. Młodzi oboje wracają 
z zaprosin około północy. Każdy z zaproszonych goMci zabiera się 
(czasem po drugich dopiel'O zaprosinach o świcie- na dmgu ratu) 
i idzie tam, gdzie został zaproszony, tak że gdy już młodzi wró ą 
do swoich domów (o świcie), goście w zyscy są już tam z brani. 
Tu i tam [jest] marszałek, starosta i swaszka starsza (gazda i gazdyni), 
i 5 do 8 bab swaszek. Wtenczas młodzi ludzie, którzy się bawili, 
odchodzą do domu lub bawią się na podwórzu, robiąc miejsce nowo 
przybyłym zaproszonym weselnikom, a młodego i młodą ubierają 
w strój ślubny. 

Ubiera młodą swaszka w komorze. Tu rozpostrą na ziemi lub 
podłodze jako podścielisko chustkę białą i po obu jej przeciwległych 
brzegach pokładą po bochenku chleba (dwa te bochenki odbiera 
ona później dla siebie). Na środku tej chustki stawa młoda, a swaszka 
kładzie na nią czworo chust, tj. dwie koszule i dwie spodnice, i za-
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paskę, i resztę ślubnego ubrania, które się składa z butów czarnych 
(czohotów) albo chodaków, do których wkłada ona sama parę 

szóstek (toż samo czyni i pan młody u siebie); resztę wkłada ona na 
siebie, a swaszka stoi koło niej i poprawia. Kładą jej na głowę w Pro
cisnem i Smolniku kapelusz męski z barwinkowym wieńcem, w Lu
towiskach zaś wstęgę czerwoną na chustkę (rodzaj czółka), po czym 
ją swaszka wyprowadza na izbę i na podwórze. 

Tymczasem ubiera się też i pan młody u siebie, ale sam, czasami 
mu matka pomaga1 • 

Każda z zaproszonych przynosi z sobą kurę lub 6-8 jaj i zostaje 
w komorze przez ojca uczęstowana wódką. Gdy się wszyscy zebrali, 
tak u niego jak i ll niej, wtenczas sadzają ich za stół. Starosta ze 
swaszką starszą, trzymając się przez chustkę (białą), idą do komory 
po barwinek. W komorze rodzice już mają przygotowaną miskę 
z owsem, na owsie bochenek chleba, a na nim harwinek wraz z czosn
kiem, nitką i igłą lfo szycia. Wtedy matka (jego i jej) miskę tę stawia 
1-!Waszcc na głowie i zarzuca na nią cliugą zawijkę, swaszka tak 
uhrm1a przypija do starosty: "Daj Boie zdorowia, starosto!" -
a wtenczas idzie ona wraz z starostą i muzyką napowrót do izby 
(trzymając się z nim przez chustkę) i tu przy odgłosie muzyki obróci 
się z nim trzykrotnie w koło na izbie i drugi raz na stole, na który 
wlizą po ławce przy śpiewie (u niego i n niej): 

1 [Por. szkit:e strojów weselnych z Pcocisnego i strojów ze Szczandrówki (?) 
z elementami ubiom weselnego - ryc. po s. 304. przed s. 305 i po s. 320. 
Na szkicu z Procisuego (ryc. po s. 304) znajdują się następujące notatki Kol
berga: przy stroju kobiecym obok wianka: ,.barwinek, owies, w tym 4-6 głó

wek czosnku", na wianku: ,.białe, czerrwonc]", obok naszyjnika: "drabynka tl. 

dorobynka z paciorek nu płótnie, paciorky-pcrły białe", z drugiej strony: ,.klapa 
nu jcdn11 Htronę", na sictaku: "ciemne", na rańtuchu: .,białe", w środku: "czer
(wone]", przy stroju męskim nad kapeluchem: "owies, barwinek, w tym 4-6 
glów[ek] rwsuku", obok postaci: "Sierak, n pod nim lejbik", pocl szyją: "wstążka 
czarna", nn spodniach i wyżej: "białe", obok: "białe obwódki i potrzeby", niżej 
"chocluki - wolokly, sznurki wełniane" i Mukicnno - hołosznie", na chustce: 
"kwiaty czerwone i czarne i białe". 

Na szkicu z Szczundr6wki fryc. przed s. 305) zanotował Kolberg: "Chustka 
biała na papier zwinięta jak czołko, w kwiaty ciemne", paciorki czerwone 
a wśród nich z rzadka hiulc i zielone", "wstawky czerwone na białym tle, nie
bieski pasek wąski", "pas: czerwony, żółty, czerwony, zielony, czerwony, zie-
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268 

Ej, bło - ho - sło - wy Bo - że, [ej], 1 :1::• t:"'r--5 =:, t:'\ 

~ ~ F 1 f 3 rg:; 1 ~ P P 1 ~ 4fDI j 

o-

- tec, 1 ma we - si - la za - czy na - ty. 

Ej, błahosłowy Boże, 
[oj], i otoc, i maty 
wesila zaczynaty. 

[Z bnrwynkom iszła 
swaszejka pyszna;) 
ej, tak tatcjko mowyt: 
Niej tie Bih blohosłowyt. 
świataja, proczystaja 
Matinojka Biżaja. 

Z barwynkom iszła 
swaszejka pyszna; 
ej, t~1k mamojka mowyt: 
Niej Lic Bih błohoslowyt, 
świata ja, pro[ czystaja 1 
Matinojka Biżaja]. 

Z bnrwynkom iszla 
swaszejka pyszna; 

ej, tak bratcjko mowyt: 
(Niej tie Bih blohosłowyt, 
świataja, proczystaja 
Matinojkn Biżajal. 

[Z barwynkom isz}a 
swaszejka pyszna; 
ej, takl HCstrojka [mowyt: 
Niej tic Bi1t błohosłowyt, 
światuja , proczystuja 
Matinojka Biżajal. 

Zejdy, Bohojku, do nas, 
teper u nas horaz(d). 
Zejazln Biżaja Maty 
wesiln zaczynnty 
wo dnesznujn dnynu, 
w szcznslywn hodynu. 

268. [Tekst dalszych zwro1ck nic jest zgoduy z przchicgiC'm melodii, sztucznie 
Wtłoczonej przez Kolberga w sztywne ramy podziału metrycznego. Każda kolejna 
ZWrotka muzyczna kształtowana jest przez tekst poszczególnych ZWJ'Otck, nnl ży 
przeto traktować zapis muzyczny jako ogólny schemat molo-rytmiczny.] 

lon}, cze1·wouy, żółty, czcr[wony]", niżej podane dwa l'llzy kolol'y: "czerwony, 
niebieski" i "but.y czarne", 11 dołu: ,.m~ża r ki cz(•p k - zieloue, rzCI'wonc", 
z bokn: "warkocz z plecionej czerwonej wełny od szyi począwnzy", ua spódni
cy kolory: "białe, niebieskie, białe". 

Na dopełniającej rycinie (po . 320) widnieją następujące notatki: ,.na tę 
chu~tkę zawijają większą hiałą z różowym szlakiem, na to jC'szrzc znrzu('ają 
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Po czym zasiadają po drugiej stronie za stół, swaszka zdejmie. 
z głowy miskę z harwinkiem i owsem, postawi na stole przed starostą. 
Spiew: 

Oj, w-ę-neseno nam ziln 
z pidhirin na poclila, 
oj, położcno jrho 
pcred pana stm·ostu. 

Spiznawaj, starostojko, 
szczo to je za zilejko. 
Bih-me, ho nc spiznaju, 
bo sturyj rozum maju. 

Oj. wyueseno nam zila 
z pidhiria (na podila), 
oj, położeno jeho 
percd pana 1lrmi.hojkn: 

269 

Spiznawaj, dmżbojku, 
szczo to je za zilejko. 
Bih-me, ho nc spiznaju, 
bo mołodyj rozum maju. 

Oj, wyueseno nam zile 
z pidhiria [na podila], 
oj, położeno jeho 
pcred pana mołodoho :l 

Spiznawaj, mołodejku, 
szezo to je za zilejk o. 
A je zilcjko 
eltreszezuloj hanvinojkó, 
to mcni lU\ wlinojko. 

Potem zawezwie chłopczyka siedmioletniego (brata jej, jego, lub 
też cudzego), a ten weźmie parę pęczków barwinku, zwiąże je naokoło 
niteczką trzy razy i poda nazad swaszce do 1·ąk, po czym starosta 
błohosłowyt, a ona zabiera się wraz z towarzyszkami do wicia 
wianków, które są splecione z owsa i harwinku i mają w sobie po 
4, główki czosnku (na każdym rogu po jeclnym). 

P1·zy wiciu (u niego i n niej): 

wielki rantuch biały - tak dziewczęta jak i kobiety", niżej: "pas, wyszywka 
(wyszytka) niebieska, zapaska (fartuszek), fartuch (spodnica), panna młoda -
wienirc z owsa i barwinku, czapka barania, czarna, czworograniastEL (dno su
kiemw niebieskie z kulasikiem czerwonym lub żółtym), biały zupełnie rań

luch", po lewej: "pan młody ma taką samą, trochę wyższą czapkę z takimże 
wieńcem".] 

l U niej zaś śpiewają: "pered panin mołodu". 
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" 
t:'. 

l ~ l~ J 
- z i kn ly - na, lu - zł Ej, u lu ej, u 

f H~ ~· l 
ka - I!J - na wse sie Bo hu mo ly la. 

!:Ej, u łuzi kalyna:i 
wse sie Bohu molyła. 

I:Wohaw mene, Bohojku:!, 
i z toho łużejku. 

!:Bo my wżc nawnowaly:i 
ranoj i p t laszalojky. 

l :IIołuzijky obłamały: 1. 
a jahidk~w zbcraly. 

Podczas tego wicia ani młodego, ani młodej w izbie nie ma, lecz 
hodzą wraz z drużbą i dmżką po podwórzu z młodzieżą. U niej, 

ładkując, plotą dwa wianki mniejsze (znacz 1olc), jeden dla młodej, 
a drugi dla d1·użki. Jak uplotą, wtedy ojciec młodą i drużkę z podwó
rza wprowadza do izby (młoda trzyma go się przez hustkę, a za 
nią idzie drużka), idzie z nią do stołu, gdzie przed swaszką leży już 
ten wianeczek na chlebie, odbie1·a go przez chustkę z jej rąk i do
tknąwszy tym wianeczkiem wraz z chlebem (a zawsze trzymając go 
pt·zez ch u tkę) jej czoła, piersi, jednego i drngiego ramienia (tj. 
przeżegnawszy nim młodą) do trzech razy, wkładu jej wianek na 
głowę, a swaszka go przyszywa do chustki, chleb za~ (który młoda 
Ucałowała) kładzie na powrót na stół. Toż samo robi ojciec i z drużką. 
I sadza obiedwie za stół koło swaszk.i i starosty. 

U niego wtenczas p1otą podobnież dwa większe wieńce (winc 1y). 
Gdy je, śpiewając, uplotą, ojciec wyprowadza młodego p1·zez chustkę 
z komory do izby i sadza go za stół obok starosty. Sam (ojcic ), 
stojąc z drugiej strony stołu (na chałupie) 11aprzeciw syna, bierze 
P~'zoz chustkę ze stołu stojący przed staro, tą wieniec (umieszczony 
na kapeluszu, a ten na chlebie) i trzymając go przez chustkę, i prze
żegnawszy tym wieńcem wraz z ch1ebcm syn (tj. dotknąwszy nim 
czoła, piersi, lewego i prawego ramienia) do lrzech razy, wkłada 
kapelusz wraz z wieńcem na głowę młodego, n chleb (który młody 
Ucałował) postawi na stole. Drużbie zaś, który stoi i tańcuje na izbie, 
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wkłalla swaszka na kapelusz wianek bez żadnych ceremonii. Drugi 
zaś wieniec, większy, przez swaszki uwity dla młodej, leży na $tole 
na chlebie. Ojciec pije do niego i da mu papierka, i starosta przywo· 
łuje matkę, braci, siostry i całą Todzinę- i gdy przyniosą talerz, 
starosta kładzie chleb na talerzu obok kieliszka i flaszki wódki 
i wzywa każdego z rodziny po imieniu, żeby przyszedł: "Mamó 
(bratu, sestro itd.), p1·oszu do sebc" -po czym wezwany przychodzi, 
wypija podany sobie przez starostę kieliszek i mówiąc: "Daj Boże 
zdorowia!"- rzuca na talerz kilka centów (czasami i szóstaka) 
i odchodzi, a młody zabiera rzltcone pieniądze i w chustkę je sobie 
zawija. 

Spiew (n niego i u ni.ej)l: 

271 

Ncsc rodymt dary 
z nowoji komory: 
czrrwoni pochowajte, 
a bilyi wysuwajtc. 
Wysuwajtc bilcjky 
na woły sywcjky. 

Majcte, bojm·y, chatku, 
~kładajte skladku, 
bo irlemo w dorożejku 
po molocłu Mn•·yscjku. 

U Czcrteżu Mnlynyczu2 

na bojary(w) poklyczu: 
Moji luby bojarojky, 
schodżajte sic do kupojky, 
bo idemo w dm·ożcjku 
po molodu M aryscjku. 

Po czym powstają wszyscy zza stołu (siedzący od ściany) i siadają 
rzędem na długiej ławce (stolc 1i), stojącej poprzcd stołem, twarzami 
do środka izby odwróceni, a każdy z rodziny trzyma chleba bochenek 

1 [Odnosi się to tylko do l. zwrotki. Przy drugiej Kolberg dopisał: "Swaciom 
(swatim), tnk juk się obierają" oraz: "U niego śpiewają" (ponieważ bojarzy są tylko 
u pana młodego).] 

2 Czcrtcż Malynycz- malinowego pola nazwisko [tzn. nazwa maliniaka] 
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na kolanach; rodzice siedzą w pośrodku na tej ławce. Wtedy drużba 
prowadzi młodego, który kłania się wszystkim po kolei, rozpoczy
nając od ojca i matki i całując ich kolana, a drużba za każdym jego 
pokłonem, stojąc za nim, chustką swą osłania mu głowę i przytrzy
muje jego kapelusz z wieńcem. Co się nazywa widkl 1on do ślubu. 
Rodzice i inni na to: "Niaj tia Hospod błahosławyt i ja tia błoho
słowiu". 

Spiew. Starosta i swaszka śpiewają (u niej i u niego): 

272 

Ihajte, husełky1 , risko, 
kłaniaj sie, synojku2

, nysko 
i witciu, i matinojcy, 
i wszytkij rodynojcy. 

Nysko, synojku3 , nysko, 
wżc winczluuiejko4 błyśko. 

Z Bohom, synojku, z Bohom, 
z bożemy anhełamy 
i z błyśkemy susidamy. 

Przed przypijaniem i zbieraniem datków i zaraz potem, gdy ojciec 
włożył wieniec na głowę młodego, swaszka zawija w chustkę wieniec 
(wraz z chlebem} dla młodej przeznaczony, który stał na stole obok 
Wil"ńca młodego, i przez dwóch swatów, ludzi żonatych, posyła 
takowy do chyży młodej (jeden niesie, a drugi asystuje), gdzie tenże 
sam odbywa się obrzęd przepojin i widkłom.t do ślubu. 

Spiew (jak wyjdą z chyży} u niego: 

1 husełky - skrzypce 
2 lub: dywojko 
a [Jw.] 
' wincz lanicjko - ślub 

273 

Idite, bojary, idite, 
ino sia ne bawite: 
byste sia u hawyly, 
służbojku ne utratyly. 
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Ci dwaj, przybywszy do niej, witają ich: "Daj Boże zdorowie! 
Daj Boże szczistie z weselom!"- i zaproszeni siadają na ławce 
przy stole naprzeciwko młodej, i stawiając przed sobą na stole 
ów wieniec zawinięty w chustkę, dopominają się o wykupienie go 
przez swaszkę i starostę. 

Spiew: 

274 

Perszojc pisły pryjszly, 
ne umily haworyty. 

Ej, dajte im meda 
z pid studlenoho lcdul, 
dajte im horivku, Ej, dajtc im wyna pyty, 

b~ umily haworyty. bo pryjszly po diwku. 

Starosta i swaszka wykupują go pijąc do nich, ale czasami za 
pierwszym kieliszkiem jeszcze oni dwaj wianka nie wydają, dopiero 
po kilkokrotnym do nich przypijaniu. Po wykupnie bierze wianek 
stat·osta, prosi do siebie ojca, oddaje mu go na chlebie, a ojciec, 
trzymajE!C go przez chustkę, trzy razy nim pobłogosławi i przeżegna 
córkę w podobny sposób, jak opisano wyżej, po czym wianek kładzie 
jej na głowę, a chleb (który ona ucałowała) stawia na stole. Przedtem 
jech1akże swaszka odcina (w6driże) jej ów wianuszek (znaczok), 
jaki miała na głowie, i kładzie go na głowę siostrze młodszej lub innej 
dziewczynce (gdy ta przyklęknie na stole), czasem sierotce w poda· 
runku, a ta schowa go sobie za pazuchę jako przepowiednię powo· 
dzenia w p1·zyszłości. 

Spiew (u niej i u niego): 

1 !cdu - lodu 

275 

Bloboslawy Boże, 
[l'j,] i otec, i muty, 
bo do ślubojku idemy 
i clitejko wedemy. 

Z Bohom, ditojko, z Bobom, 
z boże my au hela m), 
z hlyśkiemy susidamy. 
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Potem wychodzi na dwór młoda, którą drużka prowadzi przez 
chustkę (ze swaszkami, rodzice zaś i kucharka pozostają w domu), 
i w tym orszaku idzie ku cerkwi. 
Młody zaś, gdy wychodzi, to na podworzu swacia i baby stoją 

(kilkunastu), a on stoi we środku przy staroście. Jedna ze swaszek 
(mająca parę kwart zboża, tj. owsa w fartuchu) chodzi i obsiewa, 
tj. rzuca ten owies na wszystkich, a swacia i swaszki trzymają 
w ręku kapelusze i płachty swe, by im tego owsa napadało. Druga 
zaś swaszka, mając konewkę z wodą z potoku (nie święconą) i trzy
mając kropidło w ręku, macza je w wodzie i pokrapia nim obecnych, 
a za nimi postępuje drużba, trzymając chleb w ręku i machając 
nim na wszystkie strony. Po czym idą wszyscy do ślubu. W drodze 
do cerkwi jej orszak [śpiewa]: 

276 

Po pid lis zełenejki 
prypał śnih mołodejkyj. 

Kunojka1 pohrod lyła 

Oj, ślidiat ilano, 
panowe protiśnianl\, 

oj, ślidyly joji, 
pryślidyly jcji i ślidi(w)2 narohyła. 

Swaszki: 

1 tj. młoda 
s lub: [ślid]ojlci 
a halce - góry 

w zełenomu jaworowy. 

Tot jawir rozruhajte, 
kunojku distawajtc, 
swanejc~ za szubojku, 
a staroście za szapojku. 

277 

Oj, popid halce, hnlcc3, tam szerokyj hostyncc, 
hostynciom idle starosta z hojaramy. 

W~smotryw jeho jahojoda' z 6horoda: 
Proszu ja tehe, stupy do mene, ohidcc zóbiduty. 

' jahojoda- jagody jedzący? 

21 - Sanockie-Krosnierlskie 
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N e maju koły, bo teper . rnni sic swnnejkn rozplesała1 • 

Oj, radby ja ju w tim plasi(e) zastaty, 
na konlyczejka wziaty. 

Koło cerkwi schodzą się dwa orszaki, tj. młodego i młodej, a wtedy 
biorą się oboje młodzi za końce chuslki i przez chuslkę prowadząc 
się postępują ku ce1·kwi, obok nich starosta i starsza swaszka, a za 
nimi wszyscy inni. W cerkwi, gdy podejdą przed prestoł i uklękną 
na rozpostartym rucznyku, ksiądz zdejmuje im kapelusze z wień
cem barwinkowym, które przyjmują i trzymają stojący za nimi 
(za plecami ich) drużba i drużka (która wtedy jedną nogą także 
stawa na ręczniku, ażeby prędzej za mąż poszła), a na głowę wkłada 
im ksiądz obręcze (witky) wielkości główki dziecięcej. Po ślubie 

obręcze odbiera dijak, a drużba i druhna kładą im kapelusze nazad 
na głowę. Jak wyjdą z cerkwi, to śpiewają: 

1 rozplesnła- rozhulała 

278 

Dilakujemy Bohojkowy, 
uaszornu księdżejkowy; 
diżdżałhy9 księdz6waty, 

a dlitojkorn ślub dawaty. 

279 

My wid ślubu idemy, 
mołodu wedemy, 
mołodu jak jahodu8, 

rumianu jak kalynu, 
solodku jak malynu. 

W erszejku, połonynou 
try hromy zahrymily', 
drihnoji dożdży spały, 

tam bBjary noczowaly, 
medży nemy Marysejka; 
cilu niczku ne spała, 

bojary czastówała. 

2 diżd(ż)ałby- bodaj doczekał 
8 [W rkp. puste miejsce, być może brak jednego wiersza.} 
' lub: zaharmily 
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Wszyscy razem wstępują do karczmy (na godzinę), gdzie się 
zabawią, a gazda przychodzi do nich prosić na obiad do jej matki. 
Wtedy idą wszyscy do jej chyży (chałupy). Gdy nadchodzą, matka 
albo swaszka w przewróconym do góry wełną kożuchu wychodzi 
i wita ich: "Daj Boże zdorowie! Daj Boże dybryj deń! Cy horaz 
chodyly, cy horaz sie weselyly?" A oni odpowiadają: "Horaz, Bohu 
<Hakowaty!" 

[Spiew:] 

280 
Zdowiduje sie matojka 
u swojoho dytiatojka: 
Cy wierno-s prysiehała, 

cy wierno-s !!lub brała? 
Wierno, mnmojku, wierno: 
rozyjty sic ne wilno. 

Wtenczas matka lub swaszka (trzymająca flaszkQ z wódką) 

nalewa kieliszek i przypija do młodego, on do młodej, ta odda 
kieliszek matce czy swaszce, która wówczas dużą zawijkę zarzuca 
na nią i wziąwszy ją za rękę, wprowadza ją do izby i wlazłszy po 
ławce na stół, obraca się z nią na stole trzykrotnie, a potem zasadzi 
ją za stół. Młody postępuje za nimi i siada obok młodej, lecz i z nim 
tQż samą odbywają ceremonię, wówczas gdy ma zamieszkać u niej , 
tj. ma do niej przystać. 

Spiew: 

281 
De Marlysejka si<lyt, 
tam sie stinojkn swityt 
od lyozka ruminnoho, 
od winka zełcnoho. 

A de Nytrejko sidyt, 
tam sic szczo Jipszc swityt 
od lyozka rumianoho, 
od wirtka z łcnoho. 

Obok nich siadają za stołem starosta, swaty, 8\ aszki, drużba 
i drużka, a przed stołem na ławie inni ludzie. 

Przed obiadem u niej [śpiewają]: 

21• 
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282 

Załetił.a sokyłojkal 

do naszoho susidojka, 
po stołu poplesała, 
żołty czyżomky mała. 

A hnut sic ławojki, hnut sia 
pid hojary mołodemy, 
pid szaty dorohemy, 
na nych suknyky hajut, 
jak mak prokwytajut2• 

283 

Zajichał starlostojko3 

u czudżu storonojku. 
W czudży storonyjei 
kurojky n6 pily, 

W ow§ł se konyczka 
do wlysznóho' sadoczku, 
wórwał s6 jahłoczku 
na skosztowanijko, 

drob6n dożdżyk no idle, 
trawyein ne roste, 
konyk se ne upasie. 

wział s6 swanyjku 
na całowanijko. 

Wtedy stawiają na stoł wódkę, chleb, dają obiad: barszcz bu
rakowy, kapusta, mięso, muczanka (z sera), kasza (krupy owsiane) 
i go~cic to jedzą. 

Do obiadu: 

1 sokyłojka - sokół 

284 

Zachodiat nas (w)isty: 
chotiat nam daty jisty 
kurojku peczenu, 
juszcjku5 porczenu8 ; 

cy z perciom, cy ne z perciom, 
ko-hy z łaekawem scrciem. 

2 prokwytnjut- co cwyne, kwitnie, [przekwitają] 
a starostojko j c g o 
' wlysznóho- wiśniowego i jabłk[owego; "jablk." dopisane niżej; recte: poło

żonego wyżej] 
6 juszejku- rosół z mięsem 
8 perozenyj- opieprzony, (pereć- pieprz] 
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Ojciec zaś, starosta i swaszka zabierają oboje młodych (prowa
dzących się przez chustkę) i drużbę z drużką zza stołu i prowadzą 
do komory, gdzie im osobno tenże obiad podaje jedna kucha~·ka, 
gdy druga nosi jadło do izby. 

Po obiedzie: 
285 

l~1 a l ~ u 10 tJ 1 J ~ p 1 J w 1: ; ~ ; !l w 1 

fJ;~ )~ JilJ ~ 1 ~ 0 Ił) 1nEJ IJJ l 

f Jh'D 1 J r l o ih1 c1 r l J J l ~ 0\ l 

Oj, wstańmy, pidojmijmy sin 
i zdojmim szlapojky. 
Pokłonimy sin 
na samćj pcrcd JJ ospodu Bo lm 
i gospodnrewy, 
i gospodynyci, 
oj, tym, tym kucblnrojkom pysznym 
za chliba postawienia, 
za hoże pozywl nin. 
Oj, szczo nam bulo, to nam buło. 
wsio stołowe, j-usi cynowe. 
(Oj, szczo nam bnlo,] oj, to nam bulo 
ohrnsly cJrreszcz~ tyje, porcyjil arylmyj e. 

Gdy po obiedzie wyjdą znów z komory na chyżę (izbę), bawią 

się i tańczą wszyscy lH"Ócz obojga młodych, którym wtedy jeszcze 
tańczyć nic wolno. 

[Spiew:] 

U naszoji kucJ1arojky 
nuszywani michawojky2

• 

286 
Sim fur drow spnlyla, 
dok' jisty zw1nyln. 

285. fTckst nie da się po(Uożyć porl rnelotlię, lecz ich związek jest niewqtpliwy. 
W rkp. Kolberg podpisał pod t. 9-ll fragment tekstn: "oj, tcm, tern kucharoj ... ".J 

1 porcyji - kieliszki 
2 lnichawojky -rękawy przy dłoni 
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Późno wieczorem, a czasem i w nocy, posyła gazda (ojciec jego) 
dwóch chłopów do jej chyży prosić jej rodziców na powi lazowanie 
(oczepiny) do siebie. Dwaj ci posłowie przybywszy proszą: "Daj 
Boże dobryj weczór! Daj Boże zdorowie! Prysłał nas nasz gazda 
(wymienia nazwisko ojca jego) prosyt was, żebyste buły łaskawi 
pryjty do nebo u prydany". A rodzice jej na to: "Diakujemo! Pryj
derno!" Poczęstowawszy wódką i przekąską tych posłów, zabie
rają się naprzód pp. młodzi, drużba i dmżka, swaty, swaszka i sta
rosta - i czasem kilkanaście osób z nimi idzie. Nim przyjdą, drużba 
ich wyprzedza i przybiega z siekierką (soJ..irka drewniana) do chyży 
jego ojca, otworzy drzwi i przeżegnawszy odrzwia górne swą siekier
ką po trzykroć znakiem krzyża św., wpada do izby i siekierką tą 
usiłuje rozwalić piec, którego strzegą będące przy nim kobiety 
i nie dają tego uczynić; dopiero gdy się- zajęte robotą - oddalą 

nieco, on, upatrzywszy stosowną chwilę, uderzy moc.no, tak że roz
wali kawalek (zwykle róg), w czym pomagają mu i figlarni mali 
chłopcy z kijkami. Wtedy, lHlając t•ozgniewaną, świekra zaczyna 
wymawiać drużbie wyrządzoną szkodę i ubolewa że: "Ja stara, 
słaba, ja 11ć hodna hlynu 11osyty i mastyty jeszcze w zymi"
i szturchając go koczero u (kociubą), wykrzykuje: "Idy procz, idy 
z wid ty, dywy, jakus mćni zrobył czkodu. Napraw!" A on, wskazując 
na wchodzącą zwykle już młodą, powiada: "Ja wam na toje 
prywćł newistku, alboż nć mołod 1 a, alboż ne maje ruk, alboż 
ja sia zahańbiu, alboż nć hodna mastyty (mazać, bielić)?" Gdy 
przyjdą, witają ich znów w jego chyży gazda i gazdyni jak 
zwykle i zasadzają za stół na ławę (która już się wypróżniła tym· 
czasem, bo swacia, swaszki i inni jego weselnicy porozchodzili się 

jnż do domów i zostali tylko młodzi i ich służba, a miejsca te zajmują 
teraz nowo przybyli). J znów zaczyna się druga taka wieczerza jak 
wprzódy, z tychże samych potraw złożona, a oboje młodzi jedzą 
wtedy albo z towarzystwem, albo osobno w komorze. Ojciec jego 
przypija do nich, po czym dają im jeść. W czasie tego przychodzą 
prydany (tj. zaproszona jej rodzina i krewni), których rodzice jego 
przyjmują, witają ze światłem i sadzają za stół. Ci, nic widząc 
młodych (którzy są w komorze), zapytują: "Gclzie się podzieli? 
Co się stało, że ich tu nie ma? (Itp.)". Wtedy ojciec wyprowadza 
ich z komory (wychodzą trzymając się przez chustkę, a i ojciec róg 
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tej chustki trzyma) i posadzi za stół obok p1·ydanych, powitawszy 
się z nimi. Po wieczerzy wszyscy pozostają na miejscach swoich 
(nie wyłażąc zza stołu) i dziękują: 

Chodyt tes tejko po dworu, 
za nym zi latejko pospoh1. 

Oj, ty tatojku, lub9j tcstejku, 
szczo ty my podarujesz? 

Dnruju ja ty, daruju: 
sztery woły hoduju. 
Oj, ty tlatojku, Jubyj teRtejku, 
za to ty ne diakuju. 

Chodyt testejko po dworu, 
[za nym zi latejko pospołu]. 

Oj, ty [totojku, lull9j tcstcjku, 
szczo ty my podarujesz)? 

Daruju ja ty, [daruju]: 
sztery korowy ty hoduju. 
Oj, ty tatojku, [lnh9.i tcstcjku, 
zn to ty ne diakuju). 

287 

Chodyt tcstejko [po dworu, 
za nym zilatejko pospołu. 

Oj, ty tatojku, lub~j 1c8tejku, 
szczo ty my podamjcsz? 

Daruju ja ty, daruju): 
sztery koni hoduju. 
Oj, ty (t latojku, luhyj trstejku, 
za to ty ne diakuju]. 

Chodyt tcstejko rpo dworu, 
zn nym zi latejko pospołu. 

Oj, ty tatcjku, luLtj testojku, 
sz ·zo ty my podaruje z? 

Dnruju ja ty, dnruju]: 
mołodu ty Marysiu hoduju. 
Oj, ty tatojku, lnb9j testcjku, 
za toto ty barz diekuju. 

A wtedy staros ta bierze swaszkę s tarszą i muzykę do komory, 
gdzie na s tole prz)gotowane ju7. przez jego matkę leżą: na misce 
owies, na nim chleb, a na chlebie czepiec czerwony, obszyty, z czer· 
woną wstążkąl, chomełka podłużna, skórą obszyta, chustka biała 
lub z kwiatami i zawijka długa. Swaszka bierze to wszystko na głowę 
i swoją zawijką nakryje się, a slat·osta, t1·zymając ją za rękę przez 
chustkę, obchodzi przy dźwięku muzyki po trzykroć komorę i polem 
wychodzą z tym na izbę, włażą na stół, gdzie s tarosta t•·zy razy się 
ze swaszką obróci w kółko, po czym zasiądą za stół obok młodej. 
Wtedy swaszka zdejmuje jej i jemu kapelusz z barwjnkiem albo 
u niej czółko z wstążką i gdy ojciec przcżeg11a ją i jego tym kapc
htszem po trzykroć, tj. przykładając jej go do czoła, piersi i ramion, 

1 [Może zamiast: "czepiec czerwony, obszyty czerwoną wstążką?"] 
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kładzie go na stół. Po czym kładzie młody jej czepek, który leży 
na stole związany wstążeczką czerwoną z chomełką, do trzech razy 
na głowę (gdyż ona go dwa razy zrzuca i jemu na głowę kładzie, 
a on jej to wraca), po czym swaszkapodejmie włosy do góry i zwiąże 
chomełką, kładzie chustkę i zawinie zawijką, którą zwiąże w pasie, 
po czym znów kapelusz jego z harwinkiem kładzie jej na głowę, 
na to zawicie, [a] ojciec przcżegnywa ją po trzykroć w sposób wia
domy; tak Ramo kładzie Leż i jemu na głowę jej kapelusz. 

Spiew: 

Ej, hlohosłowy Boże 
i otec, i maty 
diw ku powiazaty. 
Tisz-że sie, marnojko, 
sławojku-m ty zrobyla, 
chot'·em wołojky pasła, 
Wije nwja kisojka krasna. 

288 

Trentyt kisojka, trentytl, 
oj, czohos una sia bojit, 
bo sie swaszka na niou strojit. 
De sie kisojka diła? 
Cy u pole połetiła, 
cy pid czyp lec sila? 

Zwykle przy tym zawijaniu siedzi jej brat lub krewniak na stole 
(blisko młodej) i przeszkadza swaszce w tej czynności; broniąc 

siostry, nie pozwala swaszce zdjąć jej kapelusza i zawić, dopóki 
mu się nie wykupi; ten uclaje kalekę na nogi i żąda, by mu bryczkę 
kupiono do jazdy itp., ta mu daje kilka centów, a czasem szóstaka, 
i dopiero brat odchodzi. 

Jak ją oczepią (powiażut), i wszyscy ci prydany siedzą za stołem, 
stawiają przed swaszką i przed starostą flaszkę z gorzałą i talerz 
na środku stołu. Przypija najprzód swaszka do młodej, potem 
wszyscy, od ojca zaczynając, przypijają do młodej: "Daj Boże 

zdorowie!" Wypiwszy każdy i każda kładzie dla niej na talerzu 
po kilka centów lub szóstek (jak kogo stać). Zowie się Lo: pryjdany 
pjut. Po czym starosta wyprowadza młodych (mołodiata) zza stoła 
i na chyży zaczyna z nimi (ze swaszką i z świekrą, której młoda 
ncwistka wtedy ofiarowała w darze na talerzu położoną długą zawijkę, 
czyli ba1yć2) taniec w pięcioro- świekra już zaraz kładzie tę zawijkę 

l lreutyt - drźy 
2 Balyć ten położy newi.Ytka na lalerzu na stole; starosta krytykuje go, że zły, 

dziurawy, potem rzuca go za piec na łopatę i dopiero świekra wykupuje go. 
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(ten hałyć) na siebie na głowę i tańcuje już pid bałciom. Taniec ten 
jest to kołomyjka (tańcują do siebie, nie biorąc się za ręce) i zowie 
się dookoła. Muzyka gra, ale co chwilę urywa, żeby wyłudzić kilka 
centów od każdego. Gdy starosta z młodą tańcuje, ona udaje krzywą 
i kulawą na nogę (una krywat), pochyla się niby stara i niedołężna, 
a wszyscy się śmieją, że krywa, krywa newi ta, że krywyj jej tanec, 
ot! -l'fywu sobi poswatał, kaliku wział itp. Txwa to tylko kilka 
minut, ho młoda pragnie się bawić i hulać jak i drudzy. Taniec 
i ochota odtąd są powszechne; a Larosta i swaszka zachęcają do 
wesela i goszczą (hostyt) skrzypka (muzykę) i basistę (huka, czyli 
fuka), podając im często po kieliszku horilky i wrzucając szóstaka 
w otwór skrzypiec i basetli. Bawią się do późna, czasem do świtu, 
po czym rozchodzą się [i] idą spać. 

a drugi dzień idzie młody (molod 1ec) z drużbą, w kapeluszu 
(z wieńcem barwinkowym), prosić na nowo ludzi do swojego albo do 
swoich rodziców domu. Zejdą się około 9. rano. Wted młoda bierze 
konewkę, którą jej przygotuje (zład 1yt) gazda (z jego 1·ąk), wraz 
z kropidłem, i idzie ponad rzekę ]uh potok, a za nią wszy cy goście 
i muzyka. Tu zaczerpie ona trzy razy w konewkę wody, żeby 
pełną była, stawia ją na brzegu, myje się nią wraz z młocłym (on 
naprzód), potem i wszyscy myją ręce i twarz w tej wodzie (staro La 
zlewa jej trochę na ręce swaszce, swaszka staroście, potem inni 
weselnicy i muzyka myją ręce). Po czym młoda wylewa tę wodę 
i zaczerpnąwszy na nowo pelną konewkę, niesie ją do budynków 
i tu obchodzi i pokrapia kropidłem tą wodą chyżę (chałupę), stajnie, 
bojszcze (tok) i komorę, lecz wprzódy musi się okupić muzyce (po 
2-3 centy), która idąc przed nią, stawa na każdym progu i nie pusz
cza jej, dopóki się nie opłaci, po czym wnosi ona koncwk do izby 
i wlewa wodę na ręce rodzirow, swiekra, swiekruchy i rodziny, 
którzy nią sobie myją ręce i Lwal'z; po czym ona r szlę wod ' ylewa 
w izbie pod stół. 

Spiew: 

Pr.yjszła newista z pola, 
sila sć konec stola, 
poczeła sie zwidowaty, 
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szczo budemo porahiaty. 
W ołojky bym nap6wała, 
ale bo-m ich nc pryhnała. 



Dała (rn)nia maty, dała, 

za lisy temnejk~i, 

za lisy tcmneńkyji, 
za pola Rzerok~ji, 

(za pola szerok~ji,] 
za wody hłubokoji. 

330 

J u li sok perełcezu 
sywoju zazulejkou, 
pole perebihnu 
moloclou new listojkou. 
a wodu pereplynu 
biłojou husojku. 

Po czym zasiadają wFJzyscy koło stołu (około godz. 10-ll), a wte
dy obchodzi ich muzyka, tj. podchodzi do każdego skrzypek z ba
Ristą, staje przed nim i gra mu (co się nazywa: hraje na dobryj deń), 
za co otrzymuje po parę centów. Wtedy dają obiad: kapustę, mu
czankę, barszcz, mięso itd. Jedzą · wtedy razem i muzykanci (w po
przednich bowiem dniach muzykanci przygrywali do obiadu i do
piero gdy inni sobie podjedli, podano i im jeść). Po czym rozchodzą 
się, a niektórzy idą jeszcze do karczmy, gdzie się bawią do wieczora. 
Oboje młodzi zaś ze Rlarostą idą do dwora (do pana) z kurą i kła
niając się i ofwrując mu kurku, otrzymują poczesne. 

Po trzech dniach idą młodzi oboje, świekor i .~wielcra, i z pięcioro 
ludzi z żonami (zberut r1odyczy- rodzinę) w gościnę (w hostynu) 
do jej ojca i matki rodzonej (po południu). Matka po zwykłym przy
witaniu zastawia jacllo niemal obfitsze jeszcze jak przy weselu. 
Po obiedzie ojciec jej daje wino (wiano), złożone z krowy lub paru 
l rów, byków (wołów), czasem owce - i to zabiera młody, i pędzi 
do siebie, pożegnawszy się z rodzicami. 

Po drugich trzech dniach znów jego ojciec i matka zaprasza jej 
rodziców do siebie w hostynu i tak samo ich przyjmuje obfitym 
obiadem. 

W tydzień idzie moloda sama do księdza z chustką (którą księdzu 

darowywa) na wjwid. Ona stanie koło drzwi cerkwi, ksiądz wychodzi 
i za zawitkę ją wprowadza do cerkwi; tu ona przyklęka przed pres
tołem, a on ją pokropi i przeżegna (poblahoslowyt). 

Marszałek (marszałlca) tak u niego, jak u niej zowie się także 

cepnar, repner v. cetner i rozporządza gorzałką doslarczoną przez 
obu ojców, i na każde wezwanie musi postawić żądaną porcję, co się 
zowie cetnarówaty. Gdy starosta potrzebuje gorzałki, wtedy w ścianę 
komory bije pięścią i woła: "Pane mru·szałku, staw się, nć baw sie!" 
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(stal się, ne bal sie!), ho w komorze, w skrzyni, od której ma klucz 
marszałek, jest w baryłce 8-10 garncy gorzałki, którą marszałek 

liwarem wlewa do flaszek i roznosi. Marszałek nie ma żadnych oznak 
swej godności ani laski, a cln1żha ma siekierkę. 

Procisne 

Gdy parobek chce się żenić, wtedy wysyła dwóch swatów (żona
tych gazdów, najczęściej ojca z wójtem) do tej chyży, gdzie jego 
upatrzona dziewka mieszka. (Gdy niekiedy im kto drog~ przejdzie, 
to źle, i wracają do domu - zabobon). Idą oni we wtOJ:el lub czwar
tek, a czasem w niedzielę do dnia, gdy świta albo gdy siQ rozwidni, 
z kwartą horiłki i chlebem w torbie lub rękawie. Mówią: "Daj Boże 
dohryj cleń, cy dobre spały? Cy horaz spały?" - itp. Odpowiadają: 
,,Dzickujemo, daj Boże zdorowie! Horaz, chwała Bogu" itd. I sia
dają, proszeni o to przez gazdę i [gazdy]nię. Wtedy pytają się gazdy: 
"A szczoż wy tu zahladaly u nas dohroho? S1.czo hudete u nas 

ÓJ·udowaty (zamówić)?". Odpowiedź: "My tn czuły diwcza, może 
hy wy chotiły do nas daty, jakby Bih dopomih; żeby mo tóte dity 
pożenyly". Ojciec albo brat: "Mó by tak rady, my sie tych ludej 
spodywaly, diwcze już tcper czas do luclej daty, by Bih dał, by my 
ji z ludmy zriwnaly". Dziewka chodzi i robi po izbie, ale udaje, 
że na nic nie uważa i nie mięsza się do rozmowy. waty mówią 
z rodzicami, zaprosze11i jedzą i piją (dają im sera, chleba lnh inną 
strawę). Zabawiwszy par(,) godzin, wracają każden do swojego domu. 

Pieśni weselne z Procisuego 

W dzicl1 ślubu rano, przed świtem, baby wiją wt łtce: 

290 

290. [Ta melodia i następna (nr 291) ~ą wariantami tego samego wątku muzycz
nego. W rkp. tekst podpisany jest w kolumnie pod obydwiema mclodinmi, lecz 
uie da się pod nic podłożyć bez iugcrcncji w rytmiczny uklnd kużdcgo z wariantów, 
dłutego pozostawiono tekst tylko w zapisie kolumnowym.] 
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291 

t 2 a r r 1% r 12 U r r li r~ 12 U r 1 r r 1 

t trur Iw r 1ucrr Ie r IErcrr l f' r 1 
Swanejko pyszna z bru:winkom iszła1 , 

!:maty zila sadyłla:l, 
wse Bohojka prosyla: 
I:Rosty, rosty, zilejko:l, 
dytiatkim na wlinojko. 

[U niej:] 

Blyź dunajejka, hlyz bcrcżcjkn 
l:tam Marysojka tapat:l 
bercżejka sin chwatat. 

Wyszeł za ncjr. tatojko jej i: 
Wemy sic, Marysejko. 

Błyź (duuajejka, blyz bercżejka 
l:tum Mu1·y~(ljkn tapat:l, 
hrreżejka siu chwat1ttj. 

291. [Zob. przyp. do picHni ar 290.) 

292 

l lub; swauejko pyszna po hyrwa iszła 
2 [lub:] Onufry, [Nytrcjko- Dymitr] 
a pod'- pójdź; [w innej wersji:] chotl' 

Wyszła za ncju mamojka jeji: 
W crny sie, Marysejko. 

Blyź (dunajejka, hlyz hcreżejka 
l:tam Marysejka tapat:l, 
bereżejka sin chwatatl. 

Wyszeł za ncju Nytrcjko2 jeji: 
Pod'3 do (m)nie, Mnrysejko. 



U niej u niego: 
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293 
Hej, w nediłejko rano 
more sie rozi.hrało, 
riczejky społonył61, 
barwynok prymu.lyło 2 • 
Zahadał sio starosta: 
Nycz z czoho winka wyty. 
Mowyt jemu swanejka: 
Ne hadaj sie, starostojku, 
maju talary byty, 
j-a kuplu winka wyty. 
W e Lwowi kupowani, 
w Peremyszly wbwywaui, 
a ii Protisnej prysłani, 
na panin młodu i na ji urodu. 
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Oj, u łuzi, u łuzi, 

ta i Hai:'rran9 konyka pas 
i byczywnyka4 struże, 
a na swaszku sie stt·ojit du:i:li. 

Oj, ty Tiawrane, ty nyezyj syne, 
ne stryj ty sic na meno. 
Oj, maju ja starostojku do sebe, 
oj, zasiade win u knlynowym łuzi na tebe, 
oj, zydojme lywliho konyka z pid tebc. 

Ładkanki c. 

295 
Pro isnc 

Oj, tam sia stinejka swityt, 
oj, tam sia stinejka swityt, 
de Kasejka sidyt, 

Oj, tam sin szeze lipsze sw i ty t , 
[oj, tam sia szczo lipsze swityt,] 
de Dauejko sidet, 

wid rumianoho łyczka, 
wid zełenoho winka. 

wid rumianoho łyczka, 
wid zcłonoho wiukn. 

1 [Pod 6 dopisał Kolberg y;] społonyłó- spłynęły? 
2 [Pod o dopisał Kolberg y.] 
8 Haiirnn- chłop [nazwiskiem] Gawron 
' byczywnyk -biczysko 
6 [Rkp. tekstów i melodii nieznanego autora.) 
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Oj, schadżaj sia, rodyno, 
oj, schadżaj sia. rodyno, 
bude teper diakowania, 
bude teper dinkowania 
za wasze hodowania. 

Ubiera się i kłania panna młoda: 

297 
Oj, nysko, Marysiu, nysko 
wid swojej matery, 
wid swojej matery 
i wszytkiej rodyny. 

Jak barwinek niosą do chyży (chaty): 

298 

Za -z!J -ra - la 

-~livp-p,r 
Ma - łJI. we-se- llj- ko za - czu - na - ru. Bl - za - ja 

Zazyrala Biżaja Maty, 
zazyrała lliżaja Maty, 
wesiJijko zaczynaty. 

]:Oj, tak bralejko mowyt:l: 

]:Oj, u dnesznuju dnynu:], 
u szczasływu hodynu. 

!:Oj, tak maluczka muwyl:]: 
aj tia Duh hlahosłowyt1 • 

]:Oj, lak tatojko mowyt:i: 
aj lin Bnh błahoslowyt. 

Naj tia Boh lJlahosłowyt. 

]:Oj, tak scRtryczejka mowyt:]: 
Naj tia Boh błahosłowyt. 

]:Oj, tak stryczcjko mowyt:]: 
Naj tia Boh blahoslowyt. 

]:Oj, tak atrynojka mowyt:]: 
Naj l.ia Boh hłahoalowyt. 

298. (W t. 6 jest jerlila półnuta, którą rozbito naJ,]\ -analogicznie do t. 3 i 9.] 

1 [Prawdopodobnie każda następna zWTotka rozpoczynała się również słowami: 
,.Zazyrała Biżaja Maty ... u azczaslywu hodynu", jednakże w rkp. brak jakiejkol
wiek formalnej wskazówki, uzasadniającej rekonstrukcję.] 



Idąc do kościoła: 

Oj, w nrdilu rano 
more sia rozihrało, 
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Kołyż my winki wiły, 
kołyż my winki wiły, 
mid, horyuktt pyły. 
Oj, horyuka perepałena, 

oj, Kascjka percchwalena. 

300 

Ne ma ksiądza w doma, 
ne ma ksiądza w doma , 
poichau do Lwowa, 
oj, klttc:llyki kupowaty , 
oj, kluczyki kupowaty , 
cerkoucitt rozm katy, 
cerkouciu rozmykaty, 
tym clitoczkam ślub dawały , 

cerkowcin rozmykaty. 

301 

barwinoczok distalu. 
Z poelilia na podhirin, 

oj, rozihrało sin, rozihrało. 
Starosta sia zahadau, 
zahadau sia starosta: 

oj, nesła swanejka pyszna, 
oj, zelrnyj barwinok, 
oj, polożyła percel pana st11rostu. 
Spiznawaj, starostojko, Deż moja swanejka? 

W zolenim zarinku, 
w zełenim zarinku, 
oj, woda zamulyła, 
oj, zamułyła jei, zrunułyła. 
Nc hadaj sin, starosta, 

Oj, naszi łnwojki hybl~wani, 
oj, naszi ławojki hyblowani, 
sidajtc krasno, prijclruw, 
sidajtc krasno, prijclaue. 

302 

szczo to za zilijko, 
szczo to za zilljkol? 
Oj, Bih me, ue spiznajesz, 
bo stary rozum mnjesz. 

Jukeśte krasno posidaly, 
jakcśte kra no posidaly, 
byśte krasszc powstawały, 

byste krasszo powstawały! 

1 Starosta rozwiązuje barwinek. [Przypis autora rkp.] 
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Wesele II 

Chrewt 

Jak chodzą w wilię ślubu prosyt na wesele drużba z młodą, ukło· 
nią się: "Prosemy na wesila waszeci, abyste buli łaskawy pryjity". 
- "Dilakujemo, naj was Pan Boh błahosłowy i ja was błahosłowiu". 

Gazda zaproszony idzie do komory, przynosi ser, chleb i go· 
rzałkę i ugaszcza ich, a potem daje im przędziwa (pre 1dowa lenneho) 
pół kopy, a czasem 20, a nawet 40 rucz 1ok. Na zaręczynach nie dają 
chustek i są one nie tak sute. 

Wieczorem [i] w nocy pieką korowaj pszenny lub żytny, dwie 
swaszki miszą go, a inne ładkają za stołem (w Chrewcie i w Procisnem 
była dawniej tak u młodej, jak mołodoho i muzyka). Jak zamieszą, 
kładą go do pieca na łopacie, ale muszą tę łopatę wykupić od drużby, 
który przez figle trzyma ją w schowaniu, a potem żartują z niego, 
że się dał pn-.ekupić za porcję horiłki. Gdy korowaj w piecu i wyjęto 
łopatę, drużba porywa ją i skacze z nią po chyży, dopóki mu jej 
nie odbiorą. A korowajnice dwie i baby za stołem, swaszki, gdy im 
I)orladzą na miskę wody, myją sobie ręce, niby dla oczyszczenia się 
po cieście (kisti), i obcierają je (u młodego) gatkami gazdy (ojca 
młodego), podanymi im tnzez matkę, które potem zanosi ona do 
komory. Jak wyjmie korowaj z pieca (po godzinie) drużba kociubą, 
Lo z nim po chyżu skacze, a potem zanosi do komory z muzyką 
i tam położy na skrzyni. Swaszki siedzą za stołem, jedzą zakąski, 
ser, chleb, czosnek, piją horiłkę i besiadujut (rozmawiają), a młodzież 
tańczy w butach (nie w chodakach} naokoło (rodzaj obertasa; chłop 
z babą (tańczą) trzymając t1ię za rękę), nie zaś kołomyjkę. Ani młody, 
ani :młoda je<lnak nie tańczą. 

Jak się rozwidni z rana, idzie swaszka po barwinek (i tu, i tam) 
<lo komory (w Chrewcie, Procisnem itd.). 'Przed weselem na kilka 
rlni swaszka idzie z miską, owsem, chlebem i gorzałką od gazdy 
rizaty ten harwinek tam, gdzie go hodują. Rżnie go sie1·pem chłop· 
czyk (z tej chyży, gdzie barwinek) ośmio· [czy] dziesięcioletni 

i kładzie pierwszą garść na miskę, za co dostaje od swaszki kieliszek 
gorzałki, po czym rżnie harwinek już swaszka sama i kładzie na 
miskę, obrzucając go po trzykroć w koło kłosami owsa, po czym, 
poczęstowawszy wódką na ogrodzie gazdynię, skąd brała barwinek. 
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wraca do domu weselnego i niesie go do komory, gdzie ją częstują 
wódką, chlebem i serem, a barwinek chowają do skrzyni aż do we
sela. 

W Chrewcie wiją wieńce z samego barwinku, nie dodając ni zbo
ża, ni czosnku. Kładą [wieniec] na głowę młodej (bez kapelusza). 
Młody ma kapelusz z barwinkiem. Tam pryelany dopiero na drugi 
dzień przychodzą . do niego, swaszka jej z kwartą miodu, i wtedy 
dopiero ją powiazywajut; wtedy swaszka jego i swaszka jej (pry
clanska) kłócą się w komorze, która ma powiazowat, i wreszcie odnosi 
zwycięstwo prydanska, i częstuje ich miodem. 

Ubierają ją w komorze trzy swaszki, nie zaś jedna, jak w Pro
cisnem. Ona bierze czoboty czarne, dwie białe koszule kupne (karta
nowe, perkalowe) i dwie koszule, i zapaskę; i koszulę pod szyję 
przędziwem (kawałkiem na l/4 łokcia długim) zwiąże, zdjąwszy 

paciorki i korale, które idąc do ślubu, odda w drodze młodemu. 
Ten je schowa do kieszeni i oddaje jej, dopiero gdy ją powiążą (tj. 
po zawiciu). 

W Chrewcie nie ma zwyczaju obsypywać młodego owsem ani 
innym ziarnem, gdy po błogosławieństwie wychodzi do ślubu. Po 
ślubie nie idą do karczmy. Idą dopiero na ostatku, gdy się we el 
ma rozejść1 . 

W Chrewcie, idąc późnym ieczorem w pryclany, matka jej zwa1·zy 
2 kopy jaj, napiecze około JO knyszy bulwanich i lO kurcz~t i to 
niosą w koszyku wraz z kwartą przasnego miodu i pięcioma garn
cami wódki do młodego, i jak się przywitają, składają to na stół. 
Wtedy gazda (ojciec młodego) pije do nich gorzałkę na powitanie, 
oni mu dziękują, a potem pryclanśki starosta (z matką i swaszką), 
iadając za stołem, kraje knysze, kurczęta i kładąc po kawałku 

knysza, kurczęcia, 2 jaja i porcję gorzałki na tal rz, wzywa do siebie 
(klycze) rodzinę młodego, domowych, i każdego z tej rodziny częstuje: 
"Prosymo na podarunok do sebe, bud'ty taki la kawy prystupyty 
do nas, pysu moje, pysuniu moja!" Każdy z wezwanych, wziąwszy 
to, je i dziękuje: "Di 1akujemo wa zeci za waszu .fatyku, że wy nas 
hostytć". aprzód jednak częstują muzykę, która gra na wi
Wat. 

1 [Zdanie w rkp. skreślone.) 

22 - Sanockie-Krośnieńl!kie 
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Po tym uczęstowaniu idzie starosta i swaszka prydanska (oraz 
jego swaszka) do komory, gdzie siedzą za stołem zastawionym 
gorzałką oboje młodzi, i wziąwszy się za chustkę, za którą się trzy
mają oboje młodzi, wprowadza ich (starosta] na chyżę (izbę), a swasz
ka za nimi idzie, niosąc na głowie powiązanie. Nim to nastąpi, 
sprzeczają się obie swaszki z sobą (żartem), która z nich ma zabrać 
to powiązanie. Wreszcie przemaga prydańska i kładzie je sobie 
na głowę, mówiąc do drugiej: "No, powiazuj, powiazuj, koły ny 
majesz czem". Żart ten bierze czasami swaszka molodeiowa na serio 
i rozgniewawszy się (serdyt sie), pójdzie do domu, a wtedy idzie 
do niej nazajutrz sam gazda, przeprasza i przyprowadza znowu 
tło siebie . .Jak swaszka prydanska przyniesie powiązanie dó izby, 
zdejmuje je z głowy i (WI·az z chlebem i siemieniem konopnym na 
misce) kładzie na stole, przeżegna młodą znakiem krzyża świętego 
(dotykając palcem czoła, piersi i ramion) po trzykroć, zdejmuje 
jej chustkę z barwinkiem, kładzie to na stole, a potem powiązuje 
młodą, kładąc jej na głowę chomcłkę (obręcz z dmtu, okręconą przę
dziwem), czCJJiec zielony, i obwiązuje to chustką białą lub kwie
cistą (za reński), którą daje jej taż swaszka w pod~mmku, mówiąc: 
"Proszu na darunok, na chustku, pysiuniu moja!". A młoda dziękuje 
i całuje się ze swaszką, po czym drużba idzie z jego muzyką do 
komory, gdzie ojciec już przekroił na pół korowaj młodego, i bierze 
tę połowę, kładzie zawiniętli w obrus na głowę i wraca z muzyką 
do izby, gdzie wyskakuje, i otrzymawszy kicliszek wódki, kładzie 
go na stół przed prydanymi, 1 tórzy mu za to dziękują. A zaraz 
potem, idąc do domu, zabierają tę połowę korowaja wraz z obrusem 
do siebie do domu. Weselnicy zaś prydanych (starosta, marszałek, 
swaszka, drużka) idą do domu. 

Pozostalych weselników młodego po oddaleniu się pt·ydanych 
(tj. rodziny jej) częstuje ojciec (świekr jej) serem i chlebem, co gdy 
zjedzą, wtedy starosta jego (molodciu) bierze cale wesele, tj. cały 
dom jego do siebie na obiad, co czasami o świcie dopiero ma miejsce, 
i częstuje ich ucztą zwykle obfitszą jeszcze (wydając na nią ze 
4-5 reńskich), niż była u młodego. Tam gdy zjedzą, potańcują, 
znowu jego swaszka zaprasza wszystkich jego weselników do siebie 
(około południa) i częstuje równic obficie jak sta1·osta, wieczorem 
zaś prosi do siebie na równie obfity obiad marszałek wesela (tu 
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zwany marszałka). W nocy lub nad ranem idą znowuż ci ~am1 Jego 
Weselnicy powtórnie do jego ojca, gdzie ten ich znowu traktuje cały 
dzień, tylko każdy gazda z żoną bierze z sobą po 2 kwa1·ty gorzałki, 
którą cepner rozdziela i roznosi każdemu na wezwanie starosty. 

Prydany, gdy przyjdą do siebie od młodego nad ranem, to się 
n siebie jeszcze zabawiają i muzyka gra. 

Pieśni weselne z Chrewtu 

Swaszka ładkaje, jak poczynają wić wieńce (do czego muzyka 
przygrywa). 

- ża - ja Ma 

Zazyrala Biżaja Maty, 
[zazyrała Biżaja Maty) 
wcsila zaczyna ty. 

Wo dneszttuju dnynojku\ 
[wo dneszn.uju dnynojku], 
w szczaslywu hodyuojku2

• 

Tuk lalojko mowyt, 
!tak t alojko mowyl]: 

iaj tia Bih błahoslowyl. 

l [lub:] dnynu 
2 [lub:J hodynu 
3 lub: Tak mamojka mowyt 

303 

- ja Ma - ty , [ za - Z!J - ra - la 81 -
("':"\_ 

na - 1!1 

Zazyrala Biż[oja Maty, 
zazyHtla Biżaju M>~ty 
wesila zaczynat). 

W o dncsznuju rlnynu, 
wo dnesznuju dnynu, 
w szcza lywu hodynu]. 

Oj, ta mmnojkn mowyt3 

(oj, ta mamojka mowyl]: 
iaj tiu Bih hlahosłowyt4 • 

4 [Podobnie w dalszych zwrotkach:] sestra, brat itd. 
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304 

j:Oj, w~neseno zila:j 
z podbiria na podila, 
oj, położeno pered pana starostu: 

Spiznawaj, starostojko, 
szczo to za zilejko2 ? 
Oj, Bih-me, ne spiznajesz, 
bo ataryj rozum majesz. 

Wtedy starosta rozwiąże chustkę przy misce, w której jest owies, 
chleb i barwinek. 

Jak do ślubu idą: 

305 

:-..~ mu ks•en • dw) . ku do • ma, [ ne mu ksien -
3 l r J;<>P 1 f·-) fJJ 1 u n w 1 J ,J 1 J w 1 

- dwJ - ko~ do ma,] po • ji - chnl do li · wo - wa. 

N e ma ksiendzojka d oma, 
[nc ma ksiendzojkn doma,] 
pojichał do Ilwowa 
kluczyky kupowaty, 
cerkowciu odmykaty, 
bude molodym ślub dawaty. 

Wesele m 
B6brka 

Gdy parobek upatrzy sobie na żonę dziewczynę, w której domu 
już poprzednio bywał i wszyscy miarkują, iż o nią starać się bę

dzie, wtenczas oznajmia ten zamiar swoim rodzicom i otrzymuje 

1 ['I\t Kolberg dopisał, lecz następnie skreślił:] "Jak ma swaszka wieniec wić" 
2 [Jest nim) barwinek 
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ich pozwolenie. Wtedy upraszają dwóch ludzi obcych, zwykle 
kumów, ażeby poszli jako posłańcy do rodziców tej dziewczyny 
w oświadczyny; są to starosta i swat, obaj żonaci. Ci idą we wtorek 
albo we czwartek z rana z tą propozycją, lecz im odmawiają ręki. 
Wiedząc jednak, że [odmawiają] tylko pozornie, wracają ciż ami 
wieczorem i po powtórnym oświadczeniu są przyjęci. Mówią z rana 
{gospodarz po przywitaJ iu tychże): "Daj Boże dobryj deń, daj 
Boże zdorowie. Witaj te do nas, kurne, cy ho raz (horazd) spały?" 
Odpowiedź przybywających: "Horaz, Bogu diakowaty, a cy zdo
rowy? Cy m 1ajete wolu dat 1y diwczaswoje za toho chłopcy Iwana 
(itp.), cy ni?". Odpowiedź: "Sami nie znajemo, cy b 1udemo wesila 
robyty". Odchodzą mówiąc: "Starajte sie, bo my tu pr 1yjdemo 
w 1eczer, my darmo ne b 1udcmo chodyty". Jak odpowiedzą rodzice: 
"Darmo ne ch 1odyt, bo ne dam 1o diwczia" - to wtedy odmawiają 
na dobre, lecz to rzadko się zdarza, i częściej mówią: "No to już 
d 1amo, już bludemo we il1a robyty". 

Wieczór przychodzą ci sami powtórnie z wódką, pewni już przy
jęcia, i tak samo witają; wtedy jest już obec~1a i narzeczona, która 
wprost odpowiada rodzicom swoim, że: "Pidu, mamo i tato". Swaci 
przypijają swoją wódką do rodziców i do dziewczyny, a ci dziękują 
na to swoją wódką i goszczą ich chlebem i serem, sadzając za stół. 
(Czasem przychodzą drugi raz dopiero nazajutrz rano.) 

Przez dwa lub trzy dni (do niedzieli) spraszają jej rodzice gości 
do swojej chałupy na niedzielę (a czasem i wśród tygodnia). Wtedy 
obierają starostów i marszałka. 

[Proszą] najpierw starostę z żoną w wyrazach powyżej! przyto
czonych. Niedzielną tę gościnę zową spraszaty na słowo. 

Sproszeni goście, czasami kiJkanaście [osób], schodzą się rano 
(czasem do dnia już, a czasem około 10.) w niedzielę do jej rodzicó' , 
gdzie są ugoszczeni; wtedy ojciec albo matl a, albo krewny idzie 
z lurą do księdza, a toż samo czyni i jego ojciec lub ktoś z rodziny. 
Wtedy ksiądz, przyjąwszy ten dar, wzywa i oboje młodych do 
pacierza, (na platier), którzy się ukazują, i jeżeli umieją pacierz, 

1 [W rkp. brak formuły zaprnBzania starostów. Być może miał Kolberg na myśli 
powtarzający się w wielu rkp. schemat powitania, zapytywania o zdrowie itp. 
Por. też s. 492.] 
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odbywa zapowiedź pierwszą w tę samą już niedzielę (gdy nie umieją, 
każe się im nauczyć i zapowiedź dopiero w następną niedzielę ma 
miejsce). 

Rodzice oboje, młodzi i wszyscy goście idą wtedy na nabożeń
stwo do cerkwi, a po nabożeństwie rozchodzą się do domów. 

W ciągu tego czasu (aż do trzecich zapowiedzi) zaprasza on 
drużbQ, a ona dmżkę (po jednym): zaprosyty za drużbu ·i za dru.żku. 
Pan młody zap1·asza swego towarzysza pl'ZYl)ijając doń z przynic
sionej do jego chaty półkwarty (pół litra) wódki, ona zaś nie po
trzebuje zapraszając przypijać do swej drużki. 

Następują. zaprosiny na we ele: we wtorek, czwartek lub nied1.ielę 
przed ślubem. Najczęściej rozpoczynają się od czwartku. Lecz 
pan młody z drużbą zaczyna prosić w sobotę. Panna młoda z druż
ką1 chodzi zapraszać ludzi na wesele po w i we czwartek, gdyż 
wtedy musi dostać wianek na głowę. We czwartek bowiem z rana 
przychodzi do niej drużka i Rwaszka i wiją clla panny młodej i dla 
drużki wianek. Wianek jest z barwinku, którego jeśli u siebie nie 
mają, biorą z ogródka jakiego sąsiada i w tym celu przynoF~zą mu 
chleba bochenek, a na drugi swój bochenek nakładłszy urwanego 
barwinku, wracają z nim do domu (tylko gdy dla umarłego biorą 
barwinek, to nie dają ani nie biorą chleba). Wije swaszka i drużka 
owija nitką2. Przypijają do siebie wódką i przekąszają chlebem. 
Po uwiciu jedno z rfJdziców lub krewnych kładzie ten wianek zaraz 
na głowę panny młodej i dru:T.ki, a drużka, prosi rodziców: "Panie 
ojcze, pani matko, proszu o błahosłow 1eństwo raz i chuhć, i tretć 
raz". Wtedy rodzice: "Niech jim Pan Boh błogosławi!" Po śniadaniu, 
ukłoniwszy się ojcu i matce, wychodzi młoda z drużką i chodzi 
JlO wsi, lecz rozpoczyna od spowiedzi~ którą odbywa w cerkwi, 
a polem zaraz (h1b dopiero prz kąsiwszy w domu śniadanie) idą na 
wieś. Wstąpiwszy w próg chałupy kłania się młoda, a dn1żka mówi: 
"Daj Boże do b ryj deł1". A oni: "Wytaj le, pani kniehyJJyka!" Po 
czym drużka: "Prosyt pani moloda na wesila i ja prószu". Goszczą 
ich luh clnją im pTzędziwa r[wu powisma lub chustkę (a jak się wy-

1 Knżdc rz mlodych prosil osobno. 
2 [Scm zdania nic ('!llkirm pewny; w rkp.: "Wije swaszka i drużka i owija 

nitką".) 
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daje przed Zielonymi Swiątkami, to i jaja im dają). Idą clo każelej 
chałupy i każelen im coś cla, choćby na wesele nie przyszedł wcale. 
A czasem obchodzą i drugą wieś, jeżeli są w niej bewni. Zejdzie 
na tym cały czwartek aż clo późnego wieczora, a czasem i ranek 
piątku. Drugi raz chodzi z drużką prosić do innych miejsc w sobotę, 
jeśli nie zdążyła być wszędzie, i tak samo ją przyjmują. Obszedł zy 
całą wieś, przychodzą wieczorem clo domu, gcl7ie już zastają dwie 
swaszki (które pieką korowaj), starostę i inne kobiety; na korowaj 
rozczyniły [le], które przyszły po obiedzie, a pielą wieczorem, 
gdy wróci [młoda]. Młoda z drużką i starostą (i swaszki) usiądzie 
za stół po błogosławieństwie rodziców, którzy chodzą koło ludzi. 
Starosta mówi: "Panie ojce, pani matka i rodynu [!] blyznu i dalnu, 
proszu błahoslowyty raz i dmh~j, i treth, błahoslowyty 1 orowaj 
mis 1yty!" Rodzice na to: "Niech Pau Boh blahosłowytl" Biorą się 
swaszki clo korowaja, muzyka gra, a korowaj, nim włożą do pieca, 
·waszki ubiorą w figlasy. l o1·owaj jest pszeniczr1y, a w braku [psze-

nicy] może być i żytni. Biorą clo niego kilka gamcy mąki (np. po 
dwa lub trzy daje każda z dwóch swaszek); ma on k ztah bochenka 
dużego, czasem [jest] jak przetak wielki (pieką na drożdżach), 
a na nim kilka patyczków poobwijanych tym samym ciastem (lecz 
nie kwaśnym, a słodkim, bez drożdży); ma on obręcz z ciasta twarcl
s:zcgo koło siebie, a w niej .figli[ki] wspomnione, pr:zystrojonc wkoło 
barwinkiem. 
Toż amo dzieje się i w chacie pana młodego, któr z drużbą 

swoim po wsi prosi w sobotę na wesele, ustrojony ·wraz z 11im we 
wianek (wielkości słonecznika) z banv-i11ku (w tenże sposób jak 
rnłocla i dmżka ustrojeni nim) przywiązany clo czapki, lubo im 
już żadnych darów ni dają. Gdy przyjclą wieczór do domu, zastają 
{podobnież jak i u młodej) swaszki i staro tę, i marszałka; i po 
błogosławieństwie rodziców, usiadł zy z tymi gośćmi za stół, jedzą 
i piją podczas pieczenia korowaja (gdy już swaszki korowaj do pieca 
wsadzą i wyjmą). U niego piec~e się koro·waj zawsze, u niej zaś 
(np. gdy jest uboga) nic zawsze. Po wieczerzy tańczą (u niego i u ni j) 
goście zaproszeni, czasem całą noc. 

Gdy u niego się odbędzie wieczerza, wtedy- czasem już o północy, 
a czasem później- zabierają się pójść do niej, bez korowaja. Idzie 
pięciu, tj. ojciec, starosta, pan młody, drużba i marszałek do mi.esz-
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kania młodej na wiano, czyli zaręczyny (ruk 1owyny robyty). Wcho
dzą: "Daj Boże dcń dobryj !" - mówi starosta. Odpowiedzą: "Wy
tajte w h 1osti do 11 1as!" Potem: "Cy horazd ch lodyty ?"- [mówiJ 
jej ojciec lub gospodarz przy szkle, gdzie wódkę dają, [tj.] gospodar
ski mucia, po czym zasadzają ich za stół. 

Teraz mowa o wianie, starosta jego mówi lo ojcu, matce: "Panie 
ojcze, pani matko, nam się tu od was szczos należy". Wtedy drużba 
jego (który chodzi, nie siedzi za stołem) albo drnżba jej lub chłop 
przyprowadza dwóch chłopczyków małych, z których jeden idzie 
przez stół i chce młodego całować, ale młody go odpycha, że nie 
chce, że mu się to nie podoba; a potem idzie drugi chłopczyk, lub go 
]n-zez stół przesadzają, ale i tego odpycha on, że mu się to nie podo
ba: "Ne choczu, to ne moje". Odchodzą chłopcy, a wtedy drużba 
lub ktoś [inny] przyprowad:ta pannę młodą i pyta Aię jego: "Cy 
teper podoba sic?" A za młodego starosta jego odpowiada: "To mi 
sie podoba, to już nasze". Wtedy ona włazi na stołek i przez stół 
ją dn1żba oddaje s taroście, który ją przez chustkę pr1yjmie i posadzi 
koło młodego, który ją całuje, i ona jego, i przywita wszystkich 
gości: "Wytajte hosti do nas!" Starosta wtedy dociąga i mówi do 
ojca co do wiana, a drudzy pomagają w tym targu: "Co dacie?" 
A ojciec obieca krowę i parę reńskich na byki (a czasem da i byczki). 
A starosta na to: "To mało, moż bilsze daty". A ojciec targuje, 
czasem rodzina, wujkó albo titka, obieca jeszcze albo owcę, albo 
cielę itd. "A cy kontenty wy z tobo ?" Jak już powiedzą: kontenty, 
tak wtedy rozdają chustki, które już są przygotowane j pocięte, np. 
z 4 łokci płótna (więc 4 lub 5 chustek). Więc jej matka wynosi te 
chustki z komory i daje temu, co przy szkle (gospodarski mueia), 
który oddaje jedną chustkę starośde: "Prosymo starosty na daru
nok!" Starosta: "Diekuje wasz[eci]"1 - odbiera tę chustkę i obciera 
nią twarz młodego, a potem młodej i wszystkich siedzących za stołem. 
Dmgą chustkę daje gospodarski mucia młodemu, którą odbiera 
stm·osta i młodemu za pas wtyka, a on z nią już przez całe <'hodzi 
wesele. Trzecią, czwm·tą i piątą chustkę oddaje gospodarski mucia 
przybyłym z młodym: marszalko,ti, kolejno i dwom bojarom: 
"Prosymo waszeci na darunokl" A każdy odebrawszy mówi: "Die-

1 (Brzeg rkp. zniszczony.! 
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ku[je] waszeci"1• Ci pięciu przybyli siadają za s tół, jedzą wieczerzę 
i piją. Młody przypija do młodej i daje jej kilka [ce11tów)2 (kieliszek 
i pieniądze daje na talerzu). Ona pieniądze odbierze, podziękuje 
i zawiąże je do chusteczki. Nad ranem rozchodzą się spać. 

U młodej pTzed przyjściem młodego rzecz lak ~ię odbywa: Gdy 
ona wstanie, "~Ledy ubien się w komorze w żupanik i w Rwoją bie
liznę, do której dodają rodzice wstążki czen\-onej (hara:sow1 i) do 
Tękawów (po pół łokcia) i pod szyję (1 łokieć) , w czym jej rlopo· 
maga drużka. Potem ją wyprowadzają i sadzają za stół we wczoraj
szym wianku. Gdy młody przyjdzie i ją przywita, i pocałuj e , waszki 
zdejmują jej wczorajszy wianek z głowy, a włożą nowy, z barwinku, 
do którego przyszyły 4 główki czosnku, i śpiewają przy towarzyszeniu 
jej muzyki (która całą noc prawi przygrywała). 

Rano młoda przysyła młodemu koszulę ze swego płótna przez 
jednego ze swych boja1·ów. :E oszulę tę ma ten bojar w chustce razem 
z bochenkiem chleba zawiązaną i powilawszy: " Daj Boże den 
dobryj !" - oddaje matce jego, a matka htb ojciec oddaje ją mło
demu, a ten się w nią ubiera do ślubu i dorłaje w tążki czerwone 
(harasówki) przy rękawach i pod szyją przy ko zułi. Potcm młody 
i jego weselnicy wszyscy idą do niej, oprócz jego rodziców, braci 
i sióstr. I jak przyjdą do jej chyży, wstępujłt: najprzód drużba 
jego, za nim młody, prowadzony na chustce przez starostę, a za nimi 
marszałek, swaszki i inni, mówiąc: "Daj Boże deń dobt·yj !" (Odpo• 
wiedź: Daj Boże!). Z nimi przychodzi także i jego muzyka. 

Gdy wejdą, młoda, siedząca z wiankiem na głowie za stołem, 
pochyla się i przykłoni głowę na chleb przed nią położony na stole, 
a głowę nakryją jej jeszcz chustką. 

Gdy wejdą, zastają jej weselników za - tołem, gdzie swaszki jej 
Hpiewają, na co odśpiewują swaszki nowo przybyłych. A brat młodej 
(lub jaki krewny), siedzący na końcu stołu, stanie na ławeczce, 
trzyma kij w 1·ęku, którym grozi nowo przybylym i 11ie puszcza ich 
za stół, dopóki się nie wykupią. Więc jego swaszki śpiewają, że: 
"my tu proszone i mamy prawo", a swaszki jej odśpiewują zza 
stołu, że odstąpią, "ale nam trza zapłacić". A len brat nie puszcza 3• 

l [Jw.] 
2 [Jw.] 
3 [W rkp.: "poszcznca".] 
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Wtedy swaszki jego dają mu dwie bulki, w które powtykały po 
grajcarze (po cencie). A on brat odpowiada: "Ja nie jadę jednym ko
łem, trzeba mi całego wozLL". A swaszki jej za stołem śpiewają: 
"Ne daj sie, brate, zduryty, ne daj swoju sestru propyty". Starosta 
woła: "Pylne sic widprawłaj te, bo już pjzno i trzeba do ślubu". 
Swaszki tedy dodają jeszcze po drugim cencie, który wtykają mu 
do tych bułek, a gospodarski mucia przychodzi z gorzałką i daje 
mu jeszcze 4 kieliszki wódki (gdy on brat woła :.r. kąta: "Dajcie 
mi 4 beczki wina"). Jak wypije czwarty kieliszek, wtedy zaprasza 
nowo przybyłych tak: "Proszę!" Wtedy ci, co siedzieli za stołem, 
wychodzą zza stołu (oprócz młodej i drużki jej), a nowo p1·zybyli 
zajmują ich miejsca. Ci jej goście, którzy stół opuścili, idą już do 
domu jako niepotrzebni, mogą jednakże pójść do ccrkwi1 z innymi 
i zabawić się w niej, jeżeli zechcą. A młody zachodzi za stóJ, zrzuca 
tę chustkę, kLó1·ą głowa młodej przykryta, bije ją chustką swą 

w głowę (machnie parę razy), żeby nie spała, a potem podnosi jej 
głowę, wita i całuje, ona Leż oddać mu pocałunek \\.inna. 

Swaszkij ej [zanim odejdą], przypinają młodemu wianek do czapki 
(wielki jak słonecznik mały, z barwinku, w którym 4 główki czosnku), 
który leżał na chlebie już przygotowany, a odpruwają wczorajszy, 
w którym chodził po chałupach, i [Len] odrzucają. P1·ócz tego zdarza 
llię, że jeszcze po badylku' barwinku powtykają sobie za chustkę 
obie swaszki, które rozdają jeszcze po badylku marszałkowi i dwom 
swatom pa11a młodego i przypinają im do czapek ]nb kapeluszy. 
Wtedy gdy nowo pL·zybyli usiedli za stołem, gospodarski mucia 
p1·zynosi wódkę i częstując, pos~awi świeżą flaszkę wódki i kieliszek 
na stole. A starostaj ego odzywa się: "Ja nie znaju, szo Lu je, proszu 
odpieczcLowaty i ne bawyt mene, bo ja korotki czas maju i w dorohu 
zberaj u si". Wtedy mucia odkorkuje flaszkę, napije się do niego, 
a starosta do swaszki, i tak dalej w kolej (prócz młody h, którzy 
winni ślub na czczo wziąć, więc tylko dla ce1·cmonii wezmą kicliszek 
do ręki i oddają go). Jedzą śniadanie, knysze z masłem (prócz mło
dych). Po śniadaniu, gdy wszyscy wychodzą zza stołu, wtedy swaszki 
jego śpiewają, aby siQ młodzi kłaniali rodzicom jej i wszystkim 
obecnym. 

1 [Tak w rkp.; zapewne omylkowo, zamiast: do karczmy.) 
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Wtedy młody staje przed jej rodzicami, si dzącymi na ławie, 
kłania się nisko (a drużba za nim stojący kładzie na jego kark swą 
rękę i pochyla mu głowę), całuje ich w nogi, kolana i w usta, a toż 
amo czyni zaraz potem i młoda (której drużka 1·ównież pochyla 

z tyłu głowę). Po ukłonach dla rodziców następują w ten sam spo ób 
llkłony obojga młodych kolejno wszystkim obecnym w izbie, z poca
łowaniem ich atoli w kolana tylko i usta. Swaszki śpiewają do tego: 
"Kłaniaj się, Marysiu, etc." 
Wychodzą. Poprzedza drużba, który stanie z siekierką (z ostrzem 

żelaznym lub drewnianym) we drzwiach, iekier1 ę tę oprze i trzyma 
przy futrynie (odrzwiach) wierzchniej drzwi izby, a polem, gdy 
1llłodzi za starostą przejdą, i sieni. 

ajprzód bowiem wychodzi starosta, który młodych prowadzi 
przez chustkę białą, trzymając ją za jeden róg, a oni za inue rogi. 
Za nimi idą jego urzędnicy: mru:szałek (marszttlk 1a), swaszki, drużba 
i hojary, a drużba po kakuje, aby zawsze był na przodzie, i śpie
wa, i tańczy, i woła: "Hulajcie!" - a przy nim zaraz muzyka. 
Dopiero za muzyką postępuje starosta, trzymający młodych zawsze 
przez ehust1 ę aż do samego ślubu w cerkwi, gdzie przybywszy, 
Wprzódy wysłuchują nabożeństwa, a po mszy starosta poprowadzi 
ich na chustce do oltarza i usunie się, gdy drużka rozściele pod nogi 
młodych chustkę, na której stają, a potem klękają na niej. Ksiądz 
zdejmie z jego ręki pierścionek i z jej ręki pierścionek, i kładzie je 
na prestole, a potem każe jm położyć na prostole dwa ich pal e 
(drugi i trzeci) na sobie na kn:yż (ona ma swoje pod spodem, n on 
na wierzchu), a dawszy ślub, pierścionek (obrączka mosiężna) jego 
kładzie na jej, a pierścionek jej na jego palec. 

Potem sta1·osta odprowadza na chustce młodych z cerkwi do 
karczmy i do domu, a chustkę podesłaną przez drużkę przy perestole 
zabiera cerkiewny diak dla księdza. Jak wyjdą z cerkwi, idą do 
karczmy, gdzie starosta posadzi wszystkich za stół, młodych na 
pierwszym miejscu w kącie, i każe Żydowi dać parę litt·ów wódki 
(czasem czyni to ojciec jego). Wypiwszy po kieliszku i przekąsiwszy 
chlebem, po godzinnej 1·ozmowie (a czasem zabawie z tańcami) 
Wracają do domu. Tańcują: drużba, clrużka i hojm·y, oboje zaś 

młodzi nie ru zają się wcale zza stołu. 
Gdy wyjdą z karczmy na wezwanie stru·oRty, przychodzą do domu, 

l' 
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tj. do matki kniehyni na obiad, młody i młoda prowadzeni na chustce 
przez starostę. Wszedłszy do izby, starosta (wstąpiwszy na ławkę) 
prowadzi oboje młodych przez stół (między dwoma bochenkami 
chleba) na drugą stronę stołu i sadza ich na podesłanym na zastolnej 
ławce worku albo ręczniku, i sam koło nich siada. Inni zwykłym 
sposobem zasiadają ławki praed i poza stołem, bacząc na to, aby za 
stołem siedziały swaszki, marszałka i w ogóle bojary weselni. Drużba 
tylko chodzi po izbie, tańczy i śpiewa. Kucharka przynosi najprzód 
śniadanie: knysze, ser, masło topione, które zajadają weselnicy 
prócz obojga młodych, których starosta wyprowadza przez stół 

na chustce do komory (lub na strych), gdzie we troje spożywają 
jajecznicę z masłem i przekąskę (knysze), po czym wracają tąż samą 
drogą na swoje miejsce za stołem. 

Wkrótce też po tym zastawia kucharka obiad. Najprzód przynosi 
kapustę. Wtedy starosta przeżegna jad)o i zaprasza wraz z gospo
darczym mucią do jedzenia, a drużka rozkłada łyżki i kawałki 
chleba, które starosta pokrajał; jedz!'), po 4, 5 i 6 osób z jednej miski. 
Starosta wola na drużbę: "Drużba, jedź!" Dn1żba przychodzi: 
"Stawiaj u sie, panie starosto". Starosta: "Proszę1 błyżcze (bliżej)". 
I wtedy drużba z miski nabiera kapusty warząchwią, którą wziął 
od kucharki, i obdziela wraz z kawałkami chleba kobiety, dziewki 
i dzieci J>O izbie (gości). Potcm przynosi kucharka kaszę jaglaną na 
mleku, którą podobnież obdziela drużba gości (jedną warząchwią, 
a czasem dwiema lub trzema). Potem za kaszą idzie loksza {kluski), 
dalej barszcz burakowy z mięsem, z·wykle wieprzowym, który 
również obdzielany bywa w małych porcyjkach po izbie przez 
drużbę, który tańczy, wyprawia figle, warząchew po grządce (hriedce) 
obciera mówiąc, że ją myje, itd. W końcu starosta pozwoli mu 
wziqć miskę całą z barszczem (którego wiecej nieco gotują) i obdziela 
nim hojniej już gości; on zaś wkłada tam często kości (objedzone), 
które rozdaje gościom wśród śmiechu jakoby słoninę. W końcu 
starosta wRtaje i dziękuje gospodarstwu (czasem do tego swaszki 
śpiewają), i wyprowadza oboje młodych na chustce przez stół na 
izbę. 

Rozpoczynają się tańce, trwające ze dwie lub trzy godziny, do 

1 [lub: ProszuJ 
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wieczora. Młodzi oboje tańczą wraz z innymi wszystkimi. Tymczasem 
zaraz po obiedzie marszałek idzie do chyży młodego i stamtąd 
przynosi korowaj jego do młodej (gdy daleko jest, to jeszcze rano go 
przynosi). Ku wieczorowi starosta, zasiadłszy przez stół wraz z mło· 
dymi, kraje za stołem j rozdaje przy świetle korowaj; wezwie bowiem 
:marszałka, żeby mu przyniósł ten korowaj z komory, co tenże 

dopełnia, niosąc korowaj na głowie, i obróciwszy się z nim po trzykroć, 
składa go na stole. 

Wtedy do starosty podchodzą chłopcy ze szczyparni w ręku, 
którzy mówią, że i oni chcą mu pomagać '~ krajaniu, lecz tarosta 
ich odpędza: "Ne wilno!" Potem zawoła na drużbę: "Drużba, znasz, 
jaka twoja służba" (aby natrętów oddalił) i kraje korowaj (razem 
z figlikami i ozdobami na nim) na drobne części, by każdy z rodziny 
i sąsiadów dostał choć po kawałeczku; drużba kawałki te na talerzu 
roznosi i wedle wskazań starosty rozdaje, wołając na każdego: 
"Prosyt starosta i pan mołodyj, i pani moloda na darunok!" Srodek 
korowaja (najprzód okrągło wykrojony) otrzymują wprost od obok 
siedzącego stnrosty państwo młodzi, a potem starosta daje jeszcze 
porządkiem: swaszkom, drużce, marszałkowi i bojarom, tym [co 
siedzą]1 poza stołem, a dopiero potem drużba innym (i muzyce) 
roznosi. Po czym starosta daje te resztki, okruchy chłopcom i dzie
ciom [mówiąc:]2 ,,Teraz zabierajcie!" A ci przychodzą, zabierają 
i dziękują. Drużba zaś daje prócz tego drużce mały korowajczyk; 
ona mu za to wstążkę czerwoną, [haras]owkę3 pod szyją zwiąże. 
Po czym przynoszą na stół chleb, ser i wódkę. Starosta zachęca, 
by szybko jeść, ho się wybierać trzeba w drogę. 

Wtenczas matka przynosi i częstufe tym serem, chlebem i wódką 
obecnych. Zaś przed córką swoją (kniehyni) stawia garnek ziarnem 
pszenicy napełniony, w któ1·ym pali się świeca stearynowa, a świeca 
ta i garnek owinięte [są] wkoło barwinkiem. Kniehyni garnek ten 
ze świecą (zwany polnycia, povnycia) bierze i trzyma przed sobą, 
gdy jadą Quh] idą do młodego. 

Matka daje dwa bochenki chleba, dwie Jyżki, talerz, pierzynę, 

---
1 [Rkp. zniszczony.) 
a [Jw.) 
a [Jw.) 
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poduszkę. Wszystko to zawiążą w płachtę lub pr:.reścieradło (chleb, 
łyżki, talerz- zawinięte w obrusok) i rzeczy te, do pokładzin użyć 
się mające, bierze na plecy jej brat i drugi w asystencji (zwą się 
propojniki) i niosą (idut propoji). Teraz, wychodząc z chyży, kła
niają się oboje młodzi wszystkim obecnym po kolei, najprzód ojcu 
i matce, potem rodzinie. Rodzice siedzą na stołku lub ławce, a młodzi 
trzy razy im do nóg padają i całują nogi, kolana i usta, innym zaś 
tylko raz się kłaniają i w usta całują, a wszyscy 11a to odpowiadają: 
"Naj was Pan Bih błahosłowyt!" Przy wyjściu dru7.ba podlatuje do 
drzwi i '~ziąwszy siekierkę, i stanąwszy z bokn pod progiem drzwi, 
uderza jej ostrzem trzy razy o środek odrzwi górnych i oprze ją1 

o te odrzwia. Stm·osta najprzód wyprowadza młodych na chustce, 
a gdy przejdą pod tą siekierą starosta z młodymi, podlatuje [drużba] 
do drugich drzwi przy sieni i tak samo siekierę tę trzyma, aby pod 
nią starosta z młodymi przeszedł, po czym biegnic naprzód, by 
tanczyć, hulać i błaznować przed całym weselem (osobliwie przed 
propojnikami), które się z chaty wysypało, gdy propojnicy także 
ze swym tłumokiem 11a plecach skac:rą i dokazują przy odgłosie 
muzyki, i odpowiadają mu, że rzeczy te niosą, ho im się chce spać, 
bo one koniecznie potrzebne itd. Przed ruszeniem :.r :nDejsc bojary 
stoją w kółko na podwórzu; wtenczas podchodzi kucharka i trzy
mając garnek z barszczem, obchollzi ich po t1·zykroć, a po trzecim 
1·azie chluśnie na nich tym barszczem za slolicem (za pochodem słon
f'a, od wschodu na zachód) i wylawszy ten barszcz, ucieknie z garn
kiem do chaty. Po czym mucia gospodarski daje bojarom i wszyst
kim po kielisaku wódki, po wychyleniu którego wszyscy idą w po
chód, mówiąc pozostałym: "Dobranoc". Pozos tają zaś w domu 
rodzice i ich dzieci (oprócz tego brata, co pierzynę niesie). 

Gdy już przyjdą do niego, drużba puszcza znów (pod trzymaną 
JHZez siebie nade drzwiami siekierą) starostę z młodymi na chustce 
(lo chaty młodego, gdzie starosta znów prowadzi przez stół oboje 
młodych na zastoiną ławQ, zasłaną dla nich workiem lub poduszką. 
Młoda postawiJa ów garnek ze świecą (płonącą) na stole przed sobą. 
Wtedy im dają jeść, naprzód na śniadanie wieczoru : knysze i tale
rze z serem albo miseczki z masłem topionym i wódkę. Potem 
zastawiają obiad, kucharka przynosj kapustę, kaszę, łokszy i barszcz 

1 [\V rkp.: .,je".] 
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ze słoniną (wieprzowiną). Po czym wyjdą zza stołu i tańczą blisko 
do północy. 

Potcm muzyka zagra do pościeli; drużba ma słać łoże na bojsku 
W stodole, ciągnie on ową picrzyhę, poduszkę i płachtę, a propoj
niki kładą się na to, przewracają się, całuj.'! się (niby Cygan z Cy
ganką) i dziecko sobie zrobią, a słać drużbie nie dają, co trwa z go
dzinę (Cygan z Cyganką to dziecko piastują, oddają sobie i oświad
czają, że koniecznie z nim tu spać będą, a drużba odpędza ich i laską 
bije, a Cygan płacze na pierzynie: "Oj, ja ne ustuplu, bo to moja pe
ryna, bo meni detyna zmel'zne, bo ja pracował na niu, teper sie tu 
muszu perespaty"). Po czym, gdy już ta zwada między propojni
kami i chużbą się skończyła, gdyż [ten ostatni] dał Cyganom po 
2 huski i po kieliszku wódki, wykupując się od nich, stal'osta1 przy
pl'owadza oboje młodych przez chustkę, a wtedy drużba rzuca oboje 
młodych na pościel, gasi świecę i wszyscy wychodzą, zostawiwszy 
tylko młodych, i zamykają dl'Zwi stodoły (lecz nie na klucz). Scią
gają buty (ona jemu, a on jej) i pieniądze wsypują do butó\ . (Gamek 
z pszenicą chowa młoda, bo ją później miesza z ziarnem do siewu 
na wiosnę, by dobrze zeszło). 

Z una, gdy oboje wstali, jak się dzień zrobi, idzie ona do chaty 
jego rodziców lub jego własnej i zamiata izbę i sień. Drużba jej 
przeszkadza, śmiecie jej rozciąga, ona znów zgarnia itp., co trwa 
z pół godziny. Po czym mucia mówi, że wody nie ma. Wtedy ona 
idzie po wodę do studni lub l'zeki, a drużba chwytaj j obie kone\ ki, 
wylewa wodę, zmuszając do powtórnego jej naczerpania. Wreszcie 
gdy już spokojnie przyniesie wodę do izby i postawi, drużba idzie po 
ludzi i sprasza po wsi weselników (starostę, marszałka, bojarów, 
swaszki itd.), i gdy się zejdą koło połttdnia, usiądą wszyscy za stół 
i zjedzą śniadanie (knysz, wódka i masło topione). Po zym starosta 
wyprowadza oboje młodych na chustce przez stół, wyprowadzi na 
izbę, mucia daje młodej jedną konewkę i wszyscy wychodzą pod 
siekierą drużby przy drzwiach, i idą do potoku albo t•zeki. Tu drużba 
naprzód przeżegna siekierą (na krzyż machając) wodę, potem 
umacza tę siekier w wodzie i młodym obojgu krople ściekając 
rzuci na dłonie, które ciż mają przy sobie wyciągnięte, i tymi krop-

1 [Tu w rkp. zapis: "ne wilno".] 
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lami niby umywają ręce i twarz. Wtedy młoda nabierze wody 
konewką i oboje młodzi, trzymając się chustki starosty, prowadzeni 
są przez tegoż na powrót. Tymczasem przy potoku odbywa się 

scena taplania się; jedni drugich chlustają wodą lub wpychają do 
niej; szczególniej drużkę ciska drużba do wody, by się porządnie 
skąpała. Trwa to krótko, gdyż śpieszyć muszą za starostą i młodymi, 
a przy wejściu do chaty znów ich drużba wpuszcza tam pod siekierą. 
Młoda z konewki kropi kropidłem i2:bę, sień i wszystkie kąty, potem 
stawia na stół konewkę. Starosta ją przez stół prowadzi na miejsce 
l sadza obok młodego, który już tam siedzi. 

Swaszka wtedy za stołem powstaje i ściąga jej i jemu wieńce 
z głowy, i położy na stół (z którego zbiera je później po weselu 
matka i chowa). Potom bierze swaszka czepiec, chustkę, zawijkę 
i chomełkę {z pręta słodkiej jabłoni), pod którymi jest pszenica 
i siemię konopne, wszystko w sicie (przetaku) umieszczone p.rzed 
młodą na stole- i kładzie ten czepiec z chomełką na głowę młodej, 
która zrzuca Lo z glowy i ciśnie (szmurnie) z gniewem aż do drzwi 
na upatrzoną osobę. J e~li złapie ten czepiec parobek, Lo dobry 
znak do młodej, jeśli kobieta, to już mniej młoda zadowolona. Ta 
zabawka trzykrotnie się odbywa. Podczas tego swaszka (kobieta) 
<:zeszc włosy młodej, a następnie młodego, grzebieniem, tj. przyrządzi 
włosy jej pod czepiec. A za nimi w kącie drużba i drużka świecą 
świeczkę, i grochowiną parobczak jakiś kurzy w piecu, na to żeby 
dym był w chacie i żeby drużba i drużka płakali (a matka ich od
pędza, żeby nic kurzyli). Swaszka oczepi młodą i włoży jej na głowę 
chomełkę, czepiec i chustkę, na co zarzuci zawijkę (ręcznik), którą 
przeciągnie jej pod szyją na krzyż, a potem pod pachą i końce za
wiąże w tyle; na wierzch zawitki położy jej i przywiąże wstążką 
wienice ślubny, który miała wprzódy na głowie, i ona w tym chouzi, 
aż póki predany nic przyjdą. Młoda podarowujo wstążki do koszuli 
{harasówki czerwone) muzykantom i drużbie, który upomina się 

o to symbolicznie: słomką sobie związuje koszulę pod szyją. 
Potom jedzą obiad z tych samych potraw złożony co wczoraj. 

Po obiedzie tańczą aż do wieczora. Wieczorem weselnicy wszyscy 
{drużba, drużka i bojary) wybierają się do domu; idą i żegnają się: 
"Bud'te zdorowy!" Kłaniają się WSZ}'Stkim prócz dwóch propojni
ków, którzy pozostali dla komedii. 
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Gdy już wyjdą z chaty do domu, wtenczas pozostali przygotowują 
obiad dla prydanych (gości młodej). Wtedy rodzice młodego posyła
ją posła (brata lub sąsiada) do rodziców młodej z prośbą: "Daj 
Boże dohryj de:ń i wytajtel" Odpowiedź: "Haraz(d), Bohu diekowaty, 
a wy cy zdorowy?" Poseł: "Pryszeł ja w prydany prosyty, zherajte 
sie, ho już czas!" Sadzają go za stół i wódkę piją, i sera z chlebem 
przekąszą. Potem wstają wszyscy i wychodzą z muzyką jej już 
około 10. lub 11. wieczór. Przyszedłszy witają się jak zwykle. Naj
przód im (prydanym) dają wódki w sieni, po czym matka jej zdejmie 
jej wianek, zawitkę i chustkę, a da i zawiąże swoją. I biorą ich (sta
rosta prydanski), posadzą na stół w chałupie; dają im chleb, masło
po czym dają obiad, taki sam jak był w południe. Podczas przekąski 
przedobiadowej propojnicy robią figle, są przebrani za Cyganów 
i mają: "ona" zęby z kartofli pokrajanych, a on z buraka. Jeden 
siedzi na piecu (niby Cygan) i koło od wozu trzymając, rozbija [je] 
za piecem na kawałki, a drugi (niby Cyganka z dzieckiem) masło 
robi (w udanej maślnicy, garnku) i dziecko całuje lub bije; a wtedy 
Cygan grozi jej, że wlezie na piec i zbije ją, aby masło robiła, ho 
ludziom t.rza topić je na stół; a "ona", że dziecko płacze itd. Potem 
gospodarz daje im wódki i wyzwoli ich z tego pieca (pomyją się 
i rozbiorą z przebrania), i sadza ich za stół z prydanymi, i jedzą 
ze wszystkimi. Po obiedzie prydany przypijają do niego i do niej, 
a potem zbierają składkę dla nich. Starosta prydanski wzywa wszyst· 
kich: "Proszu na podarunok pani mołodoji i panu mołodomu; 
pra~da, ne wełykij, ale pryjmajte za najbilszy". I wszyscy kolejno 
składają na talerz postawiony przez matkę jego na środku stołu 
po kilka centów. Starosta dziękuje za młodych, a ci sobie to od 
starosty odbierają. Ta:ńczą i grają do białego dnia1 . 

1 W górach (w Lutowisknch) jak prydany przyjdą, to nad 6tołcm, gdzie jedzą, 
powieszony już jest na belce wo1·ek napchany słomą (co ma znaczyć - 6adlo), 
a w tym worku powtykane pręty, na koncach których Bą wetknięte jabłka. (\V orek 
ten wisi nad stołemJ aż do konca [uczty weselnej]. Komedii z Cyganami jednak 
tu uie ma. 

Wianek panny młodej i młodego (z barwinku) przystrojony jest nie w czosnek, 
ale w owies. 

Dawniej miewały kobiety do ślubu żupanik, dziś przywdziewają sie:raki. 
Prosząc po wsi na wesele (i później), przystrojona jest młoda we wiauek, ale ten 

nic na.._gołej głowie leży, lecz przypięty jest do narzuconego na głowę ręcznika. 

23 - sanockie-Krośnieńskie 
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Prosząc na wesele po wsi, idą także w sobotę - on z drużbą, 
a później ona z drużką - do dworu, do księdza i do Żyda, i przynosi 
każde do dworu i do księdza }lO kurze. Po ślubie zaś przynoszą 
korowaj (mały). 

Do ślubu w Bóbrce młoda kładzie futro. Jest to żupan z gi'ana
towego sukna, spięty mosiężnymi guzikami, z tyłu mocno fałdowany, 
z mnóstwem guzików mosiężnych w pasie. Kołnierz ma szeroko 
wykładany z białych baranków i podszyty nimi niekiedy cały, 

niekiedy brzegi tylko żupana. Jeśli młoda jest uboga, to go sobie 
pożycza od bogatszej. Futro takie nieraz i 40 reńskich kosztuje. 
Inni bogatsi weselnicy mają żupany bez futra. 

Sanockie (Bóhrka) 

Gdy państwo młodzi wracają z cerkwi1 (lub z kościoła), baba, 
która gotuje obiad dla całego wesela, ma dla nich2 przygotowaną 

w garnku jajecznicę, w !którą poprzednio obecne na weselu kobiety 
karmiące "wydoiły się", to jest nastrzykały do niej mleka z piersi, 
a to dlatego, żeby nowe małże1l.stwo się kochało. Państwo młodzi 

oddalają się do komory, a jeżeli tej nie ma, to na strych, w towa
rzystwie starszego drużby i druhny i tam wraz z nimi (niekoniecznie, 
jeżeli ci mają wstręt do tego) spożywają tę jajecznicę, która przy 
tym powinna być mieszana nic łyżką, tylko sworzniem od wozu, 
ellatego żeby się chłopiec urodził. 

Pieśni weselne z Bóhrki i okolicy 

Po ślubie, jak idą drogą i za stołem: 
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01' -że - oll' bu - wa 

B6brka, Orelec i Myczkowce 

hal. k11 sie ku - pa -

306. [W rkp. obok zapisu melodii znajduje się G-taktowy fragment tej samej 
melodii o odmiennym ukszt ahowcmiu rytmicznym: 

1 [Rękopis prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 
2 [Tj. dla młodych.] 
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oj. m!J -ti!J • Boź, hal- ·ku sie ku - pa 

Deżcstc huwaly, hałky1 sic kupały, 

oj, mył~j Boż(e] , hałky sie kupały. 

Czcm żeste ne wzialy choć jcdnu J1ałojku, 

(oj, m.yltj Boże, choć jednu halojl u]? 

Wziałyhysmo, wzial~, dla witcia, dla mlateri. 

[oj, ffi)łtj Boże, dla witcia, dla mlatcri]. 

Dcżeste huwaly, halky [sie kupały, 

oj, myl~j Boże, hałky sic kupały). 

Czom [żeste ne wzialy choć jcdnu hałojku, 

oj, myltj Boże, choć jednu hałojku]? 

Wzialyhyśmo, wzialy, dla mołodcia, mołodyci, 

[oj, myl~j Boże, dla molodcia, mołodyci). 

Deże[ste huwały, halky sic kupały, 

oj, myltj Boże, l1nlky sic kupały]. 

[Czem żestc ne wzialy choć jcdnu halojku, 

oj, mył~j Boże, choć jcdnu l1ałojku ?] 

Wziałybysmo, [wzinly], dla sestry i hrntn, 

(oj, myłtj Boże, dla sestry i brata]. 

Deżeśtc [huwały, hałky bie kupały, 

oj, myltj Boże, hałky sic kupały]. 

Czom [żeste ne w:.~inly choć jcdnu halojku, 

oj, mył)\j Boże, choć jcdnu hałojku]? 

~ - zialyb)smo, [v.zialy], dla clida i dln titk~, 

[oj, myltj Boże, dla dida i dla titk~]. 

1 halka - kawka 

l !J. 
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Doże(stc buwnły, hałky sic kupały, 

oj, myłyj Boże, hałky sic kupały]. 

Cz[om że~te nc wziuly choć jednu hałojku, 

oj, myłyj Boże, choć jednu hałojku]? 

Wziałybysmo, (wzialy), dla sttyka i dla ~>tryny, 

[oj, myłyj Boże, dla stryka i dla stryny]. 

Dcż[estc buwaly, hałky sic kupały, 

oj, myłyj Boże, hałky sic kupały]. 

Czem [żeste ne wzialy choć jednu hałojkn, 

oj, mylyj Boże, choć jednu hałojku]? 

Wziałyby[smo, wzialy), dla snsida i subid), 

[oj , mylyj Hoże, dla snsidu i susidyJ. 

Jak idą od wody (po zawicin), gdy on i ona z konewki! wody 
powracają do dom H: 

307 

Oj, p ust- te nas tam, p ust' - re, oj, p ust - l<> nus 

"4 J l p l ~ B p l r ffl~J~ l J. l 
tam, pust'- te, bo nas · slo - toj - ka 

!:Oj, pusttc nas tam, pust'tc:!, 
bo nas słotojka zb)ła. 

I:Naszi sukni clorohyji:l, 
a za sztyry czerwonyji. 

zbu - la. 
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B6brka, Solina 

Weselna (ładkają swachy w sobotę do korowaju, winca), proszą 
o błogosławieństwo: 
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~- ifu ttttcrtttll;: n s r] ;. hJJ 1 

~· fiStum ; . .OJ. iBlfiS 
::t• - ~ t:'\ =i Ol J 'BW aLFocr ą; J' 

Jak do ślubu [wychodzą] (żeby matka żałowała) , w chyży swaszki 
śpiewają: 
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~~i n !fflia/JHtni'b g;~~ 

~· U r r r l u [!} l JJ1+:B]1}J 1=1 
Przy weselu: 

310 

308. [W wydaniu pominięto podział trzeciej frazy na takty wprowadzony 
Przez Kolberga w rkp. z widocznym zamiarem wtłoczenia całej melodii w ramy 
metrum !·1 
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,-l: al u 1Eifu:t1JJ1 ut' J hfJ :l 

4• l= J n fll ut r 1 m(§ 1 w n Fl =l 

Na weselu, taniec i Apicw dla starych: 

3.Ll 

*Rl+s 1 u r rbt 1 fJ r ót 1 n FFt 

=4/ -r,J r-?+bO EJ B l J. ) D l O J JA 

Wesele IV 

Czaszyn 

Gdy się parobek chce żenić, posyła do tej chyży, gdzie jest ona, 
w posły człowieka żonatego z flaszką wódki (we wtorek1 późnym 

wieczorem albo [w środę] rano). Przyjdzie i przywitawszy wszystkich 
pochwalonym, każe jej, żeby mu podała kieliszek. Wie ona już o co 
chodzi; gdy pójść za mąż nie chce, to kieliszka wcale nic poda, 
w vrzeciwnym razie (i zwykłym) podaje mu kieHszek lub szklankę. 
Żonaty ten. człowiek mówi, żei "Widzielismy, że tu jest taka jało
weczka albo oweczka. Cy by wy ją nie dali za tego młodego". Odpo· 
wiedź: "My ją od tego mamy, żeby my ją dali". Potem pytają jej 
się, cy pójdzie? Ona, jak się z nim lubi, to powie, że pójdzie. Starosta 
rutlewa i wypiwszy jej zdrowie, nalewa znów, i podaje jej naprzód 
kieliszek, który ona wychyla, a resztę trunku podrzuca ku górze, 
żeby jej się wiodło z góry. Potem piją wszyscy obecni. Starosta 
wraca do niego i donosi mu, że rzecz poszła gładko. Więc ojciec 
go błogosławi, a ten idzin tam na drugi lub trzeci dzień (we czwm·tek) 
na zaloty. 

1 [Pierwotny zapis .,we środę albo we czwartek ra11o" J olbcrg przekreślił i nad
pisał: .,we wtorek''.] 
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W czwartek do dnia idzie do niej na zaloty (zaręczyny), przynosi 
4 garnce wódki, a ona daje i stawia ze dwa garnce sera, kucharka 
gotuje pierogi z masłem, kaszę. Przychodzą z nim: sta;rosta, rodzina 
męska i kilku (7 albo 9) sąsiadów. Uważają, żeby iść do jej chyży 
z dołu do góry, dla szczęścia większego. Starosta bierze ich za ręce 
naśr6d chyży i sadza za stół. Starosta prosi mat~ o talerz, matka 
stawia, młódka kładzie na talerz chustkę białą, starosta podaje tę 
chustkę młodemu. Młody kładzie na talerz papierka (guldena), 
którego znów podaje starosta młódce na czepiec. Starosta woła 
ojca i matkę i dziękując za nich za dary, trzyma [młodych] pn:ez 
chustkę za ręce na środku izby, i mówi: "Wy, ojcze i matko, widzicie 
przed sobą te młodzięta; może wy, ojcze, go namówili, albo wy, 
matko, ho to ([zwraca się] do niej) nie na ża1·t, ho to na całe życie, 
żebyś nie gadała, żeś nie poszła za ładniejszego albo za bogatszego. 
Ojcze, czy pozwalacie, matko, czy pozwalacie?" Pyta się trzy razy, 
a ci odpowiadają po trzykroć, że pozwalają_. Potem prosi o błogo
sławieństwo dla młodych, po raz pierwszy, drugi i trzeci. Rodzice 
błogosławią. Potem się goszczą, jedzą i piją. 

Nazajutrz idą ojcowie obojga młodych do księdza, aby da1J na 
zapowiedzi, każdy z kurką pod pachą, czasami z gęsią i z papirkiem 
{guldenem). 
Młody (mołod iec) po kilku dniach idzie do siostry (jeżeli ma za

mężną) i prosi, żeby ona mu awaszczyła. Wtedy siostra ta zostaje 
jego swaszką, a szwagier marszałhą. A nadto ofiarują z tej chyży 
albo z sąsiedniej podswaszkę ichorężego do boku młodego. Na drużbę 
obiera on sobie jednego ze swych towarzyszy, który się tego urzędu 
chce i może podjąć. Bierze do tego jeszcze dwóch swat6w (braci 
s tryjecznych lub bliskich sąsiadów, żonatych lub nieżonatych). 

Prócz tego przybiera sobie d1·użkę, która ma nazwę bojarska. 
Młódka stara się znów do swego boku o towa1·zyszkę, drużlcę 

{zwaną wówczas drużką młódki). Muzykę godzi młody na cały czas, 
dając jej około 4-5 reńskich. 

Swaszka wyrychtuje się na wesele, robi przygotowania. W ponic
d7iałck wieczór u niej się piecze korowaj i hw:~ky (vel huseczlcy, hulki) 
z pszennego ciasta. Umiesi ciasto ona z kobietami i włoży do pieca 
korowaj, a z nim duży rtpalanelc (płaski korowajczyk)- bez śpie
Wów. Wtenczas młody zabiera drużbę swego i muzykę i idzie ze 
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swego domu do swaszki, stają przed oknami i krzyczą: "Hoj hoj!" ~ 
a drużba śpiewa na dzień dobry (chociaż to noc) swaszce i marszałce: 

Oj, dzil'r\ do - bru. 

i c -no sa - meJ 

312 

dzi efr do- bqJ. u - !t· III( ha - i.dc - mu , 

Oj, dzień dobry, dzień dobry, 
ale nie każdemu, 
jeno samej pani swaszce, 
co je tu w tym domu. 

Oj, dzień dobry, dzień dohry, 
nle nie każdemu, 
jeno samemu panu marszałcc, 
co je tu w tym domu. 

Oj , dzień dobry, dzień dobry, 
ale nic każdemu, 

ale całemu domowi, 
<'O je tu w t -ym domu. 

Drużba potem mówi pod oknem: .,Zalecam na dzień dobry sam
·pani swaszce, sam-panu mUI·szałce, sam-pani podswaszce i sam-panu 
chorężemu, i całemu domowi: bywajcież mi zdrowi!" Wtedy wychodzi 
gospodarz (tj. ten marszałka) i zaprasza ich: "Prosiemy bliżej, do 
chałupy". Wchodzą wtedy na upliszczyny, mówiąc: "Niech będzie 
pochwalony J[czus] Chr[ystus]" albo inne pozdrowienie (np. Sława 
Issu Chrystu!). Muzykantów proszą siedzieć za stołem, a drużba 
skacze. Marszałka przypija do drużby, potom do muzyki, a mu
zyka do młodego; potem pijł! inni. Dają na stół ser, chleb i zakąskę. 
Drużba bierze za .ręce swaszkę i podswaszkę i prowadzi ich do mu
zyki, i mówi przed muzyką.: "Niech będzie pochwalony J[ezus] 
ChL·[ystus]", i zaczyna z nimi chodzić w koło, raz w lewo, to znów 
w prawo, i śpiewać: 
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Idzie nas tu piersza para . 
stary Grzegorz i Barbara; 
i Trresa, i Marysia
idziemy se polinysa1 • 

Nim [jednakJ zacznic pochód i śpiewanie, mow1, że ma daleką 
drogę, a ludzie gadają, że może która z nich kulawa i nic zajdzie, ale 
on mówi, że obie s~ dobre (dobrze idą). Fotem stojąc pod muzyką 
oddaje podswaszkę drugiemu parobkowi, a sam ze swaszką tańcuje, 
a potem zawoła: "Czyja ochota!" - i kilkanaście par za nimi idzie 
(są to goście ze wsi, z ochoty przybyli, parobki i dziewki, lubo 
nie zaproszeni). 

Fo tym tańcu, kiedy już czas wyjąć z pieca korowaj, upalanek 
i husky, swaszka z kobietami wsadza łopat.ę albo kociubę do pieca 
i wyciąga ó" korowaj (bez śpiewu) i inni' ciasto. Korowaj położy 
na stole, a przy nim upalanek i husky. Upalanek podaje swaszka 
drllżbie, a d1użba swaszce stawia :flaszkQ kwartową wódki. I zaraz 
piją, a on opalanek łamie i częstuje nim wszystkich tych nic pro
szonych parobków i dziewczęta, które są zasadzone za stół i upomi
nają się o wódkę; czasami on im podaje wody przez figle, do czego 
oni śpiewają: "F o" idała uam sOI·oka, 7.e to woda z potok n". Gospo
darz sam zaraz też tę ·wodę. zabiera, a s tawia natomiast wódkę. 

Po jedzeniu woła drużba marszałka: "Panie marszałka, co ID) tu 
:zjedli, niech wam Pan Bóg nagrodzi w komorze, w oborze - i wszę
dzie niech pełno będzie, a wam Fanie Boże zapłać". A marszałek: 
"Przepraszam za mało!" Drużba staje na równe nogi: "Chto nakarmił, 
ten i napojići musi". Gospodarz: "Ja tu mam niedaloko studnię (alho: 
potok, rzekę), mogę dognać do niej, dopędzić, 11apoić". Drnżbn 

'Wymawia się, że nie widać tej studni, żo ślisko, że nic może pójść. 
Gospodarz: "No to ja wam zaświecę". D1·użba: "Nie pott·zehno, 
ho my tu tn·zy zli na to, żebyśmy tu byli, a nic stl!cl wychodzili, 
proszę nie o wodę z zimnego potoka, ale o wódkę z dobrego serca". 
Gospodarz nalewa kieliszek i przypija do drużby: "Daj Boże zdrowie!" 
A drużba: "Wiwat!" Woła na muzykantów i krzyczy: 

1 [polinysa - poloneza] 
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r 
Wu- pil, wy - pil! Nic nic zo - sr~a_-_tt_Ji...:.l' __ h_o_-d_a.:...j-_ż_e_H:.:..,o_.__, 

r 
bo.-daj- że go Pan Bóp; blo - l! o - sin - tlili! Pan Bóg blo - go - ' '" - Uli l! 

Wypił, wypił! Nic nie zostawił, 

j:bodajżc go, bodajże go 
Pan Bóg błogosławił:!! 

Potcm piją dokoła. Drużba mówi potem: "Czas do młodej!" 
Wtedy gra muzyka marsza. Wszyscy wychodzą na dwór, krzyczą 
pod oknem znowu: "Hej hej!"- drużba się obraca i śpiewa przy 
muzyce: 

Oj, dobranoc, dobranoc, 
ale nic każdemu, 
ino s[lm-pani swaszcc, 
eo lu jest w tym domu. 
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Oj, dobranoc, dobranoc, 
ale nie każdemu, 

ino sam-panu marszalce, 
co tu jes t w tym clomul. 

Oj, dobranoc, dobranoc, 
żeb) ś dobrze spała, 
żebyś jutro raniutejko 
śniaclaniczko dala. 

Mówiąc: "Zostańcie zdrowi" (a swaszka: "Zdrowi idźcie!") idą, 

przed północą zwykle, do młodej. 
P.rzyHzcdłszy do jej rodziców, śpiewają znów pod oknami z muzyką: 

A rlzień dobry, d . .der1 dobry, 
ale nic każdemu, 
jino sum-panu ojcu, 
co tn je w tym domu. 
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A dzień dobry, dzień dobry, 
ule nic każdemu, 
jino sam-pani matce, 
co tu je w tym domu. 

1 [Podobnic:) podswaszcc, chorężcmu i wszystkim. 



A dzień dobry, dzień dobry, 
ale nie każdemu, 
jino sam-pani młodce, 
co tu je w tym domu. 
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A dzień dobry, dzień dobry, 
ale nie każdemu, 
jino całemu domowi, 
co je tu w tym domu. 

Po czym mówi dmżba pod oknem: "Zalecam na dzień dobry 
sam-panu ojcu, sam-pani matce, sam-pannie młódce, sam-panu 
hratn (itd.) i calemu domowi: bywajcież mi zdorowi!" 

Wtedy wychodzi do nich jej ojciec i m()wi: "Proszę bliżej, do 
chałupy". Wchodzą, [mówią:] "Niech będzie pochwalony", u nie
których: "Sława Issu Chrystn". Muzykę sadzają za stół i [ta] gra, 
dt·użba bierze w tatrlec młódkę, a potem inne dziewczęta (młody 
zaś wcale wówczas nie tańczy). Potom młódka ich zaprasza za stół: 
"Proszę na upliszczyny"- i 11gaszcza, przypijając do nich pierwsza 
(rod?.ice jej czynią to później). Pobawiwszy się tak z godzinę, odcho
dzą dziękując: "Niech wam to Bóg zapłaci w komorze, w oborze 
i wszędzie niech pełno będ?.ie!" A młódka na to: "Przepraszam za 
mało". Wypiwszy po kieliszku, wychodzą i śpiewają pocl oknem: 
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Oj, dobranoc. dobranoc, 
ale nic każdemu, 
ino sam-panu ojcn, 
co lu jest w tym domu. 

I tak [śpiewają] kolejno wszystkim. 
Idą wtenczas do domu rodziców młodego, gdzie znów pod oknami 

śpiewają: 
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A dzień dobry, a dzień dobr), 
ale nic każdemu, 
ino sam-panu ojcu, 
(co tu jest w tym donmjl. 

Ojciec ich zaprasza, by weszli, a czasem jeszcze ugaszcza. Po 
czym zaśpiewawszy i jemu na dobranoc, kładą się i śpią do rana 
(tj. do 4 lub 5 godziny rano). 

1 [Następnie: "sam-pani matce"] itd. 
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Młódka również wraz z drużką po ich odejściu udaje się na spo
czynelc Wstawszy rano do dnia l'Obią one (w oczekiwaniu na przy· 
bycie drużyny młodego) porządek w chałupie i koło siebie i ubierają 
się do ślubu. Niekiedy '~iją też obie z barwinku wieńce dla obojga 
m.Jodych, drużby i drużkil. W takim razie biorą do pomocy jedną 
z krewnych, mołodycę, ale tylko taką, która ma żyjących jeszcze 
obojga rodziców. 
Młody siedzi w domu i wyprawia drużbę z muzyką zbudziwszy się; 

ci, wraz z nadeszłyroi chorężym i marszałkiem wychodzą. od niego 
około godziny 4-5 rano; pomodliwszy się i wypiwszy wódki na ku
raż, idą po starostę i z nim udają się do chaty swaszki, gdzie znów 
na dzień dobry śpiewają pod oknem i wchodzą do izby z powi
taniem, jak wczoraj. Tu zasadzi ich swaszka i podswaszka za stół, 
da im pierogi, łokszę (makaron, a raczej długie kluseczki zalane 
mlekiem albo rosołem) itp. (co się w nocy gotowało), a muzyka, 
zjadłszy, gra. Tu bawią yJarę godzin. W czasie tego swaszka i pod
swaszka przy pomocy krewnej mołodycy ubierają korowaj w bar· 
winek i zatykają w niego patyk z dwoistymi gałązkami (jak widełki) 
ze słodkiej jabłoni, okręcają go wałeczkiem z ciasta i na wierzch obu 
gałązek wetkną dwa jabłka. Poclobnie ubierają i mniejszy korowaj
czyk, dla biędza przeznaczony. Wówczas u młodego wiją wieńce 
z harwinku na głowę clla niego i drużby oraz dla młódki i drużki; 
we wieńce dwa główJJe, dla młodych, wtykają po kawałku czosnku. 
Jeżeli zaś, jak to powiedzieliśmy, wij :i, Le wieńce u niej (co ma miejsce, 
gdy on mieszka wyżej), wówczas posyła młódka jemu i drużbie dwa 
wieńce wraz z koszulą dla niego, swój zaś i drużki wieniec zatrzy
muje już u siebie. Koszulę tę przynosi dwóch z rodziny na chlebie 
(zawiązaną w płachtę) i podaje matce jego, która ją zabiera do 
komory i w nią syna do ślubu ubiera, a posłów odsyła z dwojgiem 
chleba do młódki. Wieniec przyszywa siostra jego do czapki mło
dego i dl'tlżby, a innym wesdnikom po kupeczce barwinku do piersi. 

1 Zwykle wiją wieńce u młodego h1h u swnszki tegoż, zwłaszcza jeżeli jego lub 
[swnszki] mieszka.nie leży niżej niż mieszkanic młódki. Jeżeli zaś chata młodego 
lub j1·go swuszkl mu położenie wyższe od chaty młódki, natenczas wiją wieńce 
n niej, chodzi bowiem o to, by je następnic posłać i ponieść do młodego w g6rę. 
[IJ jego, i jl'j wianek [jest uwity] z barwinku; [ma] 3-4 cali średnicy, a zaledwie cal 
grubości. 
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A wtenczas idą wszyscy do młódki, która czeka przystwjona już 
wraz z drużką w wieniec (jeżeli te dwa u niej się wiły; jeżeli zaś 

u niego, to wieńce dla niej i dmżki przynoszą ci posłowie, którzy 
od niej przynieśli dla niego koszulę). 

Gdy już korowaj u swaszki ubrano, wtedy idzie drużba ze swaszką, 
:marszałkiem i innymi weselnikami do młodego wraz z workiem 
huskarni napełnionym i owym przystrojonym korowajem, który 
niesie drużba i kładzie go na stole. 

Potem jego 1·odzice zasadzają wszystkich za stół i częstują. Ale 
wzywa do tego drużba, który ma w rękn siekierkę drewnianą 

osadzoną na kiju, i przez chustkę ją trzymając, uderza nią w odrzwia 
drzwi i wykrzykuje: "Rodzina tutejsza i pan starosta prosi, i ja 
proszę do stołu, po raz pierwszy, drugi i trzeci". Po czym bierze 
starosta talerz drewniany ze stołu i kładzie nań husky (te, co przy 
korowaju pieką), i podając to, mówi do rodziców: "Panie ojcze 
i pani matko, prosi wr:~.s swaszka i marszalka na podarunek!" Rodzice 
na lo: "Dziękujemy panu . tarościc, panu marszatce i pmti swusz
ce!"- i odbierają z talerza dwie huski, na który znów dwie nowe 
nakłada swaszka, a drużba znów woła na bratu i siostt·ę młodego: 

"Prosi was swaszka i marszałka na podarunek!" 
Gdy ci podziękują, swaszka znów nałoży na talerz dwie huski, 

kt6re -w podobny sposób rozdają się dalszym krewnym, weselnikom, 
sąsiadom i tak dalej, nawet dzieciom z rod:.r.i11y. Czasami rozdają 
do kilkudziesięciu husek. Potem starosta wysyła chłopca z domu 
(np. jego brata) na bieżącą wodę, do neki lub potoka (lecz nie 
do studni), z konewką nową (3 kwartową), żeby nabrał wody o d 
jednego razu, strzegąc się dolewania lub powtórnego zanurzenia. 
Chłopiec przynosi tę konewkę z wodą, a swaszka obwinie ją w har
winek i postawi na stole. Potem larosta wzywa muzykę i wszystkich, 
żeby się uciszyli, i przemawia po polsku: "Oto zgromadziliśmy się 
wszyscy na wysługę tego pana młodego, żehyśmy go poprowadzili 
do stanu małżeńskiego!" Po czym bierze talerz i kawałek, a raczej 
skórkę czy przylepkę chleba, kładzie na ta]erz i przemawia: "Oto 
nasz młody jest bidny, a daleką mamy drogę, trzeba płacić forszpa
nów, futraż, kónie, a porwały nam się powrozy; ta toż nam się 

trzeba złożyć na niego, żeby go wspomóc". Stając na 1·ówne nogi, 
wyciąga do góry talerz i przemawia: "Wy wszyscy, ojcze, matko, 
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bracia, siostry, bratowe, stryje i st1·yny, wuje i wujanki, i te przed 
pieckiem, i za pieckiem, i po sieniach, i te, co z nim kiedy wołki 
pasali, dziewczęta, coście się z nim kręcili kiedyś w tańcu, czyja 
ochota, czyja łaska!" Wtedy wszyscy rzucają na talerz, co kto może. 
Po czym starosta i molodce dziękują wszystkim, całej rodzinie. 
Molodec nadstawia chustkę i starosta mu w nią te pieniądze sypie; 
a potem je chowa do kieszeni, by je użyć później w gospodarstwie 
na szczęście. 

Starosta staje po raz drugi: "To już mamy 11ajwiększą trudność 
załatwioną, bo mamy o czćm w drogę się puścić; teraz po raz drugi 
was wzywam: mamy tu bandzistów, co pracują na nas, dopomagają 
do marszu; dziewczęta, parobcy, czyja możność, proszę!" Wtedy 
rzucają znów wszyscy pi niądze drobne na talerz, które potem 
starosta, żądając poręczyciela, że muzykanci wszystko dobrze 
odegmją, oddaje chłopcu maleńkiemu za wymówieniem tylko 
Rłowa: "Ręcz~l" - a Len oddaje je muzykantom albo wrzuci do ba
sów, a muzyka daje chłopczykowi za to parę grajcarów. Muzyka 
wstaje na równe nogi i podziękuje, potem gra. 

Zasiadają za stół wszyscy, a drużba chodzi i skacze po izbie. 
Starosta mówi za stołem: "Nie możemy się puszczać w drogę, bo nie 
mamy żadnego odznaku". Potem podaje drużba staroście do rąk zro
biony przP.z siebie kij gruby (niby laskę), długi na łokieć, z leszczyny, 
zwany marszałka, strugany tak, że są na nim cztery guzy i maleńki 
na końcu, a wtedy starosta powiada, trzymając to: "Teraz widzicie 
u mnie tę marszalkę w garści, teraz musicie się jej wszytki bać; 
chto zawini, to nią dostanie; ja się tego nie podejmuję nosić, bo to 
ciężar, teraz musimy szukać, kto jej godny, musimy losować!" 
A drużba na to: "Ja, panie starototo, potrafię ją nosić!" Starosta: 
"Nic! Ty ją nie uniesiesz, ty nie potrafisz, boś ty młody i za słaby". 
Wtedy starosta laskę tę owija dołem chustkł! białą i uderza nią mz 
w stół słabo, następnie podaje ją marszałkowi, który również uderzy 
(cupnie} nią raz w stół słabo i poda chorążemu; chorąży, uder:.~ywszy 
nią podobnież raz w stół słabo, lecz lekko ku marszałkowi nachyliw
szy, podaj swatowi stal'S1,emu, ten toż samo czyni i podaje swatowi 
młodszemu; swat podaje ją wreszcie drużbie (czasem dostaje się 

ona z kolei i swaszce, i drużce bojarskiej), który również lekko nią 
w stół uderzywszy, oddaje staroście. Starosta, do ktÓl·ego [laska] 
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wróciła, uderza nią powtórnie, lecz dwa razy w stół słabo i podaje 
lllarszałkowi, który również dwa razy w stół uderzy i puszcza w ko
lej tak samo jak za pierwszym razem; wszyscy jednak dalsi, ude
rzając słabo, nachylają laskę ku marszałkowi. Sta1·osta, odebrawszy 
Znów laskę od drużby, uderza nią po raz trzeci słabo, lecz już trzy 
l'azy w stół i oddaje ją marszałkowi, który toż samo uczyniwszy, 
znów puszcza laskę w kolej, aby nią każdy trzy razy znów uderzył. 
W końcu starosta oddaje ją marszałkowi, który tym razem uderzy 
nią już trzy razy mocno o stół i zatrzymnje, i krzyczy: "Wiwat!" 
i stawia ją w kąt za młodego, a muzyka rżnie. 

Wtedy powiada starosta, że potrzebna też jest i chorągiew (Jahna), 
więc weźmie drużba kij na 2-3 łokcie długi, krajką do niego przywiąże 
ll góry chuslkę, mówiąc: "Widzicie, oto znak, gdyby kto zginął, 

to niech Jlatrzy za tą fahną, a znajdzie się"- i oddaje ją chorążemu, 
a chorąży odbierze ją, skacze z nią, wynosi na oborę (podwórze), 
zatyka między opłotki przed oknem i wraca do chałupy. Po czym 
starosta wstaje, a z nim i wszyscy inni, bierze p·L'zez ch·ustkę za rękę 
oboje rodziców (matka w wywróconym wełną do góry kożuchu) 
i sadza przed stołem na ławce, czasami ręcznikiem nakrytej. Wtedy 
woła on i prowadzi przez chustkę młodego do błogosławieństwa. 
Młody nachyla się do nóg rodziców, całuje je i 1n·osi o błogosławień
stwo. Rodzice na to: "Niaj te Boh błohosłowyt i ja te błohosławiu"1 ; 

gdy się tak nachyla, drużba za nim tojący zdejmuje mu kapelusz 
z wieńcem i trzyma za jego plecami, i to przez cały cza;;, gdy on 
prosi następnie o błogosławieństwo w tenże SJ•Osób wszystkich 
w izbie obecnych, nawet dzieci. 

Potem bierze starosta młodego przez chustkę za rękę i oprowadza 
po trzykroć naokoło stołu, a za nimi idą wszyscy weselnicy: dmżba, 
marszałek z laską, chorąży, obaj swacia, swaszka, podswaszka 
drużka bojarska. 
Po czym bierze starosta wraz z młodym ową konewkę z wodą 

i harwinkiem ze stołu i wszyscy wychodzą z nią na oborę {po
dwórze). Tu podnosi konewkę tę młody, obrócony ku zachodowi, 
i nie oglądając się, rzuci ją ze wszystkim poza siebie. Wtedy podcho
dzą w to miejsce i patrzą w jakim położeniu jest konewka; jeżeli 

1 lub [błogosławią] po polsku 
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dziurą obrócona ku wschodowi słońca, to dobrze, jeżeli przeciwnie, 
tj. dnem~ to źle, zły to prognostyk przyszłego pożycia małżeńskiego. 

Potem udają się wszyscy (prócz rodziców jego i innych [!] gości) 
do domu młódki. Najprzód muzyka, drużba, potem starosta i młody, 
marszałek z laską, chorąży z fahną, swat starszy z korowajem, 
młodszy z korowajczykiem i inni weselni. 

Jak już podejdą, śpiewają pod oknem jej domu na dzień dobry 
{jak wczoraj). Potem wych?dzi gospodarski moca (gazda rozumny, 
dyspozytor), ale zamyka drzwi i mówi: "Nie znam was, bo wyście 
jacyś ludzie niespokojni, robicie bzyki i hałasy, ruszajcie sobie 
precz!" Ale starosta odzywa się: "My tu mamy mieć kwaterę, trzeba 
nas wpuścić; mamy tu pismo, że pod ten a pod ten numer"- i po
kazuje jakieś pismo, a moca na to: "Eh, nie, wy pomylyli, wy macie 
tam w górze kwaterę, tam idźcie". A starosta: "Nie, my nie pomylili, 
my tu musiemy zostać, my spokojni ludzie, nie żądamy nic, jeno 
sztyry 1·a:;r,y na dzień jeść i 10 garcy wódki, my będziem spokojni 
jak szydło w torbie, albo jak woda, co się grzeje w gru·ku". A ten 
moca na to: "No, kiedy tak to, kiedyście tacy spokojni, mam ja tu. 
nie bardzo wygodną kwaterę, ale już was wpuszczę". Więc otwiera 
drzwi do sieni. Wtedy swatowie z korowajami wchodzą do izby 
i stawiają je na stół, a za .nimi starosta z młodym (trzymając się 
przez chustkę) wchodzą we drzwi, których od1·zwia przed nimi 
idący drużba przcż~gnał siekierką, bijąc w odrzwia w gó1·ę, z obu 
boków i w dół (mówiąc: "W imię Ojca i Syna, i Ducha Swiętego, 
amen"), i położywszy siekierkę pod progiem (lubo jej z rąk nie 
puszcza), trzyma ją w tej pozycji tak długo, dopóki przez nią prze
chodzą starosta i młody. 

Za nimi wchodzą wszyscy inni weselnicy. Wtedy rodzice i rodzina 
jej witają ich, a młodego pieniędzmi (ale młódka z drużką jest 
w komorze). Starosta stawia na stole flaszkę z kwartą wódki rę

kownej (tj. z domu młodego), którą odbiera gospodarski moca i czę
stuje nią swoich (tj. młódki) gości, a stawia flaszkę swojej wódki. 
A chłopak, brat młódki, stajo za stołom w kącie dla młodego przezna
czonym i macha kijem, i obiecuje 1 bić każdego, kto się tam będzie 
pchał. Starosta go się pyta: "Coś ty jest za jeden?" Chłopak: "Ja 
jest obywatel tego domu". Starosta: "I cóż ty chcesz?" A ón: "Ja 
chcę dwadzieścia dukatów". Dopiero starosta godzi się z nim, daje 
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mu dziesięć. On na to nie przystaje, nareszcie daje mu starosta 15 _ 
i zgodzili się. Starosta bierze talerz, stawia na nim kieliszek z gorzał
ką, a młody kładzie pieniądze, tj. 15 graj arów; chłopak odbiera to, 
wypija wódkę i ucieka czym prędzej zza stołu, cza cm do sieni, żeby 
go nie pobili. Starosta prowadzi młodego przez chustkę naokoło 
stołu i sadza go poza stół, w kącie, a sam obok niego siądzie. Gospo
darski moca bierze korowaj duży i odnosi w ręku do komory (z mu
zyką). Gdy wrócił, wtedy czrstuje ich wódką moca, a starosta upo
mina się o młóclkQ. Wtedy moca przyprowadza z sieni tego chłopca, 
co uciekł (włożywszy na niego kożuch welną do góry, i z kądzielą 
w garści), wraz z drugim dziewczęciem i przedstawia i h staroście. 
Ale starosta ich nie przyjmuje i mówi, że to nie są owi, których 
on żąda. Moca tedy wyprowadza ich i po chwili przyprowadza 
z komory drużkę z inną dziewczyną. Starosta mówi, że ta ju7. cokol
wiek podobniejsza do ludzi, ale to nie jest jeszcza ta, której on 
żąda. A wtedy moca, wyszedłszy z nimi, przyp1·owadza młódkę 
wraz z drużką, a starosta, mówiąc, że to ta sama, prowadzi ją za 
stół i obok młodego sadza (ona po prawej stronie, a za 11ią drużka). 

On siedzi bez kapelucha z wieńcem (dawniej siedział w kapelu
chu), ona zaś pod wieńcem. A drużba, 11derzywszy siekierką w odrzwia 
3 razy, odzywa się: "Rodzina tutejsza prosi, pan starosta i ja proszę, 
po raz pierwszy, drugi i trzeci". Swaszka siada obok drużki, a dalej 
podswaszka i swaty, a obok starosty marszałek i chorąży. Drużba 
skacze, a muzyka siada na ławce bocznej i gL"a. Starosta wstaj , 
bierze talerz, a swaszka dobywa z worka huski, kładzie po dwie 
na talerz, i wtedy starosta woła: "Panie ojcze i pani maLko, proszę 
was do siebie, prosi pani swaszka na podarunek i ja was proszę!" 
Ojciec i matka biorą te huski z l'k!k gospodarskiego mocy i mówią: 
"Dziękujemy panu staroście i pani swaszrc, i panu mm·szalkowi, 
i panu chorążemu, i pani podswaszce!" Potem kład:óe matka 
chustkę dla starosty na ten talerz, i gospodarski ruoca oddaje ją 
staroście. Starosta mówi: "Dziękuję panu ojcu i pani matce, i pannie 
młodej za ten poda:rtmekl". Potom swaszka wyciąga znów parę 
husek, kładzie na trzymany przez mocę talerz, i starosta opowiada 
dla kogo, tj. dla brata młodej i bratowej. Matka znów wkłada na 
ten talerz dwie huski od brata i bratowej dla marszałka i dla chorą
żego. Jak podziękują za to (obie strony), to znów dostaje młody 

2-t - Sanockie-Krośnieńskie 
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chustkę od młodej przez mocę, potem dostają huski l'ltryk i stryna, 
i daje za to matka przez mocę balie płótna (6 łokci) dla swaszki 
i podswaszki. Potem dostają huski brat nieżonaty i siostra dziewu
cha, i daje za to matka podarunek: dwie chustki dla dwóch swatów. 
Potem dają huski ciotce lub komuś z rodziny, a matka daje za to 
podarunek drużce bojarskiej. Muzyka rlo taje (jeżeli dwóch) dwie 
chustki od matki, które jej przynosi moca na talerzu. 

Potem drużba wyskakuje i uderza siekierką we drzwi trzy razy: 
"Rodzina tutejsza prosi, pan starosta i ja proszę do stołu!" Sta
rosta wtedy kładzie skórkę chleba na talerz i prosi 11a składkę dla 
młodej, tak samo jak zbierał składkę dla młodego w jego domu, 
mówiąc, że ona jest biedna, że potrzebuje na gospodarstwo itd. 
W ten sposób krusząc s rca obecnych, wzywa ich do datku dla niej, 
a wszyscy l'ZUcają, co kto może, na talerz, a zachęcają ich do tego 
różnymi przymówkami. Po czym podziękuje wszystkim starosta 
w jej imienh1, a pieniądze zsyt>ic z talerza do chustki, któt·ą ona 
nadstawi. Pim1iądze te chowają się na początki gospodarstwa, żeby 
się szczęściło. 

Potem wstaje starosta i przez chustkę prowadzi oboje jej rodziców 
na ławkę przed stolem (czasami zasłaną ręcznikiem), a potem pro
wadzi podobnież przcrl 11ich oboje młodych: "Panie ojcze i pani 
matko, widzi ie przed sobą oboje tych młodziąt; niech oni się dobrze 
zastnnowią, bo to nie na żart oni się biorą ani na godzinę, bo tu na 
całkie życie; żeby ani ón, ani ona nie powiedziała, że głupia była, 
że namówiona, że przymuszona albo co; to powidzcie, ojcze i matko, 
czy pozwalacie". Pyta się 3 razy. Gdy oni odpowiedzą trzykrotnie, 
że pozwalają, wtedy on prosi ich o błogosławieństwo do stanu 
małżcfu;kiego i do sakramentu szó. tego (sic) dla młodziąt po raz 
piorw11zy, dmgi, trzeci. Wtedy młodzi oboje kłaniają się, chwytając 
ra nogi rodziców, i otrzymują takowe: " aj was Pan Boh błohoBło-
vyt i ja was błohosłowiu". Potcm takież same błogosła'\\icństwo 
odbierają młodzi od wszystki h oh cnych, któ•·ym się po kolei 
kłaniają do kolan. Po czym drużba pobłogosławi siekierką drzwi 
i wychodzą z domu- prócz matki i gospodarskiego mocy. 

W cerkwi (we wtorek) po spowiedzi i nabożeństwie oboje stają 
(prowadzeni przez drużbę i drużkę do ślnbu) przy perestole. Drużba, 

stojąc za nim. trzyma zdjęty jego kapeluch i wianek, a nad nim 
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wianek (obręcz) cerkiewny, tak samo trzyma drugą obręcz drużka 
za nią stojąca. Ksiądz ich pobłogosławi i pierścionki dwa przez 
młodego położone na Ewanielii wetknie obojgu na palec, większy 
pierścionek na jego, mniejszy na jej palce. 

Po ślubie wychodzą z cerkwi w tymże porządku, jak we zli, i idą 
do domu młódki (a rzadko kiedy wstępują do karczmy). 

PrzyszecUszy zastają drzwi zamknięte przez gospodm·skiego mocę, 
który ich, podobnie jak wprzódy je g o weselników, z początku 
puścić się wzbrania, dopóki się nie wylegitymują; nareszcie otwiera 
wrota na ~borę, gdy swaszki zaśpiewały: 

319 

Wyjdy, wyjdy do nas chochlowaty 
i wowede nas do chaty! 

Matka wtedy wychodzi, mając na sobie (i na głowie) kożuch 

wełną do góry obrócony, a na kożuchu na głowic bochen k chlolJa, 
w ręku zaś trzyma dwa powisma (przędziwa) na krzyż złożone. Matka 
obchodzi weselników trzy razy wkoło (poza nimi), po czym zdej
muje chleb i kładzie go na głowę obojgu młodym (trzymając go nad 
nimi), drużba drzwi pobłogosławi siekierką i w hodzą wszysc do 
izby, poprzedzeni przez tarostę. Tu matka położy chleb ten JJa 
stół, kożuch zaś zdejmie i położy wełną na ławi w kącie, a na nim 
starosta posadzi oboje młodych. Obok nich siedzą druhna i inni 
weselni. 

Potem przynosi ojciec albo moca wódkę i przypija do starosty, 
ten do rodziców, do marszalki, do chorążego; chorąży do młodego, 
ten do młodej, ta do swaszki itd. Po czym powi dzio matka oboje 
rolodych do komory wraz z drużbą i druhną, gdzie im osobne przy
rządzono jadło; jedzą tu ·we cz,voro jajecznicQ, pierogi, )okszę, 

kaszę itd. Jak zjedzą, wracają clo izb. i eiadają na swoje miejs . 
Wtedy gazdyni i moca podają obi,td. Starosta wstaje i przemawia: 
"Prosi lu pan ojciec i pani ::natka na ten dar Boży, Jta statnHek 
gospodarski, ażebyście }Wżywali, co Bóg dal, a gospodyni m\arzyła". 
Wtedy jedzą; na dhlgim stole (często z desek) stawiają kilka {zwykle 
4 lub 5) misek pełnych zrazów, a na innych leżą ma§nilri, czyli 
kołacze (bochny z pszennej mąki ze serem) pokrajane; po zrazach 
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podają rosół z makaronem, barszcz, kaszę, mięso z rosołu itd. Z każ
dej miski jada po kilka osób, jedzą łyżkami, a suchsze potrawy 
palcami, a kto ma nóż, to nożem wybiera. 

Po obiedzie powstaje znów starosta i mówi: "Panie gospodarzu 
i pani matko, za to wszystko, co my tu pojedli, niech wam Pan 
Bóg wynagrodzi w komorze, w oborze- i w. zędzie niech pełno 
będzie, a wam, gazdo, Panie Boże zapłać; ale chto nakarmil, to 
i napoić musi". Na to gospodarski moca: "Mamy tu studnię, to w nij 
trunku dosić, mogę do niego poprosić i wszytkich dognać, dopę
dzić". Staro ta: "Eh, to daleko, to by się nie godziło, to by się 

porozlatywało, l'ogubiło, szkodę by porobiło" - itp. Dopiero wtedy 
przynosi moca wódkę, stawia staroście, a ten mówi: "Ja nie wiem, 
coś }Hzyniós". Moca nalewa kieliszek i pije do starosty: "Wasze 
zdrowie, skosztujcie!" Drużba: "Wiwat!"- a muzyki grają. Potem 
piją rzędem, a po tej pijatyce zabiera dmżba muzykę na boJisko, 
gdzie idą wszyscy chcący tańczyć i hulać, cala bojarszczyzna, a hu
Janka ta trwa przez noc całą, gdy starsi zabawiają się w izbie roz
mową. 

Nazajutrz w śroclę rano, około [godz.] 7 lub 8, przysyłają jego ro
dzice furę, która ma zabrać młódkę i jej wyp1·awę. Dwaj woźnice 
zsiadłszy z fury wchodzą i powitawszy jej rodziców, oznajmiają to. 
Wtedy matka idzie z młódką i starostą do komory i do nowej skrzy
ni, kupion j dla nowo zamężnej, wkłada jej wyprawę, tj. szmaty 
niektóre, kilka łokci płótna, garnek z pszenicą, dwa chleby, dwie 
kwarty :-;era i pól korowaja, starosta bowiem przekrawa wtedy 
korowaj na dwoje: połowę kładzie jej do skrzyni, a połowę zosta
wia w komo1·ze. Po czym wracają do izby, gdzie drużba stuknię
ciem siokierki wzywa wszystkich do stołu. Siadają do obiadu około 
9. w tym samym porządku co wczoraj. 

Starosta zapra za w imieniu go~podarzy; jedzą niemal Leż same 
pott·awy co wczoraj, po czym następuje podziękowanie starosty 
w wiadomy już sposób. 

Po obiedzie idzie starosta z drużbą clo komory po skrzynię. Ale 
na niej zastają już dwóch si11dzących, tj. brata młódki z towarzy· 
szem luh jej krewnym (zwm1i oni: prypojslci), którzy bronią tej 
skrzyni i z początku ustąpić nie chcą. Starosta obiecuje nagrodę, 
wzywa ich, by skrzynię zabrali; lecz oni wymawiają się, że są słabi, 
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że skrzynia za ciężka. Wtedy starosta grozi, że innych ludzi najmie, 
i woła ich, ale ci brać skrzyni nie chcą. Więc obraca siQ do prypol
skich [!] i nalewa dla nich kieliszek. Ci wtedy udają, że już trochę 
dźwignęli, ale rady nie dadzą. Więc drugi i trzeci daje im kieliszek 
wódki, a wtedy rzecz idzie gładko, skrzynia się wynosi i stawia na 
furze, a drużba, ch·wyciwszy poduszkę, owija ją w płachtę i l'Zuca 
przed skrzynię. Wtedy następuje pożegnanie obojga młodych z jej 
rodzicami i błogosławieństwo jak wczoraj. Po czym młodą wsadzają 
na furę na poduszkę, a obok niej druhnę bojarską. Drużka jej 
wła~;na zdejmuje bowiem wtenczas wieniec i wstążki i pozostaje 
w domu jej 1·odziców. Fura wyrusza z podwórza, a towarzyszy jej 
marszałek z laską, chorąży z fahną, swaszka i inni jego weselnicy 
i udają się do mieszkania rodziców młodego. 

Śpiew: 

320 

Już misiaczrk za horamy, 
molodal, sidaj z namy. 

Młody zaś wraz z starostą i drużbą, gdy wyruszyli tamci, wra a 
z podwórza do izby, jakoby świeżo z clrogi przyszli, wita jej rodzi
ców Pochwalonym lub: "Sława Jssu"- a starosta zaprasza gospo
darza i jego rodzinę w imieniu młodego: "Prosi was pan ojcie 
i pani matka (jego), i pan młody na przydanych". Prośba ta powta1·za 
się trzy razy. A zn każdym razem rodzice jej wymawiają się, że są 
słabi, starzy, że wzięto im córkę, że zasmuceni; wre,;zcie mówią, 
gdy po raz trzeci ich zaproszono: "No, no, zobaczcmy, może się 
też i w tę podróż zbierzemy". Mając już ich przyrzeczenie, pośpie
szają już ci trzej za resztą weselników dążą.cych do rodziców młodego, 
gdyż pod wicczó1· raz je:s~czc poślą po nich poslów. 

W domu jego rodziców oczekują tymczasem pr1ybycia weselni· 
ków. Jak nadejdą, gospodarski moca u niego (u jego rodziców) 
zam)ka drzwi i nie pu zeza. Staro:sta mówi: "My całą noc chodzili, 
nabidowali się, chorzy2". A moc a: "Nie, idźcie sobie, wy tu nie macie 
kwatery (itd.). o, wreszcie dam wam odpocząć, alo wy ludzie 

1 [Zapis niewyraźny; może: "molodka".] 
2 [Zapis niewyraźny; może: "chcemy".] 
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z krzykiem, graniem, żebyście się dobrze sp1~awowali". I wpuszcza 
ich nareszcie. Wchodzą śpiewając. Starosta przez chustkę prowadzi 
młodego i młódkę (którzy się trt:ymają przez chustkę) do stołu, 

gdzie leży chleb, i oboje chwytają tego chleba (położą na nim ręce 
i całują go) na znak ten, aby im Pan Bóg dał, aby chleba nie żądzili 
(łakn~li). Potem starosta ich sadza za stól, ale młódka ma głowę 
spuszczoną i przysłoniętą chustką. Swaszki śpiewają. 

321 

Wyjdy, maty, z komorońku 
powitaty newistońku. 

Ojcie i matka, dotąd na uboczu, witają młodych- jak , ię mają
a po nich cała md:rina. Potem starosta (gd) postawili chleb i ser) 
przypija do ojca, ojciec do matki i tak dalej. Gospodarski moca 
idzie wtedy na dwór z wódką do tych dwó~;h, co ą przy furze przy 
wyprawie (clo przyJlójskich), częstuje ich wódktt, a ci znoszą z fury 
flo komory itd., po czym wchodzą do chalupy i witają jak zwykle, 
a swaszki do nich śpiewają. Wtedy ich sadzają kolo [po:ro tałych] 
i razem z drugimi jedzą i piją (gdy rodzice najczęściej chodzą kolo 
gości); zwykle: kasza, kapusta, barszcz- co Rię zowie kolacją 

(lubo podają to czasem o południu). Starosta dziękuje jak zawsze: 
"Nierh wam Pan Bóg nagrodzi w komorze"- itd. Wstają od stołu, 
[a] rodzice siadają na. ławce przed stołem. Starosta bierze młodzięta 
i ptowadzi ich do roilziców mówiąc: "Panie ojcze i pani matko, 
pobłogosławiliście ich do stanu małżeńskiego, teraz pobłogosławcie 
ich do białego łoża". Rodzice: "Niech Pan Bóg hlogosławi i my bło
gosławimy". Drużba krzyczy: "Wiwat!"- muzyka gra. Starosta 
bierze mlodzięta za ręce przez chustkę, i gdy dmżba przeil nimi 
idąc pohlogosłnwił drzwi siekierką: "W imię Ojca i Syna, i Ducha 
Swia t.oho, amen" - w, chodzą. Drużba leci na bojsiw i ściele je 
z drugim, tj. swatem (słomę kładzie, prze-'cieradlo i poduszkę), 
i kiedy rnlodzi ze stru·ostą i z \veselnikami wchodzą na bojsko, kładzie 
się ze swatem na tym łożu i nic poszcza ich. tm·osta: "A. chto tam? 
Co tam za jedni? 'J'o jakieś kmwiska muszą być (ho ci dwaj udają, 
całuj:! się, ściskają, wywracają, kopią 11ogami itcl.)". A oni; "Nie, 
my tu będzi my Rpać, bo my sobie posłali, jak tu chto inny chce, 
to niech nam zapłaci". Starosl<: "Ja ci tu zapłacę; mam ja tu ludzi, 



375 

to cie wypędzą, wygonią". A oni ani rusz; nareszcie starosta: "Cóż 
wy chcecie?"- "Dziesięć dukatów". Starosta: "Damy ci dwa du· 
katy i z kieliszkiem wódki". Oni: "Nie, nie przystajemy". Starosta: 
"No to ci dam 5 dukatów". I daje im kieliszek wódki i 5 grajcarów. 
A wtedy ustępują. Starosta prowadzi ich fmłodych] do łoża przez 
chustkę i każe im się położyć, i odebrawszy od marszałka i chorą
żego laskę i fahnę, i bijąc ich tą laską, każe im zrobić chłopca 

dwa razy, a trzeci raz dzieł} kę, potem kładzie na nich jedno i drugie 
na krzyżl i przeżegnawszy ich, odchodzi ze wszystkimi. Odtąd też 
godła te przestają już funkcjonować. Zamykają ich, a drużba śpie
wa: 

322 
Oj , dobranoc, ale nie każdemu, 
ino panu młodemu i młodej. 

Idą weselnicy do izby. Drużba wtedy czym prędzej leci naprzód 
do izby i wylókakuje na piec, i krzyczy, i jojka (wyrz •ka: ojoj!), 
że go brzuch boli, że rozwali ten piec, bo mu chleba nie zgotował 
i bar!-lzczu nie spiek(ł). I bierze siekierkę, i pokazuje nią, jak daleko 
będzie piec rąbał. A moca na to: "Daj spokój, nie rąbaj, cóż b dzie
my 1·obić, jak nam piec 1·ozwalisz ?" Drużba: "No to cóż chcesz, 
lo sobie kt1pcie, żebym wam nie rozwalił". Matka albo kto daje mu 
4 dukaty i wódkę (tj. 4· centy i litkup). Wtedy odstępuj~, leci prz d 
muzykę, śpiewa i hula, a starosta do wszystkich: "Idźcie i wy wszys· 
cy spać"- a gazdyni tymczasem gotuje jedzenie. Po kilku godzi
nach wracają do rolodych i wyp1·owadzają ich z muzyką: "Oj dob1-y 
dzień, sam-panu młodemu"- itd. Wtedy ona bierze konewkę i a ma 
leci z nią po wodę, której 11aczerpawszy od razu pełną, przyno i 
i posta,~i na tole, przykryje ją chustką czy rąbkiem (rantuchem). 
Wtedy chłopiec (jej brat) zdejmuje jej but z nogi i wyjmuje z ni go 
kilka grajcaró"~>V, które ona tam już voprzednio dla niego wlożyła. 
Drużba bierze matkę i ojca i sadza na ławce: 

Oj , dzień dobry, dzief1 dobry, 
ak nie każdemu, 

oj, sam-panu ojcu, 
co je w tym [domu]. 

1 [Tj. łaskę i fahnę.] 

323 
[Oj , dzień dobry, dzień dobry 
ale nie każdPmu, 
oj, smn-]paui matce, 
[eo je w tym domu]. 
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Oj, dzień dobry, dzień dobry, 
jak się to tu majesz, 
wyjmyj tot6 dukateńko, 
szo w kieszeni xnajesz. 

A oni wyjmują kilka grajcarów i rzucają mu na talerz, który on 
trzyma w ręku, dla muzyki. Potem sadzą stryka i strynę (po parze) 
na tę ławkę i znów cło nich [drużba] śpiewa dzień dobry, i upomina 
się o tego dukata. Po nich wszy tkich starszych, nareszcie państwa 
młodych sadza i śpiewem upomina się. Gdy już uzbie1·ał pełen 

talerz od wszystkich, zsypuje te pieniądze muzyce do skrzypców 
i basu lub im prosto do rąk oddaje. A muzyka odbiera to, dziękuje 
i całemu kłania się towarzystwu. 

Potem idzie młody z drużbą do jej rodziców, ażeby powtórnie 
prosić ich o przyjście w przydanych. Ci się znów wymawiają, że dla 
różnych powodów przyjść nie mogą, wreszcie zobaczą. Znaczy ta wy
mó' ka, że przyjdą, tylko w ograniczon j liczbie, tj. oboje rodzice, 
moca i kilka osób z l'Otlziny; gdyby bowiem przyl'Zekli urzędowo, to 
musieliby znów całe wesele, które u nich ftmkcjonowało, przyprowa
dzić, co v.ymagałoby znów z ich strony wzajemności, tj. gościny 
obfitej w ich domu po kilku dniach, czego się już dziś unika, lubo 
i tuk jakieś przyjęcie być musi, by i druga połowa korowaja została 
spożyta. Jak wL·óci młody z drużbą, wtedy mają być poczepiny. 
Starosta p1·owadzi młodych za stół i sadza obok siebie w kącie 

(on po prawej, ona po lewej stronie, a przy niej swaszka). Starosta 
mówi: "Czas już nam poczepić mlod<!"· Przypojski wtedy (brat h1b 
bliski swojak) wyskakuje na stół i nakrywa młodą kapeluchem swoim, 
wołając: "Nie dam!" Starosta: "Coś ty za jeden?" Przypoj ski: "To 
moja jest, ja nie dam, ja Lo mył, ja to czesal, ja temu rybki łapał, 
[hu]dowałem1 , aby to rosło, jakie Lo śliczHc ma włoski" - itd. 
Starosta: " o, jakże będzie?" On: "Jak chcecie, to se kupcie".-
" o i cóż chcesz?"- "Pietnaście dukatów".- "0, to dużo, dam ci 
lO".- "Za mało, iclźcie i kupcie sobie takie za to".- "No, niech , 
będzie 12 i litkup, już niech cię jasny piorun ... " I daje mu 12 centów 
i kieliszek wódki. Przypojski J?ije wódkę, bierze pieniądze i ucieka, 

l [Wyraz 8łobo czytelny.] 
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ho go wszyscy chcą złapać, jako niespokojnego, drużba go goni 
z siekierką. Swaszki śpiewają: 

324 

Prodał brat sestryciu, 
niech ji zne w huzyciu1• 

Wtedy przypojski drugi idzie z gospodarskim mocą do komory 
(ho ma klucz od skrzyni, którą przJ'Viózł) i otwierają skrzynię, 

wyjmują z niej przywiezioną połowę korowaja, dwoje chleba, ser, 
garnuszek pszenicy i rąbek, chustkę, chomełkę i czepiec - i to 
wszystko przynoszą do izby, i kładą na stół przed młodych. 

Wtenczas bierze ją pan młody na kolana, a swaszka hiel'Ze czepiec, 
chomełkę, chustkę i rąbek, zdejmuje z młodej wstążki i wianek, 
zaczyna ją czesać, a potem wkłada na jej głowę chomelkę i czepiec, 
a młoda chwyta ów czepiec i rzuca go przed lub na piec, a gdy go 
złapie ktoś i odda swaszce, ta wkłada go po raz drugi, a młoda znów 
go rzuca na muzykę; dopiero gdy po raz trzeci swaszka włoży jej 
czepiec na głowę, ona go l'zuca na głowę pana młodego, z której 
zdejmuje go już wtedy swaszka, włoży spokojnie na młódki głowę, 
a na [czepiec] zwija chustkę i zadzieje l'ąbkiem, który jej }Hzeciągnie 
popod mmiony i p1·zez pas. Swaszka: "Panie ojcze i pani matko, 
i wszyscy przyjaciele, cy podoba wam się nasza robota, c ni?" 
A "wszyscy: "Podoba". Młódka idzie wtedy na izbę do ojca i matki, 
a potem do swas7.ki, kłania im się i dziękuje, całując w ręce. Swaszkn 
wtedy chwyta za ga1·nek z pszenicą i biorąc do garści po trochu, 
rzuca nią (sieje) na całą izbę, a parobki- nadstawiając kapelusza
i dziewczęta, i kto chce, chwytają tę pszenicę. Gdy już siać prze ta· 
nie, dziewczęta i chłopcy rachują, ile ziarnek złapa1i, i cieszą się, 

jeżeli do pm·y, bo to dobra wróżba rychłego małżeńst'"a. Wtedy 
swaszka woła w imieniu młodej matkę i ojca i daje im do gal"Ści 
9 łokci 1)łótna (matce 4 a ojcn 5), co się zowie balec płótna. 

Potem woła brata i bratowQ, siostrę jego (z mężem, gdy go ma), 
gazdynię, co jeść gotuje, gospodarskiego mocę i rodzinę młodego 
i daje im po chu tee {l łokieć). Swaszka potem daje w jej imienin 
wstążki różnego koloru (po łokciowi [!], a swaszce i pod waszce 

l niech ją całuje w ... 
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po .dwa łokcie, a młodszym i muzyce po l/2 łokcia), wołając ich 
po imieniu i rozdając do garści. Potem marszałek lub starosta 
siada za stół i bierze przyniesioną połowę korowaja, i kraje go na 
tyle części, ile jest osób, woła ich i po kawałku rozdaje każdemu 
do garści, zabierając po dan;e1 na białą cm·kie'v. Po czym bierze 
te dwa chleby i sery (noszące nazwę stólniki), drużba podaje, 11a 

!'!tolc położy chustkę swoją, a on mu do chustki kraje; drużba częstuje 
znowu tym wszystkieh parobkó"\\ i dziewki- nie proszonych
jako dar od ~>iebie. Po czym weselnicy siadają za· stół, wezwani 
przez starostę, i jedzą wieczerzę, co się jednak zowie zwykle śniada
nie, a młodzież idzie w taniec na bojsko . Ale wtedy przychodzą 
i przydany: 

325 

Rozpyraj, swaLu, chatu 
i nowyi siny, 
żeby sobi prydnuy sity. 

A jak już wejdą i są za stołem, i piją, to swaszka prydańska: 
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Wyjdy, Kasiu, z k()motojku 
prywytaty prydnnof\ki. 

Wtedy młodzi przyjdą z komory albo z hojska i kłaniają się 

wszystkim do nóg, a ci wszyscy przyelany witają ich, dając po parę 
grajcarów. Młodzięta wtedy z przydanymi razem [siedzą) za stołem. 
A drudr.y młodzi zaba"\>\iają się aż do rana na hojsl u przy muzyce. 

W dzie1i następny lub w pa1·ę dni hywa gościna u nJClziców młódki, 
na której tipożywa Hię dmga połowa korowaja, która [to ucztaJ 
dawniej bywała bardzo obfitą, d~iś zaś ograniczo11ą jest dla uniknie
nia znacznyeh wydatków, jakie za sobą pociąga. 

Skrzypce, gdy jadą na wesołe, g1·ają: 

327 

Będziem jedli, hędziem pili, 
będziemy się weselili. 

l [Wytnz słaho czytelny.J 
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A bas odpowiada: 

Jak Bóg do! Jak Bóg da! 

Po weselu, które nie bardzo było obfite, grały flkrz pce: 

Ni my jedli, ni my pili, 
ani my się w es cHI i. 

A bas odpowiada: 

Mówił ja! Mówił ja! 

Czasz) n 

Drużka, idąc z młódką po chatach po błogosławieństwo, niesie 
jeszcze worek, w który wkłada dary, tj. przędziwo. Ona szyje lub 
kupuje <lla młodego koszulę. 

328 

Nasza druzka - organista 
siadła na psa: Hetta, wista! 
Nie mogła sc wypowiedzić, 
jak to dobre na psu sicdzić 
jest! 

Pieśni weselne z Czaszyna 

Drużba (jak po swaszkę): 

329 

11 SU'O- J J Sli'H- SlKJ, dil, 'PO- dl - JU SI(' Id ->ki , 

Jak 1111 11~ d n" Iw- rt - IL'OJ -ki, da, 1u 1!1 

Oj, ja u swojej swaszki, 
da, spodij u sic łaski; 
jak mi ne dasz horiwojki, 
da, to ty pibju flaszki. 

p1- hj11 fiu - szkt. 
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Czaszyn 

Na weselu (opliszczyny u niej) dziewki sproszone śpiewają młódce 
w wiliję ślubu. Ona ich pozasadza za stół i daje im sera, chleba 
(lecz one wieńca nie wiją). 

330 

Po- sa - dzi - la JU - blo - nen - kę w je - sie - ni, 

juz Sle mo- ju ja - bło - nen - ka 

Posadziła jabloneńkę w jesieni, 
już sie moja jabloue1l.ka zieleni. 

Rośnij, rośnij, jabłonctlko, wysoko, 
rozwijaj się, moje serdt>ńko, szeroko. 

zoe - Ie - ni. 

Urod:Zże 1ni, jabłon(eń)ko, jahko albo dwie, 
jedno będzie tatusiowi, dmgie mnie. 

[Posadzila jabłoncńkę w j~sieni, 
już sic moja jahłone11ka zi leni.) 

[Rośnij, rośnij, jubłoneńko, wysoko. 
rozwijaj się, moje serdeńko, szeroko.] 

[ rodźże mi, jablon(eń)ko, jabko ·albo dwie, 
jedno będzie) matunejee, drugie mnie. 

[Posadziła jabłoneńkę w je8ieni, 
już sie moja johlone1ika ziclcui.] 

(Holln.ij, rośnij, jnblone(\ko, wyRoko, 
rozwijaj się, moje serdeńko, szeroko.) 

[ rotlźże mi, jablon(ef1)ko, jubko albo dwie, 
jeduo będzie) bratu, [drugie mnie]. 

330. [W t. 4 jest ponadto trzecia wersja mrlodyezna c2 a1 g1 (dwie sz' nnstki, 
ćwiartka).) 
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[Posadziła jabloncrLkę w jesieni, 
już sie moja jabloncńka zieleni.] 

[Rośnij, rośnij, jabłoneńko, wysoko, 
rozwijaj się, moje serdeńko, szeroko.] 

[Urodzże mi, jabłon(eń)ko, jubko albo dwie, 
jedno będzie] siostrze, (drugie mnie]. 

[Posndziłu jabłoneitkę w jesieni, 
już się moja jabłoneńka ziel ni.] 

[Rośnij, rośnij, jabloneńko, wysoko, 
rozwijaj się, moje serdeńko, szeroko.] 

[ rodzże mi, jnbłon(eń)ko, jabko albo dwie, 
jedno będzie] Jasieniowi albo mnie. 

Czaozyn 

U niej na oplis~czy:nach: 

331 
Zcjdy, Bożejko, z neba, 
bo nam tie nyski treba, 
i Biżnja Maty, 
wesiln zuczynnly, 
wesila za zynaty, 
w tym clomu ho mnty. 

Swaszki jej u niej (wieczór): 

Hej, jak 

332 

so-ue.f-ko zej- de za 

Hej, jak sonejko zejdo 
i za horonku zajde, 
[hej], jak Marysia hmrel, 
już sic taka ne najde. 

ho- roń -ku l.UJ - de, 

332. [Melodia niekomplelna; zapis Kolberga z pewt1ością nie oddaje wiet·nie 
przebiegu melodii- jesl on raczej przybliżonym szkicem.] 

1 hmrc - urm·ze 
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333 

~ ~ 
Mo-ja Ha - ni a nie lo - ka, ne dam ja ji za dla - ka , 

p p p Jl l J J J l j~p J J l l l l 
a dam ja Ji ta T11m -cla, bu - de z n e - J kw11·- I!J • Cl8. 

nad ho 

Moja Hania nie taka, 
ne dum ja ji za diaka, 
n dam jn ji za Tymcial, 
hude z ncj kwytycia. 

334 

ru- lll!J, W!J - be - raj sit> 

j:Już misin<'zck nad l10ramy:j, 
wyheraj się, Maryś, z nami. 

j:Oj, cy z 1u1my, cy nc z namy:J, 
u z nusl!lomy bojarami. 

niego po oczepinach: 

335 

mi- sin - czek 
r.-. 

z n n - nu . 

Hf'J , In lo - li p1a - szen - ku u • •~ po po - lu . 

na ua - nw - !l ~la rv sl!'n - ke 

Hej, ];Hali plaszenkowie po polu, 
Jlaganiali Mm·yRit>nke do domu. 

t [Zapi~ niewyraźny; może: "Symcia".) 

do cło mu 

l 
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Hej, do domu, Mar[ysieńko], do domu, 
nie zadawaj serduszeńka nikomu. 

A choćby ja ncradeńka, to muszę, 
kochała ja matusieńke jak duszę. 

Hej, latali (plaszenkowic po polu, 
naganiali Marysienke do domu]. 

[Hej, do domu, Marysieńko, do domu. 
nie zadawaj sc-rduszeńka nikomu.] 

[A choćby ja ncraclcńka, to muszę, 
kochała ja] tatusieńka jak (duszęj. 

Hej, latali (ptasz nkowic po polu, 
naganiali Marysienke do domu]. 

[Hej, do domu, Marysieńko, do domu, 
nic zadawaj sercluszeiib.u nikomu.] 

[A choćby ja neraclcńka, lo muszę, 
kochała ja] braciszejka [jak duszę]. 

Hej, latali [ptaszenkowie po polu, 
naganiali Marysienkc do domu]. 

[Hej, do domu, Marysieńko, do domu, 
nic zadawaj scrduszcńka nikomu.] 

[A choćby ja neradeńka, to muszę, 
kochała jaJ siostruncjk[ę jak duszę]. 

Wesele V1 

Tarnawa 

Parobek chcący się żenić wyszukuje sobie chłopa ożenionego, 
prosząc go na starostę, daje JmJ kwartę wódki, aby poszedł do tej, 
z którą się chce żenić. 'l'en przyszedłszy \vila wszystkich, po czym 

1 [Rkp. nieznanego autora, zatytułowany "Wesele w Tnrnawie", poprawiony 
uzupełniony przez Kolberga.] 
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pyta rodzicó"\\, czy wydadzą ją, a potem jej, czy chce pójść za niego. 
Jeżeli odpowiedz przychylna, każepodaćkieliszek i napiją się wszyscy; 
ona upije trochę, a resztę wylewa do góry. Na drugi dzień ojcowie 
narzeczonych biorą po kurze, idą do księdza i dają mu ją, prosząc 
o zapowiedzi. 

Za tydzień odbywają się z al ot y: Pan młody bierze ze sobą chłopów 
(razem sześciu) i udaje się do niej, a ukłoniwszy się ojcu i matce, 
stawiają cztery garnce wódki, domowi zaś stawiają jedzenie, podając 
najprzód pierogi, potem kapustę, kaszę, ser, masło, chleb i barszcz. 

Pan młody daje staroście na talerz guldena lub więcej na czepiec, 
"\\raz z huską lub obarzankami, które to [starosta] podaje pannie 
młodej, mówiąc: "Pan młody prosi o przyjęcie podarunku i ja 
proszę''. 

Po zalotach prosi pan młody kogoś na drużbę i wraz z tym drużbą 
hodzi po wsi i kłania się tym, których ma prosić na swatów (trzech), 
chorążego, marszałka i drużkQ. 

Okliszczyny1• Dniom przed weselom, wieczorem, gdy goście wc· 
selni [są] sproszeni, przypt·owadza pan młody wraz z drużbą muzykę 
do swego domu, a ilntżba dozwala się (prosi o pozwolenie ) u rodzi
ców: "Panie ojcze i pani matko, i szytkie przyjaciele, czy pozwa
lacie w tym dornie wesele zaczynać?" A oni odpowiadają: "Tak, poz
walamy". To zapytanie powtarza 3 razy, po czym mówi do muzyki: 
"Graj, muzyka"- i zaczynają tańczyć. 

Potem idą do starosty, marsznlka, chorążego, swatów, a potem 
do swaszki, gdzie ubierają korowaj, a zabrawszy wszystkich po 
drodze, iilą do panny młodej. Tu, stanąwszy pod ok?ami, śpiewają: 

336 
Dobranoc, dobranoc, 
ale nic każdemu, 
tylko lej pannic, 
co siedzi w tym domu. 

Po czym wchodzą do chałupy, gdzie siedzą dziewki za stołom 
jedząc i śpiewając. Następnie idą W!!zyscy na boisko tańczyć, co 
trwa do północy; po tańcu wracają do chałupy, gdzie przybyłym 
dają jeść. 

1 [Kolberg dopisał: "czy opliszczyny" .] 
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Na drugi dzień wiją wianki u tego z narzeczonych, które mieszka 
niżej, w tym celu, aby te wianki szły wyżej. Jeżeli pan młody mieszka 
niżej, to zabrawszy drużbę i muzykę, idzie on z nimi grać wszy tkim 
jak dnia poprzedniego, a zabrawszy ich do siebie, traktuje tam 
jadłem i napitkiem, po czym idą do niej z wiankami, a wziąwszy 
ją i drużkę jej z sobą, grając i śpiewając idą do ślubu. 

Po ślubie idą do niej, gdzie jedzą dwa obiady: jeden wieczór, 
a drugi rano, tańcząc całą noc. Rano pakują w skrzynię poduszki 
i chusty, przędziwo, parę garncy zboża i inne rzeczy, a osobno 
w garnuszek sypią trochę pszenicy jarej, co niesie swaszka. 

Gdy przyjdą do pana młodego, chodzą naokoło stołu, a swa zka 
tę pszenicę rozrzuca (sieje) po izbie. Swaszka wraz z drużbą kładą 
się spać, a gdy tak poleżą chwilę, powstają, a na to miejsce kładą 
młodych, przeżegnają ich i wychodzą wszyscy (odegrawszy im na 
dobranoc) na boisko, gdzie tańczą do dnia. 

Grają im na dzień dobry, a gdy wstaną, idzie panJJa młoda po 
wodę, a przyniósłszy kropi nią wszystkich. Przez cały dzień tańczą, 
a wieczorem następuje poczepienie i swaszka pyta się: "Panic ojcze, 
pani matko i wszyscy przyjaciele, czy pozwalacie z tej panny kobietę 
zrobić?" Odpowiadają: "Pozwalamy!" Jeden z chłopów, co niósł 

skrzynię (są to jej krewni), włazi za stół, a nakrywając głowę panny 
młodej kapeluszem, bierze ją za koskę (warkocz), a przechwalając 
jej włosy: "Jakie śliczne, jakie łaclne, jakie długie" itp. - mówi 
dalej: "Ja to mył, czesał, chował, plótł" -i każe następnie panu 
młodemu, aby zapłacił za tę koskę (pan młody daje parę centów). 
Wtedy swaszki uczesują ją i zaczepiają, śpiewając: 

337 

Nie czuhaj, swaszkn, diuczu, 
bo ją boli holiuczn. 
A jak ne czubaty, 
koły czas poczepinty ? 

Po zaczepieniu pyta się swa zka 3 razy: "Panie ojcze, pani matko 
i wszyscy przyjaciele, czy podoba się wam moja robota?" Mówią, 
że się podoba. Następnie rozdziela swaszka wstążki dla wszystkich 
obecnych, a następnie halce (płótno cienkie, które panna młoda 
kupuje) na rąbek dla jego matki, a na koszulę dla ojca. Starosta 

25 - Sanockie-Krośnieńskie 
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zaś kraje korowaj na kawałki i zwołuje wszystkich do stołu. Ci 
rzucają pieniądze na talerz, mówiąc: "Na biało-cerkiew" - a sta~ 

rosta daje każdemu kieliszek wódki i tańcują do rana. Wtedy przy· 
chodzą swojaki jej (przydaneńki) do chałupy męża na gościnę, 
śpiewając: 

338 

Wyjdź, Mar.ysiul, z komoreńki, 
przywitaj przydaneńki. 

Ona wyjdzie, ukłoni się i daje jeść. Po czym tańczą do następnego 
rana. 

Wesele VI2 

Leszczowa te 

Gody weselne suto tu u włościan były i !:!ą obchodzone. I dzisiaj 
jeszcze, jak dawniej, funkcjonują obrani na ten cel urzędnicy 

weselni, mianowicie u młodego dwaj starostowie, tj. starosta właś
ciwy i drugi, zwany niekiedy marszałka (czasem z laską), dwie 
starościny, czyli swachy, swaszki i dmżba (kawaler z pałeczką 
lub siekierką). U młodej również dwaj starostowie, dwie swachy 
i druhna (dziewka). Obok tego tu i tam muzyka, tj. po dwóch 
grajków. Starostowie są to ludzie stateczni, podobnież i swachy, 
zwykle starostów tych żony. Urzędują także i bojary: są to weselnicy 
i towarzysze młodego, pod tą nazwą czynnie występujący dopiero 
po ślubie, gdy idą wraz z nim do młodej; ci funkcjonują jedynie 
aż do jej zawicia, po którym to obrzędzie służba ich jako takich 
ustaje, lubo wesela nie opuszczają. 

Zwiady o przychylność dziewki, swaty (oświadczyny) jak i zręko~ 
winy odbywają się w dni mięsne, tj. we wtorek lub we czwartek, 

1 po imieniu [noszonym przez pannę młodą) 
2 [Opis wesela VI drukowany jest według czystopisu (teka 3197 k. 28- 33), 

stanowiącego znacznic poszerzoną wersję zapis6w terenowych t teka 3197 k. 24- 27), 
nazywanych elalej "brudnopisem", oraz innych notatek (o korowaju - w tece 
3196 k. 30). W przypisach podaje się nicliczne fragmenty lub warianty brudno
pisu, kt6rc nie weszły do poszerzonej wersji czystopiśmiennej. Melodie natomiast 
publikuje się według zapis6w terenowych.] 
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a rzadziej w sobotę, i to w nocy, zwykle nad samym świtaniem. 
Wówczas, jak i w następnych dniach, częste też bywają napomknie
nia o przyszłym gospodarstwie młodych i zwykłe o wiano (posag) 
umowy i targi, a czasem i zatargi. 

We czwartek, na parę dni przed rozpoczęciem wesela, młody przy
syła młodej przez swatów w darze obwarzanki nawleczone na długiej 
tasiemce cze1·wonej, harasówce (którą ona później, w poniedziałek, 
przypnie do czepca). Podając ten dar mówią swaty: "Mołodyj prosyt 
na toj małyj darunok, pryjmy za najbilszy". Ona w zamian daje 
swatom dla młodego koszulę ze wstążką pod szyją (w którą ten się 
później ubierze do ślubu). 

W sobotę przedślubną raM, gdy młodzi mają iść do spowiedzi, 
składają każde w swojej chacie pokłon swym rodzicom. Mołod'ec, 
rzadziej tuknieziem nazywany, składa go upadłszy najprzód do nóg 
ojcu; całuje go w nogi, potem (podnosząc się) w kolana, w ręce, 
w oblicze; czyni to po trzykroć, prosząc o błogosławieństwo, i otrzy
muje je. Potem tak samo kłania się matce. Wraca następnie do ojca 
i do matki, powtarzając te ukłony i prośbę. W reszcie czyni to i po 
raz trzeci, skutkiem czego wypadnie mu złożyć ukłonów 3 X 9 = 271 • 

Po pokłonach swaszka jego przypina mu do czapki (w zimie) albo ka
pelusza (w lecie), na wie1·zch, małą szczyptę barwinku. Matka zaś 
daje białą chusteczkę, którą (wiszącą) trzyma on odtąd w prawej 
ręce przez pałeczkę. Tak przystrojony wychodzi on z chaty poprze
dzony przez starostę, trzymającego bochenek chleba, i przez postępu
jącego za tymże drużbę z chustką w ręku i pałeczką lub siekierką, 
którą - wychodząc - robi znak krzyża w progu. 

W tym porządku idą do cerkwi, gdzie nadchodzi od siebie i młoda 
z drużką. Po spowiedzi, komunii i rp.odlitwie młodych oddala się 
starosta, a molodce z drużbą poczynają chodzić po wsi z zaprosina
mi na wesele i [prośbą] o błogosławie:ństwo. 

Gdy drużba, a za nim młody wejdą do izby, mówi drużba do go· 
spodarzy: "Daj Boże dobryj deń waszeci; prosyt pan mołodyj o bła
hosłoweństwo raz i druhy, i trety"- co już i za zapt·osiny służy. 
Pod ten czas kłania im się młody po trzykroć <lo nóg, całuje ich 
w nogi i w twarz. Oni zaś na przemowę tę odpowiadając: "Niej was 

1 [Tak w rkp., zamiast: 2 X 9 = 18.] 
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Pan Boh błahosłowyt!"1 - dają zarazem poznać, iż i na wesele 
przyjdą. Odchodząc obaj młodzie:ń.cy kłaniają się, mówiąc: "Buwajte 
zdorowy, waszeci2!"- i śpieszą do dalszych chat. 

Czasami jednak zapraszają wyraźnie: "Bud'te łaskawi na wesila!" 
Miejscami wszakże, zwłaszcza u bliskich młodego krewnych, nim 
odejdą, ugoszczeni jeszcze są przekąską i napitkiem. 

'I'aż sama ceremonija odbywa się także i u na1·zeczonej i takież 
Aame mają miejsce i pochody. I tu także mołodycia, nickiedy knie
hynią zwana, oddaje wszystkie wyżej wspomniane liczne pokłony 
swoim rodzicom, prosząc ich o błogosławie:ń.stwo. Rozplata jej war· 
kocz i czesze rozpuszczone włosy chłopczyk lub brat mały, za co 
odbiera od niej parę grajcarów; czasami w braku chłopca czyni 
to mała siostrzyczka lub krewna, za wynagrodzeniem wstążki. 

Po błogosławielistwie otrzymuje młoda od matki białą chusteczkę, 
którą trzyma odtąd w ręku, a drużka przypina jej do stroiku3 na 
głowie bukiecik lub gałązkę małą (na 5 cm) barwinku. Starosta 
(marszałka) młodej, zrobiwszy laską swą na pTogu drzwi znak krzy· 
ża św., wyprowadza z domu młodą i drużkę i wiedzie je do cerkwi 
(gdzie spotykają i młodego) na spowiedź, komunię, mszę św. i mod
litwę za umarłych z rodziny (parastas). Następnie, podobnie jak pan 
młody z drużbą, chodzi także i młoda z drużką po wsi, po chatach 

1 [W brudnopisie: "blaLosłowlyt".l 
2 (W brudnopisie: "Wnszeti".] 
3 Stroik jest to rodzaj czółka z papieru (lub tektury) zwiniętego, w kółko 

uklejony. (Mn] 8- 10 cm wysokości [i] 25-30 cm długości (wkoło głowy). Czasnmi 
zdobny (jest] w parę blaszek szychu srebrnego. Obszyty jest cały w trzy rzędy 
jedwabnymi wstążkami drobno karbowanymi, barwy fiołkowej, amarantowej 
i lila (z brzegami różowymi, karmazynowymi, białymi, żółtymi). Przytwierdzony 
doń pęk tnkiohźe wstąźek, przowaźnie atoli różowych i karmazynowych, spada 
z tylu na plecy. Młoda ma na sobie na białej lub jasnej spódnicy żupanek, zwykle 
granatowy (sukienny), [sięgający] po kolana, z wywiniętym szeroko kolnierzem. 
N a szyi parę sznurów korali i paciorków bialych, w ręku biała chusteczka. Tak 
samo ubraną jest i drużka, lecz ta nosi jeszcze pod pachą po parze powumu, 
przędziwa, udzielanego w darze clla młodej przy błogosławieństwach (a które to 
dary rozpoczęła matka, dając dwa powisma, tu czasami kukiełki zwane). Gdyby 
ktoś dał tylko jedno powismo, to drużka wyszedłszy odrzuci takowe jako niepa
rzystc, więc nieszczęśliwe; toż samo, gdy dostanie trzy powisma, odrzuci z nich 
jedno. Prócz tego ma [jeszcze z sob11 drużka podczas zaprosin) kobiałkę, do której 
składa otrzymywane w darze jaja. 
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prosząc ludzi na wesele i o błogosławieństwo. Chodząc tak po zapro
sinach, starają się obie pary o to, aby się nic spotkać z sobą w jednej 
i tej samej chacie. Wyjść także z chaty powinni tymi samymi drzwia
mi, którędy weszli. Gdy się obie pary spotkają w drodze, to tylko 
powitają się wzajem: "Daj Boże dohryj deń!" - i każda para idzie 
w swoją stronę. A pochód ton trwa niekiedy aż do późnego wieczora 
Jub nocy. 

W chacie młodego. Tymczasom zaczynają się chodzić do jego 
rodziców weselni goście. Około godziny S lub 6 z południa nadchodzą 
dwaj starostowie i dwie swaszki i powitawszy gospodarzy wraz 
z innymi gośćmi, siadają za stół, na którym leży zawsze po parę 
bochenków chleba, ser i stoi flaszka z wódką i kieliszek. Tu bawią 
się rozmową i popijając gorzałkę, czekają na powrót młodego z drużbą 
z wędrówki po wsi. Gdy takowi przybędą (czasami dopiero około 
północy), powitają gości zwykłym: "Daj Boże dohryj deń waszeci!" 
Wtedy starosty i swaszki proszą rodziców o hłogosławieii.s two: 

"PEmie ojcze i pani matko, prosymo o hłahosłowenstwo, raz i drnhyj 1, 

i trety". A rodzice: "Niej was B oh hłahosłowyt !" 

339 

Bla - ho - .to - WIJ llo - że 

ma 1)1 , 

Blahoslow) Boże 
i otcc, i mUL) , 

wesila zarzynaty, 
we~ila zoczynuty. 

o łt'C , 

339. [Nad melodiłt dopisek: "lwontyr:llycha" zapewne nazwisko informatorki. 
Poniżej uwnga: "Jak się zaczyna WC8Pie w sobotę tu niej i u niego)". \! t. 3197 
nu k. 28 drugi, poprawiony przt'z Kolberga zupis tej melodii , o kRztałcie prawie 
identycznym z mel. 3"10.] 

1 [W hntdnopisie: "druhyj raz".l 
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340 

~- -ł *= 1"':'1 ::i ;l -i ił~~ J@lfLJl JIJgjd?PIP~~pl 
Mo-w~t ba - tej - ko, mo- wut , mo - wur ba- tej - ko, ~o-wyt : ,. n ~ ) l l J l p p75 l ~ ~ g ~ l n l li 

Niej wus 1\()h hla - ho - siu - UJ)lt , niej was lloh hla - ho - sio - wvt. 

Mowliat batejka\ mowl'at: 
Nej was Boh blahosłowyt2 • 

Mowyt wsia rodina, mowyt: 
Nej was Boh blahosłowyt. 

Na znak starosty bierze drużba z pieca dużą nieckę (korytko 
v. lcorytcy) z ciastem z mąki żyLniej, które już swaszki rozczyniły 
na korowaj i postawiły na piecu, by rosło, trzyma ją nad głową 
i obróciwRzy się w koło, slawia przed swachami, a wtedy one za
czynają je miesić: 

341 
Błahosłowy Boże 

i otec, i maty, 
l :korowaj zmniszat y3 : l· 

Upominają się o pokrzepienie wódką: 

342 
Zob. met, nr 337 

I:Swachy korowaj mi siat:l , 
j-aż sic poduszyly', 
chużbojka zazyTajc, 
lyczejko 6hterajc. 

340. [W rkp. są różnice między tekstem podpisanym pod melodią u zapisem 
kolumnowym. Drugi zapis tej melodii na k. 26.] 

1 lub: matejka [W lll'udnopisie: "batejko" oTaz "marnejka". Pod nutami pozosta· 
wiono weTsję z zapisu terenowego ze względu na zgodność tekstu i melodii.) 

2 [W łJTudnopisie następuje w tym miejscu: "i świataja , prPczystaja Malinojka 
BiżajH".] 

3 [Znak repetycji tylko w brudnopisie. Tutaj też ciąg dalszy: "Mowlat batejko , 
mowlat: Nej was Bih błahosłowyt".] 

4 poduszyly - spociły [w brudnopisie: "poduszyły"] 
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Gdy ciasto na korowaj zamiesiły, wkładają je do dojnicy, prze
wracają z dójnicą na łopatę, stroją go fig1ikami z ciasta pszennego, 
jajem surowym smarują, i kiedy mają go wsadzić do pieca (przy 
którym to wsadzaniu kłania mu się młody trzykrotnie, z muzyką 
przed piecem, żeby korowaj wyrósł), śpiewają kohictyl: 

343 

Swa -chy ko - ro - waj ro blat, swa- chy ko-ro - waj 

ro - blat, zo - lo - to w n c - ho tlro -hiat, 

pr!J - SIJ - p u - jut 

.3 

je- je)- kn- m!J smo - ru 

!:Swachy korowaj roblot:!, 
zoloto w neho drobiat, 
szafranom prysypujut 
i jejejkamy smarujut2 • 

Wsadzając korowaj do pieca: 

34.4 

Korowajowe tisto 
jichalo czerez misto; 
pytuje sic dor.ożejki 

do krasnoji M a ryscjki~. 

sza - fra -nom 

jut. 

1 [W bruduopisie dodana jest w tym nuejscu uwaga:l .I ak wyjm11 ci oRlo z dzieży, 
wyrabiając korowaj, wzywa starosto matkę o blogoslawieństwo: "Pnnie ojcze, 
pani matko, prosymo o blal1oslnwen~two raz, dru.l1y i treti rnz". A matko: "Niaj 
was Bili błohoslnwyt raz, drul1y i trel i". 

2 [W brudnopisie niewielkie różnice, minuowieie odpowiednio: ,.robiat". ,.zloJoto", 
"siafranom", "jejejknmy vel jejejcinmy".J 

3 lub: Knsunejki 
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Korowaj pozostaje półtory lub dwie godziny w piecu. Po czym 
obie swaszki wyjmują go z pieca (a przy wyjęciu kłania mu się 

znów młody po trzykroć) na łopatę, położą na płachcie na ziemi 
i chodząc około niego, śpiewają: 

345 

Oj. 1\oh unm dni, ko- ro-11 aj SI!' u - dal jak dcń na Wc-
l':\ 

• l11k - do'ń , jak hi -Ie bł - Ie - s ej - ko. jak jo-sne so- ni - czej - ko . 

Oj, Boh nam dnł, 

kotowaj sic ndal 
jak dćń no Wełykdćń, 
jak h ile biłcsejko1 , 

jak jasne souiczejko. 

A inni goście dośpiewują, hańbiąc niby lo pieCZ)"VO s waszkom: 

346 
Na pi. cen sern 1a2 l eży t, 
w horu nohamy derżyt. 
J-a swachy sie zadywyly3, 

la-j korownj p1:ypalyly. 

N a co im swaszki odśpiewują: 

347 
w~zytko z warny nepruwdojka , 
laka wasza bcsidojka. 

Korowaj4 jest Lo duży (wielkości rzeszotaó) bochen żywi (dawniej 
bywał nickiedy i j~c:~.mienny), nie solony, zdobny na wierzchu w roz-

315. [Drugi zupis tej melodii (brulion) na k . 26.J 

1 bile hilcscjko - hiałe hialeczko 
2 sern la - sarna 
a lub: popyty 
4 [W opisie korowuja (z leki 3196 k. 30) znajduje się uwaga:] Drużka bierze 

[korowaj] 1111 głowę i skacze z nim, i do komory schowa, po czym wTuca do tańca . 
5 IW opisie z teki 3196 k. 30: "rzeszuta, nickiedy koła od woza".] 
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maite wyroby z ciasta pszennego (figlyki). Są to wałeczki, którymi 
korowaj naokoło okręcą, a nadto inne, które zwiną w kółko, na 
cal w średnicy1 • 

Ubierając go w niedzielę do dnia, wsadzają w śr-odek rosochaty 
patyczek (stojaczek) o trzech gałązkach (obwiniętych dastcm. 
pszennym), na których powtykane ą jabłka; prócz Lego zdobią go 
gęsto w barwinek, kłosy owsa i parę kogucich piór2• Drużba, pod
niósłszy korowaj z ziemi, kJadzi.e go sobie na głowę, Lj. trzyma 
ponad głową, nie opierając o harwinek na kapeluszu, obraca ię 

z nim trzy razy w koło i wynosi go do komory, a za nimi idzie muzyka, 
swaszki i starostowie. 

W komorze piją wódk i po pólgodzinnym tam pobycie wracają 
do izby, bawią się, tańczą i zasiadają- czasami uade dniem do
piero - z gośćmi do obiadu. 

Nadmienimy tu, iż okremę (oprócz) korowaja pieką jeszcze mni j
sze korowajczyki p1·zeznaczone na podanmki oraz mnóstwo drob
nych bułek, zwanych husky (z żytniej mąki). 

W chacie młodej. Podobnie jak do młodego, schodzą ie i clo 
chaty rodziców młodej zaproszeni przez nią i drużkę goście, podczas 
gdy obiedwie zapraszają dalej po wsi aż do nocy. Więc nad wie
czorem przychodzą i tll dwaj starostowie, dwie swaszki i inni ht
dzie i povijając gorzałk~h czekają na powrót młodej. Po czym lia

stępuje taż sama ceremonia błogosławieństwa rodzicielskiego, co 
i u młodego, przy śpiewie: "Blahosłowy Boże i otec, i maty"- itd. 
Swaszki zabierają ię do piecz nia korowaja, zwan go n niej nastol· 

1 (Tu w rkp. mule, odręczne rystmki figlików.] 
2 Inny [informntor] się wyrazi!: Utkwione są w korowuju trzy gohJzki widlaste 

na stopę długie, tj. o trzech wielioch samorodnych, z drzewu jnblkowt>go, zr słod] iej 
joblotu tiul> z braku tycJ,że z wierzby), okręcone ci ostem, n brane w borwinrk i owi •s. 
F'igłylci u kładoją się na wierzch n korowoju w trzy rzędy, coraz to mniejsze kn środ
kowi jego. 

[W innym rękopisie Kolbergu, z lokulizacjq: "Leszczowute, Scrcdnica", zuajdnje 
się wśr6d pieśni powszechnych odosobniona uwugu:J Korowaj jego mu nu sobie 
stojaczki pól łokcia (wysokie), z wierzby, jcd n w ~rodku o 3 ramionoch (odno
gach), o po bokach z l O i więcej stojaczków mniejszych, o 2 odnogach. Jej nastił
nik nic ma stojac-.k6w. [W opisie z Leki 3196 k. 30 czytamy: l Pr6cz tego Hą utkwione 
w korowaju trzy stojaczki, czyli gałt,zki widlaste (nu stopę dlugic) o trzech widłach 
samorodnych, okręcone ciastem i ustrojone w harwinek i kulinę. 
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nikiem (nastilnyk), który jest mniejszym cokolwiek od korowaja 
młodego, czasami jednak bywa równej wielkości1 . Ma ku środkowi 
4 jaja wpięte w krzyż, lecz nie ma na środku stojaczka, lubo zresztą 
tak samo, a nawet i suciej, jest przystrojony w figlylci, w kalinę 
(jagody) i barwinek. 

s,vaszki śpiewają: 
348 

Zal mi, soncc, na tebe, 
żcs prihrilo na menc. 

Rozumu-stc mene nó nawczyly, 
ód sebe w:iddalily, 

żal rni, batejko, ne tcbe, 
że mne widdajesz ód sebc. 

naucziat mene lude, 
wam, batejko, żal bude. 

Robiąc figłyki swaszki śpiewają do drużki: 

349 
Plasze druże;ka, plaszc2, 

nosit horiłku w flasze; 
my widte3 nc pidemo, 
poky ji nc wopjemo; 
my swachy narobieni, 
na horiłku nauczeni.4 

Przy wyjęciu nastilnyka z pieca p1·zez swaszki kłania mu się 

młoda po trzykroć (podobnie jak to czyni młody u siebie). Potem 
kładą go na płachcie na ziemi, skąd podnosi go brat młodej lub 
bliski krewny i trzymając w ręku (nie zaś na głowie jak u młodego), 
obmca się z nim w kółko i odnosi do komory w asystencji starostów 
i swaszek. 

U młodej wiją także swaszki nad ranem wience ślubne dla obojga 
młodych; są one uwite gęsto z barwinku, w który powkładają 4 głów· 
ki czosnku. Zachęcają do wicia: 

350 
A w neclilejku rano 
morc sic rozyhralo, 
bołon.ijko zalało, 

barwinoczok zabra lo6 • 

1 [W opiMic z trki 3196 k. 30:] J orowaj młodej, czyli nastilnik, jest równej 
wielkości. 

2 plusze- włóczy się, [tańczy; w brudnopisie: "włóczy się po domu"l 
a widtt~- stąd 

' [W brudnopisie odpowiednio: "nosyt", "wypjcmo", "narobieni".] 
6 lub: na dwori fala upala, barwinoczok zabrała 

• 
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Żuryt sic Kasiunejka, 
że ne maje winojka1 • 

Tiszyt jeji Wasiunejko: 

Ne żury sic, Kasiunejko, 
maju ja dwa talary byti, 
knplu ja ty winojky wyti, 
jeden bnde tobi, a druhyj bucle m'ni. 

351 

Deż moje starszy bratia, 
starszi wid menc, 
stawtc ich pered mene; 
piszln ich w czyste pole 
po stado woronoje2 • 

Stado moje woronoje3, 

wodeptaj ziela moje'. 

352 

\:Wije sic winojko hładko:\ 
jak czerwoneje jabko. 
Hladko, diwojko, hładko 
jak czerwoneje jabko. 

3!'\3 

\:Jak-eśmo winci wyły:\, 
mid, horiłku pyly. 
Jak-eśmo dowywały, 

mid, l1oriłku prolywały. 

354. 

We Lwowi wiń y wyły, 
w Pcremyszli rna16waly, 
w naszym domu darówaly. 

l lub: Żuryt sie Kasiunejka, z czoho vinojko wyti. 
2 stado koui 
a [W brudnopisie pl'Zy tym wierszu znak repetycji.] 
4 na wianek 
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Około godziny 6 lub 7 z rana (w niedzielę) przychodzą do młodej 
weselnicy z domu mołodca, mianowicie sam młody i 8-10 jego ludzi 
(mężczyzn) z muzyką, a z nimi niekiedy i ojciec jego. Stanąwszy 
przed chatą pod jej oknem, zasyłają powitanie: "Dzień dobry do 
pani młodej!"- na co otrzymują z chaty odpowiedź: "Dzień 

dobry do pana młodego!" Tak do trzech razy. Po czym muzyka jego 
gra na dworzu na dobry-dzień, jej zaś muzyka odgrywa na to w izbie 
i gościjego wpn zczają do izby. Gdy takowi po przywitaniu zwykłym 
za iedli (młody obok młodej, przeprowadzouy przez chustkę i stół 

przez starostę, który potem siada obok nich), swaszki jej śpiewają: 

355 

. 
- a l tJ F'J\ l F 

za- kw11 - lfl fi - jn - ł<>j - kt 

>ewm- że te - l>f' W a - ""' - nej - ko dol - ho 

Kra -sun -ja 

Oj, zakwyly fijalojki w hiłyj kwit, 
czom-żc tehe, Wasiunejko, dołho nil1? 

Cy jA tohi koszulejku nc vszyła, 
cy ja to b i, molodejka, ne myła? 

Cy tebc 1u porlarunky ne dojszly, 
cy ja ty2, mołodejka, nc w myszly? 

356 

Ka -su - n ta, kra _,nn- ja dt - woj - ka 

kwit , 

nit? 

355. M«.>l. zob. Pokuci~ rz. I [DW< K 1'. 29J nr 109 s. 227, nr l 57 s. 256, nr 181 
s. 268. 

356. [Dntgi zapis uj melodii na k. 26.] 

l nit- nie ma 
2 lub: tobi 



397 

m ne- di - lu ra - no ' wsra - la . Oj, msra - la, 

=f n~ P 1; w 1 ~ ~ r 1 J1 J 
oj, w sra- la, wsra -la. czo- 1[1 - rp św i cz' wsu 

Krasnaja Kasunia, krnsnaja diwojka 
w ncdilu rano wstała. 
Oj , wstała, wstała, oj, wstała, wstała\ 
czotyry świcz' wsukala. 

I:Pry pirszy ś wiczy:l 
żoltu kisojku wczesala. 
I:Pry druhyj świczy : l 

odziniejko na sie brała. 

I:Pry tretyj świczy:l 
batejkowy sie kła11iala. 
I:Pry czetwerty świczy:l 
pid bożyj posah stała2 • 

ll J 
IUSI8 • la , 
r.\ 

l J l 
- l-a - la. 

Starosta domowy, za stołem siedząc, daje nowo przybyłym po· 
darunki w imieniu młod j. Podarunek taki (tj. chustkę białą płó
cienną) położy on na talerz przed nim na stole postawiony, obok 
którego stoi kieliszek z wódką, i wzywa każdego po imieniu, dodając: 
"Proszu waszeci na podarunok, na mały, pryjmijte za najhilszy3". 

Kto wezwany, zbliża się, odbiera swoją chustkę, pije wódkę i dzię
kując odchodzi. Rozpoczyna się jednak to rozdawnictwo od mło· 
dego siedzącego przy młodej, któremu daje on dwie sztuki, tj. od 
niej chustkę do pasa i od matki drugą do ręki (czyli ręczuik). młodej 

[daje] drugi ręcznik i zwiąże ich tak, ż się oboje za te ręczniki 
trzymają. Często bowiem chusteczki hiałe miano ręczników ott·zy
mują. 

Swaszki śpiewają: 

l lub: Do schid sonejka, do schid sonejka 
2 pid bo żyj posah - przy ołtarzu 
a [W brudnopisie: "za największy".] 
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357 

Ne somływa ja biiła, 
rucznyki-ml narobyła, 
starostowe pryzdobyła. 

Swaszki rozczesują włosy młodej i wkładają jej wianek na stroik 
ze wstążkami (tj. otoczą go nim, p1·zyszywając), młodemu zaś przy
szywają go na wierzch kapelusza i śpiewają: 

358 

Blnhoiiłowy Boż 

i otee, i maty, 
winojky pryszywaty. 

Potcm wyłażą goście zza stołu, drużba bowiem woła już do p o klo
n u. Staje on na środku izby pod tramem, czyli belką Śl"Odkową, w miej .. 
sen, gdzie na niej jest krzyż wycięty nożykiem lub wypalony
przy śpiewie swaszek: 

359 
Zob. meJ. nr 343 

Stań, drużba, nn kłndynu, 
zawołaj na rodynu: 
Schodzij sic, rodynojko, 
do stołu, do osłonu, 
do nyskoho pokłonu. 

360 
Zob. ruel. nr 343 

Hrajtc, muzyki, rizko, 
kłaniaj sic, Kasiu, nysko 
i witcju, j matynojey 
i wszytkij rodynojcy. 

359. [W brudnopisie nad tekstem uwaga:] Jak do ślubu mają iść. 
:160. (W brudnopisie nnd tekstem uwaga:] Jak się zbierają do pokłonu przed 

Hlnbcm. 

1 . [\V brudnopisie: "rucznykiw-m" .] 
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361 

Pa -duj. pa -daj, Ro - stli - nej ko su- w o - jou 'la - z u -

- lej - kou pe - red '"'" - jou ma - 11 

Padaj, padaj, Kasunejko. 
padaj, padaj, Kasunejko, 
pered swoim batejkom, 
pered swojou matinojku. 

Padaj, diwojko, padaj, 
u Boha dolejke żadaj, 
i u Swiatoji Preczystoj.i, 
i u Matinojky Bożoji; 
bo wóna dołejke maje, 
wsim diwojkrun rozdaje. 

362 

110) 

Po-krr-no .je ,de -re - wej -ko 

po- kir -na -ja - SI U - IH~) - h B de 

Pokimoje dorewcjko - kalynka, 
poki1:11aja Kas.iunejka - dćtynku. 

ho u . 

I!Jll - 1-a. 

361. [Na k. 29 znajduje się czystopis tej melodii. Tekst pieśni w czystopisie 
różni się od zapisu terenowego. Pod nutami zachowano wersję zapisu terenowego 
ze względu na zgodność tekstu i melodii.) 

362. [Na karcie rkp. powyżej melodii znajduje się późniejszy zapis Kolbergu, 
w którym usilowal on nagiąć rytm melodii do metrum parzystego: 

.] 
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Pokirno sic batejkowyl klaniaje, 
słozejkamy peredojky2 wm.ywaje. 

Starosta bierze oboje młodych zza stołu i przez stół ich na chustce 
(tj. trzymających się za chustki) przeprowadza; na stole trzy razy 
się z nimi obróci w kółko, potem ich zsadza przez ławkę i znów po 
trzykroć obróci się z nimi na izbie; po czym przyprowadzi ich przed 
rodziców, siedzących na środku izby na ławie przykrytej kożuchem 
wełną do góry wywróconym (osłon), i przemawia do nich, aby 
dzieciom tym byli łaskawi, by im odpuścili wszystkie winy, by im 
nie pamiętali wyrządzonych krzywd, że idą do boskiej przysięgi 

itp. Rodzice trzymają po bochenku chleba na kolanach; a wtedy 
młody przystępuje i chwyta ojca, a potem matkę za nogi, całując je 
a oni mówią trzy razy: " iaj was Boh błahosłowyt" - tym chlebem 
dotykają jego ramion. A za .nim podobnież przystępuje i całuje ich 
młoda, którą tak samo błogosławią chlebem. Swaszki śpiewają: 

363 

Nasza matinojko, wutko3, 

wyprawl'aj że nas pn1dko, 
k' winczaju4, k' posahowy, 
ku dobremu rozumowy. 

Slub. Gdy wychodzą z chaty, drużba, stojąc blisko progu, trzyma 
nade drzwiami paJeczkQ lub siekierkę, którą trzy razy machając 
i stukając o odrzwia, zrobił poprzednio znak krzyża św. od góry 
tlo dotu w otwartych drzwiach, i dopiero pod tą siekierką (lub pod 
laską) przechodzą weselnicy. Gdy starosta wyprowadzi ich [młodą 
parę) i weselników (prócz rodziców) na chustce z chaty do ślubu, 
swa hy śpiewają: 

l lub: matinojcy 
2 lub: niżejky 
3 wutko - gąsko 

364 

J:Podywy si za mnou, mutko:J, 
cy ubrała ja sie l1ładko. 
J-a u b raJU\ i n czesana 
pid Dożyj posah stała. 

" [Zapis niewyraźny, słabo czytelny.] 
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Kobiety na to (niby to od matki) odśpiewują 

365 

Jiładko , diwojko, hładko 
jako czerwone jabko. 

W drodze do cerkwi: 

366 

Ny ma jegomości doma , 
pojichał wi (!] Lwowa 
kluczy kupowaty, 
cerkow widmykaty, 
molodiatam ślub dawaty. 

Zaraz po ślubie , wyszedłszy z cerkwi, młoda dzieli się z młodym 
kawałkiem (caluszką) chleba, który jej dała matka na wychodnym 
wraz z błogosławieństwem, dodawszy kawałek cukru lub odrobinę
miodu. Gdy wyjdą z cerkwi, okryją swaszki tak wianek jej jak i je
go chustką białą, którą zawiążą u niego w tyle na kapeluszu, u niej 
zaś na głowie, chroniąc wianki te od zaczarowania. Wierzą 
bowiem, że gdyby ktoś choćby jeden tylko listek barwinkn z wieńca 
uszczknął (osobliwie razem z czosnkiem) i zakopał takowy czy to 
pod progiem, czy na brzegu potoku, przez który mają przechodzić 
lub do którego obmyć się pózniej pójdą, to małżeństwo to roze1·wie 
się i nowo zaślubieni ani godziny żyć z sobą nie będą, ale każde 
z nich obojga w inną pójdzie stronę. Chustka ta pozostaje zwykle 
na głowie aż do zdjęcia wianka1 . 

Po ślubie idą do księdza, do dworu2 i do karczmy do Żyda. Do 
dworu i do księdza przynoszą korowaje mniejsze (żytnie) od młodego 
i młodej; pierwszy ma na sobie z ciasta stojaczkę o 2 od11ogach, 
z barwinkiem, drugi przystrojony je t w jagody kaliny i barwinek. 
Jeśli karczma j~st bliżej niż dwór, to najprzód idą do karczmy, 
tu się czas dłuższy bawią i hulają (młody siedzi tu przy młodej)~ 

l Zwyczaj ten w Leszczowatern zarl10wywany bywa dopiero od kilkunastu lat, 
\11.bo w górach jest on od dawna po siolach praktykowany. 

2 W Leszczowatem, gdy od ślubu przyjdą młodzi z korowajnmi {od niego i od 
niej) i muzyką do dworu, dziedzic wyprawia im parogodzinną zabawę. Obdarowani 
i ugoszczeni, udają się stąd dopiero do karczmy. 

26 - Sanockie-Krośnieńskie 
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a potem, wstąpiwszy z korowajem do dworu, rozłączają się młodzi, 
idąc każde z nich ze swymi weselnikami do własnego domu. Sam 
tylko drużba, wierny młodego dotąd towarzysz, który zapraszał 
także i jej gości do karczmy, idzie z młodą (niby to na to, żeby ją 
pilnował, by nie uciekła) i czeka u niej na jego przybycie. 

Gdy tedy młody już nad wieczorem ze swymi gośćmi przyjdzie 
z ka1·czmy do swego domu, śpiewają swaszki: 

367 

Raduj sie, matienojko, 
wziało ho ślub detiatojko, 
jak jedno, tak i druhojr, 
ju:iJ to ne wasze1 oboje. 

Toż samo śpiewają u niej i za przybyciem młodej do swojej matki, 
lecz tu jeszcze dodają: 

368 

I:Ilotnj, matko, zawoja:!, 
już diwojka ne twoja, 
yno toho pana, 
szo z nym litubojko brała. 

Rodzice ich przywitają i posadzą za stół, gdzie zjedzą obiad 
(mniejszy, tj. kapustę, kaszę, barszcz), po czym młody z towarzy
szami wybiera się od siebie do młodej. Idą po nią wszyscy p1·ócz 
rodziców, prowadzeni (on na chustce) przez starostę i muzykę. 
Biorą także z sobą korowaj jego. Niesie go zwykle, trzymając nad 
głową, jeden z bojarów. Gdy przyjdą pode drzwi jej chałupy, zastają 
takowe zamknięt , więc śpiewają: 

369 

Pustyte nas do chaty, 
buderno si dobiiwaty; 
doroha dałekaju, 
niczcjka n6 wydnoja. 

A z chałupy odzywają się weselnicy jej, niby to broniący dom 
od napaści: 

1 lub: twoje 
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370 

Stij, ziatiu, za worota1 

w zelenyji paporoti: 
meJ na tie w:iter wije, 
niej ty lyczko rumienije. 

Tamci pode drzwiami chałupy znów się proszą: 

371 

l )1 J l p r l p l 

Jl J l l J l p r 
A - b6 nas p u - sti- te, a - bo nam o -rwo - ri - te, 

ho nos s lo - roj- ka w by - la , sw-bu na nos po - mo - CZ!J - la . 

Abo nas pustite, 
abo nam otworite, 
bo nas słotojka wbyła, 
szuby na nas pomoczyła. 

Szuby naszy ne po tomu: 
po dukatn czerwonomu. 

Z chalupy znów się odzywają: 

W o zera la ]i asiunejka 
za stilnym wokienojkom, 
usmotryła W asiunejka, 
zawołała na batejka: 

372 

M.6j batejko, duszejkó, 
schowajże mńc, schowaj 
za żeliznoje dwery, 
za tysow6je stiny. 

\Vstroczyt sic Wa~iunejko 
dwery rozrubaty, 
a stiny rozwalaty, 
sobi Kasiunin wzi.aty. 

371. [Drugi (zredagowany przez Kolberga) zapis tej melodii na k. 30.] 

l (Tu następuje dopisek Kolberga: "( - ty)", prawdopodobnie zamiast: "lub: 
woroty".] 

26° 



Inni w chałupie: 

A ci na dworzu: 
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373 

Zachodyt do nas Lytwa, 
bude tu z namy bytwa. 
Budcmo my sie byty, 
Kasiunejku boronyty. 

374 

Do nas, Kasunejku, do nas, 
bude ty u nas haraz(d), 
uyć nc budesz robyła, 
a yno ładni(e) chodyła1 • 

Wreszcie gospodarz drzwi otwiera i wpuszcza ich, a oni śpiewają: 

375 

Rozpyclmj, swatlt, chatu 
i nowyji siny, 
czej by s6 bojary siły. 

dy weszli, a jej drużba odebrany przed sienią od hojara korowaj 
młodego położył przed starostów, witają ich i chcą za stół posadzić, 
al , dwaj bracia młodej ]uh ich zastępcy (zwani propijcy), siedzący 
obok niej za stołem, nic dają im przystąpić, jeno walą na wszystkie 
strony kijami, dopóki młody im się nie opłaci i nie wytarguje od nich 
warkocza młodej. Młoda zaś przykłoni tymczasem głowę i położy 
ją na dwa chleby, p1·zed nią leżące na stole, położone na sobie i prze
wiązane na krzyż pasmem przędziwa (powismem), a swaszki przy
kryją jej głowę chustl ą2. 

Bracia, hrouiący p1·zystępn, śpiewają: 

376 

Nc vstupymo sic z kulka, 
trrba nam daty dukat; 
dukata czerwonoho 
wid pana mołodoho. 

1 (W brudnopisie: "ino ładne chodyła".] 
1 [\V brudnopisie dodatkowa uwaga:] "Wi nice młodego jest na kapeluszu 

(na wierzchu)". 
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Jej swaszki dogadują tym braciom przyśpiewując: 

377 
Ne daj sic, bratsiu, zrndyty, 
ne za hrisz1 sestru kupyty, 
ne za dwa hodówaty, 
ne za try strawówaty2

, 

ne za sztćry odziwaty. 

Wreszcie swaszki jego udzielą braciom tym darunek (kilka szóstek 
wrażonych do bułek lub husek), a wtedy następuje zgoda, bracia-pro
pijcy ustępują miejsca nowo przybyłym i puszczają ich za stół przy 
śpiewie jej swaszek: 

378 

Prodnv brat scstrn tuł16 3 , 

j-a sam z za stoht vsun6l4 • 

Wtedy młody, przysiadłszy się do młodej, chce jej spuszczoną 
głowę od stolu oderwać, zrywa jej chustkę i gdy ona mu się broni, 
bije ją swoją chustką, tak że swaszki się za nią ujmują i śpiewają: 

379 

J rszczcś się o nią5 nie starał, 
a jużeś ją u karał. 

Wreszcie podniesie on jej głowę i w usta pocałuje. A wtenczas 
jego swaszki śpiewają:' 

380 
Jak s6 kraśni bojary siły, 
aż sic sliny zajaśniły. 

Po czym swaszki te, usadowiwszy się, odzywają się: 

l hrisz- grosz 

381 
Dajtc, ne dojte jil'lty, 
dajte, ne dajte pyty, 

2 strawówaty - strawę dawać, żywić 

a tuńó - tanio 
' vsunół ~ uciekł 
6 o nią ~ o jej bliższe względy 
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yno nam dajte odpoezyty. 
Bo my lude zdorożcni, 
doroha dalekaja, 
niczejka ne w'ydnaja. 

Gdy wszyscy zasiądą, starosta bierze się do krajania przymes10-
nego korowaja, a staro ta młodszy (niekiedy, lubo rzadko już 

dziś nazywany marszałka) rozdaje go po kawałku każdemu na tale
rzu. Po obdzieleniu nim gości i widzów ci ostatni, jako na wesele 
nie zaproszeni, odchodzą, dziękując panu staroście, obojgu młodym, 
i całej kompanii1• Potem podają obiad większy (barszcz, rosół, 

juszka, czyli polewka z krwi z pieprzem, mięso, kapusta z mięsem, 
makaron z mięsem, kasza jęczmienna, jagły lub ryż- itp.). Przed
tem atoli śpiewają: 

382 

Zachodżajut nas wisty, 
chotiat nam daty jisty: 
kurojku peczenoju, 
juszcjku perczenoju. 
Syp perce na papercc, 
dawaj kurku 11a tarelec; 
niej wóna sic nć kokocze, 
bojarym sie jisty chocze; 
wczera szcze po świcti.e hrebla, 
a dnyska sic w pccu pekla. 

Przy rozdawaniu potraw chodzi po izbie stereź (stróż) albo domator; 
jest to gospodarz weselny, na cały czas wesela uproszony, który wciąż 
gości zachęca i prosi: "Moji mili goście, radzi sobie bądźcie" -by 
jedli i pili. Gdy przyniosą kapustę, wtedy jej rodzice dają kawał 
płótna (5-6 łokci) staroście młodego dla doręczenia tego daru jego 
(tu nieobecnym) rodzicom; dar ten odbiera z ich rąk najpierw 
stereż i później przy wyjściu oddaje go staroście. Swaszki przyśpie
wują: 

1 Okruchy i spód owego korowaja zabiera drużba, zawija w chustkę, idzie z tym 
i Riada na piet', skąd resztki te rozdaje dzieciom umiejącym pacierz (którego ich 
8lucha), gdy inne wydrzeć mu usilują z tych łakoci, ile się da. Scena ta i takież 
lu1łasy powtorzają się późni j i przy obdzieleniu nastilnyka u młodej. 
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383 

Maty syna hodówała, 
balciu sic spocliwała, 
malówany kolasojci 
na biłej poduszejci. 
Maty syna hodówała, 
wsc mu sie radówała: 
Rosty, synojku, rosty, 
prywezesz mi ncwistu, 
a newistojka bałcć, 
połoteńci kawałeć; 

hudc sie nym zawywaty, 
ncwistojku szanówaty. 

Po jedzeniu śpiewają: 

384 

W s r ań-mo, ho - sroj- k!J , dia -kuj -'# )lj l l )l p l l l J 
mo llos-po- du Bo- hu 

ilp )jj J 
za chwa - lu, l los- po- du Bo -hu, hos - po - da - rr - WIJ, 

r.-. r.-. 

hos-po-du - noj-ci ku - cha - roJ -t za wszć-rki . po- że - rki. 

Szczo nam hu - lo na po ju, IUSZ!Jl - ko nam 

bli - lo rnid UJ)} - no. Wstań- mo h os -toj-ky, 
r."\ 

dia-knj - mo Ho> po - dn Ho - hu 1.6 chwa-lu. 

384. [Na k. 30 znajduje się czystopis tej samej melodii, zawierający drobne 
zmiany redakcyjne Kolberga.] 



1 lub: chłibojki 
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\\ st11IHno, host.ojky, diakujmo 
Tiuspodu Bobu za chwału, 
Hospodu Bohu, hospodarewy. 
l10spodynojci i kucharojci 
za wszctki pożetki. 

Sz(cz)o nam billo n~poju, 
wszytko nam hi.iło miel, wyno. 
\X'stańmo, hostojky, diakujmo 
.lłospodu Bobu za chwalu. 

Szczo nam biiło chlihiwia1, 

wszytko nam buło pszcnycznc. 
\V stań mo itd. 

Szezo [nam bUło] zo strawy, 
fwszytko nam biiloJ z przyprawy. 
(\Vstaiuno itd.] 

Szczo num hilło kurojkć, 
wszylko nam hlilo pcrcz('no. 
[X stańmo itd.] 

Szo nam biilo tnrcli, 
\\szytko nam lJi\lo toczeny. 
[\X stni'tmo itd.J 

Szo num biiło lyżojky(w) , 

wszytko num buło cynow 2• 

(Wstaitmfl itd.] 

S:w num hillo mysojky(w). 
wszytko num hiilo fajansy. 
(\\ ~taiuno itd.] 

Szo nam hu! o obruse("' ), 
w~zytko nam hiilo rhreszcziate3

• 

[W taluno itr\.] 

2 rw bmdnnpisie obok tej zwrotki uwaga :J jcdzt) jednak drew.niunymi. 
3 eltr('~zcziat(' - krzyżo\\rt robota, (na krzyż) tkane 
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Szo (nam biiło] napoju, 
[wszytko nam biiło] mid, wyuol, 
[\Vstańmo itd.) 

Szczo (nam biilo] mnrmnl'ejka, 
[wszytko naml hUh1 pałc11aja hm·iłkn . 

[Wsta(lmo itcl.] 

385 

1 P r 
Oj, szczoi nam bu- lo sro - loj - ko, wsze- rko nam 

bu- lo l!J so - 111e. Wstań-mok .. ] 

Oj, szczoż nam buło stołojku, 
wszetko nam bulo tysowe. 
\Vstańmo ... 

Po obiedzie przystQpują do pokłonu, podobnie jak to miało 
miejsce przed ślubem. Drużba woła do trzech razy, uderzając sic
kiorką o żerdź nad pie em lub łóżkiem (hrie.dktt), a za nim s' aszki: 

386 

Schodżoj sie, rodyna, do stołu, 

do stołu, do osłonu, 
do nyskoho pokłonu. 

Starosta jak wówczas, tak i teraz przez chustkę i przez stół (przy
kryty niekiedy obrusem) 1nowadzi oboje młodych; na stole obróci 
się trzy razy z nimi w kółko, znijdzie, okręci się tak samo i na izbie 
i stawia ich przed jej rodzicami. Rodzice błogosławią 1 zegnają 

chlebem, a swaszki śpiewają pieśni podane pod nr (360, 361, 362]. 

385. [Jest to wariant poprzedniej melodii (m 38tf,), pocl10dzący od innego in
formatora.] 

l lub: szafran i pywo 
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Zawicie. Następnie wychodzą wszyscy prócz jej rodziców i sta
rostów około północy z jej domu, a za nimi idą dwaj propijcy (owi 
bracia jej lub krewni, którzy ją sprzedali) i niosą tłomoki z jej 
rzeczami, jako to: pościel, 4 prześcieradła, ubranie, chusty i stroje 
do zawicia potrzebne. 
Drużba niesie jej korowaj, czyli nastilnyk, i owe dwa chleby przę

dziwem związane, na których ona opierała głowę. Zdarza się jednak, 
że czynności tej dopełnia jej drużka zamiast drużby, jeśli się jeszcze 
z młodą nie pożegnała, a wtedy drużba niesie tylko owe dwa chleby. 
Gdy mają wyjść z chaty, swaszki jego śpiewają: 

387 

Zbyraj sic, .K.asiunitt, z namy, 
zbyraj-że aię, zbyraj, 
chustojky sobie zwywaj 
do nowoj.i szkatulojkó1, 

rlo czudżoji matinojke. 

Z namy, dicwojko, z numy, 
na mylcjkoho sla1ie2, 

już sany3 nawcrncni, 
już woły zaprieżeni. 

Jej zaś swaszki odśpiewują: 

388 

Ne chody tam, Kasiunejko, 
tam hory wysokyi, 
tam ludy ne dohryi. 

n to znów jego swaszki: 

l (lub: szkatułojkjo 
2 sła:ńe -posłanie 
3 sany - sanki 

389 

Do nas, 1 asiunejko, do nas, 
bude ty u nos haraz(d); 
nycz ne bndesz robyłu, 
bndesz ładnie chodyła. 
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