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,.RU CZER O. A" O KARA KOLBERGA 

I 

Dwutom1m a ctnografic:wa mono~rafia regionalna Ruś Czent·ona 

jr t j •dny m z najct•nnicj zyrh orrniw "iclkicrro planu W) da,Hticzego 
O. Kolheraa. ' zup lnia i pogłębia wydan' przez niego luh przygo· 
l 1m au e (a '\)dane przez na. tęprÓ'\ '\ latach później zych) mono
grafie z pogranicza oh. zarów rtnicznie polskich i małoru kich t, 
a także wiąże ię 'ciśle z zapoczątkowaną przezeń monografią et
nograficzną dal zych grup 'h chodnioslowiań kieh2• Współcześnie 

'Htrto (ć dzieła podnosi fakt, że dot)C:.:y ono • ' I _,\ieczneao życia 
i kultury ludu wiej kiego na obszarz1· o ·adnictwa. ck pansji i wpł)
wów kulturowych bratnich narodów. Je t 'dęc, podobnie jak Ru .~ 

J.' arpacka i inn jego monografie, koniecznym dopełnieniem -.zeroko 
pojętej problematyki etnograficznej .. "IX w. 

Po tanowicni e opracowania etnografii Ru. i Czen~om•j JHm ziąl 

Kolberg około 1861 r., być może po odbyciu swej picn" ·zcj po
dróży w okolice L m oka. Przemyśla i Lwowa3• Już w planie wydaw-

1 Pokurie. Obraz etnograficzny r1. 1- l\, Krak.tiw 188~ - 1889, D Ok T. :!9-
3~. rorla\\-Powml 196:! - 1963 ; Lubelskie et. I- II, l' raków 1883 1884, 
D'\ 'OK T. 16- 17, V. roclaw- Pozn.ui 1962; Chelnukie cz. I - II, Krnków1890-
1891, D OK 'l'. 3 : ~-34, Wroclnw - Pozuań 196·1; Pr:emJskie, Kraków 1891, 
D'\ 'OK T. 35, Wrocław-Poznnń 196~; Wo/y,i, Krnk6w 1907, DWOK T. 36, 
'\ ' rorła" Po;~.na•i 1964; TarlWlvlki&--Rreszou· kie, D Oh. T. ~8 rocław - Poz

nań 1967; Rufi Karpacka c z. I- 11, D OK r. s ~ -5 5, v; roclnw - Pozna.U 1970-
1971; anocki Kro 'nieli&kie cz. I III, JH ·o T. 19-51, ~ roclaw- Pozoa•i 
1972- 1974. 

1 Materialy do etnografii lowian, t. l Iaterialy do etnografii lowian tf chad

nich (Podole, Wolyń i inne regiony Ukraiuy, Ho ja), DWOK T. 58, w przygoto
waniu do druku. 

• Zob. ze tawienin kierunków podróży Kolberga w: Kore&pondencja O&kara Kol

berga cz. I (D\~ OK T. 64) "· • XIII • XVII i cz. III (DWOK T. 66) . 705-706. 
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niczym z 1864 r., pow tałyru po dwóch podróżach badawczych na 
Ruti Czerwoną, autor zaznacza: "Obok opi u tnograficznrgo ludu 
pol kiego, nie zaniedbałem przy po obności zebrać (i po iadam 
w tece mojej) mnóstwo pieśni i notat tyczących się ludu ruskirgo 
(w Galicji), łowackiego (w W ęgrze~:h), morawskiego i cze kiego" 1 • 

dalej: "Celem pracy tej będzie rzetelne, ja ne i dokładne prted
stawienie przedmiotu czy faktu, więc czysta nauka i dlatego wy
łączonym z niego zostanie wszy tko, co tylko zdaje się trącić poli
tyką lub tendencyjnością, w przekonaniu, że tym tylko sposobem 
obudzi ono zaufanie badaczy i przyniesie istotny dla nauki pożytek 2 ". 

Dość wcześnie, bo już w 1865 r. otrzymał Kolberg zaproszenie 
do współpracy ze strony Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego 
w Petersburgu, ale z zaproszenia tego nie skorzystał 3 • 

Cztery lata później w swym memoriale wydawniczym z 1869 r. 
skierowanym za pośrednictwem dyrektora Zakładu arodowego 
im. Ossolińskich we Lwowie, Augusta Bielowskiego, do kuratora 
Zakładu, Jerzego Lubomirskiego, w celu uzyskania pomocy finan
sowej na druk tomów dotyczących Rusi, Kolberg określił dokładnic 

plan wydania monografii oraz podał aktualny stan materiałów 

w tekach i stopień przygotowania ich do druku: [l] "Materiały 
w wielkiej liczbie zebrane, nad którymi pracuję obecnie w ten 
sposób, aby w krótkim czasie mieścić się mogły wśród tych, które 

1 Korespondencja O&kara Kolberga cz. I (DWOK T. 64) list 86. 
1 Tamże s. 101. 
• Prof. Władimir Łamański, przewodniczący "·yd:tialu Etnografii Ce~tlr•kie

go RosyjFk.it'go Towarzy twa Geograficznego w Peter•burgu, kt1!re w 1865 r . 
nadało Kolbergowi tytuł członka-kort''pondenta Towarzy>twa, zwTócił Fil: nastfpu
jąco do Kolberga w liście z dnia 27 maja 1865 r.: "Darząc sympatią Pań,ką dzia
łalność, poświęconą tak bli. kiej i pokrewnej nam narodowości, i w dowód . za
cunku dla pożytecznych prac Pań. kich, ważnych dla calrj !owiań zczyzny, 
Wydział tnografii zaliczył a~, zanowny Panie, w pol'zl't członków w'półpra

cowników Ce. ar kiego Ro. yjskiego Towarzy twa Gt>o~raficznt'"'O i Rada jedno
głośnie zatwierdziła propozycj~: Wydziału. ląc Panu przy tej okazji pozdro
wienia, pozwalam obie proFić Pana w imieniu całe~?;o Wydziału o udo tępuien.ir 
nam od cza u do czasu różnych artykułów i materiałów". Kolberg -jak wspom
niano- nie podjął w półpracy z Towarzystwem. Zwracał ię natomia't kilka
krotnie, lecz bezFkuteczn.ie, o pomoc finan•ową w realizacji badań i prac wydaw
n.iczych. Kore5pondencja O&kara Kolberga cz. I (D'> OK T. 61) li. ty 97, 98, 103-107, 
109, 128. 
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pod literą b oznaczyłem [tj. wśród opracowanych i prawie gotowych 
do druku] ... : seria 17. Ruś Czerwona (Złoczowskie, Brzeżańskie; 

będą może dwie części ... )". (2] "Materiały w znacznej wprawdzie 
nagromadzone liczbie, ale którym nie dostaje wielu jeszcze szcze
gółów, a osobliwie rysunków i muzyki ... : seria 49. Ruś Czerwona 

( amhorskie, Stryjskie, Bojki ... )". (3] "Materiały w malej dotąd 
zebrane liczbie; lubo z niektórych okolic posiadam ich więcej, 

z innych mniej, mam nadzieję, że z czasem braki te uzupełnią się 

w taki sposób, że złoży się z nich treść ... : seria 59. Ruś Czerwona 

(Przemyskie, Lwowskie, Żółkiewskie ... )". Kolberg dodał w końcu, 
że "porządek w zystkich serii w miarę nowych nabytków, dopeł
nień i opracowania, ciągłej ulegać będzie zmianie"1• Realizacja 
planu wydania tej 3-tomowej monografii napotykała jednak na 
rozliczne trudności, głównie natury finansowej, o czym świadczy 
dalsza obfita korespondencja Kolberga2• 

W 1873 r. zwracając się o poparcie do innego (niestety, niezna
ne"O nam) mecena a, Kolberg wyszczególnił Ruś Czerwoną w swym 
planie następująco: l) ")fateriały w brulionie wprawdzie jeszcze 
pozostające, ale w takiej pełni i tak uporządkowane, że przedmiot 
ich dostateczny już do opracowania prowincji dostarczy żywioł: ... 
Ruś Czerwona (ode Lwowa, Złoczowa). Tomów dwa". 2) "Materiały 
w notatkach mniej i więcej obfitych zebrane i cząstkowo jedynie 
opracowane. Tu należą: ... Bojki ... ". Dla braku skutecznych popar
cia środków [ ... ] całe to wydawnictwo postępuje bardzo powoli"3 • 

W lutym 1879 r., po 7-krotnym już pobycie na Rusi Czerwonej, 
pisał Kolberg: "Cieszy mnie wszakże, że i moje zbiory przydać się 

1 Korupondencja Oskara Kolberga et. I (DWOK T. 64) list 210 z dnia 15 marca 
1869 r. 

1 Zob. Korupondencja Oskara Kolberga cz. 1- 111 (DWOK T. 6·i-66) listy 
227,232,450, 1347, 1348, 1351, 1355, 1356, 1357, 1382 i in. 

• Korupondenrja Oskara Kolberga cz. l (DWOK T. 64) list 300 z dnia lO lutego 
1873 r. W liście do nieznanego adre ata, bez daty i miejscowości (rkp. Bib!. PA'{ 
2185 t. 4 k. 380), pochodzącym prawdopodobnie z 1873 r., Kolberg omawia także 
wartość por6wnawczą swych material6w: .,. ie mniej~ze zasoby material6w 
po~iadam z Ru~i Czerwonej i innych części kraju; ze Zloczow~kiego i Przemyskie
go mogą one jeszcze w roku bieżącym być do druku podane. Por6wnanie np. 
szczeg6l6w ze Zloczowskiego lub Brzeżańskiego zebranych z Krakowskimi, lubo 
u ziemie znacznie eą od siebie oddalone, wykaże najdobitniej bliskie lud6w tych 
z sobą powinowactwo". 
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[ ... ] w przyszło~ci będą mogły. ~!d/l,'. że wartość ich polega głów nit• 
na poch,~yccniu typów żywcem, jak i wiernym oddaniu, tak aby 
na pożytek nauki i sztuki służyć mof:ly. Wątpię jednak, hy mi się 
udało wszystkie przeze mnie w ciągu wielu lat uagromaclwne ma
teriały wydać na widok publiczny. 1'\a to zanadto ich wiele, a za
nadto znów mało zachęty i w naszym kraju zasobów [ ... ] A jrdnak 
z niemałym by to było, jak sądzę, pożytkiem. gdyby wszystkie 
części Polski, Litwy i Ru i, w podobny opracowane sposób, ogło
szone zostały drukiem, do czego zhiory moje pcwnic najobfits:~:y 

dostarczyć hy zdołały kontyngens"1 . 

Dla zrealizowania swego celu szukał Kolberg pomocy przede 
'q;zyslkim W bród in s t yturji naukow yt h i wydawniczych. Zwracał się 

do ówczesnych to·warzystw naukowych w War:'zawie, Poznaniu 
i Krakowie, do Akademii Umiejętności w Krakowir, szukał poparcia 
w Sejmie Krajowym i we wspomnianym Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich we Lwowie, zw rac al !'ię o pomoc do wybitnych 
uczonych polskich i obcych. jak A. Hilferding. Najwcześniej uzyskał 

poparcie Towarzy~>t'' a • · mtkowcgo Krakowskiego, przckształcont•go 
w 1873 r. w Akademię Lmiejętności 2 • W grudniu 1883 r. udzieliła 
mu pomocy Kasa im. "\Iianowskiego w Warszawie3• Jeśli idzie 
o wydanie Rusi Czerwonej- Kolberg oczekiwał pomocy z Zakładu 
im. Ossolińskich, gdzie starania rozpoczął w 1868 r. Tegoż właśnie 

roku po powrocie swoim ze Lwm' a do Warszawy pisał do Leona 
Wegnera, członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu: "Celem 
mojej podróży było, jak się Pan tego łatwo domyślisz, wyjednanic 
poparcia prac moich i środków ich wydawructwa. \ic:.mpelnic mi bię 

to powiodło, bo w Krakowie prócz wiadomrj pomocy Towarzy::.t wa 
N aukowcgo nit· znalazł się żaden nakładca, we l , w owi e zaś Bił'luw

ski jak najuprzt·jmitj ohit·cal mi, że Zakład O:,~olińl>kich, mając~ 

1 Korespondencja Oskara Kolberga cz. II (DWOK T. 65) list 630. 
1 Zn~iJki Akademii "'YUO~iJy do 500 florenów rocznie. Z ich pomocą do 1890 r. 

wydał Kolherg 19 tomów swego dzieła Lud. Jego ::wyczaje, spos6b życia, mowa, 

podania, pr:&yllotoia, obr=ędy, gus/a, :abatt;y, pieśni, mu:&yka i tańce: nr 5-8 Kra

kow•kie cz. I-IV, 9-15 W. K1. Po:&nań8kie cz. I-VII, 16-17 Lubelsl>ie cz. 
I-11, 18-19 Kieleckie c::. I-11, 20-21 Radomskie cz. I- II, 22 Łęczyckie, 23 
Kaliskie cz. I. 

3 Z za<.ilków Ka<y im. :.'\fiano\••kit'!!;O Kolberg wydal w lntarh 1883 lłl87 

3 tomy: nr 2·1 26 .Ua:ous:r !'Z. I - III. 
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wła ną drukarnię, podejmie ię wydawnictwa, jeż li zgodzi ię na t() 
nowy kurator Zakładu, k . Jerzy Lubomirski, któremu on rzecz 
całą przed tawi. O decyzji tej jednakże nie mam dotąd żadnej 

wiadomości" l. 

Kolberg mógł tamtąd oczekiwać pomocy. Lwów - obok Kra
kowa ówczesna stolica Galicji, siedziba ejmu Krajowego i ważny 
o'rodek naukowy z Uniwersytetem, Zakładem Os oliń kich, [:alł'

riami sztuki, archiwami i Muzeum Przyrodniczym im. Dzicduszyc
kich (otwartym w 1880 r.)- zdawał ie być szczególnie zaiulrrc
owany badaniami etnograficznymi. Zainlrr owanic to przejawiało 

się zresztą w rozlicznych inicjatywach, m. in. w urządzeniu wystawy 
rzemiosła ludowego i powołaniu Muzcum Przemy łowego '\1iejskiego 
(1874), a później w powołaniu Towarzystwa Ludoznawczego (1893) 
i Towarzy twa im. T. Szewczenki (1898). Dość długo jednak br,t
kowało aktywnego zainteresowania dla regionalnych badań etno
graficznych i memoriału wydawniczego O. Kolberga z 1869 r. ora7. 
jego petycji w tej sprawie wnie ion j wraz z wykazem prz) goto
wanych materiałów do Sejmu w 1887 r. 2 W oczeki'\ aniu na pomot• 
zwracał ię Kolberg do wielu wpływowych osób, m.in. do posłÓ\\ 

\lichała Bobrzyń kiego, Antoniego Iałeckicgo i Ludwika Wierzbic
kiego- członków Akademii Umiejętności w Krako,\ie, do posłó'\ 

lwow kich Alfreda Hockiego i Stani ława Polanow ki go, prof. 
\łikulego, dyr. Rebczyńskicgo oraz innych o obistości miasta 
Lwowa. Dopiero na początku 1888 r. po wieloletnich staraniach 
uzyl'kał Kolberg pośrednie poparcie ejmu Krajowego, który pod
wyż zył dotację dla Akademii Umiejętności w Krakowie na W) -

danie kolbergow kich materiałów dotyrz<!cych Ru i. Pornoc la 
okazała się jednak niewystarczająca i zbyt późno została udzielona. 
ponieważ Kolhrrg nic :r.dołał już przed śmiercią (1890) W) dać Ru i 
Czeru:onej'· 

1 Kore&poruiencja O&kara Kolberga Cl:. I (l>\\OK T. hl) li't 191. 
1 Kore&pondencja O&kara Kolberga cz. I (DWOK T. 64) li t 1355 z dnia 17 li to

pada 1887 r. 
1 W ramach zwięk zonej pomocy ze trony Akademii wydał Kolberg w latach 

1888-1890 3 tomy: nr 31-32 Pokucie cz. III-IV i 33 Chelrrukie cz. I. (W sumie 
z pomocą dotacji wspomnianych trzech in tytucji wydał Kolberg 25 tomów na 
33 opublikowane za życia. akladem winmym wydał w latach 1857-1890 8 tomów: 
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~iewątpliwie etnograficzna monografia Rusi Czerwonej znajdo
wała ię w planach Kolberga od początku jerro pracy badawczej 
i wydawniczej, zmi<'rzającej do tworzenia ogólnego obrazu kultury 
ludowej w ·zy"tkich regionów Polski i ziem są iednich. Istniało już 

w związku z tym regionem, czy- jak wówczas mówiono- ziemią, 

sporo publikacji wydanych w pierwszej połowie XIX w., w tym 
wiele zbiorów folkloru. N a nich więc mógł się oprzeć. Bibliografia, 
którą załączył do w pomnianego planu, obejmowała wyczerpująco 

pozycje literatury etnograficznej i folklorystycznej, w tym również 
drobniej ze prace zamieszczone w prasie i czasopismach1 • Były to 
więc przede wszystkim monografie I. Luhicz-Czerwińskiego 2 , Z. Do
łęgi Chodakowskiego3, Ł. Gołębiowskiego•, W. Zawadzkiego5 , 

w dziedzinie za~ literatury ludowej, a zwłaszcza pie~ni, opubli
kowane zbiory W. Zaleskiego8, K. W. Wójcickiego7, Ż. Paulc-

nr l Pieśni ludu polskiego, 2 Sandomierskie, 3-4 Kujawy cz. I-II, 27-28 Ma· 

:ou·s:e cz. IV-V, 29-30 Pokucie cz. I-11). 
1 O orientacji Kolberga w bieżącej bibliografii prac dotyczących kultury 

ludowej na Rusi Czerwonej świadczą liczne jego colleclanca i notaty o zawar
tości prac, zachowane w tekach rękopiśmiennych. Zostały one opublikowane 
na końcu cz. II Rusi Czerwonej (DWOK T. 57). 

2 Ignacy Lubicz Czerwiński Okolica zadniesirska między Stryjem i Łomnicą, 

czyli opis ziemi i datonych klęsk lub odmian tej okolicy, tud:iei jaki jest lud prosty 

dla religii i dla pana s1cego- :gola jaki on jest tv całym sposobie życia swego, lub 

w suych zabobonach albo zuyc:ajaclt. Lwów 1811. Warto tu w, pomnie<!, iż najwcze
~niej opublikowane materiały dotyczqce Rusi Czerwonej, mianowicie w dzieli" 
Alek-andra apiehy Podr6że po krajach slawia1iskich odbyu·ane 10 latach 1802-1803, 

Wrocław 1811, choc! w małym stopniu uwzgl~dniające kulturę ludową regionu 
(strój kobiecy w okolicy Dolinian, . 242), nie zostały wykorzybtane Jlrzez Kol
brrga w ninicj zej monografii. 

1 Zorian Dol':gn Chodakow.k.i (Adam Czamocki) O lawiańs:czyinie przed 

chr:eścijaństrrrm . .,Pamiętnik Lwow. ki" 1819 T. 2 nr l s. 17-~8. Ostatnie wyd. 
O 'latdańs:czJźnie przed chrześcijaństwem oraz inne pisma i li ty, oprac. J. Maślan
ka, \Var zawn 1967. 

'Łukasz Golębiow ki Lud polski, jego :ttyczaje, zabobony, War. znwa 1830. 
' Wlady-law Zaw.td:tk.i Obra:y Ru!i C:envonej. (Z rys. J. Ko saka), Poznań 

1869. 
1 Wacław z Ole. kn (Zale~ki) Pie 'ni polskie i ruskie lud" galicyjskiego. Z muzyką 

im.trumentowaną przez Karola Lipiń~kiego, cz. I-II Lwów 1833. 
7 Kazimierz Wlndy,Jaw Wójcicki Pieśni ludu Bialo-Chrobat6tv, i\fazurów 

i Rusi znad Bugu ... T. 1-2 Wnrozawa 1836; Klechdy, staroiytne podania lu.dll 
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go1 i J. I•'. ołowackiego 2 • dall'j- badania i publikacje A. . Petru zc
wicza3, P. Czubiń kicgo 1 i in. Wszy tkie te publikacje jednak, jeśli 
zawierały pie'ni, to - z wyjątkiem zbioru W. Zaleskiego - wy
dawnictwa pozbawione m lodii, tej nieodłącznej części picśni lu
dowej i j dnego z najwa:lnicj zych składników folkloru. Ponadto. 
co ważniej ze, żadna z publikacji nie przedstawiała pełnego obrazu 
kultury regionu. Przedsięw7ięcie Kolberga miało zatem charakter 
pionier ki. 

Kolb rg w z cbstronnie wykorzy tal dorobek poprzedników. 
- ajwiększą jednak część materiałów wnió l z badań wla nycl1. 

które prowadził w latach 1861-1880. Dzięki obie wła 'ciwym 
metodom i umiejętno !ciom wypracował terenowe kontakty z miło'
nikanu folkloru, niekiedy wybitnymi regionalistami, w o obach 
których pozy kał starannych pomocników w zbieraniu materiałów. 
Lata 1876-1884 to okres jego najżyw zej korespondencji z współ
pracownikami z tego regionu. Kolberg zapalał ich, uczył, doradzał. 

wysyłał ankiety, prosil o wyjaśnienia i informacje, gromadził z ich 
pomocą dodatkowe materiały itp. W zachowanej kore pondencji 
nie brak nazwisk wybitnych uczonych, pi arzy, muzyków i wy
dawców, jak Kra zew ki, Kasprowicz, Kętrzyński, Karłowicz, 

Chmielow ki, Gloger i wielu innych, z którymi Kolberg utrzymywał 
łączność i w:półpracował w zakre~>ie znacznie szer zym, wykracza
jącym dal ko poza problematykę tnograficzną badanego regionu5 • 

kre!4lenie etniczno-geograficzne "Ruś C z ·rwo na" było używane 

dla oznaczenia ob zarów południowo-w choduich rubieży Rzeczy-

pobkiego i Rusi, T. 1- 2 ar,zawa 1837; 'tare gau : ędy i obrazy, T. 1- 1 War<znwa 
1840; Zarys) domowe, T. 1- 4 ar. tawn 1842. 

1 Zegota Pauli Pieśni ludu pol kiego w Galicji, Lwów 1838; t!'~o:il, Pie'ni lud!ł 

ru kiego w Galicji, T. 1- 2 Lwów 1839- 1840. 
• Jnkov I'edorovic Golovackij arodnyja pes'ni Galickoj i Ugorskoj Rusi, 

c. I III lo kvn 1878. 
• A. . Petruśevyc Obścerusskij dnevnik urkovnych narodnych srmejnych prazd· 

nikov i cho:iajstvennych ::aniatij, prime& i gadanij, L'vov 1865. 
• Piotr Cubinskij Trudy etnograficesko·slatisticeskoj ckspedicii w :apadno-msskij 

kraj, T. l 7 Petersburg 1872-1878. 
6 Badania terenowe i puściznę rękopiśmienną Kolberga dotyczą ą Ru i Czer

wonej omówiono w na•tępnycb częściach wstępu. 
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pospolitej i miało w różnych okresach dziejów rozmaity zasięg. 

~iekiedy btosowane było w szerokim znaczeniu dla odróżnienia tej 
ziemi od bardziej na północ wysuniętej Rusi Białej, z" ancj Biało
rusią, i Rusi Czarnej, położonej dalej na północn) wschtid 1• 

Z punktu widzenia etnograficznego Ru~ Czerwona stanO\\ i la ogromu) 
obszar dzielący się na szereg pomniejszych regionów. ·wychodz<tC)' 
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Słowni!.· g('ograficzny ... 

pod hasłem "Czerwona Ruś" podaje, że była to najzyźnicjsza cze;ć 

dawnej Rzeczypospolitej, granicząca na jej południowo-wschodnich 
rubieżach z Wołyniem i Podolem aż po Dnicstt•r. a z Bukowim! 
i Wołoszczyzną aż po Karpaty na południu 2 • an,·a jej pochodzi 
od starego grodu Czerwień, leżącego na lewym brzcgn t:rirnego Bugu: 
stąd też po~zły okrdlcnia .,Grud) Czcrwień~kie'' i .. Zit•mia Czer
wieńska", odpowiadające ob~;zarow i nujogółnit·j oznaczonemu 
w Słowniku geograficznym... Obszar ten od zarania wieków był 
zasiedlony przez ludność polską i ruską, stanowił więc teren osad
nictwa obu tych narodów; ale leżąc na ważnym szlaku handlowym 
prowadzącym od czasów starożytnych ku północy i ze wschodu na 
zachód - był widownią stałych wędrówek, najazdów i wojen, by 
przypomnieć Kronikę Nestora z jej znamiennym zapi~;em 3 , oraz 
dzieje od X do XVII w., kiedy to najazdy Tatarów. Turków iWo
łochów, a także rywalizacja feudałów, niszczyły ziemie te i jej 
ludność hez ustanku. Odbicie tego okresu dziejów Rusi Czerwon(•j 
w literaturze ludowej jest równie dramatyczne, jak i sama historiał. 

1 Zygmunt Glo;;cr Geografia historyczna ziem dawnl!j Pobki, J....raków l CJUU. 
Zob. rozdziały: .,I.achowit:" ~- ::!3 . .,Granic!!" ~. 30, .,W wiek-u XI" ~- 39 W, 

,Województwo ruskie" 8. 224, .,\Vojcwództwo belzkie" s. 246. 
1 Słownik geograficzny Kr6lestu:a Pobkiego i innych kraj6w slowiarlskic/1, 1'. l 

Wan:tawa 1880 •. 840- 841, pod haslrm .,Czerwona Ru!i" wymienia waz
niej~zc miaHa i w~ir, lr~·z brak tam Przemyśla, Harezego- jak wiadcmu. -
od L,, ow <~; może to błąd drulanki. Zob. t t z ha>lo .,Przemyśl" w o p. cit. 1'. 9 
'· 149-168 i .,Hu~" op. cit. T. 11 ~- 17-19. 

s Zob. Slounik staroi.)tności slotdarlskiclt. Encyklopedyc=ny zar;ys kultury .::-lo

uian od c:as6u najdauniejszJch, T. 3 Wroclaw-Warszawa-Kraków 1967 ~- 36S, 
w którym Kronika N cHora zwana jt'H .,Powieścią doroczną" ; por. ha~la ., Powit-~ć 

doroczna" i "Ruś" (z mupq) w T. 4 ~. 259, 587--617. 
• Zob. pi<'~ni hi toryrzne i balladowe oraz podania w niniej•uj monografii. 

Zob. także: Henryk Łowmiań~ki Problemy historyczne Grod6w C:.em•ieriskich . 

"Kwartalnik Ili•toryczny" 1953 nr l s. 58 -85. 
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Od -\ w. Huś Czcrw·ona dzieliła się na dwa województwa: ru kit• 
hdzkie. Pierwsze (do rozhioxów) obejmowało ziemie: lwowsk:!, 

przemyską, anocką. halicką, chełmską i żydaczowską z głównymi 
mia~tami: Lwów, Gliniany. Przemyśl, Jaro ław, Sanok, Krosno, 
llalicz, h..ołomyja, Monasterzyska, TrPmbowla. Zamość, Krasn)'
staw, Chełm. W 1772 r. zagarnięte przez Au trię, nazwane Galicj:t. 
pozostawał~ pod j1·j panowaniem do 1918 r .. tj. przez 146 lat. DrugiP 
wojewódz tv.,, (ud 1793 r., w którym zo lało '~cielone do wojewódz t'\ a 
chełmskiego i włodzimierskiego) obejmowało zachodnie tereny: 
lwlzki, grabowiecki, horodel ki. luhaczowski i buski. Kolberg - jak 
wi<·my- opracował za życia trzy monografie etnograficzne, w któ
l')Ch ziemie te znalazły swojl' od hicie: Lubelskie cz. I-II, Pokucie 

cz. I-IV i Chełm kie cz. I-II (D\VOK T. 16-17, 29 32. 33-34); 
z('brał zaś m•ltl'riały i znacznic przygotował do druku: Przemyskie, 

Sanockie-Krośnieńskie, Ruś Karpacką i Ruś Czem·oną (DWOK T. 35, 
49-51, 54-55 i 56-57). Posiadał więc starannie przygotow:m~ 
i zorganizowany warsztat naukowy. A miał w planie jeszcze i dalsze 
monografie etnograficzne uwzględniające Słowiańszczyznę wschod
nią, jak serie: 32 - Ruś Czarna i Liteu· ka, 60-61 - Podole Gnli

cyjskie i Ros)jskie, 62 - Ukraina1• 

\by zdać ~obie sprawę ze śmiałości ogromu poczynań naszego 
skromnego a tak v.ielkiego etnografa, zatrzymajmy się jeszcze na 
chwilę nad odbiciem tych obszarów na dawnych mapach. a wy
cinku naj::;tar zej mapy Europy Srodkowej l\.fikołaja z Kuzy w prze
róbce 1\icolausa Germanusa, a rytowanej w miedzi w 1491 r. i wy
danej w dziele pt. Geografia w Rzymie w latach 1507-1508, intere
sująca nas tu nazwa Rubra Russia widnieje na obszarze między 
Lwowem, Grtitlkiem, Przemyślem, Stryjem i Haliczem. a więc 

mi"-dzy naj ·tar~zymi grodami2• a mapie GPrarda :\Icrkatora z 1551 r. 

1 Kore&ponde"'j" ()&kara Kolberga cz. l (DWOK T. 64) li t 210. Przestrzcnn~ 
uj~cie planów Kulh .. rga omówił J. Gajek we wstępie do Pieśni ludu pol&kiego 

(DWOK T. l .. . \ . !), gdzie doląc-zyi W"apę za&ieg6w terytorialnych po&::czególnych 

monografii O. Kolbrrga. Zob. też J. Bur,;zta i M. Tarko Wydanie .,D:iel tcs:y&t

/;irh" O&kara KnU..·rg(l . ., prawozdania z Prac ~au1..owych Wydziału I Pol,k.it•j 
Akademii ~auk" 1964 z. ·1 '· '8-53. 

1 K. Buczek Dzieje kartografii poZ.kiej od XV do X J.- II I w., Wrocław 1963. 
Autor podaje: ., :zczególnie intt>re ująca [ ... ] jest mapa Kuzańezyka [ ... ] figuruje 
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nazwa Russia jest umieszczona w dorzeczu górnego Bugu wśród miej
scowości: Lubaczów, Jarosław, Potylicz, Bełz. W sto lat później, na 
mapie le Vasseur de Beauplan'a, jest ona oznaczona między Bełzem, 

Przemyślem i Lwowem, a więc w dorzeczu górnego Bugu i Sanu. 
K. Buczek jednakże uznał za najlepszą mapę Kuzańczyka w prze
róbce B. Wapowskiego, w jego dwóch mapach Sarmacji z lat 1526-
1530; one to właśnie miały wpływ na mapy Grodeckiego z 1562 r. 
i mapy Beauplan'a1• 

Wróćmy jednak do pytania zasadniczego: jaki obszar uważał 
Kolberg za Ruś Czerwoną i czym kierował się w określaniu granic 
regionu gromadząc swoje materiały? Działały nań niewątpliwie 

tradycyjne ujęcia stosowane w historycznych i etnograficznych 
publikacjach jego epoki, w których zaznacza się wyraźnie przeko
nanie o potrzebie rozważenia kultury ludu polskiego i ruskiego 
i wykazania jej odmienności, o polsko-ruskim charakterze kultury 
tych ziem2• Ale w zastanych publikacjach Kolberg nie znajdował 
wyraźnego podziału terytorialnego grup mieszkańców, ani zróżnico
wania cech ich kultury. Wprost przeciwnie, dostrzegał tendencję 

do uogólniania przestrzennego zjawisk kulturowych, jak np. u Ł. Go
łębiowskiego, który powołując się na dzieło I. Lubicz Czerwińskiego 
Okolica zadniestrzańska ... pisze: "Czerwiński w swoim opisie zadnie
strzańską tylko, między Stryjem a Łomnicą, na względzie ma 
okolicę; jego wszakże wyrazy do całej w ogóle Rusi po większej 

na niej szereg drugo- i trzeciorzędnych miejscowości z terenu Polslci i Rusi [ ... ] 
Autor korzystał przy opracowaniu naszych ziem z pomocy jakiegoś Polaka [ ... któ
ry] pochodził z Małopolski lub Rusi Czerwonej, był nim zaś najprawdopodobniej 
[ ... ]Jan Długosz (1415- 1480), który miał okazję zetknąć się w Rzymie z Kuzań
czylciem w 1449 lub 1450 r.". 

1 B. Wapowski (1450 - 1535, historyk i kronikarz, autor pierwszych ma)J Poł· 
ski, był zaprzyjaźniony z M. Kopernikiem), zadziwia dokładnością usytuowania 
miast i miasteczek, jak Przemyśl, Gródek, Wisznia, Lwów, Gliniany, Drohobycz, 
Sambor, Sanok i in.; W. Ie Vasseur de Beanplan (1600-1673, autor wielu map, 
m.in. Tabula geographica Ukraińłka z 1639 r.). Jako architekt (budował Kudak 
i Bar) oraz jako kartograf Władysława IV znał Ukrainę z własnych badań. Na 
jego mapach Rubra Runia znajduje się między Bugiem a Sanem. 

1 W Lubelsk~m cz. I (DWOK T. 16 a. I) Kolberg stwierdza, ie: "Za czasów 
Rzeczypospolitej zaliczano do Małopolski i Rui Czerwoną takie". 
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części za tosować ię dają." 1 Brak tu więc precyzji w zapisach 
terenowych i spo trzeżeń bezpośrednich etnografa, dla których to 
a pektów badań terenowych Kolberg mial wielkie zrozumienie 
i czym górował nad poprzednikami. iemniej doceniał ich prace, 
korzy tal z nich, a to zwła zeza dlatego, że - jak w przypadku 
Gołębiowakiego - sięgali oni często do pamiętników i zapisów 
z wieków XVII i XVIII, do dawnych zwyczajów szlachty i dworu, 
będących już najczęściej reliktowymi formami kultury wyż zych 
stanów, l cz dla ludu stanowiących swoisty wzór do naśladowania. 
Spotykane wśród ludu zwyczaje w zmienionej formie mogły wska
zywać na swą genealogię, co też Kolberg w odpowiednich przy
padkach nie omie zkał zaznaczyć. 

W tomach Rusi Czerwonej na pytanie zasadnicze odpowiadają dwa 
rozdziały wstępne: "Kraj" i "Lud". Autor nie precyzuje usytuowa
nia przestrzennego obszaru Rusi Czerwonej, dla której praktycznym 
wyznacznikiem był język polski i ruski. Zasadę tę zachowano i obecnie 
w wydaniu materiałów Kolbergowskich. Polega ona na podziale 
terenu zgodnie z zasięgami głównych różnic dialektologicznych 
zanotowanych w połowie XIX w. W rezultacie tego monografia 
etnograficzna O. Kolberga obejmuje tereny: Lwowskie, Stryjskie 
(po Stanisławów), Brzeżańskie, Złoczowskie, Brodzkie i Żółkiewskie, 
położone w następujących granicach: od pogranicza kulturowego 
na zachodzie (którego cechy znajdują swe odzwierciedlenie w mono
grafii suplementowej Chełmskie i Przemyskie, DWOK T. 47), wyzna
czonego kilku zaledwie miejscowościami odnotowanymi przez 
Kolberga na linii od Sokala po Sambor, Turkę, Górny Dniestr - do 
rzeki Seret na wschodzie, tj. do pogranicza podolskiego. którego 
cechy kulturowe zostaną uwidocznione także w osobnym opraco
waniu pt. Podole w tomie Materiały do etnografii lowian wschodnich 

(DWOK T. 58). Północną i pólnocno-wschodnią granicę obszaru 
wyznacza pogranicze wołyńskie na linii mniej więcej od Sokala poza 

1 Ł. Golębiowski op. cit., s. 107, rozdz. V "Lud ruski". Nic badający bezpo· 
średnio Rusi Czerwonej Gołębioweki przytacza czę to fragmenty dziel dawnych 
autorów, do których jako bibliotekarz mial łatwy do tęp, np. J. Kitowicza Opi& 

obyczaj6w i zwyczaj6w za panot(lania Zygmunta Augwta III; cytuje również sta
rych kronikarzy: Stryjkow kiego, Gwagnina, Kromera i przytacza mnóstwo 
relacji z ówczesnej prasy warszawskiej. Jego opinie o etnografii Rusi nic są ścisłe. 
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Brody; t<'n sąsiedni region także zostanie omówiony osobno w roz· 
dziale Woly1i we wspomnianym tomie 1\Jaterialów do etnografii 

Slowian wschodnich. Południową granicę Rusi Czerwonej stanowi 
grzbiet Karpat od górnego Dniestru do rzt-ki Łomnicy, dalej jej 
dorzecze ciągnące się ku północnemu wschodowi po Stanisławów do 
Dnit-stru i następnie rzeka Dniestr. 

W opisie kraju Kolberg wymienia ważne miasta i osiedla, sla" lit' 
'\ przrszłości i odznaczające się pięknem krajobrazu oraz przytacza 
różne wydarzenia związane z historią Polski i Ukrainy. ]t•-;t to 
ho~a1 y przyczynek do dziejów życia i kultury ludu tej ziemi, o cz~ m 
wart o tu powiedzieć szerzej. N a plan pi<'rwszy wysunął Kolhrrg 
;,tolicę dawnego województwa ruskiego a później Galicji - Lwó'\ 
(niekorzystnie wypadła ta n•lacja; niewątpliwie Kolberg byłby ten 
dział jeszcz<' dopracował i uzupełnił rzeczowymi materiałami, zwa· 
ży · wszy zwła zeza, że właśnie okres, z którego pochodzą wprowadzont· 
erzezeń tu opisy, hył rzeczpdście okresem upadku znaczenia tego 
miasta)I. Z grodów i miast mniejszych, acz ważnych i sięgających 
,..woją historią do wczesnego średniowiecza, wymi<'nione są Stryj. 
Brzeżany, Buczacz i Zółkiew, dalej - szereg miejscowości pomnit-j· 
..;zych, jak Horodyszcze, Koropiec czy Dolina, leżących na starym 
,.;zlaku karpackim zasobnym w żupy solne, Stracz, Bubniszczr, 
Rozhurcze, Urycz, które za:;lynęły dzięki ·wyjątkowemu krajobra· 
zowi, a nirktóre z nich utrwaliły się w pamięci ludu wraz z miejsc<J· 
wymi wydarzeniami i przekazywane są w podaniach oraz picśniach 
{zob. np. pie<ń o Doboszu w cz. II Rusi Czerwonej). Wiele upamiętniła 
historia: Olesko, Podhorce, Ja worów, Przemiwółli, Hodów, Ja zło· 
·wiec - to miejscowości związane z najbardziej bodaj żywą w pa· 
mięci ludu postacią historyczną- Janem III Sobieskim, zaś Zółkiew, 

Haraj (czy Goraj) - jako gniazda rodzinne hetmana tani ława 
Żółkiewskiego. W pobliżu Podhorzcc na Plcśnisku przetrwało stare 
horodyszcze z epoki brązu badane przez archeologów2• W Zarwanicy. 
Dobropolu, Baryszu i Rakowen wieść przechowana w opowiadaniach 
pie~niach ludu wymienia najazdy Kozaków, Turków, Tatarów. 

1 Lwów (założony przez Danilę w 1240 r.) ma swoją bogatą literaturę, której 
tu nie spo,ób przytoczyć. Wa:iniej~ze pozycje zawiera .,Bibliografia" na końcu 
.cz. II Rusi C:;erwonej (DWOK T. 57). 

1 J. Czolow.ki Zabytki u:ojew6d:&tam tarnopolskiego, Tarnopol 1926, s. 8, 12. 



XVII 

opiewa ucze tników koli zczyzny (pieśń o ebabie), powstania 
chłop kic (zob. opo,~iadania o • awie Czałym), krwawego tarostę 

kaniow ki go - tanisła" a Potockiego (zob. ballady) i in. tar<· 
.'ioło, Rakowiec, Bur ztyn. Drohowy i - to najczęściej miej co
wości z ruinami da\\ nych zamków i pałaców magnatów pol kich -
' i niaw ·kich. Potockich, karbków, irlejów, Owernickich i wielu 

innych, albo z ruinami świątyń i kła ztorów pol kich (franciszkanów 
i dominikanów), bądź ru kich (bazylianów). Z punktu widzenia 
ściśle etnograficznego c nna je t wzmianka o oboraniu pola w Ba-
1·yszu wołami-bliźniakami podcza epidemii cholery w 1755 r. 
Bezcenną warto ć 1 wsiadają ?.gromadzont> przez Kolberga wątki 
podaniowe i opowiadania ludowe. W opi i<' kraju nit> pominął 

Kolberg takż<' akc<"ntów nowocze no (ci, której dobitnym znakiem 
w Jatach osiemdzi<'siątych ubiegłego wieku były pośpieszni uprzemy
,_ławi · nc pruz kapitał zagraniczny tereny naftowe w Drohobyczu 
i Borysła\\ i u. 

Rozdział "Lud" według planu ;to owanego przez Kolberga 
wimen ukazać grupy etniczne i etnograficzne zarnic zkujące Ruś 

Czerwoną. Badacz zdążył z!!romadzić część odpowiedniego ma
teriału. 'Lin. och\ olał ~ię do prawozdania z wyprawy P. Czuhiń
skiego i jego poszukiwmi etnograficzny ch w poludniowo-zachodnich 
prQwincjach Ro ji. wyglo zonego \\ Pl'ter bur kim Towarzy twie 

c 1rafi znym 1
• Wybitny t<·n uczony ro yj ki udowadniał, że 

napotykane plemiona '~~ród Małorusinó'\ zgadzają się z dawnymi 
plemionami ru kimi podau) mi \\ kronice _ estora i wymienił wśród 

m kraińców. iewicrzan oraz Hu. inÓ\\ z<·nvonych. Kolberg 
nadto w wej monografii W) różnił Bojkó\\, lazurów. Filiponów 
i Zydów. W . umie• nie W):;zczególnił wi~c Kolhcrg Wt;zystkich 
ugrupm\ ań zamieszkujących Hu~ zcnvoną. W charaktery tyce 
lud \l ru kiego na ty m oh zaru mu. imy za t m po łużyć ię wyni
k<uni ctoografó, później ·zych. Za«adnieniu temu wic·le 1niej ·ca 
po' i cili tani. la'\ Poniatowski 2, dam Fi ch<'r i Kazimic·rz 

1 P. C:~.ubiń,ki w lutuch 1869 1870 bad 1l pod w.~:p;l~dem etnograficznym 
polncłniO\\O-zachodniq Europf i wyniki 'l>Ojt' pr.ted•tawił w rytowanym 7-tomo
w 11 d~i~ll' Trudv rtrwgrafic~&ko-&tati tiłr koJ ~k pedicii w :apadno-ruukij kraj. 

" ' . J>onin tow•ki Etnografia l'ol&ki. \\' : Jr il'd:a o Pol&rr , T. 3 '\ ar-zawn 19:11 
'· 191- 341. 

1 A-. Fi t'her Ru&iru. Zary rtn~gra/11 Ru i, Lwów 1928. 

~ - Ru Czerwona 
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Moszyńskil, istrueJC ponadto bogata literatura etnograficzna 
ukraińska {prace z przełomu lub pierwszej ćwierci naszego wieku). 

A. Fischer, autor Etnografii słowiańskiej (1934), dał dobry przegląd 
ruskich grup etnograficznych na Rusi Czerwonej , opierając s ię 

przede wszystkim na cechach języka i gwar. Wyróżnił mianowicie 
dwie grupy: a) północno-zachodnią , tj. gwary Rusi Karpackiej , 
wśród nich ł ~ emków, Zamieszańców , Bojków, Hucułów, oraz gwary 
Dołów nad Sanem i południową część ziemi chełmskiej i grodzi e ń

skiej; h) południowo-wschodnią , rozpadającą się na dwa obszary: 
l) wschodni, naddnieprzański - na Ukrainie lewobrzeżnej i po 
części prawobrzeżnej, 2} zachodni - obejmujący Wołyń, Podole , 
część Besarabii, Bukowinę i obszar na zachód od Podola po San 
oraz część południową Lubelskiego. Fischer wyróżnił w monografii 
swojej na omawianym obszarze poza Rusią Karpacką, a więc Lem
kami, Bojkami i Hucułami, w pasie nizinnym: Doliniaków (w do
linie Sanu) ; w Przemyskiem i J arosławskiem - Równiaków i N amu
laków; na północny wschód- Batiuków (w powiatach Żółkiewskim , 

rawskim, jaworowskim); od nich na południowy wschód - Opolan 
(w powiatach hohreckim, lwowskim, rohatyńskim i przemyślańskim ), 

od tych na wschód - Podolan, a na południe - Pokucian i Buko
wińców. 

Jak wiemy, zagadnienie podziałów etnicznych i etnograficznych 
miało znaczenie nie tylko dla etnografii polskiej, ale i rosyjskiej, ukra
ińskiej oraz ogólnosłowiańskiej. Jest rzeczą zrozumiałą , że u podstaw 
podziałów zastanych przez Kolberga leżały dawne podziały plemien
ne. Ulegały one jednak z biegiem czasu przemianom i chyba tu należy 
szukać uzasadnienia dla określenia nazwy " Ruś Czerwona", którą 
prawdopodohnit', prócz Grodów Czerwieńskich , objęto obszary 
znacznie większe - jeśli uznać odkrycia archeologiczne i zapisy 
cytowanej "Powieści dorocznej" z XI w. 2 Jednakże badania etno
graficzne i gwaroznawcze udowodniły istnienie dużej ilości etno-

1 K. Moszyński Kullura ludowa Słowian, cz. 1- 11 Kraków 1934- 1939. 
1 W tym :twiązi.."U zob. Slownik staroiytności słowiańskich .. . op. cit. T. S s. 485-

486 hasło: Sutiejsk i por. odsyłacz 3 na s. XII. Do zagadnienia podziałów etnicz
nych Polski i Rusi oraz obszarów słowiańskich wnieśli ogromny dorobek slawiści, 
historycy i językoznawcy na przełomie XIX i XX w., są to więc już wyniki badań 
współczesnych. Sprawę wyjaśnienia autochtonizmu Słowian i ich rozwoju (w tym 
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nimów i nazw grup mniejszych. W połowie XIX w. zagadnienic to 
było przedmiotem badań Wincentego Pola (choć z nieco odmiennej 
strony, mianowicie w związku z badaniem osadnictwa wołoskiego). 

azewnictwo grup mie zkańców nie jest obojętne dla etnografii 
Rusi Czerwonej, stanowi ono bowiem wyraz samowiedzy i samo
określenia grup z sobą sąsiadujących. Etno- i toponimy są bogactwem 
w zakresir języka i literatury ludowej, stanowią dowód bystrej 
i trafnej obserwacji ludu. Obok etnonimów do tej samej kategorii 
składników kultury należą nazwy topograficzne na oznaczenit• 
szczegółowych elementów przestrzennych. Kolberg również i na te 
zjawiska zwracał baczną uwagę, a w materiałach odnoszących się 

do omawianego oh zaru jest wiele tego przykładów. 

Wyniki badań Czubińskiego przyjęte przez etnografów polskich 
potwierdzają również etnografowie i językoznawcy ukraińscy, jak 
Hrinczenkot, Gołowacki 1 , Gnatjuk3, Wołkow 4 czy Zelenin5, a także 
slawiści, jak np. A. Szachmatow, J. Czekanow ki i in. 8 

zagadnienie etnogenezy) posunęły naprzód również badania i odkrycia archeolo
giczne, antropologiczne oraz etnograficzne. p. J. Czekanawski we Wstępie do 

hiltorii Slowian (Lwów 1927) rozważa te zagadnienia z perspektywy badań 
antropologicznych, archeologicznych, językowych i etnograficznych. 

1 S. Hrinl!enko Slovar' ukrains'koi movy, Kijev 1909; tegoż, Etnograficeskije 

matierialy, Kijev 1910 oraz Literatura ukrains'kogo fol'klora, Kijev 1910. 
1 J. F. Golovackij op. cit.; tegoż, Karpatskaja Ruś. Geograficesko-statisticeskije 

i istoricesko-etnograficeskije ocerki Galiciny, severovostocnoj Ugrii i Bukoviny. 

W: Narodnyja pes'ni ... c. III otd. II Moskva 1878 . 557-7-17 (z mapą). 
s V. Gnatjuk Dytyna v :vycajach i ttirut•annjach ukrains'kogo narada . .,Materiały 

do Ukrain 'koi Etnologii" 1886 T. 8-9; tego:il, Bojkivs'ke vesilje, tamże T. 10. 
• F. Vovk Etnograficeskije osobiennosti ukrainskogo narada, Petrograd 1916; 

tegoż, tudii : ukrains'koi etnografii ta antropologii, Praha 1926. 
' D. K. Zelenin Ruuische (Osulatvische) J olkskunde, Leipzig 1927. 
• J. Czekanawski (op. cit. . 229) omawiajqc terytoria dialektologiczne Słowiań

szczyzny wschodniej oparł si~ na wynikach badań Moskiew,kiej Komisji Dialek
tologicznej i na mapie opracowanej przez Dumowa, okolowa i zakowa w 1915 r. 
Wyróżnił on na pod. tawie m. in. ich badań, w rozdz . .,Terytoria dialektologiczne 
j~zyka ukraiń kiego" dialekty czerwieńskie na zach6d od Podoła d po San 
i Bukowin~ oraz dialekty hucul~kie - blisko spokrewnione z poprzednimi -
w górnej części Prutu po Łomnic( i dialekty karpackie- z gwarami bojkowską 
i rusnacką. Zob. też L. iederle Pocatk:f Karpauke Rusi, w: Narodopisn:f ve11nik 

cuko.Zovtnsk:f, Praha 1922. 
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Obok zagadnienia podziału ludno' ci pol kil'j, którą tu zwano 
"Lachami" luh .. \lazurami", choć przecież osadnictwo szło na Hu' 
Czerwoną nie ty ll..o z lazowsza, ale i z Sandomicrskit•go oraz z po
łudniowej Małopol J...i, a tal że obok zagadnień podziału ludno~ci 

ru kiej, dał Kolberg - jaJ... we wszy tkich wych monografiach 
regionalnych - charakteryst)kę antropologiczną i ·połeczną ludu. 
przy czym ul gł zwyczajowo przyjętej wówczas tendencji do wartoś
ciow;mia cech charakteru. Dużo mi(•j ca po 'więcił ukazaniu poło
żenia chłop twa. ucisku feudalnego i niechęci chłopów do panów , 
ogromnych powinno ~ci ciążących na \\.i pańszczyźnianej. jal 
rogowszczyzna, wmszczyzna, szarwark. tłoka i \\ icle innych . 
. ięgających swoją genealogią czasów \vczesnt•go średnio\viecza. 

Tu i ówdzie ukazał autor kontrasty między chłopem polskim i ruskim. 
Zwięźle opisał kulturę materialną różnych grup. ich strój. pożywienie. 
mię!'zkanie, zabudowania. zajęcia rolniczo-hodowlane, narzędzia 

itd. )limo braku dokładnych określeń zasięgów poszczególnych 
faktów kultury materialnej, dzięki niezmiernie bogatemu ma
teriałowi etnograficznemu autor dobrze opracował tę część mono
grafii. Obraz ludu i jego życia, ry gospodarki chłopskiej zanikłej 

już \ naszej epoce, występuje tu w pełnym ,(\\;etle materiału doku
mentacyjnego. Lchwycona też zo tała specyfika i zróżnicowani(' 

obu żyjących \\ sąsiedztwie co najmniej od t)~iąca lat bratnich 
narodów. 

Po Kolbergu badania związane z kulturą matl'rialną na obszarze 
lhd Czerwonej prowadzili jak \v pomniano - A. Fi cher i jego 
uczniowie we Lwowie oraz etnografowie ukraińscy 1 • a podstawie 

1 J. F. Golovackij O narodnoj oddde i ubran tt·e Rusynov ili Russkich v Halycy11P 

i set:erot·ostoclloj Vengrii, . Prtt>nburg 1877. 'iele •zrzególowych materiałó" 
wnit>'li F. ovk op. cit . . 121 165 i A. Fi,rhrr op. cit.'· 56--70. croiowie A. Fi
-chna opublikowali rrnne prace: . Bachman Zan J..ultury ludou·rj u·ojetcodzttru 

lamopol kiego, Tarnopol 1931: J, Falko\Hki Ze lt'scltodnirgo pogrnnicza hucul

skic$o. ,.Lud" 1936 T. 3·1: tegoż, Zacltodn1e pogranic:c lluculs:c:.Pn\ ... ,.Pral't' 
Et no~raficzne" nr 3, Lwów 1937 oraz J>ólnocno·lt'Schodnie pogranicze /l uculs:r:y:n.'. 

,.Prace Etnograficzne" nr •i, L\Hl" 1938: J. Fall-.o\u,ki i B. Pa,znyrki Va pn/1,ra· 

niczu lrmkowsko-bojkowskim. ,.PniC(' Etnograficzne" ur ~- l" ów 1935: J. Gaje l 
Zarys etnograficzny Podola. Kultura materialna . .. \nnale, ni". larii Curie-SI.Jo
do"•kil"j" (. uplement), T. 7 Lublin 1948: U. .ajko"a Kulturo ludornr okolic 

Ilor i Potylic:::a, cz. J. "Prace i Materialy Etnograficzne" (Lublin) 1947 T. 6, cz. II 
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tych badań i publikacji. w porÓ\\naniu z opisem Kolbf'rga można 
~twierdzić olbrzymie przemiany dokonuj;,ce się w ~yciu mieszkańcó'" 

n•t;ionu. \\t zakfl'si1· np. ubioru za Cf'chy specyficzne tego terenu 
w okrc~il! do drugit'j wojny ~" iatow('j uznać trzeba przewagę białego 

pł6tna konopnego i lnianf'go; koszule wy~zywane, no,;zonc zwłaszcza 
przf'z starszych .. na wypu~k"; kohiHy nosiły spoclnic1' i zapaski 
barwne u:kładanl' w fałdy. które zaprasowywały gorącymi kamie
niami luh żelazkami, głowy zaś zawiązywały barwnymi chustkami 
z frętb:lami. przy C7.ym star!'ZI' not.iły prócz tego białe chu ·ty z płótna, 
którymi podwi<!zywały hrodę. Uodszc kobiety plotły kill a cit•nkich 
warkoczy i nimi otaczały głowę, na zyję klatiły paciorki i koral1•. 
urozmaicone gę!-to medalami. W zimif' noswno kożuchy (na Boj
kowszczyźnil.' krótki1•) lub brunatne ''ełniane sukmany. a nogach 
Luty. kobiety niekiedy trzewiki, czę. to wkładane tuż przed cerkwią 
luh miastem. :\Iężczyźni nakład< li czapki Laranko,\e wysokie, 
a '' lecif' słomiani', Rzrrokir kapeluszr. \\ stroju męskim ważnym 

dodatkiem był skórzany pas, za h.tóry wtykano trzosy, fajkę itp. 
_ ie mnirj zr zmiany zaszły w zakrf' ic pożywienia. W riX w. 

sporo owoców zbierano \\ la!<ach, były to jagody, grzyby, orzechy 
i "bukwa" (na i ona buku) oraz żołędzie na paszę; ~ciągano soki drzew 
brzozy i świrrka. Ryby jadano obrzędowo tylko w okresir Bożego 

arodzenia. ~ produktach roślinnych przeważały ka ze i krupy, 
jagły, kukurydza, ziemniaki. Z pieczywa pałanycia- jęczmienne lub 
ow iane placki, chl1•b żytni luh z mąki pytlowanej. prażucha z mąki 
hreczanej i in., z napojów - kwa , ok i jagód. kiszonych ogórków, 
kapusty, buraków. 

Do pecyficznych cech krajobrazu okolic Rusi Czerwonej należy 
budownictwo ludowe. ]l' zcze z końccm XIX w. były tu chaty 
kurne, bez kominów, dym uno ił ię pod wy okim dachem usząc 

równoczr~nic słoninę, kukurydzę lub liście tytoniu. Takie '"izl'runki 
notował Kolhrrg, który wyszczególnia także wyposażenie wnętrza 

izb mie'<zkalnych. 
\\' mniejszym stopniu odnotował Kolberg zagadnienia gospodarki 

rolntj i hodowlanej. ie uchwycił zró~nicowania pod względem 

(Lublin) 1948 T. 7; h.. :\lo,zylt•J..i wnió"l ogromny material do zagadnil'ń kultury 
materiahtej Rusi Czerwonej, Ukrainy i innych krajów słowiań•kich w ~woim 
epokowym dziele Kultura ludotea lotcian. 
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t~>chniki uprawy roli, hodowli zwierząt lub obróbki surowców, choć 
nicwątpliwie i tniały tu znaczne różnice, zauważone przez później
zych badaczy. 
Wielokrotną przewagę objętościową nad opi ami kraju i ludu, 

kultury materialnej regionu, posiadają rozdziały "Zwyczaje" i "Oh
rzędy" wypełnione treścią dotyczącą kultury połecznej. Kolberg 
z włabciwym sobie znawstwem opisuje wpierw zwyczaj~> doroczm•, 
wiążące się z kalendarzem prac rolnika czy pa terza i świąt kościel

nych. Wśród pic ni. tanowiących prawdziwy karb tradycji ludo·wcj , 
na czoło wysuwaj<! się tu kolędy należące do cyklu Bożego uro
dzenia i owego Roku. Kolęd jest jednak sto unkowo niewiele, 
ho około lO% zbioru, reszta- prze zło to tek tów- to pastorałki, 
szczedriwki i inne pieśni o tematyce świeckiej, jako znane w polskim 
i ruskim języku życzenia skierowane bezpośrednio do go podarza, 
jego żony, dzieci itd. Pełniły one w okresie owego Roku ważną 
funkcję magiczną, częściej jednak pa toralki i zczodrówki były 
tylko pretek tern do śpiewania pieśni balladowych, zalotnych 
i miłosnych. iekie<ly odzywały się w nich dalekim echem ważne 
zdarzenia fa cynujące umy ły wiejskie, a życzenia stawały się 

w nich jedynie krótkim zwrotem końcowym u prawiedliwiającym 
poniekąd ytuację. Bogactwo treści tych utworów potęgują swoiste 
cechy pieśni ludowej, polegające na przenoszeniu i mie zaniu się 

wątków i motywów (np. w kolędzie "W czy tym polu toi gruszecz
ka"). Zróżnicowanie form, obserwowane na przykładzie pieśni 

śpicwanych z okazji Bożego arodzenia i . owego Roku, wzrastało 
na skutek przenikania repertuaru z innych terenów słowiańskich, 
a także i przez powstawanie lub nieoczekiwane łączenie wątków czy 
moty vó'\, przez powtarzanie refrenów lub incipitów pieśni, prze
skakiwanie do tar zych form o znanych chematach. fo zyński 
analizując picśni kolędnicze podkreślił, że " ... i totne jądro kolęd , 

ich ,.Iaściwy en , zo tał [ ... ] całkowicie zaciemniony dzięki baroko
wemu przero towi zczegółów ... " 1 a Rusi Czerwonej wśród t ch 
picśni zanotował Kolberg również utwory innego gatunku, jak np. 
ballady (zob. "Podolanka"," popacli Lewickoi" i in.). W niektórych 
pieśniach (ru kich) znajdują się incipity znanych pieśni polskich 

1 K. Moszyński op. cit. cz. II z. 2 s. 734. 
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{np. "Służył Jasio u pana", "Oj, wi Lwowi na ryneczku"), są również 

t~cha luh przekłady polskich picśni dworkowych i szlacheckich (np. 
"Hanusiu, diwońko, czom ta sobaczeńki brechały", "z cicha, bracia, 
postępujcie"). W wielu kolędach dalekim echem odzywają się wątki 

historyczne ("Oj, kury, kury", "Zaczorniła sia czornaja hora"); 
w innych zaś :;maleźć można reminiscencje epickie, przywodzące 
na pamięć bylin) i literaturę prozaiczną Słowian południowych. 

Wśród pic'ni typowo dziewczęcych śpiewanych w okresie wielka
nocnym podcza zabaw na wolnym powietrzu. tj. wio'nianek i haiłek, 
w zbiorze Kolberga znajdują się najczęściej dialogowane picśni 

połączone z prymilywną akcją- "Zelman"1, "Dziad", "Kostrub", 
.,Krzywy taniec" i in. Charakterystyczny je t zwła ze za "Jaworowy 
mo t" 2• Tek ty tych śpiewów mają niekiedy starą genealogię, dziś 

już nieja ną; mogą być re ztkami starych zamawiań magicznych 
lub dawnych obrzędów. Obecnie mają one czę to charakter żarto
bliwy3. W Rusi Czerwonej O. Kolberga ten dział folkloru został 

hardzo boaatoudokumentowany materiałem terenowym. 
Zwyczaje ludowe iłu truje Kolberg także folklorem dożynkowym, 

przytacza kiłkanaście pie'ni śpiewanych na wieczorynkach i do
świtkach, opisuje w poruinki żałobne na cześć zmarłych, dni zaduszne 
i obrzęd dziadów. 

Obrzędowość rodzinną przed tawia Kolberg - jak zwykle -
w układzie chronologicznym: narodziny, we de, pogrzeb. W opisie 
narodzin, bardzo ogólnym, '\ iek zo 'ć relacji odnosi ię do wyboru 
kumów i wynikających z tego faktu zakazów luh nakazów.4 Wartość 

1 V. Gnatjuk Koljadky i ścedrit•k,Y. ć. 1-:l. W : .,Etnograficnyj Zbirnyk" 1914 
1'. 35 - 36; W. Re-.zetucha O :nar:enit' i pochodzeniu. hailki .,Zelman". W: "Spra
wozdania Towarzy,twa Naukowego we Lwowie" 1930 z. l. 

2 F.. Pia•ecki Jaworowi ludzie . .,Lud" 1934 1'. 35 s. 1-19. Temat zo tal na no
wo opracowany przez J. Fidzińskiego Zabawa ludowa "l'>fo!t". tudium etnogra· 

ficzTUJ. l\la. zynopi•, Wrocław 1970. 
3 K . Badeck1 l,iteratura mieuczariska XVII wieku, Lwów 1925. Zdaniem 

autora ludowe pie~ni żartobliwe czy komiczne są najczęściej adaptacją wątków 

literatury mieszctllll,kiej. 
• W cytowanej monografii F . Vovka ą one równie:i: przedstawione jak naj

ogólniej i za Trudami ... P. Czubińskiego ( . 186-189). Fischer wymienia zabiegi 
(op. cit. s. 92); zob. też II. Biegelei..,en Matka i d:iecko, Lwów 1927. Doda6 trzeba, 
że zagadnienia obrzędowości rodzinnej były badane szerzej dopiero z końcem 
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opisu podnoszą piCom z melodiami. Zhiór materiałów do opisu 
obrzędów weselnych jest natomia!;t - jak zwykle u Kolberga -
bardzo obfity i zarazem reprezentatywny dla okolic omawiantgn 
regionu. Obejmuje on 14 zapisów wesel z różnych stron Rusi Czer
wonej i tanowi najcenniejszą czę 'ć rozdziału. w~ród nich jest 5 
zap1sow terenowych Kolberga (III, IV, IX, X, II z Bary za, 
Dolini~m Glinian. J aryczowa. Luhszy. Oleska, Oży d owa, t:'!,iń 

i Zadwórza), inne pochodzą z monografii Czerwińskiego, Gołęhiow

skiego, Paulego (II, VII, XI, XIY), Wacława z OJpska (V, III), 
z zapisu nadesł~mego przez J. Iloroszkiewicza i ar tykulu Ilkiewicza 
(przedruk z "Prawdy" 1874). Zgodnie z za~;adniczą cechą obrzędów 

weselnych, w opisach dominują tek ty pieśni, przy~piewek i oracji, 
pełne symboliki związanej z przej~ciem młodych do grupy starych, 
statecznych gospodarzy1• Wybitną zasługą Kolberga jest zanotowanie 
w terenie melodii również do wielu tekstów pieśni wypisanych z druku. 

Na Ru~i Czerwonej starły się w tej dziedzinie wpływy polskie 
i ruskie - o czym warto w tym miejscu wspomnieć. Wzajemne 
zapożyczenia odnoszą się zarówno do samej ceremonii obrzędu 

weselnego, jak i tekstów pieśni oraz melodyki2 • W obrzędach polskich 
występuje pan młody i panna młoda, w ruskich - kniaź i kniahyni; 
w obu jest starosta, zwany czasem marszałkiem lub chorążym, 
bywali nawet dwaj starosto,\ i e: brański i dański; drużbów zwą 

bojarami; kołaczowi odpowiada korowaj, który jednak na obszarze 
Rusi pełni funkcję znacznie większą, pieką go w domu młodej 
i młodego. Młoda przynosi dwa korowaje niosąc je pod pachą do 
nowego domu, a drużba młodego niesic go na głowie idąc do domu 
młodej. W obu obrzędach równie ważnym momentem są rozpl••cin) 

ubirglrgo wieku; rozpatrywano je z punl..tu "idzenia ewolucji i rozwoju rodziny. 
a także analiey zwyczaj6w ludowych w zakrt>-ie prawa. 

1 Obrtf,"dy we~elne mają bardzo bop;alą literaturf etnograficzną i prawną 
Zob. np. W. Abraham Zau·arcie malżetisttm tv pienrotn)"m prawie polskim. W. 
Studia nad historią prau·a polskiego pod red. O. Balcera, z. 9 L'v6w 1925. \.utor 
wymienia rozwój formy malżl'ń,twa od najHarFzt'j przt'Z porwanie, po kupno 
i umowf,". Rt>liktowe formy przt>trwnły w obrzf,"dnch jl',zcze w XIX wieku. 

1 F. KoJe .. ~ a arod11i melodii (L'viv 1889 8. 52) H wierdza: .,Nie ma "ątpłi· 
wo~ci, żr i,trueją podobieńHwa "·śrlid poJ,kich pieśni w Lubel•kiem; •ą to war
ianty typowej formy ukraiń•kich melodii weEt>łnych". Cyt. za A. Czekanowską 
Pieśni bilgoraj$kie, Wrocław 1961, przyp. 250 na ~. 12·1. 
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oczepiny. Obok w pomnianych analogii lub ni mai identycznych 
praktyk obrzędowych i tni ją różnic zanotowane przez Kolberga. 

p. w weselach ru kich brak pie'ni o chmir.lu- tarym i typowym 
temacie w pie'niach ludu pol kiego; różdżka we elna i pir'ni o jabło
neczce mniej zą pełnią rolę, natomia t obowiązują wianu zki we-
elne noszon przez młodego i jego drużynę'\ rza i e trwana obrzędu; 
młoda i drużki rozdają hafttm·an • ręczniki; więk za je t rola ta
ro ty weselnego w Pol ce, natomia t w obrzędach we cła ru kiego 
zachowały ię bardziej rozbudowane dawne formy przejścia młodej 

pod władzę młodego, wyrażające ię np. w scenach "rozzuwania 
huta", "dawania pieniądza" itp. Obrzęd w elne w 'ród ludu 
pol~kiego odznaczają się mniejszą ilością pie~ni, zwrotów i oracji 
kierowanych do rodziców młodej i jej rodziny, w obrzędach ru kich 

natomia t niemal każdy ucze tnik drużyny młodego i młodej ma 
okazję do wyśpiewania się i wy tąpienia orator kiego w cza ie 
trwania we ela. Ruś Czeru:ona Kolberga przyno i mnó two ma
t riałów nowych, ukazujący h proce y zmian i k ztałtowania ię 

całej obrzędowości we elnej na Rusi1• 

kronmiej zo tała potraktowana przez Kolberga obrzędowo ć 

pogrzebowa, którą przedstawiają trzy nie,\iclkic opi y pogrzebów, 
pieśń umierającego i pie~ń typowa, oparte na zapi~ach zerwm-
kiego i Paulego. Ale i w dziele cytowanego etnografa ukraińskiego 
obrzęd pogrzebowy potraktowany je t królowo. Tymcza cm -
jak wiadomo je!'t on zamh.nięciem tryptyku obrzędowego, za
chował niemal do na zych czasów bardzo tare rysy i powm1en 
w opi it• obrzędowo'ci rodzinnej być potraktowany równorzędnie. 

W} padku Kolberga , t ałohy . ię ta h. z pewno' cią w momencie 
h.ońcowt•go prz) gotowania tomu do druku, do czego, niestety, me 
doszlo 2 • 

Olga Gajkowa 

1 F. Vovk wyodrębnia w rytuale we elnym ail !l ob-.~:l'rnych podro7.dzialtiw, 
w kt•i ycl• omawia w zy,tkie elrmrnty obrz~du. \Y pod,uruowaniu onHmia za· 
gndni~nia przrilytków i dawnych form ukraiit•kit•go we ela. 

1 Zob A. Fi• ber Zuyc:aje pogrzebou·e ludu polshiego. Studium porótt•nuwr:c, 

Lwó" 1922; H. Biegełei•en mierć tv obrzędach i tt irr:ettiach ludu pol kiPJ!O, ar-
szm, a 1929. 
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Jeszcze liczniej od poprzednich dziedzin folkloru i hardziej wszech
stronnie zaprezentował Kolberg w Rusi Czerwonej pieśni śpiewane 

powszechni!' oraz tańce. Puhlikowany w tej monografii zbiór blisko 
2300 pieśni, melodii i tańców należy do największych wśród wszyst
kich jego materiałów regionalnych. Zbiór ten stanowi przeważającą 
część drugiego tomu monografii. Istotną jego cechą jest źródłowy cha
rakt!'r około 70% tekstów i melodii, które badacz zapisał w terenie1• 

Kolberg był doskonale zorientowany w historii badań nad picśnią 
ludową na Rusi, znał opublikowany dorobek w tej dziedzinie i doce
niał jego znaczenie dla nauki oraz dla ruchów patriotycznych i kla
sowych. Swiadczy o tym zwięzły wstęp do rozdziału "Pieśni powszech
ne" (DWOK T .57) napisany około 1865 r. w oparciu o przedmowę prof. 
M. Bodiańskicgo do zbioru J. F. Gołowackiego opublikowanego 
w "Ctenijach" 1864. Informuje w nim Kolberg o zbieraczach i wy
-dawcach pieśni małoruskich oraz o tytułach publikacji, dając gdzie
niegdzie trafną ocenę wartości zbioru lub wnikliwą uwagę edytorską. 

"Pierwszym, który dał popęd do zbierania pieśni, był niewątpliwi!' 

Chodakowski przez swą rozprawę O Slawiańszczyźnie ... , drukowaną 

w 1818 r." - pisze Kolberg w swym wstępie. Po Chodakowskim2 

pieśni ludu na Rusi zbierali i publikowali: Dionizy Zuhrzycki3 , 

Wacław Zaleski\ Józef Łoziński 5 , Kazimierz Turowski6 , Żegota 

Pauli7, Ambroży Metliński 8 , Ignacy Gałko 9 , Jakub F. Gołowacki 10 , 

1 Rękopioy melodii zostały omówione w III (muzycznej) części wstępu. 

• Mikołaj Certelew był pierwszym wydawcą zbioru ludowych pieśni ukraiń

"Skich pt. O pyt sobranija starinnych malorouijskich pemej, S. Petersburg 1819; 
.zbiór ten nie zawiera jednak pieśni z terenu Rusi Czerwonej. Natomiast pieśni 
zebrane na Ru~i przez Chodakowskiego (w latach 1813-1819) nie ukazały się 

za życia zbieracza; zaczęły ~ię one ukazywać drukiem dopiero od 1827 r. w różnych 
publikacjach etnograficznych rosyjskich i ukraińskich. 

3 D. Zubricki Ueber galizische Volkslieder. "Pielgrzym Lwowski" 1823. 
• W aclaw z Oleska o p. cit. 
6 J. Lozinskij Ruskoje vesilie, Peremysly 1835; tegoż, Halahilka. W: Zorja 

Halyćkaja jako album na god 1860, L'vov 1860 s. 506-515. 
• K. Turowski Dodatek do zbior6w pieśni ludu polskiego i ruskiego, Lwów 1848. 
7 Ż. Pauli op. cit. 
8 A. Metlinskij Narodnyja juźno-ruskija pes'ni, Kijev 1854. 
t I. Gałko Haevki z okolic nad Zbrucem. W: Zorja Halyćkaja jako album na 

god 1860, L'vov 1860 s. 516-525; tegoż, N arodny i zvicai i obrjady znad Zbruca, 

T. 1-2 L'viv 1861-1862. 
10 J. F. Golovackij Vinok Rusynam na obźinok, vo Vidni 1847. 
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Markijan za. zkiewicz, Bohdan . Diedicki, lirybory . Ilkiewicz, 
Jan Wagilcwicz, Jan Bieliń lci, Iarcrli Kulczycki, Jan Bier cki, 
Kiry U Błoń ki, lichal Ticmniak, Józef Lewicki, Józef komorow ki, 
Jan Iluszalf•wicz, Aleksy l. Toroń ki i wielu innych. "Wszystkie te 
zbiory · stwierdza Kolberg - prócz kilku dumek w pojedynczych 
pismach i więk ze go nieco zapasu melodii w zbiorze W a cła w a z Oles
ka, nie posiadają muzyki. Kocipiń ki dopiero w Kijowie począł 

wydawać znaczniejszy zbiór melodyj małorusk.ich 1 , a później Ły

senko (w Lip ku)2 i inni zbiorki melodyj (w Peter burgu i W ar-
zawie)". 

a początku lat 70-tych ubiegłego wieku na terenie Ru i Czer
wonej ożywił swą działalność folklory tyczną Południowo-Zachodni 

Oddział Ro ·yjskiego Ccsar kiego Towarzystwa Geograficznego3 • 

Ukazało ię lUlka zbiorów tekstów folklorystycznych i pieśni, m.in. 
zeszyty Zbirnika ukrainskich pięeń Mikoli Łysenki (Kijów 1873), 
jak też cytowanr wyżej 7-tomowe dzieło Trudy etnograficesko-sta

tisticeskoj ekspedicii v zapadno-russkij kraj {18n-1878), zawierają
CI' materiały i cenne informacje m.in. o folklorze Rusi zerwonej'. 

Obok Kolberga aktywnym zbieraczem pie'ni ludowych tego okresu 
h)ł Iwan Franko, który- czę to wespół z Michailem Pawlikiem 
gromadził pieśni w Stryj kiem i Kolomyjskiem, a także organizował 

zbieractwo folkloru z pomocą m.in. stworzonego przez siebie w 1883 r. 
Kółka taty:-tyczno-etnograficznego. Po pierwszych publikacjach 
I. Franko wydal w:ięk zy zbiór matrriałów 5 • Pod jego kierownictwem 
wyro~li nowi folklory~ci, jak F. Kole a, . Ludkiewicz, O. Rozdolski, 
W. Gnatjuk, W. Ochrymowicz i wielu innych, którzy rozwinęli 
zbieractwo i badania. 

W znacznie mniejszym topniu niż pieśń, melodię i taniec ukazał 
Kolberg folklor wierzeniowy Rusi Czerwonej i tradycyjną prozę 

ludową, w tym przysłowia, zagadki i gry; bardzo mało uwagi 
poświęcił omówieniu cech języka. W zebranym materiale wierze-

- --
1 • Kocipin 1-.i Pimi, dumki i 'umki rus' kogo naroda na Podołi, Ukraini i v !tfa-

lorossyj, spysani i pert>łoieni pid muzyku ... Pcrvn .otnin, v Kijvi i Kamińci Pod. 
1862 z. 1-10. 

• f. Ły rllko .Varodnyje melodii iz kraini, Kijev 1864. 
3 O. I. Dcj lotinki z istorii ukrains'koifoł'kloristiki, Kiiv 1975 ~. 71, 137-138. 
• Z. I. V n ilenko Foł'kłori&ticna dijał'nist' M. V. Lisenka. Kiiv 1972. 
• Norodni pis'ni v zapisach Ivana Franka, L'viv 1966. 
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niowym przewazaJą '~ypisy z druku, a co dziwniej ze, niewid je t 

w tej dziedzinie zapi~;ów t ·n•nowych dotyczących tak cenionych 
zwykle przez Kolberga zaga<lnień demonologicznych, przesądów 

i lecznictwa ludowego. Literaturę ludową r prezentuje 37 podań, 
bajek i innych opowiadań oraz kilkadziesiąt przytołó, , język -
zwarty łowniczek wy rażeń gwarowych oraz oh zcrny spi imion 
i nazwi k chłop!Okich . 

• a zakończenie raz jeszcze mu imy zdać obie sprawę z ogromu 
dzieła Kolberga, któr go czą tką je t monografia Ruś Czerwona. 

ałość jego pracy to fundament, który służ) l i łuży nadal etnografii 
pol ki ej i łowiańskiej. :Mimo, iż przeważnic dawał wyraz swym 
naj ilniej zym. zaintere owaniom - muzyce i pic ~ni ludowej, to 
jednak, jak nikt przed nim, nic uronił niczego z pozo tałych treści 

kultury, które składają się na całość problematyki etnograficznej. 
Toteż dzido jego tanowi warto~iciowe źródło dla prac yntetycznych. 

Medard Tarko 

II 

Badania etnograficzne O. Kolberga dotyczące Ru!:'i zerwoncj. 
:b..tóre uczony przeprowadził 'v 20-lcciu 1861-1880, tj. w najpłod
niejszym okre ie wej działaino 'ci, stanowią ważny rozdział w historii 
etnografii i folklory tyki. Rezultatem hadań jest prz•·dstawion 
niżej zbiór materiałów ukazujących po raz pierw ·zy, w dwutomowej 
monografii etnograficznej, ogólny obraz kultury luclow•·j tego 
wielkiego i zróżnicowanego regionu. l dostępnienie po tu latach 
materiałów Kolberga, dotąd nicznanych nauce, pozwoli wzhogacir 
litcraturę źródłową i poszerzyć wiedzę o historii badań regionalnych. 
Ruś Czerwona jako region etnograficzny hyla przedmiot!'m 

zaintere owania '~idu podróżników i badaczy przed Kollwrgiem. 
Zaintere owania te przejawiły się wc wspomnianych publikacjach 
Hacqueta, apiehy, zerwiń kiego, hodakow 1..i go, Wacława 

z Ole ka, Paulcgo, Wójcickiego, Zubrzyckiego, Łoziń kiego, Tu
rowskiego, Ietliń kiego, Gałki, Kocipińskiego i ·wielu inn ch. 
Publikacje te ukazały jednak tylko niektóre dziedziny kultury 
ludowej, bądź wybrane okolice regionu. atomiast Kolberg, który 
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zainteresował się Ru!<ią Czenvoną już w pierw zej poło,wie XIX w .. 
przedsięwziął zbadanic głównych cech w!'zystkich dziedzin kultury 
ludu, w tym dziedziny najmnij poznanej - muzyki ludowej. 
Jego celem było ukazanie syntetycznego obrazu etnograficznego 
całego regionu. zgodnie z powziętym plarwm nakrdlenia yntetycz
nt•go obrazu etnografii Polski i ziem sąsiednich 1 • Zadanie to wykonał 
Kolberg znakoinicie mimo olhrzymi1•j rozl1·glości terenu i złożono' ('i 
l'lniczno-kulturowej społt·ezeń twa; ale też do prac~ tl'j przy:;Ląpił 

ni1• tylko z ~runtownym przygotowaniem terenowym. l1•cz i z nad
zwyczajnym poświęcenil'm. 

Jak wspomniano. prace badawcze rozpoczął Kolberg w 1861 r. 
"' sumi1• odbył na Ru~ Czerwoną 9 podróży naukowych w latach 
1861, 186~. 1867. 1868, 1871. 1876. 1877. 1879, 18802 • Z planowanych 
czterech '\}praw w latach 1882, 1883, 188·1 i 1885 zrezygnował. 

względnie nie doszły one do kutku z innych powodów3• 

Wszystkie swe podróże na Ruś, a więc równid i te, które przed
iębrał mieszkając w Warszawie do 1871 r., odbywał Kolberg z Kra

kowa, kąd pro,\-adzila droga żelazna do L'\O,\a - stolicy Rusi 
zerwonej -i dalej ku tryjowi. Brodom, Czerniowcom; zaś w in

nych kierunkach, do wsi, podróżował bryką konną, gościnnie udzie
łan<! mu przez ę;ospoclarzy, z którymi uprzednio uzgadniał listownic 

"''\ój prz~jazd. 
Z zacho"anych źródl'ł trudno odtworzyć przebieg badań tereno

wych Kolberga na Rusi urwonej, trwających 20 lat i obejmuj<!cych 
lak duże terytorium. I tnicją spore luki w jego informacjach i notat
kach. Zawodne byłoby więc tu poblużenie się wyłącznic metod<! 
hiograficzn<! '' objaśnieniu hadań, warto zatem sięgnąć także do 
nwtod intw~twkcji i z jl'j pomocą ... tarając się najgłębiej wniknąć 

1 Plan bad.a,H:.ty i wydawnic.ty Kolb<"rga konkretyzowal ~ię pr:..ez ,.·it'le lat. 

Dojrzała "t'r,jn znana j<'•l z C) lownnt'go mt·rnoriału '' yda"nieu~o z 1869 r. 
l'or. 8. VI. 

1 Por. prZJp. 3 na s. V, ponadto: rkp. " lecr 2181 k. 68 (nu od\uocie wykaz 
podróży Kolht'r~n •pi•any pri!'Z I. h.opernickit>go) i k. 69 (wlamoręczny wykaz 
podróży h.niiH"r~a od 1836 do 1888 r.) oraz Kore5[1ondr11rję Oskara Kolberga ez. II 
(DWOK T. 65) Ji.,ty 692, 697, 717, 719, 722. 723, 778. Podróż w 1876 r. odbJI 
Kolberg z pomocą finansową Akademii Umiejętności, pozostałe ko~ztem "łasnym. 

3 Korespondencja Oskara Kolberga ('Z. n (DWOK T. 65) listy 966, 969, CZ. Ił l 
(DWOK T. 66) li ty 1022, 1030, 1129, 1146, 1218, 1232. 
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w poszczególne sytuacje badacza na podstawie zachowanej spuścizny 
oraz ogólnej znajomości jego planów i sposobów pracy, obserwować 
prowadzoną przezeń działalność. 

Bogata korespondencja z tego okresu, zapiski oraz własnoręczne 
itineraria potwierdzają bytność Kolberga zaledwie w 8 miej cowo ' 
ciach: Lwów, Barysz, Bołszowce, Borszów, Czcrniowce, Gródek , 
Olesko i Zadwórze. Tymczasem z lokalizacji geograficznych ozna
czonych w materiałach terenowych wynika, że bezpośrednie zapisy 
Kolberga pochodzą aż z ponad 40 miejscowości , które wraz z lokali
zacjami zaznaczonymi w pozostałych materiałach stanowią dość 

gęstą sieć punktów na badanym obszarze: Barysz, Bełz, Bołszowce , 

Bor zów, Brody, Buczacz, Czerniowce, Doliniany, Drohobycz , 
Gliniany, Gródek, Jaryczów, Jaworów, Juśkowice , li..oropiec, Laszki , 
Lubsza, Lwów, Milatyn, _ arajów, Olesko, O trów. Ożydów , Połoniec , 

Potok, Prusy, Przemiwółki , Rohatyn, Romanówka, Rozdół, Sokal, 
Stani Jawów, Stryj , Ubinie, Ułynów , Zadwórze, Zale zczyki, Złoczów , 

Żółkiew, Żurawno, Żydaczów. 

Oczywiście amo zaznaczenie na rękopi ach nazw miejscowo ś ci , 

z których pochodzą zapi y, nie mu i być dla na dowodem bytno ś ci 

w nich autora i prowadzenia badań z autopsji; może np. świadczyć 
o miejscu pochodzenia informatora eksploatowanego przez badacza 
gdzie indziej (tego rodzaju informacje znajdują ię w puściźni e 

kolbergowakiej dotyczącej innych regionów) . ądząc jednak z licz
nych wypo·wiedzi Kolberga w listach do przyjaciół i in tytucji na 
temat swych badań na Ru i, w których dawał ·wyraz niezwykłej 
wprost dociekliwości i maksymalnej dążności do bezpośredniego 

przebadania terenu 1, można przyjąć , że we w zy tkich wymienionych 
miejscowościach Kolberg był i badania przeprowadził. Co więcej , 

należy uznać za prawdopodobną jego bytność i w innych miejsco
wościach , m.in. znajdujących s ię na tra ie odbywanych wędr6w c k 

i interesując) ch hadacza, zwla ·zeza w miejscowościach znanych 
z zabytków przyrody i pamiątek hi torycznych, jak Halic:r., J azlowie , 
Kalu z, Podhorcc, Polanica, Rozhurcze, Rakowicc, tracz, Urycz 

p. w li!\cie z dniu 15 kwietniu 1877 r. do szwagierki 1\..oroliny, Kolberg pi
sal: " .. . przewiduję, że no początku ierpnia diabeł jakiś etnograficzny popędzi 
mnie do Lwowa". Kore&pondencja O&kora Kolbuga cz. II (DWOK T. 65) list 478. 
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i in., których wprawdzie nie wyszczególniłwrękopi ach, lecz uwzględ
nił w monografii. 

ore pondencja Kolberga pozwala stwierdzić, że w trzech z wy
mienionych miej cowości: wc Lwowie, Bary zu i Zadwórzu Ladacz 
bywał kilkakrotnie, przy czym w Bary zu i Zadwórzu prowadził 
typowe dla w półczesnej nam praktyki badania tacjoname, grun
townie tudiując w zy tkie przejawy kultury. 
Właśnie w Zadwórzu w 1861 r. miały mi j ce pierw ze Ladania 

Kolberga nad kulturą ludową Ru i Czen\l'onej, miejscowość ta 
slanowiła bowiem cel jego pierw zej ·wyprawy w te strony. Za
dwórze było w ią oddaloną o "dwie tacje kolejowe za Lwowem" 
jak zanotował, w której po iadali majątek zi m ki i zamie zkiwali 
krewni Konopków z 1odlnicy, melia i Hipolit Bochdanowi . 
U Bochdanów zatrzymał się Kolberg w latach 1861, 1863 i 1868. 
W liście do H. Bochdana z 1880 r. w pomniał Kolberg tę wirloletnią 

znajomość i zaufanie domu, w którym zaw ze bywał gościnnie 

przyjmowany; nie podał jednak w tym li'cie (jak i w całej kore pon
dcncji z Bochdanami) intere ujących na wiadomości o sposobie 
prowadzenia badań i o swych zbiorach1• Z zachowanej pu cizny 
jednak wynika, że pobyt w Zadwórzu umożliwił Kolbergowi zgroma
dzenie najcenniej zej i największej części zapisów, głównie pieśni 

i melodii ludowych oraz obrzędów weselnych. Z tej miej cowości 
pochodzą nawet niektóre przedmioty kultury materialnej, jak 
cz pki dziecięce i wzory (desenie) na płótnie, którymi upięk zano 
ko zule kobiet i mężczyzn, fartuszki itp., a które otrzymał od Hoch
danów w prze yłce z 1878 r. 2 ; ek ponaty te z pewnością za iliły 
zbiory muzeum uniwer yt ckiego lub 1\kademii miejętności 

w Krakowie. 
latach 1867, 1871, 1876 i 1877 przebywał Kolberg w Bary zu, 

w i koło Buczacza, w której posiadali dworek i zamieszkiwali Róża 
tanisław zawłowscy, również zaznajomicni z Konopkami. 

olberg korzy tal w tych latach z ich go cinno ci i pomocy w doku
m ntowaniu folkloru, o czym świadczą dwa autografy: sprawozdanie 
z badań w 1876 r. i kore pondencja z zawłow kim z 1877 r. 

l Korupondemja o.kara Kolberga CZ. II (DWOK T. 65) li ty 196, 730, 737 i in. 
• Kore&pondencja 01kara Kolberga cz. III (DWOK T. 66) aneks 21. 
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O wyprawie na Ru~ w 1876 r., na którą otrzymał zasiłek z Akademii 
Lmiejętności w Krakowie, pisze Kolberg dnia 30 X 1876 r. w sprawo
zdaniu dla AU (notabene jedynpn tego rodzaju dokumencie doty
czącym Ru. i Czerwonej): "Dla dokładniejszego poznania wszelkich 
cech ludu okolic, o których mowa, obrałem kilka punktów od siebie 
dosyć odległych, aby warianty i odmiany tym wyraźni<>j wpadać 

mogły w oko[ ... ] l\Iicjbcami tymi w c:~:asie obecnej moj1•j wycieczki[ ... ] 
hy ły w okolicy naddniestrzańskiej głównie: Bary s z pod BuczacZ<·m 
i Czortowiec pod Ohertynem, w górach za' Żabie pod Czarnogórą[ ... ] 
Przedmiotem zbiorów były głównie zwyczaje, obrzędy. pieśni, mu
zyka, język itd. Wszakże pobyt mój w pomienionych stronach, 
pomimo obfitości dostarczonego materiału, bynajmniej go jrszczc 
nie wyczerpał. Stosunki więc pozawiązywane z kilku obywatriami 
naukę miłującymi, a głównie z W. Przybpławskim w Czortowcu. 
:~: \V. Szawłowskim 1 w Baryszu i z ks. S. Witwickim w Żabiu i kilku 
innymi osobami każą się spodziewać, że odnośny materiał etno
graficzny, jaki by się dał pozyskać, znacznie w następstwie hędzi1· 

pomnożony na drodze korespondcncji" 2• Sposób organizowani a 
hadań ukazuje także drugi dokument, mianowicie list . Sza w lO"\\

skiego do Kolberga z dnia 22 VIII 1877 r., w którym pisze on m.in.: 
"Oczekujemy miłego nam przybycia; nowy zastęp dziewcząt no
wymi pieśniami etnografię wzbogaci ... " 3 • Plon zebrany w Baryszu 
należy również do najbogatszych w zbiorach Kolberga. Obejmuje 
on nawet większy, niż osiągnięty w Zadwórzu, zasób materiałów 
dotyczących kultury materialnej i zagadnień gwaroznawczych4 • 

Z kolei Lwów - jako stolica regionu - był miastem najczęściej 
odwiedzanym przt•z Kolberga, co wynikało zarówno z dogodnego 

1 Inicjał imit•nia napi~any przez Kolberga błędni,•. 
1 Korespondencja Oskara Kolberga cz. l (DWOI... T. 6·!) łi't 150. 

Korespondencja Oskara Kolberga cz. II (DWOI... T. 65) li•t 5 l l. 
• W Baryszu i Buczac:m Kolberg z pomocą fotografa z Tamopoła poczynił 

zdj~cia fotograficzne trojów ludowych; fotografie te przekazał Al..ademii Umic
jętności w J...ral..owie. Pooadto wykonał ołówkiem szereg rysunl..lm chat, ~prz('tim 
domowych, ubioru i nar:tęrizi; ryhWlki te są ob('<'nie publikowane. Warto dodać, 
że Kolberg zamierzał je przekazać J. Ko. sakowi .,do należytego opracowania" 
jak to nadmienił w cytowanym sprawozdaniu z badań dla AU. loże właśnie 

dzięki niespełnieniu tego zamiaru rękopisy zachowały się i w •posób autentyczny, 
hez retuszu, ukazują obiekty v.;dziane prze:t badacza. 
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układu połąt'zt'ń kolejowych z Krakowem, jak i z potrzeby prowa
dzonych badań lokalnych oraz czę tych kontaktów z in tytucjami 
i osobami w półpracującymi, głównie w sprawach wydawniczych 
(kontakty kore pondt>ncyjne trwały ju?. od 1857 r. aż po r. 1888). 
" celach badawczych przebywał tu Kolberg 7-krotnic w latach 
1867, 1868. 1871, 1876. 1877, 1879, 1880. O pobycie we Lwowie 
w 1876 r. pi al Kolberg w liście do W. Przybpław kiego- członka 

KomiBji Antropologiczno-Archeologiczno-Etnograficznej kademii 
Umiejętności '\' Krakowie: "Po wyjt>ździc z Czortowca, a następnic 
z Barysza. z" icdzałem je zcze okolice Lwowa i w samym że Lwowie 
cały przepędziłPro tydzień" 1 • Kolberg zwiedził wówcza Muzeum 
Przyrodnicze (później nazwane m1. Dziedm;zyckich), luzcum 
Przemysło,q• \Iicj kic i Muzcum Zakładu 0 ' oliń kich. porządzony 

w Muzeum Przyrodniczym spi ck ponatów etnograficznych za
chował się w jego spu ~ ciźnie rękopi ~miennej 2 • 

W latach 1878- 1881 w półpracował 7. Kolbergiem Andrzej 
.Jakulwwski ze Lwowa, który <lo tarczyi etnografowi cenny zbiór 
pn:ysłów i innych materiałów z zakre u polskiej i ukraińskiej lite
ratury ludowej oraz gwarozuaw twa3• 1ateriały Jakubowskiego 
z ter<"nu Ru. i Czerwonej to zbiór przysłów zebranych we Lwowie 
i okolicy. 

Nie zachowały się jednak dowody bezpośrt>dnich kontaktów obu 
zbieraczy, podobnie jak brak takich ~wiadectw w odnie ieniu do 
innych osób, wśród których np. w latach 1870-1873 znajdowała 
Sif zamężna io tra w pomnianej już Marii Hempel, Helena, za
mie zkująca w Przemiwółkach pow. Zółki<"w ..• \V okolicach Lwo-

1 Kore&pondmcja Oskara Kolbergu cz. I (D 'Oh. T. 61) list 442. 
- Bibl. PA 2185, t. 4 k. 4-5, rkp. O. Kolberga pt. "W Muzt'um hr. Dzie

dmzyckiego "" Lwowie, 7.10.1876". Je~t to brudnopis oryginaht dołączonego 
do ~prawozdania z odbytej podróży, przekazanego kademii Umiejętności (Ko

r .,pondencja O. kara Kolberga cz. l, DWOK T. 61, •. 6S9). W rkp. Kolberg wy
"' ugólnia lOS t·k~ponat<lw muzealnych - akwarrlr, ryciny, portrety olejne 
i fotografie przt'd•ta\\iajqct." typy (mężczyzn i kobiety) oraz sceny ludowe z rói;
n ·ch miejsco\\o~ci, m.in. ze L"·owa i okolic, Brłza. Brodów, KaJu,za, Sokala, 
Zło zown, Zólk'' i i in. Kolberg przy nicktorych pozr•·jach dodaje m' agi, z któ
r ·rh ""ynika, ze na eksponatach widoczne •ą obok rysów anttopologicznych 
~zczeg61y ubioru, np. wiel'.irc lubny, ozdoby kobiece. ucze anic głowy itp. 

3 Korespondencja o kara Kolberga CZ. n (DWOK T. 65) li<ty 559, 562, 564, 
5 5, 601, 643, 678. 812, 889 i in. 

3 - Ruś Czerwona 
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wa- pisała w 1870 r. Maria HPmpel do Kolberga- chodzą jeszcze 
niekiedy żebracy z kobzą czy jakowąś lirą, przy której towarzyszeniu 
śpiewają ludowe pieśni. Siostra moja, Helena, która cały rok przeszły 
bawiła pod Lwowem, widziała ich tam, nie zapamiętała jednak 
szczegółów" 1 • Trzy lata później Kolberg wyjawił wobec M. Hempel 
swój zamiar wyprawy do Przemiwółek, w związku z czym M. Hempel 
odpisała: "Jakże żałuję, że nie mogę odwiedzić Przemiwółek wtedy, 
gdy Szanowny Pan tam być zamierza, co niewątpliwie miłym 

będzie moim braterstwu i Helence, która Panu w pomocy zjednania 
sobie śpiewaków i opowiadaczy zupełnie mnie zastąpi" 2 • Zbiór 
materiałów zanotowanych przez Kolberga w Przcmiwółkach jest 
stosunkowo niewielki i obejmuje głównie pieśni z melodiami; nieco 
innego materiału z tej wsi otrzymał jeszcze drogą korespondencyjną 

dzięki współpracy z Marią Hempel i jej siostrą Heleną. 

W latach 1882-1884 do współpracowników lwowskich korespon 
dujących z Kolbergiem zaliczał się Julian Horoszkiewicz, który 
zbierał i publikował pieśni patriotyczne. Kolberg zasilił jego wydaw
nictwa swymi materiałami, Horoszkiewicz zaś dostarczył Kolbergowi 
7 pieśni weselnych i 3 dumki z nutami z okolic Smarzowa w pow. 
Brody (publikowane obecnie) oraz 3 pieśni ukraińskie z okolic 
Boryńca 3 • 

W tym czasie utrzymywał Kolberg kontakty korespondencyjne 
także z innymi osobami spoza Lwowa. W 1882 r. zwracał się do 
wieloletniego swego korespondenta, Bazylego Jurczeńki w Czer
niowcach, o nadsyłanie materiałów etnograficznych. Jurczeńko 

odmówił jednak współpracy, pisząc: "Co się tycze zbierania ma
teriałów etnograficznych w Czerniowcach, to oświadczam, że na 
teraz jest to dla mnie rzeczą niemożliwą ... " 4 • Jak wynika z zawar
tości tek, także i później Jurczeńko żadnych materiałów z tej okolicy 
Kolbergowi nie dostarczył. Kolberg włączył do Rusi Czerwonej 

jedynie nieliczne materiały otrzymane wcześniej od Jurczeńli 

w związku z opracowywaniem Pokucia. 

1 Korespondencja Oskara Kolberga cz. I (DWOK T. 64) list 250. 
1 Korespondencja Oskara Kolberga cz. I (DWOK T. 64) list 307. 
s Korespondencja Oskara Kolberga cz. III (DWOK T. 66) listy 1081, 1145. 
' Korespondencja Oskara Kolberga cz. II (DWOK T. 65) list 980. 
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"\\. 1881 r. współpracował Kolberg z Czcsła"\\Cm • eymanncm 
z Kijowa, etnografem-amatorem, który udzielił Kolbergowi cennej 
pomocy w kwc::;tiach językowych dotyczących materiałów z Rusi, 
polemizował w sprawie klasyfikacji pieśni, rozmieszczenia grup 
etnograficznych itp. 1 

Gromadzenie przez Kolb<'rga materiałów etnograficznych na Rusi 
Czerwonej odbywało ię inten ywnic i - jak można zauważyć -
przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnych środków, okolicz
ności2 oraz wiedzy innych specjalistów badających region. jak 
Izydor Koperniclu - antropolog i etnograf, Józef Majer - antro
polog, Wincenty Pol- geograf i etnograf3, Adam Honory Kirkor
archeolog i in. Brak w spuściźnie Kolberga śladów współpracy 

i kontaktów z etnografami i folklorystami ukraińskimi czy rosyjskimi 
lecz wydaje ię nieprawdopodobne, by ich w rzeczywistości nie było' 
Jest to zagadnienie wymagające odrębnych dociekań. · 

Pracy zbierackiej Kolberga towarzyszyła niczwykła pasja cechu
jąca badacza od początku działalności, jak również świadomość 

naukowego znaczenia pracy. Toteż mimo wielu trudności, jaki e 
wiązały się z prowadzeniem badań terenowych, zbiory powiększały 
się i Kolberg często odczuwał zadowolenie z nagromadzonych 
materiałów, czemu nicjednokrotnic dał wyraz w korespondencji. 
W 1867 r. np. w liście do Karola Libelta, preze a Towarzystwa 
Przyjaciół auk w Poznaniu, Kolberg wyraził dobitnie swe zadowo
lenie z "obficie zebranych materiałów" i ich "arcyważnego dla 
nauki znaczenia"'· W 1876 r. zaś w jednym z listów przejawił swe 
zadowolenie z badań we Lwowie i okolicy w posób może najbardziej 
optymistyczny: " ... zdrowie i pogoda, dzięki Bogu służyły, więc 

przywiozło się plon wcale nieskąpy ... " 5• 

1 Korespondencja Oskara Kolberga cz. III (DWOK T. 66) li. ty 1097, 1120 i in. 
1 Jedną z nich było udo·t~pnianie Kolbergowi materiałów przez zbieraczy

-amatorów, których adre y odnotowywał niekiedy na margine,ie wych tereno
wych :tapi~ów, jak np.: "Ludwik Wolski, adwokat w Brzeżanach, ma pieśni 

ludu" (teka 35 Miscellanea, podteka 1315 k. \I). 
1 W. 1869 r. Kolberg stwierdził: ., ... i Wincenty Pol przyobiecał :ta~ilać mnie 

swymi uwagami". Korespondencja Oskara Kolberga cz. I (DWOK T. 64) list 203. 
' Korespondencja Oskara Kolberga cz. I (DWOK T. 64) list 169. 
1 Korespondencja Oskara Kolberga cz. I (DWOK T. 64) list 445. 
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Zbiór materiałów opublikowanych w tomach 56- 57 DWOK 
Ruś Czerwona cz. I-II znajduje się aż w ~9 różnych telach ręko
piśmiennych Kolberga: l J1azowsze, Warszau·a, Lol<·icz, Czersk, 

ll Górale, 12 i l2a Podgórze, 13 Kraków, 15 Tarnów. Rzeszów, 18 
Ruś Czerwona I: Jasło, Sanok, Sambor, Przemyśl, l8a Ru.{ Czerwona, 

19 Ru' Czeru:ona II: Lwów, Żólkiew, Bełz, Zloczów, 20 Ru.{ Czencona 

III: Stryj, Brzeżany, Stani ławów, Tarnopol, Czortków. Bukowina , 

Pokucie, Ruś Wegierska, 21-22 Pokucie. 23 Huculi, 24 Podole. 

25 Ukraina, 35, 36, 37, 38, 39, 13 Uiscellanea, 41 Przysłowia, 47 
Teka rycin, 48, 50 A1iscellanea, 2185 t. 3 Korespondencja, 319 t 
Podkarpacie polskie, 3195, 3201 Podkarpacie ukrai1iskir, 465 (dawniej 
T W 150) Przemyskie1

• 

Tak wielkie rozpro zenie materiału w tekach nie jrst skutkiem 
przypadkowego pomieszania zawartości, co notabene było możli'"c 

w różnych sytuacjach, w jakich od prze zło, tu lat trki te znajdowały 
się unikając szczęśliwie całkowitego zni zczenia2 • Rozprosz nie t o 
jest rezultatem '~łaściwego Kolbergowi porz<!dku stosowanego 
w podziale wych materiałó", porządku opartego na nic zaw. ze 
konsekwentnym rozgraniczeniu badanych regionów, wskutek czego 
czę~ć materiałów, pochodzących zwłaszcza z kulturowych obszarów 
pogranicznych, znajduje się w kilku różnych tekach. 
Główny zbiór materiału kolbergowskiego do Rusi Czerwonej 

tanowią jednak trzy teki: nr 18, 19, 20. Teki te charakteryzujm)' 
'"ięc w pierwszej kolejności. 

Po śmierci Kolberga (1890) materiał) jego uporząd1..ował archi
walnie prof. Izydor Kopernicki, na którego ręce badacz złoż) ł całą 

woją spuściznę w chwili zgonu, pro ząc o przekazanie jej na własno (ć 

Akademii Umiejętno' ci w Krakowie i dbałość o kontynuację prac 
wydawniczych. Siad pracy Kopernickiego zachował się w postaci 
odręcznej charakterystyki zawartości tek, sporządzont•j w 1890 r. 
z myślą o wydrukowaniu najcenniejszych pa1·tii rękopisó" m.in. 
w .. Zbiorze Wiadomości do ntropolo~ii Krajowej" organit• 

1 Teki nr l 50 Etanowią włamo~ć PoJ,J...it'go To,,arzv,t\\a I udoznaw!'2. g•1 
we Wrocławiu; 2185- 3201 archiwum Biblioteki Polsl-i!'j . \kad~mii "'lauk w 1\..ra· 
kowie; ·l65 (dawniej T. W 150) Biblioteki "Cni\ll'r,ytecki J" War,za,,ic. 

1 J. Bur z ta puścizna rękopiśmienna O~karn Kolberga i j•j oprac01ranie. W: 
Pomorze (DWOK T. 39) . XH . ' IX. 
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Komi.ji ntrupologiczno- rcheologiczno-Etnograficzncj A . Drobne 
uwagi Kopnnirkirgo, często o charakterze redakcyjnym, spotyka 
się także przy rękopisach w tekach (np. 19/1242 k. 381, 38/1335 k.1). 
Zarówno charaktt·rystykę Kopernickicgo, jak i jego uwagi, wyko
rzy~tano wsz cbstronnic w obecnym wydaniu. nic miały one jednak 
wpłY'\ u na ostateczny kształt dzieła wzorowanego na modelu 
monografii Kolberga. 

Jako pierw~i edytorzy opracowywali teki do druku w lalach 
1902-19II Jan Biela i ~ ojciech Grzcgorzcwicz we Lwowie pod 
kirrunkiem prof. Romana Zawilińskiego z Akademii Umiejętności 
w Krakowie1• "' obrębie tek dokonali oni - wbrew za adom Kol
berga - geograficznego podziału materiału na rozdziały odpo
wiadające rozmaitym jedno tkom (ziemiom, powiatom, cyrkułom), 
z wewnętrznym u zercgowaniem tematycznym. Stworzyli zatem 
jakby kil1..a niewirlkich monografii terenowych. Podział taki jed
nak - jako sprzeczny z układem regionalnych monografii kolber
gowskich- nic został uwzględniony w obecnym'\ pianiu. Również 
wybór z tek i opracowanie redakcyjne materiału dokonane przez 
oLu edytorów okazały się wobec dzisiejszych zasad nicodpowiednie 
z powodu nicdokładnie przeprowadzonej selekcji rękopisów, chaotycz
ności w układzie materiału, błędów i braków w od pi ach z autografów 
oraz braku komentarzy. 

J. Bicia przepi al i ułożył materiał w tece 18. Przcpi any materiał 
stanowi tekę 18a. której obecnie nie uwzględniono przyjmując za 
pod tawę wydania oryginalny material kolbcrgow ki z teki 18. 
Zawarto ć tej teki składa się z 7 podtek nr 1223-1229, mieszczących 
ię w or}ginalnej kolbergowskiej obwolucie z napisem Ruś Czerwona 

I: Jasło. Sanok, ambor, Przemyśl. Razem 94 karty rkp. azwy 
podtek pochodzą od J. Bieli i innych osób. 

W podt ce 1223 (bez nazwy) znajduje ię rękopiśmienny wypis 
KollJerga (k. 1-6) z artykułu w .,Czasie" 1881 na temat okolic 
Bukowiny. Materiał ten w większości zo tał opublikowany w cz. I 
Rusi Karpackiej (DWOK T. 54), za' pozostałe jego fragmenty, 
które dotyczą Ukrainy, ukażą ię w cz. I Materiałów do etnografii 

lowian (DWOK T. 58). 
1 Zob. list W. Grzegorzewicza do R. Zawilirukiego w tej sprawie z dnia 5 lu

tego 1902 r., cytowany w Rusi Karpackiej cz. I (DWOK T. 54) s. XXIX. 
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Podteka 122·1 "Różne" zawiera 9 kart rkp. (w tym l karta 
autora niezidentyfikowanego z zapisem pieśni ., '\ y kto n e wynen '' 
z mel. z Krynicy), stanowiących kilka notatek terenowych i wypisów 
prasowych Kolberga dotyczących okolic Krynicy oraz Sanockiego 
i Krośnieńskiego (Łemkowie), a także Sambora, które wykorzystano 
w monografiach Góry i Podgórze cz. I-II (DWOK T. 44----45). 
Chełmskie i Przemyskie (DWOK T. 47) i Sanockie-Krośnieńskie 

cz. I-III (DWOK T. 49-51). Na k. 9 odnotował Kolberg literaturę, 
którą włączono do "Bibliografii" w cz. II Rusi Czem·onej (DWOK 
T. 57). 
Zawartość podteki 1225 "Pieśni" stanowi obszerny wypis Kolberga 

(k. l-26 dużego formatu) 134 pieśni kolędniczych z "Ctenii" 1861. 
Większą część tych pieśni (81) wykorzystano w tomach Chełmskie 
i Przemyskie (DWOK T. 47) oraz Sanockie-Krośnieńskie cz. I (DWOK 
T. 49), pozostałe kolędy (53 pieśni) ukazują się '' cz. I Rusi Czer

wonej (DWOK T. 56). 
Podteka 1226 (bez nazwy) zawiera na k. 1-17 wyłącznie zgroma

dzone przez Kolberga wycinki prasowe, m.in. włączone do niniejszej 
monografii wiadomości z .. Dziennika Polskiego '' 1876 na temat 
warunków pracy robotników przemysłu naftowego w Borysławiu 

i Drohobyczu. 
W podtece 1227 "Pieśni weselne" znajdują się materiały ręko

piśmienne Kolberga dotyczące obrzędu weselnego: opis wesela 
w Przemyskiem (k. 1-5) wypisany z Pieśni ludu ruskiego w Galicji 

Z. Paulego, rękopis nieznanego autora (k. 6-10) pt. Wesele z okolic 
Duhiecka (pieśni i melodie) i rękopis tegoż autora (k. ll) pt. Oddanie 

korony weselnej (przemówienie starosty weselnego). Materiały te 
ukażą się w tomie Chełmskie i Przemyskie (DWOK T. 47). 

Podteka 1228 (bez nazwy) zawiera zbiór szczodrówck i innych 
pieśni Łemków z Sanockiego i okolic Krynicy (k. 1-12) wypisanych 
przez Kolberga z "Ctenii" 1864 i 1866 oraz z .. Lwowianina" 1811. 
gdzie są opublikowane Pie~ni ludu tciejskiego tt• Galicji ... B. te
czyńskiego, a także rękopis (k. 13) 23 pie~ni obrzedowych i powszech
nych z mel. zebranych przez Kolberga w okolicy Krynicy. Cały 
ten materiał został opublikowany w monografiach Kolberga Góry 

i Podgórze cz. I-II (DWOK T. 44--45) i Sanockie-Krośnieńskie 

CZ. I-II (DWOK T. 49-50). 
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W podtece 1229 (bez nazwy) mieści ię opi we ela w Przemy kiem 
(k. 1-12) wypi any z publikacji J. Łoziń. kiego Ruskoje tcesilie 

(1835). Hękopi ten ukaże ~ię w tomie Chełmskie i Przemyskie (DWOK 
T. 47). 

W. Grzegorzewicz przepisał po re partie rękopisów Kolberga 
i U'-)' ·tematyzował material w tekach 19 i 20. Jego odpisy spoczywają 
w tekach obok autografów kolbcrgowskich. Przy przepi ywaniu 
tekstów i nut, na ogół bardzo dokładnym, edytor ten (jak zresztą 
i J. Bicia) nie uniknął błędów rzeczowych i przeoczeń, gdzieniegdzie 
też w odpisach. a nawet w oryginałach, wprowadził retusz styli tyczny 
lub własny komentarz1• Analiza porównawcza odpisów z rękopisami 
wykazała nadto brak kilku autografów Kolberga w tekach. W tych 
przypadkach z konieczności za podstawę wydania przyjęto odpis 
W. Grzegorzewicza. 

Teka 19 składa się z 7 podtek nr 1::!38-1244 znajdujących się 

również w oryginalnej kolbergowskiej teczce wiązanej z napisem 
Ruś Czerwona I I: Lwów, iólkiew, Bel z. Zloczów. Zawiera łącznie 
480 kart rękopi'mienn)Ch, w tej liczbie i odpi y W. Grzegorzewicza, 
od którego pochodzą nazwy podtek. 

Podteka 1238 "Czenvona Ruś" zawiera zbiór różnorodnych 

materiałów rękopi 'miennych (k. 188), przeważnie pieśni i wierzeń, 
wypi anych przez Kolberga z czasopism ("Dziennik Wileński" 1818, 
"Piclgrzym Lwow ki" 1823, "Przyjaciel Ludu" 1836, Dodatek 
do "Gazety Lwowsliej'' 1836, "Przegląd aukowy Literaturze, 
Wiedzy i Umnictwu Poświęcony" 1844, "Ctenija" 1863, "Przy
rodnik" 1872, "Czas" 1873, "Dziennik Pol ki" 1877, "Kłosy" 1882, 
.. Pro vita" 1882, "Tygodnik Ilu trowany" 1884), a także z publi
kacji książkowych, jak w pomniane na początku dzieła B. Hacqueta 
Physikalisch-politische Reisen... (1794), M. Maksymowicz Malo

rossij kija pesni... (1827), L Gołęhiow ki Lud polski... (1830), 
W. z Oleska Pieśni pol kie i rushie ... {1833), Z. Pauli Pieśni ludu 

ruskiego w Galicji (1839-1840), . Goszczyń ki Anna z Nabrzeża 

{1852), R. Benviński Studia o literaturze ludowej ... (1854), . Schneider 
Encyklopedia dla krajoznawstwa Galicji ... {1868-1874) i in. Ma
teria ł y tekstowe dotyczą kwestii pochodzenia ludu, jego cech charak-

1 Zob. ilustr. po •. 64 i przed 81 w cz. II Rusi Czerwo~j (DWOK T. 57): rkp. 
19/1243 k. 441, 443; 20/1251 k. 539, 1255/B k. 23. 
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terystycznych i ubioru oraz zachowanych zwyczaJ OW wier?:dt; 
teksty poetyczne - to w cało~ci zbiór pie~ni powszechnych, wśród 
nich jednak pewna czębĆ dotyczy obszaru Sanocko-h. rośnicńskicgo 
i Ukrainy i w związku z tym znajduje się w odp<mit•dnich tomach 
DWOK. W podtect~ znajdują się także 3 poz) cje nic lolhcrgowskic : 
wycinek z .,Dziennika Polskiego '' 1877 w sprawie wystawy ręko
dzieła we Lwowie oraz dwa rękopisy: jeden J. Wagilcwicza (prawdo
podobnie z 1840 r.) o obchodach Kupały na Rusi i drugi- nit'zna
nego autora - wypis z " Piclgrzyma Lwowskiego" 1823 dwóch 
pieśni powszechnych. Materiał ten włączono do Rusi Czerwonej. 

Podteka 1239 "Po"\\iat lwowski'' (k. 89-193) podobnie jak 
poprzednia - zawiera zbiór "ypibów Kolbt'rga ze wspomnianych 
czasopism i dzieł, dotyczących głównie opisu Lwowa oraz okolic 
bliższych i dalszych, a także odpisy znajdujących się w tece 20 ręko
pisów terenowych Kolberga, jak Wesele ze wsi Doliniany, Pogrzch, 
pieśni dworskie z mel. ze Lwowa i in. Podteka zawiera jedną kartkę 

rękopiśmienną nicznanego autora z 5-z · wrotkową pieśnią i mel. ze 
Lwowa " .·as rano. nas rano maty polmdyla" oraz melodię he z 
tekstu z Połtawy, Czernihowa. 

Podtcka 1240 .. Powiat lJrodzki'' za-.., i era n:kopib J. Horoszki<·wie ~:a 

pt. Pie.<ini lt'Cselnc z oho/i(' Smar::on·a. pou·iat brodzki (k. 19-ł ~09) -
31 pi<·~ni z m d. ~pi<·w <Ul) eh w cza~;i< · '' t·~ela oraz :~ dumki. Hon . z
kiewicz przesłał I\:olhngo-..1 i -"" ój rt:kopi" zt· Lwm•·a '' <' wrze~uiu 
1884 r. 1 '\T ateriał został w cal oś< i opuhlikowan) " U usi Cznttw:~•j. 

W podtece 12<11 .. Powiat złoezowski" (k. 210 :w:~) znajdują Sil,' 
odpisy i oryginały W) pi~ów Kolberga z wspomnianych czasopi",m 
i dzieł, przeważnic pic~ni. '' l) m znaczny zhiór Lailek ora:l pit·~ni 
obrzędowych i pow~zechnych wypisanych z "Ctcnii" 1864. Podtt•ka 
zawiera odpisy kilkunastu pieśni dworskich oraz opisu wesela z re
pertuarem pieśniowo-muzycznym we wsi Olcsko, 07-ydów, J u~ku
wice. Cały materiał z drobnymi wyjątkami (Ukraina, Podole, Wołyń, 
Pokucie) opublikowano w niniejszej monografii. 

Podteka 1242 "Powiat żółkiewski" (k. 304-417) zawiera duży 
skład rękopisów: dwie bajki małoruskie zapisane przez Kolberga 
w terenie (lokalizację regionalną tekstów potwierdza analiza dialekto
logiczna), 3 karty nr 403-408 dużego formatu (25 X 40 cm), na 

1 Kore&pondencja O&kara Kolberga cz. III (DWOK T. 66) li•t 1145. 
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których drobnym pi mem obu tronnic dwukolumno\\o zapi ał 
Kolb rg 9-1 pie&ni obrzędow ora:l pow zcchn z md. w miej co
wościach: Dukla, Kro no, La zki. Lub~za. L'\ÓW, Przemy'!, Hz('-
zów, ędzi zów, Złoczów i Zadwórze oraz drobne notatki tereno'H' 

i wypisy dotyczące Mazurów we wsi Przemiwółki i wierzeń w Żół
kiewskicm. Podteka zawiera liczący ponad 100 pozycji zbiór bailek 
i wiośnianek wypi anych ze zbiorów \'\ . z Ole ka i Ż. Paulego oraz 
opisy we cl w Żółkiewskiem i pod Lwowem. hli ko 200 .zczodrówck 
oraz picśni pow zechnych wypi anych z tych publikacji i "Ctcnii" 
1863. Znajdują się tu ponadto 3 rękopi ) !arii Hempel zawierające 
zabobony Ż) dow kic w Kulikawic i Komarnic związane z cholerą. 
nade lane przez nią 4 pie'ni naboże bez mel. z 1870 r. z Żółkwi 
i w i Żuż l autor twa Mikołaja z Cf'hłowa (o tatce Bo. kij o
kahkiej i in.) oraz wariant melodii znanej pie~ni " r a Podolu biały 
karni ń" z Przemiwółek. Poza tym w podtece znajduje ię rękopis 

nicznanego autora (prawdopodobnie Helcny Hempel) pt. "Pieśń 

dożynkowa z Przemiwółek" z mel. 1• al) powyż zy zhiór z nie
licznymi wyjątkami ukazuje się w niniej zej monografii. 

Podteka 1243 "Zadwócze" obejmuje główny ma yw rękopi ów 
tcrl.'nowych Kolberga zachowanych w tece 19 (k. 418 89 dużego 
formatu). Są to: 11 bajek i innych tekstów folklory tycznych, opis 
we ela i pie~ni we elne z Zadwórza oraz zbiór ponad 450 pieśni 
pow zechnych z mel. z Zadwórza i Bary za. ·ieznaczna czę ~ć tego 
materiału (15 kart) znajduje się w odpi ie "\\. Grzegorzewicza sporzą
dzonym z oryginałów spoczywających w tece 20. Cały material 
z nielicznymi wyjątkami opublikowano w Rusi Czerwonej. 

Podteka 1244 " binie" (k. 490-505) zawiera rękopi y ter nowe 
olberga głównie z miej cowo ~ci binie; ni co materiału pochodzi 

także z Zadwórza i Lubszy. ą to tek ty pieśni obrzędo\\ ch i pow
z chnych z mel., bądź wyłączni melodie ludowe grane w cza ie 

wesela. al. materiał opublikowano w Rusi Czerwonej. 

Teka 20 Ruś Czerwona III: tryj, Brzeżany, tanislaw6w, Tarno

pol, zortk6u•, Bukowina, Pokucie, Ru' Wegierska składa ię z 11 
podtek nr 1245-1256, pornie zezonych-jak poprzedni -kolejno 
w oryginalnej granatowej teczce wiązanej Kolberga, z jego własno
ręcznym napisem. Układ mat riałów w podtekach i aktualne nszere-

1 Korespondencja Oskara Kolberga cz. I (DWOK T. 64) li•t) 250, 307. 



XLII 

gowanie oraz nazwy podtek - jak wspomniano - są dziełem 

W. Grzegorzewicza. 
Podtcka nr 1245 "Stryjskie" (k. 1-109) zawiera pra·wie wyłącznie 

wypisy Kolberga ze znanych czasopism i książek. Są to więc frag
menty dzieł I. L. Czen~W.skiego , Z. D. Chodakowskiego i Ł. Gołębiow

skiego opisujące ogólnie kraj, lud, jego zwyczaje, obrzędy i wierzenia; 
opis Bojkó" z "Przyjaciela Ludu" 1837; wierzenia i przesądy 

z "Przyrodnika" 1872; J. Wagilewicza opis skał w Polanicy i Uryczu 
z podaniami z .1lbum lwowskiego 1862 oraz tegoż autora informacja 
o lrgendarncj postaci - Szełudywym Buniaku; wierzenia i opowia
dania wierzeniowe ze Szkiców etnograficznych F. K. Mroczki (1883) 
oraz z dziennika "Czas" 1873; wreszcie blisko 160 pieśni kolędniczych, 

szczodraczych, weselnych oraz powszechnych wypisanych ze zbio
rów Z. Paulego, W. z Oleska i z "Ctenii" 1864. Z materiału tereno
wego Kolberga znajdują się w podtece jedynie (w postaci odpisów 
W. Grzegorzewicza): opowiadanie ze Stryjskiego pt. Zona naj

l.:iększą karą, kilka tańców ze Stryja, jak "Ruskie kozaki", "Ko
łomyjki", .,Korotkij czoban" oraz melodie do paru pieśni. W pod
tece znajduje się rękopis pt. Bojki, pióra nicznanego bliżej Felicjana 
Frankowskiego, z Wiednia 1828 r. Na marginesie tego rkp. są dwie 
uwagi: błędna nieznanej ręki: "Po Kucharzewskim" i poprawna 
Kolberga: "Po Kucharskim". Rękopis- prócz informacji o ubiorze 
i cechach charakterystycznych grupy Bojków (wykorzystanej 
w rozdz .. ,,Kraj" i ,,Lud" w niniejszej monografii) - zawiera spisane 
ręką Andrzeja Kucharskiego incipity 12 pieśni słowackich, które 
ukażą się w tomie Materiały do etnografii Slowian zachodnich i po

łudniowych (DWOK T. 59). 
W podtece 1246 ,.Brzeżańskie" znajdują się: rkp. księdza Łotoc

kiego z Czortowca (k. 106--125)1 pt. Opis wesela w podhajeckim po

wiecie, mianowicie we wsi Kotuzowie, przepisany z "Prawdy" 1878, 
oraz następujące wypisy Kolberga (k. 126-136): ze zbioru Z. Pau
lego - opis wesela w Brzeżańskiem; z Szkiców etnograficznych 

K. F. Mroczki- obrzędy pogrzebowe i zaduszne; z "Przyrodnika" 
1872 wierzenia związane ze światem roślinnym i zwierzęcym; 

z "Ctenii" 1864 - kilka haiłek. Ponadto znajdują się tu sporzą-
1 Poprzedni edytorzy błędnie ponumerowali karty rkp. powtarzając nr 106--109 

w tej podtece. 
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dzone przez "'\\ . Grzegorzewicza odpi ) 3 rękopisó-w terenowych 
Kolberga (k. 137-146): opowiadanie z l\arajowa o znajdzie, wierz 
pt. Bal w Brzeżanach oraz melodia z okolic Rohatyna i Zydaczowa. 
Cały powyższy materiał ukazuje się w Rusi Czerwonej. 

Podteka 1247 "Stanisławowskie" zawiera cenny zasób materiału 
terenowego Kolberga (k. 147-263), przeważnie z Bary za (w · więk-

zości w postaci odpi ów W. Grzrgorzewicza), oraz opis wesela 
i kilka pieśni zwyczajowych i powszechnych wypisanych ze zbiorów 
W. z Oleska i Z. Paulcgo. Wśród materiałów terenowych z Barysza. 
na które składa się charakterystyka kraju i ludu oraz zbiór pieśni 
powszechnych. na uwagę za ługują opisy troju i sprzętów domo
wych oraz zabudowań baryskich (z notatkami gwaroznawczymi), 
kilka podań i opowiadań ludowych, zapisy prze ądów, opis we ela 
baryskiego z repertuarem pieśniowo-muzycznym oraz ponad 130 
pieśni powszechnych i melodii z Bary za lub ogólnie ze Stani ła
wowskiego. Materiał w całości zo tal włączony do Rusi Czeru·onej. 

Dwie na tępne podteki tanowią kładki materiałów do regionów 
Czortkawokiego i Tarnopolskiego, nie należą więc do obszam Ru i 
Czerwonej. toteż cały zawarty w nich materiał, z wyjątkiem ma
teriału do opisu Buczacza w tece 1249 i kilku pozycji pieśniowych 
dotyczących Rusi Czerwonej, ukaże się w tomie M"aterialy do etno

"rafii łou·ian wschodnich (DWOK T. 58). 
Również dwie kolejne podteki zawierają znaczną część materiału 

pochodzącego spoza terenu Ru i Czerwonej i w niepełnym topniu 
zostały wykorzy tane w niniejszej monografii. Z podteki 1250 
.,Bukowina" (k. 453-462), w której znajdują się wycinki prasowe 
i wypisy dotyczące kultury materialnej oraz 4 pieśni, cały zbiór 
opublikowano w Rusi Karpackiej cz. I-II (DWOK T. 54-55), 
zaś z podteki 1251 "Pokuci ", zawierającej 142 pieśni, w tym kilka 
pozycji zapisanych bezpo 'rednio w terenie przez Kolberga i pieśń 
"Ej, wpalo pyśmo w seło do Rożnowa" nade laną przez B. Jurczeńkę 
'f. I pasa 1 oraz utwory wypi an z "Ctenii" lub ze zbiorów W. z Oleska 
i Z. Paulego, 23 pieśni i melodie opublikował Kolberg w Pokuciu 

cz. II (DWOK T. 30), 9 wydano w Rusi Karpackiej cz. II lub w Biało
rusi-Polesiu (DWOK T. 55, 52), 102 zamie zezono w niniej zej 
monografii i pozostałe - 9 pieśni ze względu na proweniencję 

1 Zob. w~l':Jl Kolberga do et. I Pokucia (DWOK T. 29) s. XII. 
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ukraińską zakwalifikowano do tomu 1\fateriały do etnografii Słowian 

u·schodnich (DWOK T. 58). 
Zawartość następnej podteki nr 1252 .,Bibliografia"' (k. 1-20 

i 1-10) stanowią 2 składki A i B, z których pierwsza, to wynotowane 
przez Kolberga pozycje literatury i uwagi bibliograficzne związane 
z Rusią Czerwoną, a druga - zapisy wyrażeń gwarowych z okolic 
Lwowa, Barysza i Zadwórza oraz informacja o Ładawskiej cerkwi 
na Podolu wypisana z "Gazety Warszawskiej" 1856. Materiał 

powyższy wykorzystano w zestawieniu bibliograficznym i w innych 
rozdziałach w cz. II Rusi Czerwonej (DWOK T. 57). 

W podtece 1253 (k. 1-20, 1-3, 1-30, 1-17) znajdują się 

4 składki A-D utworzone przez pokolbergowskich edytorów, 
zawierające: A) "Miasta, wsie, osady, okolice"' - wypis:; Kolberga 
z czasopism ("Wanda" 1821, "Przyjaciel Ludu" 1836-184 7, 
"Lwowianin" 1840, "Gazeta Codzienna" 1854, "Tygodnik Ilustro
wany" 1862, "Gazeta Polska" 1865, ,.Kłosy" 1872, "Wędrowiec" 
1880) oraz z dzieł Chodakowskiego, Milewskirgo i Wójciekiego, 
dotyczące opisu kraju (w informacjach o poszczególnych miejsco
wościach na Rusi Czerwonej wiele podań); B) "Opowiadania" -
5 opowiadań, w tym 4 spisane w terenie ręką Kolberga i l-Żona naj

większą karą- nieznanego autora ze Stryjskiego; C) .. Zabobony, 
przesądy"- zapisy terenowe Kolberga i jego wypisy z literatury, do
tyczące wierzeń oraz wiedzy o przyrodzie, pochodzeniu zwierząt, zio
łolecznictwie itp. z Lwowskiego, Brzeżańskiego, Stryjskiego i innych 
okolic, kilka podań związanych z miejscowościami w Lwowskiem, 
z zamkiem w J azłowcu, z Buczaczem, Baryszem i in. oraz kilka infor
macji o cechach moralnych księdza itp.; D) .,Różne"- drobny przy
czynrk gwarozna "\\CZY z Przrmiwółek pt ... Dodatki do słownika" na
drsłauy przez J\.1. Ilemprl oraz miscellanca terenowe Kolberga, głównie 
z Zad"\\ órza, dotycząrr charakterystyki moralnej ludu, języka, przy
zwyczajeń, obrzędu wrsrlnego, narzędzi ~ospodarczycb i in. Cenny 
ten materiał wyk01·zy~taoo w pełni w ohecnym wydaniu. 

Podtrka 1254 •. Ruś Węgierska" (k. 543-564) zawiera materiał 
w całości opuhlikowany w tomach Ru.{ Karpacka cz. I-II (DWOK 
T. 54-55). 

Zupełnie odmienną wartość posiada natomiast zbiór rękopisów 
zachowanych w pod ter<' 1255 A i B (be-z nazwy, k. 1-21 i 1-3 2). 
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S; to w) łącznie za pi y tcn'IHIWC Kolberga z Bary za. Dolinian, 
Lwowa, leska, Ożydowa. tani ławowa, tryja, Złoczowa 1 Żóll.wi 

(;t; wyjątkiem pie'ni z mel. ze tryja ., a porih stupaju" nieznanego 
autora i czterech pieśni wojackich wypi:.;anych ze zbiorów W. z Ole. ka 
i Ż. Paulrgo). Material tanowią głównie ludowe picśni z mel. , 
w tym ballady, kołomyjki, picśni obsceniczne; znajduje się tu 
również kil1 anaścic pie~ni nieludowych (dworskich lub miejskich) , 
a ponadto: opis wesel z repertuarem pieśniowo-muzycznym z Ole ka
·Ożydowa-Juśkowic oraz z Doliniani Bary za, kilka pi<'Śni i zabaw 
hailkowych z Barysza. Lwowa i Zadwórza, pieśni oraz powia tki 
za notO"\\ ane przez Kollwrga na wieczorynkach, tzw. do 'witkach 
w Zadwórzu i in. Tylko nieliczne pozycje tego zbioru odno zą się 

do f: ąoiednich regionów - Przemyskiego, Pokucia, Podola i Wołyni . t 

i zostały wykorzy tam· w odpowiednich tomach DWOK; cała 

reszta materiału ukazuje się w poszczególnych rozdziałach niniej-
zej monografii. 

Ostatni ze pół w tt•ct• ~O podte1.a nr 1256 (bez nazwy, 
k 1- 15} - zawiera nieliczny zasób wyłącznie pieśni, w tym 31 
zapisanych przez Kolberga w terenie !uh wypisanych z "Ctenii", 
ze zbiorów W. z Oleska i Z. Paulcgo oraz 10 pie'ni bez mel. autorów 
niezidentyfikowanych (na jednym z tych rękopisów widnieje na
zwisko: Gralew ka). Większa część powyż zego materiału nie 
należy do oh zaru Ru. i Czerwonej i została (bądź zostanie) opubliko
wana w odpowiednich tomach DWOK (T. 30, 55, 58); do Rusi 
Czerwonej włączono zaledwie 9 pieśni i melodii. 

Drugim co do wielkości zbiorem, który zasilił materiały do tomc'iw 
Rusi Czerwonej. jest teka 465 Przemyskie z archiwum Bibliotc1.i 

niwer yteckiej w War:ozawie (dawniej ygn. T W 150). W pod
tekach nr 4-7 tego zbioru znajdują ię terenowe rękopisy Kolberga 
(w tym karty dużego formatu gę to zapi anc atramentem), zawi ra
jące pieśni i melodie oraz inne materiały nie wykorzy tanc przez 
Kolb erga (i później przez l. Kopernickiego) w toinie Przemyskie 

(DWOK T. 35), oraz rękopisy dotyczące Ru i Czerwonej. fatcriały 

te włączono do niniejszej edycji. Są to: z podteki 4 drobny przyczy
nek gwaroznawczy z Przcmiwółek nadesłany przez M. Hempel; 
z podteki 5 tekst pieśni dziadowskiej o św. Barbarze nicznanego 
autora (Drohobycz, tryj) i wypis Kolberga z "Przyjaciela J,udu'' 
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1838 o pobycie króla Jana III Sobieskiego w Jaworowie po powrocie 
z odsieczy wiedeńskiej ; z podteki 6 - rękopis terenowy Kolberga 
48 melodii, przeważnic bez tekstu, z Milatyna, Rozdołów, Stryja 
i Zadwórza; z podteki 7-57 pieśni powszechnych, w tym 56 z mel. , 
zapisanych przez Kolberga w tercni (Drohobycz, Lwów, Milatyn, 
Połoniec, Sokal, tanisławowskir, Stryj kie, Zadwórze, Złoczów, 

Żółkiew, Żurawno) i l pieśń nabożna bez. mel. nieznanego autora 
ze tryj kiego. 

Wreszcie trzecim zespołem materiałów do Rusi Czenronej są 

rękopi y Kolberga wybrane przez wydawcę z pozostałych jego tek. 
I tak: z teki l 1\Jazou:sze, Warszawa, Łowicz, Czersk wzięto dwa 
niewielkie ·wypisy Kolberga dotyczące wierzeń w miej cowo(ciach 
Dziewiętniki, Janów i in.: z podteki 1116 k. 3 wypis z artykułu 
Józefa Grajnerta Studia nad podaniami ludu naszego (1859) i z podteki 
1121 k. 3 (wycinek z "Czasu") fragment artykułu E. S. Symbolika 

wiosenna (1885). Z teki 11 Górale włączono drobne notatki biblio
graficzne (pod teka 1176/l) oraz tekst kolędy ze Lwowa (1176/16). 
Z tek 12 i l2a Podgórze podteki 1181 k. 4 i 1192 k. 9 (obecnie 2185/11 
k. 40) oraz 13 Kraków podteka 1194/3 k. 8--44 wykorzystano pisy 
nazwisk i imion chlopskich z różnych okolic Rusi Czerwonej oraz 
materiały gw·aroznawcze, a także rękopiśmienny zapis pieśni ze 
Lwowa. Kilka pozycji do bibliografii oraz jedną pieśń powszechną 

z mel. wybrano z teki 15 Tarnów-Rzeszów podteki 1204 k. 10, 1205/2 
k. 10-11 i 1207 k. 5. Więcej materiału włączono z teki 21-22 
Pokucie, podteki 1258-1260, mianowicie: rękopis terenowy Kol
berga z Zaleszczyk zawierający nuty 5 kołomyjek (bez tek tu) 
oraz kilkanaście melodii z innych miejscowości, tekst kołomyjki 
"Oj, pidu ja myży hory" nieznanego autora ze Stani ławowskiego 
oraz 192 kołomyjki, pieśni balladowe i inne bez mel. z Brzeżańskiego, 
Stanisławowskiego, tryjskiego, Złoczow kiego i Żółkiewskiego 

wypi ane przez Kolberga ze zbiorów W. z Ole ka, Ż. Faulego 
i z "Ctenii" 1863, 1864, kilkanaście zapi ów bibliograficznych oraz 
niewykorzy tane w Pokuciu, a dotyczące Ru i Czerw·onej, fragmenty 
kwestionariusza w sprawie zwyczajów dorocznych1• Również z teki 
23 Huculi włączono niemały zasób materiałów: z podteki 1262 
wypis dwóch pieśni z Dobropola o ebabie z "Lwowianina" 1838 

1 Zob. wstęp do cz. l Ru&i Karpackiej (DWOK T. 51.) . XXXVII. 
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oraz kilku uwag o Bojkach z dzieła z. Morawskiego Pra- /owianie 

i pra-Łotu·a (1851); z podteki 1278 zapisaną we Lwowie przez Kol
berga pieśń z mel. o wdowie oraz 18 pic 'ni hallado·wych i oprysz
kowskich, kolęd i in. wypisanych ze zbioru. \\. z Oleska i z "ttcnii" 
1866, pochodzących z Drohobycza, Kałusza i ogólnic ze tryjskiego; 
z podteki 1279 fragmenty wypi ów z Ludu polskiego ... Ł. Gołębiow-

kiego i z "Tygodnika Ilustrowanego" 1866 dotyczące opisu kraju 
od Lwowa w kierunku Chodoro·wa i ogólnie cech antropologicznych 
ludu. Materiał wykorzystany z teki 24 Podole, to ·wycinek z nic
zidentyfikowanego cza opisma z 1872 r. na temat małoruskich 

La dań etnograficznych Piotra Czubińskiego; z teki 25 Ukraina 

wzięto wypi y o tańcach i dwóch grach ludowych z publikacji 
Ł. Gołębiow kiego Gry i zabawy ... (1831); z następnych tek wzięto: 
Miscellanea t. 31/1304 - notatki bibliograficzne; 35/1315 - pieśń 

z mcl. zapi ana przez Kolberga we w i binie; 36/1318b - wiado
mość demograficzna dotycząca Lwowa z "G·wiazdki Cieszyńskiej" 
1868; podteka 1320 - 7 pieśni dworskich z mel. ze Lwowa, w tym 
4 za pi ane przez Kolberga; podteka 1321 - rękopis niezidentyfi
kowanego autora z adnotacją Kolberga: "Od Ponceta. Zadwórzc 
1877"1, zawierający 5 pieśni patriotycznych z 1863 r., w tym 2 
z melodiami Kolberga naklejonymi na rękopisie; 1324 - zapis 
terenowy melodii z incipitem pieśni powszechnej ze Lwowa; 1325 -
rękopis Andrzeja Jakubowskicgo2 zawierający przysłowia i zdania, 
z których 3 w języku małoru kim włączono do Rusi Czerwonej, 

1 J. Poncet- o~oba niezidentyfikowana . 
. Jakubow ki był kore pondentem terenowym Kolberga we Lwowie w la

tach 1878-1881 i prze ·ylał mu materiały folklorystyczne. Wydawca zbioru 
przy~lów poL kich Kolberga (D OK T. 60), dt Stani ław S"irko, mylnie przy
pisał autorstwo tego rękopi•u Izydorowi Kopernickemu, przyjmując za pod tawę 
podobień•two charakteru jego pi ma, a nie uwzgł~dniw zy podobień twa pisma 
A. Jakubow kiego widocznego przy ze tawieniu rękopi~u z zachowanym w tece 
44/1a k. 13-16 autografem li•tu A. Jakubow,kiego do Kolberga z dnia 3 'tycz
nia 1880 r. z dołączonym zbiorkiem 93 przy•lów pol•kich i 8 małoru kich spod 
Lwowa. Autorstwo A. Jakubow•kiego rkp. 36/ 1325 k. 11 potwierdza jego adno
tacja na odwrocie rkp.: .. . B. Przy, łowi a w zbiorze przysłów p. Konopki zbie
ram od roku 1877 i prosilbym to zanotować w zbiorze przy łów p. Konopki". 
Zob. Kore3pondencja O&kara Kolberga cz. II (DWOK T. 65) li ty 559, 565, M3, 
678 i in. Kopemick.i nie współpracował z Konopką w zakre•ie zbieractwa przyołów. 
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nadto kilka notatek hibliograficznych; 37 /1328/I 2 niewielkie 
wypisy Kolberga z artykułu E. S. Symbolika t(}iosenna dotyczące 

wierzrń; 38, 1335 - ,da noręczna notatka porządkowa I. Koper
nickiego: "Barysz - Szawłowski. T. 19: Skompletować materiały 

z Zadwórza, t .binia, Glinian, Ożydowa własnymi spostrzeżeniami. 

W T. 30 «Litwa» - 2 piosnki z melodiami z napisem: Garstecka"; 
:39jl343 - zapis ten·nowy Kolberga dwóch pieśni miłosnych z me!. 
z Brodów i Złoczowa oraz rękopis nieznanego autora zawicrająr~ 
pieśń milosną z nutami z uwagą Kolberga: "Ukraińska: 'v Zło

czowskiem"; 43/1352 - zapis terenowy Kolberga pieśni miłosnej 

bez mel. ze Lwowa; z teki -!4 Przyslou·ia podteki la i lb oraz 3- cht.t 

rękopisy A. Jakubowskiego zawierające 26 przysłów małoruskich 

spod Lwowa1 i rkp. Józrfa Konopki z 8 przysłowiami z Żólkiev.
-kirgo 2 ; 47/1356 RJciny 5 rysunków terenowych Kolberga 
przedstawiających szczegóły stroju kobiet z Oleska i Zadwórza: 
48/4 .Uiscellanea- trzy kolędy z mel. z Bełza, Jaworowa i Lwowa 
według czystopisu Kolberga; 50 Uiscellanea podteki 3, 13 i 28 -
zapis terenowy Kolberga (hez lokalizacji) picśni nabożnej z mel. 
z uwagą: ,,Żuliński śpiewał" 3 , rkp. obcy również bez lokalizacji 
z uwagą Kolberga: .,Żulińskir" zawierający kilka przesądów lecz
niczych oraz dwie prykazki ze Złoczowa, według czystopisu Kol
brrga; 2185 Korespondencja t. 3 - fragmenty listu Edmunda 
Krasickiego do Edmunda Kraińskiego z 1885 r.' w sprawie tradycyj
nego ubioru ze Lwowa i innych okolic Rusi Czerwonej z uwagami 
Kolberga; 3194 Podkarpacie polskie - niewielki wypis Kolberga 

1 A. Jakubowski dwukrotnie przl·,łał Kolbergowi przy~łowi11 małoru~kie 

:tapi•ane- pod Lwowem: '' marcu J 878 r. (16 przy,łów) i we w'pomniun),n Ji;<'i<' 
:t dnia 30 >tycznia 1880 r. (!l przy,łów). 

2 J. Konopka z Mogilan zaczął zbierać przy,łowia około 1875 r. z zamiarem 
w:yd11nia z pomocą Akademii L'"miejętności w Krako"'ie międzynarodowego zbio
ru począw~zy od XVI wieku. , mierć w 1880 r. przerwuł11 tę pracę, nie dokończył 
jej ttil o,yu, Tadeu,z Konopka. Dal!;ze ło"y rękopi•ów zob.: Pomorze (DWOK 
T. 39) '· \III. 

3 Tadeu. z Zuliń•ki (lekarz lwow'ki i miło~nik etnografii) oraz jego brat Józef 
(profe•or 'eminnrium nauczycielskirgo W<' Lwowie) byli zaprzyjuźni«>ni z Kolber

giem i gościli go " " "'ych domach. 
4 E. Krasicki i E. Kraiń,ki byli właścicielami ziem~kimi w Sanockiem i K.ro

,;nień,kiem i gościli ni«>raz K.ołberga, udzielając infonnaeji etnograficznych. 
Kore1pondencja 01kara Kolbuga cz. III (DWOK T. 66) li~t 114·1. 
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z .,Kalendarza" 1865 n używaniu ropy naftowej przez chłopów 
z D.rohobycza; 3195 i 3201 Podkarpacie ukraińskie - trzy pieśni 
dóadowski z mcl. z Bełza i Ułynowa oraz prykazka z Lwow kiego
-Brzcżań kiego z ręlopi u terenowego Kolberga, trzy pieśni pow-
zechne z mel. z okala z czy topi u Kolberga, wypis trzech picśni 
kołyskowych i innych z "Ctcnii" 1866 oraz nicwielki wypis ma
trriału toponoma tycznego (dotyczącego zagadnit>ń etnogenezy) 
z artykułu J. Wagilcwicza O mie zkarl.cach wschodniej części gór 

karpackich (1844). 

Przed tawiony zasób materiałów zdumiewa swym ogromem 
~wiadczy o wielkiej pracowitości zbieracza. a podkreślenie za łu

gujl' fakt, że w większości materiały te powstały na drodze bez
po~rednich zapisów ter nowych, których autentyzm, precyzja 
notacji, przcważnt' oznakowanic metrykalne i źródłowo-poró·wnaw
czc a zwłaszcza unikalna już dzi' treść, są cechami stanowiącymi 
o tym, że materiał kolbergow ki należy do najcenniej zych dokumcn
tó'~ naukowych ubiegłego tulccia, je t źródłem etnograficzno
-folklorystycznym o dużym znaczeniu historycznym1• 

Wydanic drukiem spuścizny, którą wydawcy potraktowali z naj
wiek zym pietyzmem, zostało oparte na zasadach przyjętych we 

w zystkich tomach DWOK2• Jedynie w wypadkach uzasadnionych 
pccyficznością zbioru (dotyczy to zwłaszcza pieśni) wydawca 
poczynił zabiegi edytor kic, o których je t mowa niżej. 

Podstawą zakwalifikowania materiału do Rusi Czerwonej była 

proweniencja geograficzna zaznaczona przez Kolberga (lub jego 
korespondentów) na rękopi ach, a w razie jej braku - inne znaki 

1 Już w 1889 r. badania koilierga na Rusi . potkały ię z uznaniem Ce,arskiego 
Ho. yjskiego Towarzy,twa filośników Przyrody, Antropologii i Etnografii przy 

niwer ytecie w )1o~kwie, które nadaw zy Kolbergowi tytuł członka honorowego 
To arzy ·twa w na. tępujący po~ób uza~adnilo wą decyzję w li' ci e gratulacyjnym 
z dnia 24 października 1889 r.: ,.Ce ar,kie T owarzy two Milośników Przyrodo
:~.nawalwa, Antropologii i Etnografii ma zaązczyt zawiadomić Szanownego Pana, 
że na po iedzeniu dnia 7 października wybraliśmy Pana honorowym członkiem 
Towarzystwa z okazji pięćdziesięciolecia Pana naukowej i twórczej działalności, 
ze' względu na Pana niestrudzone wysiłki na polu etnografii ... " Kore&pondencja 

Osknra Kolberga cz. III (DWOK T. 66) li t 1510. 
• J, Burszta op. cil. Pomorze (DWOK T. 39) . V-XIX. 

4 - Ruś Czerwona 
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i cechy rękopisu w · lazujące na miejsce badań lub pochodzenie 
materiału, jak ciągłość zapi u na kartach, z których pierwsza 
posiadała oznaczenie geograficzne, toż aroość papieru i atramentu, 
charakteł pisma itp., a także cechy dialektologiczne t k tu, infor
macje wynikające pośrednio z kontek tu itd. W tych wypadkach 
prawdopodobieństwo lokalizacji zapisu odnotowano w nawia ach 
kwadratowych [ ]. Do grupy tak właśnie zakwalifilo,\anego ma
teriału należy część pie'ni wypi anych przez Kolberga ze zbiorów 
W. z Ole ka i Ż. Paulego, w których brak proweniencji geograficznej 
przy poszczególnych utworach. Kolberg wypisał wiele pieśni z tych 
źródeł wyraźnie w celach porównawczych i z zamiarem uzupełnienia 
tekstów melodiami, lecz tylko część z nich opracował w ten sposób 
i opatrzył lokalizacją. Pozostałe utwory zatem, jako pochodzące 
z byłego zaboru au triackiego i dotyczące Galicji w chodniej, za
kwalifikowano do Rusi Czem·onej zgodnie z klasyfikacją Kollierga. 
który włączył je do tel .. Ru< Czerwona' na pod tawie cech dia
lektologicznych tekstów. 

Lokalizacja zapi ~ ów u talona przez l\.olberga b wała niekil'd) 
korygowana przez niego samego. Miano'\ icie skre:ślał on poprzedni:! 
nazwę miejscowo<ci czy okolicy i dopi )'"\\al nową zapewne po 
odbyciu badań w innym mi(•jscu i zetknięciu się z \variantem tekstu 
wypi anego z druku, hądź mt'lodią do niego. ·wydawca każdo
razowo U\\zględniał koryg<maną. ostatnią nazwę."\\; yniki cennych 
prac po zukiwawczych Kollwrga '\ tym zakrr,.it' odnotow no 
w komentarzach. 

W układzie rzeczowym materiału zacho,\ano S) tematykę kolLt·r
gow ką sto owaną w monografiach regionalnych Cało ć dzieli 
się więc na tematyczne rozdziały: .,Kraj", "Lud". ,.Zwyczaje". 
"Obrzędy", "Pieśni powszechne", .,Pieśni szlacheckie i mie zczań
skie", "Tańce i melodie bez tekstu", "Wierzenia", "Opowiadania 
ludowe", "Gry i zabawy", "Przy łowia i prykazki, zagadki", "Ję
zyk". Podstawą za zeregowaDia materiału do odpowiednich roz
działów jest ich proweniencja etnograficzna, treść w kazująca na 
związek z określonymi ytuacjami i tematami. W więk zości wy
padków Kolberg dokładnie oznaczył pod tym względem i rozdzielił 
swe zapisy, wobec cz go - mimo próby innego rozmieszczenia 
materiałów przez poprz dnich edytorów w 1911 r. - obecne za-



LI 

szeregowanie materiałów do po zczególnych rozdziałów nie na
stręczało wielkich trudności i udział r dakcji w tej dziedzinie był 
niewielki. Pewn.- trudności, z którymi borykał się i sam Kolberg, 
nie tylko zre ztą w redagowaniu Rusi Czerwonej, napotkano przy 
klasyfikacji pie~ni. iektóre bowiem pie<ni świeckie, zwła zeza 
ballado'\ e, a także pieśni we elne, znajdują ię w ludowym reper
tuarze kolędniczym czy haiłkowym i na odwrót. Zjawisko to jest 
znanc zerzej, toteż obecna redakcja za tosowała się wiernie do 
metod klasyfikacyjnych Kolberga i zachowała "obce" pieśni w dzia
łach, ' których umieścił je Kolberg. W terenie zjawisko to zaobser
wował Kolberg już dawniej: omówił je przy okazji recenzowania 
Obchodów we elnych Zygmunta Glogera, pisząc m.in. że " ... niektóre 
pieśni używane w jednych miej cach jako we clne, w innych za 
takowe używanymi nie były ... ", że z różnych powodów pewnc 
pieśni nie '' zędzic powtarzają się w tych samych obrzędach, zwy
czajach, ytuacjach 1• W powyż zym kontekście należy rozpatrywać 

także nierzadko zanotowane przez Kolberga na Ru i Czerwon j 
zjawi ko kontaminacji różnych utworów. 

W obrębie rozdziałów ułożono material geograficznie ("Kraj", 
.,Obrzędy"), tematycznie (.,Lud", "Wierzenia"), chronologicznie 
("Zwyczaj e"), alfabetycznie ("Przysłowia"). 
Dość znaczne zróżnicowanie objętości materiałów w poszczegól

nych rozdziałach i praktyczn) wzgląd na czytelnika korzy tającego 
z tekstów i melodii prawiły, że w pierwszym z dwóch tomów mono
grafii, w których materiał zo tal opublikowany, za1nie zezono tylko 
cztery początkowe rozdziały, zaś pozo tałą część monografii, którą 
przeważnie wypełnia jeden tylko rozdział pieśni powszechnych 
i m lodii, obejmuje tom drugi. 
Dążeniem wydawców tek tów i melodii było wierne oddanie 

treści i formy oryginałów kolbergowskich. Wyrazem tego jest np. 
zachowanie pi owni polskiej i ukraiń kiej, przestrzeganie zasad 
kolb rgow kiej tran krypcji t k tów wypisanych z "Ctenii" i innych 
wydawnictw drukowanych grażdanką oraz transliteracji tekstów 
obcych (z wyjątkiem tekstów gwaro·wych), zachowanie archaizmów 

1 O. Kolberg R.:ec: o obchodach weselnych ludu u• Pobce i na Rusi, :e azc:eg6lo

wym ztvrotem do d:iela "Obchody weaelne" pr:u Pruskiego (Zygmunta Glogera). 

W: tudia, ro:prawy i artykuły (DWOK T. 63) s. 270. 



LII 

styli. tycznych itp. tarano się jednak tam, gdzi<• to było możliwe 

i potrzebne ze względów naukowych, usunąć błędy, !'pro tować 
omyłki i uzupełnić informację źródłową, co zo tało odnotowane 
w przypisach. Starano się również unikać publikowania w różnych 

miej . cach treści pochodzących "' jednego rękopi u: praktykę tę 

!'losowano jedynie w najbardziej uzasadnionych przypadkach. 
"\V pisowni tekstów gwarowych zachowano zgodnie z oryginałem 

różnr (i nie zawsze jednoznacznr) formy zapisu fonetycznego Kol
berga. np. pochylenie a mo głosek: a. o, y., y itp., nirzgłoskot vór
czość: u, v, w, l itp.; miękkość spółgłosek oznaczono dodając przy 
nich uko'ną kreskę. np. ziet', akcent - dodając przl.'d samogłoską 
pionową kreskę, np. zi' ateńko (w rkp. Kolberga przeważnic pozioma 
kreska nad samogłoską); skrócrni<' wyrazu zaznaczono przecinkiem 
unie ionym nad linią pisma, np. siad' sobi. Głoski c, s. z zapisano 
na ogół zgodnie z wymogami ortografii polskiej. 

·wydawca nie ingerował w treść zapisów1• Ewentualne różnice 
między cytowanymi przez Kolberga źródłami a rękopisami odnoto
wano przy pomocy nawiasów <> (dodane przez Kolberga). >< 
(opu. zczone). Milcząco natomiast zo tał wprowadzony podział 

tekstów na zwrotki w pieśniach zapisanych in continuo. Podobnie 
bez oznaczeń wydawca wprowadził tytuły podrozdziałów oraz 
niektórych opowiadań i wierzeń zanotowanych przez Kolberga 
bez nazwy. 

Monografia zawiera na końcu ,.Bibliografię" pozycji cytowanych 
i odnotowanych przez Kolberga oraz nowszej literatury etnograficz
nej regionu, indek y źródeł, nazw geograficznych i incipitów pieśni, 
w tekście zaś ilustracje przedstawiające m.in. ciekaw ze przykłady 
rękopiśmiennej spuścizny Kolberga. 

l\·fedard Tarko 

1 W obecnym wydaniu nie uwzględniono żadnych dopi,;k()w lub zmian poprzed
nich ndaktorów, J. Bic>li i W. Gru~~:orzewicza, wnic>~ionyrh do rf\'kopi•ów Kol
berga. 
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III 

Ruś Czerwona O. Kolberga stanowi dla etnogmfii muzycznej 
co najmniej z dwóch względów niezmiernie cenną pozycję. Przecle 
wszystkim '\) pl'łnia ona poważną lukę istniejącą w dokumentacji 
folkloru muzycznego poludniowo-wschodnich ziem przedrozbioro
wej Polski, zawiera bowiem matenały muzyczne z regionu, któ
rego muzyka ludowa nie doczekała się dotąd gruntownego i wy
czerpującego opracowania1• Był to brak tym dotkliwszy, że doty
czył rozległego obszaru, który z racji swego położenia geogmficz
nego i znaczenia historycznego odegrał ważną rolę w procesie kształ
towania oblicza kulturowego pogranicza polsko-ruskiego. 
Wzgląd drugi. to rozmiary opublikowanego w obydwu tomach 

Rusi Czerwonej zbioru melodii obejmującego łącznie ponad 1100 
pozycji, co stanowi już '\'ielkość znaczącą 2 • Mimo, iż wśród melodii 
tych znajduje się wiele wariantów tych samych wątków muzycz
nych - a może ,daśnie dlatego - można przypuszczać, że zbiór 
ten w sposób dostatecznie reprezentatywny odzwierciedla oblicze 
muzyczne regionu i ogarnia podstawowy zrąb tamtejszego reper
tuaru melodii ludowych. 

Nieco inaczej przedstawia się sprawa reprezentacji przestrzennej 
omawianego obszaru. W związku z tym pojawia się kwestia, jak 
Kolberg poj mo'\ ał historyczną nazwę Rusi Czerwonej i jaki obszar 
zamierzał objąć monografią jej poświęconą. O jego pierwotnej 
koncepcji dają wyobrażenie nazwy ziem i regionów wypisane na 
tekach założonych w celu gromadzenia materiałów z Rusi Czerwo-

1 Publikacja 160 melodii ~ tanowiąca muzyczny suplement do Pieśni polskich 

i ruskich ludu galicyjsliiego Wacława z Olm.ka, wydana w roku 1833, tylko warun
kowo może być brana pod uwagę, ponieważ melodie w niej zawarte nie są
z wyjątkiem pierwszej - okrdlone pod względem pochodzenia i mogą repre
zentować, zgodnie z tytułem pracy, inne poza Ru~ią Czerwoną regiony b. Galicji. 
Ponadto CZf,'ŚĆ ogłoszonych tam melodii to melodie nicludowc. W pracach F. M. Ko
lessy intcrcRujący nag obszar reprezentowany jest zaledwie kilkoma odosobnio
nymi zapisami melodycznymi. (Por. F. M. Kolessa Muzikoznavci praci, Kiiv 1970 
s. 394- 396). 

2 W tym około 15% stanowią melodie bez tekstu. Ponadto obydwa tomy 
zawierają ponad 1300 tekstów picśni zanotowanych bez towarzyszącej mllzyki, 
z których tylko nieliczne posiadają odc•łania do melodii innych pieśni. Odsyłacze 

te zamie,zczono w edycji przy odnośnych tehtach. 
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ncj. Wskazują one, że Kolberg nie trzymał się ściśle historycznego 
zasięgu regionu, lecz chciał do niego włączyć niektóre terytoria 
sąsiednie (np. Pokucie i Łemkowszczyznę -por. uwagi na ten 
temat w I i II części wstępu). Później jednak ograniczył zasięg 

regionu przez własną działalność edycyjną częściowo ·wykorzystu
jąc materiały z tek Rusi Czerwonej przy opracowaniu monografii 
sąsiednich regionów. 

Ostatecznie więc kontury obszaru Rusi Czerwonej, jakie rysują się 

w niniejszym wydaniu, wyznaczone zostały, niejako mechanicznie, 
zasięgami wczesmeJ opublikowanych monografii regionalnych 
O. Kolberga: kolejno Przemyskiego, Chełmskiego, Wołynia od za
chodu ku północnemu wschodowi - przy czym granica północna 
pokrywa się tu z granicą państwową byłej Galicji - oraz Pokucia 

od strony południowej (DWOK t. 29-36). Jedynie wschodnia 
granica regionu nie została tym sposobem wyznaczona, ponieważ 
Kolberg nie opublikował był zaplanowanej przez siebie monografii 
przylegającego od tej strony Podola. Wschodni zasięg Rusi Czer
'" onej został przeto ustalony przez edytorów na podstawie kryte
riów dialektologicznyeh1 • 

Określiwszy w ten sposób obszar objęty niniejszą monografią, 

na jego tle rozpatrywać należy kwestię reprezentacji terenowej 
zawartych w Rusi Czerwonej materiałów muzycznych- o których 
tu wyłącznie będzie mowa. Występujące prawidłowości ujawniają się 

wyraznie przy analizie przestrzennego rozmieszczenia 45 miejsco
wości, których nazwami oznaczył Kolberg pochodzenie melodii. 
(Pewna część melodii nie posiada oznaczonej proweniencji i zakwa
lifikowana została do edycji na podstawie innych kryteriów). Jeśli 
miejscowości te zlokalizować na mapie regionu2, okażf' się, że ich 
rozrzut jest bardzo nierównomierny; sieć lokalizacji zagęszcza się 

w jednym rejonie, podczas gdy na pozostałym obszarze obPjmujf' 
tylko nieliczne i bardzo od siebie oddalone punkty. Nicregularność ta 
wiąże się z przebiegiem badań Kolberga w regionie oraz z jego 
metodą gromadzenia materiałów. 

1 Por. uwagi na s. XI- XVI. 
• Niektóre nazwy, jak Lubsza, Doliniany, La,zki. O,tró", :\owosi<llki, powta

rzają się w omawianym regionie nieraz parokrotni!'. '\ yboru wła~ciwl'j lokali-
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Wiadomo, że Kolberg wiele razy przt>hywał w tej części kraju, 
gdzie miał możność gromadzić materiały do monografii Rusi Czer
wonej (por. s. XI i XXVIII -XXXV). Dokładniejsze badania mógł 
jednak przeprowadzić tylko zatrzymując się na dłużej w interesują
cym go terenie, w czym był uzależniony od swych kontaktów towa
rzyskich. Stąd też duże zagęszczenie lokalizacji występuje w sąsiedz
twie tych miejscowości, w których Kolberg przebywał u zaprzy
jaźnionych rodzin ziemiańskich, penetrując stamtąd okolice. Wpraw
dzie brak informacji o wszystkich takich miejscach pobytu Kol
berga, wiadomo jednak, że należały do nich Zadwórze pod Lwo
wem i Barysz pod Buczaczem, gdzie bawił on wielokrotnie1 i skąd 
też zachowały się największe ilości rękopisów terenowych i notacji 
muzycznych2 • ·większe partie manuskryptów z melodiami pocho
dzą z wsi położonych w sąsiedztwie lub dalszej okolicy Zadwórza, 
jak Połoniftc, Ubinie, Nowosiółki, Milatyn, Prusy, Laszki. Szczegól
nie duża liczba rękopisów z Ubinia nakazuje przypuszczać, że 

Kolberg również tam przez jakiś czas stacjonował. 

Szereg melodii posiada proweniencję lwowską, jest ich jednak 
mniej, niż można by oczekiwać, biorąc pod uwagę częste pobyty 
Kolberga w tym mieście. Widać, nie był on nastawiony na prowa
dzenie badań w samym Lwowie, brak howiem zwartych zespołów 
rękopisów, jakie były zwykle plonem takich badań, zaś melodie 
z proweniencją lwowską są alho czystopisami, o których źródle nic 
bliższego nie wiadomo, albo mają charakter przypadkowy3• 

zacji dokonano drogą dedukcji wobec braku w rękopisach Kolberga jakichkol
wiek wskazówek określających położenie geograficzne miejscowości. 

1 Por. wykaz podróży Kolbt.>rga w III tomie je~o Korespondencji (DWOK 
t. 66) na s. 704-707. 

• Określenie "rękopis terenowy" oznacza zapis :ze słuchu sporządzony wprost 
z relacji informatora, choć niekouiecznil' w miejscu, skąd pochodzi materiał. 

Rękopisy takie zwykł Kolberg później przepi~ywać na czysto (stąd stosuje się 
też dla nich miano "brudnopisu"), korygując przy tym błędy, niedokładność 

notacji, niekiedy wprowadzając nawet więk8ze zmiany. Taki manuskrypt, jak 
również od pi s z innych źródeł (np. wypis z publikacji) nosi miano czystopisu. Oby
dwa rodzaje manuskryptów różnią się wyglądem już na pierwszy rzut oka. 

1 Charakterystyczne, że proweniencja lwowska pojawia się nieraz niespodzie
wanie wśród jednorodnych zapiso)w terenowych z innej miejscowości, nadpisana 
nad jakąś pojedynczą melodią. Często także '"Y'tępuje wspólnie z inną nazwą 

miejscową. 
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Wśród miejscowośc; zgrupowanych w tej częsc1 regionu, a ' 'r e

prezentowanych w materiałach przez zespoły kilku lub kilkunastu 
zapisów muzycznych, wymienić jeszcze trzeba Żółkiew, Przemi
wółki i Złoczów, natomiast jako sporadyczne lokalizacje występują 
Jaryczów, Gliniany, Ostrów pod Buskiem, Ożydów, Juśkowic e, 

Olesko, Podhorce i Brody1• 

Drugie, już mniej zwarte, skupisko miejscowości, z których p o
chodzą zapisy muzyczne, znajduje się na południe od poprzedniego, 
w rejonie miast Rohatyna, Brzeżan, Buczacza. Poza wspomnianym 
już Baryszem znajduje się tu Lubsza (wieś na zachód od Rohatypa) , 
o której wolno sądzić, iż również była miejscem dłuższego pobytu 
Kolberga, gdyż zachował się spory plik tam przez niego spo r zą

dzonych manuskryptów. Inne miejscowości tego rejonu, jak Narajów , 
Doliniany k./Rohatyna, Podhajce, Brzeżany, Buczacz, reprezen
towane są w sumie niewielką liczbą melodii składającą się z roz
proszonych, raczej przypadkowych zapisów. 

Z opisanych wyżej terenów- które, dodajmy, należllły do 
najgęściej zaludnionych w regionie - pochodzi przygniatająca 

większość materiałów muzycznych zamieszczonych w Rusi Czerwo

nej. Pozostałe części regionu reprezentowane są w tych materia
łach niewieloma, często pojedynczymi, raczej przypadkowymi 
zapisami o bardzo rozstrzelonej pl'oweniencji, co dowodzi, że Kol
berg nie miał okazji przebadać resztę regionu. Cała północna i za
chodnia część regionu nie znalazła odbicia w materiałach z wyjąt
kiem kilku zapisów pochodzących z niektórych, oddalonych od 
siebie miast: Bełza i Sokala na północnym skraju regionu oraz 
Jaworowa na zachodzie (tylko l melodia) 2 • 

Niewiele lepiej przedstawia się dokumentacja południowej części 

regionu obejmująca pojedyncze zapisy, również pochodzące z miast 
takich, jak Drohobycz, Stryj, Rozdół, Żurawno, Kałusz, Stanisła

wów i Zaleszczyki. Jak widać, w dokumentacji większości obszaru 
1 Dodać trzeba, że Kolberg niejednokrotnic podawał jako proweniencję jednej 

pieśni kilka różnych, często nawet bardzo od siebie oddalonych miejscowości 
(np. Lwów, Stani~lawów lub Sokal , Łuck). W takich przypadkach pierw s zą nazw'> 
uważa sili" za główną (np. przy kwalifikowaniu pie,;.ni do danego tomu). W tym 
omówieniu dla jasności obrazu pominięto miejscowości podane jako druga pro
weniencja, jeśli leżą poza granicami r('gionu. 

1 WyHępuje jeszcze Sądowa Wisznia, a]e jako druga po Lwowie. 
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wieś z o. tała przez Kolberga zupełnie ponumęta. Tylko w dwóch 
przypadkach wymienia on nazwy w i, lecz jako drugą lokalizację, 

oh ok nazw miast; są to wsie D •re zyce 'cl Dereżyce koło Dro
hobycza oraz łJap zyn niedaleko Żurawna. ie trzrba dodawać, 
że tak okre~lone proweniencje nic dają pewności co do rzeczywi~
tcgo pochodzenia materiału. Wymienić tu je zcze trzeba rękopiH 
kilku pieśni nade łany Kolbergowi przez kore pondenta, a pocho
dzący ze w i Smarzów (na północ od Brodów). liejscowo6ć ta 
leży na pograniczu Rusi Czerwonej i ~~ołynia 1 • 1epowetowany 
jest ten brak zapi ów terenowych reprezentujących folklor wiej ki 
całych dużych partii regionu, zapewne jednak zo tal on spowodo
wany przyczynami obiektywnymi. 

Z powyższego omówienia wynika zatem generalny wnio ck, 
że muzyka ludowa Rusi Czerwonej reprrzentowana je t w oma
wianej edycji przez ~rodkowo-wschodnią czę6ć regionu obejmującą 
oh zar o k ztałcic zbliżonym do trójkąta, którego wierzchołki 

wyznaczają Zółkiew, Brody i Buczacz. Ponieważ jednak jest to 
obszar położony centralnie, a przy tym dość rozległy- może być 

uważany za najbardziej reprezentatywny dla regionu. Podobne 
stosunki prz strzenne charakteryzują zre ztą większość monografii 
regionalnych Kolberga. 

laterialy muzyczne opublikowane w obydwóch tomach Rusi 

Czeru·onej pochodzą z 13 różnych t k rękopi ów: 11, 13, 15, 19, 
20, 21, 23, 36, 48, 465, 3194, 3195, 3201. Pod tawowy zrąb ma
teriałów, obrjmujący ok. 90° 0 opuhlikowanych melodii, pochodzi 
jednak z tek 19 (ca 60° 0 ) i 20 (ca 30° 0 ) zgodnie z ich terytorial
nym przeznacz niem. Ok. 8° 0 mrlodii zo tało zaczerpniętych 

z teki 465, a tylko niespełna 2° 0 zapisów muzycznych przypada 
na lO pozo tal ch tek2 • a owe 2~ ' o składają ię odosobnione za
pi y, przeważnir przypadkowo zaplątani po.~ród materiałów z in
nych regionów. Fakt pochod7.cnia prawic całości materiałów z trzech 
tek rrgionalnych nie je t bez maczenia, albowiem dzięki temu 
mamy do czynienia z wyjątkowo jednorodnym, przez aroego 

1 W omówieniu nic uwzględniono d wek h bliżej nieznanych "s i: Ole. zyna i Ilu
binia, których lokaUzacja nie jest pewna. 

• Szczc·p;ólowe omówienie zawartości tek znajduje się w II części wstępu. 
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Kolberga uporządkowanym zbiorem manuskryptów. ą to w prze
ważającej więk zości zapi y terenowe, sporządzone przeważnie 

na dużych arku zach białego (już pożółkłego) papieru, najczęściej 
w postaci zwartych zespołów materiałowych notowanych w długich 
sekwencjach. Tego rodzaju rękopisy są najcenniejszym rodzajem 
manuskryptów Kolberga, gdyż właśnie w nich najwyraźniej odcis
nęły się ślady jego kontaktów z informatorami oraz techniki pracy 
terenowej, a ponadto zawierają one zapisy nutowe nictknięte póź

niejszymi poprawkami lub nawet przeróbkami, co bynajmniej nij• 
było u Kolberga rzadko' cią w fazie opracowywania materiałó'~. 

Pewna czę ~ć rękopisów terenowych odbiega od opisanego wzoru; 
miewają one różną postać: bądź to małych karteluszków rozma
itego kształtu, bądź kartek zeszytowych, bądź wre zcie pociętych 
nożycami fragmentów większych arkuszy. Jednakże nie one, jak 
również nie czy topi y na niebieskim zazwyczaj sporządzone pa
pierze, które w niewielkiej ilo 'ci stano·wily podstawę edycji na
dały kształt publikacji .. lecz owe zwarte, wieloarkuszowe 1-omplcksy 
manuskryptj)w wyczerpująco dokumentujących lol~alne zasoby 
folhloru muzycznego. 

Wymienione teki zawierają również pewną liczbę rękopisów 

obcych (omówionych już w drugiej części wstępu), wśród 1-tórych 
znajduje się duży zespół autografów W. Grzcgorzewicza zasługu

jący na skomentowanie. ą to sporządzone na luźnych kartkach 
zeszytowego formatu odpi y części materiałów Kolberga z tek 
19 i 20- głównic pieśni. Ponieważ oryginały Kolberga w wię

k zości ię zachowały, można było sprawdzić jako 'ć pracy Grzt·
gorzewicza porównując wszystkie zachowane pary zapi ów. Po
równanie \\ yl-azało całkowitą. wręcz fotograficzną wierność kopii, 
bezkrytycznie powtarzających - co zapewne było ich założeniem 
- w zelkie, nawet ewidentne u terki oryginałów. Błędy zdarzają się 

w odpisach Grzegorzewieza niezmiernie rzadko, tak iż jegn kopit' 
mogą być uważane za pełnowartościowe duplikaty materiałó'ń 

Kolberga. Stw;erdzenie to ma dużą wagę, albowiem w szeregu 
przypadków kopie Grzegorzewicza pozostały jedynym śladem po 
zaginionych rękopisach Kolberga, o których istnieniu inaczej nit' 
byłoby w ogóle ,~;adomo, ponieważ ich oryginały nie zachowały się 

w tekach. Ta partia odpisów została, rzecz jasna, wykorzystana 
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w edycji jako w pełni miarodajne źródło. O wszystkich tych przy
padkach informują przypisy do odnośnych pieśni. 

Zasady i kryteria kwalifikacji materiału do niniejszej edycji, 
jak również układ treści obydwu tomów i ogólne założenia redak
cyjne zostały przedstawione w poprzedniej części wstępu, pozos
tają do omówienia zasady redakcji materiału muzycznego. 

Jak wspomniano, przeważającą większość zapisów melodii sta
nowią notacje terenowe, co niewątpliwie przydało publikacji auten
tyczności, lecz utrudniło pracę nad redakcją materiału. Melodie te 
zostały zapisane na dużych kartach zwyczajnego (nie nutowego) 
papieru i są rozproszone między dłuższymi zazwyczaj partiami 
tekstu słownego. W miejscach, gdzie to było konieczne, Kolberg 
nakreślał odręcznie systemy pięcioliniowe - nie zawsze całkiem 
prosto- posługując się tym samym atramentem, którym następ
nie notował melodię. Ta metoda nie sprzyjała czytelności zapisu, 
przeciwnie, przyczyniała się do jego zagmatwania w przypadku 
jakichkolwiek poprawek dokonywanych w trakcie notowania kil
kakrotnie przecież dyktowanej melodii, powstawały bowiem wów
czas liczne skreślenia, dopiski, odsyłacze itp. balast, zaciemniający 
rzeczywisty obraz przebiegu muzycznego. Wszystko to dzieje się 

z reguły na szczupłej przestrzeni, bowiem Kolberg w terenie noto
wał bardzo ciasno, nie stosując żadnych marginesów i całkowicie 
zapełniając powierzchnię karty dwiema szpaltami drobnego pisma. 
Widoczna jest w tym dążność do maksymalnego wykorzystania 
papieru, jakby w obawie, że może go gdzieś na wsi zabraknąć. 
\Dodać trzeba, że owej oszczędności papieru zupełnie nie widać 
w czystopisach przygotowywanych w domu, w których notacje są 
bardzo przejrzyste, a stopień ·wykorzystania powierzchni karty 
jest niewielki). 

Mała czytelność zapisów terenowych nie jest ich jedynym 
mankamentem, dochodzą bowiem do tego usterki wynikające 
ze specyfiki pracy terenowej, jak niekompletność notacji i pew
na skrótowość będąca skutkiem pośpiechu, wreszcie bardzo 
częsty a niezmiernie uciążliwy brak zgodności tekstu i me
lodii w pieśniach, o co Kolberg zdawał się zupełnie nie trosz
czyć zapisując słowa osobno, a prawie nigdy nie podpisując ich 
pod melodią. 
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Pośród wszystkich tych nicdogodności praca redakcyjna musiała 
zmierzać do odczytania intencji autora, wydobycia z zapisu właś
ciwej wersji melodii i oddania jej w poprawnej formie. Wymagało to 
różnych zabiegów edytorskich, o których każdorazowo poinformo
wano w przypisach, natomiast drobne retusze natury formalnej , 
jak uzupełnienia, korekcje ewidentnych błędów, wykonano mil
cząco, nie obciążając nimi przypisów. 

Inaczej ma się rzecz z czystopisami, z reguł) za\lirrającymi 

gotO\\ ą, zredagowaną przez Kolberga wersję melodii , rzadko wy
magającą ingerencji edytora. Ograniczała się ona zwykle do sptaw 
czysto formalnych. Tego rodzaju manuskrypty mają jednak nic
znaczny udział w materiałach do Rusi Czerwonej. W kilku przy
padkach zachowały się w rękopisach podwójne notacje tej samej 
melodii, bądź to w postaci dwóch zapisów terenowych, bądź w re
lacji brulion-czystopis. W tym drugim przypadku jako podstawę 
do edycji wybierano z zasady zapis terenowy. Analiza takich do
wodów redagowania przez Kolberga własnych zapisów terenowych 
jest bardzo pouczająca, rzuca bowiem światło na jego metody 
i odsłania tajemnice warsztatu, na temat których Kolberg prawie 
wcale się nie wypowiadał. Upoważniała ona zarazem edytora do doko
nania koniecznych niekiedy, drobnych zabiegów kompilacyjnych, 
o których informują przypisy. Przykładem wspomnianych relacji 
zapisów są pieśni 1070 i 1074. 

Oddzielnym zagadnieniem metodycznym jest problem melodii 
obrzędowych, przede wszystkim weselnych. Melodie te, w s'1mym 
założeniu ametryczne, notował Kolberg z zasady w postaci me
trycznej, nadając im sztuczny, często wręcz nienaturalny kształt 
-dla zmieszczenia melodii w obcym jej podziale metrycznym 
konieczne było bowiem z reguły odpowiednie jej spreparowanie1 . 

Tylko w nielicznych przypadkach pozostawił Kolberg melodie tego 
typu w ich oryginalnej wersji amctrycznej (por. bardzo interesu
jący przykład weselnej melodii instrumentalnej nr 498), w niektó
rych uzasadnionych przypadkach postać taką przywrócił im edytor, 
wyjaśniając to w przypisach, natomiast większość tych melodii 

1 Por. w tf'j kwestii uwagi we wstępie do Sanockiego-Krośnieriskiego (DWOK 
t. 49) na s. XLI-XLIII, a także przypisy do pieśni 533 i in. 
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opubliko,\ano, zgodnie z pr;;yjętymi za adami, dokładnir według 

ręko pisó'\ 1• 

W związku z ohr;;ędowymi melodiami '\C elnymi należy zwrócić 

tmagę na znajdujące 1:>ię w opi:ach \lt'l-id odesłania Kolberga tek -
tów pic 'ni do okre 'lon ej melodii. Otóż ode. łań tych nie należy 

pojmować caU,owicie do łownie. albowiem dotyczą one nic tył 

wskazanego konkretnie wariantu melod) cznego, co reprez ntowa
nego przezeńtypu wątku muzycznego, \\ obrębie którego każdorazo
wy wariant k , ztałtuje ię w zależno ~ci od rozmiarów i budowy tekstu. 

W niektól)ch pie'niach pod melodią nic podpi!>ano łów, podając 

je tylko w zapi ie zwrotkowym. Za adę tę to uje się \\ poradycz
nych przypadkach, gdy rozmiary melodii i tekstu zupełni f' ię ni(• 
zgadzają, a z zapi u Kolberga wynika, że powinny należrć do ie

hit·. innych znÓ\\ picśniach tek t pod pi any pod melodią zawiera 
'\i ct•j, luh czaH·m mniej ylah niż je t nut \\ melodii. To od tęp.
l\\O dopu zezono w przypadkach, gdy nic hyło żadnych pod taw 
do korygowania rozbieżności bez naruszenia integralno' ci notacji 
Kolberga. Opibanf' niezgodno'ci są kutkicm nagminnie tosowanej 
przez Kolberga \1· pracy terenowej za. ady nicpodpi ywania tek tu 
pod melodią w trakcir notacji pi !ni, w związku z czym umykały 
one jego uwadze. W czystopi ach Kolberga nie ma takich rozhicż
no~ci, howit•m przepi ując pie~ń u uwal je. odpowiednio dopa. o
wując łowa do melodii luh odwrotnie. czywiścic. edytorowi nic 
wolno czynić podobnych zabiegów, tąd konieczność zachowania 
\\ edycji w pomnianych różnic, które zr • ztą nie tylko wzbogacają 
ohraz opublik wanych pieśni o zczcgóły mające źródło w waria
hili;~;mic folkloru. lecz także ukazują niektóre cechy war ztatu 

olhcrga. 
Trzecim rodzajem rozbicżno'ci wy tępujących w nicktórych 

pieśniach b~! różnice między tek tern podpi anym pod mt'lodią 

i w za pi ie kolumno'\ ym. ą one wiernym odhicicm tych rzadkich 
przypadków, arl) zróżnicowanit• takie znalazło się w zapisir Kol-

1 Por. pit>śni 290, 292, 297, 299, 300, 301, 306, 464, 479 i "iele podobnyfh. 
W melodiach tr~o typu nie należy budowy rytmicznej traktować zbyt do•lownie, 
poni waż zanoto\\auf" wartości nut ~ą w i•torie tylko w·artościami prxybliioonymi, 
a podziaJ na takt)' w ogóle je. t zb~dny. :'\ft>lodie te powinny się dzielić na frazy, 
podobnie jak w pie,;niach 512, 518, 5.33 itrl. 
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berga, a zachowano je w trosce o maksymalną zgodność edycji 
z rękopisami. 

Materiały muzyczne w Rusi Czerwonej obejmują wyjątkowo 

liczny zbiór melodii instrumentalnych, zamieszczonych w tomie 
drugim, w rozdziale "Tańce i melodie bez tekstu". Niektóre z nich 
nie mają charakteru muzyki instrumentalnej, lecz są ewidentnie 
melodiami wokalnymi, do których z nieznanych powodów Kolberg 
nie zapisał słów. Prawie wszystkie melodie w tym rozdziale mają 
charakter taneczny, ale tylko część z nich oznaczona została nazwa
mi tańców regionalnych; nielicznym towarzyszą fragmentaryczne opi
sy tańca. Stosownie do tego na początku rozdziału zamieszczono tań
ce z opisami, w dalszej kolejności melodie z podaną nawą tańca, nastę

pnic hez n"lzwy, uszeregowane według metrum. Melodie instrumen
talne związane z obrzędem weselnym zostały opublikowane w roz
dziale "Obrzędy" \V tomie l. 

Z zapisów melodycznych nie wynika jednoznacznie, na jakim 
instrumencie melodia była wykonywana, albowiem Kolberg nie 
miał. niestety, zwyczaju odnotowywać tego w rękopisie. W ten 
sposób w całym omawianym zbiorze melodii nie znajduje odbicia 
ludowe instrumentarium regionu; wnioskować o tym można przeto 
tylko na podstawie analizy muzycznych cech zapisów. I tak, wy
daje się, że większość melodii była wykonywana na skrzypcach, 
co byłoby zresztą najbardziej prawdopodobne z uwagi na roz
powszechn;enie tego instrumentu. W kilku melodiach (np. nr 2159 , 

2161) można się dopatrzyć dość wyraźnych cech techniki gry na 
cymbałach. Brak natomiast zapisów, które zdradzałyby wyraźny 

związek z którymkolwiek aerofonem. 
Powyższe przypuszczenia w żaden sposób nie odzwierciedlają 

regionalnych prawidłowości instrumentologicznych. lecz raczej 
wskazują, że Kolberg unikał zapisywania trudnych " notacji inst
rumentów, bo nie należy przypuszczać, że ię z nimi nie zetknął. 
Mimo tych braków publ;kowany obecnir zbiór melodii instrumen
talnych - największy spośród jemu podobnych w Kolbergowskich 
monografiach dotyczących trj części kraju - stanowi cenny doku
ment pozwalający ujrzeć w pełniejszym świetle kulturę muzyczną 

regionu. 

Bogusia" Linette 
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IV 

Podohnie jak w innych monografiach etnograficznych O. Kol
berga, np. w tomach DWOK nr 49-51 Sanockie-Krośnieńskie 

cz. I-III, 52 Białoruś-Polesie, 53 Litu:a, 5-1-55 Ruś Karpacka 

cz. I-II, również w jego monografii Ruś Czertrona cz. I-II (DWOK 
T.56-57) mamy zebrane teksty polskie i ruskie, prozaiczne i wier
szowane, głównie pieśni. Teksty ruskie Kolberg zapisywał ze !'łu

chu alfabetem polskim. Starał się wiernie zachowywać osobliwości 

fonetyki ruskiej, nie troszcząc się o konsekwencje pisowni, wobec 
tego z zapisów jego przeziera wiele miejscowych właściwości fone
tycznych, morfologicznych i słownikowych. Teksty polskie, opo
wiadane przez informatorów miejscowych, mają dużo rutenizmów, 
podobnie jak i teksty ruskie są silnie zabarwione wpływem polskim
Teksty te warte są szczegółowego studium językowego i stylistycz
nego; tutaj wskażemy tylko wybrane zjawiska najważniejsze, 

które ułatwią odczytanie i zro:~.umienie treści. Wyrazowe osobli
wości semantyczne objaśniał Kolberg w przypisach, prócz tego
jak wspomniano wyżej- wydawca dodał trochę uwag i objaśnień 
uzupełniających. 

Zgromadzone tu teksty polskie i ruskie, zapisane około 100 lat 
temu, można właściwie uważać za gwarowe, ho nie widać w nich 
literackiej normy językowej. W wypadku pieśni, które są mate
riałem wędrownym, występujące w nich cechy gwarowe nie muszą 
odpowiadać dokładnie właściwościom gwarowym miejsca zapisu 
pieśni!. 

1 O gwarze polskiej okolic Lwowa :tob. Jan Zaleski Język Aleksandra Fredry, 

cz. l Fonetyka, cz. II Fleksja, składnia, slowotw6rstwo, słownictwo. "Prace Komisji 
Jęeyko:tnawstwa PAN w Krakowie" nr 19 Kraków 1969, nr 41 Kraków 1975; 
Zofia Kurzowa Elementy kresowe w języku powieści powojennej. Warszawa 1975 
(tu s:tczegółowa l;ibliografia). O gwarach ruskich okolic Lwowa zob. H. F. ~ył() 
Pivdenno-zachidni hovory URSR na pivnic vid Dnistra. L'viv 1957; F. T. zyłk& 
Narysy ::: dialektolohii ukrains'koi movy. Kyiv 1966; Władysław Kuraszkiewicz 
Zarys dialektologii wschodnioslowiańskiej. Warszawa 1963. Z nowseych opraco
wań językowych pieśni ludowych zob. Stanisław Glinka O języku białoruskich 

pieśni ludowych w zbiorze M. Federowskiego. W: Michał Federowski Lud biało

ruski, T. 7 Suplement. Warszawa 1969 s. 167-232; Jerzy Bartmiński O języku 

folkloru. Wrocław 1973. 
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J,rzedstawię tu kolejno właściwości fonetyczne, fleksyjne i sło

wnikowe, pozostawiając składnię, frazeologię i stylistykę do oso
bnego opracowani a. 

Vwagi o fonetyce 

W zakresie samogłosek najczęstsze są następujące właściwości: 

l. Samogłoska 'a po miękkich spółgłoskach w niektórych teks-
tach utrzymuje się, np. stojaczy, ziateńka, wziaw, dytiatko, wud

wudiata, po tciaczci, dohaniaty, diwczatam, szczastiem, czeladońka, 

świata, riasy, riaska, nawet niekiedy ze stwardniałym r, np. raso, 

raszenyj sadok itp. Utrzymuje się tu zatem 'a po różnych miękkich 

spółgłoskach niezależnie od akcentu, co jest cechą południowo

ukraińską, zgodną z językiem literackim. Znacznie częściej, tj. 
w większej ilości przykładów i tekstów, samogłoska 'a po miękkich 
spółgłoskach uległa przesunięciu artykulacji ku przodowi do 'e lub 
niekiedy do i (y) i to w podobnych połączeniach, np. na końcu 
wyrazu: sestrycie, wodycie, witcie, popadije, róże, Marusenie, także 

tvid sonci w rymie do otwory wikonci, pisław zajaci toho, ino z po

łudni, u hospodari, Handziuni, myli, toho krili, my ti wyberem itp. 
W zaimku zwrotnym rzadko jest literackie sia, częściej sie, podo
hnie jak w języku polskim, np. pytaje sie, naj sie podywiu, zwykle 
nawet si, np. najiw si, wże si upyw, w sukni si uberaw itp. W środku 
wyrazu sporo jest zapisów przez i, np. prosiczy, misiciu, mołoditom, 

wsi świty, wony płatit, zatihnuw, w djikowyj ruci, szczisływe, szczis

tiem itp. Zwykle jednak w śródgłosie występują zapisy przez e, 

np. czies 133*, chotiet, detietko, kieżko, po swietim Dusi, bolet, wi

konciemy, krylciema, mołodciemy itp. Po spółgłoskach szumiących 

obok e, np. żel, zaczeły, kołaczemy, często jest y, co wskazuje na 
ich stwardnienie, np. zaczyw, kryczyty, derżyty, żydała itp. Na tym 
tle powstawała wymowa hiperpoprawna: pered weczary zamiast 
zwykłej weczyr. Po miękkim f wyjątkowy jest zapis ridom 524 
zwykle utrzymuje się e, np. riedom 525, naprieła, zapriedaty 'zara
biać przędzeniem', poprietnycia, zriedżene, choć miękkości niekiedy 
nie zaznaczono, np. resna kalynojka, redońki. Nie zaznaczono mięk
kości również w przykładach: wodenyji 635, midynnoji obok me

dinnaja 130. 

*) Liczba obok cytowanego przykładu oznacza numer pieśni w niniejszej 
monografii. 
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Zdarzają się przykłady ze zmianą a na o po spółgłoskach twar
dych zwykłe pod akcentem, np. wstow, stou, stojou, pislow, wsokow, 

ne mow szczo jisty, pidstow. Wyjątkowo też wetiou 525 obok wtieu, 

widocznie na wzór polskiego wyciął. Na tym tle powstały też za
pisy hiperpoprawne, np. poakosa 136. 

2. Najważniejszym zjawiskiem ukraińskiego wokalizmu jest pro
ces tzw. ikania, to jest przejścia wzdłużonych zastępczo o 6 w sy
labach zamkniętych na i, rozpowszechnione na Rusi Czerwonej 
już od XVI wieku. W zebranych tu tekstach już prawic powsze
chnie mamy i z dawnego o, np. Bih 41. stiw 'stół', strip, pokirni 

'pokornie', piw 'pół', kijło 'trawa', dribnyj, wijna, w Pidile 'Podole', 
riw mneńko, ne rimnaj sia, paribki 199, czobitcia 124, pilśkoho krila 

~35. rik , dunajiw, na stilcy, wił, kit, ridnu, kincie, fist albo fijst itp. 
Wymienić też warto przykłady z dawnym o w nagłosie, które na 
s tarym stadium dyftongicznym wzmocniło się protetycznym w-, 

np. wiwci, widpowidz itp. Tu należy też przykład Wirmiane 

'Ormianie' 67 z wymową dostosowaną do normy. N a wzór porih 

z ikawizmem w p e łnogłosie mamy analogiczną formę morih zełeny 

i zdr o bniałe moriżok. Ikawizm też rozwinął się w przyimkach i w 
prz<'drostkach głównie czasownikowych, np. pid, popid lis, pidpo

łudn e , na pidsineńko, pidbudżaje, pidchylala, pide Lwowom, pisłow 

'posłał', p idu, p id ut, piszla, piszol, pisłalabym pislońki, wtórnie 
też: zirwaw, wi Lwowi, p id i Lwowom, widi Lwowa, obiłlaty. Przy
kłady pide Lwowóm 134, wideszłe;rw 299 wskazują wpływ polski. 
Zapis w Pidile 'w Podole' ma pi- przez atrakcję do sylaby na
stępnej. Zapis w okinoczku 635 ma i wtórne może na wzór polski 
w okieneczku. W niektórych formach ikawizm się utrzymał także 

w sylabach otwartych, np. obok starego polonizmu z XV wieku 
kril - króla mamy zwykle już pilskoho kryla, podwira koby u krila 

~35. Wedle Bih mamy Biżaja Maty 57, 61, wedle stil też stiły ''" ry
mi(' do siły 272. Ikawizm się utrzymał w formach zdrobniałych, 
np. wedle hiść jest też try hiści oraz histyńko, dubriwońka, iz wi

koncia, wikonciemy, wizok, wedle morih 549 jest też moriżok. 

W końcówkach przymiotnych loc. sg. mas. i fem. obok ikawizmu 
np. na tij często utrzymują się końcówki -yj, -ym, np. w łychyj 

peteczyni, w djikowyj ruci 514, w nowy świtlońci 118, w wysznewym 

sadu 52, z druhym, na sywym, na s_ywytm. Być może wpłynęły tu 

5 - RLŚ Czerwona 
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formy inslr. ~g. ma~c. :.: końcówką -ym, ale na archaic:.:nc J '~ 

procesie ikawi:.:mu wskawją też formy inne, np. nyiżki, z nyżok 38, 
dolholi nyicz 544. :: simy mlynyw nmka, dunajiw 495, z moich za

mysłytc, na hylcy obok na stilry SOI. Zapisy przez i 0 z małym o ll)d 
i, np. powisma płoski 0 nnoho, pou·ijau· tcosti 0 k 53 'wschodni \\"iatr', 
subi 0 rneńkuju 36 od sobir- soboru, nawiązują do form podstawo
wych z o. Jeszcze starszą wokalizację w procesie ikawizmu zacho
wały przykłady: spasybu obok Hospod' Boh ohok Bih, Biżaja Haty 

59, 61, bite zamiast bih-te jak bilz-me; ne plesty kiuski obok Idosojki 

rozwyne, (kosy- warkocze), z troch dunajuw tt'oda obok dtmajitc 

495; wudwudiata 52 'pstre ptaszki'. Zapis samyś obrazy powdo

twaraZy 46 jest skrótem dla rytmu zamiast samy sie pow(i)dot!w

riały. W kilku przykładach brak spodziewanego ikawizmu chyba 
pod wpływ·em cerkiewnym luh polskim, np. Rozdwo 28, Boh, ra

dost' 28, rożki, podwira, husowki do lmsewnyci, róże procu·Ptaje. 

Zapisy riódnoho w lwlynou•iój Śtl'itlojci mogą oznaczać równi eż 

archaiczną wymowę u, tj. przednią labialną. Wskazane tu ślady 
archaicznego stadium procesu ikawizmu : y u u dziś znane z nie
których gwar nad Sanem, u Bojków i w Karpatach sto lat temu 
mogły się w pieśniach uchować na szerszym terenie Rusi Czerwonej. 

3. Z dawnego e wzdłużonego w sylabach zamkniętych ikawizm 
jest też dobrze poświadczony, np. m id, sim, postil, pozamitiony, 

o wesilu, kamini, tanciw, na synim, na nim, pirkom, ale weczyr dla 
zaznaczenia twardego cz, wtórnic na niom. Wedle zile, zilli jest 
urobione zilejko, zilinko, wedle pirkom jest pirońka, natomiast 
zapisy strusi piureńka, hrebieńcem chyba są poloni:rmami. Formę 
medwit urobiono wedle medu. 

4. Dawne e (jat') jest powszechnie zapisywane przez i, np. dwi 

diwońci, hni::deriko, ditcczatam, ditwńko, ditoczkam, lityriko, siju. 
bile tilo, wijut witrońki, na u:iki miszanejko, na sitnyczejku, bidnia

kam, winkom, midine 132, pryśwityla, świtły świtlońki, w świtlojci 

itp. Wymienić warto niektóre przykłady po r stwanlniałym, np. 
ryczeńka 544, weczeryla 636, wobec normalnych zapisów np. po 

hori, na mori, dobri, riczku, trisoczki 641, peristu itp. Trafia się 

to po d, np. u:ydylo, zejdyte si 271, choć normalnie ne wydiw, posi

dimo 664 itp. Obok cwitu 64 jest róże poewetuje 430, z dwoma we

dercy 79 to może cerkiewizm. Natomiast strelby, sniehy to może 
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polonizmy. Zapis mysirll ma chyha y błędne. -Z przytoc7.0nych 
przykładó" " · idać, że il~a-;\ · ii,lll ze wztlłużonych dawnych 6 t' i z e 
· występuje ·w naszych tekstach zarówno w sylabach akcentowa
nych jak i nicakcentowanych, należy więc do typu południowego. 
Wpływ akcentu zaznaczył się natomiast na podwyższaniu arty

kulacji samogłosek o c bez akcentu oraz na obniżaniu artykulacji 
samogłosek i y pod akcentem. 

5. Zwężona lub podwyższona artykulacja o nieakcentowanego 
zapisywana jest jak ó lt lub ou (znak u nadpisany nad o). np. po 

pużarewi, służbońku suburnuju, ranu- ranó- ,·aneńlw, czubitcia, 

z zoułottteYmy konowo1'czham_v, pórih, pópid lis, swóju detynu, chódy, 

do zółótnyka, dóczkie, wónla, óna, pomóhła, zróbyty, sóbi, ródyna, 

ródyneńka 49·1. s1 oneYńkó, za wóróciemy, hówóryła, kóly, na czóli itp. 
Ró·wnież na końcu '\vyrazu, np. chudkó, kilkó, z drulwhó kincic, 

zó swoju. Nickiedy jest to wsparte rymem: drużynó-w storonu, 

sromotu-w bołotó. Zapisy np. tóju doróhu, dóróhy, na rouJw11 wouju, 

midynnottju, z zoutouteYmy 127 itp. może wskazują na harmonię 
wokalną. 

6. Zwężo:te luh podwyższone e nicakcentowane zapisywane jest 
często jak Y ye eY i, l'zadziej jak e, np. swyekrocha, meni, majii 

obżynaji, wiji, diji, starostowye, jedwabnu zastużku, młyenskoji 

kołońkó. Osobliwe są zapisy: slozońki 445, s1onoenkó 4.95 w rymie 
k'ołońko zamiast, słezoiiki, soneńko. 

7. Starą samogłoskę y wyróżnił Kolberg wyjątkowo w zapisach 
myo by0 przrz nadpisane o. W e wszystkich innych przykładach 
prasłowiańskie i zbiegło się ze starym y i ulega obniżeniu w kie
runku e zwykle pod akcentem, np. plesok 'pysk', one każut, weliz 

na duba, zaw~de zamiast zawedy, bredka, steśkajuczy 'ściskając' 211, tre 

zazuleńci 200, panyeczo1'k, po dofyeni, czereweczki, p id paneczeńkom, 

bez tyechy dunaj 121, wetiou 'wyciął', ludej, po dołyeni- dóczkie, 

wowkie, kluskie, myskie, żerdkie, ważkie, diwkie, pisłońkie. Bywa 
jednak również bez akcentu, np. pozberano, budesz sediw, zemońku, 

hrebiencem, prewytaty, wesoka, m 1atinkie, detyna, detietko, albo 
ditiatojko, prosem was, swyekrucha, waryenyeciu, derżyetye itp. Często 
jednak tego obniżenia nie widać, np. Diwońlci, panienańkic wstupit 

s i na świtłońki 517, syrpanki, stojaczy, prosiczy itp. 
Często zapisane jest połączenie k\' hy chy, np. pidkydajuczy, 
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śniehy, pidchylala. Warto W) mi~mc jeszcze zapisy szczególne: 
nad lcernycew, wideszłemo , łyści oraz łijści 'liści~', sidila, wsi śwityi 

'święci ' . 

8. Najrzadsze są przykłady zmiany samogłoski u, np. buła, 

buło. buwaj, ale też były, w duYbrowu 513, zwykle dubriwo1ika, hłe

boka, hłeb 1 okij 490, neńci moja 201, na wesnuo 509, swykrocha 477. 
9. Dla potrzeb rytmiki w pieśniach występują różne skróty, 

np. n ej 480, samyś obrazy poKdotzraraly -16, zrach( uj)ete w rymie 
do wozmete 61, wywczeno zile 'wywołoczeno', strat(y)la, m(e)ne, 

pry nmi. Niekiedy skróty te są zaznaczone przecinkiem u góry, 
np. w'ny 34, 'sł) ' 'jeśli', d'Preczystuj, bił' kamiń 71, syw'konycze1ika, 

pysznoh' testeńka, synoh'cwitu 64·, dó dom' 4.37. Znak skrótu w przy
imku k'- o ile nie jest polonizmem ku - wydaje się zbyteczny, 
może oddziela przyimek od następującego wyrazu, np. k' stołu, 

k' seli, k' bateńkowi, k' myleńkomu, k' lystoczku, również d' wodi, 

d' Preczystyj 34 zamiast k'. 

Trafia się protetyczne i, np. irszczyenie 34, izyjszły 40. 
lO. Miejsce akcentu wyrazowego niekiedy oznaczał Kolberg 

kreseczką nad samogłoską, co może mylić się z oznaczaniem ścieś
nienia w nieakcentowanej pozycji, ·więc akcent wyrazowy w obec
nym wydaniu oznaczamy w razie potrzeby kres~czką piono · wą przed 
samogłoską, np. h1 

orońki, k1 
oło1iko, s 1 

oneiiko. 

W zakresie spółgłosek najhardziej rozchwiane są zapisy 
u niezgłoskotwórczego. Głoska ta zwykle zamyka sylabę wystę

pując zamiast etymologicznego w oraz l w określonych formach. 
Najczęściej zapisywana jest pol s ką literą w, np. wiwci, hołow, ław, 

pisłau, zirwaw itp., ale bywają zapisy przez ti: (z łuczki<>m u góry), 
np. wberaw, stow, albo przez zwyklc.- li, czy przez u z łuczkiem u gó
ry lub u łuczkiem u dołu np. mou, dau, stojau, powt'rnuu, jichail, 

n•tieu, dol ho u nyic, pidstou, w
1 
etiou, jichau, potmyj itp. Wvjątko-.., o - - - ~ 

zaznaczał Kolberg dwuwargową "ymowę u• przed samogłoską, 

np. mouyt bateńko mouyt - nej ty' Bóh blahosłoi1yt ·180. :\ickiedy 
są wahania w zakresie użycia znakóv. w - l. np. win howoryl, aż 

wpal na zemlu, piłtory 659, ja wilknu 'zawyję', wtihł 52 t lub wtieu, 

w
1
etieu 'uciął', horywki, wid silońci 137, obok wił 'wól' jest też stiw 

'stół' itp. Przed dawnym dyftongiem w nagło~ir zwykle W) stępuje 
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labializacja, np. witcci, win, ale zapisano też in 'on', bo in mene 

notowau 92. Bywa też w w na miejscu skróconego u, np. pid new, 

dołhow nyc, si wberaw. Miękkie w zatraca się przed j, np. zjażee zwią

że'. Utrzymuje się twarde ł przed nowym i z o, np. z moich zamy

slyw, liżko. Wyjątkowo jest li zamiast ly, np. klikaty, może też 

polonizmem jest zapis jableczki. 

Zwykle utrzymuje się l epentetyczne, np. pidmowlaje, perema

wlaty, sypiały, ale są też przykłady z uproszczeniem, np. sie pody

wiu 266. lubiu ~51, zdorowjem 86 obok zdorowljem 88 itp. 
Głoska dźwięczna h normalnie się utrzymuje, np. horoch, ho

rywka, ale niekiedy zanika, np. spysybu, w czetwer, Bitce Bóg cię' 

38, de 12 obok zwykłego hde. Zatratę dźwięczności h pokazuje 
zapis selwdyla 378 zamiast zhodyła, choduju 291 zamiast hoduju, 

również odwrotny zapis horoszeńko 259. Bywają protezy np. hoblo

ki. Głoska ta nie miękczy się przed i z o, np. na hylcy choć w rymie 
do na stilcy SOl. 

Czasem utrzymuje się twarde połączenie chy, up. pidchylala 

643, bez tyechy dunaj, wyjątkowo też ky, np. horiszky 26, pidkyda

juczy, dwoma jableczky. Zwykle jednak jest ki np. horywki itp .. 
Polsl.a zgłoska g albo się utrzymuje, np. powezem go meżye ludye, :;zcze
gólnie w wyrażeniu greczna panienko 118, grecznyj panyczu 121, 
grecznu pannu 121, zapisywana jest też pr·zez k, np. kreczna panno

czka 77, krecznym, krecznyi, wyjątkowo też khreczna diwa 99. 
Głoska f występuje w przykładzie fijst- fostom zamiast chwost, 

ale utrzymało się połączenie chw w wyrazie narachwyci haftowanyi, 

częste jest f w zapożyczeniach, np. fleszka, firtońka, fijałońki, pa

trafyl 'ornat', fandiszcze, z fandoju 'nahaj, miotła', rozfijnycie 'utra
cjuszka', co się łączy z czasownikiem rozchwijaty, choć grupa chw 

może się inaczej uprościć, np. horochynym wichtern 'grochowym 
wiechciem'. 

Głoski dz i dż mogą być polonizmami w przykładach: widpo

widz, powidż 169 obok powidaj 170, dzwonońki dzwoniat lub dzwo

njit 513, whadzuwaty zamiast whadżuwaty 'dogadzać', ale rodzime 
gwarowe są zapisy: bordzeńko, pobudżaje, co zriedżene, posadżene 512, 
bo kudżi ne maje 'kądzieli'. Węgierskie chyba jest określenie soro

czka dżundżowaja. 

Wyjątkowe są zahurzrnia dźwięcznościowe, np. medwit zwykle 
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zapisywany medwid raz nawet medwedzy- z niczwykłym oznacze
niem miękkiego d' na końcu. Hiperpoprawny jest zapis cłwdko. 

Wyjątkowo zapisane raj witmykaje 138 może hyć zachowane ze 
starego przedrostka ot-, choć zwykle jest tu wid, widważnyj, z t('idte 

'stąd', itp. zastużka z utrzymaną dźwięczną ż przed k. 

Miękkość spółgłoski ć jest zachowana. trz) ma się przed a li. 

np. synycia 'sikorka', tełyciu, ławyciu, kincie zamiast kincia. Zwy
kle miękkie jest przed i, np. try świci, wite ci, u· id suonci. olitory wi

konci 137, choć bywają zapisy z twardym c, np. na stilcy, z pszenycy. 

Natomiast twarde jest -c na końcu W)razów, np. obidec, pidpo

łudnec, dworec, paperec, starec, naturalnie też z u·itcem, z percym, 

serceYm, nawet hostyncom. Bywa jednak zapisywane również ć 

miękkie. np. mołodeć, naperedoweć 32, Wyjątkowe jest c w przy
kładach: cy w lis cy w duYbrowu 513, wycytaw konia 'wywróżył' 70. 

Miękkie t' d' wymieniają się niekiedy 7. k' i g', np. u·kik, kieżko, 

do mak inki, odwrotnie też: dijtiw synoczek 'diaków' obok d~ikoho 
syna, w dijkowyj ruci, też łedyń zamiast łegiń, łedinyku. Normal
nie utrzymuje się ti, np. postil, wtik, wtieu itp., ale miękkości d' nie 
oznaczono w pr11ykładzie twdenyi 635. 

Stwardnieniu ulegało też f, np. horywki, podwira 235, powdo

twaraly 46, obdaru tia, na oryseńku, na orysi 195, ale zriedżena. 

ri6dnoho. Czasami nie zapisano miękkości ś, np. nysko, błysko. 

słozy 569, Jasuneńkom 491, hrebie1icem, ale ślut zamiast szlut, o wie

sielu. Zapis wozmete 61 jest chyba niedokładny, podobnie jak: 
zaczesu, schodzu zamiast -szu -dżu. 

Częste są uproszczenia w grupach spółgłoskowych. np. szn za
miast szczo też polskie co, np. co chorosze zriedżene 512. Ohok za
pisów greczna, rucznykom bywa często greszna, gresznyj 'grzeczna·. 
rusznykom, korszmońka 83. Odwrotne uproszczenie mamy w zapi
sach: za jenczoho, mołodczoho. W grupie (b )n, np. w d u naj szyn ut_, : 
w grupie (d)n, np. zahamuo try zahadońci 127, widhanesz; " gru
pie (h)n. np. stenut stiny, roztonow sia obok zatihnuw pid ławyciu: 

·w gn1pie (w)n, np. żomnir rimnaj sie, rimnenlw 19, nawet szcze
gólne zapisane kremnyj, riwneńka 19; w grupie z( s), np. roztonow sie, 

rozkakaw sie; w grupie (c)c, np. pry jedny świci, pr_v druhy świci 121. 
Rozpodobnieniem grupy zs tłumaczy się zapis: rozszczybajesz. 

Innym uproszczeniem jest lanny zamiast 'lnimn·' 8ól. 
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rm"i o fleksji. 

zakrc_ i c rz czownikÓ\\ mę~kich i nijakich niektóre wahania 
\\ uż~ ci u l·ońcówek tłumaczą ~ię intere ującymi zmianami f one
l~ <·:mymi, np. tamtoho hila obok to/l() krili, służyło Juria 66 ohok 
u· id . onci w rymif' u o otrwry ttikonci, pislaH' zajaci itp. W dat. a. 

hywają l ońcówki -owi, -eu:i obol -Clt)', np. Bohowi, hospodarewi 36, 
panyczeuy, korou·ajewy 361. \\ in tr. sg. końcówki są normalne. 
np. ditoczkom, lm•biricem, pawia11ym p •rcom zruroloczena 'piórkiem'. 
~ Inc. sg. ma c. i ncutr. w~ slf;~puja micó" ki obocziH': l) -owi. 

-eru z dat. ę:., np. po kon:koui. po u·oro11omu 51. po pużareu:i, 

popużarewy 39; 2) -u. np. na łomu, po nebu 29, w tychorzkim brodu, 

w u sznewym sadu 5:2, ;m~ lir po -h tematowym, np. tt teryniw, 

po ::arinku, na sitnyczejlw 11 . u· serpanoczhu, H' tebn ·czku ~ 3) -i 
z pra::-ł. -e, np. w łu::i, pry tu::i .i~, u· olmi, tt· mori. po śtóetim Du ·i 

- J.o:u::;i 390. na orysi 195; 4) -y z pr. ~ł. -i, np. u· jeczmeny 19, 
na kony, na poły, na nebesy 131, na sti/ry itp. Potlobnic w Joe. g. 
fe m. np. na zemly 32, na hilcy, ale norm,dnic: rny tuzi, po łan) ni, 

na lwłyni, 11a pelermi, po żernyci, po rciaczri, na tij hm. ::ec::ci itp. 
\V Yoc. er, m., np. llospodv Boże na nebesy 131. oj, sararze każ<• 

lmr:mo, steły sia zeleny horosze, ledinyku itp. \\' nom. -acc. pl. masc .. 
np. rt·orożeriki, tyi popy, bojary i Wirmiane 67, chlopci u·olawarc, 

bujny u·itrorcr, szarty dożc:otw, s::ajni dożdżowe, pi lałabym pisłorild, 

tohn t u·olyki, zdybaje barany i tn'rrci. ~r rodzaju nijakim np. tnt
d!l'udiata, nebesa ale pidut hoło.<>y popid nebesy. W gen. pl. np. ·tado 

k01wj, ditej ne znakomyto, ;; trech dururjiu•. :: simy młynyu nmka. 

dat. pi. np. mołodiatom, bidnial.-am, 'rriatam rcodor ::czam. W in tr. 
pl. np. żulwwynamy, platoc::kamy, patynkam ·, wikonciemy, na wzór 
pol-ki za pi ano: syhotami, parrołol<ami. ~ loc. pl. obok normalnej 
kul có,~ki -ach trafił ię arl'hai~;m: w 1rorotich - u· r:obotich 233. 

łzcczowniki żeń. kic '\ rwm. g. zmirniają końcÓ\\kę -'a po 
1111 • it h tPmatat'h na -e, np .. l'$lr ·cif•, 11:odycie • .i\Jarysunie, albo 
d alt·· na -i np. pis:la Mary i 127; w gPn. er, np. 'u·iczy ne suczat. 

do makinki; w dat. g. np. molodę:oj eqrvnri 610; w acc. g. np. 
mu iu muld, otrt·or.: maty pchamiu r('('demo t· ikarniu,; w voc. 
S". trafił się przykład nerlei moja 201 zamia,.;t nenciu. czę te e< 

prz.kłady zwykłe: babko, matinko utko, lubaja priczlw itp .. zda
na się hral, o obnej formY, np. nasza parma! Tntrrrsując '\a-
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bania '~)stnmją '' :końcówce instr. sg.: obok form pełnych np. 
moczułoju swytlw zszyto. nad tcodojt' nad topoju, z u:itcem z matlwju 

-z u·sioju c;;('Y/adkoju 11. występują liczne form) !-:krócone, np. 
sijała pole drobnotr żemczuhow, z tobow, sytrow zazuleńkow, pid la

u·ow, kołodkow zamknena 217, dobrow dołeu·, nad kernycew - nad 

studenycew 98, usew czeladkow. Skrócenie może być też innego 
typu np. połowyno', dobreńko' dołeńko' 605 oznaczone przecinkiem 
u gó1·y, albo kreską. np. trsió czeladkoju 124. Niezwykłe są for
my z rękopisu księdza Łotockiego, np. z jasnojew zorojew 397, 
z u·odojeu·, ;; tobojew 397 dorohojou· 373, za naszojow mołodojow , 

za mnojow. 

Wyraźne są ślady liczby podwójnej w rodzaju żeńskim i nijakim , 
np. buło du:i diu·ońci krasnych 199, dui zazuleńci tv jaczmenx 19. 
Formy te rozszerz)ły się też na połączenia z try, sztyry, n1l. try 

seli 640, try fasci masła , IT) świci u·sukaii 121, sztyry myły, tryc 

czernyczeńci 12 'zah.onnice', try zahadmici 127. W instr. d u. obok 
przykładu udaryte krylciema 401 w połączeniu z licznikiem dwoma 

występuje uogólniona forma nom. -acc. du., np. z dtt·oma wedut) 79, 
z duoma wikoncy 26. cltroma jableczky 26. W rodzaju mę~kim LraJ... 
osobnej końcówki dualu, np. dtm poczynki, buło dua paribki krasni 

199, try płużeńki, try lisy 640. 
Wyraz tato m0że łącz) ć się z orzeczeniem w pluralis, np. buł), 

znajszly. 

W zakresie przymiotni1.ó'' trafiają się form: rzcczo,mikow t'. 
np. driben dożdżyk 41, z daunych datan butcalo, sam molod -sam 

mołodejkij 65. Warto ,,skazać wahania końcówe1. w nom. sg., np. 
stary, mołody, krasny, kiń tmrony, kowany pojas, wouk holodny, 

durny, świety itp. obok grecznyj panyczu, szerokyj łyst, czornyj pu
żarec, sadok zełenyj, rasom raszenyj, dobryj ueczer 103; podobni t· 
w rodzaju żeńskim, np. resna kałynojka, suytka zszyta, zolota riaska . 

rojoua suknia, zora jasnaja 128 obok form pełnych, np. lubaja 

priczko. W rodzaju nijakim częstsze są formy pelne, np. obok kra

sne kijlo jest =ou·toje kijło, kudroje pyt<'O, mlyenskoji kolońkó, w sa

moji poludne1lko :na. Końcówka gen. sg. może się skracać, np. 
obok riódnoho. ploskinnoho występuje synoh' ćwitu (ze znakiem 
skrótu, tu temat twardy). W gen. sg. fem. obok zolotai ciszejki 

trż w skrócie drużki molodoj', s::yrenki szoukou·oj' 655 zamiat;l -oi . 
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W) stępuj1· też: zolotyj strelby. Również w cła t. . g. frm. zapisane~ 

w końcówce krót molodszoj' sestrynci 610 -widocznir na wzór -ni 

z gen. sg. \\..,. acc. g. fem. obok form krótkich, np. pelechatu, ]11'

ri tu, 11' żemczużnu trau·u 74 występuj;! form) pełne, np. tuju zoln

tuju rybku, na midyno 11ju 11, raclońku subimeńkuju 36. W in tr. 

~g. fem. końcówki są podobne do rzeczownikowych, np. sijala 

pole clrobnow żrmczuhow, drobneńlw' doleńko' 605. " loc. sg. nnsl'. 

neutr. występuje ikawizm, np. na s nim mori, po .{wietim D u., i. 
t t' tycitońkim brodu, za pi )"Vany też tv W) sznetcym sadu 52; w km't
cówce żeń kiej jest zwykle -yj, np. w łycltyj peteczyni, na bil)j. 

albo bez końcowego -j, np. u· krystalou:y sklanyci 236, w czomy 

maży, ale trż zdarzył się zapis z archaicznym stadium ikawiznltl: 
t<' kalynou:iój 'tótlojci. Czę te ą wahania końcówki nom. -acc. 
pi. l ormalna jest końcówka -yi, np. koni .••yuy' i troronyji 628 . 
. tanli zolotyi, narachwyci haftou:anyi, mo tońki kalynotqi, poko

~zczenyi, ale często jest skrócona do -y, np. bujny witrotce, szarty 

dożczotce, zajny dożdżowe, żou:ty łysojki, rynojki pozamitiony, wiuTi 

popowy, barancy lajstenki, tenenki syrpanki, ·więc zapisy: strusi 

pióreńka, husou.·ki szmarte mają chyba końcówkę pol ką. 
Podobne końcó-wki występują w zakresie zaimków rodzajo,\<ych. 

np. takij molody, tu obok tuju, na tij, na nim, albo na niomu, tyi 

popy tcsii, kolo tej i detyny. Cerkiewna forma: H ospody sława tebi 

l~ może W}równane do tebe lub meni, mene, np. blltmj mene zdo

rou 70. Intere ujące są formy skrócone, np. jelw -Iw: szo ho holateka 

bolyt 564, za niuju 254- ju dohaniety, pid neu· 473, pytaje sie ji 
- myleńki jeji 83. Częste są form} enklityczne, np. tożeś my pry

;uit)ła 643, u·edemo ty pelechatu, u·edemn ty nm6 . ~tku- tademo 

ty sikamiu, nej tye Bóh blahoslouyt 480. Zapisanr td ti świadczy 

o wymowie miękkiej przez -i pod wpł) H'm tobi. W zapisie my ti 

w berem moż1• chodzi o acc. sg. tia. Podolmic też stó.~lojku sy ukalu 

albo tam si zaosyczu, to.{te si speszyły. W acc. "g .. np. liC czyny mia 

tuczno, poczekaj mia 251. za tia datt'. obdaru tin torokamy. Polo
nizmem je!'t przykład: już ce myła zocftabim. Czę t) je. t dat. I'Lhi
cus, np. wse sobi tak roby. Zaimek zwrotny sia h)"va ruchomy. 
np. z druTtym sia werhla, jużeś sia widczymchnula. 

Liczebników je t w pieśniach mało, np. ani jedny ne zjiw, na 

drultyj dni. clrulm-tretu-czetu·ertu-pietu, z trpch dunajiu' 11•oda 507. 
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: .\imy mlynyru m11!.-a -!95. trij1y m• !;llczat, piw por<"isma. 

Z przy~lówkó" warto wytuirnić: kmcno 'brudno'. tuc::nn, tudu, 

dobri, pokirni 'dobrze. pokornie'. 
\V bezokoliczniku normalny jest sufiks -ty, up. daty, łupyt) . 

tlerżyety itp .• ale może się on skrócić, np. rozwyt' 546. Wyjątko'\ o 
"\\ ystąpiły formy: su t 'są', bo ja jest, ne jest bo ja 132. poro wahań 
wykazują formy 3 sg. i pl. praes. W koniugacji na -e w 3 sg. bmk 
końcówki -t, np. ohoń s jaje 22, woźme, pidmowleje, też maji, triji. 
nbmytaji, obijmaji. Tylko przy ściągnięciu jest stale -t, np. postojku 

hladat, cz)·tat, niekiedy ze znakiem skrótu, np. hnizdeczko wiwa't 73. 
III' stricza't 57, stale też przt~d zaimkiem sia, np. ciłttjet sia, my

lujet sia 215. Bywaj:! jcdnal odmienne zapi·') gwarowe, np. pytaje si 

oraz każet. :;aprahajet, pr_\jmujct. darujet ::!58. " koniugacji na -i 

zwykle trzyma się twarde -t, np. szumyt. moilyt, uysyt, smt•rdyt. 

clrodyt itp. Zdarzają się jednak zapisy bez -t, np. pryclwdy, re~,., 

sobi tak roby, poloż_y, zdohony, ożeny sie, wyewody·: 13~. śn · itye 127, 
~lupy, skocz). ~iekiedy zaznaczono miękkość -t', np. sydyt', wydyt' 26. 
Zwykle jt•st też -at w 3 pl., np. suczat, chodiat, stojat lub ze zmianą 
na -Pt, up. chotiet. bolet. letil'l, nawt't pryletit holul}l•ńci 115, wyją
tkowo zap1 m• , sluża' kucharoczki 3-1. 

\\' l pl. praes. hywają formy pełne, np. tdetymo, zmeryijcmo 

'zmierzymy' alho skrócone, np. posijem, powezem, rozmowym sie 251. 
wyj;1tkowo zapi~ano też majem' 170 ze znakiem skrótu oraz pro

sem was 517. W czasie przyszłym wahają się formy: budrt jisty luh 
bwl c ~z sediw. \V formach imperatiwu widać także rozmaitość za
pi'-'6w, np. obok chódy, u·oźmy zapisano też lubyj ·193 oraz skrócone 
formy: sied' tu, nemrod' mene 1-12, powidz, powidź mużu 169. \V l pl. 
pnsidimo 6M, 11e pcreczm1o 17, potańciujme; w 2 pl.: potupajt1• , 

n·czite 'po·wicdzcic' ·107, derżyte, u-ernite 284, oraz skrócone formy 
liR -t, np. nauczyt 261, ne .~ydit, ne dywit ~96, też na -t' miękkit•. 

np. czyni t', u·ernit' 6-18. 
\V czasie przc,.złym trafia . ię końcówka -l, np. piszol, najszol 567. 

upal, hou·oryl chyba na wzór polski lub analogicznie wedle innych 
form, np. dala. dały, Lo normalnie są tu formy ruskic na -t•• luh 
zero, np. zint•atr si, szou, zlek si, wiz itp. Wymienić natomin:-t war
to zachowane formy złożont', np. zaznałyśmo muki. to:śte ~i SfW· 

szyły, c,v.~ -:lrorila 568. juzi'Ś sia widczymchnula. kazarn· . ~ my ~o : L 
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toż1· . .: my pry 'Kit la (113. je< . . ,·hod_.ln r: :>o, n e raze.~ :.h oni) la 550. 
Z t r. hu 'HII u n km~ ·go ·warto ''. mil'ltit~ prz) l ludy: żeby ·ie zar ·11, 

kaznrt bym, choćbym mała zapriedaty 'zar:lł,iać przędz niem·. 
Zd· rzają :oię formy imie łowowe, np. jabkom pidchytkujuczy, 

prutoczkom uy ·zu')'kujuczy, namiriajucz ·, pntria ajuczy, wybriazku

Jilr:y 73. W wier ·z u 497: 

bolet mene nożeńl..-i u poroha stojaczy. 

bolet nzene ruczeńl..i szapoczku derż_yetyt 

:ta tąpiono imi,.~łów derżaczy przez infiniti"u . Prócz lego '' ymit•
ni{· "arto 'l..tpi"y: trisoczki pazberano 611, clitej nie znaknm)tO. Iw 

num .~ie nr. 11 dko 'ciemno' 657. 

zakre ic słou:ottt·órstu;a uderza wielka ilość form dt•minuh '
nych. · ajczę t ze są sufik y zdrobniałe rozszerzone: l) u fik 
-o1łha tworzy tll'rywaty od rzeczowników ż1·ńskich twardutemato
w. rh, np. dirt·ońka, dubriwo1łka, zymorika. hołoworika, syrotorll·a. 

se. trońka, łużbońka, korszmońka 83, trilbOIII<a, clwdobotika, obo

rofil·a, ciotor1ka, dolynońka, firtońka, hororika. kalynońl·a. kidrynońka 

i hlrnynońka 'drzewo z cedru i z klonu', nepodobońka, nesłau·orika ~Ol. 

ochotorika, prynadorika, rosońka, storonońka, syłońka, styrtorika 

l h minoń/w itp.: 2) sufik -erlka łączy . ię z tematami mię kim i 
i zakończonymi na k h ch, np. czernyczcńka, doneńka, Harldziu

m·ńka, hospodyneńka, kymyczerika, Kasuneńka, iUaryseńka, Mam

snika, \farunerika, nożeńka, mateńka, panunerlka, pszenyczetilw, 

popowyczrTika, wczeńka, ryczr1ika, rużrńka, obaczeńka, u·eczererilw, 

za::ulenka, zrmfytnka, zore1ika itp.: 3) ufik" -o1iko łączy . ię z tcma-
ami mę Hmi twardymi, ale tu przykład) lepil'j cytować w forruit• 

t1•k towej. bo mogły nic W)~ tępować '\ nom . g .. np. na dubo1łci ll5, 
holuborici 115. u· domońku, kołońki. holosońho, mo ·tońki, w kołosori

ku. pano11/.·11 236. pi łońke ~5. sokoło1iko 197, 627. ,ęztmhrońlw. 

do •:lubońku. na ~tołoTikach, . zpakoTikit!', tritrońki. rliwnirż drużbotl

ko. tarostoriko itp.; :1) ufik -e1iko łacz) . ię z mę. kimi tematami 
miękkimi lub na k h rh, np. hm eńko, bratcńko, popowyczeńko, 

lwr_Ynieńka, 1111 dunajeMm, do zcze1iko, ltostyńko, cltortrńki, hospo

darerlku, mi ·iac:erlko, 1111 krunr~iku. li. orlki, konNi ki. do testPńlw. 
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teszczeńku, pid paneczeńkom 134, ró~Hlież kozacze1iko. konyczeńka 618, 
n·orożeńki, płużeńki, na oryseńku, misiaciu rozrożeńku 237, woro

bijeńku 23 itp. Jednak rozkład sufiksów -ońka i -eńka oraz -ońko 
i -eńko wedle twardych i miękkich tematów nit· je t kon ekwcn
tny .• ierzadkie są przykłady odmienne, np. lilijonka, korystońki, 

mato1iki, hospodynońci, dolońku, czeladońku, oraz lebedońki, rody

nulka, kumeńka, kuneńki, kraseńku, hadeńkamy 636. iekiedy przy
cz~ ną wyrównania jest rym, np. koneńki -pi d starosteńki 626, 
hosteńki- z storoneńki 635. W rodzaju nijakim przeważa sufiks 
-Pllko zarówno w tematach miękkich, np. bateńko, ztcireńko, ser

d(•,lko, szytienko, szytyńko, z 1 ilińko, poludneńko, snidaneńko, oczeń

kumy, jak i w tematach twardych. np. liteńko, lmi::deńko, studeńka, 

drużbite1iko itp. Bywa też sufik -ońko prz) obu tematach. np. 
::ilońko, pirońka, dytiatońko, chlopczatońka itp. Por. też łebedońki, 

detyneńko, ukłoneńkiw itp. Czę to przy tych ufik:"ach występuje 
tzw. derywacja wymienna, gdy sufiks podstawowego wyrazu zastę
puje się sufiksem -ońka, -eńka czy -01iko, -eńko np. steżeńka, swa

neńka, uyszeńka, świtłońka, zahadońka, wułońka. soroczeńka, serdeń

ko, sone1lko, sonińko, sonońko, onieńko 246, na onińku 203 itp. 
Ten sam temat może wystąpić z obu sufiksami. np. na kamcnońku 

-z kamcneńka. Sufiksowi -eńko towarzy zyzmiana rodzaju, np. nasze 

korole1lko, pryszlo do neho bratieńko jeho 134. 
a wzór tych ufik Ó~\ powstały dal ze: -ańka, ińka, np. szczas

tiańJ..·a na chudobańki D8, terniańkom, matinka 194. matieńka 200, 
dyty1lko rh)ha '\eillr detynońko. Ró,mież matinka. szmatinke 135, 
na kopinku, trołyenki z twardym n. 

Forma :;waneńka 6~8 w ~kazujc na uprzednią '\ )lllianę tematov. ą: 
stracha stmnia. podohnil' jak pe. i moi, skatiu ncl katiert' ' erwe-
ta', na . ej slwti :w itp. 

Przc·z fonf'tyc7n(' up10 zczcni(• ::.ufiksó'\ -ońka, -eńka pow tal) 
podobnie UŻ) w ane ~ufik><) -ojka, -rjka, -ojko. -ejko. p. cinojki 

'naczynia cynowe', diu·ojka, na czeladojku 138. u t.atrjka, drużejka , 

dorożejku, do domojku, chortojki, horojka, horiłojka. ju zejka, popojku 

hardyłojku, lastyu:ojka, w lisojku, lyszejki 'li ki'. ly ojki, bratejko, 

knyżejku czyta t, nożejld, misiaczejku, Marunejka, panienojki, srs

trojka, stt!żejka, stinojki, śu.·itlojki, pszcnyczejka, zirnojka, kalynojka. 

panojku, riadojki, mostojki, trolejki, sokolojko, u· horodejku, na mo-



LXXVII 

rozljku. u·eczerejko. ko::.aczejko, u· tym korablejku 138, tistojko, ditia

tojko, ditiatejko, ziłejko, sełejko, mi tejko, czadejko, stadejko, żytejko, 

sonijko itd. Również często z derywacją ujemną, np. swaszko-swaniu

·.m ·wujliko 208. u·inec- winojko, rynok- rynojko, horilka- hori

lojka. podobnit•: z nowoji bariłojki 242, panienojka, skobojka itp. 
Innf' ufiksy zdrobniałe nie tworzą tak licznych wyrazów zdro

bniałych. Dosyć ezęste są: -ka, -ok, -yk, także ich związki, np. 
wyrazy żeń ki e: holowka, orudka 'kłopot', oboronka, czereweczki. 

se tryczka, zazuloczka, pelenoczki 59, doha1wczki 223, trisoczki 611, 
swiczeczka 657 itp.- wyrazy mę kie: bratyczok, w cholodoczku, 

w horodoczku. k' łystoczku 64 7, u· tanoczku 23, w sadoczku 617, zpid 

śniżPczku 647. tr steryniw •,\ bcicrni' itp. - nijakie: dytiatko 

detietko- ditytic::.ko w rymie do ziliczko, pirko. oczko, łyczko, na 

pieczonki, na ienoczki, nawet batoczka 639 itp. Sufik -yk nie wzma
cnia wyrazów już zdrobniałych, np. czerczykowe, konyki wolyki, 

stilczyk, solowejczyk, wowczyki, tcoronczyki, ale bywa wzmacniany 
prz z -ok, np. u stebnyczku, rucznyczki, konyczok, kuszczyczok itp. 

Podobnie uf iksy: -ce, -ec, -ca, -ica nic występują jako d'ldat
kowe zdrobnienia, np. do cerkotcci, de krowcia ciane 'kapnie' 17. 
napysano lyści, wincie, nameteć, hrebineć, czubitcia, obidec, pidpo

ludnec 636, na ruczenci - na prawe eńci - zolotyji persteńci 6:~9 

tcikonciemy itp. Wyrazy z sufil.sem -ycia mogły już nie być nace
chowane, np. pry debryci 'wąwóz, krzaki'. palenycia lub polanvria 

'placki. ka za', syn_ycia ' ikorka'. tych korowyc, jalowyc itp. 
Inne formy zurobniałe ą zupełnie sporadyczne, np. SZtt•ahruniu 

obok szwahrońku, Uarysia, 1Haru unia, po łanyni 'po polu'. koro

tiucha 'ni ka kobieta', p janucha 'pijaJ.: 437. Rzadkie ·ą również 

formy zgrubiałe, np. nosyszczc 'no ', pomelyszcze 'pomiotło·. ~zł -
iszcze 'szleje', fandyszcze 'nahaj'. również z derywacją wstt•czną, 

np. jak hal czornPńka 89 'halka'. 
Jedną z form wyrażania nastroju w pie~niach ą wyrazowe pow

tórzenia wzmacniające, np. oj r ·meziu, rymeziońku 195, wijut' 

witro witrońki bujneńki, switly srcitłofrki potqmitaje, albo powtó
rzl' llla ufik alnP. np. skrynia repynia, a wdowyci biły lyci tn•ba 

bawołnyci, popojku hardylojkzt, na nytcojku hadynojku, również 

partykuły wzmacniające, np. bolet że nas ruki 496 itp. 
Zdrobnieniom ulf•gają również przymiotniki jakościowe, zwykle 
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przez sufiks -eńki(j), np. myłe1iki 83, mołode1iki, czorneńka, hlebo

czyeńkaja 521, krasneńka, riwneńka, czornobrowe1ikij 163, teneńki, 

nawet lwroałeńkoho ródyna 500 itp. Częste są dalsze wzmocnienia 
ekspresywne, np. biłeseńkim, syneseńkim 143, sywyseńki 627, na 

ruczeńci na praweseńci 639, małeseńki itp. Uproszczenia -ńk- na 
-jk- w tym sufiksie przymiotnym są raczej rzadkie, np. mołodej

kij, w zelenejkim, myłejka 200, wyjątkowo nawet pan mołodojki, 

koń uwonojki 229. 
BY'vają przysłówki podobnie urabiane, np. dobreńko, raneseńko, 

z tycheńka hadaje 618, riw mneńko, nyzeńlw, wesełeńko, borzo -bor

dzeńko, ładneseńko. W skojarzeniu ze stopniem wyższym powstała 

wymowa: nyżeńko, błyżeńko. Formy stopnia wyższego zwykle są 

nastrojowe, np. blyżcze 645, nyżcze, wyszcze, podobnie przymiotniki: 
kraszczy, brydszy, krasniższyj, najjasniższyj 548. Trafiają się też 

inne przysłówki zdrobniałe, np. nynka, teperyczkaj, albo powtó
rzenia ekspresY'vne, np. ranó bardzo raneńko 121, 124. 

Trafiają się również czasowniki zdrobniałe, np. spatońki, chotiw 

pytońki 'pić' 401, maju płakatońki w rymie do żałostońki 400. łeti

tońki hadaje 'latać' 627, bude my sie zdawatońki 372. 
Interesujące są również inne formacje słowotwórcze, np. pania

ne 82, miszczane, selane 82, Wirmiane 67, chłopci woławare 'wolarze', 
medinnoju 130, z wolosiny 'z włosia', dijtiw synoczok 'diaków', u dij

koho synka 183. Nazwy miejscowe i osobowe są w pieśniach rzad
kie, ale zwykle nacechowane lub niezwykle dostosowane do wymo
wy gwaro·wej. Np. nazwy: pid Lwowem, pide Lwowóm 134, wsi 

Liwonye' lwowianie' 134, w Sudomyri 'w Sandomierzu' 90, Care

horod, do Hajeptu 'Egipt', nad Podołem nad Skełetom, w Weflejewym 

misti 18, Horaj-Haraj 'Goraj', Bojki. Imiona: sława ]ssy na nebesy ll, 
]waseńku 619, pid ]wasuneńkom, służyło ]uria w pilskoho krila 66. 
Kassuni, Handzzmi 114, Kasineńku, l\1arysi 127, 1\.farysejka-Mam

nejka-A.farunerika 613, Manuchriń 'Onufry', Pelelija 'Pelagia' 5, 
Serban 'Serb', Zatchej przezwisko od zatknuty sia' ~znierdzid'. 

Uwagi o słownictwie 

W zgromadzonych tu tekstach sporo jest wyrazów o treści nie
jasnej lub innej niż w ich polskich odpowiednikach fonetycznych, 
np. zapriedaty zarabiać przędzeniem', myłała steżeńka 'ścieżka się 

wiła, kręciła się na milę', lem piw powisma piw płoskinno/w 'tylko 
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ptił pa~uta. przędz i" a konopnego· , zarl). zajn do:c:.o U! '''\ ał

tlm n t·, r:Gę;;i-..tl' c l t'. zczl'' 7·1, u:..vno ro:s::ajrwlo sio 'rozl lo się' 4~, 

Rrufu udiata 'pi;;k!~ta o pstr) eh piórk; eh' .)2. JIOit) 11 aczojhi a pel -
IWC::ki dżundżoH:..\j 59, kudroj1 pHw 'mu ujqee·. na sitnyczcjku 

·,\ ;;itm iu', rozmajron zilinko sadyla. sady .ady rozmaj zile 53~, 

1110~1 ·la mo.~ty ::ukou:ynamy 'drogimi kamieniami', uberala li8)' pa

H·olokau' 'lnnn·łnianymi za~łonami'. sijala pol drobiiOtt' ::1 mczuhou· 

'tlrolm)mi perłami' itp. 

Podolme niezrozumiałe dla pol·kicgo CZ) telnik '\.razy oLja~
nił pr:r.y zapiRie tek tu w uwagach am Kolberg. niektóre jego 
ohja~nicuia starali.'my ię uzupełnić, głównic przy pomoc: e;łowni
ków ukraiń ki h Żelechow:kiego i Hrynczcnki1• 

Warto natomiast w kazać na charaktrr: tyczne dla tych tck-
tów polonizmy. zrozumiałe przy w półżyciu językowym w ów

ezP nych ~v-arach Rusi Czcnmnej, zwła zeza w łownictwic i tylu 
tamtejszych pic 'ni ludowych. p. niech bede pochu•alony ]. Ch., 

[,ez nioho 450, bez tytchy dunaj 121, bój sie Bo/w, brydszy konyk. 

rhlop pojichaw do lasu i zdybau go wouk i pott'iada trouk, choćbym 

mała, ciłujcic 517, co chorosze zriedżenc 51:2, cztPry 356, do dziury, 

tlopiro, tamoj, nabyły i dosyć, dlaczelwż ty, dzu:on01łki dzwonjit 513. 
dribnym deszczom 512, dzika, a ino si nc kajte 496. yno żeby, ston

=oczki 370, jeno 274, ]mo 'ciunejka pyszna 235, jeden na druholzo. 

jabka, jabł01ika 135, zrod"t-la jabko ~88. 36~. już cc m -la zochabim. 

H' jedwabnu zastużku 501, kril-krila, tcill- móu·i budesz jił, na mijsce.. 

do stanu małżeńsko/w 513. mlxtriskoji k 1 olorłkó '!95, do ciotońki 11-1. 
rzyc ne pytaj, pała z, pałaców, pan, pani panienka, plam pro lo 

'z,lplaty' 66, z pcrstonkami, pila-popila-popidli 39, potem, powie/z 

f) meni, tcidpotddz, powidaje, sukienki, przekra zu 595, regiemcnt, 

rozlały sia wody 141, róże pom·etaje 430, radrk 'rządek', i tak sir. 

stało. ty sie mus_vsz statcat, clo stajPnoczki 618. dóróhv ston!!ie 'w. tęgi' 
190. my radu staro <rcieckoho 313, natarra.~i(v 'nakrz) rzt li'. tarta.~ 

'l ałas', tcic·ncv. ru.~oło 259. tresol · 196, rrolrrrm_'r' 'organ)· h raj ut 71, 
w tryhran_: hraty 69. wxnc:::ujemo ti scza tjl'lll ::doroujem 86, złoto, 

1 Ev~cnij Zcl cho, kij Ualorus/w-nimrckij sfot ar'. Ruthenisrh-deat. ch T 1ir· 

trrbuch, T. l 2 L'viv 1886; Bori• D. llrinl'~nk<> ~lomr' ukrnins'/;oi mory, T. l 
"ijcv 1907 -1909. 
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ja sie zestaryu·, ne znakomyto 'niewiele' zlek si, z źródlou·oji kj-rnyci 

510, żeby pryjichaw 357 itp. 
Odwrotnie w polskich opowiadaniach z tamtejszych stron, przy· 

toczonych przez Kolberga, występują liczne wyrazy ruskie, lub 
vou wpływem rush...im zmienione. Niektóre teksty polskie są wy· 
raźnie tłumaczone z języka ruskiego, lub opowiadane przez tam· 
tejszego czło·wicka dwujęzycznego. Mamy więc częste wyrazy. 
wstawki tekstowe lub refreny wprost ruskie, np. prz)jdź swaniu 

przyjdź, jedna żaba peczena, druha żaba zwarena, dała koniu i sina 

i wiwsa, a mylonm jidzenia i pycia 487, wzieła konia za trenzellcu 

a myłoho za ruczdd•u 487. Dobrym przykładem rnieszank; polsko· 
ruskiej jest pieśń o }latce Boskiej: Urodyż my, Boże, pszcnycit' 

jak łozy. Cz~ste są tu zdrobnienia ruskie, np. śnidaneriko, żenczyki, 
parobczyki, plewarki-kucharki, Juseńki-chmareńki itp. Podobnie w 
innym tłumaczemu z gwary ruskiej mamy wiele 8Jadów ruskich, 
np. korowaj, cisto, swanejki, pan starostiaka, pszenyczeńki itp. W róż
nych polskich tekstach tutaj są częste wzmacniające partykuły, 

np. idź-że sama, przyszed-że on przyszed, daruj-że im, mężtt·Ż mój 

mężu, dobrze-ż on tam dostał, będe-ż ja, żono-ż moja żono itp. 
Prócz tego ,,·ymicu;ć warto następujące właśc'wości gwarow(• 

z tamtejszych tekstów polskich: l) sporadyczne wyróżnianie ó'' · 
czesnego e ścieśnionego ''r zapisach, np. na tenz, ogrzt;u,ała, do pi ro 

159; 2) też zwężonego e nieakcento'~ anego, np. rozhniwałaś :H, 
jedyn 82, tvyśpiwujmy 15, wstimpuje 18; 3) na gloso'' c protezy, 
np. u·ogień 4. janiołowie SOl; 1) stary bicrnil. w przykładach. np. 
za oracyję 7. bt>St)je 10. i dopełniacz. np. do stajnie 13; 5) wahanic 
nom. -acc. pi.. np. zjedli nam wilcy- chodzili se wilki 9. 10, ludzie 

wszystkie 15; ó) uogólnione męsko-osobowe formy czasu przt·szłego. 
np. kolędniki jak sie zbiegli, zjedli 9, samy dzwony zadzwonili 6, 
gdzie my sie tczieli rajskie ptaszęta 6; 7) ruskie :końcówk.i, np. po 

szabelci, z s:;abelkow, ja za nim chodzim, pieluszki znachodzim 7; 
8) fonn} zaimktm e, np. nikto nie zdogoni 4. każden 13, kużden 8. 
nie czesałaś, nie umywałaś. rozlmitmłaś 24 zamiast się; 9) znaczenit' 
wyrazów, np. naimieniou·any 'nazwany' 535, nie stanie 'nic koniec' 13. 
u prostoty 'u prostych ludzi' s. 280; 10) zwrot siad sobi koniec stola 10. 
Inne W)'razy i formy. np. na tym czoune 132, chtt·ila ostra 'burza'. 
greczna panna, ne maju kószuleńki 154, perściuneczek 151,, przynit>-
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.śLi jemu paru koszulu w kólendzi 12~, koszulnlku, ukieńrzynu 118, 
chleb lub kn_ys;;e składa przl'd ołtarzem 'pi1~rogi', na kośnietac/t 'na 
wstążeczkach', konopelka 'źdźbło konopi. ch w a t' 376, jak pawa 

z pawarami 50 t, Poma,.,abóg Żelman 150, w pielu zki powyla 7, 
przekąpała 'w}-' 5, okreciła 'u-' 1, siioneńko Ul, nie umywaj-że sie 

mościa panno ślozami 501. konyha siodłaii 121, sidław 123, usidłai1 
124, jak sil' jNlm został 9, woronczyk od wozu, nie wydzieliśte itp. 

T1 n szkic o;;obli-.., o~ ci jęz} kowych świadczy, Żt' pełnt> opracowa
nit• językowe materiałów pol. kich i ru~kich z tekstów zebranych 
przez Kollwrga w tomach nr 36 i 57 DW K Ruś Czeru:ona przy
nic ic wil'le nowych i naukowo cennych spostrzeżeń dla języko
znaw twa i ~tyli tyki. tudium takie powinno być oparte o pełny 
słownik, o staty tykę zapi ów różnych zjawi k gramatycznych, 
takż1: w ~akre ie kładni, frazrologii i >.«'mantyki. 

III - Ru.~ Czerwona 
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KRAJ 

"\\' J a '~ o r o w i c ą ruiny zamku. ~r zamku tym miał przebywać 

zas krótki Piotr Wielki1• 

Lwów~ Idy wtłoczony w długą i wą ką dolinę. Od krakowa 
jadąc, mia to to- ze !<woimi licznymi wieżami- zdaje się jdkoby 
wgrzebane w ziemię; tylko jedna w paniała katedra ru ka, '\iętym 

J urt>m zwana, oddalona od miasta, na górze to i okazała i nad 
rozłożonym u stóp góry miastem panować . ię zdaje3• 

~' wiek n II I '\z górze to. la ('m bukowym zarosłe, z amie z kan e 
hyło przez pustehuków zakonu 6w. Bazylego. Był n:Uędzy nimi 
nicjaki Waszko. hrat k ięcia halickiego. Daniela, który hędąc 

dawniej wojskowym. później na zakonnika po trzyc ię kazał i pod 
imieniem \\a. yłyszka (Basili cu ) w ja kini owego lasku o trą 
pokutę ezynił. a żądani(• j(•go k!'iążę Leon wyotawił na zrzycie 
owego wzgórza w r. 1280 kaplicę drewnianą, a w r. 1363 archiman
dryta Eutymiusz rozpoczl}ł hudowę crrkwi murowanej. 

L y s a Gór a przy Zamkowej. kończąca pasmo tutej zej wy
nio.lo'ci ziemn(•j we Lwowi(•, '\spomina ię już pod rokiem 1270. 
Biłoho[r] ·zeza - wiobka hlisko miasta- należy do wyobrażeń 

starożytu ch4. 

1 W 1687 r. przf'h)Yał tu !.ról .Jan III _ohiP J. i [Zob. opi• poh:!'tll króla w ni
"'~'J'zym tomit>" rozdz .•• Lud"~. 3·1 oraz podan•e o zamku w Jaworowit" " cz. II 
Rusi Czenconf'j (0\~'0K. T. 57)]. 

2 Śtc Jury u·e Luowie. "Przyjaciel Ludu" 183i nr 51 '· ·104--406. 
" K.~- Wojt·icki ( tare gawed.v i obrazy T. 3 Warszawa 1810 . 56) mówi, że 

tam w cza~ie odpu~tu rozkladajq kramnicy naczynia drewniane, gliniane, do 
u7.ytku i zabawy, i . tą d te nazy" a ją juraszkami. 

• Z. D. Chodakowbki O latcia1i zc=yźnie przed clm:e 'cija1istwem. Kraków 1835 
[h~t Do Luduika Kropińskiego, L!tólt·, 8 V11818. Zob. w: Z. D. Chodakow~ki 
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W życiorysie błogo ławionej Konstancji, księżny ruskiej, a siostry 
błogosławionej Kunegundy i Jukulenty (t 1276)1 czytamy: "~e 
Lwowie najdłużej przemieszkując, przed obrazem (cudownym) 

. Panny w zamkowej kaplicy (malowanym ręką św. Łukasza, 

a który ze skarbca cesarzów wschodnich dostał się w upominku 
książętom ruskim), najmilej się modlila; czego jej szatan bardzo 
zajrzał, gdy pewnej nocy leżąc twarzą na ziemi modły swoje przed 
tym obrazem wylewała, to przykrym świstaniem, to zgrzytaniem 
zębów. to postrachami przeszkodzić usiłował, ale gdy na to nie 
dbała, rozjadły diabeł kamień wielki marmurowy, który z środka 
sklepienia wystawał, na nią leżącą gwałtownie rzucił, chcąc ją 

zgruchotać i zabić, ale choć go wyru zył ze sklepienia, nic przecie 
szkody nim błogosławionej Konstancji nie uczynił. Kamień ten, 
dla pamiątki tak jawnego cud11, zachowany był w jednej kaplicy 
kościoła o.o. dominikanów lwowskich aż do naszych cza ów; dopiero 
gdy dla stawienia nowej wspaniah.; bazyliki (jaka jest teraz) dawny 
kościół przed laty czternastu rozbierano, przez nicostrożność zapo
dział się między ruinami. 

Ten to jest obraz, który gdy zostawał w podłej kapliczce św. 
Magdaleny, a przed nim jednego dnia dominikanie nabożnie jutrznię 

o ~latce Boskiej bpiewali, gdy przyszło do słów owych: Benedicam 

et intercedam, sed digna sum praestantiori loco, odezwał się: Po
błogo4awię i przyczynię się, ale godna je;,tem przystojniejszego 
miejsca. Przestraszeni tymi słowy ojcowie przenic~li ~więty obraz 
do w panialszej kaplicy Ś"\\<. : Michała, ale nazajutr;;r,, pewnie od 
aniołów, zaniesiony był znowu do kaplicy św. Magdaleny. Przenie ~li 
go powtóre do kaplicy św. 1\fichała, aż oto gdy bracia zakonni w nOC) 
pilnowali, aniołowie święci, otoczony dziwnym ~wiatłem tenże obraz. 
do pierwszej kaplicy przenieśli. Zrozumiawszy tedy wolę boską 

latki, że to samo mil'J ce miało hyć znakomitsze, tarali się 
u ludzi pobożnych, aby wspanial. ze hyło i ozdohniejsze. a tym 

O lntciańszczyinie pr:ed chr:r.eicijań&tltem oraz inne pi 11111 i listy. Opruc. J. )ln ś lan

ka. War~zawa 1967 •. 213.] 
1 F. Jaroszewicz \latka świetych Pol&ka, albo i_y1wty śu irtyclt, blogoslau ionyclt. 

tuielebnych, świątobliu:ych, pobożnych Polaków i Polek ... do druku podonf' R. P. !767 
T. 2 Piekary Sląskie 1850. [W wyd. II (Poznnń 1893) ~. 33- 35. Fragml'nty trhtu 
wypi•ane przez O. Kolberga z niewielkimi zmianami.] 
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lll.leJ cu przez wiele wieków wielkimi la kami i cudy obraz ten był 
w ławiony, między którymi ten je t osobliw zy, którym się przestrzec 
powinniśmy: jako przeczy ta :Matka brzydzi się ludźmi nieczystymi 
snującymi się przed jej obrazem . • iewiasta pewna młoda, udająca 

ię trojem za pannę, ale rozpu tna i bezwstydna, przelazłszy bez
piecznie przez kratki żelazne przecisnęła się aż do samego obrazu; 
a]( oto wnet była ciężko skarana od Boga, albowiem szatan z burzą 
wielką przypadłszy za trefione kędziory ją porwał, wrzeszczącą 

o 'cianę kamienną uderzjł, <1 zdarłszy jej warkocz od szyi aż do 
czoła, w momencie zabił. Te włosy długo na owej ścianie z w tążkarni 

wisiały i jeszcze roku pańskiego 1598 były widziane. Koronacja 
obrazu z wielką uroczystością odbyła ię w r. 1751, a w r. zaś 1760 
przenie iony był z kaplicy kła ztornej do skończonej natenczas 
Lazyliki o.o. dominikanów i w ołtarzu wielkim lokowany". 

Jan Lam przy opisie z kronik oblężenia Lwowa w r. 16721 powiada: 
,. ie zdołano wszakże wyparować Turków z dwóch niebezpiecznych 
tanowisk, które zajęli w klasztorze karmelitów przy ulicy Garn

car kiej (Halickiej) i u bernardynek, a pod wieczór dnia 28 września 
obrońcy mia ta byli już tak strudzeni walką i nieustannym czu
waniem, że większa ich część udała się do domów i po nęła, zlecając 

obronę wałów Archaniołowi Iichałowi, którego święto nazajutrz 
przypadało i który tej amej nocy w r. 1618 wśród błyskawic i pio
runów nabawił już był śmiertelną trwogą wojska Chmielnickiego 
i Tuhaj-Beja. 

Owej to pamiętnej nocy (r. 1648) najrozmaitsze widzenia nad
przyrodzone przyjść miały w pomoc Lwowianom. W otwartym 
d1a Dabożnych kościele katedralnym na topniach wielkiego ołtarza 
widzieć miano klęczące widma trzech hiskupów w stroju pontyfi
kalnym, które to widma przy zbliżeniu się do nich znikały, a gdy 
się oddalił ś, widziale' je znowu. 

I podczas gdy niebo rożyło ię tra zliwą burzą, a czerń kozacka 
i tatarska drapała się na wały wypełniając fosy swoimi trupami, 
na świetlanym tle rozdartej chmury pojawić się miał mąż klęczący 

i wyciągający ramiona jakby do modlitwy. ie było zapewne czasu 

1 J. Lam Pi&ma T. 5 Lwów 186·1 [Por. L. Kubala Oblężenie Lu:otca w roku 

1648. "Przewodnik Naukowy i Literacki" 1877 T. 5 s. 592]. 
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. twierdzać zjawiska. ale do~ć. żt• ujrzał je· ChmidnicJ..:i i odstąpił od 
szturmu. 

Od tej pory zaszczytem ohrony Lwowa annorum princeps Michael 

podzielił ię ze św. Janem z Dukli, któr.-mu dzic·lni bernardyni 
wystawili posąg przed ·woim ko~ciołem 1 ; Michałowi zaś na szc1.ycic• 
wieży zegarowej zatknęli hauderę z wielbiącym go napisem, alt~ tę, 

wraz z dachem wieży strąciły tc·raz (1672) kule turcckir. Bądź co 
bądź, legendy te. najpiękniej ze jakie żyją w ustach prostoty. 
dodawały otuchy w ow:ch ciężkich czasach, a na wszdki wypadek 
uwagi godnym je t zhirg okoliczno~ci. wskutek ktc)rego trzy razy 
w ciągu lat 24 dzień 29 wrzrśnia !'tanowczo rozstrzygał o lo"ach 

stolicy ru"'kicj '". 

~ 1826 r. zawama "'ię '\(' Lwowir wic·ża "'tarc•go ratusza. po ezym 
ratu~;;z rozehrano 2• 

Według ostatnich sp1sow ludności w 1857 r. L'\ ów liczy 70 .: ł81 

mieszkańców (Kraków 41.086, Czerniowce 26.345) 3 . 

Ar ty s z ów ('\ic·~ gminna w po'\. Gródek). A. clmcicłc·r 1 

mówi. że Korytko. zhiPracz lrgc·nd ludcmych zcszłc·go '\icku ( ! )~ . 

1 W ko,Sciełe hięży bernartł)ruiw we J."o"ie '<! lpocho\utne] z\doki ~w . .lana 
z Dukli, zmarłego tu w roku l-183 patrona. 

2 W ratu~zu lwow,J..im od b) wały ~ię ~ądy miej•kie. a urzqd la" nik1i" wybie
rali rajcy. Law~ i ratla ~,-k!adały •enat mit>j!'ki. Jak wójt w lawie, tal.. burmi,Lrz 
prze\\odnicz)ł " radzie. ie mogło być wi~!'ej nad :!·1 [radn)ch]. Dzielili ~,- i(' na 
'tarych i nowotHych. <"zyli •u·tłLqt·~rh. l •·hwaly rady zwano senatliS ronsulw . 

W•pólnc n chwały rady i gminu '"'' aly •i.;: "it·lkirr::e. Staro•tn. jako urzfdnil.. J...nilew
,J..i, miał dozór, aby •ię min-to hudo\\alo i opatrywało w prz)z"nill! obronę. (l.. K. 
Dauny dom radny. r:)li ratruz ru• Luou ie. , .Przyjacit'l I.ll(lu" 11!17 nr ~ : t gnz. 
Statua kamienna, uży11ana jako pręgierz ue Lrwu ir. tamże nr 6 ). 

1 Rozmaitości . . ,Gwiazdka Cie•z:yń,J..a" 1860 nr 5 z dnia J lutego. '· 39. 
4 A. rhnrider Encyklopedia do krajo::natullw Galicji pod uzglrdem historycz

nym, lal,ptycznym, topografic::njm, orograficznj·m, geognostycznjm, elnogrnfiez· 

nym, ltandlouym, pr.:emyslou·ym, sfragistycznJm etc. T. l Lwów 1871 s. 350. 
1 (Kolberg podkre;Ja, że nie chodzi o Emila Korytkę (1813 1839), znanego 

etnografa poh;kiego i autora zbioru pie~ni •łowt>ń~kich, lecz o wczdniej>zego 
zbieracza o tym •amym na z\\ i>kn; zob. tek"t przy opi~ie rtnsow a, "· 18.] 
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k tórc pozo la,,ił w rękopisi.-, 1 przypomina o pieśniach ludowych 
śpiewanych na wieczorkach w okolicy Gródka i Komarna ora:r. 
o córce f) haka. Pi.-rwsza z l ych pieśni zaczyna się od zwrotki: 

l 

Oj , na•z brat Tatar. 
prodnu ,e. trn za t.tl .tr i t t ł. 2 

Druga pte,;n je:> t prawdopodobniejsza do te~o podania, gd~ ż 

przypomina o rl y zowie: 

' ) 

a jart}'zewoi mohyl i 
'toit dubowy chre t w podl)li. 

e znała lubka ~woho "oroha itd. 1 

L u b i c ń ( w cyrkule lwow kim ) [po". Gródek]4 obdarzony 
zdrojowi kicm '\ód iarczanych. dorÓ,Hlujących · wą ~iłćt lcczcbną 

najpicn,·szym tego rodzaju wodom zagranicznym, taraniem zal'Ządu 
i hojno ~cią właściciela Kon tantego hr. Eranichego zo~tał upię1..szon 

,. ten po óh, że je t prawdzi'' i c pełnym wil'j . 1..iego po'' ahu. ~ · oko-
li y mało uposażonej od przyrody. na nil'przejrzanych położonej 
równinach. je l Lubień dowodl'm. czego dokazać zdoła fizluka 
umi.-jętnit> i tarannic kierowana. Poza budynkami kąpirlOW) mi. 

urządzonymi z wielką wygodą. a na"<'t '~ ctwornie. ciągnit• ~<ię 

ci •ni ty park, dalej roztaczają ie 'iZI'rokit• zwierciadła tawów 
r.rodeckiego i zerlań ki go. tolica to pta't" a wodn.-~o i błotnt•go. 
~lyśliwi są tutaj w swoim żywiole. Polowanie w hłotach lubień kich 
;.ławne jest w okolicy i ściąga hezu tannit• "irlu lubo" niki\". którz. 
umyślnic tu zjddżają. 

1 l\. chneider op . cit. T. l . 33·1, przYp . 6 r\· kupi pt. Fragm rnt11 hi tor_yczne 

Rusi C:en~oncj znajdował ~ię w zamku" Z·•łl.." i. ] 

• [Por. pie ni nr 338, 413.] 
1 [Por. pie'ni tU' 9·t6--987.] 

• Korespondencja "Tygodnika llu trotmnl'1!n··. IJu) u u• lipw . " l)godnik Ilu-

trowany" 1867 nr 412 . 83. 
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Pieczara w S tra c z u (cyrkuł lwowski) [pow. Gródek)!. Lud 
wierzy, że łączy się ona aż z kijowskimi pieczarami2• 

Miasto Stryj. W pięknym lasku przyległym miał żyć pustelnik 
i tam pokutował za zabicie stryja własnego- stąd nazwa miasta3• 

Dr o h o wyż (w pow. żydaczowskim 4 , o kilka mil od Lwowa). 
Jest tu zakład sierot i ubogich fundacji Stanisława hr. Skarbka. 
Otwarcie zakładu miało miejsce dnia 24 października 1875 r. 

W B o l e c h o w i e są żupy solne, bardzo w sól obfite5• W nie
których ·wsiach w cyrkule stryjskim [także] pokazują się źródła 

solne, lecz skoro Kamera dowie się, każe zaraz je zasypywać. Między 

Stryjem, Bolechowem i Żurawnem, krótko mówiąc kilkanaście mil 
w kwadrat, nie rodzi się hreczka z powodu słonej ziemi6 • 

Niedaleko Bolechowa (w Stryjskiem) w górach są skały we ws1 
Bubniszczu. Z daleka już widać ogromną niby wieżę, wznoszącą się 

ponad lasy, której wysokość przenosi 200 stóp. Jest to słup granitowy, 
czy z piaskowca, u góry szerszy jak u dołu, podobny do cedru lub 
topoli. Utrzymują niektórzy, że to przedpotopowy cedr murem 
obrosły i skamieniały. 

O paręset kroków od tego słupa znajduje się druga bryła ogromem 
zadziwiająca, w której upatrzeć można podobieństwo do siedzącego 
Napoleona, a za nim jakoby stojącego jego słynnego mameluka 
w turbanie. 

Wieść niesie, że słup główny z tą skałą połączony był napowietrz
nym mostem na drutach żelaznych, i miała tam być główna siedziba 

1 K. Piec;;ary pod wsią Strac;;em w Galicji tv cyrkule lwowskim. "Przyjaciel 
Ludu" 1841 nr 30 s. 235-238. [Znajdują się one] w górach z wapienia i piaskow
ca. Część pieczary pod Straczem zowie się "Pristoly" (ołtarze). 

1 [Zob. podania o pieczarze " cz. II Rusi Czerwonej (DWOK T. 57).] 
3 Smigielska. [J. Dobieszew.;ka ($migielska) Miasto Drohobycz i jego okolice. 

"Kłosy" 1873 T. 16 nr 409 s. 290.) 
• [W rkp. błędnie: po w. stryj ski.) 
1 [Fragment rkp. O Bojkach, podpisanego: "Felicjan Frankowski. W Wied

niu 15 kwietnia 828". Pod tekstem uwaga O. Kolberga: .,Po Kucharskim.) 
• Wielu widniaków nie wie, co to jest hreczka. Obywatele próbują często 

(siać ją] i sieją, lecz zawsze zamiast hreczki trawa s ię rodzi. [Przyp. autora rkp.) 



7 

lawoego rozbójnika Dobo za, którego banda roznosiła po trach 
w Karpatach. Że o pry zki tam przebywali, z tego można "\\nosić, 

iż w skalach znajdują się ręką ludzką wykute kurytarze i różne 
komnaty z oknami . • a wierzchołek skały można wejść od z wnątrz. 
ale trzeba znać lręte 'cieżki i topnie tam wiodące. 

Mówiąc o hołdach, kałach łupiastych, Szczę U} Moraw ki1 

powiada: "0 obu o obok gródka, wzno i się (w B uh ni zezach) 
kala wy oka, dołem węż za niż górą, lupia ta, odo oLniona: 
bołda. Tak lud zwie podobne kały łupia te. Fenickie boi słup, 

belek; wyraz powzięty z rdzenia: e l = moc. Bal, beL moc ho ka 
czczona w aodl łupów kamiennych, czyli o-bel-i ków; a takimi są 
hołdy. 

Boldy w P o l a n i c y2• ą to głazy wśród gór l ~nych, w wi<•lkich 
masach rozrzucone o milę od rnia ta Boi chowa w obwodzie stryj-
kim. ·wyraz hołd, jak twierdzi W agilewicz, oznacza wielką bryłę 

głazu (por. niemieckie Fel , celtyckie belche, z tego pierwia tka 
boidur w małoruskim oznacza ma ę chmur, lub w ogóle grube, nie
k ztałtne ciało). Boldy w Polanicy wznoszą ię na Górze okolej 3• 

O skałach w Polanicy pi al już Z. Chodakow ki w liście z dnia 
18 tycznia 1818 r.4 : ,.Ale1..,andcr Deboli upn' nil mnie, że w okoli
cach Stryja między Bolechowem i Ci owcm, na piękn)m wzgórzu, 
są dwie piramidy znacznej wy oko ci ze kały jednej ztuki wyrobio
ne, tym dziwaczniej ze )jak mówi(, że W<' wnętrzu tej zi<•mi nie 

loraw•ki l'ra- lauianie i pra-Lotua. Petrr burg 1851 . 273. • 'a '· 278 
autor ten mówi: Źródln n nu na Be~kidzie, kędy w irch Halirz wskazuje granicę; 
loh~w-kie galei kończyna, kraina. 

• J. Wagilewicz Boldy u Polanicy. ' :Album liralf kie ')dane przez II. o"a
kow'-kit>;!O. Lwów 1862 . 307- 315. 

3 Tu \'\ ngilewicz opimje ich rozmiary, k-ztałt), ~zczeliny, W)kute w 'ród 
kał •chody, komnaty, okna, galerie i ni b) to oltarz ku w•chodo"i łońca z god
łami bó. twa ua k<.ztalt leżącego p. a. ą tu i dwa podania o nich mi~dzy ludem, 
których :tnaezrnie Wagilewicz tłumaczyć u'iłuje. [Zob. "D" a podania o hołdach 
w Polanicy" w cz. II Rusi Czenconcj (DWOI\. T. 57).] 

' Z. D. Chodako"•ki [Ii-t Do Ludrrika Kropiri kil'go, ieniana, 18 I 1818. 

W : o p. cit. . 192]. 
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postrzega się nigdzie skały. Zdają się być przyniesione jakąś siłą 

nadzwyczajną. Mają ze spodu okna ukośne, wycięte do góry, i tym 
sposobem, choć nie można nic ·widzieć, co jest wewnątrz tych piramid, 
jednakże dostrzega się, że jest miejsce próżne, czyli pokoiki. Między 
tymi piramidami pośrodku jest skała czworograona i w niej wykute 
mieszkanie, które bez żadnego teraz pokrycia stoi. Nikt nie pamięta 
szczegółów tej budowli. Sąsiedztwo zwykło w pięknych dniach 
lata zjeżdżać się na to miejsce, robić sobie podwieczorki i zabawy. 
lecz nikt nie był ciekawym dokładnie przejrzeć się w tych piramidach. 
żeby coś pewnego o nich wyrzec chciano". 

Skała w R o z h u r c z u 1 • Rozhurcze w obwodzie stryjskim jest 
niewielką wioską o półtrzeci mili odległą od Stryja. Nie ma nic 
osobliwego prócz skały, odznaczającej się wykutymi w jej głębi 

jaskiniami, czyli raczej izbami, po których kształcif' znać oczywiścif' 

rękę ludzką. 

Bardzo ładną doliną przez szerokie błonie i ląki idzie się do tej 
osobliwości, a przebywszy rz\'kę Stryj na promie, ścieżka, porządnie 

utrzymywana, prowadzi od dworu do tej skały rzuconej u stóp gór 
lasem pokrytych, zapełniającej cały głąb krajobrazu. Trudno 
odgadnąć przeznaczenie tych jaskiń, ani też wiemy o czasie. w jakim 
mogły być ·wykute; powszechne jeno jest mniemanie, Żl.' hyła to 
nicgdyś świątynia pogańska, w której czczono da-..1 ll) ch bogów 
słowiańskich. 

Są właściwie w tej skale trzy wielkie wydrążenia. z któryl.'h każde 
!'tanowi izbę, a wszystkie zda się przeznaczone na pomieszkanie 
ludzi, niżeli na przybytek. bogów, miarkując po starannie 'V)kutych 
oknach. U spodu skały są dwa "nijścia: po prawej stronie wchodzi 

1 .,h..alcndarz Krakow,ki na rok 1860" [Krak(JW 1859 ~- 5-6, artykuł pt. Do

lina Pir3koKej Skal.\]. Takżl' .,\\'t:drowicc 1880 nr 200 podoje: "Wyszedł wla~rtic

pit>nnzy numer .. h..urycra Stryjsk.iego" i ukazanic-m ~ię swoim dowiódł, że rc-
dakl'ja pojęla zadanie taJ...icgo pi•emka. Wszybtkic lamy niewielkiej objętości 

l'za,.opi,ma zajęte ~ą sprawami autonomii powiatowej, jej adminibtracją i tym 
'"zy,tkim, co najbliż-zq okolic~ zaintt"re,ować mo.i:e. Treść do felietonu, bardzo 
zajmująct-go, dostarczyJa także najhliż,.za okolica. Znajdujemy tam opisanie 
Gór Stryj-kich, czyli pod~órza karpackiego, u którego stoków Stryj polożony. 
W pit-nnzym tym obrazku, stano" iącym przyczynek do krajoznawstwa, zuaj
duje się opi' !'kały zwanej Rozhurcze". 
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się do izb) z wydętym klepieniem, j«·dnym oknem i gładkimi 

sc1anami porysowanymi jeno mnogimi napi ami, mającymi dla 
potomno' ci [przcka1:ać] jałowe koncepta i jałowe nazwiska w zy tkich 
wędrujących do tej kały podróżników. Ta napi omania obdarzyła 
arkadę w przed ionku po l wej stroni(\ prowadzącym do drugiej 
izby czyli raczej komory, nowożytnym już nap i e m: "\1ilo ~ć". 

Trzecia izba je t wyżcj; idzie ię do niej po schodach w skalt• 
wykutych; je t oh zerna, o dwóch oknach i głębokich w prawej 
' ianie framugach. Z wierzchołka tej kały rozciąga się obszerny 
i uroczy widok na całą okoliczną równinę, przerzniętą dwoma 
wstęgami go (cińca murowanego i rzeki, a na niej roz ypanc wystają 
w i , gaje, domki i mur) mia ta tryja, a w głębi góry la ami okry
te1. 

kały'\ u r y c z u. Poza Drohobyczą iTru kawcero leżą w górach 
sławne skały ' ryczu. Z daleka wydaj11 ię jakoby tare zamki, 
hramy, ba Z l), mury ręką ludzką zbudowane, to znowu prz<•d ta
wiają niby po taci icdzących tarców, to twarz u 'miechniętego 
olbrzyma itp. Za zbliżeniem ię złudzenie niknie i widzimy, że tn 

natura dała tu obraz stra znego pobojowi ka rozhukanych żywiołó'\. 
'padające w gwałtownym pędzie potoki urywają kawały kał 

i karni ni, a rozrzuconf' tu i ówdzie urwi. ka świadczą o zaciętej 

walec przyrody. Prze pa 'ci te jary, hezd<'nne otchłani ukry\\ a ją 
'ię wśród tych granitowych klepień i 'cian niepożytych. Czarne 

wynio ł jodły zdają się hyć tylko wątłymi łodygami kwiatów pr1:y 
t m chao O'\. m ogromie kał i kamieni. 

Pomiędzy dwiema 'cianami, które . ię zapewne wskut k trzę ·ienia 
ziemi lub wulkanic1:n go działania roz. tąpiły, zawisł ogromny kawał 
kały. I tak wisieć zap wne będzie aż do drugiego trzę ienia. Wy
obraźnia lll(hka nadała i temu zjawi ku natury pewne znaczenie2• 

Ciągnic ię dal<'j cal) :zcn•g kał coraz niżej ku rz ce, niby mur 
T tanów, a na jego szczyci<' i dzą w płachty zawinięte zadumane 
czarownice, kamieniałc, według powit•ści, za swoje złe sprawy. 
Jadąc od L'\OWa na Pokucic, w połowie drogi leży B u r ·z l y n 

1 [Zob. podanie o pochodzeniu pie<-zar w cz. II Rusi C:enwm'j (DWOK T. 57).J 
1 [Zob. podanie o tej ..,kale w cz. II Rusi C:«>monej (DWOK T. 57).) 
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z okazałym pałacem, angielskim ogrodem i białymi porządnYJ.lli 

domami (hr. Skarbka)!. 
Minąwszy to miasto widzisz pasmo gór ciągnących się od południa; 

zbliżony do nich postrzeżesz na szczycie wzgórza wznoszącego się 

nad Dniestrem zwaliska zamku, a u podnóża góry garstkę domów 
dwa panujące nad nimi kościoły H a l i c z a. 

H o rody s z c z e koło Tyśmienicy (pow. Tłumacz) ma zawierać 
wielkie skarby, które mielnik chciał wydobyć, lecz umarł dlatego, 
że pomyślał o tych skarbach. 

W P e t rył o w i e (pow. Tłumacz) 2 są okopy. Na górze była 
mogiła jakiegoś rycerza; podobnież marzy tam o skarbach ukry
tych. 

W K a ł u s k a c h (obwód stanisławowski) na wyniosłym wzgórzu 
są ruiny klasztoru3• 

Zamek Rak o w i e c na prawym brzegu Dniestru (w obwodzie 
kołomyjskim) 4 • Skała, na której wznoszą się jego rozwaliny, składa 
się z ogromnych głazów okrytych bluszczem i mchem, a w Środku 
jej rozpadliny "\vytryska źródło i spływa na kształt wodospadu do 
Dniestru. Nad zamkiem wznosi się ogromna góra, dalej skały lasami 
pokryte, a na dole piękna wieś Rakowiec (Dwernickich). Pomiędzy 
zamkiem i wsią jest drugi, większy a szumiący wodospad. Zamek 
postawiony przez Olhrachta z Bieniewic w r. 1660, zburzony został 
w czasie rozruchów w 1760 r. Za Ja na III osaczony był przez Tatarów, 
których jednak Polacy stojący w Czernelicy, ciągnąc od Czortowiec 
odegnali. 

1 l-lalic:e. "Przyjaciel Ludu" 1836 nr 4 s. 27. 
1 S. Barącz Bajki, fraszki, podania, pr::y&lowia i pieśni na Rusi. Tarnopol 1866 

s. 84-85. 
1 Ruiny klasztoru w Kaluskach w cyrkule stanisławowskim. "Przyjaciel Ludu" 

1837 nr 47. 
• Zamek rakowiecki. "Przyjaciel Ludu" 1837 T. 2 nr 39; K. M. Zamek Rakowiec. 

"Wanda. Tygodnik Polski Płci Pięknej i Literaturze Poświęcony" 1823 T. 2 
8. 31-33. 
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B u c z a c z1• Przcprawiw zy ię prze~: r1:ekę trypę, pomiędzy 

górami, na których wzno zą ię dwa kla z tory (dominikanów i bazy
lianów) wy tawione przez Potockich, widać na górze wy okiej 
zamek obronny Buczacz, do Buczackich nicgdyś należący, pamiętny 

nieszczęśliwym traktatem (buczackim) za panowania króla 1ichała 

Wiśniowieckiego w r. 1672 z Turkami zawartym, od którego uciążli
wych warunków uwolniło Pol kę zwycię two obie kiego pod 
Chocimem. Dziś zwali ka tylko grodu tego pozostały. a przeciwko, 
na lewym brzegu rzeki wznosi ię pałac z ogrodem Mikołaja Potoc
kiego (staro ty kaniowskiego), a dal j nieco nawynie ieniu w paniały 
kla ztor bazylianów. W mieście, wśród zagłębienia pła kowzgórza 
nierówno po tawionym, wzno i się ratusz gotycki z wy oką wieżą, 

kościół farny i dwie cerkwie. 
Za Buczaczero zamek je zcze [je t] ponad wio ką Podzamcze 

i szczątki klasztoru bazylianów; tu grota ze tatuą !w. Onufrego 
i wodospad ze kał w zachwycającej pięknością leżą okolicy. 

B ary s z (w pow. Buczacz) kłada się z: Dwórzy ka; miasteczka 
Ba rys z o wy; Ba rys z Stary vel Czeremszyna (wieś) ; Mazury O a da 
(także Nowy Bary z); Zawale (część w i za wałem, Ru ini); agó
rzanka (część w i na górze drugiej); Hołojówka (Rusini i inni, na 
trzeciej górze); Bródek (na czwartym wzgórzu, gdzie ię jedzie 
w bród); Kąt v. Konopelne i Plebania. 

Pola i lasy naokoło Barysza: a Bródku, Na Dmytryowie, las 
Sochowa, Łuhy (v. Ługi), Klimiatyn, Cerkwi ka, Sowiń ki, Dolina 
Bednarowa, Brejkowskie, Wielki Łan, Kozia Góra, Wertep uchecki, 
Góra 1azurska, Krzywogony, Buhajowa, Popów-Wertep, Zurawniki, 
Ły a Góra, Kontrowers, Zabłotem i adbłotem, Otaki, Meżydro
hamy, Fedorowa Dolina, Ty sów, Pulikowa, Wołoszynów- ad, 
Bor uków-Ług, Gutyszyna, lotrynna (la ), Czemerowa (la ), 
Kamienny Gościni c, Kotelec, Hnilec ". Gnilec, Kluków (la ), 
Lipnik (la ), Tłoka, a Gniłyj Krynicy, c oły Garb, Połamany 
Kąt 2 • 

1 K. łilewski Pamiątki hi1toryc:me krajoU'e. War zawa 1848 s. 18 185 [om6-
wienie fragment6w]; G ... Buaac:z: w Galicji. "Przyjaciel Ludu" 1838 nr 35 s. 275-
-277. 

1 Baryszliczy się do Podola południowego, jak i Mona terzy ka, dla kukurydzy. 
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Budując Barysz widziano dąb w kształcie pługa wyrosły. Scięto go 
i oborano pola wołami bliźniakami i odtąd zaraza go mijała. (Lecz 
była tu cholera). 

W Baryszu jest mur po starej gorzelni właściciela. Choć stoi on 
w miejscu, chłopi jednak powiadają, że [ktoś] go rozbiera, lecz co 
w dzień rozbierze, to niewidzialna jakaś siła nocą przywraca. l dlatego 
mur stoi w mierze. Bo trzymają go didkil. 

Blisko drogi z Koropca do P o r c h o w y (na prawo) na polach 
porchowskich od granicy baryskiej, są na dość wyniosłym miejscu 
wśród pól i krzaków olchowych 3 mogiłki wysokie. Srodkowa ma 
zagłębienie na półtora do dwóch sążni wysokie od postawy (4-6 stóp), 
Średnicę 33-35 kroków (mniej więcej 24 stopy wiedeńskie). 

Są jeszcze mogiłki przy drodze z Buczacza do Porchowy i trzy 
duże mogiłki w lesie baryskim (ćwierć mili, Las Sowiejski), na 
których dęby rosną. [Zob. ilustrację po s. 96]. 

J a z l o w i e c. Była tu katedra ormiańska. Mnóstwo nagrobków 
i napisów porozpraszanych po mieście. Z katedry dziś cerkiew ruska. 

W zamku jazłowieckim pokazują zasypaną studnię na środku 
dziedzińca i okno w zamku, z którego nieostrożna mamka opuścić 
miała na bruk ostatniego potomka domu Jazłowieckich, syna 
Hieronima, a potem z rozpaczy i trwogi rzuciła się " stud
nię2. 

Z a d arów (pow. Buczacz) mianują osadą rzymską. Woda razu 
pewnego wymuliła bardzo dużo pieniędzy srebrnych rzymskich, 
jwan-hołou·ki zwanych; były tam i naczynia gliniane, lecz tak 
potłuczone, że nie można ich było w całość złożyć 3 • 

1 [Zob. podanie o czerwonych korzeniach w potoku w Baryszu w cz. II Rusi 

Czerwonej (DWOK T. 57).] 
2 [Zob. podanie o zamku w J azlowcu w cz. II Rusi C::eru•onrj (DWOK T. 57).] 
3 K. Milewski op. cit. 



Ry,nnrk trrrnow) O. Kolberga 
(na,zlJco" a nr oló"kit>m zabudowurue go,podar,kie w Bary. zu). 



.. 

H) •tlllt'k Lt•rrrtn" ~ (l. Kułht·r~a 

(ol•i" I.. o") •z kil' hntł) rtktiw mit·-~!...tłrt) dt i ~o-potłar-t..i..It "!.dłuż ulicy w Ban
•w nk. 1117h r.). 
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•• '!i1 t ary m S i o l e1, pierWt'Zt'j ;;tacji od Lwowa. dworzec 
kol< i przypit'ra tuż do murów . taregu. oh,;zernego zamczy ka, 
wła. ności nicgdy< Firlejów. Dzi~ w dobrze zachowanych murach 
u mi <;zczono hrowar, a ha. z ty ~łużą na składy bt'czek z piwem. 

Dalej. aż do C h o d o r o w a, okolica ciągle jednostajna. Doliny 
małymi poprzerzynane wzgórkami, gdzieniegdzie wyl)iq~a h!ka 
.~;i<·lonym rąhkit'm, po którym się trumyk wije i szumią olchowe 
gaje. a prawo i lewo mijamy '~ioski o ni kich chatach. zil'lenit•jących 
" około s.Hlmnymi gruszami i wierzbami. zupełnie jak pod t' Lwo
'\\cm·'. 

Z a'\ a l ó w 2, niedawn~ mi cza ·y siedziba k~iąż<!t i'\IakO'\ it·ekich 
Jahłonow:-kich, (dziś własno'ć hr. .lo zyń kil'j). jak mówią 

międ:t) gmint·m- przedmieście halickie, dla położt•nia ;;m•go za 
walami halickimi "Zawałowem" zwane. Teraz całkiem zapomniant' 
i ledwie przez kilkana ~cie rodzin żydowskich. po najwieh.,ł'j części 

pod dachem słomianym, zamie zlane. Lrży ta uho~ra mit'ścina 

w < lmodzie hrzeżańskim nad rzeką Lipą Złotą i- jak ię zdajt•
hyla niegdy albo czę~cią miasta Halicza, albo równocześnic '\aro w nią 
czytok ięcia. czy jakiegoś możnego pana ruskiego. i'\liasto, w ławione 
zw·ycię twem i o wobodzeniem okolic tamecznych od napadt5w. 
powieść o Buniaku przekazało na zym cza. om3• 

B r z c ż a n y 4 były otoczone wałami: w ~rodku miasta, na górz<·. 
lt'Ż) gotycki kościół farny fundacji ieniawskich. a rozległt•j 

równinie -obronny niegdyś zamt'k, ohi.w~ 'v kolo rzeką Złota Lipa 
i 'vałem otoczony, który zbudowali równid icniaw ·cy: na dzir
dzińcu jego ko ~ciół •. Pann), gdzie są groby k icniaw kich od czasu, 
kiedy ci je zcze rjanami hyli; mnóstwo tu nagrobków w pła ko
rzezbach. 

1 KorespondPnrja .,Tygodnika Iluslrotcanego". L1<ów, tce wr.:dniu. ,.Tygodnik 
Ilu~trowany" 1866 nr 365 ~. 141. [. a margine~ie rkp. uwaga O. Kolberga: "Halicz 
Dnie tr".] 

• M. Hara iewicz Powieść, to okolicach :atcalotrskich zebrana prze: ... , paroclla 

:atmlotoakiego. "Lwowianin 1837 T. 2 s. 69-70. 
1 [Zob. opowiadanie w cz. II Rusi C::l'rwonPj (DWOK T. 57); por. także 

Polwrie cz. l (DWOK) T. 29 s. 345.] 
• K. fiłcw_·ki op. cit . • 114-119. [Omówienie fragmentów.] 

~' ~ 
7 - Ruś Czerv.-ona f "';. 
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\V brzeżań kim obwodzie1, niedaleko tarnopoh.l.ich granic, na 
prze trz<'ni zlotono~nych niw, w przyjemn<'j okolicy, jf'. t tarożytne 

miasteczkoZarwani a, łynnt· cudownym obrazem Bogarodzicy, 
założone od Zanvana, CZ)li t>nvana, bogatego Wolo Z) na, w r. U92 
(zob. Akta ziem ruskich) i pamiętne kilkakrotnym najazdt'm TatarÓ\1. 
Tuż za miasteczkiem, w oddali na j dną milę, rozciąga swoje 

w górę wznie ione ramiona żyzna kraina i z tego względu zape\1ne 
nazwane D o b rop o l e m. 

Cała ta majętno' ć wraz z Zarwanicą i przyległo' ci a mi należy 
obrcnie do W. Ochockiego, który wykrył z powit'~ci ludu, iż mogiła 

na Dobropolu ukrywa w sobie zwłol.i Kozaka Baby ( ?), poległego 
w p<'wnf'j bitwie. 'logi la i powie' ci ludu były po,\Odcm dal ZC"O 

;ledzt'1 a, tak Żt' . ię przecie udało wykryć między gminl'm 1 zwrotki 
na»tępująct•j pie~ni: "Hop, ebaba z krainy" 2• 

Żt• w tej okolicy przt'bywał ebaba (był także w Koli zczyźnie 
kozak Baba, lecz ten zginął we Lwowie na palu). ~wiadczą tarzy 
ludzit>. którz;y zapamiętują, gdy tenże kozacki ataman, wpzedbzy 
z {.;krainy na czelP kilku tysięcy Kozaków pustosz)ł okolice Podola 
i Pokucia, a zapędziwszy ię na wojsko z chorągwi pancernej książęcia 

anau zki, ord) na ta o trogskiego, obozującego na Dobropol u, 
tam zhit) poległ na placu, a Kozacy, którzy , ię w nil'\lo)ę dostali, 
upro, ili zw) cięzców o pozwoleni•• wysypania ( ?) trj tło dzi~ tlnia 
i"tnit•jąr••j mogily3• 

~ ' i<'' II o d ó" ('\ l') rh:ule złoczo\1 kim), w hli!:iko.:ci Ponwr7.an, 
była niegdyś dziPdzirt,lem Jana III 4 • Zahorowsl.i. dzirrża\lra t<'j 
'H> i, po. łyszawszy w r. 1691 o najściu Tatarów z Turkami na prz)
ległą wic' Żabin, zt>brał prz chylnych obie i wspólnie z młodzit•żą 
w i Rozhodowa i Torbowa uderzył na nich z gar tką \1 iNnych, 
w:;trzymując pochód nicprzyjaciela dni kilka, aż do naj' ria woj~l 
lrókw ki h pod wodz<! Lubomirskiego. Zahorow ki zginął, a w ogro
dzie wit''niaka \unie. iono mu w r. 1694 pomnik w k ztałcie piramidy 

1 _\Io!(ila Baby. c: ·li .\.rbaby, atamana ko::ackiego w Dobropolu. ,.Lwowi nin" 
1838 T. 3 " i 8. 

• [Zob. pieśń nr 1075.] 
1 [O • • ebabie zob. wiadomo~ć w rozdz. "Lud" 8. 34.) 
• K. ~Jilew•l..i op. cit. ~. 210 213. [Omówienie fragmt>nt•\w.] 
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z nap i em, cal za~ pobojowi1-ko pokr)"\ a ją po dzi' dzit•rl. gę te 
mogiły. 

W okolicach Z b o r o w a na Podolu lud pokazuje ciągnący !.'ię 

przerwami wał, nazY'vany alem Olgi1• 

P o d kam i n- - mia te zko w obwodzie złoczowskim, ma
jętno6ć hrabió'\ Cetnerów. Tu w cza ach pogań kich mie zkali 
Polowcy i mieli we th\<iątynie. " okolicy bitwa zajść miała, o której 
mówi pieśń "Wyprawa Igora na Połowców''. W r. 1243 dominikanie 
założyli tu kla ztor na gruza h ołtarzy pngań kich3, lecz w tymże 
roku wpadli Tatarzy na Ru~ z(·rwoną i zahiw zy przeora z dwuna tu 
zakonnikami w ko 'ciele, t nŻ(' <.palili. Ko 'ciół odbudowano dopiero 

" 1464 r. 

O l e k o4 - mia teczko w rówmme ni kit>j [położone], wkoło 

l<!ki i moczary, a opodal, za chodnikit>m lipowym, na wzgórzu bielą 
1ft mur zamku. Od trony południowo-w chodni j odgranicza 
równinę długie pa mo WZ"Órz; ze wzaórza Juśkowirkit>rro przrjrzrć 

można całe miasto, mające dwa ko'cioły, klasztor i parę cerkwi. 
\\ zamku, kładającym . ię z dwóch '~Y tających krz~dd. dziś 

już w czę ci zrujnowanych, pokazują 1.omnatę, " 1.tórej urodził , ię 
" r. 1629 Jan III, z ojca Jakuha obie kiego i Trofili Daniłowirzó" · ny 

("nucz1.i5 tani ława Żółki w,kirgo). 

Zamek P o d h o r c e6 (dziś Rzewuskich), wystawiony przez 
Koniecpol kich, a ławny urocłzt>niem matki Ja na II f , lt·ż • na 

1 L. iemień li Podania i ltgendy pol J.ie, ru~kie, liteu·skie. Po<tnar1 1815 
. 38. [Zob. podania o Wale Olgi" I.'Z. H Ru~i C:eru·o11tj (DWOK T .. 'i7).] 

1 Obszerny opi podaje "Lwowianin" 1841 z. 4 .. 84--86; z. 5 "· l 1l 116 
[L. Z. Podkamieti, mia~teczko to obtcod:ie :loczou:sl.im, majrtnośr j.rr. hru/1. ,11rk
sandra Cetnera]. 

1 Zob. . Okól ki Góra 'roi~ta r6żatico~t · a nad mia teczkitm Podkarnirninn ruda

mi nslawiona. Kraków 1646, wyd. 2 Kraków 1716. 
' "Lwowianin" 1841 z. 9 s. 207. [Od yłacz O . .1\.olberga bł~dny. Znh. 1\.. Je-

niar li Ole ko . .,Tygodnil.. Ilu lro\\.any" 1860 nr 16 P. 128.) 
' [W rkp. błędnie: córl..i.] 
• R. Zamek Podhorce. "Kłosy" 1872 nr 378 '· 206; Zamek u· Podhorcach. "Przy

jaciel Ludu" 1837 nr 41 s. 322 323; M. K. Zamek Podhorce. " anda. Tygod
nik Polli Płci Pięknej i Literaturzt' Po'wi~cony" 1823 T. I . 61 65; K. filew
ki op. cir. s. 159-169 [omówienit' fraj!:mt'ntów]. 
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trakcie ze Lwowa do Brodów. O pól mili w górę za Oleskiem. poza 
la;;em z jednej stron), w odlcglo~ci widać równinę otoczoną pasmem 
gór, które podpierają olbrzymie skały, z drugiej porządnie zabudo
wane wioski, przetłziclonP rozległymi polami. a za nimi na wzgórzach 
ukazuje się zamek Podhorce. Porniędzy zamkiem a ko~ciołcm, 

wy;;tawionym w nows:r.yrh czasach w porządku korynckim, idzie 
gościniec murowany; cała okolica zasadzona drz('Wami. W salach 
zamku sztukaterie, złoc!'nia, makaty zdobyte z namiotów tureckich 
przez Jana III, hibliotrka z rękopisami, stół marmurowy z Oleska, 
który pękł w chwili gdy na nim położono niemowlę (tj. osobę Jana III) 
zaraz po urodzeniu (z czego ksiąrlz Zicmiaszko wróżył głośną sławę. 

ze szkodą w następ~twie dla narodu pol:,kiego), galeria obrazów 
(i portretów Koniecpolskich), kobierce i naczynia tureckie, świeczniki. 
puchary, rzędy na konir, zbrojownia z proporcami, sztandarami 
huńczukami itd. Kaplica z grobem Rzewuski!'go Paszy. 

Konicrpolski przy Lut1owic [zamku Podhorce)l kazał w lochach 
12 koni srebru) ch 7.amurować. Pod piwnicami są jeszcze lochy 
o 6 stopniach; gdy po nich spadała zamordowana przez pierwszego 
RzPwuskiego małżonka, na każdym stopniu rzucała przekleńst'\ a 
na ród ten i rzeczywi~cie w szóstej generacji takowy wygasł. 

Naprzeciw zamku kościół, zbudowany podług wzoru [bazyliki] 
św. Piotra w Rzymie. Przy zamku ogród obszerny, tarasami na dół 
zwieszony ku włości Podhorce, leżącej u jego stóp2• 

L a s z k i K r ó l e w s k i e", Wie:> duża z pałaccm i cerk,\ią, 

i przyległy Żeniów ( mająteł Sołtyków)- w pięknej okolicy (o 4 mile 
od Lwowa na trakcie do Brodów). Pałac stoi wpośród pięknego 

ogrodu na wzgórzu, z którego widać całe pasmo modrych gór trzeciej 
formacji, wznoszących sie ponad jedną część najwyższej europejskiej 
powierzchni ściekowej i ciągnących się przPz Podhorce ku Brodom. 

1 K. Milewski op. cit. s. 159- 169. 
2 R. Zamek Podhorce. "Kłosy" 1872 nr 378 s. 206; nr 380 s. 244; nr 383 s. 292-

-293 [rycina: Zamek w Podhorcach. Reprod. obrazu Jana Matejki]. 
1 L. Z. Laszki Króleu·skie w obwodzie zloczoU!skim. "Lwowianin" 1840 z. 4 

s. 73-76. 
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Po lewej ręce spostrzegamy lasem zarosl~ krar1ce dalekiej równin). 
rozszerzającej się ku północnemu-zachodowi; ku miasteczku Gliniany 
za~ mierzy oko rozległy taw Rozworzań~ki. W s;1·i<•dnicj '\"i 
'\ yźlanach w:t:no i ię mo"iła, równic jak koło Kuro\\ic (h) l tu ohóz 
w r. 1697). 

\V całej okolicy ą znajdowane kamienne herdy ze ('-it•kiery). 
oręże żelazne, monety i popielnice; obok tego cała po\\ it•rzchnia 
rozmaitością wych pokładów przyja fłorz<> i faunie. 

~liasto Ż ó l ki c w założył w r. 1()::!7 Stanisław ŻiiłkinHki, 

hetman wielki koronny 1• Przed zamkiem po..,ąg IIcrkulcHt '\ spartt go 
na maczudze; front zdobny arkadami na 8 marmurO'\ yeh blupach. 
w 'rodku [arkad] statua Jana III obicski<>go, a obok niej z obu 

tron dwaj rycerze: Michał Kazimierz Hadziwilł i tanisław Żól

kiew ki; dalej posągi ojca króla Jana i ;na tegoż króla oraz po
piersie Katarzyny z obie kich Radziwillowej. W kobeit Ie farn) m 
różnt> pomniki hi torycznł', duże obrazy bitew pod ('ftocinwm, 
Kłuszynem, Wiedniem i trygoniem (dwa o talnic \ltamonte~o~), 

nagrohki tani la\\ a Żólkie'\ skiego i syna jego poległych pod Cecorą 
oraz tanisława Daniłowicza, tiwicżo w r. 1867 wy.:ta" ionc i po
' więcone w mi<·jscu, gdzie odkryto szczątki S) nów 'ohit•skit•go. 

Pod Żółk wią je t góra okazała (na którł'j b; l Z\\ ierzynit•c Jana I li). 
;"wana Horaj, Haruj; mnó twoje t na~:wi. k Go-Hajów i <.o-Hajców, 
co oznacza górę raj ]."ą3. 

Z. Chotlako,\sl ... i '\ 1818 r. pi ze [j<'szezP]: B) łt•m w K r <'c h o w i t' 
u haz) lian ów i we dworzt• p. CzaC'kit•g:o, po<lcza. Z<' go, gdzit> dorodnt• 

1 "W amia". [K.:.'\!. l'omniki lristoryczue ze ŻcJ/kru . • ,\\amia. Tygodnik Pol-ki 
Plci Pięknej i Literaturze Po,; ,;,..eony" 1823 T. I>. 271 275). Zob. t.-ż \. "rhnci
der tarożytnośri miasta Żólk11·i krótho opi ane na fHWriątkę obchodu uroc::ntn~ci 

odna11icrria kościola famego tr tym mieści• dnia l:! tazt•.\nia 1867 r. Lwów l 867. 
2 [\lartino Altomontr (16:>7 1745) mal.irz wło-ki przyh)ły do Poł·ki 

w 1681 r.; nadworny m.tłarz J .t na HI , obil'•kie~o.J 
3 Z. D. Chodakow•ki [li t Do f.ttdHilw Kropiti kil'i(O, Simiar<'a, 28 l 18111. 

\\' : op. cit. s. 211]. 
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I~ybrj Górze w pa nue tamecznym 

Ar t a b ów (v. rta ów)2. "' obrębit· trj miej cowosc1 czczono na 
jednym wzgórzu boga wiatrów, czyli tryhoha( ?) itd. W kurhanach, 
na miejscu których później powblały W bil' l\Iohy lany i Wirrzblany, 
znachodzono dawniej rozmaitl' zczątki hałwochwal twa i mnó two 
garnków ofiarnych(? ) . ltór!' na miejben niszczono i nazywano 
poniekąd "grzybami". Dalej [autor encyklopedii] mówi, że: . Podanie 
to zestawił w wieku ze złym Korytlo, notariu z ziem ki grodu 
]wowskil'go, gdzie też przypomina, że okolica od Kulikowa aż do 
Kamionki podać możl' badaczowi nader ważne źródła do objaśnienia 
mitologii słtmiań kiej, odno zącl'j ię do pożycia dawnych mieszkań
ców okolicy nadbużańskil'j. W okolicy howirm rta owa, w oillcgłrj 

o ćwierć mili wsi Kłodzienlo. i tniPje dotąd Piorunowa Góra po
święcona ni!'gdy' na katedrę(!) Pt•runowi. 

Opodal tąd, w mirjscu adyczu .. ą je zcze dwi!' niwy epekami 
lm ane, nicgdyś niedostępnt' przrpaścit•, na których odbywali m1odzi 
ludzie, poświęcający bię stanowi wojrnncmu, wojenne igrzy ka, 
czyli próby zdoby>Hmia miej c podobnych(?). I ieda1eko, pośród 
tych samych niedostępnych miej c, błotniszcz i topielisk, był o trów 
poświęcony Dzicdzidii czyli Didilii ( ent'rze słowiańskiej), której -
uważan!'j ;r.a boginię urodzajów - co roku w je i ni odprawiano 
uroczy to~ci dziękczynne za owity zbiór polny. W cza ie tych 
uroczy tości przystrajano pomieniony o trów w rozmaite ziemio
płody. a miej cu tym pow tała za chrześcijań twa wieś Dziedzilów ". 

P r z!' m i wół ki ( lazury)3• azwa wsi [pochodzi] tąd, żr 

król Jan III, gdy polując spotkał chłopa orz~1cego wśród la u na 
halawie\ zapytał go, czyli własnymi orze wołami? I gdy tenżl' 

odpowiethiał mu z bółl'm st•rca, że je t tylko najm tą, król go 
znów zap) tal, czyliby chciał w tym mirjscu orać na wła nym woirn 

1 Z. D. Chodnkow ki [op. cit. . 211]. 
• A. chnt"idt'r o p. cit. T. l . 334-335, 319-350. Przy opi•ie rtn o w n w po w. 

:i:ciłkit'w kim autor powiada co nastfpuje. 
3 [Rkp. rtit>znanego autora.] 
• [halarra mil'jsce bt>zdrzewrtt>, polana.] 
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polu, to moi.1• otrzymać ten kawał ·k ziemi wraz z wołmi. "Przyjmij 
w ołl ... i tl' od c mnie, hądź pi1•n1 zym osadnil...i1•m założyć się mającej 

\1 io" ,i''. Chłop upadł mu do nóg i błogosławiąc dziękował za dary. 
J l''t tu topoLl tara, mająca ohjęto 'ci ll o,.,óh u pnia 1, z dwóch 

01lnóg (jedna już mocno na(h~erężona). Pod nią król Jan III, jadąc 
z Żółkwi do Kulikowa, spoczywał i śniadanic jadł. (W r. 1810 żył 
chłop, które:ro dziad to widział). 

_,l i n n a (pow. Żółl...icw )2. \\ dzienniku Ja na lanisław a J abło
nowski1·go (wydanym przez ·w. Chomętow kiego 3) czytam) pod 
dniem 11 maja 1691. r.: .. W piątt•k eodem recreationis genere w tejże 
kompanii o t~ mże czasie j1•chaliśmy do Hlinnej. wsi pobliskiej 
(w ol olicy ZółtaniPc, Żółkwi). gdzif" wszystlo garncarze, na całą 

Hub I.ajsł1nmicjsi, przy nas woje manufaktury pokazy\1 ali, wielce 
króla cie ząe. że swoi (tj. królewscy). na , że dobrze. W oknach, gdzie 
~linę biorą. loyli~my; t-ą to studnie, którymi ludzie p u zczają się 

na to i półtura _ta lok i, tak wielliemu poddają cię niebczpicczcił

ł'twu zyję mając, o małą ziemię". 

1 [Pień w obwodzie może opa•ać 11 o'cib uj\~t~ eh za r"ce.) 
2 "Gazeta Pol,J...a" 1865 nr 25 z dnia l lnti'I!:O· 
3 [Dziennik ]a na Stanislalt'a ]ablonowskirgo. Z Or) !!:· rękopisu biblioteki ordy

nata hr. Kra iń•kiego "ydal i przypi•kami obja'rtil Wladysław Chom~towski. 

!'z. l R. l 691-1695. "Gazeta PoJ,ka" 186:'i nr 2:1 s. 3 Odb. ar zawa 1865.] 
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LUD 

Pocbodzenie i siedziby 

:;\azwy Beskidów i Karpat pochodzą od BcssÓ \ ~ i K.arpów 
ludów trackiego pochodzenia, l. .. tórych tu Rzymianie zas tali już , 

gdy Dacją owładnęli. 1 Lud p1·osty czarta bżesiem naz>1nł Oll Biest>ÓW 
(Ptolomem;z, Geografia T. 3 s. 52). I dziś jeszcze Boj1.i-góralc wspomi
naJą o ja1.imś dzikim narodzie: Biesach - Osynach. 

Ze wszystkich ludóv.r słowiańskich, po rosyjbkim <'' ;dkoruskim, 
moskiewskim) , najobszerniej rozpościera siQ lud ru!>kiJ. Za czasów 
Rzeczypospolitej Pobkic·j całą połowę obszernych jej p o sia <l ł o ~ c i 

zami<>szh..iwali Ru"ini. Po dzi~ dzień widzimy ich za::-icdlonych od 
gór karpac1.ich, aż daleko za Dźwiuę. Zamieszkują nic tylko wła~ r i,, - ą 

Ruś, to jest dzisiejszą Galicję wschodnią, ale oprócz te !:(O P,Hlolc. 
Wołyń i większą część Lit>~y. Lecz język , h..tóry ich znamionujt' 
i udzielne piętno narodowości im nadaje, języl ruski - j uż dawno 
przestał być k~:>ięgow) m języ:kiem. Rusini ibLnieją l) lkl> w j t'dnej 
klasie ludzi, to j<>st w wiejslJch miesz:kańcach ; jęz) k ich 7'> stał 

zat<>m chłopskim tylko dialekt<>m. Tego gatun:ku j':Z) ki nie m ogą 

już w czystości !'ię utnymać, Lo pozbawione pisma i Jruku nie 
mają czym bytu ""ego charalterystyeznego zakreślić i utwi P r d zić. 

Ale był niegdy~ język ru;;ki lsięgowym językiem. 7a ~ '\\ia 1 ,- zają 

to i picrwbze '' y danie· Statutu liteu·skżego [1529], i "ide in n) eh dzid 

1 J. ·w agile" i c>: O m ies:l.atfcach u·schodniej c:ęści gór karpacli i cli. ., Przegląd 
:\ aukowy Literaturze, "it>llzy i l nmictwu Poświ~cony" 1844 T. 4 "· 56. 

2 [Claudius Ptolomneus Geographiae. Libri octo , graece et lat.inc. 'W-yd . F . . G. Wi
lberg. T. 1- 6 E'Eendieoe 1838 1845.] 

' S.P ... r Rusini i ir/1 je:yk . .. Prz)jaciel Ludu" 1836 nr 34. 
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rl'ligijnt·j i hi ·torycznPj t rP~ci. Bo tt•ż Hu~ini byli narou•·m nicpou-
1.-~ly m, maj:!<') m ,dasnych i udzielnych monarchów. Lecz już 

w ·I wirku, podhici przez Giedymina i Olgierda, przyłączcni 

zo tuli do ogromnego natenczas państwa litew kiego. To podbicit• 
nie zatarło jeszcze narodowości ludu ru kiego. Przewyższający 

o wiele Litwinów tak ilo 'l'ią głó,~, jak i nawet oświatą (bo już po 
wiekszej czę 'ci h) li chrzc'cijanami), Hu ini nic tylko język swój 
utrzymali, alt• nawet narzucili go zwycięzcom, tak iż, ile o t) m 
zasięgnąć możemy \\iallomo 'ci. panujący \V Wilnie mocarze urzą
dzt•nia we w ru. kim '~ ydawali jęz) ku. Tą mową przemawiał Wła

dy-.)a,~· Jagiełło. gdy pol·k;! królowę ~ohie zaślubił i t lwa narody 
bkojarzył; lecz sy no\\ ie i wnuki jrgo, od cza~u gdy ciągh~ już w Kra
kowie zasiadać poczęli, nieznacznic na polski język przeszli. Ten 
przykład i '' yż;.zc nad Rul:'inów ") hztalcenie zlachty polskiPj, 
przy prowallziło stopnio'' c przepolszczenie i szlachty ruskiej. Za 
~zlachtą po ·zła" ięk za c ze 'ć mieszczan. Z o Lała na koniec ruszczy zna 
t) lko językiem chłopó", dla których, gdy czytać nie umieją, nit· 
przed. tawiała l:'ię w późni1•jszym naw1•t cza<;ic potrzeba wydawania 
jakichkoh,icl · choć najprost!'zych nawet k:-iąg elementarnych. 

.. a po~icdzeniu oddziału ctno~raficzncgo przy Towarzy st,~ic 
Gt:ograficznym '~ Petcn;lmrgu1, pan Czuhiński zdał sprawę ze swych 
poszukiwalt etnograficznych w połtulniowo-zachodnich prowincjach 
Ho.,ji. Pan Czubiń~ki ut D\) muje, że· napotykane pomiędzy 1\Ialo
ru::;iuami różnice' plcmi1·nnc 1lziwnie zgadzają ~ię z w~ liczcniPm 
w kronice· t' tora plf'mion ru~kicl!. 'lalorusini pod wzglęllcm tr)hu 
ż~ cia. "łaściwości językowych i topograficznych tladz;! "i t: podzielić 
na trzy galęzit•: "kraińC"ów. iP\\ ierzan i Rusinów z<"rwony t h. 
Pan Czuhiń. ki przed ta\\ il zgromat!ZI'nin kartę \daHwj redakcji, 
na któr1•j różnice dialektów i różnych ich odnic icń miej co,~ych 
'' vka,;anc ą ha rdzo szczcgółowo" 2 • 

1 Karc porulmcja 1872. [Źródła nic udało •ię mtalić. Piotr znhi11'-kij - etno
gr.:tf ro yj•ki, autor dzieła Tmdy etnografile ko-&tati&tile koj ekspedicii w :apadno

·russkij !.raj. T. l 7 Peter burg 1872-1878.) 
• B. IIacquet ( '\eueste phy ikalisch-politischP Reisen durch die Daci&clten und 

, armatischen oder '\'ordlichen Karpatheu. T. 3. :'\iirnbl'rg 1794 ~. 241-242) po
\\;ada: Da hi er in die•er Grgend uns Juch b mehr z u unter~uchen iibrig \\ar, ~o 
bleibt noch zu erwiihneu: \\Oher der l'iamen Hothri"U••I"U kommt. Cromer (:\lur-
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t i ni Cromeri Descriptio Poloniae, Ha5ileae 1668, in fol.) ,olJ der er, te g"" e.en 
!-eyn, der von Roth- und Wei~s-Rll'·slaud folgende Be tirrunung giht: Russia, 
quam rubram nonnu/li t•ocant, latere occidentali minor i Poloniat jungitur. 1 s e p

tentrione Runwm albom et J ol/ayniam lwbet. Cellariu aher gibt folgende l'tymo
logi•che Bedeutung dnvon: Russio rubra ab argilla ruua, alias nigra, qua S)lt·as 
obtf'Cta. Die'e beyde BC"o;timmun~~:en hahen vil'l fiir sich, und t>bt>n noch he~timmter 

\dire e a uch von i hm ge" e"en, \\en n er noc h mit folgenden Worten \'\ ' ei,•ru--lauJ 
hezeichnrt hiitte: Rtusia alba a ttrra cretarea. so \\ie in di,em Jahr den einge
nommcnen Provinzen von Pohl!'n ais Podolien, Ukraine u.,. w. die K ai,!'rin \ i Ol' 

Ru•sland den :'lo amen Krasna RuH oder das Rothe oder Schone Ru••land heygelegt 
hat, und in der That verdient auch die~er Theil de rus i chen Reichs diesl'n 
'\ahmen, da er vormal einen Thl'il von Rothreu 'en machte, und dir be ten Pro
vinzeu einschlie st. Da wir a ber nur mit Rothreus en zu thun ha hen, !-O woJlen 
wir sehen: ob, was daruber gesagt worden, •eine Richtigkeit habr 

Cellariu IC"itet den Bryuahmen Hoth von dem in die•em I.andstrieh ,ich be
finden •o III' n den rothen Thon her, w i e ge•al!;t w ord en: allein da ich ohne Zweife l 
die,e. Land \\ egen me i ner phy~ikaJi,chen Unter,uchungen mehr durchwandl'rt 
bin ais er, so muos ich n•rsichern, dass ich 'o was nie gefunden habe, aher wohl, 
wie ich weiter "agen werdr, voat einer andern Lr,ache die•l'tl Bt'ynahmen her
Ieite. Der l•iirst Jablonow,ki und andere geben die Ablt>ilung Rothru"land~ 
von einer Pflanze, mit deren Wurul man roth farben kann; ohne Zweifel ha t er 
das Blutkraut oder den bestiindigt•n KniiueiJ 'ic~leranthu& permnis Linn~ gcmeint, 
andere aber von einem ln•rkt Czerwce genannt, welche ohne Zweifel da. pnlni,che 
Scharlachinsel..t, deut che Cochenille oder Johannisblut, Coccus polonicu• I .. >eyn 
•oll, und •ich an der Wurzel der oben benannten Pflanze findet. Allein die-s bat 
ganz und gar keine Wahrscheiolichkeit, indem in jenem Strich Lande•, drr den 
Nahmen H.othrussland fiihrt, ie beyuahe gar nicht zu finden sind. Da der Bodert 
nicht die andige Eigen chaft hat, urn dem Knauel Wachsthum zu Vl'r.chaffen; 
nur in dem Distrikt Lubaczów, wovon ich ein andersmai Rechenschaft geben 
werde, fand ich die,e Pflanze; aber dennoch haben die Ru sen niem.ll, oller s!'lu 
"elten Gebrauch davon gemacht; alles, was die.e Einwohner roth farhen, g<'.;chieth 
mit der Erlenrinde. 

Wenn man abt>r zuriickdenlt, wa. irh durchan an dem trich dt'r lo..arpathl'n 
brobachtet hahe: dass namlich in dem ganzt>o Land"trich von Podolien aa bi
un drn Sanflu,•, welches da eigentliche Rothreu•!'en au•macht, man aller Orten 
den rotbeat und Was<C"rholder zu t>iner er taunenden ~1engl' wachsen findet, ja 
'Ogar da w o Walclungen abge-chlagen w erden, und er de m jungen Anflug de 
'\ alde• binderlich wird, da• man ferner auch daz\\ischen im erslen Jahre srhon 
alle•, ah wie der schon"te Teppich mit dem Bergweiderich Epilobium morttanum 

l.inne, roth bedC"ckt findet: somages gar nicht fremd vorkommen, da s ealtft'rnle 
\ olker ais Kiner (Kijowianie) und andere Ru sen, welche stiit die'e Land 
im ornmer heimsuchten, und alle ~o roth theils mit dl'n Beeren der ersten, 
theiJ" mit den Bliithen der letzten Pflanze iiberzogen fanden, ibm den ~ahnum 
darnarh gcgeben haben ollten, um ;o mehr da der W a• erholder Viburnum opulus, 
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Bojki 

\\oje siedli ko mają\\ Galicji, w cyrkuł!'. tryj kim, w Bolechowie 
w o1.olicy całt·j koło żup solnych1• 

zczęsny l\Iorawski2 o Bojkach mÓ\1 i, że zamieszkują Gorgany 
podgórza onych po am Dniestr. Je t to plt•mię łotew kie( ?) bez 

w zt'H.ich znamion łowiań 1.ich. 'azwa ich romańska od bos - wół, 

oznacGa to samo co bubulcus, którego krzypiące sanie opi uje 
Owidiusz wygnaniec. Kochają się w wołach, jak Huculi w 1.oniach, 
więc przez nich zwani hylami, hojkarni i pogardzani. 

ruH-i•ch Kalina, uncl die rothen Beere von die>'en \ iilkern so sehr ~eliebt und 
g~ge"'·en "~rden, wef(en ih.re• •iiuerlichen Ge-chmack~-. da sie iiberhaupt a Ile 
~auerliche p i-~11 lieben. o sehe ich, das' man auch di~ Beere de~ rothen Ho
lunder, rus~isch Czerwony Bez manchmal benutzte. Dieser so leicht in die \uge11 
fallencle Gege1btand mag mehr '\ ahrscheinliche~ fur , ich ha ben, al• da jt.>nige, 
''as o ben angefiihrt worden, welches gar nich t o der wenig bedeutel. 

Warc die rothe Kleidung der Pokutirr in Rothreuo.en mehr au-gebreitrt, 
al• -i wirkiich i•t. •o "iirdc wohl auch moglich gewe.rn "ryn, da s man ...-on 
solchcn dem Lande die Benennung ertheilt hatte, wir es schon oft in and~rn 
Gegt>nden ge,chehen i t. Die Zunah.men oder sogenannte Spitznamen huhen 
oft iil·er rech.tmib. ige ganz da~ allgemeine Biirgerrecht erhalten. Z. B. Walach, 
\[orldt·h, ··kok u ... w. wo doch. die er-ten weder der foldauer noch der Wal
lach •o nennt, sondero Romuni oder Romer; der zweyte oder dritte weder Seewal
lach ~;och l; iber•pringer oder Springer (von dem W ort skocz oder skocz~). sond~ en 
~ir lli'H11en sich Zerbeli oder er\'ier, welche sie auch wirklich sind. lnde••rn 
da di!''-e iilker weder 'Jacht noch \nsehen haben, so werden ,;e in der Gesclticht~ 
~;wig •o vorkommen. o wie zum Bey piel die heutigen Poh.len, welche zuer.t in 
dic (;e•chichte o der \ iilkerkunde durch die Griechen, die aus Orient z u ih1u•n 
kamcn, al nomadi•rhe Viiiker von den gedeckten Wagen benanut wu.rden, welch•·· 
ohne Zweifel dama), ih.r ganze Haus ausmachtr, und bt>i einigen noch itzo[!J, 
.o wie ich vor 30 Jahren Hordt>n von lenschen am Ponto (Pontus euxinu) damit 
herumziehen fand. \tan sehe im zweyten Theil die~er Reisen, auf der vierten 
Tafel olchr• W ugenzelt ab.,.ebildet, da griechi•ch iipf.La oder arma welche; 
einen 'agen bt>deutet, hat al•o :\rtla•• zu der Benennung armaten gegebt>n, 
so wie wir die Philipowaner, oder alte Griechen urn rb.warzen Mcer wohnend 
Lipo"ani wegen des l.indenholzt> Lipowa, au' wrlc-hem all ihr Uau•geriith 
hc teht, nrnnt'n. )lt>n. chen odt>r ~ationrn, die zu•ammenkommen, sich nie gesehcn 
habeu, noch einander verstehen, geben . ich, cinf' der andern solche • ahmrn, 
"f'lche von l't" "' herriihren, w a• in die \u11:en, od er •tark in die inne fallt. 

1 (Fragment rkp Felicjana Frankow,kie~o O Bojkach.] 

= •• \lora\\ •ki o p. cit. s. 27 L 
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Chłopów z górnych okolic obwodu stryjskiego (da"nit"j woj e
" ództwa ruskiego, ziemi halickiej) mirnkańcy innych ohwodó'1 , 
dla ich gnuśności, szyderczo Bojkami, tj. wołami , czyli bujakami 
nieruchawymi(?) nazwali1• 

Przebywają oni najwięce-j we Lwowie dla sprzedaży z s obą przy
wiezionych owoców, które z własnych ogrodów zbierają, albo w Banii, 
w mieście na Węgrzech kupują, jako to: śliwki , gruszki suszon(' , 
orzechy włoskie i laskowe, kasztany i ""inogrona; takż e m y dło 

węgierskie przywożą do Lwowa. 
~oszą wąsy, poczytując je za osłonę nosa od mrozu. Doszedł~ zy 

za~ do lat 60 zapuszczają brodę, nabywając tym samym prawa do 
szacunku u całej gromady. :Młodsi do golenia brody nic potrzrbują 
wcale brzytwy; lada kawałek ostrej kosy służy im za narzędz ~' do 
obkrobania włosÓ"\1, trochą wody bez mydła odwilżonych; a golarz 
dosyć odbiera nagrody, gdy ofiara jego milczy i w największą uzbraja 
się cierpliwość. Głowę postrzyga Bojak, a na wierzchu pozostali' 
'1łosy w tył zaczesuje. Wzrostu jest zazwyczaj dobrego, wł o sów 

ciemnych, twarzy bladej, przy tym ogorzałej. Słowem, charakter 
jego, ruch i wyraz twarzy są tak oddzielne, że sceny jego poży c ia 

mogą być godnym przedmiotem pędzla jakiego narodowego Teniera 2• 

Trzyma się obrządku grecko-katolickiego, mówi narzeczem ru~kim , 

pana swego nie lubi, jako ciemiężyciela, różnowiercę i innym języ
kiem mówiącego nienawidzi. Stoi jeszcze na niskim stopniu Ob' ·iaty, 
mnóstwu zabobonów hołdując. W tych przesądach przez niektórych 
k:•planów, a osobliwie diaków (sługi kościelne), którzy ze s voim 
pożytkiem najwięcej role wróżbitów odgrywają, utrzymywanym 
Ly>va. Księży zaś, chcących go odwieść od tych błędów, wicdt ' u f' z~

karni zowiei-jako małowiernymi nowszego wykształcenia ludźmi 

pogardza. Do ·wady jego należy także zbytni nałóg pijaństwa . 

Dobrą stroną Bojka jest narodowi naszemu właściwa gościnnobĆ , 

którą tak szanuje, że ostatniego szczątl._u przychodniowi gvtów 
udzielić. Przypadki nirszczęśliwe, smutki sąsiada, kuma lub :majo
rm·go, stara się podzielać, a w chorobach, co moŻt', to radzi: lerz 

1 Bojki. "Przyjaciel Ludu" 1837 11r 52. X a s. 409 obrazek wpt;n.iaj:tcy Boj l t!w. 
[Zob. ilustrację przed R. 209.) 

2 [David Teniers (1610- 1690), malarz flamandzki, uwzględniający w S\1 l'j 
twórczo(ri tematyk~ wirj•ką . ) 
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nicstf'ty, . ~l to znowu po wi,.kszej czę'ri tylko 'rodki l u pozbyciu 
~;ię lub o zukaniu diabla. któremu w::;zy:" tkie choroby przypi ·uje. 

Srednif'go wzro tu, pełnej twarzy; czarno zarosłe, noszą długie 

włosy zaczr. ane i na karku wi zącc; maj<! czarne oczy i jastrzębio 
aięte nosy1• Obcują najwięc,'j między . ohą. Bawią ię wcią7. podróżą, 

rozwożą ól [do miejscowości odległych] od kilku do kilkudziesięciu 
mil. i e • ą rozrzutni. 

Religii katolickiej. Mówią po rusku, ponieważ mic zkają między 

Rusinami. Żadna kradzież lub rozbój two nigdy się między nimi 
nie pokazały. Są poczciwi. wytn,·ali, zimno i nicdostatek cierpliwie 
zno zą. 

:Mazurzy 
Bary-z 

\V Bary-.zu ą "\lawrzy i Rusini. Mazurzy są w czę~ci drobną 

szla t htą i ci mają we przyw·ileje oraz dyplomata, nadane przez 
dawnych królów pol kich. oprawne w ramki za szkłem i wiszące 
" izbic na ścianie. 

Mazurzy i Ru ini zapra zają się wzajemnie na święla i praźniki 2 • 

Ogólna charakterystyka ludu 

Wzro t mężczyzny pospolicie rosły i k ztaltny3• Włos c:r.ęstokroć 

bywa czenvony4 • Oczy zdają ię być dzikie, kolor twarzy ogorzały, 
1 [Fra~mrnt rkp. Felicjana l• rankow~kiego O Bojkach.] 
2 L. Golębiow,ki [Lud polski, jego z~t·yc:aje, zabobony. Wan.zawa 1830 s. 131] 

tak mówi: "Praźnik, czyli odrm•t (w święto doroczne patrona, pod kt6rt>go ty tulem 
cerkiew je t po tawiona), wielkim u ludu (b) w a) ~" iętem. Każda cerkiew ma 
przynajmniej jeden, w dzie1l wcgo patrona. Wtencza •łuży im pozwolenie wyro
bienia wódki z kilku korcy zboża; bami ją szynkują i piją, a dochód stąd zebrany 
używa ię na opatrzenie cerkwi w 'wiatlo, wino i inne potrzeby. (Im więcej który 
chrr okazał ię pobożnym, tym wi\:ccj stara i\' zafować trunkiem). Z okolic 
zbierają ię na praźniki, zapra<zają powinowatych". 

3 L. Golębiow ki [op. cit. . 121- 123, wybrane fragmenty] za I. L. Czerwiń
skim [Okolica ::adnit!trJka między Stryjem i Łomnicą, czyli opi! ziemi i dawnych 

kle!k lub odmian ttj okolicy, tud:ież jaki jest lud prosty dla religii i dla pana swego. 

Lwów 1811]. 
• Cechą pochodu łowiańskicgo, zachowaną je,.;zcze u ludu pro tego, są najczę

ściej jasne włosy. I stąd zapewne utworzyło się nazwanie !owiań k.ie: białogłowa, 
nieznane innym językom(?). (L. Gołębiow ki op. cit. s. 112). 
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płodność leniwa. Dziewki tłuste, krępe, z krótką szyją, do roiJoty nie
zgrabne, a na starość zwykle straszydła. 

l\Iatka sama trudni się wychowaniem dzieci, pilnuje ich wygody 
i zdrowia. 

Przenikliwość ma jakąś wczesną dziecię chłopskie i ostrożność 

baczną, żeby sobie co złego nic zrobiło; na ławie posadzone lub na 
przypiecku siedzi spokojnie, chroni się od upadku albo spieczenia; 
później odważnie śmiało następuje na wołu albo krowę. 

Żadnej rzeczy matka dziecięciu swemu do jedzenia nie broni, 
surowe jarzyny są dla nich przysmakiem, niedojrzałe owoce naj
pierwszym podarkiem. Wódkę najmniejszemu dziecku zwykle dają, 
rozumiejąc, że ochrania od robaków; jakoż rzadko się trafia, by 
chłopskie dziecię na robaki chorowało. 

Gdy widzi zbytnią swawolę, zamiast kary, najgorszymi łaje go 
przekleństwy. 

Na robotę wychodząc zamyka w chałupie kiłkoro dzirci. nie 
zważając na płacz ich największy; wie bowiem, że krzyJ..iem zmordo
·wanc zasną, albo spokojnie bawić się muszą. 

Paznokci nigdy nie obcinają dziecięciu; gdy wyrosną duże. same 
się obłamują. Nie zna również dziecko, co to jest nos utruć. 

Do lat 12 próżniactwu zo:-tawione, pasą tylko woły lub trzodę 
ojcowską alho i gromadzką, mniejsze od siebie dzieci bawią i dźwigają, 
po ogrodach cudzych łażą, biją się i wadzą; stąd przy" ykają do 
próżniactwa, czynienia szkody i kłótni. 

Zadwórze, Przemiwóll..i 

Dziewczyna zawołana przez pana domu lub kogokolwiek :r.e 
dworu- nie przyjdzie sama, tylko szuka zaraz drugiej, żeby jej 
towarzyszyła. 

Brzeżańskie 

W Brzeżańskiem kwitnie zwyczaj przypominający czasy słowiań
skie, według którego- jak w serbskich pieśniach młodzieńcy tak 
zwane braterstwo po Bogu- tak tu dzie·wczęta ślubują sobie w koś
ciele na całe życie pobożne siostrzeństwo, zniewa l ające jedną i drugą 
posiostrę do obo·wiązku wzajemnej miłości i pomocy, jako też do 
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zachowywania wielu innych dla !:'iehic "zględó\L a w vczrgólno 'ci 
do mó,vienia ~·ohic ... ,\·y"1• 

Zadwórze 

Chłop żeni ię na to tylko, aby haLa mu mogła ji ty ''ary ty 
(je'ć "Otować), zmaty praty, a potl'm, aby mógł przy nil'j chatu 
ta,daty (tj. z komornika wyfć na \da;ciciela) i wmeraty (umrzeć). 

\l<!Ż przY'da zeza obie najwyż zą władzę nad żoną, karze ją 
bijl', gdy opu zeza go podar two lub nic pilnuje domu, na zwy

czajną godzinę je'ć nie zgotuje; najczęscii'J ię zdarza, że (ona) 
cil'rpliwie to zuo i. Roz,,odu lub oddziału ( eparacji) nie znają 

na w 'i. Gdy żyć ze ohą nie mogą, mąż albo żona dom porzuca, ze 
wsi wychodzi i "iadomość o sobil' zatraca. Złamanie wiar) malżeń-
kiej '' it·lkil' robi niepokoj<>, za" ziętą pomstę; stąd t<>ż tmodzici<'la 

.. we:ro prawie nigdy ni<'wia ta nie wyja"i 2• 

Zadwtirzf' 

\\ it•śniaczki podcza · prania bielizny w rzece, przybijając ją 

kijanką na ław <·ezcc czy de ce, rozgadują !;ię między obą o !'prawach 
domowych. [ je ·t mniemanie, że wówcza to żadna tajemnica nit• 
ukr~je się, elwrh zło o wyjawienic n;met zbrodni, dzit•kolwirk 
wr "~-'i popełnionrj, a którą ukryć hy ktoś u iłtmał. 

Zadwórze 

Chłop jest niedowierzający i przebiegł ·. Gdy czeao potrzebuje 
od pana i przychodzi ~o o to pro. ić, '' Ó\\ czas za zyna rozmowę 
o czym innym, np. o zdrowiu, iewach, zbiorach tegorocznych, 
nad1:iejach i korzy' ciach, jakie pan mieć może. dopi ro zachodząc 
niezna z nie przychodzi do objawienia "la ci'H'go intere u, którym 
ma być darowizna dlań jaka lub ułatwienie w robocie itp. 

1 Zabytki obyc:ajorl'l'. ,.Dziennik Literacki" 1852 nr 19 . 145 146; por. też 
R. Brrwiń•l..i tuclia o literalur=e ludou·ej =e stanoitiska historyc:~j i naul«nofj 

krytyki. T. 2 Pozna1\ 1854 . 221 222. 
1 Ł. Golfbiow ki [op. cit. . 122]. 
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Zadwórze 

Raz posądzono chłopa o kradzież. Posądzono niewinnie. gdyż 
ksiądz wiedział już o prawdziwym winowajcy, lecz mu go wymienić 
nie było wolno. Niewinny, jednak przyznał się do kradzieży i po
szedł do aresztu. Gdy go ksiądz zapytywał później, dlaczego to 
uczynił, odrzekł on: "Ha, tolko na me u c nahałasiły, natarta!:'ily, 
szoż ja mał robyty !" 

[Stryjski!'] 

Pieniądz zebrany kmieć przepija, albo zakopuje pod piecem 
" chałupie, w pasiece lub w wypróchniałym drzewie składa i przrd 
śmiercią dopiero, jeżeli ma władzę mó,~ienia. powie żonie lub dzie
ciom, gdzie skarb S'\ ój złożyłl. 

Nie cierpi kmiotek dzierżawcy arendowego, zysk jego kładzit• 

na rachubę przeciążenia siebie w powinnościach i żałuje, że tego 
zysku pan raczej nie pobiera. Szlachty czynszowej nie lubi, pożytecz
niejszym siebie sądzi, że pańszczyzną do pożytku dziedzica przykłada 
się. Nie cierpi Zydów, szydzi z nich, lubi ich wszakże widzieć w karcz
mach; bo Zyd pozwala mu wyłajać siebie i znosi wszystko, a człowiek 
prosty poczytuje siebie od niego wyższym przecie. 

Nie cierpi leków, ani im wierzy; samo tylko puszczenie krwi 
jedynym na wszelkie słabo~ci poczytuje środkiem. 

Nowoprzybyłych do wsi nienawidzi, zawłokami czyli włóczęgami 
ich zowie; i długo takie szyderstwa znosić muszą. Każdy nowy 
zwyczaj u prostego ludu idzie w pogardę. Gdyby kapłan. zaproszony 
na obiad, wymówił się i z prostym człowiekiem jdć nie chciał, 

w całej "\-\"Si powstałoby szemranie i wielka dla niego nieprzyjaźń. 
Ambicja rodu i majątku tyle prawie u ludu prostego panuje, 

co i w wyższych klasach. Najwyższą sławą u niego: być najdawniej
szym wsi mieszkańcem, mieć spowinowacenie z kapłanem lub 
młynarzem. 

Poważał i poważa kapłanów swoich lud tutejszy, gościnność 

jego cnotą, litość do jego duszy trafia; w przypadkach lub smutkach 
sąsiada, kuma, znajomego, stara się go pocieszyć i nad nim ubolewać; 

1 Ł. Gołębiowski [op. cit. s. 120, 113, 122, 126--130, wybrane fragmenty]. 
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w chorobach -co kto możr, poradzi. Drogę podróżnemu każdy 

z ehecią opcmir i pokaże. 
Żc·hrak (z ko~lun•m, którym się opecłza psom wiej kim krzyUiwy 

m ci'' i:1e pac-ier:.r,) znajdzie wszędzie przystęp; udzidanym chlebem, 
krupami !uh m:1ką, ogromną wą torbę wypełnia. 

W J>Ożyciu ogóln):m '\ic~niak wszelkie polecenia odbY'\a przez 
Ulitne opowit•dzt•nie temu, kto się ma widzieć z jego przyjacielem 
lub kreWO) m; i to się nakazem zowie. 

W niepnyjaźni chłop mści , ię nad panem obmową pokątną, 

szcmranirrn, lt·ni twem '' robocie, nawet podpaleniem dworu luh 
gumna. W łajaniu używa najzło~liwszych wyraz6w, życzy nałożenia 

głowy czyli śmierci, pęknienia. pożarcia od ziemi, ~lrpoty, wszelkiruo 
rodzaju choroby. mianowicie febry czyli traści i mąk w zelkich przez 
diabła wykonar się mających 1 • niesienia to w zakże chwilowego 
sprawą; by\\ a atoli, że gdy połajanemu zdarzy się nieszcze~cie lub 
pr:.r,ypadck, cit·~zy ię przeciwnik jego, skutkiem swych przrkleństw 
to pt>czytując. 

Gdy komu życzy dobrze, pro i Boga o zdrowie. długie życic, 

szczę~cie i krółt•stwo niebie kie. 
Oprócz w ·pomnianej już nicnaw1 CI. zawzięto~ci, nieufno~ci 

i zaz•lro!Sci je•, t jeszcze leni two, a stąd oczekiwanic prz) mu u do 
każdc·j roboty od pana; chętka przY'vła, zczenia sobie• choć małt•j 

rzrczy -żelaza, albo kawałka kórki widką dla nirgo pokuo.;ą; 

r:.r,:uH i nadt•r, który h) ię jrj oparł. 
Syn chłopa oddany do szkół, jak tylko cokolwiek nauczy ię 

pisać i czytać, gardzi wnet pługiem, odzieżą wic>j ką, albo i po
zo~taw~z) '' gromadzie mędrkuje tylko i rad być próżniakiem. 

auczony rzt•mio la porzuca zwykle to miejsc!', ażeby ~clzirindziej 

o!'iadł"zy większą miał wobodę. 

labość w zawierzaniu wróżhitom i znachorom. nit•mnie·j zabobnn-
no~ć- najgłównic>j!'zą są chłopka naszrgn wa(l:,. ałóg do wódki 

1 .. Dawny to zapewne zwyczaj. \Vedle prawa i •1hyrzaju krajowego ("it') 
Zyt! pruriw chrze~cijaninowi przy•ie~ając kłatli w rot e przy•iegi tyle kl.1t w, 
ile mn ~i\' podob.1lo, najwierl'j ft"br). zarzynająrod rodziennej, ai; do kwarta nu), 
niemaiej pochlonil'nie przl'z zie•nif i pożarcie pr.r.e~: r(,żne bestie. W przywilt•jarh 
r(ownie dawnych k·i•!Żąt zgwalrenie irh od•yłano tło /.l'lll•tY Boga i mąk przyszłych, 

a kląt y uroczy.u• do zgruntowania tych nmirrnau dopomagały także". [L. Go· 
ł\'hio •ki op. cit. •. 127.] 

8 - R Czerwona 
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zkodliwy j••st "i<· l n·, mm<'J lubi piwo i miód nawet; \~ódki przy 
wszelkich zabawach, a często nad miarę i w cłwrohic na,~et jako 
lekarstwa używa. 

Przy trunku okazuj<! sobie ludzko<ć i grzcczno'ć. Żarty ich pru~tt•, 
zaczynają ię od nicspodziewanego uderzenia, horukuj:1 1 ;-ię potem, 
prześladują w słowach, nit•kicdy i do,~cipna hy,\a przymówka. 
Kieliszek wódki lub paczka tytuniu darmo udzielona \\ zbud.m tu 
\H.lzięczność, do wielkiej i znaczniejsz<'j cza em sklania w .. ługi. 

Upominkiem takowym i bogatszy kmiotek nie wzgardzi. 
W drodze trzymają się '~i<•rnic '~<'go taboru, a gdyby kto j<'Ullf'~o 

z nich poważył się skrzy,qlzić, ujmą ię zań wszy~:>cy. 

Witając lub przyjmując go 'ci wciąż pytają się o zdrO\\ ie t1•j 
osoby, żony i dzieci. Go 'cia za tół na pienq;zt• sadzaj:! rnil'j~c<·. 

Czapek przed sobą nic ut•hylają, przed panem zaś albo dy,.pozy
ton•m przy najpilni<'jszej robocie odkrywają głowę. 

~iedziela albo święto u człowieka prostego jest dnit'm zaba'~), 
której szuka w karczmie, jako w obszerniejszym domu, gdzi<' widu 
tO\\ arzyszów swoich znaleźć może. Tam go lulka, \\ ódl..a i taniec 
zajmuje. Rozmowy powsz<•chnie głośne i krzykliwe, piją w1· dwie 
lub kilka osób; ile jeden kupi. tyle odkupuje drugi. Kobiety z nip
śmiałością jakoby do pij<!C')Ch prz)stępują; ażeby piły, przymu~zać 

je trzeba; wszakże to potem idzie coraz snadni<'j. Podpit y skwapliwy 
jest do zaczepki, do bicia i'ię; skrwawieni i zjuszeni godzą się lat wo. 
Obalonego na ziemię czas<'m drudzy ratują, zwykle jednak Ititwa 
ich bawi i zimnymi są jej widzami. 
~a gościa wyższego stanu w karczmie lud nie zważa i z har d '~cią 

tawi się, gdyby chciał zabawy jego przerywać. Gdy ;.ię dn nich 
wmiesza dyspozytor. inny jaki oficjali ta lub sługa pań~ki, hardzo 
są radzi i hojni. 

We względzie religijnym, powierzchowne tylko j(•st ludu nahożeń-
tw o; a naw<'t bywani<' na mszy, na jutrzni i całonocn) ch motliilwach 

za obowiązek należących do bractwa jedynie poczytuje. , <! (tacy). 
którzy tylko pięć razy na rok w największe 'więta odwietlzają C<'r
kicw. Dziedzice powinni by im dawać przykład pobożności i wraz 
z księżmi skłaniać lud do czę tszego bywania w świątyniach. 
Wiarę ruską (unicką) wyznaje i po rusku mówi prZ<'wlekle (tak, 
1 [borukują sie- »zturchają, mocują] 
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Żt' ludowi mi zkająccmu po drugiej tronif• Dniestru w tręt czyni) 
nieruchoma Z\\ ykle jego po tawa. 

Obrządek religijny Ru ... inów je t rozmaity 1• a krainil', Podolu 
Wołyniu grecko-rosyjski (od r. 1836, dawniej unia ki), w Lit\\ i t• 

(a raczej na Podlasiu pol kim) i w Galicji po więk zej c:t:ę 'ci grecko
-katolicki. W tym ostatnim tylko kraju, zo ·tającym pod rządem 
au triackim, cokolwiek uczyniono dla o 'wiaty tak upośledzonrgo 
rodu ludzi, i za taraniem duchowicń twa uniacli go, od nirdawnego 
dopiero cza u, księgi do pacierzy dla Ru. inów galicyj kich drukowa' 
zaczęto. (Pi ano to ok. 1818 r.). 

W proce ie toczącym ię w ąd~:ie pow. brodzkiego o u~unięcil' 

trzyramiennych krzyży z ct•rkwi nowo W)-budowanej \\ Zało~cach 

tarych w r. 1882 i zastąpienie ich krzyżami dwuramil'nnymi wrdle 
polecenia i na mocy pra' a patronatu dzit>dzica tej włości - podbu
rzeni prz z agitatorów \vłościanie domagali się (gdy tt' o tatnie 
krzyże zo tały już na dach cerkwi wznil'sionc, a trzy ramil'nne 
poczęto piłować) pozo tawil'nia owych krzyży trzyramit•Jmych na 
miej cu, a gdy po tawiono mimo to dwurami!'nue, \\olali na przctl-
iębiorcę (Paku z w kiego), który tej roboty dokonywał: Zdojmy 

toho raka, bo tia ubijem2• 

Swięto uroczy te na całą Ru ~- ~w. ]ó:t:l'fata. męczennika i pa
trona nii- zniesione. Lud nawet nir słpzy. czy je t taki 'więty. 
~e natomia t obchodzi ię dzień 15 maja uroczyścit•, z wystawirniem 
ajśw. akram ntu. na pamiątkę ustania pań~zrzyzny. a kazanir 

i katt'chizacje czę to brak cza u, alt' 15 maja nie obcjdzit• się hez 
przemó,drnia, bo jest t!'mat od pO\\ iedni do ducha, jakim pn:t•
siąknięri są k ięża rus q, tj. do podsycania i . zrzl'pirnia nit•naw iści 
do Lachów. Podohnie jak \\ dircezji rhrłm . kit•j. podczas prześlaclo
,\·aii (od r. 1872) kon ·ystorz zabrania jeździ(- k..,iężom na odpu l) 
do koś<'iołów łacińskich~ . 

. P ... r Rusini i ich ję::jk. ,.Prz)jaciel Ludu" 1836 nr 31. 
• ,. O\\ a Reforma" 1883 nr 96. 
3 O :mianach w cer ku i i obr:ądkach unickich rr Galicji, zbliżającyrli do prarro

!lawia. ( :;c::Pg6lorr·c uwagi od k iędza unity) . ., Czn~" 1882 nr 140 . l :!. Dalt'j 
mowa o no•zeniu brody, ra•ie itp. [Trpbnik a~enda cerkie"na ru•l..a.] 
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"W sakramencie małżeństwa lwowski "Trebnik" przepisuje 
oLojgu młodym stać przy drzwiach kościelnych 1 • Tu kapłan przy
chodzi zapytując: ,.Majesz dobruju ... etc.", po czym wprowadza 
młodych na środek kościoła. Podług wileńskiego "Trebnika" kapłan 
rozpoczyna od słów: "Błogosławione królestwo Ojca i Syna i Ducha, 
b\\-. etc". Chór śpiewa "Amen" i hymn do Ducha św. Następnie 

kapłan zapytuje oblubieńców: "l\1ajesz dooruj u ... et c". Obok pytań 
ruskich znajdują się i po polsku. Tak samo forma przysięgi w dwóch 
językach. Po modlitwie "]aże Boh soczeta" (Quos ergo Deus conjunxit) 

wzywa się na świadectwo obecnych, że małżeństwo prawnie zawarte 
i przez kościół potwiPrdzone zostało, czego nie ma w "Trebnikach" 
lwowskich. 

W obrządku rusko-katolickim jest przepis wkładania podczas 
~łubu na głowy nowożeńców wianuszków, które w całej metropolii 
kijowskiej przygotowywane były przez drużki z rozmarynu lub ruty 
i po ślubie zwracano młodym. Słowo winec znaczy: wianek i korona. 
\\t iciice takie musiały być w użyciu i w obrządku łacińskim w Polsce; 
w rytuale Synodu Piotrkowskif•go powiedziano: Jrśli nie ma pierście
ni, wtedy kapłan hierzt' serta sen coronas. W metropolii halickiej 
znajJowały się po kościołach gotowe takież wianuszki z szychu 
srebrnego lub złotego, albo malutkie korony, w obwodzie do 20 
centymetrów dochodzące. W cerkwi grecko-rosyjskiej używają obec
nie ku temu naturalnej wielkości koron metalowych, które drużbowir 
i drużki trzymają ponad głowami nowożeńców. Otóż ten sam kształt 
i rozmiar wprowadzony został po wielu kościołach ruskich w Galicji". 

h.to miał sposobność przynajmniej parę razy być przy ogniach na 
Wl'i albo i w miasteczkach, tt'n przyzna, że główną przyczyną tego 
objawu (tj. obojętności przy wybuchu pożaru) jf'st dziwny jakiś, 
trudny do pojęcia w"tręt naszego ludu do gaszenia ognia2• Ratują 

l)lko ci, co bą bezpośrednio zagrożeni niebezpirczeństwem utraty 
mienia i Zydzi, a reszta obecnych przy pożarze ludzi przypatruje 
si~ widowi~ku ognia spoza opłotka całkiem ht'zczynnie. Potrzeba 
użyć bardzo dosadnyrh argumentów, aby skłonić włościan do 
ra~nrgo ratunku. 

1 Op. cit. "Czas" 1882 nr 139 s. l. 
2 Pożary. "Kraj" 1872 nr lll. 
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Parę lat temu zdarzył się nawet w miastf'czku Szczcrcu pod 
Lwowem taki wypadek, że chłopi omal na śmierć nie ubili żandarma 
za to, że zbyt gorliwi<' napędzał ich do gaszt•nia ognia, gdy kilka
na' ci e o bej {ć stało w płomieniach! J eżt·li więc instynktowna, t' go
i ·tyczna dbało {ć o wła nf' dobro nie możt• przt•móc w masach lud
ności naszego kraju tego lwzmytilnego opuszczt'nia się w zaclww)
waniu {rodkó'\ o ·trożno { i przeciw nit•lwzpicczeństv.u ognia, j«'Żt'li 

dalt>j. te same in tyn1..townc, naturalne· pohud1..i nit' ·ą w stanit· 
wzbudzić w nim energii w przytłumianiu ognia, gdy pożar już 

wybucbnif', jednym łowem, gdy ludno'ć naszych wsi i miasteczek 
dobrowolnie nic chce chronić ię od 1..)~._1,. pożarowych, to należy 
ją zmu ić do tego. Podobnie jak w drodze u tawodawczcj unormo
wano środki ostrożno' ci przeciw szerzeniu się zarazy bydlęcej, jak 
w drodze u taw i rozporządzf'ń wydane są przf'pi y dla przt• zkodzenia 
zcrzeniu ię chorób epidemicznych między ludźmi, tak nie mniej 
zasługuje na to ogrom strat, jakie co roku 1..raj na z ponosi w kuLek 
pożarów, aby tym przedmiotem zajęła ię legislatywa. 

Kontra t między Ru inami a Rosjanami najwydatniej ob..azujc 
ię tam. gdzie pośród wsi ruskich zasit>tlleni ą rosyjscy filiponi, 

czy li- jak ię ami zowią- starowif'rcy 1 • ie ma u tych ostatnich 
pijań~:>twa, nie zajdzie żaden z nich do karczmy, choćby była naj
bliższą, bo już ame ich za ad religijne mocnych trunkó'\ im 
zabraniają. ie cierpi zatem żadnego uszczerbku ich przt•my l, tak 
rolniczy, jak kupi cki, którym Rosjan sama natura natchnęła. 

Atoli ta chciwo {ć zy ku do innej ich uwodzi przywary. Pot'iąg do 
kradzieży (i pod tępu) jest zakałą filipona i w tym względzi<' Rusin 
wyższy ma stopień moralności. 

W każdym innym względzie Ru in zhliża ię do wyłą<'znie poh.kit'j 
indywidualno'ci. Przybywający z zachodnich stron cudzoziemit•c, 
nie umiejący do trzec różnicy języków, (nawet Rosjanin), gdy 
przez pol kic kraj<' przejeżdża, widzącRuina \\f' w zy t1..im odmic·n
nego od włościan rosyjskich, pol kim chłop<'m go nazywają. Ma 
istotnie Ru:,;in więk. zą czę'ć r ów charaktt'ry tycznych włościanina 
pol kiego. Obc mu j<'st wszelki rodzaj prz<'my lu, nit• czuje popędu 
do zarobku, nie ruy~li o przy złości. nic żyje (ina<'z<'j) jak tylko 
' obł'cnej chwili, a ił<' raz) pozbędzif' .,ję pracy, do któn·j go albo 

, P ... r op. cit. 
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przemoc, albo najgwałtowniejsza potrzeba zmusr.a, jedyną jego 
rozkoszą je~t przebywani~· w karczmie i zapijanie się wódką. Tę mu 
Zyd karczmarz szatańskim podstępem szafuje i w tym zawracającym 
napoju ginie dla Rusina wszelka na przyszłość lepszego bytu na
dzieja. 

Od rosyjskiego chłopa rozróżnia go i język i postać indywidualna
budowa mieszkania i cały tryb życia 1. 

Powitanie króla Jana III Sobieskiego przez chłopów w Jaworowie!! 

(Kiedy Jan III wrócił z "iedcńskiej wyprawy do Polski) chlebem 
i solą witał} gromady po gościńcach pana, z kościelnymi chorągwiami 

i z błogosławieństwem wychodzili księża; bito też po kościołach 

w dzwony, a z wałów po zamkach z moździerzy, na cześć królo,~i, 

którego herłem była po staremu buława hetmańska. 

Tak przybył król do Jaworowa, gdzir jeszcze dnia tego samego 
była gala u dworu. Pod wieczór, po obiedzie, przyszła gromada 
z Podzamcza z chlebem i weselem. Wójt jaworowski miał orację do 
króla i ofiarował mu od gromady pług i sześć siwych wołów, które 
na dziedzińcu stały. Kończąc orację rzekł: ,,A żeście się, miłościwy 

panie, pono potracili na wojnie, otóż bez urazy waszej, daje tu wam 
przez mnie gromada w poczciwości statek kmiecy na zapomogę; 
bo za statkiem, panie, idzie i dostatek". Król przyjął chleb i woły, 
a królowa kołacz i wieniec z laskowych orzechów. A potem rozpoczęto 
tany3• 

O hajdamaku Nebabie 1 

cbuha, prosty Kozak, ni1•gtlyś w usługach ~larosty kaniowskiego, 
przyjaciel Szwaczki, sprzymierzeniec Gonty, później przywódca 
Kozakó,~, stawił się zuchwalc potędze krajowej, dwie bitwy stoczył 

1 Rusin nie nosi tej dlu~iej brody, która rosyjskim włościanom nieco orientalny 
"]lrawdzie, ale tak charakterystyczny wyraz nadaje. S.P ... r. 

2 W. P. Obrazy z pr:es:lości. Powrót do Jaworowa. "Przyjaciel Ludu" 1838 
nr 20. 

3 [Zob. rr>zdział "Tmlcc" w cz. II Rusi C:em·onej" (DWOK T. 57).] 
• J';fogila Baby, c:yli 'Vebaby, atamana kozackiego ,,. DobropfJlu. "Lwowianin" 

1838 T. 3 s. 7 - 8. 
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na duhropol. kich niwaeh i te dwie bitwy położ;ły kn· najazdom 
hajdamaków. t>haha (podług podania) o. korzony przt·z panrernych, 
!'am j<'den bronił ię hli ko godzinę, aż gdy z ił opadł, wiec go 
w sztuki zrąhano. Działo ię to dnia 13 kwietnia 1769 r.(?). 

Bohater Zamku kaniowskiego, w po,~ie'ci . Go ·zrz) ń kiego 
trzykroć w pomniany\ hyłże ten am i ową tajemniczą o"ob<!, 
owym watażką czyli ber ztcm, co zawi<'rał układy Z<'msly na Ka
niow. kiego zc zwaczką, co ię wiązał do Koli zczyzn) i rzezi hu
mań'iki j. co łupił, burzył, palił zamki i iola, jt•stżt• , zczątkami 

<'bah} lub może zup<'łnie ni znanego Kozaka, pogrubionego 
" mogił t• na Dohropolu, lub nic? 

Pańszc:t;yzna. Stostmki w łościańskie 2 

Z d<m nych opłat zapewne pozo tała rO"Ou:szczyzna i śu·iliszcz)zna, 
od W) pa:ania bydła po zątek ·wój '~iodąca. Owies osep01rv równirż 

Haro.l.}tnym jt• t poborem; k iążęta i królowie, aż do 'mierci Włady
sława J agiełly, na znak hołdownictwa zatrzymali go dla sicbit' 
na Ru i. Poddany żadnt'j wła ności gruntów nir po iadał tu; od 
liniotka pol kiego niż zy w swobodach i kulturze. co ię urodziło 

w Ie ie grzybów, chtnielu, bukwi, orzechów, to do pana zawsze 
nalt'żało, albo przynajmniej udział (chłop) z tego czynić mu iał. 
Hozmiaru gruntów do r. 1578 nit• znano, ani zamiarowej pań zczyzny; 
za hiążąt ruskich mmial za iać i zebrać z pola bajaryna swego 
t•o tylko ię urodziło, jak i dotąd po wit'lu miej cach w krainie: 
. adzt>ni lapu t} i tytuniu, międlt'nie konopi, pro a op:ychani itp. 
darem zczyzny, przez rząd austriacki znic ione, były 'ładem dawnego. 
Ziemia lucla dopiero w r. 1442 uwolniona (zo tała) od obowiązków 
dostarczania w:zt'lkiej żywności , taro tom. 
Różn są po,~ i n no {ci chlopów na Ru~i. Tu poddany robi trzy lub 

cztt'ry dni na tydzień (dla pana), tam dwa lub jeden tylko; tu 
o w ch dzie łońca wy hodzi, tam po rannym obi dzie; tu kilka kóp 

1 l . Go zcl'yń•l..i Zamek kaniotvski. Kraków 1828.] 
• Ł. Gołębio\\ ,J,.i [o p. cit. . 112-114, 120] w króceniu za I. L. Czerwiń kim 

[op. cit.], dodając, ż .,wyrazy jego do całej w ogóle Ru i po wi~l..szej cz~~ci za to
. ować i~ dają", mówi o to unkach wio' ciań kich (które oczywi~cie dzi znacznej 
uległy zmianie). 
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na dzień, tam żnie jedną lub ile zmoże; tu daniny żadn<'j nit" daje, 
tam pszenicę, żyto i owies; tu oczkowe płaci, tam plastry z każdf'go 
ula wyrzyna. Lecz tę pozorną niesprawiedliwość zwyl"le wynagradza 
większość gruntu, jego modzajność, korzyści z lasu. "ód, łatwość 
sprzedaży i zarobkowania. WyżY''ić może kmiotrk siebie i rodzinę. 
I-ilka sztuk bydła, ma opał i materiał darmo. 

Do powinności należą jeszcze: danina kur. jaj, gębi , motki, dni 
letnie: zaorki, oh orki, zakoski, obkoski, zażynki i obżynki dla 
rychlejszego rozpoczęcia i zakończenia każdej z tych rohót, stróża 
dzienna i nocna we dworze, wywoził nadto zboże pańs1.ir lub podo

rożczyznę1 płacil, szarwarki do naprawy dróg, młynów i grohel 
odbywał, chłopem czyli cbleborobem nazwany. 

Wolnych dni od pańszczyzny, po wytrąceniu świąt, ma chłopek 
188, z tych wytrącić należy 16 na szarwarki i gromadzką usługę. 

Gospodarstwo jego własne ledwo 70 dni zabiera, tak więc sto dni 
ma wolnych, które najczęściej próżniactwu albo przewożeniu soli 
poświęca. Najmu unika i tam, gdzie pańszczyzna trzech dni nie 
pruwyższa, ledwie go w najpilniejszy czas roboczy pan zniewolić 
może do odrohienia dni kilkunastu za cenę zwyczajną. 

Głównym częstokroć chłopek jest wrogiem panów swoich; ma ku 
nim nienawtsc, zawziętość, nieufność, zawiść. Przyczyną hywa 
niekiedy ucisk, pospolicir brak rozsądku, nirzastanawianic się nad 
sw-ym stanem. Nirchęć książąt ruskich do Polaków i ~~ lud "pojona 
została i wkorzeniła się głęboko, z ojców do synów przrcl.wdzi; 
pomnaża ją różność ohrządku 2 • 

Nie cierpi chłop gospodarzy przychylnych dworowi. B<'z przy musu 
parohrk ani dzirwka nie pójdzie do służby dworskiej 3• Radom, 

1 [podoroirzyzna podatrk drogowyl 
1 Pierwsza przyczyna nirprzyjaźni najprzód oczywiście od zaszczepionrj pruz 

k.iążąt ruskich niech~ri do imienia Polaków pol'hodzi [ ... ], a potem z różno;ci 
religii, czyli z ol.azji zjawionrj Unii względem d),. Unii, l t<) ryc h "oj na, pomimo 
jednaL.owo.ci obrządku, tak dłu(l;i cza• toczyła •ię [ ... ]. A że pierwbza nad drugą 
przewodziła, więc prze,<Iadowane duchowień,two dysunit<)w hylo pra\, i!" prz) • 
mu•zone po•póh.twu dawać tę perswazj~. że wiara panów jego l<'go nawel nie 
che!", ażt>by ich dn•zc były zbawione. (I. L. Czt>rwiński fop. cit. ~. 110 l l l l). 

• l.hlop [z Zad"<'trz.l) na zapytanie pana, czy przyjdzie do nil'go do roboty, 
rzrkl: "'Ie znaju". ~ ~dy go pan namawiał, rzekł: "Ha, koły ludy pidut. LO 

i ja pidu". A pan: .,A przecif'ż i ty jt'oti"Ś "ludzie", jeHe~ człowit'kiem". \ on: 
"JT a, pruuda !" 



37 

do najlf'ps:.wgo swf'go pożytku dążącym , nw Z"\\ ykl dawać wiary. 
Lenistwo jego, oszukiwanit• w robocir i kradzit•ż często 'F. zazdrości 

pochodzi. C.hłop zadnif' trzańskif'j okolicy, od gnu!Śności swej lloj
kit•m , czyli wolt•m nazwany, pracować nit• luhi . Kiedy go pan nit> 
uci ka i nit• pogardza nim, gdy je t dla niego spra'' iedli,~ym. względ

n) m, wyrozumiały m, pomocny m, znajdzit• go po"\\ olnit•jszym ( chęt
nym), życzli,,s:tym i miłość jt•go zpb.ujt•1• 

\\ o talnich dniach (wr Lwowir)2 podwt)rzec i b.rużganki tutt>j zt>go 
~ ądu Krajowego dla praw J...arnych niezwykły przed tawiały widok, 
zalegało j<' bowiem mnóstwo wło (cian, którzy po części nawet 
z całymi rodzinami przy IJ)li zawe:twani na rozprawę kryminalną. 

Toczyła ię bowiem w ty mżf' ąclzie sprawa gwałtu publicznego 
i kradzieży drzewa z lasÓ"\\ malczyckich, majętności p. Józefa 
Breucra, popl'łnionych w grudniu 1870 r. Przt' zło trzystu 1-ilku
dzi esięciu wiościan w tt•j sprawie miało udział, a przebieg jej w krót
kości hy ł na tępuj ący. 

Dnia 6 grudnia 1870 zjechała do Malezyc pod przcwodnictwf'm 
tarosty p. Lachow 1-iego komisja Sf'rwitutowa w celu odgraniczenia 

f'k w iwalentu nalcżąrt>go się gmin i t• malrzyckiej za znit • ~:;iont> prawo 
paSZ) w lesie dworskim i przyległych łąkach. Uskuteczniwszy w dniu 
następn) m odgraniczf'nit• za pomocą ludzi dwor kich i wynajętych 
z okoliczny eh wsi robotników komisja wydalila ię, pozostawiając 

na miejscu robotników. 
]t•szczt• podczas pobytu komisji zebrała ię dość znaczna liczba 

włościan , którz) w ponurym milczeniu przyglądali się robotom 
i późnif'j półgłost • m odgrażaj11c się, że nie dopuszczą do odgraniczt>nia, 
cofn..-li się do b.arczmy. gtlzit> odbyli burzliwą naradę, co obecnie 
cz nić należy. Ht•zułtatt>m Lt>j narady było to, iż po oddaleniu się 

komisji tłum kilkuna. tu wio (cian napadł na robotników zatrudnio-

11) d1 prz) odgraniczeniu t•k"\\iwalentu. PowyłamY'~anymi paty
kami poczęli wio {rianil' bić l ych robotników i nit•których pokale
rz:ywszy poodbierali im o;;ickiery, kt<)rf' pott•m w karczmif' za wódkę 

1 W Bary•zu, guzie ą 'fnzurzy i Ru•ini, lud jf'. t pr.tychylny i porz!'iwy. W razie 
nil'•zrz~śria, jakie pnna >potl..n (np. pożaru), ~am zwozi drzr"o z la u brzplatnir, 
by pana poratowar (zf' -to fur przp' ieźli). 

1 prauy sądoru . ,. , ?.u~·· 1873 nr 30 z dnia 6 luttgo. 
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zastawili. Po odpędzeniu rohotnikó'\ wpadli na la dworski i wielki 
kawał t(•goż wycięli do szczętu, drze'\\O ze sobą unosząc. 

W kutek tych czynów zjechała na miejsce komisja Sądu Karnego. 
lerz nie mogąc sobie dać rady z burzliwą tłu zczą zawezwała pomocy 
"oj kowej, która też niebawem ze Lwowa przybyła. Dwie kompanie 
"oj ska [przez] prawie dwa mi e iącr rozlokowane były we wsi, dopóki 
się umysły nie uspokoiły. 
Już dla samej wielkiej liczby obżałowanych ~ledztwo trwało dość 

długo, jakkolwiek wszyscy prawie do czynu w zupełno ~ci się przyznali. 
Zaprzeczają tylko złego zaroiant argumentując, że "lisy'' i "paso
wyoka" są własności:! gromadzką, że dwór przywłaszczając sobie 
la" i pa;; h\ iska popełnił g;walt, który gmina rów n) m gw·ałtrm miała 

prawo odeprzeć. 
Cała rozpraw a nie '\Hbudzałah) wielkiego intere. u, gdyby w ty m 

'daśnie wypadku nie było jaskrawo wy ·tępowało owo dziwne 
zamieszanif' pojęć. grasujące ni(•stety dość często pomiędzy naszym 
ludem, o własności co do lasów i pastwi k. Przyznać trzeba, żt• 

wpływy nurtujące nasze społf'czeństwo w tym kirrunku znacznie 
od niejakiego czasu ucichły; są jednak miejsca, w których silnic 
jeszcze wy tępują. Wszyscy włościanie obżałowani widzieli w napa
dzie gwałtownym na cudzą własność tylko obronę praw swoich; widać 
zatem, że w tej właśnie miejscowości, w której zdarzenie owo miało 
miejsce, pojęcie własności nie jest jf'szcze całkiem jasne dla ludu. 

Z trzystu kilkudziesięciu obżałowanych przywołano do rozprawy 
tylko 150. Co do ośmiu wniósł prokurator, aby ich uznano winnymi 
zbrodni gwałtu publicznego, resztę- kradzieży. ąd po odbytej 
naradzie zawyrokował prawie całkiem wedlug wniosku prokuratora. 
zasądzając głównych zbrodniarzy na 2 lata, półtora roku i rok 
ciężkiego więzienia, innych zaś na karę od 9 do l miesiąca więzienia 

zao;;trzonrgo postem". 

Zajście między chłopami a korni ją serwitutową we wsi Dubicnka 
niedaleko Buczacza 1• 

"Komisarz (przewodniczący tej komisji), p. Orohkiewicz, miał już 

kończyć odgraniczenie gruntów, gdy wtem niespodziewanie wypadli 
spoza płotów chłopi i baby, uzbrojeni w drągi, cepy itd. i nie dopuś-

1 "Dziennikowi Polskitmu" donoszą : Dubienki. "Cza " 1873 nr 167. 
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cili do dalszej c.~:pmości i pobili tak komisarza, jak i towarzy zącego 
mu pełnomocnika dwor kiego i żandarma, któremu nawet broń 
odebrali. w~ród bójki powiodło się żandarmowi wraz z pełnomocni
kiem wycofać ię do bryczki, na którą w icdli i uciekli. Chłopi 

ruszyli za nimi w pogoń. ie mogąc ich jednak dopędzić, poczęli 

zabiegać im drogę ogrodami ądząc, że udadzą się do dworu; tym
czasem uciekający kierowali się ku 1onastcrzyskom. ie mogąc 
się ich doczekać pod dworem, zaczęli chłopi dzwonić i gotować 
wyprawę na dwór, odgrażając ię wyrżnięciem o ób i spaleniem 
budynku. Podcza. tej ceny l...omi arz i rzeczoznawca, zo tawicni 
w polu, chcieli udać się także do dworu, lecz kładka na rzeczce, 
przez którą mieli przechodzić, była za '\ąska i przez dwóch chłopów 
strużona; to uratowało członków komi.,ji. 

Wrza k bab, dzwonienie, okrzyki tłumów oblegając)ch dwór 
i karczmę powodowały komi arza, iż po lał po a ystencję wojskową. 

Starosta wysłał natychmia l woj ko, a na tępnie am przybył 

z adiunl...tem do DubienJ...i. Zanim to na tąpiło, czterech żandarmów, 
dow1edziaw zy ię od pobitego kolegi o zbiegowi ku, przybyło na 
miej ce i wezwało chłopów do rozejścia się. Zamia t u łuchać, 
zaczęli ich chłopi okalać; po powtórnym bez kutecznym wezwaniu 
przez żandarma, dał tenże ognia i położył trup m her zta, nazwi -
kiem Pa ternak. ie chcąc jednak wywołać dalszego rozlewu krwi 
poczęli żandarmi cofać się, co znów rozzuchwaliło napa tników. 
Żanflarmi trzełając dalej na wiatr, ranili drugiego chłopa w noaę. 

W chwilę póznit'j nadj chało l1 O ułanów; przy aresztowano około 
20 chlopÓ'\ i kilka hah, reszta uciekła. 1\.diunkt Ll'nczt>wski zostawio
n do dal~zej egzekucji. rozwinął całą l'ncrgię". 

Ubiór 

li~dzy tryjem i Łomnicą 

Gdyby tary jaki książę ruski powstal z grobu, przyznałby, że 

naród jego ten am, jal... hył przedt m; tak ię zachował trój, czyli 
ubiór Ru. inów tutejszej okolicy1• 

W kroju sulni i materii na nią W) branej, ądząc pozornie, nie 

1 L. Golębiow ki [op. cit. ·. 114-118]. 
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chciejmy upatrywać nędzy, ale wygodę, łatwość nabycia i dawny 
obyczaj. Dzieli wszakże i kmiotek swój ubiór na świątl'czny i po
wszedni, zimowy i letni. Sukna hyły drogie i rzadki!', w domu zrobiło 
8ię i płótno, i sukmanę. 

Ubiór chłopa ruskiego tak opisuje ks. Kito"\ricz '\ rękopisie: 

Siermięga z prostej wdny białej, przestronna w stani!', do pół gol<>ni 
zachodząca; koszula gorącym łojem kozłowym '~ysmarowana. 

w spodnie płócienne'\ puszczona. Spodnil' te, szerokie jak szarawar), 
zimową porą z sukna gruhcgo. Kurpie skórzane albo łyczan<', chodaki 
sznurkami do pół łydki przywiązane. Pas na sukni allJO koszuli 
domowy, czerwony. Czapka wysoka, z czerwonym wierzchem, 
czarnym wąskim harankiem. Broda golona lub zapuszczona. Idąc 
w drogę ma kilka par chodaków na plecach, latem kapelusz słomiany, 
a w ręku kijek cienki albo grubszy, nabijany krzemieniem. Do 
kościoła ubiera się w huty (czyste) i czyste suknie1• 

Chłop tu głowy nie podgala- mówi Czerwiński; podcina włosy 
i do pół czoła spuszcza, resztę obciętych równie w tył sczesuje. 

Głowę chłop okrywa kuczmą z czarnych baranó'', w ostry czub 
uszytą, słota bowiem przez futro nie tak łatwo się prz<·ciska; w zimie 
zaś głowę swą od chwili2 ostrej jest w stanie or,;łonić. 

Koszula krótka, z grub<'go płótna konopnego, ledwie mu kolana 
zasłania, nazywa ją soroczką; kołnierz u niej zapina spinką ołowianą, 

która ma na wierzchu szkło koloro"\\ <', albo zawiązuj l' wstążką 

CZ!'rwoną z opuszczonymi końcami. 
Spodnie, czyli cholosznie, na gołe ciało wciągnione; pod koszulę 

j<' wdziewa i poza stanem uwiązuje sznurkiem; robi tę część ubioru 
z wełnianych nici, albo kłakó" konopnych na pół z wl'lną ukręconych. 

Fałdziste, przrz obszerno~ć i grubość materii w zimie utrZ) mują 
ciepło. 

~a wierzch koszuli hi<'rzr sukmanę długą do ko:,tek, siermięgą 
albo sicrakiem nazwaną od p tr!'go koloru. "1\it• do stanu skrojona, 
lecz jaką znajduje na targu. taką kupuje, a ohsurność jej cenę 
stanowi. Robota sukmany okazalsza jest wtenczas, gdy ma znaki 
potrzt-'b z Rukna wykrojon!', szwy obs:~.ytr sznurkim z kręconej 
wełny czerwonej. Po si<>rmiędze opasuj<> się kamlotowym, czyli 

1 To raczej zasto8ować nall'ży do LkraińcÓ\\, niż do innych Ru~iuów. L. G. 
1 [ cl11<·ili - burzy) 



kałamajkowym pa cm w pręgi podłużni' roznego koloru, zawlC za 
u nirgo chu.-tkę białą do nosa, ale jrj nigdy nic używa. 
Zimą przywdzit>wa na to wszystko niczym nie pokryty kożuch 

z haranów Lialych lub czerwonych, na jt-rch~ 1 wyprawnych. Do 
kożucha nalt>żą zwykle i rękawice; wi zą one koło niego, w drodzt• 
po!~policie używane, prawie nigdy koło domu. 

Buty bez obca ów, z zapiętkami łubianymi, kawałkiem żt'laza 

w półobręcza podkute i wy lane zaw ze " podeszwach słomą; 

w zimie chłopek okręca je zczc nogę słomą w znur kręconą lub 
r.;zmatami obwija, na co w zy tko but przrstronny wleźć powi
nien. 

Kogo tać na taki ubiór, zupełnie bogatym się zowit', kto ledwie 
część ma jaką. ubogim. zanująe "szakżP tę odzież, w (więta używa 

jej tylko, w dzień powszedni starą dodziera. W lt>cie do roboty ma ko
·zulę i kapelusz słomiany, opasuje się rzemiennym pasem na trzy cale 
~zerokim, przy którym je t kwadratowy skórzany worek, po ru ku 
zwan~ kalitką ~ w niej chowa kładany ma l~ nożyk, tytuń, hubkę 

i krz <.iwko. 
Czapka takowa kosztuje 2 zł reń., ko zula l zł, chołosznie 3, 

it>rmięga 7, pa 3, kożuch 8, buty 2 i chu tka 30 grajcarów; cały 
'' ięc ubiór: 26 zł reń. i 30 grajcarów. 

Odzieży z ukna chłopek tutej zy nie chce no ić; rozdane przez 
dobrych dziedziców sukno na żupany wnet udziela żonie, alJy 
gromada nie rozumiała, że jej dobro zaprzedaje właścicielowi. 

it•którzy czynią to przez skromność, ażeby się nie różnili od innych. 
hoją ·ię równie okazać bogat zymi i ściągać (na się) kradzież. 

Kohieta zamężna związawszy czepkiem głowę okręca ją raz} 
kilka rantuchem, zabierając i spód gęby, czyli brody; kromoość 

zapewne ten ubiór wskazała. Dziewka, gdy popełni ułomność, 

teuoż troju musi używać. Końce rantucha spu zczają się w tył 

do połowy plrców. W innych miej cach zamia. t rantucha no zą 
kobiety wysokie zapki z baranów iwych, albo czarnych; może to 
zdohycz na Tatarach, przez mężów ofiarowana żonom, i pamiątka 
jej pozo tala dotąd. 

Korale są największym klejnotem i !ilrojrm. Jrżdi nie tanir 

1 [jlrcha, zaru. ircha- wypra"iona •J..,)ra harania lub wielbłądzia, rodzaj 
zam zu] 



42 

chłopkę na prawdziwe, (wtedy) ' czcn~on<> paciorhl lub z innt•go 
1;zkła kolorowego stroi zyję. 

Wyż zego rodu albo więcej bogata rękawy przynajmni<>j i wierzch 
lo zuli do pasa ma z zwabskiego, resztę z konopnego płótna. 

Ramienniki haftowane kolorową nicią, najwięcej czerwoną; oh zew ki 
u rękawów takiż haft mają 1 • pódnice z własnego płótna, które 
Żydzi sinym kolorem w różne kwiaty niezgrabne wybijają, za
prawiwszy farbę olejnym poko tern. Gdy którą tanie na pódnicę 

z kamlotu, w szerokie pa y podłużne różnego koloru, ta po ·iada 
ubiór ceniony przez wieśniaczki najwyżej. Z przodu bierze fartuch 
hiały, krótszy cokolwiek. 

W święta uroczy te wszystkie niemal kobiety ubierają się w zuby, 
czyli jupy z granatowego, albo niebie kiego sukna, kołnierzem 

czerwonym i takimiż przy rękawach łapkami obłożone. Krój tych 
zuh cokolwiek lep zy jak siermięg; im zaś która oh zerniejsza 
dłuż za, tak, żeby się i na ręku nieść dała, tym jest okazalsza~. 
Buty podobne jak u mężczyzn. 
Latem chustka na głowie, ko zula i pódniea - ubiorem cal) m. 

trój kobiecy kosztuje: rantuch 2 zł reń., koszula 2, spódnie a 3, 
fartuch l zł i 30 grajcarów, korale 20 zł reń., szuba 12, kożuch 8, 
huty l zł i 30 grajcarów; ogółem 52 zł reń. 3 

Dziewki twarz mają odkrytą, wio y w warkocz podwójn<>go 
splecenia obwinięte, nad czołem układają kilkana 'cie w tążt'l 

różnego koloru. 
Podrastające dzieci utrzymuje ię lat kilka bez żadnego prawie 

olrycia, zimą i latem chodzą w jednej ko zuli, krajką lub znurkicm 
przepa ane. Butów, czapki lub kapelu za nie znają. I zimą potrzebę 

zwyczajną, w tymże ubiorze, za węglem domu odhywać muszą, jak 
tylko wytoczyć . ię mogą, ( lub) nie są zhyt mai<', albo złożon<> 

chorobą 4 • 

1 Za elegantkę lub bo~~:aczkę uchodzi ta, która ma wi~ct>j paciorek lub ;t ~ lmo 

wania na ramiączkach. L.G. 
• Do tańca kobiety zrzucają 8Zuhę, w ko~zuli . ię zwijają. L.G. 

a wzglfdzie mieć należy" . oCt>nieniu odzieży męskiej i żeńskiej kur ÓWCLI."ól1Y 

pieniędzy papierowych austriackich. L. G. [Pod umowanie autora je t błędnt>.] 

• B. Hacquet op. cit. T. 3 . 246-247 powiada: Der Rothreu se o wie der 
Pohlak ha t seinen Kopf halb geschoren, o dass nur der Wirbel mit łlaaren bedt>kt 
bleibt. Er triigt nur mei~tens den Bart unter der a~e, doch viele auch a m Kinu. 
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tryj kie 

Bojkowic no~zą czapki czarne z futer baranich, b1•z wierzchu 
ukiennf'go, w formie ~zlafmycy u zyte; '\Y okość czapki wyno i 

pólt ra topy1• podnic niebie ki!' w boty, długie; ko z ula spuszczona 
na podnie; opasują ię powi rzch ko zuli wą kim pasem rzemiennym 
ze przączką. Burli czarnf' z rękawami, po kolana długi , lecz ręka
'' ów prawie nigd -ni wdzi wają. tylko burkę wie za ją na ramionach. 

r.wy burki są obszyte sznurkami kręconymi (czerwone z białym). 
Żony majętniejszf' Bojków no Z<l czapki wy okie z iwych baranków 
z zielon: m lub cz!'nvonym wi rzdwm, bele z niebie ką czerwonymi 
znurkami oh zylą i but) juch to'' f' tłu. to ~cią smarowane; Bojki 
za~ marują woj!' but) mazią. Żony BojJ...ów no!'\zą na zyi dużo 
pariorl ó' zklanych z krzyżyki!'m ołowianym lub mo iężnym 2 • 

Hóżnica międz) ubiorem kobif't Bojkó'\ i kobiet hoculich j t ta, 
że kobiety hocul kic no zą p!'rcmitki na gło' i (perf'mitką zowie 
ię długie płótno, którf' żony Hocułów składają wzdłuż we czworo 

D~r l\. o p f wir<l mit ein~r Pelzmiitze Czapka, d i~ v o u Tuch u ud mit Lamrufell 
au,geschlngen i,t, bedeckt; indem II aJ, nich ts, a uf de m Lei b ein leinernes Ilemd, 
uud IIo<en "'ahawicy; darliber ein Iange- 1\.abat oder aurh Kaftan genannt, 
danu einen hlauen ' berrork zuban (żupan), oder von Pelzwerk, welche aber 
Kożuch genannt wird. Urn den Leib eine rothe oder Iederne Binde Pnz, an den 
Fi.i en tiefeln Buty. Die mrhrer•ten Landleutc beyderlei Ge•rhlrchts tra~ten 

u ber i h re 1\.leidung "ei••-leinerne KitteL 
Das Weib hat mit einem Jangen wei•sen Tuch, den ganzl'n Kopf . ammt dt'm 

Kinn eingehiillt, da rum wird n uch •ole he nur 'eisskopf Bialagłow a genannt. 
Die wei.se Tuch Zawicie, i't an d .. m Ende uml am Rande iiber die tirn mit 
roth r Baumwolle ge•tickt. Die \liidrhl'n la •en die Ilaare in Flechtrn mit vielen 
Bandrn nu f den Riicken hlinJ!en, odl'r i e tragen eine <.ch'' arz <.ammetne Bind e 
Cz1iłko mit vielen B lumen, "elrhe R u. 'en und l' o hien l' lu liebrn, e in Zeirhrn, 
dn-• -ie rin ngrikoli•che, \ oll .. <.ind uud Pflanzen zu .chiltzen w i•' n. m den 
Hal. tragrn •ir gern rothe Korallen au• gefarbtem Thon f!;emacht, welche den 
echtt'n nicht' nachgeben. Au f dem Ilerud eiu Leibchen Kor et und Unterrock 

podnice, donn eine roth und "ei• g trtifte churze Zapa ka, uud iiber nlles 
einen blaue11 und griinen · berrock, wie der lann, nur auf den Huften i t er 
and rs be~etzt; und die, Kleidungs~tiick hei~st man Jupkn, daruber dann eine 
roth ge tr ift Biude oder Paz. Die Fii e wie der \lann g tiefelt. lan sehe die 
fiinfte und sechste Tafel, wo Mann und Weib abgebildet sind. 

1 [Fragment rkp. Felicjana Frankowakiego O Bojkach.] 
1 W Bolechowie w Stryj kiem dziewki myją ię wyliną z w~;ża, aby im \\lo. y 

lepiej ro ły. (Rozmaito 'ci. "Przyrodnik" 1872 nr l . 35). 



i obwijają rum całkiem głowę, tak że włosów rue '\i<.lać), kolJiety 
Bojków zaś czapki. Pierwsze idą do kościoła hoso, żony Bojków -
każda w butach. 

Stryj,kie 

Ubiór Bojka 1 [z górnych okolic Stryjskiego] stanowi siermięga 
kafowa z grubej wełny 2 lub kożuch z białych baranków, pod to 
krótka koszula, ledwo do pół golrni dochodząca, soroczką zwana, 
na sposób węgierski wyszyta, którą przepasuje pasem skórzanym 
na trzy cale szerokim, a u niego zawiesza nożyk (cygan), woreczek 
na pieniądze i narzędzia do fajki, kalitką zwane. Tę soroczkę opuszcza 
na płócienne, a zimą wełniane hołosznie, tj. spodnir szerokie, dlatego 
tak nazwane, że się na gołe ciało wdziewają. Obuwic stanowią 

kurpie skórzane, chodakami zwane, do pół łydki rzemykami prz) -
pasane. N a zimno okrywa się białym kocem wełnianym, wzdłuż 

pasami różnej barwy ozdobionym. Głowę nakrywa kuczmą z czar
nych baranów w górze zwężoną lub kapeluszrm węgierskim. 

L\\-owskie 

Żydzi chodzą w szabas w czarnych racimorach (balatach) i sobo
lowych czapkach. 

Zad" •irze 

Dziewki chodzą w butach czarnych. Spódnice w różowe i hiałr 

paski lub kwiatki. 
Zadwórze, O"tn)w 

Na głowie kobiet chustka z kwiatami zielonawymi, tło czarne, 
ceglaste, czerwono-żółte, brzegi szerokie, ciemno-ceglastr z zielonym, 
żółtym i niebieskim. Chustka płócienkowa- [kosztuje] l reński, 

większa - 2 reń. [Zob. ilustrację po s. 208.] 
Zapaska - jest to fartuch (płócirnkowy, niebieski z białym, 

6- 8 szostaczków, droższy - l reń.). Fartuchem zaś nazywają 

spódnicę jeżcli biała; jrśli malowana - ma nazwę dymka (2 reń.). 

Soroczb.a czyli koszula - ma na ramionach 1 na kołnierzyku 

wyszycie karmazynową lub różową u·oloczką (3 reń.). 

1 Bojki. "Przyjaciel Ludu" 1837 nr 52 s. 410. 
2 Ubioru z sukna chłop ten nie używa twierdząc, że przez to wynosiłby się 

nad równość swych '' bpółmieszkańców, gdyż sukno u ludu tej okolicy jest zna
kiem obfitości i bogactwa. Mniema także, że prędzej by na •iebie ściągnął uwagę 

złodziei. [Przyp. autora artykułu.] 
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a nogach -mężczyźni i kobiety: czohóty. 
a palcach- per tcń, na zyi korale (czcn~one) albo paciorki 

(czarne lub jasne), przy nich chre ·tek (krzyżyk), albo mentełek 

(mf'dalik). 
Poloticnka czyli płócianka- sukmana biała płócienna na wil'rzch 

z grubeero zrrrzebnego płótna (woscrl'dkowe polotno). 
Opończa- u mężczyzn z ukna grubego 1• (Cienki!' prz'i'dziwo 

i płótno nazywa się: poski (z po kienia) czyli po~kinnc; polotno 
(najlf'pszt>), natiorka (średnic). 

[ trój panny młodej z Zadwórza zob. na ilu~tracjach po . ~~l 
i przed . ~:?5, nakrycia głowy kobiet w Złoczow kicm- po 301.] 

tani-ławow,.J.ie 

Dziewczęta '\ cza ie wielkiego po tu lub w dzień święta jakiego, 
~dzie je t post w zwyczaju, nie zwykły przypinać kwiatków do 
włosów. 

1 [Edmund Kra~icki w liście z dnia 23 kwit>tnia l 885 r. do Edmunda 
1\.ra•irłskirgo, przekazanym do wykorzystania Kolbergowi, pi•ze m. in. o opończy:] 
,.Co do 'lałopol•k.i, to pamiętam roku 182'), że chłopi ze w,.i pol<kich około 
l,\\owa, a to czy~to polskich, jak okolniki, Czyszki, Prusy, Glinna, \awaria, 
Rzę8na i w[iele] i[nnych], przychodzili do Lwowa w takich ja•noniebie<kirh 
opończach z pą~em. Teraz zaś no. zą zwykłe takie opmicze z . zaraczko" ··~o 
ukna, pą.,owo i niebiesko podszyte, z pą owymi wy zy-waniami. 

Podobne opończe zaczynają się dopiero od Stawczan, tj. arcybiskupit>~o 

1-hu·za obro-zyńskiego, istnit>j:1 koło Lwowa, na poludniu cyrkułu żółkiewskit>~o. 

w Zlorzo\,,.kiem po Brody, gdzie ami prawie Polacy, jak Olc-ko, Podhorce: 
na ptiłnoc [o u] tego pasa mało się gdzie okażą i zajmują cały prawie dawny 
obwbd tarnopol,ki, gdzie - jak Ci wiadomo - 1/3 ludno>ri je ·zcze jest 
pol•l..iej, pomimo że wielką część popu•zki [popi] dla iebie pozabierali. 

'a południu - nie wiem, bo nie byłem, czy w kałac[kiem] takowe no ·zą, 
alr w zortkow·kiem nie, tylko jak w Bobulińcach, no.zą sukmar\y brunatni" 
z ozdobami, bialo-pąoowe [z] niebie kim (Bobulińce, Petlikowce, rały Czort[ków]: 
l'hlopi ukmany czarne, kabaty białe). 

d Lwowa zaś na poludnie zdobią taki!" opończe [w] całym Brzeżańsk.iem, 

zaraczkowe i i we z pod zyriem niebie. kim, rzę to zielonym, ale ozdoby 
i wy zywanie za w ze zielone. Teraz coraz mniej opończ, tylko sukmany siwe z ezr
rokimi klapami bez kapuz i wyszywania, zielone. Ku granicy stryj k.iej giną 
opończe i już tu białe się zaczynają. 

Ogólnie, gdzie wspomnienia Pol k.i są żyw ze, to wyszywania na ogól [bywają] 
czerwone i niebieskie. W całym Zloczow kiem i Tamopolskiem innych nie 
hylo jak czerwone; zdaje się, że popi za zielonym kolorem oh tają, jak 
narodne ru kie." 

9 - Ru.~ Czerwona 
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Koropice 

W Koropcu noszą czapki zwane szepką. Są one tkane z wełny na 

własnym warsztacie. Denko białe, a brzegi brązo"\~e i czarne, ") i>.ty

wanc czerwoną i zieloną włóczką. Białe dno ma włóczkę na krzyż 
czarną i żółtą. Nowa szl'pka kosztuje trye sorokiuci1• 

Ubiór głowy [zob. ilustrację po s. 96]: wyplitki na włosach -
z włóczki, czerwone w czarne kropki; do nich idą wstęgi czerwone. 

Potok 

Kożuchy w Potoku, buty w Buczaczu. Cały kożuch kosztuje 12 do 
H rl'ńskich; gdy skóra własna- od roboty samej 3 reń. Na jeden 
kożuch trzeba 6 do 7 skór baranich. 

Baryo:t 

\V Baryszu są Mazury i Rusiny. Mazury mają SWOJ oddzielnv 
ubiór, kapota bardziej ku szlachecko-mieszczańskiej zbliżona. 

Dziewki mają na uczesanej głowie wstęgę brązową z żółtymi 

i czerwonymi brzegami; z tyłu wstęga ta i inne (czerwona, zielona, 
różowa) wiszą długo. [Zob. ilustr. po s. 160, 176 i przed s. 161, 177.] 
~a głowic kohil't rańtuch z białego perkalu albo cienkiego płótna, 

o" inierty na tekturę dla sztywności; słomiany kapelusz. Opończa 
Lura (w Stanisławowie czasem biała); z przodu wyszytki czerwone, 
żółte i hiałt·, z tylu chustka czarna w kwiaty zielone i ceglaste; Iw <r. 

wys<r.ywania zowie ~ię sićrak. Spodnica biała w niehie::.kie paski 

(gęsto). Żółte czoboty (huty). 
'lazur z Barysza (zoh. iłustr. po s. ll2): czarny kapelu~z z pawim 

piórem i zieloną !uh c zer" oną wstążką; bury sierak, z niebieski mi 
[i białymi] wypustkami [od kołnierza] aż do dołu oraz różowymi 
pętelkami, czyli buflami; portki sztanye. 

Opończa z Barysza [:wb. ilustr. przed s. ll3]: guziki czerwone 
!uh wiśniowi', olm ódki czerwone, [hafty) żółte i czerwone (żółte 

krzyże a czerwony obwód). 
Ruski kożuch w Baryszu krótki, podolski bez kieszeni i wyłogów. 

Kożuch polski [zob. ilustr. przed s. 97): czarny baran [kołnien>;], 

skórzane guziki i potrebki (wyszywane) czerwone-zielone, zielone
-różowe; [w pasie wypustki] zielone i hiałe [i od pasa w dół) czerwone-

1 Trzy ~orokowcl' - trzy cwane) gil'ry = jeden floren kom' [cncjonalt\ej) 
mor1[ety]. 
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-rozowl', niebicskic-żółtl', różowi' i zit>lont· ~ [u dołu hafty] zil'lone 
z czerwonym; pętlica [ zwi;;ająca od kołnit·rzaJ - rzt>mion1•k v. sznu
rek z białrj kóry, [na nim] nit·hil·"l,iP i I'ZI'mon1· pł.ttki sukna 
nadziewani' na skórf,'. 

Poży~ieni 

Ż)\HlO(cią \\ie'niaków ą ro'liny ogrodowi', grzyby, owoce. kasze, 
mą ki, nabiał, przy chowrk. trzody chlcwnrj, kaczki i gę il. Obficir 
"athą kapu tę, fa ołę, dynię, sieją kukurydzę, huraki, marchew, 
pasternak., rzepę, ogórki, cebulę. czo nek, pietru ·zkę, mak i iernię 2 ; 

poznali przecież użytek z kartofli3 , cho iaż przedtem za truciznę je 
poczytywali i po cerkwiach przez mnil'j 'wiatłych popów urowo 
b)ły odradzane. Włoszczyzn i alatlud pro·ty nic zna i nic używa. 
Latem zbierają grzyby prawdziwe, hołubeńk.i, podpieńki itp., 
prawdziwych atoli grzybów ami mnit•j uży",\ają, zachowując je na 
podarki lub prudaż. zkodliwe bedłki do' ć dohrzl' znają, c za e m 
jt>dnak nimi ię trują 1 • 

Poziomki, maliny. czernice, ożyny rodz<! ' ię tu w znac.mt•j ilo;ci, 
zbieraniem ich wszakże dzieci tylko po \\ięk zej czę~ci zajmują (się). 

Gruszkom leśnym nir dają opadać darmo i hrz użytku, zhirraj<!, 
prz) ~noją i u. zą, na domowe obracając potrzeby, do czr~o i tarnina 
&ię używa przez mróz przy",\·arzona. Śliwki z Aadów <,\jeże lub 
su. zone przedają, innych rodzajów drzew owocowych nit' mnożą 
i nie pi1•lęgnują tak tarannic. Czcrem ' zynę, lc~ne wiśnic i czrreśnie, 
\\ieżr tylko jrdzą, a dzikich ludzi obyczajem drzewo rzęstukroć 
\\przód zetną, aby owoc nadnirj oberwać. 

Owirs, bób, proso i ber5 - właściwym tej ziemi pło1lrm. Do 
chicha pro tego ludu wchodzi: owie , żyto, j czmicń (albo ~a m, albo 
na pół z hreczką prze iany i dlatego zwany siemieszką); ps:~.Pnicę 

1 L. Gołębiow~ki [op. cit. Q, 120-121, 128- 1::!9]. 
t [siemię - naQienie lnu]. 

Żólkiew~kiem (Ol Qzyce, Cewkó") bywają zit'mniaki ine, inne, żółtawo
-czerwoni', zwane krakus ·, adzone na dłu~ołetnim nawozie. 

• [ Zadwórzu) ~rzyby podpinki, to podpietlki, pod pniami drzew ZJ\ajdo-
wane. Lubią tu tak.:le grzybki zwane pod'liukami. 

6 [11er- paniwm, rodzaj pro,a] 
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lud używa tylko na ciasta wielkanocne lub na kutię (tj. pszenicę 
opychaną) z miodem przaśnym i makiem w wiliję Bożego aro
dzenia i na Trzech Króli; używa jej też na proskurki do cerkwi lub 
na ofiary zadus:;mc1• 

Sadło wieprzowe lub nabiał- okrasą jaglanej lub innej ka!:izy. 
!<·mieszki kukuryzowcj, zacierki i wszelkich potraw prostych. Mięsa 
wołowego ledwie trr.y razy na rok on kupi, ledwie· kilka gęsi lub kur 
zje na pc\\nC uczty, albo w czasie wesela dzieci, resztę na przedaż, 
daninę dla pana lub ofiarę kapłanowi zachowuje. 

Koropiec 

[Ryby] w Dniestrze: biała ryba, marena, koropena. 

Zabudowania. Wnętrze izby 

Chałupę o jednej (tylko) szczupłej izbie buduje chłopek, aby się 

zimową porą łatwiej ogrzała 2 • Wieśniak na mrozy wytrzymały 
w podróży lub przy pracy, ale gdy spoczywa, parzy się na piecu 
jak w łaźni, lub siedzi w gorącej chacie. 

Zeby mu ciepło nie · wymykało się, nic wyprowadza komina do 
wypuszczania dymu; kobiety mniemają, że w takowych piecach 
lepiej chleb piec albo konopie suszyć. 

Nie oświeca swej chałupy czym innym, tylko lipowymi lub sosno
wymi szczepkami. 

Opodal nieco buduje stajenkę na bydło, szopę na wozy, szpich
lerzyk i stodołę. 

Przeroiwólki 

W tyle komory, gdzie w bodniach różnej wielkości jest zboże 
(żyto), groch, proso, hreczka itd., tam także wiszą obrazy świętych, 
Loć "i tu jest chleb". 

[Znaki rzrźhione w izbic mieszkalnej zob. na ilustr. po s. 80.] 

1 Cblop<"k poczytuje chleb najpierwszym swym dobrem. dlatego bochnów do 
najpierwszych uroczystości używa w czasie zaręczyn, wesela, pogrzebów, siejby, 
ofiary w cerkwi. Wyniesienie chleba i soli na przywitanie nowego dziedzica albo 
przyjazd )pana(, są oznaką najwyższej uprzejmości i uszanowania, a zarazem 
może zabytkiem powinności karmienia ich swym dobrem niegdyś. Ł. G. 

t Ł. Golębiowsk.i [op. cit. s. 118-119]. 
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1e ma w pornie 7.kaniu Ru!'ina tych por:tądnych i:.~b, jakie ~ię 
\\ chatach ro. yj kich znacho<hą 1 •. ie ma nawet okien. ~ :ta. tępsh1 i t· 
ich ą tylko małe, deszczułką za uwaj<}C fiię otwory, którymi dym 
gę s l ym szlal,iem z izb ię wydobywa; nie używają bo\\ i1•m Husini 
kominów, a więc dym z ogni ka prawie zaw Z«' chatę napt'lnia. 
Wchodzący do niej podróżny, jeśli nie przywy11 do podol)lwj atmo· 
sf1•ry, dla ulżenia oczom i pi er i om nisko u ią 'ć mu ·i, aby mu gruh ze 
:kłęby dymu wyżej głowy przechodziły. '\'- ieczna zatem cil'mność, 

a tym amym i niechlujność w takich przl'mie :.~kuje chata h. 
W zdako Ru in nie lubi innego gatunku mie zkania. Dom jasny 
z kominem i oknami- zimnym i niezdrowym mu -.ię wydajt·. 
I być może, że ten dym nie jedne złe wyziewy lub rohactwo przydli'·Za 
i mnif'j szkodliwymi je czyni. 

Bary>z 

nętrze domu i przęty: wołok [główna belka podtrzymująca 
ufit), wołoczok, dwleri, klemka, piec, komfn, łaua, łauka, gruba, 
zafa, my kie. [W drugiej izbie:) krynic, ż rdkie (żerdź nad łóżl,iem), 
ławy, til, hornec. 

Skrfnie, dyże (dzieża), kudele (kądzi l), Wl'rf'tf'no ('~rzeciono), 

kociuba do wygartywania ognia, półyci (półka), Żf•nlkie (ż<·nlź nad 
łóżkiem), żorna (żarna) 2 • 

Rolnictwo. Narzędzia 

gród, pole i łąka tanowią (po zabudowania h) drugą częsc 

majątku (chłopa), jednak nie w zędzif' ą jedno tajnie wydzielonc3• 

Jako go podarz, kmiotek pać ię kładzi f' z całym domem okuło 
dzic iątf'j, wstaje latem, gdy dni1•ć zaczyna. zimą gdy kur zapieje . 
. im ię w źmie do jakiej roboty umywa t" ar7. i ręrl'. to ~a mo rohią 
żona i dzieci. Bydło opatrzy i da mu wygodę, dn a na opal do domu 
spro'1 adzi, gnój wywiezie, orze, ,ieje. lo ·i. młóci, pa ieki doziera, 
am równie hydlo kupuj«> albo przedajf'. 

' ·. P ... r op. cit. 
1 l Por. ilustracje po . 6l i przrd 65 oraz po . l 6. 3!! i przed 17, 33]. 
• L. Gołębio" ki [op. cit. s. 119, 1!!5 - 126]. 
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\V święto rozchodzą się chłopi dla za ha'\)', zbierania grzybów 
albo jagód, obcjnwnia poła. 

Gospodyni :::.tara :::.ię wiedzieć hiedy og1en z domu '~yd<mać możl', 

a kiedy nie (co pod "Zabobonami"' opisano) 1• Ona jeść gotujr, chłrh 
pit•cze, l,nm) doi. koło drobiu chodzi, '\ ogrodzie pracuje, " polu 
pszenicę. pro:::.o i brr piele, żnie i grabi siano. 

Zagony orz t' się garbato na kształt grządek '\i elki ch. szrrokich 
najmnirj na 8 łokci. \IJ) się takowa grzęda zrobiła, rolnik pług swój 
zapuszcza w &rodck grzędy, potrm skiby po obu stronach składa. 
Orze się pole raz tylko i zaraz sieje; kilkakrotne wzruszenie ziemi
jak sądzą- sprawiłoby, że wicbry wydymałyby rośliny z korzeniem, 
a deszczr. zamirniaj<!C rolę w hłoto, przyczyniałyby się do zgnojenia 
zboża. 

Grabrk do koszenia tu nic znaj<! i ŻIH! w:-;zelhit> zboże, nic wylą
czając owba. 

Pólkopki układają z 3::! snopów, które dość by" a ją szczupłe dla 
prędszego wysychania: nasuwają je na koły. ażeby ich nie rozrzucały 
wiatry2• 

Zbożr do domu sp n m adzont' układają w brogi, z cztnech sztuk 
wybokicgo drzt'wa złożone. z daszkiem. od dołu do góry dającym się 

posuwać. 

Koszenie łąk do późnej odwłóczą jesieni w mniemaniu, że więcej 

przybędzie trawy, gdy przeciwnie, częstokroć psują łąkę słoty, albo 
w przerosłe zielsko bujna zamienia się trawa. 

Dwor) bian swoich nie układają w sterty i sążnie, lecz w kopy 
'\it'lkie brożyskami zwane, okrągło-spiczastą postać mające. Aby 
bróg taki się utrzymał. w środek wkładają wysokie drzewo. Takow) 
bróg, oJ...oło 40 fur siana mający, tn>:eha całkiem zabirrać, inaczrj 
rrszta siana zgniłah) na słocie. Lud prosty swoje siano '\ iezie du 
domu i ~),Jada w hwżki. jak zboże. 

Cep): mają ciapinę '. ciepinę (dłuższą) i bijak. 
Kosa goła v. hola do trawy, grochu. 

Przemiwó:U..i 

1 L. Gol,.hio" •:li [o p. cit. ~- 137-159; zob. też "\Vi!'rzenia" w cz. II R1ui 
C:erwonej (l)\'~ OK T. 5i)]. 

2 W Bary•zu na polu leżą pólkopki: l...użda ma ulożon) rh w kółko ~icdcm razy 
po cztery <nop) (tj. 28). a na ~podzie jest rozpo•tarty ~nop na podiJad, pidkla· 

dok, na wierzchu za-' na hztalt dachu leży onop z"·any c:aph·ą (razem ~nopów 30). 
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'it·r·zkarnia: ma "krz) nkę. r:~.t•zak (nóż). u dołu 'miga. okucie 
!-krL)nki: !-talci. 

Bar~ ,z 

Do uprzęż~ chłopi uż~ "ają: ;,zł t· (plur.) i na-.zt•ln) ki oraz do koni 
uzdzit•nnicr·. kantarki i lr·jct· parciane czyli konopne. Z\\ an1• tmżkie, 

a do wit·rzchu niekird:. używają kułhaki lub \lorka z plr·wami 
. ir•czl...ą. 

a wołu zakładają do robot) jarmo rln·\Hlianc. 

Wiz (wtlz). D5;zcl prz)l\\it•nlzon) do .zniców. }'l':l.)lllOCOWall)Ch 
mir;•hy rn,.,arkm i osi:}. a dy złu znajduj!' się. ztelwaga i (w)orc:~.yki 

prz) szll·h1 adze, do których zakłada się szlt• na konie. Prz) dyszlu 

"'! na;,zrlnyki. W przednit·j n"i "'!;;;mice, a w tylnl'j pidtokie (pod toki), 
pomiędz~ l tón• \\chodzi ro:~.wora (w Przemy 'Iskiem \1 ora) dla 
przt•dłużt•nia lub skr6cenia osi. \liędzy o.' i rozworę kładzi!' się >-Wo

rzeń '!'l sH·imyk . .1\..oło składa aię z głt),\ ki (holowki) na o i. w której 

"ą sprvc/1\·. ohłożonl' dzwonami, formuj <!C) mi samcż l...oło, a na nich 
obręcz żl'lazna (je~li wóz jl'st kuty, nie za~ ho .. y). Głowa ukuta jr t 

i \1 linocniona rychwami, w środku gło" y :-ą buksu żelazne; trarynki 

żt•l.tzne L!czą osie z na atlami. Od ·z telwagi do przcdnil'j osi łanwy 
(łannv). Lon - kół żelazny w osi. hy koło nie zleciało. Od osi 1lo 

drahiny idą lu znie podtrzymując<• drabiny. Przy luszni są podpiera

jące drabiny ruczrcie (w Przcmy~lskicrn kleki)l. [Zoh. ilustrację 

przt•d , . 81.] 

Tłoka 

Kohi<•t: i dziewki. h) Ie im nadzi<'jt: muz~ ki i ta!lca UCZ) me, 
gotowe pracm~ać dzień pał)~. Tak więc tłoki. gdzir• ~ię \n)dk~ daj t• 

i muzykę . prawia. znajduj:} '~ il'lu ochotnik611 1• Wszakże <'~ okolic -

1 G d) wlo~cianie •marowali wozy r lP•I ~mi rrtlt.<ll''l zamia•l ma~i•t. ollpowia
tl.lli na p) tnnic: .,\Inif'j-za, pattir. ~,, ~mil'nl.ti, kit·tl) rna..i lup!I\,'<H' hy trulta, 

a ro ·~ d.trmo Pan Btl~ dajł'. Kohit>ta nntil<'/.a pr1.\'1l1.iwo w kit'rnyci (kry tli<'~), 
" imyku ropę do gumka, t.1j .it''t •marowidlo". (K. I.angił' O podoi kich kularii 

IIOit'O:ottycll. •. Kalrndurz .mkowy". Przemy 'l 1865 '· 131). [ a maq.:ine-ie 
rkp. uwaga O. l\.olbl'rg;l: " aftu około Drohoh~ czy w ambor,J...iem".] 

- L. Golehiow-ki [oJI. cit. '· 131]. 
3 \\la· ci ciele mÓ\' i Czt>rwit1•ki " cza-ie INnirh robót nie•naly •tątl odno-

•z•l pożyteJ... tj.: zapra,zają młodzież do ŻttiW.l al ho do gromad:~;t'nia siana pod 
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wsi Czerwińskiego) młoclzirż wódki zwykle nir pije, lecz w przy
niesione flaszeczki zlewa i do domu odnosi. Dawanych zamiast 
wódki pieniędzy nie przyjmie, a ich rodzicr oświadczają, że dlatrgo 
tylko posłały dzieci, ażeby korzystały z zabawy. 

Hodowla zwierząt 

Trzecim źródłem dostatku wirjskiego jest bydło 1 • Koni tu wcale 
nie trzymają; chociaż dziedzic ogiery sprowadził, a dla zachęcrnia 
kmiotków, okazujących że klacz lub konia nabyli, ch1 oj c sztuk 
bydła od rogowszczyzny uwalniał, nic to przecież nie pomogło. wy
chowanie sądzą kosztowniejsze. W słabości koni zaradzić nic umirj:.t, 
znając się tylko na chorobach bydła. 

Zaprząg wołów nic tyle kosztowny. I więcej one przrz dzień robić 

mogą aniżeli konie, popasu tak długiego nie potrzebują i na woły 
·więcej wziąć można ciężaru, jak na konie; nadto ko1i ściągniouy 
lub stary bez pożytku zdycha, młody, spracowany, traci swą cenę, 

kiedy wół zepsuty lub stary idzie na paszę, przedaje się z korzy;cią, 
a młody coraz większej wartości nabywa; podwodę konną wreszcie 
prędzej żołnierz uchwyci, wołami nie chce mu się jechać. Samo więc 
tylko chłop zadniestrzański chowa bydło. Młodymi wołami rohi 
ostrożnie; cielętom zachowuje życie, a wypielęgnowaw.:.ty je "il'lką 
stąd później korzyść odnosi2• 

Wieprzy i świń tyle chowa, ile mu do omasty potrzeba, na klót·ą 
zwykle tylko sadła używa. Słoninę przl'dajc na podatek; wieprz 
kosztuje zł reń. 8, !lwinia <l,. 

Owiec tu nie trzymają, jako że giną od wilgoci albo od mnó3l" a 
wilków bywają pożerane. 

imieniem tloki, za co po robocie t-prawia im ~i~ muzyk~ i daje 1njdkę. Młodzież 

z ochotą wy hi era 1-i\' Ha te tłoki, bo najprzód podczas nich nie zwykło >i\" wyrzą· 
dzać :ladneę;o przynaglenia, a przy tym je~ t to pierw~za epoka zapra\\ y chlop3kit·h 
dzieci do roboty. [I. L. C zen' iński o p. cit. ~. 255- 256. Przyp. O. Kolber::-a uzu· 
pelniający tebt Ł. Gołt:biowskicgo.J 

1 Ł. Gołębiowski [op. cit. s. 119 120]. 
2 Użytek słomy lub pa•zy dla krów w Baryszu stanowią szulki kukurydziane. 

Są to [zawierające] "iełe ~lodyczy błony okrywające kaczan kukurydzy. 
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Pa ... ickę mało kto trz) ma, <h\Ory tylko i hięża , a jt•.:Ii który na to 
1-ię zhicrze, che~ zaraz o ·obnej łąki, żeby p zczoly miały z czego żyć 
i Żl'hy na zimę ułt• m6gł obwijać w ~iano. 

Bary•z 

la 'e i koni: h n idy (gniady), bury, woronyj ". kary, biły (biały), 

sroka tyj, sywyj. 
la 'ci krowy: bóczula (biały pas przez brzuch lub grzbiet), sywa. 
a ś'~init• wołają: kuc, kue, kuciu, kuciu . 

• 1a gę . i: siu, iu, iu; na kaczki ta!, taś, taś, ta', na kurczęta: 
cip, cip, cip; na kury tarc: ciu, ciu, tiu, tiu; na gołębie du', dub, 
du'; na barany: ba', baś , baś; na 1-:nmy: małań, malań, rualań; 

na źrebięta (lo ~ za ta): !cio, 'cio, 'ci o, albo (i na konie): koś , ko ' , 
ko~ko. 

a woły krzyczą: ob (na lewo) lub cab e v. d ab 'e (na pra\\o). 
a konie zaś wołają: wiśta '~iszta (na lewo) i hetta (na prawo). 

Przemy ł. Położenie robotników w Bory ławiu 

'\'; ' czerwcu 1876 r. 1 przybył do Bory ławia mini ter rolnictwa 
w rządzie au triackim, br. A. fann feld, w celu zlu tro,\ania kopalń 
ropy naftowej. T owarzy zyli mu br. \\ ' łodzimierz Dziedu zy c ki, 
prezydent Bartmańsli, młody k iążę Włady law apit>ha, Władysław 
Zontak (ku~o:>tosz muzeum hr. Dzieduszyckiego) i Ilt·nryk W alt er 
(lo mi arz górnicz) ). 1 a d'' o re u o zekh' al i go już znaczniejsi "la !ci
cieli' kopahl. Po przedstawieniu tychżt>, w przygotowanych powo
za h pojechano natychmia t do Bory!'lawia. Od uworea aż 1lo 
knpahi i mia teczka wyległ rój niezliczony naftowej i wo kowej 
barwy mie zkańców Borysławia. Już z daleka można było do trzec 
ich ruchome lolumny, którymi pagórki kopalń były oh adzone. Przy 
w jeździe oczeliwali urzędnicy górniczy, inżynierowi , właściciele 

kopalń i znowu szpaler kilkoty ięczny brunatnych górników bory-
law kich. Kto zna Bory ław, to chaotyczne koczowi ko, z którym 

nawet pi rwotne kolonie kalifornijskie nic dadzą się porównać, 

1 Kronika. Drohobyc:;, 22 c::erti'Ca. "Dziennik Poł 8 ki" 1876 nr 145. (Fragmenty 
artykułu.) 
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m1 irrzy, że widok był nit'Z" ~ kł), bo zaprawdę, dru~iq~o takirgo 
Borysła11ia w Europir nie znajdziemy. 

CzębĆ kopalń Dingiera i spółki zwirdzona została najprzód.~' obec
ności ministra wyjechał z 87-sążniowego szybu górnik, którrg() 
widok sprawił na obecnych gościach sensację. Literalnie oblepiony 
h~ l rozmiękłym woskiem i naftą. Szyb ten jest najgłębszy w Bory
sławi u. "'lastępnie zwiedzono maSz) n) parowe, które doprowadzają 
po·wietrze do kopalń, topiarnię wosku Gri.inhauma i ~Ietzgrra, 

gdzir już objaśnienia dawał in~prktor górniczy miejscowy. Fried

herg. 
Niepojętymi wertepami i zaułkami wstąpił ministrr ua najwyż::;zy 

pagórek nasypowy, skąd był widok na cały Borysła". \V ątpimy, aby 
widok ten tak łatwo ustąpił z pamięci pana ministra i niechaj mu 
posłuży .ta do" ód. jaką opiek<! cirszył się kraj i jak ustawy były 
dozorowane. U podnóża mielizn). jak " prasie hydraulicznej, 
ści~nięty ohszar szałasów i bud z drsek. pomiędzy którymi zaledwit• 
tu i ówdzie ciasne zaułl .. i, na trzy stopy szerokie, dozwalały się 

dostrzec. Szatry te zbudo" ano od nowa na miejscu zeszłorocznego 
pożaru, w którym tylko Bo~u wiadomo, ile ofiar zginęło. A pod taką 
grozą jest Borysław codziennie - bez ratunku. Ostatnie obrr\1 anic 
chmur porobiło w drugiej połowie kopalń straszne spustoszrnia: 
domy, szatry poznoszonr, mnóstwo szybów zalanych zupełnie. 

Pan minister przez ro·wy, błota i wertepy z młodzieńczą ::;iL! 
docierał wszędzie piechotą, zadając mnóstwo jędrnych p) tui. 
alHaliśmy przekonania, że i górnictwo nie jest mu bynajmniej 

ohce, nie ukrywał też wrażenia, jakie na nim wyv;arł) kopalnie 
horysławskie. W kopalniach p. lanuszki, gdzie aż dwif' machiny 
pompują wodę z zalanych sz!hów, przeglądał f'Zczegiilowo m,tpę 

mu przedłożoną, oricntuj<!C się z łatwo<cią. 
Przejrzawszy co było można w tak krótkim czasie. po rozmó" icniu 

się powtórnym z główny mi "\da~cicielami o~wiadczyl, że jest jego 
najgorętszym życzeniem położenie tamy dotychczasowemu złu. 

\'\' tym celu jest już przygotowany projekt, który pozostając) tu 
komisarz górniczy, Henryk Waltrr, przedłoży właścicielom kopalń 

dla rozpatrzenia się w tymże i porohienia uwag. Jak się ten węzeł 
gordyjski rozwiąże, trudno orzec; niechaj przynajmniej przy drugich 
Borysławiach postawione będą rapery. 
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\V lipcu 1876 r. 1 " lJorvsla'~~kich kopalniach '\ ybuchł groźny 

JW.l.lr. Jak zeznają robotnicy. dozorca zbliżył ~ię z zep utą lampą 

górnicz<! do cebra nafty. która stała przy szybie '\ haraku !h\it'Żo 
wy doby ta i takową rozgarniał ręką. '\skute l czego '\ y doby" aj:!ey 
,.,j«: gtz zapalił ~;ię i ogień w mgnieniu oka ogarnął c<~ły haral. z ktlirc
go robotnicy wraz z dozorcą zalt>dwie uciec mogli. 

płomieniach tanęło kilkadzie. iąt baraków. Czerlt robotnicza 
tylko przc·mocą mogla być pędzona do ratunku. Zawdzięczyć należy 

je<lynie panu Janu ·zcc. który przybywszy ze wpni górnikami na 
pomoc - przez rozerwanie zeregu barak czyli ko~:>zar. jak tu nazy
wają - ochronił Borysła,\ od daleko większego z ni ·zczcnia. Jak 
dntychcza" skon latowano. z~inęło w !-.Z) bach rh\ óch górników, 
ktlirz.y do tPj chwili nie są jr.,zcz<' w·y<lohy ci. Pr<HHlopodnlmie 
zgint:ło wi cej ludzi. 

Tr,.;ydzie~Pi jt>den szy hó'\ wypaliło ~ię zupt>łniP. a dzie\\ ięć rozeb
rano. zkodę zacują na 40 do 60 000 zł n•tl. 

lle je ·zczt> potrzt•ha takich kata trof - jak prZf·d dwoma laty 
i ta wczoraj z.a? I gdy orocznie w Borysławiu tln ~Lu ludzi najmnit•j 
gini•·, ile setek jeszcze ma zginąć, aby swą męczeń ką ~miercią 

upr• ,i}i uporządkowanie stosunków górniczych? amowola. jaka 
tu panuje, lekceważenie w:"zelkich przepi. 6w nie mają nic rÓ,\Jll'go 
w Europie. Chociaż kopalnie borysławskie coraz więcej się rozsze
rzaja , rozwielmo:lona samowola drwi sobie z usiłowań ck pozytury 
inspt•kcji górniczej. 

t'hrąc mieć pojęcie o kopalniach bor) la'\ ·kich. wy:" ta'\ my ~obie 

pn . e~trzeń mają ą więcej jak pół mili obwodu. którą zaledwie <h\ie 
ulir1· w podłuż, a jedna '\ poprzek przecinają. zabudowaną zatrami 
z df' t'k i krytych gontem. jeden przy drugim i tworząryc h chaot) rzny 
lahirynt. v;· labiryncie tym roi się kilkotysieczna czerń. w największej 
ezęści zdemoralizowana, rozpita i rozhe~>twiona. nie licząc już 

<lrugiego roju tale o iadł1 • j rzl'szy hanillnj. ccj. Faltt·m je. t. Żl' 

jcźf'li incly widuurn jakie unika oka sprawiedliwości. dłuższy czas 
nieraz chronić ię mo:le w Boryslawiu. jak w lwzludnej nieprzdlytrj 
pu ·zf'zy. 

7d. minister Mannsfelrl miał przyjechać, u iłowano przez dwa 

1 No1ra lmtastrofa u• Bor_v.~lmriu. Drohobycz. 30 c:pnua. ,.Dzie-nnik Pol-ki" 
l R/6 nr l :>O. l Fragmt>nt~ .1 
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tygodnie co dzieli oczy zczać mały pagórek, z którrgo roztacza 
~<ię widok na cały Boryslaw. Robota ta okazała ~;ię brz lutecma, 
aż dopiero w końcu pilnować mu iało tego pagórka dniem i nocą 
dwóch policjantó'~ uzbrojonych w karabiny; a pomilłlo tego, nit• 
chcąc brnąć w niewonnym ludzkiej natury produkrit', po iłkować 
się trzeba było gimnastycznymi kokami. 

Czy po tra znej katastrofie pożaru nie powinna hyć ulrzym) ''a na 
tała straż ogniowa czuwająca dniem i nocą, aby w danym razie 

nie potrzeba było przemocą pędzać do ratunku uci1•kającej tłus7 Z) ? 
Jeżeli rocznic wydobywały się z łona ziemi w Bory ławiu miliony, 
czy na ten cel nie powinno się znaleźć fundu zu, dobrowolnego rzy 
przymusowego? Dlaczego już po pierw zej l~atastrofie władze 

górnicze nie wydały przepi u znie ienia baraków drewnianych 
i zbudowań murowanych, pokrytych blachą żelazną lub innym 
materiałem ogniotrwałym? Przypu 'ćmy natencza wypadek lu h 
ek plozję, to ucierpi jeden zyb, a reszta da się uratować. 

Kto ma na prowadzenie kopalń, winien mieć !rodki do zabezpir
czenia życia robotnika i mienia drugich, inaczej niech nie kopir. 
Władze górnicze ab olutnie winny zabronić, przynajmniej na mirj:;cu 
pogorzeliska, stawiania baraków z de rk i krytych gontem. 

Jak już powiedzieliśmy w pierwszej kore pondencji- Bory ław 
jest wyjątkiem chaosu i bezprawia w Europie, powinien więc też 

po ilkować się wyjątkowym prawem, chociażby doraźnym. Do 
Borysławia powinien raz do roku przyjeżdżać wyż zy urzędnik 
z wydziału górniczego, ale nic na dzień, dwa, lecz przynajmniej na 
rnie iąc, a odwiedziny takie popierałyby znacznie miłowania iu!-lp!·k
toratu. 

Handel 

Gdy ię dwóch chłopów targuje o jaki prz dmiot kupna, "ted. 
kupując), chcąc dobić targu, bierze dłoń przedająrcgo i W) mir
niwszy cenę żądanego przedmiotu przybija woją dłonią w dluń 

tamtego, mówiąc: "Bude, bude !" A gdy sprzedający nir zgodzi się 
na nią, kupujący odchodzi niby zagni wany, mówiąc: .,Id1y dur-
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11) j !'' Lecz uszedłsz) kilka kroków wrac-a znowu; ta ~a ma cena 
kilkakrotnic się powtarza. 

Podcza takiego jarmarku rozliczne na targowi ku odbywają się 

sceny przy świadkach. Jedną z charakt•·rystycznicjszych przrd ta
wiarny tu: 

Chłop kupuje na jarmarku od Żyda ubranie. Żyd spn:rdaje mu 
np. nowy kożuch pięknie wyszyty. Targują się i Żyd chce targu 
dobić. Chłop ma ochotę nabyć kożuch, wypytuje się o jego cenę 
ostateczną, a mimo to targuje je zcze, luho Żyd, puściwszy nirco, 
namawia do kupna: "Jw ane, no, berytr !" Pokazuje jego przymioty, 
uhra" ~zy się weń obraca się przed chłopem na wszystkie strony, hy 
t(•n '~idział, jaki piękny i nowy, i mocny, nareszcie sam w niego 
chłopa stroi. A gdy mtroił. odchodzi nieco, hy mu i~ z dala lepiej 
przy patrzyć i do kupna zachęcić, po c:~;ym kiwając głową, a spogl:!da
jąe w tronę chłopa i obracając się naokoło, udając zdziwienie, 
"\\Ola raz po raz: "A hdrż Jwan? Wże ny ma Jwana, ny ma, ny ma, 
ale no. a tylko je pan Jan, pan Jan! Caca ca cal" I przed oczy 
chłopa lustt•rko przy uwa, by ię chłop w nim ujrzał w całej okaza
łości: " o, podywytr sia !" 

Gdy jrdnak mimo pochwal oddawanych przez Żyda kożuchowi 

i panuJanowichłop się jeszcze ociąga z jt•go kupnem, Żyd dotknięty, 

niby znowu pana Jana degraduje na Jwana, lubo za odchodzącym 
woła je zcze, nie tracąc nadziei sprzedaży towaru: .. ~o wernyt sit•, 
panie Janie, panie Janie!" 

.. Żydzi rzadko grzeszą zhy tkiem odwabri 1• Wczoraj mieliśmy Lego 
clo,\ód na jednym z nich, który gwałtowną wiódł kłótnię z pewnym 
Ru!<inem sprzedającym drzewo. Gwałt i rwetes był nie do opi ania, 
a najgłośniej krzyczał Żyd, mimo że przeciwna strona była pokr:~;yw

dzona. Rusin spokojnir poprawiał upn:ąż na mierzynach, opędzając 
się od napaści flegmatycznym: "A szczo wy howoryte ?" Żyd, 

widząc że nic nic w kóra, plunął obyczajem zapożyczonym (bez 
procentu) od lowian w obie ręce, zatarł je, wznió ł groźnic na Ru-
ina i... chował je do kie zeni. "Zo tańte z Bobom"- było jedyną 

odpowiedzią na ten groźny argument i wózek Rusina potoczył się 

żwawym kłu em po wybojach Lwowa". 
1 "Gazeta Narodowa" 1872 nr 333. 
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Rękodzieło na Wystawie wiedeitSkiej w 1873 r. 1 

.. "N"ajbardziej zajmująca hędzic oczywiścif' wystawa !'ln•jów 
ludności galicyjskiej rozmaitych okolic, od niej też przegląd uasz 
dzisiejszy zaczniemy. Zajęło się tym prz<'dmiotcm kilku bogatych 
właścicieli ziemskich Galicji i każdy z nich przedstawił ludno~ć 

włościańską z rozległych swych majątków w różnych stronach kraj u 
położonych. Tym sposobem utworzył się obraz zupełny ( ?) strojów 
ludności galicyjskiej. Odznacza się tu z'das1.cza wystawa Wlutlzi
mierza hr. Dzieduszyckiego, złożona z kilkudziesięciu figur przed
stawiających tyleż odmiennych strojów, o której już dawniej. przy 
innej sposobności wzmiankę uczyniłem 2 • Zbiór to bardzo kosztowny 
i staranny, dokonany z wielką znajomością i zachowaniem właści
wości przywiązanych do każdej okolicy, '\ieku lub szczególniej;,zych 
obrzędów i uroczystości, które ludność każda obchodzić zwykła. 

Należy on do muzeum hr. Dzieduszyckiego, które ten miłośnik nauk 
przyrodniczych posiada we Lwowie, gdzie obok innych dzialó" 
z zakresu historii naturalnej, nadzwyczaj bogatych, znajduj!' ~ię 

także osobny dział etnograficzny3• 

Obok ubiorów pomieszczony jest na wysta" ie - ni1·zmiPrnie 
w swoim rodzaju ciekawy- zbiór tak zwanych pisanek, czyli jaj 
farbo,\anych w najrozmaitsze kolory i wzory. UŻ)"\anych do 01.1lohy 
święconego u włościan naszych podczas .;,\ iąt wielkanocnych. 
Kunszt ryso,\ania i farbowania tych jaj, grających ważną rolę 

wpośród święconego, stano'\ i osobny rodzaj sztuki. Najprzód ry:-uje 
się na jaju igłą lub drewienkiem w roztopionym wosku macza u) m 
co fantazja i zmysł estetyczny rysownika na my~! przyniesie: ptaki, 
ludzi i drzt>wa, postacie świętych i krajobrazy, najdziwacznit·j~:~ze 

zygzaki i araheski, wszystko to w nai'\ nie potwornych kształt ach. 
Tak oblepione rysunl.iem woskowym jajo zanurza się '\ ałunit• łub 

innym rozczynie, w któr) m zmaczane nabiera farby czerwuuej, 
żółtej, pomarańczowej luh sint>j. Po wyjęciu jaja z farhy :ttlzu:ra się 
wosk z jt>go powierzchni, a Żt> w mit>jscach, gdzie tenże się znajdował, 

1 W. Zawadzki Wystatl'a pou·szechna wiedeti&ka. Wiedeti, 23 taześnia 187.1 r. 

"KJosy" 1873 nr 431 "· 219. 
2 [W. Zawadzki Huculi. Szkic etnograficzny. "1\.Jo,)" 1872 nr 383 391; 1973 

nr 428 --431.] 
3 Zbiór ten po•lany także został w roku 1878 na Wystawę pary,;lcą. 
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farha ni1• mogła do~ięgnąć korupy jaja, pozostaj1· więc na tle koloro
wym biały ryi"unek. l oto mamy pi ankę-ozdobę ;wi~Itf'('Zrwj 

za~t~n\ y, dumę gospod) ni, rozkosz dzit•ci ''lo' cim1skich. \V zhiorz1•, 
ktiiry mamy przed ;;oh:!, ciekaw:! rZI'<'Z<! jl'-,t śledzić rozmaite motywy 
tego ni!'mowlęcego ry:;ownictwa, zdradzające pewien odmirnny, 
tradycyjnic ię powtarzający spo óh w różnych okolicach. 
Tuż ohok znajduje ię inna zn(iw grupa." ysta,\iona przez hr. Bor-

1.o,\ , kiego. przr<bta,\iająca ludność in n~ ch okolic Galicji. trój górala 
o wie l<· więcej jest malowniczy, niżli Podola ka; hardziej ohci~ły, '\ ięcej 
m\ydatnia postawę i lrpiej nadaje ię do rz!'~kości ruchów znamionują
c~ ch mir. zkańca okolic gór kich. zt•roki kapt'lusz, zawirszona przez 
plrcy gunia rozmaitego kroju" rdle okolicy. wzorzy ty, różnohan\ny 
haft na knltkim kożu-;zku i na koszuli. długi wło na ramiona !-pada
jący. toporek w ręku. wsz~ -,tko to razem zdobi i wyróżnia górala. 
~c wzorzy tym naszyciu i jaskraw~ ch kolorach lubują ~ię zczl'g61-
nit•j Huculi i l [ucułki. To t!'/. strojt• ich na Id<! do najpięknicjszyeh". 

Rf,"kodzieło na W}stawie krajowrj Wl' Lwowie w 1877 r. 1 

.,Pierwotne kształt) mis przed,.,tawiaj:! nam ' a'-Ó\\. \\ ojniiÓ\\ , 
Bial kamil'ri. [PrzedtilU\\ i aj<! one] "t•rletkt;. },t <In! to misę na Z) w a 
lud na \Iazuraeh donicą, a na Hw-i makutr:!. Forma t)chżl', jest lo 
"\\ pol t m i1• w:y..oko~ci ucięt) haniak, zakm1czony '\ ąskim '\)w róro
n~ n1 kołnit•rzl'm; a calość Iw z w szl'lkit•j ornanwnty 1..i i gla.r,ury. CZ) li 
polt<wy. 1\..omarno, Jaworów, .'ąlluwa \"'\ ivnia, Drohob)C" dają nam 
znowu protol)py ornamt'lll)ki i polt'W) jui; w trzech kolorach na 
białym t! t·, zit•ltm) m i hrunaln) m. H) :-u n t• l..: l1•j pol t'\\ y na biał) m t l t•, 

W) konali) jakh) pałrf'm maczan) m '~ farbit·. luh też jakimkoh,it•k 
pęczki1•m zwi~!za•wj "zczeciny. ma W) obrażać jakhy w it>llt'f' i gałęzi t• 
drzcw lub krzewów w zil'lon) m i brunatn~m kolorze. Brzl'żan), 

oka l, Poraż, L hm\ CI' przcdstawiają jeszczt• przeważnie na bialy m 
tle ozdohy, alt• jui; ujętt• w JH'\\n(' rq~ularnP formy, aralw~ki ząhko

want', 1..wiaty; podzielone na pola, zapo,\iadajl! wyłonienie ię 

harmonii i Lonów i hztałtów. L pór jedn.tk \\ tym kierunku i stało~ć 
"\\ zachcmaniu raz przyjętych '\ yohrażeń cluma bię i broni, jakby 
poza uit•zdoh) t l' go okopu, '\l' '\ sch<ulniej czę 'ci Czerwonej Ru i. 

1 (~) JT)storw krajoua. li. "D:tirnnik PoJ,J..i" 1877 nr 20i. (Fragmt'nty artykułu.] 
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Może być, ż•· nawały tatar~kir, spływające rzarnym ~zlakiem, 

ucinały wzrastający krzew rozwoju przcmy~łowegn. niszcząc takowy, 
ile razy zaczął na nowo wyrastać z sil m• go korzenia, a "ięc polot 
my~li i fantazji nie miał cza~u do rozwinięcia !'ię, tylko zlepiał na 
nowo zdruzgotane czerepy tradycji, jaką zapamiętał. 

Jednak na żyznej glebie hnirczości. wlanej przl'z Boga w ducha 
c:dowieka, powstają Wbród pól zniszczenia oazy, gdzie po~tęp znaj
duje przytułek, jak na przykład daje się to spostrzec w Kopcczyii
each, gdzie już mamy tło w dwóch kolorach pokryte białymi aralw~

kami, ujętymi w pewne formy. Ten postęp uwydatnia się szcz<'gólnit• 
w Sokalu i okolicy; jest on oparty na odrębnt'j wschodniej fantazji. 

Trudno jednak odgadnąć, jakie czynniki oddziałały, gdy cofniemy 
1-ię pod stoki wschodni<•j czę~ci Karpat, a nan•szcit• i w nie same się 
zagłębimy, jak to nam przt•dstawiają prześliczne wyroby z Kołomyi 

Kosowa 1• 

Chcąc u nas przemysł garncar::.ki podnit·~ć i rozwinąć, trzeba 
z największą skrupulatnością stosować się do przyjętych form 
odrębnych każdej wybitniejszej miejscowości, a nie narzucac J<'J 
pedantycznych, prawie zawsze kosmopolitycznej natury reguł. 

Taka nauka natrafiłaby nie tylko na trudny do złamania upór, ułP 
mogłaby ·wyrodzić karykaturalne dziwolągi. Gdy przeciwnie, jt•żeli 
w u zlachctnieniu kształtów będziemy ~ię trzymać pierwowzorów. 
jakie na miejscu znajdziemy, garncarstwo nasze wyróżniać .;i•; 
hędzie od innych i stworzy cenny, estetyczny charakter. 

Zanim opu'cimy domorosłe nasze garncarstwo i wyroby glinian<', 
które w ornamentyce posiłkują się już wyobrażl'niami ptaków, a po
tem biorąc wzory z kwiecistych pól. łąk i lasów zlewają się w końcu 
na zachodzie z napływ<'m zachodniej ornamentyki, przypatrzmy się 
wiernemu zabytkowi -chociaż już z epoki upadku- komfortu 
domow<'go naszych ojców. Tę ostatnią, a jcszczt• żywą tradycję 

zachowała nam stara, poczciwa rodzina sławetnych panów majstrów 
cechu garncarskiego w Sokalu, którzy zowią się Szóstopalcowic. 
Jest to ich nazwisko rodowe, z dziada pradziada. Wiekowi, byli 
i są garncarzami. Parniętają lepsze czasy i z rzewnym westchnicniem 
opowiadają chętnym, że w rodzie ich za lepszych czasów, ojcowie 
i dziadowie byli prawdziwymi artystami w tym zawodzie". 

1 [Dalszy fragment artykułu zob. wcz. I Rusi Karpackiej (DWOK T. 54)~. !!11 .] 
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ZWYCZAJE 

Wigilia. Boże Narodzenie 

[Zadwórze] 

W wilię jedzą pyrohy z kapustą, suszone śliwki. 
Na Boże Narodzenie przynoszą do cerkwi na półmisku pszenicę 

ozimą (oznakę śmierci i odrodzenia), mak (oznakę snu) i miód 
(oznakę słodyczy i łagodności). 

Kolędy 

3 

od Jaworowa 

r l r p j r t l J F r r ,. i J F F 
Bie - gla Ma- ry - ja bie-ill- cy, człek psze- ni - cę 

~· r lF F 
sle - ją - cy: 

F 
J. )1 l J J r 

Siej - te , człe - ku w l - mle mo - je, 

6' r F J. F lr 'JJ ~ 
bę-dziesz ju - tro zbie-rał swo -je, a - Ie- lu - ja. 

Biegła Maryja bieżący, 
człek pszenicę siejący: 

Siejże, człeku, w imie moje, 
będziesz jutro zbierał swoje, 
aleluja. 

1 lub: bo w zielony łozy 

10 - Ruś Czerwona 
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Bie - gla Ma-

t• ~ r or 
s te Ją - cy: 

be- dziesz Ju -
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4 

F l r ') r l l J 
IlJ - Ja bie-tą- cy, człek 

l l r r J. }! l J 
SiJ - że, czle- czku, w i-

}1 l o 1 OJ 
J 

tro zbie- rai swo-

Biegła Maryja bieżący, 
człek pszenicę siejący; 

ł l 
Je, 

Sijże, człeczku, w imnie moje, 
będziesz jutro zbierał swoje, 
ałeluja. 

Żydostwo się dowiedziało, 

za Maryją pospieszało; 

Ponagabóg, człeczku miły, 

cyś nie widział Panny Maryi? 
.<\leluja. 

Wtenczas Panna Maryja szla, 
jak się ta pszenica siała. 

Wracaj, bracie od tej błoni, 
już 1\:laryi nikto nie zdogoni, 
aleluja. 

Maryja się dowiedziała, 

w ciemnym lesie nocowała, 
z lodu wogień wykrzesała, 

Pana Jezusa ogrzewała, 
ałeluja. 

Z śniegu &wiece okręciła, 

na cały świat rozpuściła. 

r 
a 

Lulaj, lulaj ty mój mocny Boże, 
już majestat twój zielone łożet, 
ałeluja. 

-

[libioie] 

r r r 
psze- n t - r~ 

J j Jr l 
n1n1e mo- Je, 

J, )J r li 
Ie- lu -Ja. 

4. [Drugi zapis pieśni z mel., z lokalizacją: "Ode Lwowa (Prusy)", zachował si~ 

w tece 48/4 k. l.] 



63 

Cho -dtm11 

ł' F r 
[a l roć że nas sam Pan Je - zus wspo- mo 

J F l J. l F F 
a wspo-mo- te nas mi i !l Bóg, da 

Chodźmy bracia kolędować, ubodzy, 
[a] toć że na urn Pan Jezus wspomoże, 
n w pomoże nas miły Bóg, dalibóg. 

gdzie Tego porodziła, laryj a? 
A w żłobeczku na sianeczku, aleluja. 

gdzież Tego przekąpala, Maryja? 
Z morzam wodę przeczerpa ł a, 

swego syna przekąpnła, aleluja. 

A w co Tego powijała, Maryja? 
W pieluszeczki bie l usieńkie, aleluja. 

A któż ci tu za kumy był, Maryja ? 
Swięty Szczepan, święta Pelelija, aleluja. 

Jakieście mu imie dali, laryja? 
Jezus Chrystu naimieniowany, alelujn. 

6 

l !"J 
)l -

- te, 

J. ~ 
bóg. 

• [Lwów] 

4' t b n J r 1 O ~ ~ J ą 1 r i P rj. ; 
W cz11- s111m po- lu sro - l gru-sze-czka, al - Ie -lu- ja, 

t1 
r U F @l J S F F li 
Je - sus Chr!l- llllS sa• Pan Je - zus l Ma- ru - la . 

5. [Drugi zapi pie~ni z meJ., z lokalizacją : "Od Belza", zachował s ię w tece 
48/4 k. l.] 
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W czystym polu stoi gruszeczka, aleluja, 
Jezus Chrystus, sam pan Jezus i Maryja. 

A na tej gruszeczc~ złota różeczka, aleluja, 
Jezus Chrystus, sam pan Jezus i Maryja. 

A pod tą gruszeczką wdeptana steżeczka, aleluja, 
Jezus Chrystus, sam pan Jezus i Maryja. 

Gdzie my sie wzieli rajskie ptaszęta, aleluja, 
Jezus Chrystus, sam pan Jezus i Maryja. 

Strzęsły różeczki aż na zierruę, aleluja, 
Jezus Chrystus, sam pan Jezus i Maryja. 

Gdzie mi się wzięła greczna panna, aleluja, 
Jezus Chrystus, sam pan Jezus i Maryja. 

Pozbierała różeczki do fartm;zka, aleluja, 
Jezus Chrystus, sam pan Jezus Maryja. 

Poniesla ona aż do zołotniczka, aleluja, 
Jezus Chrystus, sam pan Jezus i Maryja. 

l'la ci, zlotniczku, drogi rzemieśniczku, aleluja, 
Jezus Chrystu•, sam pan Jezus i Maryja. 

Wyłejże mi złocisty kielich, aleluja, 
Jezus Chrystus, sam pan Jezus i Maryja. 

Co z kielicha zejdzie, na łyżeczkę będzie, aleluja, 
Jezus Chrystu~, sam pan Jezus i Maryja. 

Co z łyżeczki zbędzie, na patynę będzie, aleluja, 
Jezus Chry~tus, sam pan Jezus Maryja. 

Poniesla ona pro,to do kościoła, aleluja, 
Jezus Chrystu•, sam pan Jezus i Maryja. 

Ji sie samy drzwi otworzyły, aleluja, 
Jezus Chrystu-, sam pan Jezus i Maryja. 

Ij sie samy §";ece zaś";eciły, alełuja, 

Jezus ChryHn•, sam pan Jezus i ~Iaryja. 
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Ij ie . amy dzwony zadzwonili, aleluja, 
Jezu Chry tu•, om pan Jezu i laryja. 

lj ie •amy trzy m""Y wi\'tyeb pra'\\;li1, aleluja, 
Jezu~ Cbry,.tu,, 'am pan Jezu, i Maryja. 

Ij sic w zy•cy 'wi~ci pokłonili, aleluja, 
Jezus Cbrystu•, •am pan Jezu' i :\laryja. 

Potem winszuje się (gadając): 

7 

Była ja w ko-iciele, widzia ł a we-ele, 
gdzie panna laryja Jezu a porodziła, 
w pie ł u zk.i powyla. 

moj miły panie, pro,zę cię na śniadanie, 
kaplon pieczony, ryba smażona, 
Jezu• Cbrystu pochwalony. 

liczna lilija " ogrodzie przyl.wita, 
panna )faryja z J<izefem ,;ę wita. 
Witajże Paui na to .:niadauie, 
Lt:dzie T) LJ...a z miodt>m, nit> umorzy głodem, 
obarzanków kupa i kołaczy '-ztuka. 
Pan Jezu maluśki pogubił pieJu,zki, 
a ja za nim chodzim, pielu•zl.i znachodzim . 
.\ wy, moi pań•two, mile to przyjmujcie, 
a mnie za oracyję J...olęd~ darujcie. 

8 
[Ubinie] 

W tt'j ko-lę-dzie, kto tam bę-dzie, ku-zden sie u - c1e- szy, 

J 
kto co ko-mu ma da - ro wać, mech się prę-dko sp i e - ny, 

:j:f 
~ 11: r J :11 

dać da- r11 z tej rn1a - ry dla Pa - na na - ze - go. 

8. [Podohny tekH opubłiko" al Kol beri( w Hazotc!zu cz. III (DWOK T. 26) 
nr 13 15. rkp. t. 5 i 6 niewypełnione.] 

1 prawik - odprawiały 
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\V tej kol~dzie, kto tam będzie, 
kuzden sie ucieszy, 
kto ~o komu ma darować, 
niech się prędko spieszy, 
dać dary z tej miary 
dla Pana na~zego. 

9 
[Ubiniej 

Cho- dzi - li se wił - ki, lam so - bie mo - wi - li : ,- ~ r P p 1 p p ~ p 1 oe n ~ 51 w w il 
Cbo-dtm11,bra- cle, po ko-lę-dzie, gdz1e wie-prza za - bi - li. 

Kolęda 

Chodzili se wilki, 
tam sobie mowili: 
Chodźmy, bracie, po kolędzie', 
gdzie wieprza zabili. 

Jeden zabił wieprza, 
bo mu było nie trza, 
kolędniki-jak się zbiegli, 
całego mu zjedli. 

Jedli oni, jedli, 
tak sobie mo"oili: 
Uciekajmy po jednemu, 
żeby nas nie bili. 

Jak się jeden został, 
dobrzeż on tam dostał! 
Jak się kija domacał, 
dobrzeżon tam obracał! 

Jak się stamtąd wyrwał, 

sam do siebie gadał: 
Oj, będęż ja tę kolędę 

każdemu powiadał. 

lO 
Lwów 

9. [Podobną pieśń opublikował Kolberg w Tarnowskiem-Rzeszowskiem (DWOK 
T. 48) nr 2.] 

10. [Rkp. terenowy O. Kolberga z miejscowości Ubinie; odmienną prowenien· 
cję dopisał Kolberg później. Czystopis pieśni zachował się w tece 11/1176/16 k. 5. 
Tekst nie zgadza się z melodią, która jest o kilka tekstów za długa. Przypuszczał· 

nie Kolberg błędnie zanotował melodię, wydłużając ją niepotrzebnie w następniku, 

lub też opwcil fragment tekstu, np. w postaci jakiego~ asemantycznego refrenu.] 
1 łub : zakradli się do komory 
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,. Ji ' ' l 

'* ,. g J l p ~ 

p j l fi p 
l :Oj, wy•zed arendarz :l, 
ta ua ohorę rano 
l :i za•tal z koziny :l 
l :tylko jrclno kolano :l. 
l :Przy•zt-d do chalupy :l. 
<.iad obi koniec tola, 
tak 'il.' zafra owal, 

p 

p 

aż m•• ('it-l..n.ie pot z czoła. 

Żona-ż moja, żono, 
powiem ci ja nowinę: 
zjedli uam wilcy 
t~ o tatnią kozinę. 

p 

l p 

l 

p 

bi! J l !? 

p l o FJ l 
lężu-ż mój, lll\'~u. 

nie daruj-że im te~o . 

idż-że na karg\' 

p 

j 

do wilka naj-tar"r~o. 

Przy•zed-że on. przy•zt•d, 
do zielonrj d\' hi n~, 
oni <.e gadaj.l: 
'ly tego czlt-czka zjim). 

Jak on to u.lpzal, 
bardzo sie tego uląk, 
aż przed Panem Bogil.'m 
na kolana ukląk. 

Przy zed on do domu, 
wzioł na żonę fukać: 

Oj, idź-że sama 
tego be tyh• •zukać ! 

ll 

p 

)l li 

[Zadwórze] 

l p p p l p J l f l l 
sole - hy, mo - ró- zy. SI a - w a 

OJ ho- r~ bo - r~ 

' 
p F l p p p l (21 p l p p p l f' ;;;J 
J - SSJJ nasz my- ly Bo te ne -be na S !J . 

11 

Oj, hor~, hor~ nit-h1y morlozy. 
ława J•:y, na z myły !łoże na nebe y . 

• \ po dołyni w•e bili wiwci. 
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Sława J~•y, na<z myły Boże na nehc•y. 
u e u 

Oj, pa e-ż bo ich grecznyj panyczok. 
Sława J•<y, na-~ myły Boże na n hc•y 
Tr) mn tre trubci ja u li"yj ruci. 

law ,1 J "Y, na•z myły Boże na nebc•y 
Oj, jaJ.. zahraji na r~h~h~jut, 
pi d ut holo•y " term1yi li>y. 
Oj, jaJ.. zahraji na midynn~ju•, 

pidnt hoło'y w czys~yl ~~ole. 

Oj, jak zahraji na zolotoju•, 
pidut holo•y popid nebesy. 
Jmu nebe<a otworyly •i, 
jmu w<i s w i ty• pokłonyly ,i. 

e u 
Suwaj mene zdorou, greczny panyczok, 

u 
nc •am z ~oboju, z witcem, z matkoju, 
z '1\Sioju cz~ ladkoju. 

12 
[Zadmóru) 

szlo, ~zło czer - n!J - czen - er, 'i ft,Jd p !(litfl' lip P Q" p F 
n - Ie a Ie lu - Ja, oj j szlo, J szlo 

'; J; ~a,w ~~J~ fpJ a,,w 1 
lr{l mo - lo - den - krch, Hos- po-d!J, sla - wa l~ 

• Oj, j,z!o, j•zlo tr) •·zernyczenci,• ale alełuja, 
oj, j•zlo, j•zło try mołodt'nl..ich, Ho•pody, s ława t<'hi. 

Oj, jdna ji-:tła, '"i tyj chrest ne•la, ale ałełuja, 
a dnrhaja •zła, św iczyczku ue, la, Ho,pody, . lawa lt'bi. 

12. [W rkp. Kolberg pierwotnie zapi,ał melodi~ w t. l i 2 w po.,tat'i r.ztcrt><·h 
takt'."' o metrum 2 ~ . prz czym o•tatnia nuta miała warto~ć pólnuty. 
l'<iźnif'j nakre'lił nad tymi taktami Inki i napi•ał 3 t Podohnif' rozwiązano ,,. 
edycji t. 5 i 6, mimo, że w rlp. brak analogic:.mych adnotacji holbcrga .) 

u u u. 
1 (na rohohoju, zam. na roho•t•oja na ro"u) 
2 [na m1dynn~ja na trąbie miedzianej) 
• [na ~~~~~iu- na złotej trąbie) 
• [~t·&i &rei l;. - wszy~cy 'wifci] 
• (c=ernyczerici- zakormice] 
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\ tretaja jo-Lia, k~ruhwu 1 ne•ła, ale ałeluja, 
a tretaja •zła, '"iczyrzku ne la, Hn•pody, •ława tebi. 

\ zd) hau i.e ich tam myły i llo•poul, ule ałeluja, 
• oj, i de wy jdete, try rzt"rnycuru·i ~ 

'[y jdemy z Rymu do Jaro lawu, alt" alełujd. 

Oj, •zczo ży,l~ tam, try C:tl'rll)TUnci wydały'! 
Oj, tam . i tiLo z du,zeju bylo2, ale a leluja. 

a ~zno ty tiło tak rano jiło ? 
Y l< e 

Bude•z ty tilo w ohny horyło, ale alełnja. 

Bud~>z ty dn za molikil pyła, 
ua 'zczo~ tak rano chtila. 

13 

)1 ) J l r r l p ~ p p l F 

[Zadwórze] 

r 
Z ram-1~) srro- O!J (;llj - ka z,e - Ie - nr się rra - wka, 

$11: p 
ram 

' J 
z gar 

p p p l p ~ ~ ~ 
1. ~ l ~ , ) 

pa - sre - rze pa - ś l r U'O - l !J. je - dlr 

J F 
l 2. ~ 

=li~ ooJ ~ ! p l j 
ka. je - d li ka - szę z gar -

l tamtej •trony gajl...a zieleni ·i~ trawka, 
l :tam pa,terze paqi woły, jedli ka·7.~ z garka: l· 
Anioł ię im pokazał i tuk im powiedział, 
l :ze 'i~ Chry .. tus Pan narodził, aby każden wiedział: l· 

koro nie pójdziecie, "iell...ie cuda macie, 
l :w zptkie f!;arki potłuczemy, co na piecu macie: l· 
Jeszcze ię na tern nie btanie pojdzirrny do tajnie, 
!:które konie ą naj lep zr, to b~dziemy brali:!. 

To będziemy brali, będziemy jcch.tli, 
l :ale ale, mbj '1ichale, pojedziem · dalij: l· 

J ' ka - s z~ 

J l 
ka. 

13. l~ rl...p. O. Kol ber!( a h rak t. 9 i l O; zrrknn trunwano jl' na pod•tawie 
zna koi" repet -rji i 7api u "ariantOWt"f!;O ,. t. 7 i !l.l 

1 koruhrt·u d10rąl!ie" 

• bJIO hiln 
• [. molihi •mol\'[ 
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rm.ka, do kolędy 
14 

15 
[Zadwórse) 

' t l 
j p p j u l p p j p r 

Na- ro - dze - nie Pa - na , dziś dzieó we- s o ly , 

' l 
) p p F er l p p j p r 

wy - śpi- wuj -my ch w a - l ę Bo - g u, i e j o - ny. 

' 11: p p P f? p c:t p p l p p p p l li) ; l 

' 
Ra-dość lu- dli wszę-dz i e lo jesl, a-nio ł bu -dd przy do- li- nie 

l j p 
pa - sle - rze, 

p F 
p l p p j 

co pa - t l pod bo- rem 

Narodzenie Pana, dzi ' dzień wesoły , 

wyśpi"'Ujmy chwalę Bogu, że jony'. 
Rado ś ć ludzi w,zędzie to je•t •, 
anioł budzi przy dolinie 
pasterze, co pa ~ Ii pod borem woły. 

Wypada w~ród nocy ogień w obłoku, 
dumają pa,terze w takim widoku. 
Każden pyta, co , ię dzieje, 
czy nie świta, czy nie dnieje, 
skąd ta łona bije tak milo w oko. 

p r 
WO - ly. 

:li 

14. [Pod melodią w rkp. fragment tekstu Ekre'lony przez Kolberga : "z tamtej 

strony ... w karty grasz".] 
15. [W rkp. brak t. 3 i 4; w t. 2 je. t znak repetycji.] 

1 [że jony, zam. żywioły] 
• [lo je!l, zam. słynie] 
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Ludzie ~lo• anit>l-~ i u•ly 'Z<' h, 
zara:.: do Betlejem '"zy.tkie bieżeli. 
Tam witali w żłobie pana, 
pokl~kali na kolana 
i oddali dary, co z obą wzi~li. 

Teraz na przemiany w-zpry krzyknęli: 
żyj, Jezu malu~ki, na Ś\\iat wydany. 

iech ci. Panie, na za [chwała] 
nie ustanie "iecznotn' al a, 
żyj, żyj Zbawicielu, na 'wiat wydany. 

16 

Po- ma - ga - bóg. p -n fe go- s po- da - rzu, do 

ł [Lwów] fl r 1 
cle - bfe 

F l F J l 
[ ... ] 

Pomagabóg, pani goopodarzu, do ciebie [ ... ] 

17 

r9 - [BarySI) 

l r ~ l r r l F ~ J ul J u 
Oj, w cz11- s 111m po- Ie piu - io - u ok o - re. 

J n J r.\ ~ 
1r ~ l ~ J o r l J r?S 

hoj, daj Bo - że Oj W CZ!I-SI!Im po- Ie 

r u u l J J l J n J 
M11 - ko - ł aj o - re, oj, daj Bo 

I:Oj, w czy tym pole płużoczok 1 ore, hoj daj Boże:!. 
l :I (w)ore plnżok, i am pohonycz, oj, daj Boże:!. 

F' 
że. 

l :Oj, bo ja jdu wodyciu pyty, oj, daj Boże: l· 
l :J-a w t~j kernycy Ilo pod 8ie kupaii, hoj, daj Boże:!. 

p l 

11 

17. [W rkp. j . t rozbieżno'ć w tek.'cie pod melodią i w zapi ie kolumnowym, 

J..tórą utrzymano.] 

l (w powtórzeniu: Myl..ołaj] 
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l :Kupajnczy •i t>, •rereczyly •i e, oj, daj Boże :J. 
J:Oj, Petro !...aże, >zczo nebo bil.ze', oj, daj Boże:J. 

J:A IIospod każe, zczo zetnl·a bil•za, oj, daj Boże:J. 
J:Oj, PC"tre, Petre, ne pereczmo •if', oj, daj Boże:J. 
J :Oj, uln~timo szowkowy •znurok, oj, daj Boże: J. 
J: I zmeryjemo nebo i umJu, oj, daj Boże: J. 
J ::'\ebo men•ze, w'iu~a riw nt>ńkit", oj, daj Bożf': J. 
J: \. Zt"mla bil•za hory, dolyuy, oj, daj Boże: J. 
l: Oj, daj że ty, Boże, un d wir szczestienko, oj, daj Bożl': J. 
l ::\a chudobońlu, na rohowuju, oj, daj Boże:J. 

J: a cze ladońku , na prepy•znuju, oj, daj Boże :J. 

l :Daj że ty, Boże, czoho nć maje•z, oj, daj Boże :J. 

J:Czoho siew Bohn dobroho Ż)~dajt>sz, oj, daj Boże:J. 
J:Oj, za tom słowom buwaj my zdorow, oj, daj Boże:J. 

18 
f':\ [Baryn l 

t 11 U r fJ l f ,J :li J i::) l F r l F2
P f 

No - wa - ja ra- dlst' śwl- tu sle zje - W!l la, 

$ •11= U F F l tr J •11 F f] l F 4zJ l Jjjł r i 
de cz11 -s ta pan - na s~- n11 po-ro d u h 

J: -owaja radi t':J 'witu sil' zjawyla, 
J :de czy,ta panna: J ')na porodyla. 

j :A w \\ enl'jcwym': j "!i Li bardzo rano, 
J :wytajlf' pana: J pa•tl'rom lazano. 

l: \'\ ytaly j«>ltO: J mf'rlą i zlotom, 
l :a w zieły za płatu: J nf'h«>•nu za to. 

l:\ Jo,t'f >tary: J :\laryju •pojmujc, 
J :uże do llajt'plu':J z (.hry•tem w>timpuje. 

l:\ Ilerod 'tary:J bardzo za•mUl)" ['ie), 
J :na z Boh predwic.~:ny: J z panny narody w te. 

18. [W rkp. powtórzenie dwu piem,zych tal..tów je t rozpi. ane. Zamiił't 

tego wpro,~adzono znak repetycji w t. 2 analogiczrtie do t. 6 i 7.) 

1 [bils:e- "ięl..sze) 

• w Betll'jem 
• Ilaj«>ptu- E~iptu 
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19 
Kolęda na Boże Narodzenie Baryaz 

& g l p p l5f F l P P Ul it jl1 p J l J ' 
Tom na ho - roń - ci dwt za- zu - leń - et w jecz-me - "!l· 

lre- ra Ha - nu - si (a) pry do - 1!1 - noń - ci len be - re. 

Tam na horońci d~ · i zazuleńci w jeczmeny, 
a treta Ilanusi(a) pA. dolynońci len bere. 

• e m 
Zriwnaj że, Boże, bory, dolyny riwneńko. 
Oj, czy rit';;nt'ńko, czy ne rimne1iko, ne dbaju, 
ja swobo bateńka po bolosoczku piznaju. 

Tam na borońci dwi zazuleńci w jeczmeny, 
a treta Hanu•i(a) pry dolynońci len bere. 

e m 
Zriwnaj że, Boże, bory, dolyny riwneńko. 
Oj, cy ri1;;neńko, cy ne rimneńko, ne dbaju, 
ja swoju matt'ńku po bolo•oczku piznaju. 

Tam na horońci dwi zazuleńci w jeczmeny, 
a treta Ilanusi(a) pry dolynońci len bere. 
Zriwnaj że, Boże, hory, dolyny ri:ne1iko. 
Oj, cy ri;_neńko, cy ne rimneńko, ne dbaju, 
ja swoju sestrońku po hoJosoczku piznaju. 

20 
Młodej wdowie 

Rano w nedilu zełene wyno sadżene, 
a w neji 
stratyly liteńko hrecznyji molodci 
za neji. 
Pryjszłyż do neji troji hostt>ńky, 
a w neji 
poprynosyly kra4ni podarki 
do neji. 

19. [Zwr. 2 i 3 rozwinięto na pod!>lawie uwagi Kolberga umieszczonej po pierw
szej zwrotce: "Potem: swoji mateńki, sestrońki itd.". Spójnik "a" na początku 
drugiego wiersza w pierwszej zwr. opuszczono pod melodią, gdyż brak dla niego 
nuty.] 

20. Ż. Pauli Pieśni ludu ruskiego w Galicji T. l Lwów 1839 s. 6. [Lokalizacja 
geograficzna pieśni oznaczona przez Kolberga.] 
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Szczoż myni bude za perejemeć 
wid neji? 
Oj, tobi bude zolotyj persteń 
u neji. 
Szczoż myni bude za perejemeć 
wid neji? 
Oj, tobi bude kowanyj pojas 
u neji. 
Szczoż myni bude za perejemeć 
wid neji? 
Oj, tobi bude sama moloda 
wid neji. 

21 
Kolęda polska 

Oj, hula, hula krutaja hora, 
szczo ne wrodyla szowkowa trawa, 
tilki wrodyło zelene wyno. 
Krasnaja panna wyna sterehła, 
wyna sterehła, kripko zasnuła. 
Jak nałetiły rajsk.ii ptaszeczki, 
obdziobały zełene wyno, 
taj probudyły krasnuju pannu. 
Oj, skoroż wona teje uczuła, 
swoim rukawcem na ich machnuła: 
Oj, szuhy, w łuhy, rajsk.ii ptaszki! 
A myni wyna sarnij nadobno: 
brata żenyty, sestru dawaty, 
sama moloda zaruczenaja! 

22 

Ta czomu ty, diwczyno, hulaty ne-jdesz? 
Oj, jakże myni hulaty pijty, 
szczo moi bratik.i z wijska pryjichały, 
prywezly myni try podaroczky: 
perszy podarok - zolotyj persteń, 
druhy podarok- zelenaja suknia, 
trety podarok -perłowa nytka. 
Zoloty persteń- jak ohoń sjaje', 

21. Ż. Pauli op. cit. T. l s. 6-7. [Nazwanie tej kolędy polską przez Ż. Paulego 
nie uzasadnione.] 

22. Ż. Pauli op. cit. T. l s. 10-ll. 
1 [sjaje, zam. sijaje- błyszczy] 
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zelenaja suknia - ślid zaruitaje, 
perlowa nytka - holowku obwiazuje 

Buwaj zdorowa z halkom, z matirju 
i z mylym Bohom, i zo wsim rodom, 
Jsusom Chrystom, światyrn Rożestwom. 

23 

A deż ty buwaw, worobijeńku -w nedilu, 
w nedilu rano jasne soneńko schodyło? 

Oj, buwaw-że ja na zahireńku- w nedilu! 
A szczoż ty wydaw, worobijeńku -w nedilu? 

Oj, wydaw-że ja tanok diwoczok. 
Oj, jest hde krasza taj "id naszoji? 
Ne ma kraszoji, taj wid naszoji, 
w tanoczku chodyt, pered im wodyt. 

Nadijszow wid nij tatunio jej i: 
Oj, czas by, douio, do domu ity. 
Lesz tanku dijdu, do domu pidu. 
Tanoczku dijszła, druhoju piszla. 

Nadijszła wid nij mateńka jeji: 
Oj, czas, doneńko, do domu ity. 
Łesz tanku dijdu, do domu pidu. 
Do domu ne jszla, druhoju piszla. 

Nadijszła wid nij sestrycia jeji: 
Oj, czas, sestryce, do domu ity. 
Lesz tanku dijdu, do domu pidu. 
Do domu ne jszła, druhoju piszła. 

l\adijszow wid nij myleńki jej i: 
Oj, czas, myleńka, do domu ity. 
Lesz tanku dijdu, do domu pidu. 
Tanoczku dijszła, do domu piszła. 

24 

llietiw sokol iz ułyci w dwor; 
oj, siw że win na okonoczku, 
kwatyroczku odczyniaje, 
u switłyczku zahladaje. 
Szcze switłyczka ne metena, 
szcze Maryseńka ne czesana. 

23. Ż. Pauli op. cit. T. l s. 11. 
24. Ż. Pauli op. cit. T. l s. 12-13. 
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l\e czesałaś, ne wmywała~, 
na hateńka rozhniwałaś; 

sukniu poszyły- pokorotyły 1 , 

czerewyczky zszyły - ta pomaly!y•. 

25 

Oj, wi Lwowi, ta na rynoczku, 
ta na żowtim 3 pisoczku, 
tam diwoczka sad sa żal a; 
sad sażała - polywała, 

poływajuczy prymowlała: 

Rosty sadu! Wyszcze mene! 
Wyszcze mene, kraszcze mene! 
W tom sadu try korystol1ki: 
persza koryst' - to oriszeńki, 

druha koryst' - to wyszeńki, 
tretja koryst'- to jabłuczky. 
Oriszkamy - czeczowaty sia 1• 

wyszeńkamy - zabawlaty sia, 
jahluczkamy- pidkydaty sia. 

26 

Oj, w hori, w szoukowij trawi, 
a w tij trawońci stoit nameteć 5 , 

na tim namitci - zolotyj stolec, 
a na tim stilcy - możnyj panońko. 

Sydyt' że, sydyt', daleko wydyt', 
dwoma jableczky pidkydajuczy, 
troma horiszky ta cytajuczy; 
wycytau• konia ta z pid korola. 

A w toho konia - zolota hrywa, 
zolota hrywa, szoukowyj chwostyk, 
szoukowyj chwo•tyk, śribni kopyta. 

25. Z. Pauli op. cit. T. l s. 8. 
26. Ż. Pauli op. cit. T. l s. 8-9. 
1 [pokorotyly - skrócili] 

[pomalyly- zrobili za małe] 
o [w rkp.: żowtym] 
4 [czec.:owaty sia- grać w równe-nierówneJ 
• [11ameteć- namiot] 
• [uycytau- wywróżył] 
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Rysunek terenowy O. Kolberga 
(wóz gospodarski z Barysza; opis zob. na s. 50). 



27. Ż. Pauli o p. 

28. Ż. Pauli o p. 

29. z. Pnułr o p. 

.. ,, .. Bazylego 

11 H11 Czerwona 

7i 

Zolota hrY'>a kollit okryła, 
•zoakowyj ch,,o·t~k -'lid zamit.ljt• 
rihni kopyta kremiń łupajut; 

krc-nuii łupajut, cerkow mun1jut, 
murujut że ji z troma wcrcbom 1. 

Z troma "erchoma. z dwom.1 wikoncy: 
w odno "ikonre izchodyt •once, 
" druhr wikonce mi•icr~ zachorłyt. 

Oj, rano, rano piwny ~piwały, 
swiaty weczer! 
A iszcze rań~ze par10ńko w-tawa'', 
oj, daj, Boże! 
Panońko w·tawa"·· konyka idław, 

•wiaty wcczer! 
h.onyka ~idław i chortiw •kłykaw, 
oj rłaj. Hnż!' ~ 

28 

A 11 J•ana Jwana, ta na jeho dwori, 
•tojalo drewo tonkc, wy oke, 
tonke, wysoki', Jy,tom szyrokt>. 
l z toho drcwa cerkowka rubłena . 
.A w tij Ct>rkw i ~tojat try pre.toły: 
na pcr.zim pr!'•toli swiateje Hozd wo, 
na druhim pre tolr - owiaty W a yłyj, 
na tretim pre,toli- Jwan Kre tytel. 

wiateje Rozdwo- nam radost' pryne,ł•·, 
swiaty W a yl- nowy hod prynisl, 
Jwan Krestytel-woda pt>rekre<tyw. 

l•zo", perejszow mi,iać po nt>bn, 
la strityw ia mi iać z ja rtoju zoriju. 
Oj, zorja, zorja! De w Boba hula·~ 
De w Boba buła, de maje-z •taty? 
De maju staty? pana Jwana. 

cit. T. l ~. lO. 
cit. T. l s. 9. 
cit. T. l .. lO. 

od dnia l <tycznia podłul!: •t.ue!!;o kalendarza z. I'. 



30. Ż. Pau1i o p. 

31. Ż. Pau1i o p. 

32. Ż. Pau1i o p. 

78 

U pana Jwana, ta na jeho dwori, 
ta na jeho dwori, ta u jeho chati. 
A u jeho chati, ta dwi radosty: 
persza ja radost': syna żenyty, 
o druha rodost': doczku oddawaty. 

30 

A w seho pana skatja1 zasłana, 

a na sej skati try kubky stojat: 
w perszomu kubci - medok sołodok, 
a w druhim kubci - kripkeje pywo, 
u tretim kubci - zełene wyno. 
Zełene wyno - dla pana seho, 
kripkeje pywo - dla żynki jeho, 
medok solodok - dla jeho ditok. 

31 

Szczedry weczer, dobry wcczer, 
dobrym ludiom na weś weczer ! 
Cy doma, doma, pane hospodarju ? 
Oj, ja znaju, szczo win doma, 
sydyt' sobi konec stola, 
na nym szuba sobolowa, 
a na szubi pojasoczok, 
na pojasi kałytoczko, 
w kalytoczci sto czerwonych, 
siomu, tomu po czerwonomu, 
a nam ditkam po pyrożeczku! 
Bud' te zdorowi! 
Z bobatym weczerom ! 
Z Mełankoju !' 

Oj, iz za bory, za zełenoji, 

wychodyt że nam czorna chmarońka. 
Ale ne je to czorna chmarońka, 
ale no je to naperedoweć 3 , 

cit. T. l s. 12. 
cit. T. l s. 12. 
cit. T. l s. 7. 

1 [skatja - serweta, obrus] 
5w. 'Ielan.ii - 31 gntdnia 
[naperedoweć- przewodnik] 
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napcredoweć - kraRuyj molodeć. 
Zaperezau sie czornou ożynou, 
za tou ożynou ta try trubońky: 

persza trubońka - ta rohowaja, 
druha trubońka- ta zolotaj a, 
treta trubońka- ta żubrowaja. 
Ta jak zatrubyt ta w rohowoju, 
ta wraduje sie wsia zwir u poły. 
Ta jak zatrubyt ta w zolotoju, 
ta \1-Taduje sie wsia ryba w mory. 
Ta jak zatrubyt ta w żubrowoju, 
ta wraduje sie weś myr na zemly. 

33 

Oj, wyjduż ja na horu wysoku, 
ta zatrubiu w try rohy: 
ta zatrubiu w rih midynnyj, 
ta czuty my do rodyny; 
ta zatrubiu w rih zołotyj, 
ta czuty my do diwczyny, 
ta zatrubiu w rih żubrowyj, 
ta czuty my na weś świt , 

34 

[Gospodarzowi] 

Oj, w hori, w hori, a w nowym domi, oj, daj Doże! 
tam-że mi sluża' wse kucharoczki, 
wse kucharoczki, wse molodyi, 
ta wzyjszły sia w'ny do Preczystoi, 
do Preczystoi ta na irszczynie. 
Swiata Preczysta dytia wrodyła, 
dytia wrodyla, krasno powyła, 
krasno powyła, w juslech złożyła. 
Newirny Żydy jak sia diznały, 
jak sia diznały, d'Preczystyj iszły: 

Swiata Preczysta, deś diła Chrysta ? 
Wpustyła-m jeho u syne more. 

33. Ż . Pauli op. cit. T. l s. 8. 
34. J. l·. Golovackij Narodnyja pcs'ni Galickoj i Ugorskoj Rusi. C. II Moskva 

1878. Obrjad11_1ja pes'ni s. 26. [Mimo lokalizacji kołomyjskiej kolędę zamie~zcza się 

w niniej•zp•t zbiorze zgodnie z redakeją Kolberga.] 
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Newirny Żydy more zpywały 1 , 

more spywaly, Chrysta szukały. 

Oj, w hori, w hori, a w nowym domi. 
tam-że mi sluża' wse kucharoczki , 
w•e kucharoczki, wse molodyi, 
ta wzyjszly sia w'ny do PreczybtOi, 

e 
do Preczy~toi ta na irszczynie. 
Swiata Preczysta dytia \nodyla, 
dytia wrodyla, krasno powyla, 
krasno powyła, w jasłech złożyła. 

Newirny Żydy jak sia diznaly, 
jak sia diznaly, d'Preczystyj iszly : 
Swiata Preczysta, deś diła Chry~ta ? 
Pustyla-m jeho w temnyi lisy. 
:Newirny Żydy lisy rubaly, 
lisy rubaly, Chrysta szukały. 

Oj, w hori, w hori, a w nowym domi , 
tam-że m.i służa' wes kucharoczki . 
·wse kucharoczki, wse mołodyi, 
ta wzyjszly sia w'ny do Pr~czysto i . 

do Preczystoi ta na irszczynie. 
Swiata Preczysta dytia wrodyla, 
d.ytia wrodyła, krasno powyła, 
krasno powyła, w jasłech złożyła. 

Newirny Żydy jak sia diznaly, 
jak sin diznaly, d'Preczystyj iszły : 

Swiata Preczysta, deś diła Chrysta ? 
Schowala-m jeho a w bilyj kamiń. 
Newirny Żydy kamiń łupały, 

kamiń ]upały, Chrysta szukały. 

Oj, w hori, w hori, a w nowym domi, 
tam-że mi służa' wse kucharoczki, 
wse kucharoczki, wse mołodyi, 
ta wzyjszly ~ia w'ny do Pr~czy>toi, 
do Preczystoi ta na irszczynie. 
Swiata Preczysta dytia wrodyła, 
dytia wrodyła, krasno powyła, 
krasno powyła, w jasłech złożyła. 

Newirny Żydy jak sia diznaly, 
jak sin diznaly, d'Preczystyj i szły: 
Swiata Preczysta, dcś diła Chrysta '! 
A w że J sus Chrybtos na wy-okost~ . 

1 zp_vHaly- wypijali 

oj. ·ł•J H•»L-::o' 

oj, <łaj Boi/l'! 

oj, d .• j H<~t.e! 
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35 

Temuż 

Swiata Preczy!ita Chrysta wrodyla, 
raduj sia, raduj sia zemle ! 
Syn nam Eia Bo żyj narody". 
Chrysta wrodyła, krasno powyła, 
ta rozysłała po usich swiatych, 
po usich swiatych, po monastyrcch, 
Ełużby slużyty, imia sudyty, 
imia sudyty, naimenewaty, 
naimenewaty, jak imia daty. 
Służby służyły, imia sudyły. 
Imia sudyły swiatoho Pctra. 
Swiata Preczysta ne ulubyła, 
ne ulubyła, ue uchwalyła. 

Swiata Preczysta Chrysta wrodyła, 
raduj sia, raduj sia zemle ! 
Syn nam sia Bożyj narodyw. 
Chrysta wrodyła, krasno powyla, 
ta rozyslała po usich swiatych, 
po usich swiatych, po monastyrech, 
służby służyty, imia sudyty, 
imia sudyty, naimcncwaty, 
naimencwaty, jak imia daty. 
Służby służyły, imia sudyly. 
Jmia sudyły swiatoho Pawła. 
Swiata Preczysta ne ulubyła, 
ne ulubyla, ne uchwałyła. 

Swiata Preczysta Chryota wrodyla, 
raduj siu, raduj sia zemle ! 
Syn nam sia Bożyj narodyw. 
Chrysta wrodyła, krasno powyła, 
ta rozyołała po usich swiatych, 
po uoich swiatych, po monastyrech, 
'łużby służyty, imia sudyty, 
imia sudyty, naimenewaty, 
naimenewaty, jak imia daty. 
Służby służyły, imia sudyły. 
Jmia •udyly Jsusa Chrysta. 
Swiata Preczysta to-j ulubyla, 
oj, ulubyla, ta-j uchwałyla. 

35. J. F. Goło, a c kij o p. cit. "· 27. 
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36 

Temuż 

Oj, czerez wodu, ta-j czerez dunnj, oj, d..tj Bni:t", 
stojat mostońki kałynowyi, 

kalynowyi, pokoszczenyi, 
pokoszczenyi żukowynami 1• 

Oj, iszow nimi hospodareńko, 
taj zostriczaje dwa, try anheły: 
Naj Bih, pomaj-Bih, hospodareńku! 
Bodaj zdorowy, dwa, try anheły! 

Oj, de-ż ty idesz hospodareńku? 
Oj, ja-ż bo idu w raj dorożeńki. 
Werny-ż sia z nami, a z anhełalni, 
prawo-ż ti bude w raj dorożeńka. 

Oj, wzialy-ż jeho popid płeczeńka, 
ta-j ponesly ho w raj dorożeńki, 
ta-j prynesly-ż ho id kostiolowi, 
ta-j zanesły-ż ho ba-j do kostioła, 
pokłały jeho koneć prestoła. 

Oj, na prestoli horiat swiczeńki, 
poza swiczenki stojat czaszeńki 2 , 

poza czaszeńki sydiat anheły. 
Oj sydiat, sydiat, radońku radiat, 
radońku radiat subirneńkuju 3 , 

subirneńkuju, nedilneńkuju. 

Swiata Preczysta sloweczko zrekła: 
Oj , wy, anheły, wy Boży dity, 
berit na sebe cerkowny riczy, 
ta idyt do cerkwi służby służyty, 

bo uże piszły diaki dzwonyty! 

Komu najpersze? Bohu sw1atomu, 
a po Bohowi- Bożyj Matery, 
a po Matery- hospodarewi. 

36. J. F. Golovackij op. cil. s. 27-28. 
1 [pokoszc;:enyi żukoaynami- wyłożone drogimi kamieniami ] 

c;:as:ctiki - kielich) 
3 subirnetikujlL - ,oborną [katedralną] 
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37 

Temuż 

Cy doma, doma, ho podareńko, oj, Jaj Bou ! 
Oj, znajemo-i my, szczo je win doma. 
Oj, ydyt sobi po koneć stola, 
a koło neho •łużeńk.i jeho 
derżat szapoczk.i poza werszeczk.i: 
Pu zczaj nas, pane, w czy toje pole, 
w czy toje pole, nemirenojet, 
ta naj my jeho pomirjajemo, 
wirneńk.im płużkom ba-j pooremo, 
ta-j po ijemo jaru pszenyciu, 
jaru p zenyciu, w iaku pa znyciu. 

38 

Temuż 

(~tryj ~.. •• ) 

Harnyj ta pysznyj, pan ho podariu, oj daj Bui. ' 
Zhorda ty obi ba-j poczynajesz, 
syw)m konykom ba-j wyhr{lwajesz, 
konykom hrajesz, caria wyz:Yrajesz. 

koro-ż ho uzriw, ta-j meczem izwyw, 
po piła' konia, błyźko stremenia. 
Oj, car ne,virnyj krasno sia pro yt: 
Bite', pusty mia! Bite, zotny mia! 

it, ne puszczu tia, nit, ne zotnu tia, 
oj, powedu-ż tia a w rusku zemlu, 
a w ru kij zemli korola ne ma, 
na korołyciu ta-j na tołyciu. 

Oj, powedu-ż tia cząrnym pożarom; 

oj, czornyj pożar nyżki pidpaływ, 
•zczo-ż jemu z nyżok krow wy tupaje; 
kro" wystupaje, lid zatapaje. 

:n. J. l·. <.nlo,ackij op. cit. 28-29. 
:ł8. J. l. l,olovackij op. cit. s. 29. 

nrmirenoje - niemi(·rzonr 
- po pi/n -po polu, ,q•dJe; [por. przyp. na •· 84) 

Bit~ [" rlrnku: lf'itP] Bó~ riP 
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Oj, czornyj "oron h.1-j załolaje, 

la jeho kro w ci u ba-j popy w aj e. 
Bih mu posłuży,,, l,onyk -,in schopyw. 
uchopyw że ho po piła konia, 
po piła konia, blyźko ~tremenia. 

39 

Oj, na toloci, la na muraw ci, oj rant>J1ko! 
Tam koro! ruFkij korrykom hraje, 
korrykom braje, wij,ko zbyraje, 
truśkoho c aria w·, c w·yzyraje: 
Oj, wyjid ' , ")jid', ty tm·;kij cm·iu, 
na tu toloku, ta na murawu, 
pokaży elawu ty, turśkij ceriu! 
.Tak by ja ne znaw, wijśka ne zhyraw·. 

Oj, wse nasz panok korrykom hraje, 
ta jak to uzriw, ta-j meczem izwyw: 
Jak pa nok nasz tiaw, to Tur-caria •tiaw. 
Oj, wziaw-że jeho po pidli1 konia, 
a powiz jeho a w czesku zemlu, 
a w cze~kij zemli korola n e ma: 
Oj, ty panoczku, hospodareczku, 
a w cze~kij zemli korolcm bude~z. 

A wziaw-że jeho po pużarew·) ", 
czornyj pużareć no:i:eńki kole, 
nożeczki kole, wse pidbudżaje, 
ezczo elidy krowcia \n e za!~~' aj c, 
a czorny \I'Oron w•e zalitaje, 
a z elidiw kro w ci u '''e wypywaje. 
Oj. na•z pnnocz'ku. ho-podareczku. 

·10 

Temuż 

Oj, izyjszły try towaryszy, oj, daj Boże! 
Jedyn towarysz- jasne soniaczko, 
druhyj towarysz- •witlyj misiaczok, 
tretij towaryoz-ta dribnyj do•zczyk. 

~'J. J. F. (,olovackij op. cit. •· 30. 
40. J, F. Golonekij op. cit. •· 19. 

l po pidli ~ "·edle, " podle 
2 [puion · J< ~ Y pogorze)i,kul 
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'oniaczko kai.c: • e ma u n <l me n.,, 
jak-że ja zyjuu w ueuilu rano, 
obihriju1 ja bory i dołyuy, 
bory i dołyny, pola j duhrowy, 
pola j dubrowy, cerkwy i ko.tiol~. 

A misiać ka:lt•: 1 <~ ma nad me ue, 
jak-że ja zyjdu w wcczir pid pownio, 
o wiczu-ż bo ja hory i dolyny, 
bory i dołyny, pola i dubrowy, 
pola i dubrowy. ho,tiam doroby. 

\ do~zczyk każe· \, ma nad m!'ne, 
jak że ja zyjdu tr · razy w majn, 
rozwe elu-ż ja bory i dołyny, 
bory i dołyny, pola i dubrowy, 
pola i dubrowy, żyt.t, pszenycy, 
żyta, pszenycy, w•iaky pa•znyc~. 

Temuż 

Ta \\Że-ż do tehe w rik Bib prychodyt ", d l nz 
W rik Bib prycbodyt, try to,,·ary"zy. 

Perwyj towary•z - • ja,ne oniiikn, 
druhyj towary~z - ta bilyj mi•iać, 
tretyj towary•z - ta dribuyj dożuźyk. 

A szczo-ż nam recze perwyj tO\Htry•z, 
pen,·yj towary z, ja•nc onińko '! 

Oj, jak ja zyjdu razom z zoriami, 
ta wrnduje . i a wt"Ś mir ua zeomli. 

A zczo-ż nam reczc druhyj to\\ar)•Z, 
drubyj towary~z, ta bil 'j mi . iać? 

Oj, jak ja zyjdu temuoi uoczy, 
to wrnduje in we.: mir na zernli. 

ł l. J. F. (,nlovackij o p. cit. 

' obahrr]u - ogrzeję 

19 20. 
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A . zczo-ż nam recze tretyj towarysz, 
tretyj towarysz, driben dożdżyk? 
Oj, jak ja zyjdu razom z zoriami, 
ta wrnduje sia żyto, pszenycia, 
żyto i p•zenycia i w5iaka paszycia . 
.\ jak ja zyjdu mi iacia maja, 
to wrnduje sia weś mir na zemli. 

Temuż 

Cy domu, doma hospodareńko, oj, daj B<lu. 

hospodareńko ta W asyłeńko ? 
Każut slużeńki, szczo ne ma domu. 

A my znajemo, zczo je win doma, 
•ydyt-że sobi po koueć stola, 
po koneć stola, kraszcze sokola, 
a pila1 neho lużeńki jeho, 
derżat szapoczki ta-j za krysoczli. 
Win sobi sydyt, hroszyki liczyt, 
hroszyki Iiczyt na try stołyk.i. 

Pred nim kolaczy z jaroj pszenycy, 
pomeż kołaczy zołoty swiczy, 
pomeże swiczy ;lOłoty kubki. 

i 
zczo-ż my w tych kubkach? Zełene wyuo , 

zełene wyno roz zajnuło ,ja•, 
roz•zajuulo sia po tysowym stoli, 
po ty.owym •toli w hospodar.kim .iomi . 

13 

Temuż 

(/f U'fOh' kil' 

Czomu-ż tak ne ma, jak buło z dawna, 
Jak buło z dawna, a z perwowiczku, 

oj d oj, Bozc! 

a z penvowiczku, z perwopoczatku ? 

· ~2. J. l'. Golovackij o p. cit. 

•l:l. J. F. GoJo,ar.kij op. cil. s. 
1 pila - kole; (por. przyp. na 
1 (rn:.<:ajnulo siu - rozlało ~ię) 

20- 21. 
21. 

. 83-84) 
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Swiatam Nykołam pywo ne wariat, 
<wiatam Rodże,twam służby ne służat, 
swiatam Wodorszczam trijcy ne suczat1• 

Oj, brat na brata meczem rubaje, 
sestra sestrycy czary hotuje, 
oj, kum na kuma wse worohuje, 
>usid susida zbawłaje chliba, 
a dońka matir wse prokłynaje, 
a syn na witcia prawo tiahaje. 

Temuż 

Czomu-ż tak ne ma, jak buło dawno? Oj. d;~j lln1c! 

Swiatam Nykołam pywa ne wariat, 
•wiatam Rodżestwam służby ne służat, 
swiatam Wodorszczam swiczy ne suczat. 

Oj, bo wże dawno, jak prawdy ue ma, 
bo wże sia cary powojowały, 
a car na caria wijska zbyraje, 
a brat na brata meczom machaje, 
oj, bo syn witcia do prawa tiahne, 
dońka na matir hniw pidnymaje, 
oj, bo kum kuma zwodyt z rozuma, 
<usid susida zbawłaje chliba. 

45 

Temuż 

Oj, z dawnych dawen, a z perwowiku, oj d.1j, Unżt•, 

>itoit mi, stoit cerkowcia nowa, 
cerkowcia nowa pobudowana, 
pobudowana, z troma werszeczki, 
z troma werszeczki, z dwoma okoncy, 
z dwoma okoncy, z rajskimi dwercy, 
a koło nei steżeczka łt·żyt. 

41. .J. F. Golo, i.tckij o p. cil. s. 21-22. 
·l.'i. J. F. Golo\ ackij op. cit. s. 22. 
1 [trijcy, może zam. swiczy, por. tekst następnej kolędy; nc sur:''' 

czepiają. nie łączą] 

nil' przy~ 
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Nadyj,zlo-ż ncjn U\\a myoływcqki, 
ta-j wy,motriły dwa hołuhoczki, 
ta-j wziały w'ny hej pomiriaty, 
a ony wzialy d'nym promowlaty: 
Miriaj, pomiriaj, a w nas ne strilaj, 
oj, bo-ż my ne je dwa holubońki, 
ale-ż bo my je dwa anhełońki ! 

46 

Temuż 

(l.lr ('/•1\l .. t.;i(' / 

Cy spy,z, cy ne spysz hospodaret!ku '? Oj tła•, B'"''! 
Pidwedy-ż sobi swu hołowońku, 
zażży swiczeńku w prawu ruczeńku, 
ta pidy-ż sybi1 do komorońki, 
porachuj sobi swoju snmońku. 

Oj, czerwinczyki ba-j na dzwonońki, 
a talarońki ba-j na ryzoczki2, 

oj, a ruhłyki na obrazoczki, 
oj, a dudoczki ba-j na swiczeńki. 

Samy dzwonońki ba-j zadzwonyły, 
samy ryzoczki służbu slużyly, 

'amy ś obrazy powdotwarały 3 , 

samy sia swiczy pozażyhały, 
a w•i •in du•zy poradowały. 

47 

Temuż 

Czomu-ż tak ne ma, jak bulo dawno, oj, d j flnl:t· t 

Jak bulo dawno, a z perwowiku, 
koło Żydowe Chrysta muczyły, 
Chrysta muczyly, na muku brały, 
na ro~piatyjn hej rozpynały, 
klukow za rebra hej rozbywały, 
ternO\' yj winee na hołow klaly, 
hloho" y szpilki na ni h ty były. 

46 . .l. F. Goło~ ackij o p. cit. s. 22-23. 
17. J. F. Golovackij op. cit. s. 23-24. 

lsJbi, zam. sobi] 
[r\'zoczl.·i - •zaty obrzędowe) 

1 d){Jtrdottruraly - pootwierały) 
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~' ,ia1.e derewce ne lizło w tilcc: 
czerwywa iwa oj sohriszyła, 

J•u-a Chrysta krowciu pustyła. 
De krowcia ciane 1 - cerkowcia ~taru·. 

de pieczy wpały- prestoły stały, 

de ruki ''pały- tam s w i czy stały, 
de oczy wpaly - tam knyhy stały, 
de łyczka wpaly- obrazy stały, 
de zuby wpały - dzwonońka stały. 

Samy sia pre;;toly po:tastyłaly, 
•nmy sia swiczy pozażyhaly, 
•amy sia knihy pereczytały, 
sam2 sia obrazy pomalowały, 
samy sia dzwony peredzwonyły, 
samy sia służby peresłużyly, 

a wsi sia duszy paradowały, 
do pana Boha chwału dawały. 

Te:nuż 

( Złf)CLnw~li e > 

Po mo•tach, mo.tach, po zołoteńkich, oj. d rj Boże , 

oj, chodiat po nich wse koładnyki, 
wse koladrryki i W:ie bratczyki. 
\ w'e bratczyki staryi lude, 
a pert'jszła ich Bożaja Maty, 
ta poczała ich wypytowat) : 
Cy ue baczyly mojeho syna ? 
Oj, chot' baczyły, koły ne znały. 
Oj, mij synońko, hospodynońko, 

hospodynońko, dobrodijeńko. 

Oj, my-ż baczyły ta w monastyry, 
ta w monastyry kolo prestola, 
siużyt służbońku wse subornuju, 
wse subornuju, zazdorownuju, 
ta za zdorowie useho miru. 

·18. J. F. GoloYackij op. cit. s. 24. 
1 [cia11r kapnie] 

[sam. zam. •nmy] 
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Na nim ryzoczki hatlasowyi, 
na nim patrafyl' srybnyj, szowkowyj, 
a narakwyczkit haptowanyi, 
na nim pojasok żowtaja swicza, 
na nim szapoczka sobolewaja, 
na nim korona szczyro-złotaja. 

49 

Pożegnanie z gospodarzem 

Daj wam, Boże, doczeka ty, 
w szczastiu, w zdorowlu, 
wid Rizdwa do Nowoho-Roku, 

Zloczowelcie 

wid Nowoho-Roku do Bohojawlenia, 
wid Bobojawlenia do Woskresenia, 
wid Woskresenia do sto lit, 
doki pan Bih naznaczyw wik ! 

50 

( Zloczowolcie ) 

Temuż 

Oj, lastiwońka ta prylitaje, oj, daj Boże! 
hospodareńka ta probudżaje: 
Oj, ustań, ustań, hospodare1iku, 
pobudy swoju usiu czeladońku, 
ta piszły-że ich po oborońkach, 
cy sia 1..orowki ta postelyly? 
Ta piszły-że ich ta po stajenkach, 
cy sia kobyłki pożerebyly ? 
Ta piszly ich po nowych chliwciach , 
cy sia oweczki ta pokotyly? 
\ S/:!lll si pidy po pasiczeńkach, 
cy ty sia bczoly ta porojily, 
ta porojiły, poparajiły? 

49. J. F . Golovackij op. cil. s. 35. 
50 . .T. F. Golovackij op. cit. s. 32. 
1 [patrafvl- kapa, ornat] 
2 [narakrryc.::ki- mankiety w stroju liturgicznym] 
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51 
( Zloczowokie) 

Temuż 

A w czystym poli, błyźko doroby, oj, daj Boże, 
stojat namety biły, sziwkowy, 
a w tych nametach wse hromadowe, 
radońku radia t: Koby wradyly l 
Oj, ne sprawlajmo na żony szuby, 
na żony szuby, na doczki złoto, 
ale sprawlajmo midiany czowna, 
midiany czowna, sribnyi wesła, 
ta puskajmo sia kraja dunaja. 
Czujemo-ż my tam dobroho pana, 
dobroho pana, ta pana Petra, 
szczo płatyt dobre za zasłużeńku: 
oj, daje na rik po sto czerwonych, 
po konykowi, po wąronomu, 

l 

po żupanowi, po kytajeW1•t, 
po jasnyj str lei, po choroszyj diwci. 

52 
Stryjokic i Kolomyjokie 

Pożegnanie kolędników 

Hospodareńku, hospodynońku, 

wyjawy łyczko ta w okoniczko, 
a z okoniczka na podwireczko, 
ta podiakuj nam za koladoczku, 
o szczo-ż my tobi koladowały, 
koladowaly, dim1 zwesełyły. 

Jak sołowejczyk pry tuzi w łuzi, 

pry tuzi w łuzi, pry zełeneńkim, 
jak zazuleczka pry bukowynci, 
pry bukowynci, pry werchowynci, 
jak łastowoczka na podwireczku, 
na podwireczku, pry nowych sinech, 
tak ty, hazdyńka, w swoij sw itłonci ! 

Jak '(udwudiatat w wysznewym sadu, 
tak ty chudibka pry oboronci. 
Jak j~ry pczyłki pry pasiczenci, 
tak ty oweczki pry ko<ozaronci. 

51. J. F. Golovackij op. cit. s. 33. 
52. J. F. Golovackij op. cit. s. 36. 
1 dim - dom 
2 [wudwudiata - dudki (ptaszki)] 
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:>S. J. F. 
l boczku 
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z., kolnooczku - horiłki borLku 1• 

n jak ne boczku, to chot' kwartorzku . 
..\Tajete •yna, dejte-ż nam 'yra; 
a '~ły je doczka, i masła hrudoczka, 
'sły '"H-za łaska, bud e i ko" ba!>ka. 
Po";jaw wostik. do chaty pustit! 
Korotky swytki 2, studiń 3 u łytki. 

Oj, ne dywuj sia, 'zezo-m pomyływ ,;a, 
Ja pomyływ sia, bo-m oznobyw' sia, 
ne oznobyw sia, a trochy wpyw sin. 
dobre nam buło w tamtoho pana, 
szczo lipszc bude w pana Stepana. 

54 
Stryja1..it> i 1\..olom~j .. kr 

\ za sym słowom buwaj-że zdorow, 
buwaj-że zdorow, pan hospodariu, 
ne -am z sobojn, iz hazdyneju. 
h hazdynkoju, zo woew czeladkow, 
•z 'ynońkarni, iz doneńkarni, 
u z usim rodom, z krecznym obchodom! 
Daj-że ti, Boże, u polu możaj, 
w poli urożaj, a w humno zwożaj, 
a w humni chlibno, w obori wbijno•, 
'' domu we,iJno, na sławu wti•zno! 

55 
Stryjakie i J.i..1Jiomyj:-.kit· 

Wynszujemo ti sczastiom, zdorowiom, 
o;wiatym Rożeotwom, J susom Chrystom! 
Sesy swiateńka swiatkuj-że zdorow, 
a druhy swiata doczekaj zdorow! 
Pomoży, Boże, sy swiata skinczyty, 
w <rzaotiu, zdorowin druhych diżdaty. 

Golovackij Oj/. cit . s. 36. 
Golovackij up. cit. s. 37. 
Golovarkij op. cit. s. 37. 
beczkę 

2 swytki- surowy, [kaftaniki) 
3 studi1i zimno 

' [oznoby1~ sia zmarzłem) 

5 H bij no lmjno, [obficie dla uboju) 
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56 
Stryj•kie i Kołomyjoki c 

Buwaj-że zdorow, hospodareńku, 
daj-że ty1 , Boże w domu zdorowie, 
w domu zdorowiC' , na czeladoczku, 
na czeladoczku, na domowuju, 
taj na chudibku na rohowuju ! 
W domu zdorowie meże czeladku, 
meże czeladku, meże chudibku, 
na podwireńko, meże imineńko 2 • 

57 
( Stryjslde i Koł o m y jsk te) 

Gospodyni 

Oj, dołow, dołow na połonyni, 
sławen-jes, hej, sławen-jes 
nasz myłyj Boże, na w·ysokosty, sławen j t>;! 
Tam-że mi łeżyt dawno steżejka, 
oj, iszła mi niow Biżaja Maty, 
a stricza't jei switłe sonejko: 
Bih, pomahaj-Bih, Biżaja Maty! 
Boże daj zdorowia, świtłe sonejko! 
A ty, sonejko, wysoko switysz, 
wysoko switysz, daleko wydysz, 
cy-s ne wydiło mojoho syna? 
Nit ne wydiło, nit ne słychalo. 

Oj, piszła-ż ona dale steżejkow, 
oj, stricza't jei jasen misiaczok: 
Bih, pomahaj-Bih, Biżaja Maty! 
Boże daj zdorowia, jasen misiaczok! 
A ty, misiaczku, wysoko switysz, 
wysoko switysz, daleko wydysz, 
cy jes ne wydiw mojoho syna? 
Nit ja ne wydiw, nit ja ne słychaw. 

Oj, piszła-ż ona dale steżejkow, 
ta stricza't jei jasna zYrnyczka: 
Bih, pomahaj-Bih, Biżaja Maty! 
Bo ż t' daj zdorowia, jasna zyrnyczl..o ! 

5ó. J. F. Golovackij op. cit. ' 37. 
51. J. F. Golovackij op. cit. ' 38. 
1 ty - ci 
2 i1nineńko - imię , n1tetue 

12 - R uś Czerwon a 



A ty, zyrnycz1.o, W) ;,oko schodysz, 
wpoko ~chodysz, daleko wydysz, 
cy-s n e "ydiła mojoho syna ? 
Oj, ja "ydiła, oj ja s!) chała, 
oj, dołow, dołow na polonyni, 
tam o win Hoit. wesila stroit. 

58 
(Stryjskie i Kołomyj1kie > 

Tejże 

A zza toj hory, zza czornejkoi, 
zweniły, zweniły, 

czotyry woły w zoloti horily; 
za tyma wiwmy zolotyj płużok. 

Biżaja Maty nasinia1 kosyt', 
nasinia troje, ne jednakoje. 

Jedno nasinia - zełene wynce, 
druha na•inia -jara pszenyczka, 
trele nasinia- ładan 2 pachniaczyj. 

Jara p•zenyczka na Bożu służbu, 

zełene wynce na pryrzasczania, 
ładan pachninczyj do kadylnycy. 

59 
( Stryj.,ki€' i 1\:nłomyj .. ki c) 

Tejże 

A w Rymi , w Rymi, w Jermalymi , 
raduj sia , raduj sia, zemle! 
Syn na sia Bożyj narodyw ! 
Biżaja Maty w połozi leżyt, 

w polozi łeżyt, syna powywa't. 
Ej, powywaczojki s samoho zołota, 
a pełenoczl..i ta dżundżowyi '. 

:>8. J. F. Golovackij op. cit. • 39. 
59. J. F. Golovacl..ij op. ci!. 39 40. 
1 [nasinia - zasiewy] 
2 [ladan - kadzidło) 

3 pelrnoczl.i dżundżowyi - pieluchy [z "ęgierskiego płócienka) 
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Ej zyjszły »ia k nij ta W>l swiatyi, 
.taczały ony hadku hadaty, 
hadku hadaty, jak »yna zwaty. 
~aimenowały: Ni aj bude swiatyj l't'Lro! 
Biżaja Maty tak ne zlubyła, 
tak ne złubyła. ne dozwołyła. 
~aimenowały: Niaj bude s"iatyj Pa"ło ~ 

Biżaja Maty i tak ne zlubyla, 
i tak ne złubyła, ne dozwołyla. 
~aimenowały: Niaj bude sam mylyi Ho,po(l'! 
Biżaja Maty tak pohtbyła, 
tak polubyła, taj dozwołyła, 
hori ustała, podiakowała. 

Bud' Bobu jawno, a Indiom sławno! 

60 
( StryjsL.ie i Knlom'·J.,kie) 

Tejże 

Kolo na•zoho domu Biżaja rady:;t', 
daj, Boże. ej, daj Boże 
•czaąia, zdorowia w tym domi! 

Ej dwory meteny, stoły stełeny, 

a za tym stołom swiatyj Nykoła, 
holowojku schyływ, słezojku wronyw, 
a s toj słezojki jasna kernyczka, 
.t jasnoj kernyczki Boborodyczka 
ryzy biłyła, twerdo zasnuła. 

Pryj.zły do nei hostejki troi, 
hootejki troi, ne jednakii. 

Jeden hostejko -jasne 'onejko, 
druhij hostcjko - jasen miasiaczok, 
tretyj hostejko - ta droben dożdżyk. 

Sonejko hwaryt: Ne je nad mene; 
oj, jak ja zyjdu w nedilu rano, 
pooswiczaju cerkwy, kostioly, 
cerkwy, kostioły i w~i prestoły. 

60 . .T. F. Colonekij o p. rit. '· 40. 
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A minsiać hwaryt: Ne je nad mene; 
oj, jak ja zyjdu w noczy s piwnoczy, 
poosiwczaju hosty w dorozi, 
hosty w dorozi, wolojki w wozi. 

A dożdżyk hwaryt: Ne je nad mene; 
oj, jak ja wpadu try razy na jar, 
ta zradujut sia żyta, pszcnycy, 
żyta, pszenycy i wsia jaryna. 

61 
( Stryjskie i KołomyJ•'-• •) 

Tejże 

A na horojci zahorodońka, 
jałyłuj, hej, jałyluj, 
Hospody Boże, pomyluj ! 

Na tych jaworach wysyt skobojka1 , 

a w tyj skobojci kolysanojka, 
w tyj kolysanci sam mylyj Ilospod', 
tamtady leżyt dawna steżejka. 

Tow steżkow ide ta sim sot Żydiw. 
Jedni my hwariat: Zakołyszijme! 
Druhy my hwariat: Perewernijme! 
A u·ety hwariat: Z sobow wozmijme! 

Biżaja Maty to ne zlubyla: 
Tody wy moho syna wozmete, 
jak wy na hori szowkowu trawu zrachete , 
u lisi łystok, u mori pisok. 

62 
( Stryjskie i 1\.. ol.un yjiL..I .., '\ 

Ej, u popadii, u Lewickoi, 
złe w nej, hej, złe w nej 
i w domi jeji, złe w nej ! 
Mała-że ona dewiat' synojkiw, 
dewiat' synojki", de,iatu diwojku. 

61. J. F. Golovackij op. cit. s. 41. 
62. J. l. Goło" ackij o p. cit. s. 45. [Drugi zapis tej pieśni, z adnotacją O. Kol

berga: .,Kolęda. Z Stryjskiego i Przemyskiego", zachował si~ " tect• 2~ / 1278 

k. 63. Karta zatytułowana: "z życia rozbójników".] 
1 [skobojka- hak, zawieszka] 
= [:rarhete, zam. :rach11jete- policzycie] 
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Dewiat' synojkiw na rozbij piszło, 

desiatu diwojku za kramaria dała, 
za kramaria dała w Whorskuju storonu. 
Za dewiat roczkiw w bostynu ne iszla, 
aż na desiety toż sia wybrała. 
A wyszła ona w temneńki lisok, 
w temneńkij lisok na polanojku. 
Strityło jei dewiat' rozbijnykiw, 
ej, kramarejka na smert' zabyły, 
a z kramarejkow nicz noczowały. 
Powidż, kramarejko, jakobo-ś ty rodu? 
Ja- popadojki, ja Lewickoi. 
Ej, Boże, Boże, szczo-ż my zrobyły: 
swoho szwabrejka na smert' zahyły, 
z swojow sestrycew nicz noczowały! 
Biej ty, sestryce, zwydki scbodyt soncr, 
jak ty tam pidesz, hricbu sia zbudesz, 
a my pideme na zacbid sońcia, 
jak my wpademe, ta-j propademe. 

63 

Tejżo 

( Złol'/.O\~ ... lic) 

Oj, tam za dworom, za czystokołom, oj rlaj, Boże, 
stoit mi, stoit zełenyj jawir, 
a w tym jawori try korystońki 1 • 

Jedna mi koryst', w werchu hnizdońko, 
w wercbu bnizdońko, syw sokołońko, 
A w sercdyni w borty2 pczołońki. 

Tretia mi koryst' u koryneńka, 
u koryneńka czornyi bobry. 
Syw sokołońko - Panu na sławu, 
jary pczołońki - Bobu na cbwału, 
czornyi bobry - ta na szubotiku, 
ta na s.zubońku hospodynońci. 

A za sym słowom buwaj zdorowa, 
buwaj zdorowa, czom bazdyneńko, 
ne sama z sobow, z hospodareńkom, 
z hospodareńkom, z usew czeladkow 
i z synońkami, i z doneńkami, 
a z usim rodom itd. 

63. J. F. Golovackij op. rit. '· 51-.12. 
1 [kory&toliki- dobra] 
2 borty - barci 
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Parohkowi (parniu) 

Zza onoj hory, zza wy•okojo, 
jalyluj, hej, jalyłuj, 
Hospody Boże, pomyluj ! 
Wydty my wyjszły Ranki py,anki, 
a w tych sanoczkach molodyj diaczok 
Zdohanialo ho diwczia Zydowczia: 
Pidiżdy że mia, mij mylyj diacze, 
necbaj Fia chopiu hajduka stanu. 
Zahada'me sy choc try hadoczki, 
a try hadoczki ta-j ne welyczki: 
Oj, szczo my horyt bez polom)'llC, 
a szczo my roste ta-j bez korene, 
ta-j szczo my kwytne bez synoh'1 cwitu ! 
Horyt zoloto bez polomyne, 
roste kaminia ta-j bez korene, 
kwytne paporot' bez synoh' kwitu. 

65 

Temuż 

Pojichaw Jwancio do hir, na wyno, 
sam mołod, hej, sam mołod, 
sam mołodejkij ! 
U tym lisojku, u zełenejkim, ~poczY'•<~t . 

Podybaly-ż ho sim rozbijnykiw, 
staly sia joho wywidowaty: 
Cy majesz ty, Jwanciu, ridnoh' hatejka ·~ 
W mene batejko jasen misiaczok. 

Pojichaw Jwancio do hir, na wyno, 
'am molod, hej, sam molod, 
sam molodejkij ! 
U tym lisojku, n zelenejkim, Fpoczywat . 
Podybaly-ż ho sim rozbijnyki", 
otały sia joho wY'vidowaty: 
Cy majesz, Jwanciu, ridnu matinku? 
W mene matinka - ja•ne ~onijko. 

6 ~- J. F. Golovackij op. cil. s. 52. 
(o.). J. F. Golovackij o p. cil. s. 53. 
1 [.<y11oh ·, za m. synoho niehie,kie!!o l 
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Pojicha'" J,,·ancio do hir, aa v~ · yno, 

~am molod, hej, ,;am molod, 
,am molodejkij ! 
U tym li sojku, u zelenejkim, spaczywat 
Podybaly-ż ho sim rozbijnykiw, 
' taly sia joho wywidowaty: 
Cy majesz, Jwanciu, ridnu seotrojku? 
W mcne sestrojka - jasna zirnojka. 

Pojichaw Jwancio do hir, na wyno, 
sam mołod, hej, sam mołod, 
sam mołodejkij ! 
U tym lisojku, u zelenejkim, spoczywat. 
Podybaly-ż ho sim rozbijnykiw, 
stały sia joho wywidowaty: 
Cy majesz, Jwaociu, ridooh' bratejka ? 
W mene bratejko - syw sokolojko ! 

Temuż 

Służyło Juria w pilskobo krila 1 , 

w żelizi, hej w żelizi, 

( Zl uczow~ ki e) 

jeho ruczejki, jeho nożejki w sribli, zołot• horił y . 

Jak dosłużyło, placu prosyło . 

Dawały jomu paru wołojkiw, 
paru wołojkiw, paru korowyc, 
pam korowyc, paru jałowyc. 
W-ono ne brało, ne diakowało . 

Służyło Juria w pilskoho krila, 
w żelizi, hej, w żelizi, 

jeho ruczejki, jeho nożejki w sribli. zołoti horily. 
Jak dosłużyło, placu prosylo. 
Dawały jomu konyczka w sidli, 
konyczka w ~idli, kopytein w srybli. 
Wono ne brało, ne diakowało. 

66. ]. F. Golovackij op. cit. s. 53- 54. 
1 w pilsiw/w krila n polskiego króla 
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Służyło Juria w pił8koho kryła, 

jak dosłużyło, placu prosyłu. 
Ej, dały jomu krasnu diwojku, 
krasnu diwojku w zełenym winojku. 
A ono wzialo, podiakowało. 

67 

Oj, pidi Lwowem, na obołoniu 1 , 

hraj koniu, hraj kouyczeńku, 
pid molodeńkim panyczem; 
tam Jwaseńko konykom braje, 
konykom braje, luk natiahaje, 

Zł o cznw " ki r 

łuk natiahaje, na zlotu baniu strilaje. 
Wyjszły do neho ta try Wirmiane2, 

ta try Wirmiane, samy miszczane, 
wyne~ły jemu mysu czerwonych. 
A win na toje ny pohladaje, 
any diakuje, any pryjmaje. 

Oj, pidi Lwowom, na obołoniu, 
braj koniu, hraj konyczeńku, 
pid molodeńkim panyczem; 
tam Jwaseńko konykom braje, 
konykom braje, łuk natiahaje, 
luk natiahaje, na złotu baniu strilaje. 
Wyjszły do neho ta try Wirmiane, 
ta try Wirmiane, samy miszczane, 
wynesly jemu chlib, ta szabelku. 
A win na toje ny pohladaje, 
any diakuje, any pryjmaje. 

Oj, pidi Lwowom, na obołoniu, 
hraj koniu, hraj kouyczeńku, 
pid molodeńkim panyczem; 
tam Jwaseńko konykom braje, 
konykom braje, łuk natiahaje, 
luk natiahajc, na zlotu baniu striłaje. 
Wyjszły do neho ta try Wirmiane, 
ta try Wirmiane, samy mi,zczanc, 
wyweły jemu kra,nuju pannu. 

67. J. F. Gołovackij op. cit. s. 64. 
1 [na o/JOioniu - na błoniu] 
2 Wirmiane - · Ormianie 
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Oj, a win na niu myło zhladaje, 
myło zhladaje, do ~ehe pryjmaje, 
tu widi Lwowa het wid tupaje. 

68 

Oj, za horoju, za wy okoju, 
wijnet, wijnyczu, mołodyj panyczu . 
tam czarna chmara ta wy. tupaje : 
l e czornn chmara, to z konij par. , 
popered konij hordyj mołodeć, 
hordyj mołodeć, nasz Jwa~eńko, 
konykom braje, meczem zwywnje, 
meczem zwywnje, łuk nntiahaje, 
na zlotu baniu trilaje. 
Wyj,zły do neho ta try Wirmiane, 
ta try Wirmiane, amy mi•zczane .. . 2 

69 

Temuż 

( Zf ,,czuw kie) 

Oj, " li•ku, w li. ku, w zełeuym pi~kn. oj daj, Boir, 
•toit mi, stoit, ~zowkowyj unmit. 

n tym nameti zolotyj tilczyk, 
na tym stiłczyku hordyj pan syd) t. 
Hordyj pan sydyt, w wybrany• hraj t.>. 
w wybrany braje, kra no •piwnje. 

Prychodiat d'urmu try panny z id ,;, •. 
try panny z Widni a, w zoloti. w <ribli: 
Pomaj-Bih, maj-Bih, hardoje pania, 
chto-ż tebe nnwczyw w wybrany hraty, 
w wybrany braty, kra. no . piwa ty? 

' awczyła-ż menl" ridnaja maty, 
w wybrany hraty, kra. no •piwa ty, 
try razy, razy, w noczy wstajnczy, 
a w wyni, w medu, w•e kupnjuczy. 

61l . .l . F . Golovackij o p. cit. •. 64 6". 
69 . .T. F. Golo\llCkij op. cit. ~- 65. 
1 u·iJnl' - •ojnku 
2 [Dal,zy ciąg jak w pie~ni nr 67.] 
3 uyhrnn\·- or~any 
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70 
( Zloczowskir > 

Temuż 

Oj, w hori, w hori , w szo\\ kowyj trawi . 
oj daj, Boże, 
stoit mi, stoit szowkowyj namit, 
a w tym nameti zolotyj stilczyk, 
na tym stilczyku możnyj panońko, 

troma jebłuczki pidkydajuczy, 
dwoma oriszki ta cytajuczy. 
\Vycytaw konia ta z pid korola, 

a " ' toho konia zolota hrywa, 
zolota hrywa, sribny kopyta, 
~rybny kipyta, szowkowyj chwostyk. 
Zolota hrywa konyka wkryla, 
'rybny podkowy zemłyciu pyszut1 , 

,.zo,vkowyj chwostyk slid zamitaje, 
srybny kopyta kremiń łupajut, 

kremiń lupajut, cerkow murujut, 
murujut-że ij z troma werchami, 
z troma werchami, z dwoma wikoncy. 
'\'\ ' odno wikonce ischodyt sonce, 
w dnilie wikonce zachodyt sonce, 
a w rajsky dweri sam Hospod' wchodyt, 
sam Rospod wchodyt, służbońku służyt; 

~lużbońku siużyt najpersze Bohu, 
a po Bohowi Bożyj Matery, 
a po Matery hospodarewi. 

7l 

Temuż 

( Z ł or.r.n w"~ h. i e) 

'-e czorno pero po konykowi polehło, oj daj . Boże! 
Oj, zahniwaw sia ~yn na matinku, 
ja!.. sia zahniwaw, ta-j precz pojichaw, 
zajmyw win stadce na kaminnyj mi>L, 
mibt sia załomyw, stadce potopyw. 
Ne żal-że meni syw konyczeńka, 
szczo nym objichaw troi zemłency; 
Jedna zemłeńka - ta tureckaja, 

70. J. F. Golovackij op. cit. s. 65-66. 
71. J, F. Golovackij o p. cit. •. 66-67. 

l [pys:ut - ry-ują] 
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d ruha z emleńkil ta nimeckaj a, 
tret a zcmłeńka - ta uhorskaja . 
\ n tureckij bił ' kamiń lupa;, , 
a u niemcekij switcy 'P aływ, 

a u uhorskij kosteJ murowaw. 
Kostel murowaw na wisim uholciw1 , 

na wisim uholciw, na czetwero dwercy 
na czetwero dwercy, na try okoncy, 
na try okoncy, na try werszeczki. 
W jedno okonce z istoka 2 sonce, 
w druhe okonce w połudne sonce, 
w trete okonce z zachoda sonce. 
W jednym werszcczku wohrany hrajut, 
w druhim werszeczku ładan sia kuryt, 
w tretim werszeczku s łużby sia s lużat . 

72 

(Z I 1)('7_-Iwi l.. ił" 

Temuż 

J szly molodcy rano z cerkowcy, oj daj , B ożl', 

oj, i s zły, i s zły, radu radyły, 
radu radyły ne jednakuju, 
ne jednakuju, a trojakuju. 
Oj , chodime-że my do kowalczyka, 
do kowalczyka, do zołotnyka, 
pokujmo-ż sobi midniany czowna, 
midniany czowna, zoloty we s ła . 

Oj, pustimo-ż sia na tychy dunaj, 
dołiw dunajem pid Carehorod 3 • 

Oj, czujemo tam dobroho pana , 
szczo płatyt dobre za zasłużeń ku : 
Oj, daje na rok po sto czerwonych, 
po sto czerwonych, po konykcwi , 
po konykowi, ta-j po szabełci , 

ta-j po szabełci , po pari sukon, 
po pari bukou, ta-j po szapoczci, 
ta-j po szapoczci, ta-j po pannoczci . 

72 . J, F. Golovackij op. cit. s. 67. 
1 [n•isim ul10lciw- osiem węgłów] 
• [z istoka - ze wschodu] 
3 (Carehorod - Carogród] 
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73 

Temuż 

Stoit mi, stoit, zelenyj jawir; 
powijnyj, powijnyj witre, 
prychyły jawir do zemli! 

Na tym jawori syw sokił sydyt, 
syw soki! sydyt, hnizdeczko wiwa't, 
obkładaji ho ostrym terniczkom. 

Ostrym terniczkom, suchym byljeczkom, 
a w seredynku- cwit ta kalynku, 
a na werszeczku- szczyroje złoto. 

Tuda myłała 1 hładka steżeńka, 

do syw sokoła namiriajuczy. 

Nadyjszow neju hajnyj molodeć, 
hajnyj mołodeć ta Jwaseńko, 
Zolotym lukom potriasajuczy, 
jasnow szabelkow wywywajuczy, 
ta jaw sokola strilkow strilaty, 
strylkow strilaty, szablew rubaty. 

Syw soki! każe: N e strylaj mene! 
N e strylaj mene, U(, rubaj mene! 
Koły ty budesz, oj, żenyty sia, 
ja tobi stanu ta w pryhodonci, 
srybnymi pidkiwkami wybriazkujuczy 2, 

jasnow szabelkow wywywajuczy, 
sywow szapoczkow nasuwajuczy, 
riasnymi3 sukonciarni potriasajuczy. 

Tebe molodoho sam pereprowadżu, 
twoju kniahyniu na kryilci woźmu, 
a t"·oji hroszy woźmu na noszy. 

73. J. F. Golovackij op. cit. s. 68. 
1 [mj/ala- snuła się w górę] 

[tqbriazkujuczy- brzęcząc, krze,ząc iskry) 
riasnymi rzęsistymi, [fałdowanymi, frędzlowatymi) 
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74 
( Zloczowok•e) 

Temuż 

Zaczorniła sia czornaja bora, oj daj, Boże, 
szczo ne zrodyła żyto, pszenyciu, 
ale zrodyla żemczużnu trawu, 
żemczużnu trawu, zolotu riasu. 

Nadjicbaw neju bordyj mołodec, 
ta pustyw konia w żemczużnu trawu, 
oj, a sam prypaw id syryj zemli; 
ta skoro prypaw, tak borzo zasnuw. 

Oj, deś sia wzialy bujny witrowe, 
bujny witrowe, szarty1 dożczowe, 

ta zaszumiły w żemczużnu trawu, 
ta zezweniły w zolotyj riasi. 

Hordyj mołodeć w tym procbopyw sia, 
konia sidłaje, hadku hadaje: 
Koniu-ż rnij sywyj, bud' mi sczasływyj ! 
Pojidemo-ż my w czystoje pole; 

w czystoje pole, ta w temnyj lisok, 
za czornym turom, za brubym zwirom. 
Ta jak nadybaw czornobo turia 

snipok strilok itd. 

75 

Temuż 

Jiehaw molodce z Ubor' do Rusye, oj daj. HO/ L', 

ta wiz-że sobi trojakij napij: 
jedyn napojce - kudroje• pywo, 
druhyj napojec-medok sołodkij, 
tretyj napojee - szumna horiłka. 
Kudroje pywo sam budu pyty, 
medok sołodok, Itiliku poity, 
szumna horiłka, otcu ta matci. 

74 . J. F. Golovackij op. cit. s. 68-69. 
7). J. F. Golovaekij op. cit. s. 69- 70. 
1 [szorty 

" [kudroje 
gęste, gwałtowne] 

musujące] 
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A za 'Ym ;łowom buwaj-że zdoro", 
buwaj-że zdorow, krecznyj mołodcze, 
ne ~am z soboju, z otcem, z matkoju, 
z otcem, z matkoju i z wsew czaladkow, 
oj, z bratczykarni i z sestryczkami, 
ta-j usim rodom, krecznym obchodom! 

Daj-że ti, Boże, w horodi zilje, 
w horodi zik, w domu wesiłc, 
w domu wesile barzo wesilne, 
barzo we,ilne, na sławu wtiszne! 

Rosty-ż wełykij, bud' dowho\\·icznyj, 
bud' dowhowiczny, bud' Bohu wdjaczuyj, 
bud' Bohu wdjaczny, ludem welyczny, 
otcu i matci na utichoczku, 
a dobrym ludem na poradoczku. 

76 

Dziewczynie -
Zloczow!:kie 

A w czystym polu hruszeczka stoit, oj daj, Boże! 
na tyj hruszeczci zołota riaska. 
Tam sia deś wziala krasna diwońka, 
krasna diwońka, ta-j Ołenońka. 
Zbyrała riasku ta-j u zapasku, 
ponesła jei do zołotnyka: 
Remisnyczeńku, zołotnyczeńku, 

oj, pidbyj meni tym spidnyczeńku, 
a po spidniczci kowanyj pojas, 
:.1 po pojasku zołotu riasku ! 

77 

Tejże 

Złoczo"' ~J.. i e 

A w lisku, w lisku, na żowtym pi~ku, oj daj, Boże! 
roste derewce tonko, wysoko, 
tonko, wysoko w koriń hluboko, 
w koriń hluboko, łystom szyroko. 

16. J. F. Golovackij op. cit. s. 88-89. 
J. f'. Golovackij op. cit. s. 89. 
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'oa tym derewci huoy, lehcdy, 
oj, sydiat, sydiat, daleko wydiat, 
oj, wydiat-że w'ny czystoje pole, 
czystoje pole, syneje more; 
na synim mori korabel plywc, 
a w tym korabli kreczna pannoczka, 
kreczna pannoczka tr!-j i\laruueńka, 

obzywaje sia do panyczeńka, 
do panyczeńka, popowyneńka: 

Oj, panyczeńku, popowyczeńku, 

oj, woźmy mene ta z korahlyka, 
bo je u mene simde.iat bratiw, 
"imdeoiat bratiw, a try ridneńki, 
oj, derżat meni ta part' 1 wełyb.u, 

a jak mnia woźme•z, w•e toto dadut. 

78 

Tejże 

lloc.wwl!kie > 

Po no" ych sinech, po budowanych, oj, daj Boże! 
Ta-j po switlonci, po malowanyj, 
oj, chodyt, chodyt kreczna pannoczka, 
kreczna pannoczka, ta-j Maruneńka. 
Oj, ch od yt, chody t, z kluczyki howory t: 
Kluczyki moji, ne pobriaźkujte, 
moho myleho ne probudżajte, 
bo mij myleńkij barzo trudneńkij, 
barzo trudneńki z Uhor' pryjichaw, 
ta prywiz meni try podaroczki: 
jedyn podarok - kowanyj poja~, 

druhyj podarok - sribnyj persteneć, 
tretyj podarok - perlowa tkanka. 
Kowanyj pojas ladwońki łomyt, 

srybnyj persteneć palczyki szczypie, 
perlowa tkanka hołowku klonyt, 
hołowku klonyt na postilońku, 
na postiłońku a k' bateńkowi, 
życz, Boże, na rik a k' myleńkomu ! 

78. J. F. Colovackij op. cit. "· 89-90. 
1 [part' 
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79 

Tejże 

Piszła Marusia rano po wodu, 
w nediłu, w nedilu rano 
zelene wyno sadżeno. 
Oj, piszła-ź ona z dwoma wedercy1• 

\V jedno naczerla1 , z druhym sia werhł . t , 
werhła sia borzo do matinoczki: 
Wydila-ż bo ja dywnoje zwiria, 
dywnoje zwiria, łastywłatoczku. 
Ne je bo toto łastiwłatoczka, 
ale je-ż toto Bożaja Maty. 
Bożaja Maty ryzońki prala, 
ryzońl;;i prała, na bil kamiń kłała, 

l 

deś my sia wziały bujny witrowe, 
bujny witrowe, dribny doszczowe, 
szajnuly-ż ony: Bożyi ryzy, 
ta zanesly my opricz' dałecze, 
opricz' dałecze,. aż pered cerko w. 
Samy sia dwery powidtwariały, 
samy sia knyhy poroztwarialy, 
samy sia swiczy pozaswiczaly, 
Jsus Chrystos chodyt, slużbońku , !użyt. 

80 
Tejże 

Oj rano, rano kurońki piły, oj, daj Boż e! 

Oj, a szcze rańsze pannoczka wstała, 
pannoczka wstała, dwory wmitala, 
dwory wmitała, stoły wstiłala, 

"toly wstilała, pawońki hnała, 

pawońki hnała w wyszncwyj sadok. 
Pawońki chodiat, pireńko roniat, 
pannoczka ide, pireńk.o bere, 
pireńko berc, w rukawec klade, 
z rukawcia brała, na stołyk kłala, 

79 . .J. l•. C.olovach.ij op. cit. s. 90-91. 
80. J.~ - Golon<'h.ij op. cit. s. 91. [Na marginesie rkp. uwaga O. Kolherga : 

.. Sanockie '!"] 
1 wedercy - wiadrami 

(naczerla - naczerpała wody] 
' (wPrltla - pobie~la, poskoczyła] 
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z . tołyka brał.t wino 1 ~plitala, 

winok ,pJitala, na nławku klał.l. 

Dywy ~ia, nt"iiko, cy kra-no budt", 
cy kromo bnde do cerkwy pity, 
Bohu ~wiatomu na ochwaloczku, 
.t ludem dobrym na poradoczku, 
otcu ta-j matci na uli zeńku, 
a myleńkomu na rozmowoczku? 

81 

Tejże 

Żólk.iew.ki .. 

Oj rano, rano kuro u ki piły, oj, daj Boże ! 
Oj, a szcze rańsze 'larm.ia wstała, 
fniusia wotała, ad pidmitala, 

sad pidmitala, ruiadki kopała, 
ruiadki kopała, wyno Fady!a, 
wyno adyla, !owo mowyła: 
Oj. ro~ty wyno tonko, wy oko, 
tonko, wysoko, w korni hluboko! 
\ tojt" wyno "'YIIO' zakwyło, 
oj, tu• zrodyln, no try jahodojcy: 
persza jahodojka- jeji matejka, 
druhu jahodojka -jej i batejko, 
treta jahodojka -sama moloda, 
•ama rnołoda, zaruczenaja, 
zaruczenaja aż do Lublina, 
aż do Lublina za popowoh' yna, 
za popowoh' . yna, •zczob ue roby la, 
-zczob ne robyła, mid, ~no pyła, 

mid, wyno pyła, kłuczm~ dzwonyla. 

82 

Tejże 

Kolo horodejka ubyta ... te/.ejka, oj, daj Boże! 
Koło teżejJ,;i jam p~zenyczejka, 
polola jeji kra.na farunejka. 
'ladyj•zly ludy, try mołodnyki. 

81. .1. F. Golovackij op. cit. s. 91 - 92. 
82. J. F. Golova<"kij op. cit. s. 92- 93. 
1 [u·ino. zant. ~t·irwk wieniec] 
2 s_vno - hl~ ki tnie, •ino 

l ~ - Ru' Czerwona 
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Jedyn sia pytaje: Czy luhysz te mene, 
czy luhysz mene, czy pidesz za mene? 
Dam-że ja tobi żowty czerewyczki l 
Ja czerewyczok ne choczu i za tebe ne p idu. 

Druhyj sia ji pytaje: Czy lubysz mene, 
czy lubysz mene, czy pidesz za mene? 
Dam-że ja tobi lysiju1 szuhojku. 
Ja szubojki ne choczu i za tebe ne pidu. 

Tretyj sia pytaj e: Czy luhysz mene, 
czy luhysz mene, czy pidesz za mene? 
Dam-że ja tobi zolotyj rydwan, 
a w tym rydwani czotyra kony l 
Jak pojidemo czerez sdejko, 
skażut selane: Jjdut ruiszczane ! 
Jak pojidemo czerez ruistejko, 
skażut ruiszczane: Jidut paniane2 ! 
A ja tebe Jublu i za tebe pidu. 

83 

Tejże 

Oj, na dunaju, blyźko dorohy, 
w nedilu, w nedilu rano, 
jasne sonińko schodyło, 

ta tam korszmońka orichowaja, 

( ~6łkiewokie ) 

a w tyj korszmonci sim tanciw chodyt. 
Krasna diwońka wsim pered wodyt. 
Pryj szow do neji bateńko jej i: 
Oj, hulaj doniu, ta·jd1y do domu! 
Oj, zaraz pidu, łysz z tanciu wyjdu! 
Z tanczyku wyjszla, do domu ne i s zła. 

Oj, na dunaju, blyźko dorohy, 
w uedilu, w nedilu rano, 
jasne s onińko schodylo, 
ta tam kor s zrnońka orichowaja, 
a w tyj korszmonci sim tauciw chodyt, 
krasna diwońka wsim pered wodyt. 

83. J. F. Golovackij op. cit. s. 94. 
1 lysiju - lisią 

2 [paniane- panięta] 
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Pryjszla do neji matinka jeji: 
Oj, hulaj doniu, ta-jdly do domu! 
Oj, zaraz pidu, lysz z tanciu wyjdu! 
Z tanczyku wyjszla, do domu ne iszla. 

Oj, na dunaju, blyźko dorohy, 
w nedilu, w nedilu rano, 
jasne sonińko schodylo, 
ta tam korszmońka orichowaja, 
a w tyj korszmonci sim tanciw chodyt, 
krasna diwońka wsim pered wodyt. 
Pryjszla do neji sestryczka jej i: 
Oj, hulaj doniu, ta-jd1y do domu! 
Oj, zaraz pidu, lysz z tanciu wyjdu! 
Z tanczyku wyjszła, do domu ne iszła. 

Oj, na dunaju, blyźko dorohy, 
w nediłu, w nedilu rano, 
jasne sonińko schodyło, 

ta tam korszmońka orichowaja, 
a w tyj korszmonci sim tanciw chodyt, 
krasna diwońka wsim pered wodyt. 
Pryjszow do neji bratyczok jej i: 
Oj, hulaj doniu, ta-jdly do domu! 
Oj, zaraz pidu, lysz z tanciu wyjdu! 
Z tanczyku wyjszła, do domu ne iszla. 

Oj, na dunaju, błyźko dorohy, 
w nedilu, w nedilu rano, 
jasne sonińko schodylo, 
ta tam korszmońka orichowaja, 
a w tyj korszmonci sim tanciw chodyt, 
krasna diwońka wsim pered wodyt. 
Pryjszow do neji myłeńki jej i: 
Oj, hulaj myła, ta-jdly do domu! 
Oj, zaraz idu, łysz z tanciu wyjdu! 
Z tanczyku wyjszla, do domu piszla. 

84 

Parobkowi 

Na hori, hori, zełenyj jawir, 
cy czuje•z, hej, cy czujesz, 

( Stryjskie) 

cy horazdejko, moje serdeńko, ny czujesz? 

84. J. F. Gołovackij op. cit. s. 56. 
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Pid tym jaworom bila postiwkat, 
na tyj postiwci leżyt swiat' Juryj. 

Pryłetily k nemu try zazułejki: 
jedna mu siła powysze hołow, 
druha mu siła na biły ruczl"jki, 
tretia mu siła " biły nożejki. 

Jedna mu była ridna mamojka, 
druha mu była ridna sestrojka, 
tretia mu była joho mylejka. 

Mamojci dajte konyczka w sidli, 
konyczka w sidli, kopytcia w srybli. 
Sestrojci dajte winok trepitok•, 
winok trepitok, nej sia trepocze, 
nej sia trepocze, na koho chocze. 
Myłejkij dajte ciłyj switoczok! 

85 

Gospodarzowi 

Cy do ma, doma, możnyj panońku? 

Daj jomu, jomu Boże sczastje, zdorowje a w domu! 

Aj my wydym, szczo je win doma. 
Daj jomu, jomu Boże sczastje, zdorowje a w domu! 

Sydyt win sobi po konec stola. 
Daj jomu, jomu Boże sczastje, zdorowje a w domu! 

Sobi w okonce win pohladajl". 
Daj jomu, jomu Boże sczm.tje, zdorowje a w domu ! 

W czystoje pole wse pohladajc. 
Daj jomu, jomu Boże sczastje, zdorowje a w domu! 

Zostrityw sobie dywnoje zwirje. 
Daj jornu, jomu Boże sczastje, zdorowje a w domu ! 

Klyknuw, pokłyknuw na swoi ~Juchy. 
Daj jomu, jomu Boże sczastje, zdorowje a w domu ! 

85. J. F. Golovackij ap. cit. Dabavlenije. Pes'ni sabranr•yja ,. slryjskom akru~e 

It·anam TT~tsaleviłam •· 603-604. 
1 pastiu·lw - pościólka 

2 [u·inoh trepitak - wianek trzepoczący •ię, •z(']e,zczący] 
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Oj, •luby-ż moi, W) wirneńl..ii. 

Daj jomu, jomu Boże c:;;a. tje, zdorowje a w domu! 

Herit trilbońki W•e tryjnertl. .. ii. 
Daj jomu, jomu Boże rza•tje, ztłorow je a " domu ! 

Brrit cborteńki czom lowneńl.ii. 
Daj jomu, jomu Boże cza•tje, ztłorowje a " domu! 

Żur~twa 1 •trilajr, zwir' promo'"aj . 
Daj jomn, jomn Boże •cza•tje, zdorowjc a w domu! 

• e psuj •trilbońl..i, czom •trojnrnkii. 
Daj jomu, jomu Boże •czo•tjf', zdorowje a w domu! 

c tomy cborty, c:wm dow nerikii. 
Daj jomu, jomu Boże cza•tje, zdorowje, a w domu! 

Oj, zażeny mia a w tuhy łuhy. 

Daj jomu, jomu Boże •cza tje, zdorowje a w domu! 

\lt'nf' l)' tamu czom i•pijmaje.z. 
Daj jomu, jomu Bo:i.c -~zostje, zdorowje a w domu! 

Rob), paroby czom pozwalaje•z. 
Daj jomu, jomu Boże •cza. tje, zdorowje a w domu ! 

Bude•z na rohu wi•.~:aty zaty. 
Duj jomu, jomu Boże •cza tje, :;;dorowje a w domu! 

A na paroby ja.rmju zbruju. 
Daj jomu, jornu Boże •czo~•tje, zrlorowje a w domu! 

Bml'te zdorowy, możnyj panońku. 

Daj jomu, jomu Boże sczustje, ztłorowje a w domu! 

.\fożnyj panor1ku, bo•podurer1ku. 
Daj jomu, jomu Boże czu•tje, zrłorowje ,, w domu ! 

j 

~ ')nczujemo ty rocznymi ~wiaty. 
Daj jomu, jomu Boże •cza•tje, zdorowje .1 w domu ! 

Rocznymi •wiaty, mnohymi lity. 
Daj jomu, jomu Boże cza tje, zdorowje a w domu! 

1 [żur trm-•ln łba na 'rut] 
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Ne sam z soboju, s hospodyneńkoju. 
Daj jomu, jomu Boże sczastje, zdorowje a w domu ! 

J so wsim domom, so wsim obchodom. 
Daj jomu, jomu Boże sczastje, zdorowje a w domu ! 

Daj-że ty, Boże, na oboru szczastje. 
Daj jomu, jomu Boże sczastje, zdorowja a w domu ! 

Na oboru sczastje, na chudobońku. 
Daj jomu, jomu Boże sczastje, zdorowja a w domu! 

W poły urożajnu taj pszenyczeńku. 
Daj jomu, jomu Boże sczastje, zdorowja a w domu! 

A w chati harazd na czeladońku ! 
Daj jomu, jomu Boże sczastje, zdorowja a w domu! 

86 
Stryjski e 

Temuż 

Oj, dołow, dołow, dołow łużeńki, hoj, daj Boże! 
Oj, upaw sniżok taj na obłyżok, hoj, daj Boże! 
Pobrodyw jej u czudnyj zwireńko, hoj, daj Boże! 
Poslidyw u jeju hospodareńku, hoj, daj Boże! 
Kłyknuw, pokłyknuw na swoi słuhy, hoj, daj Boże! 
"Hej, słuhy-ż moi wse wirneńkii, hoj, daj Boże! 
Zbyrajte-ż zbroju, skłykajte-ż łaju !" Hoj, daj Boże! 
A wziaw zwireńku win pohaniaty, hoj, daj Boże! 
W ziała zwireńka hej promowlaty, hoj, daj Boże! 
"Oj, ty-ż, pane rnij, hospodareńku, hoj, daj Boże! 
N e rubaj mene, ne strilaj mene, hoj, daj Boże! 
Wozmy-ż ty mene w swoi łużeńki, hoj, daj Boże! 
W swoi łużeńki. w kałynowyi, hoj daj, Boże! 
Wozmy-ż rożeńky do switłyczeńki, hoj, daj Boże! 
A parożeńki do komoronki, hoj, daj Boże! 
Na parożeńki budesz wiszaty, hoj, daj Boże! 
Budesz wiszaty dorohy szaty, hoj, daj Boże! 
A na rożeńki budesz wiszaty, hoj, daj Boże! 
Budesz wiszaty dorohu zbruju". Hoj, daj Boże! 
Oj, za sym słowom bud' że nam zdorow, hoj, daj Boże ! 

Bud' że nam zdorow, możnyj panońku, hoj, daj Boże! 
Wyuczujem my ti sczastjem, zdorowjem, hoj, daj Boże! 
Sczastjem, zdorowjem, winczykom jasnym, hoj, daj Boże! 
Winczykom jasnym, diwczatem krasnym, hoj, daj Boże! 

86. J. F. Golovackij op. cit. s. 604-605. 
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87 
tryjolcie 

Temuż 

Cy do ma, do ma, hospodareńku? Hoj, daj Boże! 
Oj, każut słuhy, szczo ne ma doma. Hoj, daj Boże! 

a oboronci woły paruje', hoj, daj Boże! 
Paruje woły w czotyre wozy, hoj, daj Boże! 

a odyn bere samy zwonoczki, hoj, daj Boże! 
a druhyj bere samy knyżeczki, hoj, daj Boże! 
a tretyj bere samy swiczoczki, hoj, daj Boże! 

A na czetwertyj i sam sidaje, hoj, daj Boże! 
Oj, jak zajichaw na zlaty mosty, hoj, daj Boże! 
Zołoty mosty hej zazweniły, hoj, daj Boże! 

iry wołońki hej zabreniły, hoj, daj Boże! 
adybaju t ho dwa, try anhely, hoj, daj Boże! 

"Kuda-ż ty jide z, hospodareńku?" Hoj, daj Boże! 
"Oj, jidu, jidu, pid swiatu horu, hoj, daj Boże! 
Pid swiatu horu, do mona tyru". Hoj, daj Boże! 
Oj, jak iz-jichaw p id ";atu cerkow, hoj, daj Boże! 

amy ~ia dwery podotwaraly, hoj, daj Boże! 
Samy sia wikna poodtykaly, hoj, daj Boże! 
Samy zwonoczki hej zazwonyly, hoj, daj Boże! 
Samy sia knyhy pootweraly, hoj, daj Boże! 
Samy •ia swiszczy1 pozażehaly, hoj, daj Boże! 

w•i swiatyi na slużbu stały, hoj, daj Boże! 
łużbu służyły, Boha prosyły, hoj, daj Boże! 

Za zdorowleńko hospodarskoje, hoj, daj Boże! 
Oj, za sym słowom budiże nam zdorow, hoj, daj Boże! 
Hospodareńku s hospodyneńkoju, hoj, daj Boże! 
Daj-że tyi, Boże, a w dom zdorowlje, hoj, daj Boże! 
\ w dom zdorowlje na czeladońku, hoj, daj Boże! 

a w boru sczastje na chudobońku! Hoj, daj Boże! 

88 
Stryj1kie 

Temuż 

Oj, ustań, ustań hospodareńku, hoj, daj Boże! 
Pobudy swoju w iu czeladońku, 
w•iu czeladońku, ho podyneńku. 

87. J. l'. Golovackij o p. cit. . 605-606. 
88. J. F. Golovackij op. cit. s. 606. 
1 (na oborońci tvoły paruje- zaprzęga w pary woły w obórce] 
• [swiszc:y, zam. swic:::y- świece] 
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Oj, uaj-że ona ranetiko wotuje, 
'" itly S\\ itłońki po wy mi taje, 
!Jeno\\ y ~toły pozaotełaje, 

wosJ...owy S\\iczy pozażyhaje, 
pszeuycznym chliborn pozakladajf', 
rocznych hobtcńkiw ~ia spodiwaje 
rocznych hosteńkiw, koładnyczeńkiw. 

Oj, za •ym ~lO\\OIU bud'żc nam zdorow 
możnyj paneńko, czom Wasyłeńko; 
Wynczujemo tyi sczastjem, zdorowłjcrn, 
sczastjem, zdorowłjem i wsiakim dobrom! 

89 

Temuż 

Cy doma, doma ho<podareńku 
hoj, daj Boże ! 

!Stryj..,kie 

Oj, znajemo-ż my, szczo je win doma. 

Oj, sydyt' sobi po koneć stola, 
po koneć stola kraszcze sokoła. 

\a nem ~zapoczka jak hal' czorneńk.a, 
jak hal czorneńka, jak mak dribneńJ...n. 

:\a niem czobitk.i, sryhny podkiwki, 
na niem J...o~zulka jak bil biłeńka, 
jak bił biłeńka, jak łyst toneńka. 

Hde-ż ona prana? Kraj Dunaj a. 

H de ona >u<zena? " ' tura na ru.-i. 
Hde ona tarzana'? W Lwowi na 'to!i. 
Hde ona \\b)rana? \V ~\\itłyj '"itłyr·i, 

w sv. i tle ó\\ itlonci, pry obołonci. 

A za •ym <łowom buwaj nam zdoro"·· 
ne ssm s >oboju, b ho•podyuei\koju 
i zo wt:-im domom, zo wsim obchodom! 

90 

Temuż 

Cy doma, cloma ho!'poclareńku ? 
Hoj, daj Boże! 
Oj każnL •łuh~, szczo ne ma doma. 

89. J. F. Gołovackij o p. cit. ' 606--607. 
90. J. F. Golovackij op. cit. •. 607. 

t [hal - wrona) 
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A " udomyri •uu1niki udy t'. 
-udońki 'udyt, w•e w prawach . ydyt'. 
Jemu za toje doroho platiat, 
dajut-że jomu try •da nowy . 
.Jedno tleńko w•t -tary lude, 
druhe cleńko - "'e paruhoczki, 
trete ~eleńko - Mmy diwoczki. 

taryi lude na poradoczku, 
a paruboczki w•e ko•arczyki, 
oj, a diwoczki w'e hrehtnoczki. 
Oj, za yrn łowom hu\\.1j nam zdorow, 
huwaj nam zdorow, możnyj panońku, 

mo.Gny j panońl..u, ho podan~ukn ! 
\'('ynrzujemo ty rorzn) mi ~wiaty, 
rocznymi wiaty, mnohymi lity. 

r •nm ' •oboju, b ho•podyntńkoju 

1 zo W'im domom, zo w"im obchodom! 
Daj-że ty, Boże, •cza•tja, zdorowia, 
,, w dom zdorowie na czelodońku, 

'' ohori •cza•tje na chudobońku! 

91 
~tryj l ie 

Temuż 

Oj, w Ii,ku, w li•ku a w ŻO\vtym pi•ku, 
hoj, daj Boże, 
ro•te derewce tonke, "y·olt, 
tonke wy•oke, w· werchu kudrawe. 
• a tym kudrawcy _ yw okol sydyt', 
•yw f-Okol sydyt', daleko w -dyt'. 
Oj, wydyt', wydyt', a w czy to pole, 
a w czy to pole, hde plużok ore. 
Ory-ż ty, płużku, z dribeńka nywku, 
taj po.,ijemo jaru p•zt>tlyciu, 
jaru p. zenyciu, w •iaku pa•znyciu. 
Ta wrodyt nam sin •tl~hlo - serebro, 
taj zberemo-ż my żt>nry - mołodcy, 

.iency - mołodcy, diw ki ta chłopcy. 
Taj zożnemo-ż a w tlrihny . nopy, 
taj i sklademo a w hu. ty kopy. 
Bude z chodyty mt:i:e kopami, 
jak ja•en rni~iać meży zwizdami. 

'Jl. J. F. l.olo' M kij OIJ. cit. • 608. 
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Oj, za sym słowom bud'że mi zdorow, 
bud'że mi zdorow, możny panońku, 

możnyj panońku, hospodareńku ! 

92 

Synowi 

Oj, zahniwaw sia syn na bateńka, 
hoj, daj Boże! 
Wyłuczyw sobi woron z stadeńka, 
woron z stadeńka, ta-j konyczeńka. 
Zajmyw-że joho na tychyj dunaj, 
na tychyj dunaj, zołoty mosty. 
Zołoty mosty zawalyły sia, 
woron z stadeńka potopyło sia, 
woron z stadeńka, tej konyczeńko. 

Stryjskie 

Oj, żal mi, ne żal za wsim stadeńkom, 
za wsim stadeńkom, za konyczeńkom. 
Oj, bo in mene dobre notowaw1 , 

a uszeńkami słuchy słuchowaw, 

a oczeńkarni zwizdy rachowaw, 
a kopytami bił kameń łupaw. 

Bil kameń łupaw, cerkow murowaw, 
s troma wikonciami, s troma dwerciami. 
Odno-ż okonce - jasnoje sonce, 
druhe-ż okonce, czom jasen misiać, 
trete-ż okonce - jasna zyrnycia. 
Odnymi-ż dwercy sam Hospod chodyt', 
druhyroi dwercy Swiata Preczysta 
tretymi-ż dwercy Swiatyj Nykołaj. 
Swiatyj Nykolaj staw do prestoła, 
służbu slużyty, Boha prosyty, 
Boha molyty, ta za zdorowie. 
Oj, za sym słowom bud'że mi zdorow, 
możnyj panońJ!:.u, czom Jwaseńku! 
Wynczujemo ty sczastiem, zdorowiem, 
sczastiem, zdorowiem, doleńkoju dobroju, 
winoczkom jasnym, diwczatem krasnym. 

92. J. F. Golovackij op. cit. s. 608-609. 
1 [in mene dobre notowaw - on mnie dobrze nosi!] 
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93 

Temuż 

Oj, zakazano w nediJu rano, 
hoj, daj Boże! 
Oj, zakazano w im na wojnoczku. 
Kto ~ynka maje, naj wyprawlaje, 
a kto ne maje, ta naj najmaje. 
Mala wdowoczka w'dnoho synoczka, 
wyprawlala-ż ho hej na wijnoczku: 
" a pered wijska ne wydawaj sin, 
a z zadu wijska ne zostawaj sia !" 
folode panin na to ne dbało, 

pered koroJem ihralo konem, 
pered panyczem rubalo meczem, 
pered hajduka strilalo z luka. 
" e ma w panycza takoho mecza, 
ne ma w korola takoho konia, 

Stryj kie 

bo w moho konia zolota hrywa, 
szowkowyj chwostyk zamitat' mostyk". 
Oj, za sim slowom bud'że mi zdorow 
możny panońku, czom Jwa eńku! 

94 

Temuż 

A w poły, poły, blyzko dorohy, 
hoj, daj Boże! 
Stojat' narnety z bilaho szowku. 
A w tym nametci bila po tilka, 
a w tyj postelei car,koje dytia; 
carskoje dytia, a w karty hraje, 
a w karty hraje, krasno piwaje. 

Stryj kie 

Któż tebe nawczyw a w karty hraty, 
a w karty hraty, krasno ~piwa ty? 
Mene-ż nawczyła neńka stareńka, 

tryczy mia w noczy powywajuczy, 
szwydlcim prutoczkom wyszwykujuczy 1, 

sołodkim medkom napowajurzy, 
czerwonym jabkom pidchytkujuczy. 
Oj, za sim łowom bud ' że mi zdorow 

_ _ możny panońku, czom Jwa ońku! 

93. J. F. Golovaclcij op. cit. s. 609 610. 
91. J. F. Golovackij op. cit. . 610. 
1 (wymvykujuc:y - wymachując] 
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95 

Temuż 

Oj, iz za hory, zza polonyny, 
hoj, daj Boże, 

Stryjc;lie 

wychodyt'że mi czorna chmaroczka. 
Oj, ne je-ż to mi czorna chmaroczka, 
oj, że je-ż to mi oweć hurmoczka. 
Jde-ż pered nych owczarynoczka, 
zapereznw sia troma użewkami', 
a za użewkami try trumbetoczki: 
od na trumbeta - hej dubynaj u, 
druha trumbeta - hej cirlO\\ u ja, 
treta trumbeta- hej zolotaj a. 
Oj, czuty, czuty w czystoje pole, 
oj, jak zatrubyt, a w dubynuju. 
Oj, czuty, czuty a w lisy, bory, 
oj, jak zatrubyt, a w cinowuju. 
Oj, czuty, czuty aż na nebesa, 
oj, jak zatrubyt, a w zołotuju. 

Oj, za sim słowom bud'że mi zdorow, 
możny panońku, czom Jwasońku! 

96 

Córce 

Kolo mostońka nowa korczmoiika, 
hoj, daj Boże! 
_\. kolo neji konyki w neni. 
Odyn mi kouyk najworonijszyj, 
do neho chłopeć najprybornijszyj. 
Bere-ś jichaty w hory po diwkn, 
or1a-ż do neho perekazala: 
Konia ue tomy, ludej ne trudy, 
bo ja-ż do tebe sama prylenu, 
ponad selmiko czornow chmarmiko"·· 
na podwireńko dribnym dożdykom, 
oj, a do sinej czom łastowoju, 
oj. a do chaty czom newistoju. 

95. J. F. Golovackij op. cit. s. 610-611. 
96. J. F. Golovackij op. cit. s. 611. 

l r użeu knmi- rzemieniami] 

Stryjsl.ie 
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Oj, fll'flt', nent>. naw rzy-ż ty mene 
złoto •nowa t). u •ribro tka ty. 
A za im •łowom huwaj nam zdorow.1, 
huwaj zdorowa, khrt>rznaja panno. 
Wynczujt'mo t) •cza•ti!'m, zdorowiem, 
.. czastiem zdorow iem, dołeńlow dobrow, 
winoczkom ja<onym. diwczatem krasnym. 

97 
tryj l.ie 

Tejże 

Szumy, ne •zumy czom dobrowonlo, 
hoj, daj Boże! 
Oj, jak-że meni ht>j ne •zlllnity? 
Po meni chodyt' dywnoje zwirla, 
dywnoje zw;r1a dewiatorohe, 

• a na de<oiatym swiotyj tarylczyk, 
na tym tarełcy zolotyj tYlczyk, 
na l)m '-liłcz)ku pannońka ydyt', 
Oj, sydyt', sydyt', ko ońku czt>szt>, 
losońku cze-.z<', po stołu mecze'. 
Oj, ne doijżdżaj, czom kozaczeńku, 
oj, ne pidchyłaj, <'zom kwatyrcJiku, 
oj, ne napu-kaj bujnoho witru, 
bujnoho w itru, ja•noho ~oncia! 
Bo od witrońku lo. ońka wiane, 
a od .oneńka łyczeńko smahne ! 
Oj, za sim łowom buwaj zdorowa, 
buwaj zdorowa ... 

98 

Tejże 

Oj, nad kernyccw, nad 'tudenycew, 
hoj, daj Boże, 
tam try wiatyi wodu wiatyły, 

wodu światyły. kr t zahubyły. 
Diwczyna pyszna, ty tudy i zła, 
ty tudy i zła, zołot kre t najszła. 

" zczo-ż meni bude za perejemeć?" 

97. J. F. oło~ a<'kij op. cit. s. 612. 
98. J. F. l.oło\ a clij o p. cit. 612 - 613. 
1 mec:e miecif". [rozrzuca) 
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Oj, bude, bude srybnyj peresteneć, 
srybnyj peresteneć, try slużby nowy: 
Odna służbońka na swiate Rizdwo, 
druha służbońka aż na Wasyla, 
tretia służbońka aż na Wełykdeń, 
aż na Wełykdeń, na toj Bożyj deń. 

A za sim słowom buwaj mi zdorowa, 
bu waj zdorowa ... 

99 

Tejże 

Tam za stinoju, za zołotoju, 
hoj, daj Boże, 

StryjoJ..ie 

tam sia wbyraje khreczna pannońka, 
bere na sebe dorohy sukn1y, 
a powerch suknej srybro, ta złoto. 
I wyjszła na dwir, dwir sia wlahaje, 
wyjszła do sinej, siny sijajut', 
wojszła do chaty, pany wstawajut', 
pany wstawaj ut', szapki znymajut', 
szapki znymajut', jei sia kłaniajut'. 
Oj, odyn każe, szczo to cariwna, 
a druhyj każe, szczo to kroliwna, 
a maty każe, to moja doczka, 
a moja doczka, czom newistoczka. 
A za sim słowom buwaj zdorowa, 
buwaj zdorowa ... 

100 

Tejże 

Ponad bereżok sażenyj sadok, 
hoj, daj Boże, 

SlryjoJ..ie 

sadok sażenyj, rasom raszenyj. 
Pylnowała-ż ho khreczna pannońka, 
a stt'reżuczy twerdo zasnuła. 
Oj, n zletily rajski ptaszeńki, 
taj żachom-machom na rajsky ptaszki: 
"Ne wam to tato sadoczok sadyw, 
sadoczok sadyw, taj rasom rasyw !" 

99. J. F. Golovackij op. cit. s. 613. 
100. J. F. Golovackij op. cit. ~. 613-614. 
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Oj, pi. zki, pi zki popid btriżki, 
wbyta steżeńka do .kowaleńka. 
"Ty kowaleńku, zolotareńku, 

a wkuj-że myni żow ty czobitki, 
a pid czobitki rybny pidkiwki !" 
Oj, za sim łowom buwaj zdorowa, 
buwaj zdorowa ... 

101 

Tejże 

A w poły błyzko dorohy, 
Bożaja, Bożaju laty, 
a wse w zołoti chodyła 1 , 

Stryjokie 

adok sużenyj, nao. trożenyj. 
A w tom sadoczku biła po tiłka, 
a w tyj po. tiłci khrecznaja diwa, 
riasy tereWa i tam za. n ula. 
Raj~ki pta. zoczki rano zlynuły, 
rano złynuly. rio y ~ zajnuły 1 • 

Zolota riasa duże zweniła, 

duże zweniła, diwu zbudyła. 
A diwa wstała, ria u zybrala, 
zybrała rio u, czom do poj a. u, 
pone'-ła-ż obi do zolotnyka: 

pomuhaj-Bih, zołotnyczeńku, 
zołotnyczeńku, reme~nyczeńku! 

zroby-ż my ni zolotu . zubu, 
a z obrizoczkiw3 zolotyj poju , 
a z otm. oczkiw' rybnyj pur tene~, 
po tym o-tunku p rłowu tkanku. 
\ wberu-:i: ja sia w nedilu runo: 
perłowa tkunku hołowku klonyt', 
szowkowyj poja ladwońki lomyt', 
zolota zuba ,Iid zamitnjf' • 
. rybnyj per-tene~ pulcz}ki •zczypłe". 

101. J. F. Golovackij op. cit. "· 611 615. 
1 Po każdym wier-zu powtarza i~: "Bożaja, Boi:aja Moty". J. F. G. 
1 [as:ajnuly trąciły] 

1 [obri:oczkitt - z odcinkó''] 
• [otrusoc.:kitt - z okru•zyn) 
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Oj, za oim ~łO\IOJU bud' nam zdorowa, 
bud' nam zdorowa, khrecznaja diwo, 
dary tia, Boże, sczastiem, zdorowiem, 
sczastiem, zdorowiem, ta dołew dobrow, 
rutianym wincem, khrecznym mołodcem! 
Daj-że tyi Boże, w horodci ziłje, 

w horodci ziljt>, w domu wesilie! 

102 

Tejże 

Poza humenje czornoje ternie, 
hoj, daj Boże! 

Stryjokic 

::'{adyjszła-ż tuda krasna pannońka, 
urwała sobi czornyj ternoczok, 
ta prykładała k swoim oczeńkam: 
"Koby u mene taki oczeńka, 
ładyła by-m sia za wijtowycza". 

Poza humenje żowtoje kijło', 

hoj, daj Boże. 
Nadyjszła-ż tuda krasna pannońka, 
urwała-ż sobi żowtoje kijło, 

ta prykładała k swoim kosońkam: 
"Koby u mene taka kosońka, 
ładyła by-m sia za panyczeńl-a". 

Poza humenje czerwona roża, 
hoj, daj Boże! 
~adyjszła tuda krasna pannońka, 
urwała sobi czerwonu rożu, 
ta prykładała k swomu łyczeńku: 
"Kobyż u mene take łyczeńko, 
ładyła-ż by-m sia za cisarońka". 
Oj, za sim słowom buwaj zdorowa, 
buwaj zdorowa ... 

102. J. F. Golovackij op. cit. s. 615. 
1 kijlo kojło; [kwiat bagienny spirea ulmarial 
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Szczodrówkil 

103 

Szczodrlwka (na Jordana w Trzy Rróle) 
Barysz -

łt~pf]g rnlflPP rP 

l i 

0 1 po ho - ri , ho ri, pa won-kie cho - dil , 

) 
szczo 

~ ~ :::l r r l p g 
d ryj we c~er, do b ryj 

Oj, po hori, hori, pawonk.ie chodit, 
szczodryj weczer, dobryj weczer. 

Oj, chodit, chodit, p 1ireuko ronit, 
szczodryj weczer, dobryj weczer. 

Za nymy chodyt grecznaja panna, 
szczodryj weczer, dobryj weczer. 

Chodyt, chodyt, p 1iryczko zbyraje, 
szczodryj weczer, dobryj weczer. 

F 
we 

P 1iryczko zbyraje, w rukawlec składaje, 
szczodryj weczer, dobryj weczer. 

Z ruka~ci ber 1e, na stole kład 1 e, 

szczodryj weczer, dobryj weczer. 

• • Ze stołyka bere, winoczok wyne, 
szczodryj weczer, dobryj weczer. 

Winoczok wyu1e, na hołouku kłade, 

szczodryj weczcr, dobryj weczer. 

f 
czer. 

li 

1 Ksiądz 1\Iarcin Poclgórski (mówi "Gazeta Codzienna" 1857 nr 97) umieścił 
w jednym z dzienników lwowskich pięć szczodraczych kolęd. Mówiąc o kolędach 
utrzy1nuje, że wiele pieilni z czasów pogańskich zostało pomiędzy ludem, które 
jakby ukrad.lcicm bywają śpiewane na Boże Narodzenie, Trzech Króli, Nowy 
Rok itd. W zwrotkach powtarzających się przemaga życzenie "Szczodry wie
czór, dobry wieczór", s tąd 'lladź utworzył nazwę, wyprowadzając wyra1: uczodry 

od s:::rze-dar (jeszcze dar). 

14 - Rus Czerwona 
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Podywy sie, neńko, czy choroszeńko , 

szczodryj weczer, dobryj weczer. 

Oj , choroszeńko , moja doneńko ; 

za tym Flowom buwaj zdorowo, 

buwaj zdorowo grecznaja panno , 
grecznuja panno czom Hanuseńko. 

104 

W wigilię Trzech Króli (Jordan) 

'tbJ) IJ 
Szczo dr!JJ we czer, do briJJ we 'n Jd 11 J TEł 1 n JS?J 1 w 
do lu d i om na weś 

Szczodryj weczer, dobryj weczer, 
dobrym Indiom na weś weczer. 

Cy w doma, doma, sam pan gospodar? 
szczodryj weczer, dobryj weczer. 

Oj, je win doma, sedyt konec stola, 
szczodryj weczer, dobryj weczer. 

Pery skubaje, w rukawec skladaje, 
szczodryj weczer, dobryj weczer. 

Z rukawci bere, wiuoczki płete, 
szczodryj weczer, dobryj weczer. 

Winoczki płete , na holoiiku klade, 
szczodryj weczer, dobryj weczer. 

Podywy sie, neńko, cy horo s zeńko, 

szczodryj weczer, dobryj weczer. 

A za tym słowom buwaj my zdorow, 
szczodryj weczer, dobryj weczer; 

buwaj my zdorow, pane gospodaru, 
szczodryj weczer, dobryj weczer. 

we 

(Bar!JSZ] 

czer, 

J 
czer. 
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105 
Na nut(' nr 103 

Oj, cy rano, rano kurońki piły? 

Szczodry weczer, dobryj weczer. 
Jszcze najranczy Dany•icio wstau, 
szczodry weczer, dobryj weczer. 

Ba cyn 

Oj, ustau, mtau, try świczki wsukaw, 
szczodry weczer, dobryj weczer. 
Pry jedny świci ly"czeńko umywaw, 
szczodry weczer, dobryj weczer. 
Pry druhy świci w sukni sie uberaw, 
szczodry weczer, dobryj weczer. 
Pry treti świci k~nyka sidlau, 
szczodry weczer, dobryj weczer. 
Oj, pane, pane, ne prodaj mene, 
zawezu ja tie aż do Koty0nie, 
Kotyenia skaże: nasz to pan jide. 

106 
Złoczow:;lie 

Na dobryj weczir, hrecznaja panno, u tebe! 
Oj, czy skażesz nam zaszczodrowaty u sebe? 
Oj, poczekajte ino bodynońku małuju, 

necbaj ja sia w kramnu soroczeczku wbrynduju1 ! 
Oj, mała-ż ty czas bodynońku sia brynduwaty, 
oj, ho nam zymno na morozońku stojaty. 

a dobryj weczir, hrecznaja panno, u tebe! 
Oj, czy skażesz nam zaszczodrowaty u sebe? 
Oj, poczekajte ino bodynońku małuju, 

necbaj ja sia w kramnu spidnyczeńku wbrynduju! 
Oj, mała-ż ty czas bodynońku sia brynduwaty, 
oj, bo nam zymno na morozońku stojaty. 

107 

Oj, dzwin dzwinyt, 
misiać zcbodyt, 

Złoozowsk.ie 

o 
nasz panyczeńko, perebirnyczeńko•, 

konyki pereberaje: 

106. ]. F. Golovackij op. cit. s. 143. 
107. ]. F. Golovackij op. cit. s. 143-144. 
1 (wbrynduju sia- wystroję się) 
2 (perebirnyczeńko- grymaśny, przebierny) 
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kotro kraszczy- sobi bere, 
kotro brydszy- służeńkam daje. 

Oj, dzwin dzwinyt, 
roisiać zchodyt, 
nasz panyczeńko, perebirnyczeńko, 

woły ki pereheraje: 
kotro kraszczy - sobi bere, 
kotro brydszy - służeńkam daje. 

108 

Szczodryj weczir, d obryj weczir ! 
Z tycha, bratia, prystupajte, 
do toho dwora wysokoho. 
A w tym dwori krasna pania, 
za sto złotych suknia na nij, 
za sto złotych, za czerwonych. 

Szczodryj weczir, dobryj weczir! 
Z tycha, bratia, prystupajte. 
do toho dwora wysokoho. 
A w tym dwori krasna pania, 
za sto złotych chustoczka na nij, 
za sto złotych, za czerwonych itp. 

109 
( Zloezow•k.ie ) 

Oj, za horoju, za kamiannoju, 
w jałyni, ta w zełeneńkij dubyni, 
tam diwońka wołyki pasła. 

Wołyki pasła, szytyńko szyła, 

szytyńko szyła, woły zhubyła. 

Pobihła ona ta do ba teńka: 
Pidy, bateńku, wołyki znnjdy! 
Bateńko piszow, woływ ne naj,zow. 

Oj, za horoju, za kamiannoju, 
w jałyni, ta w zełeneńkij dubyui, 
tam diwońka wołyki pasła. 

\Volyki pasła, szytyńko szyła, 

szytyrlko szyła, woły zhubyła. 

108. J. F. Golovackij op. cit. s. 144. 
109. J. F. Golovackij op. cit. s. 144-145. 
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Pobihla ona ta do myloho: 
Idy, myleńki, woły ki znajdy! 
::\Iyleńkij pi~zow, wolyki znaj'izow. 

110 

~ ~ l p p f g l 
[Zadwóne] 

J 
Ej, CZ!J- je lO ko - nie te- ną na g u - mlen- kacb, 

~ r· 
hej li 

J p 
T am na -
p 'CJ 

- szmoó - ci, 

ó 
li - la - re 

t':'. 

l r- p l r 
lu ja, bej li 

Ej, czyje to konie żeną na gumienkach 
hej liluja, hej liluja! 

Święty Antoni, co pogania koni, 
świę ty Petroni za pługiem chodzi, 
a Matka Najświęt•za sniadanieńko nosi. 
Sniadaneńko nosi, Pana Boga pro'i : 

lu 

e 
Oj, urodysz my, Boże, p'\zenyciu jak łozy. 

Byli ż tam żenczyk.J, same parobczyki, 
były tym plewarki, same kucharki, 
byli tam siewarze, same gospodarze, 
były tym fureńki, kieby gdzie chmareńki. 

Ul 

~~ l p r l l p p 
ho roń - ci no w l 

l p f,J l ~ ' l j 

tam hra Jut, tam 

l p p 
) 

r.-. 

r 11 

ja! 

[Zadwórze] 

l p 

kor -

p p 
hra - jut 

na z o - ło I!JJ C!JID - ba - ły . 

110. LKażdy wier'z uk~tu powtarza tę ~amą m('lodi\' powilllta •ię ona koń· 
cz_-ć pr:~y;piewern .,hej leluja".] 
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Tam na horońci nowi kor>zmońci, tam hrajut, 
tam hrajut lilare1 na zolotyj cymbały, 
tam Maryseńka tańci wywody, tam hrajut, 
tam hrajut lilare na zolotyj cymbały•. 

Pryszol do nej bateńko ieji: 
Marysiu, duszko, czies do domońku. 
Oj, zaraz pidu, ino tańciu dijdu. 
I tańciu diszła, i do domu ne piszła. 

Pryszła do nej sestrońka i ej : 
Marysiu, duszko, czies do domońku. 
Oj, zaraz pidu, ino tańciu dyjdu. 
Oj, tańciu diszła, i do domu ne szła. 

Pryszc,ł do neij myłeńki ij: 
Marysiu, duszko, czies do domońku. 
Oj, zaraz pidu, ino tańciu dyjdu. 
I tańciu diszła, i [do] domu piszła. 

112 

{Zadwóne ) 

'ilPPIPF IP pplpJ lr l 
C u je, 

' 
p F 
Js - s c, 

C!J D!J ma gos - po - c! dr do- ma? S!a - w a 

P P l r· 
nas~; mu - ł!J Bo - że na 

Cy je, cy ny ma gospodar d oma? 
Sława Jsse, nasz myły Boże na nebest 

Oj, je win doma, sedyt konec stola. 
Sława Js~e, nasz myły Boże na ncbesy. 

Cy zastełeny tysowy stoły ? 
Sława Jsse, nasz myły Boże na nebesy. 

Cy położeny pszenyszny chliby? 
Sława Jsse, nasz myły Boże na nebesy. 

Cy postawcny solodki medy? 
Sława Jsse, nasz myły Boże na nebesy. 

1 [lilare - lirnicy] 
1 [Drugi wiersz powtarza się za każdym razem.] 
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Spodiwajte si trojakich hosty. 
Sława Jsse, nasz myły Boże na nebesy. 

Jiden hostyńko -jasne soneńko. 
Sława Jsse, nasz myły Boże na nebesy. 

Druhy hostyńko - jasny misiczeńko. 
Sława Jsse, nasz myły Boże na nebesy. 

Trety hostyńko - dribnen doszczyńko. 
Sława Jsse, nasz myły Boże na nebesy. 

Soneńko każe: Jak ja oświczu', 
jak ja oświczu hory, dołyny, lisy z kalyrty. 
Sława Jsse, nasz myły Boże na nebesy. 

Misiczeńko każe: Jak ja oświczu, 
jak ja oświczu hory, dołyny, lisy z kalyny. 
Sława Jsse, nasz myły Boże na nebesy. 

Doszczyńko każe: Jak ja pokroplu 
w nedilu rano żyto, pszenyciu, wsiu jarenyciu ... • 

113 
[Zadwórze] 

4' z J fJ u r 1 P P P g J c:t 1 r dr r 
Do- bry wie- czór, pa-nie go-spo - da - rzu, do cle - bie. 

ł ' r P ~ fl J 1 J J l 8 r 1 r 
w o - la cię Pan Bóg na po - ra - de - czek do 

Dobry wieczór, panie gospodarzu, do ciebie, 
wola cię Pan Bóg na por:deczek do siebie. 
Urodziło ci się sto kup żyta na polu, 

sle - ble. 

daj że ci Boże szczęścia i zdrowia w tym domu. 

Dobry wieczór, panie gospodarzu, do ciebie, 
wola cię Pan Bóg na poradeczek do siebie. 
Urodziło ci się sto kup pszenicy, 
daj Żl'" ci Boże szczęścia i zdrowia w tym domu. 

li 

Ll3. [Drugi zapis terenowy tej pieśni, także z Zadwórza, zachował się w tece 
20/1213 k. 475. Przy identycznej melodii różni się on: układem tekstu (od trzeciej 
zwr. kolejność jest odmienna), brakiem zwrotki, w której mowa o prosie; inny 
jest incipit drugiej zwr.: zamiast "urodziło ci się" jest "obiecał ci".] 

1 lub: Soneńko każe: A jak ja zyjdu nedilu rano 
2 [W rkp. pieśń niedokończona.] 
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Dobry "ieczór, panie go•podarzu, do ciebie, 
woła cię Pan Bóg na porudeczek do siebie. 
Urodziło ci się sto kup jęczmienia, 
daj że ci Boże szczęścia i zdrowia w tym domu. 

Dobry wieczór, panie go,podarzu, do ciebie, 
wola cię Pan Bóg na porudeczek do siebie. 
Urodziło ci się sto kup pro~a na polu, 
daj że ci Boże ~zczę!\cia i zdrowia w tym domu. 

Dobry wieczór, panie go~podarzu, do ciebie, 
wola cię Pan Bóg na porudeczek do biebie. 
Urodziło ci się sto kup łueczki na polu, 
daj że ci Boże szczę.:cia i zdrowia w tym domu. 

Dobry wieczór, panie go'-podarzu, do ciebie, 
wola cię Pan Bóg na porudeczek do siebie. 
Urodziło ci się sto kup ~rochu na polu, 
daj że ci Boże >zczęścia i zdrowia w tym domu. 

114 

Pa- sla Ha n- dzu- ni czo-tl- ri wo-łg w ja-lg 

4. p p p l ~ (9 l p f? l i J 

[Zadwórze] 

ni, 

heJ - ze w ja - lg - ni, pri) ze - Ie - neń - kij du - bp - ni. 

1 lu u: Ka•suni 

Pasla Hand:wni' czotiri woly w jalyni, 
hejże w jałyni, pry zcleneJikij dubyni. 

Wol.,Ynki pa!Ooła, ~ukirnku sz}ła w jałyni, 
hejże w jalyni, pry zclt'neńkij dubyni. 

Sukienku szyło, woły zbubyla w jalyni, 
hejże w jalyni, pry zdeneJ]kij dubyni. 

A pi,zla-ż ona nż do b:JteJika, w jalyni, 
hejże w jałyni, pry z«.>łcm·ńkij dubyni. 
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Jde bateńko, jde, wołynki znajde w jałyni, 
hejże w jałyni, pry zełeneńkij dubyni. 

Bateńko piszow, woływ ne znajszow w jalyni, 
hejże w jałyni, pry zełeneńkij dubyni. 

A piszła-ź ona aż do mateńki, w jałyni, 
hejże w jałyni, pry zełeneńkij duhyni. 

Jde mateńko, jde, wołenki znajde w jałyni, 
hejże w jałyni, pry zełeneńkij dubyni. 

Mateńka piszła, woływ ne znajszła w jałyni, 
hejże w jałyni, pry zełeneńkij dubyni. 

A piszła-ź ona aż do sestronki, w jałyni, 
hejże w jałyni, pry zełeneńkij dubyni. 

Jde sestrońko, jde, wcłynki znajde w jałyni, 
hejże w jałyni, pry zełeneńkij dubyni. 

Sestrońka piszła, woływ ne znajszła w jałyni, 
hejże w jałyni, pry zełeneńkij dubyni. 

A piszła-ź ona aż do ciotońki, w jałyni, 
hejże w jalyni, pry zełeneńkij dubyni. 

Jde ciotońko, jde, wołynki znajde, w jalyni, 
hejże w jalyni, pry zełeneńkij dubyni. 

Ciotońka piszla, woływ ne znajszła w jalyni, 
hejże w jałyni, pry zełeneńkij dubyni. 

A piszła-ź ona do brateńka, w jałyni, 
hejże w jałyni, pry zełeneńkij dubyni. 

Jdy brateńko, jdy, wołynki znajcle w jalyni, 
hejie w jałyni, pry zełeneńkij dubyni. 

Brateńl.o piszow, wolyw ne znajszow w jalyni, 
hejże w jałyni, pry zełeneńkij dubyni. 

A piszła-ź ona, aż do myłeńkoho, w jałyni, 
hejże w jałyni, pry zelcneńkij duhyui. 

Jdy myłeńki, jdy, wołynki znajde w jałyni, 
hejże w jalyni, pry zcłeneńkij dubyui. 

:Myłe1ikij piszow, woły znajszow w jalyni, 
hejże w jalyni, pry zeleneńkij dubyni. 



p r 
Je(al) z wi 

p o 
me- til 

134 

115 

liteJ. nr lll 

Pa-.ła Ilandzuoi czetery woły• w jalyni, 
hej;le " jalyni, pry zełeoeńkij dubyoi. 

Szytjeuko szyła, woły" zhubyła w jalyni, 
hejże w jalyni, pry zełeneńkij dubyni. 

Prybihla ona aż do matieńki w jalyoi, 
ht'jże w jałyni, pry zełeneńkij dubyni. 

Idy• matieńko, idy•, woły• mi znajdy• w jałyni, 
hejże w jałyni, pry zełeneńkij dubyni . 

.\Iatieńka piczła i woły;w ne znajszla w jałyni, 
hejże w jalyni, pry zeleneńkij dubyni. 

Pobihla ona aż do batieńka w jalyoi, 
hejże w jalyni, pry zełeneńkij dubyni. 

Batieńko piszow i wolyiw ne znajszow w jałyni, 
hejże w jałyni, pry zełeneńkij dubyni. 

Pobihla ona aż do myłoho w jalyni, 
hejże w jalyni, pry zełeneńkij dubyoi. 

Myłeńki piszou, taj woły• znaj. zoil w jalyni, 
hejże w jalyni, pry zełeneńkij dubyni. 

116 

p a r jf er p r 
- d te ho - ra, a zwl d te dr u 

p r 
F o ) J ! p Et p 

• Ie- m!j ho roń - ka-m!j ja - s na - ja 

[Zadwóne) 

F 
- ha , 

r F ! 
z o - re . 

116. l W rkp. zanotował Kolberg d"ie wer,je rytmiczne ttj >amej mdotłii, 

obie w metrum 3/8 (pierw~za odtaktowa, druga z odbitką), różniące się minimal
nie warto;ciami niektórych nut. '\ad pier"'zą z nich zaznaczył na t~pnie klamrami 
podział na frazy, według którt>go melodi~ opublikowano jako btztaktową, co je t 
zgodne z jej charakterem. Różne wer•je zapi u nie są notacją różnych warian
tów pieśni, lecz wynikiem wątpliwo· ci Kolberga, próbującego w różrty ,po•ób 
"tłoczyć ametryczny przebieg w podział taktowy.] 



135 

.Te(st) z widte hora, a z widte druha, 
meży temy horońkamy ja~naja zora. 

Oj, ja to mowyii, szczo zora zyszla, 
a to moja diuczynońka po wodu wyszła, 

A
0 

ja
0 

za ~ej':, jak za zoreju, 
sywym, sywym konyczeńkom, aż do dunaju. 

Diuczyno moja, napoj my konia ! 
·e napoju, bo si boju, bom szcze ne twoja. 

Jak budu twoja, napoju ty dwa, 
zawedu te do dunaju, de czysta woda. 

A kiń wodu pije, pidkiwkamy bije, 
wtikaj, wtikaj moj~ diucze, bo win tie zabije . 

• Ne welykiś pan, napij konia sam, 
tylko twoji majetaości- zeleny żupan. 

Ne weiYkaś pani n~ i z majetkamy, 
tylko twoij majetno~ci- winec ruciany. 

A mij winoczok zlotem ubyty, 
a twij żupan zeleneńkij witrom podszyty. 

117 

Szczodriwka ,. g Ji 
Czyj 

f$+tp . 
czo -,. 
p 
bo 

p l l p r l p p J l ~ 
to je piu - żok naj - ran - CZ!Jj u:yj -

r Q_J+=ł i f= f ~ l p 
l!J 

p 
daj 

?.J..· 
CZ8 - ł!J - t:J u;.) -

l l 
j p l ), J l J 

> 
z do - ro lliJ chó - dy l p 

Czyj to je plużok najranczyj wyjszou, cz~tyry, 
czatyry wóly bodaj zdorowy chódyly. 

(Zadwón~ ] 

r J 
szoii, 

{Ja 
ltJ 

' i! 

117. [W rkp. melodia ma dwie wersje rytmiczne, z których druga jest uporządko
wanym w metrum 3/8 zapisem pierwszej, zanotowanej na 3/4.] 
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U naszoho pana najranczy wyjszoii, czotyry, 
czatyry woły bodaj zdorowy chodyły. 

Oj, swety Petro za płuhom chodyw, czotyry, 
czatyry woły bodaj zdorowy chodyły. 

A swćty Paiiło wołyki honyw, czotyry, 
czatyry woły bodaj zdorowy chodyły. 

1\. sam Hospod Boh pozenyczku sijaw, czotyry, 
czatyry woły bodaj zdorowy chodyly. 

Matka Booka jisty nosyła, czotyry, 
czatyr} woły bodaj zdorowy chodyły. 
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p j l p r l C p p ~ 
B za - CW!J - ły wy - azni, c ze -fjJ l j ' 111=:j p 

s oń ci, oj, o - II!JO 

p j l r p ltl 1 

l r 
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ry 
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gre - czna pa nie n ko, wi - koń ci. 

Oj, a zacwyły wyszni, czereszni wid ~ońci, 
oj, otwory nam, greczna panienko , wikońci. 
Oj, zaczekajte choć hodynoczku małuju, 
nejże ja .. i choć koszuleńku wmaluju. 
Oj , tobi dobre w nowy świtłońci hadaty, 
a nam ne dobre pid wikońciemy stojaty. 

Oj, zacwyły wy,zni, czeresz1.i wid •ońci, 
oj, otwory nam, greczna panienko, wikońci. 
Oj, zaczekajte choć hodynoczku małuju, 
Jl(•jże ja si choć s ukieńc:~:ynu wmaluju. 
Oj, tobi dobre w nowy świtlońci hadaty, 
a nam ne dobre pid wikońciemy stojaty. 

Oj, a zacwyły wy•zni, czere,;zni wid •ońci, 
oj, otwory nam, grec~na panienko , wikońci . 

Oj, zaczckajte choć hodynoczku maluju, 
nejże ja si choć p;llczoc,:ki wrnaluju. 

[Zadwóne] 

• 
CJ 
s z ni 

{l 
nam, 
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Oj, tobi dobre w nowy ~witloiici hadaty, 
a nam ne dobre pid wikońciemy stojaty. 

Oj, a zacwyły wyszni, czereszni wid sońci, 
oj, otwory nam, greczna panienko, wikońci. 
Oj, zaczekajte choć hodynoczku maluju, 
nejże ja si choć trzewiczki wmaluju. 
Oj, tobi dobre w nowy świtlońci hadaty, 
a nam ne dobre pid wikońciemy •tojaty. 
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{J F 
cha, bra ci, prz9 - się - puj 

r:::J ~ f':\, 

P P ~ c r 1 P g r· p 1 l p 

[Zldwóru] 

t? 
ci e 

do Ie- go dwor- ku WIJ - so - kle - go, bo w IIJm dwor- ku 
f':\, 

'QPP . ~FIP 1" w r· 
grze-<zna - ja pan - n <l grze-czna - ja pan - na 

Z cicha braci przystępujcie 
do tego dworku wysokiego, 

Ma - ry - ja 

bo w tym dworku grzecznaja panna, 
grzecznaja panna Maryja. 
Na nij koszulka za sto złotych, 
za sto złotych, za czerwonych, 
za paru koni sywych, woronych. 

Z cicha braci przystępujcie 
do tego dworku wysokiego, 
bo w tym dworku grzecznaja panna, 
grzecznaja panna Maryja. 
Na nij sukienka za •to złotych, 
za sto złotych, za czerwonych, 
za paru koni sy.>ych, woronych. 

Z cicha braci przystępujcie 
do tego dworku "ysokiego, 
bo w tym dworku grzecznaja panna, 
grzecznaja panna Maryja. 

119. [~ rkp. h rak t. 5-8; roz";ązanie t. 7 i 8 zawarte jest w t. 3 i 4.) 
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a nij buciczki za sto złotych, 
za sto złotych, za czerwonych, 
za paru koni sywych, woronych. 

Z cicha braci przystępujcie 
do tego dworku wysokiego, 
bo w tym dworku grzecznaja panna, 
grzecznaja panna Maryja. 

a nij piersciónek za sto złotych, 
za sto złotych, za czerwonych, 
za paru koni sywych, woronych. 

Z cicha braci przystępujcie 
do tego dworku wysokiego, 
bo w tym dworku grzecznaja panna, 
grzecznaja panna Maryja. 
~a nij kulczyki za sto złotych, 
za sto złotych, za czerwonych, 
za paru koni sywych, woronych. 

Z cicha braci przystępujcie 
do tego dworku wysokiego, 
bo w tym dworku grzecznaja panna, 
grzecznaja panna Maryja. 
Na nij płaszczyk za sto złotych, 
za sto złotych, za czerwonych, 
za paru koni sywych, woronych. 

120 

- Cb 
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Z cicha, braci, przystępuJCle 
do tego dworku wysokiego, 

t:'\ 

r· 
kic 
jon 

bo w tern dworku grzeczna ponna, 
grzeczna ponna "\laryjonna. 

[Zadwórze] 

r 
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Na nij koszula za sto złotych, 
za sto złotych, za czerwonych, 
za parę koni sywo-wronych. 

Z cicha braci przystępujcie 
do tego dworku wysokiego, 
bo w tem dworku greczna panna, 
greczna panna Maryjanna. 
Na nij sp6dnica za sto złotych, 
za sto złotych, za czerwonych, 
za parę koni sywo-wronych. 

Z cicha braci przystępujcie 
do tego dworku wysokiego, 
bo w tern dworku greczna panna, 
greczna panna Maryjanna. 
Na nij trzewiczki za sto złotych, 
za sto złotych, za czerwonych, 
za parę koni sywo-wronych. 

Z cicha braci przystępujcie 
do tego dworku wysokiego, 
bo w tem dworku greczna panna, 
greczna panna Maryjanna. 
N a nij kapelusz za sto złotych, 
za sto złotych, za czerwonych, 
za parę koni sywo-wronych. 

Z cicha braci przystępujcie 
do tego dworku wysokiego, 
bo w tern dworku greczna panna, 
greczna panna Maryjanna. 
Na nij szpileczki za sto złetych, 
za sto złotych, za czerwonych, 
za parę koni sywo-wronych. 

Z cicha braci przystępujcie 
do tego dworku wysokiego, 
bo w tem dworku greczna panna, 
greczna panna Maryjanna. 
Na nij rękawiczki za sto złotych, 
za sto złotych, za czerwonych, 
za parę koni sywo-wronych. 
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121 

l p F l p ~ ~ l ~ 
J 

k u - ry , n e pij - te ra - no, 

p· p p l F p ~- li 
ra - no ra - ne!i - ko wraz z zo- ~il 

Oj, kury, kury, nie pijte rano, 
rano, ranu, rano raneńko wraz z zoroj u. 

A nasz Prokip wstaii, try &wici w.ukaii1, 

rano, ranu, rano raneńko wraz z zoroju. 

Pry jedny świci łyczeńko wmywaii, 
rano, ranu, rano raneńko wraz z zoroju. 

Pry druhy swici w sukni si wheraii, 
rano, ranu, rano raneńko wraz z zoroju. 

Pry treti swici konyka siodłau, 
rano, ranu, rano raneńko wraz z zoroju. 

Oj, koniu, koniu pojidymo my, 
pojidymo my w turecku zemlu. 
W turecku zemlu, po grecznu pannu. 
po grecznu paunu, po Maryjannu. 

Oj, koniu, koniu, prodam ja tebe. • 
Czyż ty ne zuajesz, gresznyj 2 pauyczu, 
jak my wtikały, bez tychy dunaj, 

u 
żeś ne zamaczali ani czobitcia, 

u 
ani czobitcia, ani remińcia? "'e sam z soboju, z witcio·j i z matkoju , 
rano. rano, z wsio czeladkoju. 

1 wsukau - utoczył 
2 [gres:nyj, zam. grecznyj] 

(Zadwórze: 

l F J· l 
ra - no. 

r· l 
Jll 
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Zadwórze 
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'r ne pij - re ra - no, 

F l 
no, 

[J p p 
bar - dLo ra neń - ko wraz z zo - ra - Ju. 

Oj, kurY, kury, ne pijte rano, 
rano, rano, bardzo raneńko Wx-az z zoraju. 

na"z panycz w to~, try świti w:;okow, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoraju. 

' e Pry jednyi ~wio:;y łyczeńko umywaii, 
pry druhi świcy w sukni si wberaw, 
pry treti świci konia osiódlaw. 

Oj, koniu, koniu, pojedemo my 
w turecku zemlu po grecznu pannu, 
po grecznu pannu, po Maryjannu. 

Czy znajesz ty, koniu jak my wtikały, 
jak to za namy ty Turkie hnały? 

l 

11 

Szc<.odrówka Zadu:óru 

4'e Jl D ~ 1 P r --n l4 1; J 1 ; ]l 
Oj kv - ry, ku - re, ne pij - lł' ra - no, ra - DO, 

F 
ra - no, 

l~ - Rus Czerwona 

j J l J. 
bar-dzo ra neń - ko iiiroz z ro - ro - Ju 

Oj, kury, kure, nie pijte rano, 
rano, rano, bardzo raneńko Wx-az z zoroju. 
A nasz panycz wstaw, tre świci wsukaw, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju. 
Pry jidni świci łyczeńko wmywau, 
rano, rano, bardzo raneńko Wx-az z zoroju. 

li 
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Pry druhy świci w s~ si wberaw, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju. 
Pry trety świci konyka sidław, 
rano, rano, bardzo raneńko Wraz z zoroju. 
Cy znajesz, koniu, pojidemo my, 
rano, rano, bardzo raneńko Wraz z zoroju 
w turecku zemlu, po grecznu panu 
rano, rano, bardzo raneńko Wraz z zoroju, 
po grecznu pannu, po Maryjannu, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju. 
Cy znajesz, koniu, jak my wtikały, 
rano, rano, bardzo raneńko Wraz z zoroju? 
Za namy hnały Turki, Tatary, 
rano, rano, bardzo raneńko Wraz z zoroju. 
Ne zamaczyw ja ani czóbicia, ani sukińcia, 
rano, rano, bardzo raneńko Wraz z zoroju. 

124 

Szczodrówkl (w willę 3 Króli bojawłeńskle świata) 

' ~ le p p l p r l J ) l l #J J 
Oj ku - ry, ku - ry, ne piJ - te ra - nó, 

' p r 
ra - nó, 

j j j l -J l ), j j) r J1 
bar- dzo ra - neń - ko wraz z zo - ro 

Oj, kury, kury, nie pijte ran6, 
ranó, ran6, bardzo raneńko wraz z zoroju. 

A nasz pan wstau, tri swiciu wsukau, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju. 

Pri jidny świci liczeńko wmywau, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju. 

Pry druhy świci w soroczku sie wbrau, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju. 

Pry treti świci konyka usidłau, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju. 

Oj, koniu, koniu, pojidemo my, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju, 

-

[Lwów) 

ra - no , 
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u 
pojidemo my w turecko zemlu, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju, 

w tureck~ zemlu po gre,znu pannu, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju, 

po gresznu pannu, po laryjannu, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju. 

Oj, koniu, koniu, prodam ja tebe, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju. 

Oj, pane, pane, ne prodaj mene, 
rano, rano, bardzo raoeńko wraz z zoroju. 

Znajisz ty, paoe, jak my utikały, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju? 

Oj, jak za namy Turki uhanialy 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju, 

jak my utikały bez tychyj haj, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju, 

bez tychyj haj, bez by tryj dunaj, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju. 

Ne zamaczyil ja ani czubitcia, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju, 

ani czubitcia, ani sukińcia, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju. 

Bywaj mi zdorow gre. zny panyczu, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju, 

ne am z soboju, z witcem, z matkoju, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju, 

z witcem, z matkoju, w. i6 czeladkoju, 
rano, rano, bardzo raneńko wraz z zoroju. 

125 
Szczodrlwka dzlewcz~ t 

rn {J ,. z J rP J r l r J l r P.! r 
Tam we Lwo- wl, p6 - de Lwo-wem w ja - o lu, ,. p (:13(3 J j l j jl n t9 l (3 tr J 

wy - w l - jal a e na- do-dny Ja- su - oló na ko -ulu. 
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Tam we Lwowi, póde Lwowem w jabłoniu, 

wywija! se nadobny Ja<;uni6 na koniu. 

Przynidli jemu paru koszulu w kólendzi, 
a ón to przyjmuje, za to nie dzi~kuje, a leluja. 

Przynie5li jemu paru <;podenek w kólendzi, 
a ón to przyjmuje, zn to nie dziękujt., n leluja. 

Przynieśli jemu paru bucików w kólendzi, 
a 6n to przyjmuje, za to nie dziękuje, a leluja. 

Przynieś l i jemu paru chusteczek w kólendzi, 
a ón to przyjmuje, za to nie dziękuje, a leluja. 

Przynieśli jemu paru szapeczek w kólendzi, 
a 6n to przyjmuje, za to nic dziękuje, a leluja. 

Prznyieśli jemu paru perszcionków w kólendzi, 
a 6n to przyjmuje, za to nie dziękuje, a leluja. 

[Przynieśli jemu nadobną panit>nkę w k()lendzi,] 
a ón to przyjmuje i za to dziękuje, a leluja! 

126 

[Zadwórze] ,.t J r J r l r r r li: r p p {9 J 
Tam we LtlO W l 118 t lo ni u, łam WIJ- ll i -ja l sie ,. ~ ~ ~ 
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~ ~ · ~ j l r r 3 J :U 

grr- czn!J pa ll!J czel\ ko na ko n lu. ,. J r J r l r p p F IJ l r r r 
Prz!J - słał [je] mu pa re ko-szu - lek w ko lę dzle, ,. r p ~ n J l ) ) J p ro u l r J ) J li 
on lo prz!JJ-mu je, za lO nie d!i<;- ku je al le-lu -Ja 
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Tum we !."owi nu błoniu, 
tam wywijał •i e greczuy pany czeńk.o na koniu. 
Przy•łał [jc]mu parę ko. zulek w k.ol~dzie, 

on to prz~ jmuje, za to nie dzi~kuje, alleluja. 

Tam ,,·c J.,, owi na błoniu, 
tnm "1";jał ,je greczny p:trlyCZfti.k.o n.1 koniu. 
Pnpłał jemu parę kamizelek w kolędzie, 
on to prz~jmuje, za to nie U/.i~;kuje, allrlnja. 

Tam we Lwowi na błoniu, 
tum wywijał sie greczny panyczeńko ua koniu. 
Przysłał jemu parę chu teczek w kolędzie, 
on to przJjmuje, za to nie dziękuje, alleluja. 

Tam we Lwowi na błoniu, 
tam wywijał ie greczny panyczeńko na koniu. 
Przy_łał jemu par~ bucików w kolędzie, 
on to przyjmuje, za to nie dziękuje, alleluja. 

Tam we Lwowi na błoniu, 
tam wywijał sie greczny panyczeńko na koniu. 
Przysłał jemu parę rękawiczek w kolędzie, 
on to przyjmuje, za to nie dziękuje. alleluja. 

Tam we Lwowi na błoniu, 
tam wywijał sie greczny panyczeńko na koniu. 
Przysłał jemu prześliczną panienkę w kolędzie, 
on to przyjmuje i za to dziękuje, alleluja. 

l
,,_ 
.. l 

[Zadwóne] 

lp 
Pi -szla Ma - r11 - si w du · naj po wo - du. du - na -

~~~J~ ,~~~JiD~P~IF~ 1 ~Q~•ijlp~p2J~al~r~P~I~,J~l~JII 
fiu- na- ju mo - re, Ma-ry-. i u zo - re ja-sna- ja. - ju , 

127. [Drugi zapis terenowy tej pie ni, także z Zadwórza, zachował ,ię w tece 
19/ 1213 k. 468. Kolberg zapi al t~; amą pieśń dwukrotnie na jednej karcie rkp., 
w pirrwszym zapisie podpi,ując pod melodią tylko jedną zwrotkę. Ponieważ 

obie melodie do4ć istotnie ię różnią, zamie zezono obydwa warianty. W drugim 
wariancie Kolberg zanotował trzy zakończenia, z których wybrano najbardziej 
prawtlopodobne, dodając o•tatni takt, którego brakowało w tym zapi ie.] 
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4~ Jp ~ IPF IP ~ P l~ Al~ ftJIJ, 
Pi-szlaMa-ry-sł wdu-najpo wo-du, du-na ju, 

' Ji pr' P l F p l ~ ~ ) l r P l l J l i1 • 11 
du - na - ju mo - re, Ma - r!J-slu, zo - re Ja- ana - Ja . 

Piszla Marysi w dunaj po u wodu, dunaju, 
dunaju more, Marysiu, zoro jasneńka. 

Piszła Marysi w dunaj po wodu, dunaju, 
dunaju more, Marysiu, zore jasnaja, 

a z z:ił~tbmy konow~czkamy, dunaju, 
dunaju more, Marysiu, zore jasnaja, 

i 
a zo srybnemy nakrywuczkamy, dunaju, 
dunaju more, Marysiu, zore jasnaja. 

P~rbszoł iji wityw synoczok, dunaju, 
dunaju more, Marysiu, zore jasnaja, 

zahanuw iji try zahadońci, dunaju, 
dunaju more, Marysiu, zore jasnaja. 

Oj, jak widhanesz, to moja budesz, dunaju, 
dunaju more, Marysiu, zora jasnaja . 

u 
Szoż to 

u 
szoż to 

u 
szoż to 

• my cwyte bez synu cwitu, 
• Q u 

my roste bez korynieńka, 
my swity bez dyamentu? 

Pszenyczka cwite bez synu cwitu, 
kaminiok r~ste bez k~rynieńka 
a misicz~k swite bez dyamenta. 

Ja p~ dunaju konykom jhraju, 
e 

konykom jhraju, rożu stynaju, 
rożu scynaju, myłu wb~raju. 

Bud' my zdórowa, grecznaja panno, 
ne sama z soboju, z witcem, z matkoju, 
z witcem, z matkoju, z wsiu czeladkoju. 
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Ublnle 

$ 2 J u J 1 r r 1•r F r 1 F 1ł 1 r Q; 1 J 
Pi- szla Ka - su- ni ra-no po wo ~d u, k d u- na ju , 

' du · na - ju mo- re, Ka- su - nia 

Piszła Kasuni rano po wodu k dunaju, 
dunaju more, Kasunia zora jasnaja. 

r 
zo - ra ja - sna - Ja . 

J-a zołotemi konowoczkamy, j·a ze sribnemi nakrawoczkamy, dunaju, 
dunaju morc, Kasunia zora jasnaja. 
Pereszoli jiji greczny panyczk dunaju, 
dunaju more, Kasunia zora jasnaja, 
zahanuu jiji tre zahadońci, dunaju, 
dunaju more, Kasunia zora jasnaja. 
Jak ich widhanesz, to moja budesz, dunaju, 
dunaju more, K:sunia zora jasnaja. 
A szczoż to swity bez dyjamenty? Dunaju, 
dunaju more, Kasunia zora jasnaja. 
A szczoż to cwite bez senehó ćwitu ? Dunaju, 
dunaju more, Kasunia zora jasnaja. 
A szczoż to roste bez kóreni? Dunaju. 
dunaju more, • Kasunia zora jasna ja. 
A misić swity bez dyjamenty, dunaju, 
dun:ju more, Kasunia zora jasnaja. 
A żyto ćwite bez senehó ćwitu, dunaju, 
dunaju more, Kasunia zora jasnaja. 
A kameń roste bez kórenika, dunaju, 
dunaju more, Kasunia zora jasnaja. 
Teper Kasuni ty moja budesz, dunaju, 
dunaju mon, Kasunia zora jasnaja, 
ne sama z soboju, z witcero z matkoju, dunaju, 
dunaju more, Kasunia zora jasnaja, 
z witcero z matkoju, zó wsiu czeladkoju, dunaju, 
dunaju more, Kasunia zora jasnaja. 

129 
[Ubloiej 

l ~ ~ F (JJir rP r 
o; chodtm!lt[chodtlm!l. za-nczo-dru - je m11 w 111m dome-czku, 



148 

~LO F W fJ ~~p f1 Olf=·J J3 
c.), le Ż!JSL tam na-do- one O - le s1a u- ł0 - r.c -- czk:.~ 

Oj, chodźmyż, [chodź]my, zaszczodrujemy w tym domeczku, 
oj, leżysz tam nadobna Olesia w łożeczku. 

Koszulka na nij, kieby na pani, ja to dał, 
bom sie wiernie (w nadobnej Olesi] zakochał. 

Spodnica na nij, kieby na pani, ja to dal, 
bom sie wiernie [w nadobnej Olesi] zakochał. 

FIUtuszek na nij, kieby na pani, ja to dal, 
bom sie wiernie [w nadobnej Olesi] zakochał. 

Sukienka na nij, kieby na pani, ja to dal, 
bom sie wiernie [w nadobnej Olesi] zakochał. 

Buciki na nij, kieby na pani, ja to dal, 
bom sie wiernie [w nadobnej Olesi] zakochał. 

Pierścionki na nij, kieby na pani, ja to dał, 
bom sie wiernie [w nadobnej Oie-~i] zakochał. 

Chusteczka na nij, kieby na pani, ja to dał, 
bom sie wiernie (w nadobnej Olesi] zakochał. 

Pas Jan- dru 

oj tam na tra 

130 

sen w o 1!1 na 

w l, na mu 

Pas Jandrmcnko woły na trawi, 
oj, tam na trawi, na murawi, 

e 
maiP że win tam ja try trubońci, 
oj, tam na trawi, na murawi. 

Jedna trubońka- z~łotaja, 
druha trubońka r~howaja, 
tretia trubońka medinnaja. 

ra 

1 lub: ,mow; albo: a mow, (miał] 

[Ubi nie) 

tra wl, 

lptd 
w i. 
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Jak zahraju na zołotoju, 
piszou hoło>"oczok aż do bateńka. 

Jak zahraju na rohowoju, 
piszou holosoczok aż do matinki. 

Jak zahraju na medinnoju, 
pi•zou holosoczok aż do myłeho 1 • 

131 

Ubrn•c 

J-a 

l 

J 
sla 

u RO- sp o - da - ri nó - wa swi - rloń ka, 

tr d _ J l F r 
we 11!1 5!10, s la we n !l svn. 

n l J J l 
spo- diJ Bo że na n e ue - SIJ . 

J-a u goopodari nówa switłońka, sławeny •yn, 
sinweny syn, Hospody Boże na nebesy. 

\. w tyj świtlońci tysowy stoły, sławeny •yn, 
'-ławeny syn, Hospody Boże na nehesy. 

A na tych stolach linyi2 obrusy, sławeny syn, 
sinweny syn, Hospody Boże na nebesy. 

A na tych obrusach pszenysznyi chliby, slaweny syn, 
slaweny syn, Hospody Boże na nebesy. 

Za temy stolamy tr~ hiści sediet, sławeny syn, 
sinweny syn, Hospody Boże na nebesy: 

perszy histyńko- jasnyj sii.oneńko, sławeny syn, 
•ławeny syn, Hospody Boże na nebesy, 

druhy histyńko - jasnyj misieczeńko, sławeny syn, 
sinweny syn, Hospody Boże na nebesy, 

treti histyńko - dribnyj doszczeńko, sloweny syn, 
sławeny syn, Ilospody Boże na nebesy. 

1 [powinno być: do myłoji] 
2 li 11yi - lniane 

l l 
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Suoneńko każe: Oj, jak ja zyjdu w nedilu rano, sławeny syn, 
sinweny syn, Hospody Boże na nebesy, 

to ja óświczu cerkwy, kosteły, sławeny syn, 
sławeny syn, Hospody Boże na nebesy. 

A misie6 każe: O, jak ja zyjdu w noczy piunoczy, sławeny syn, 
sławeny syn, Hospody Boże na nebesy, 

e e e e e 
to ja óświczu hory, dołyny i wsi zwieryny, sławeny syn, 
sławeny syn, Hospody Boże na nebesy. 

Adoszczyk każe; O, jak ja spadu tre razy u maju, sławeny syn, 
sławeny syn, Hospody Boże na nebesy, 

to ja pokroplu żYto, pszenyciu i wsiu jaryciu, sławeny syn, 
sławeny syn, Hospody Boże na nebesy. 

132 
Ubini~ 

r v l r r o 
Tam na rl czoń - ci ja - wo - rlw 

,. F] u l J J J 
czó - wen, ka ły noń - ku, oj ka - ły -

- noń - ku, 

AJ j l J lll 
ro - ZWIJ - waj - że s Ie ra - neń - ko. 

Tam na riczońci jaworiw czówen, kałynońku, 
oj, kałynońku rozwywaj-że sie raneńko! 

J aworiw czówen, midine wesło, kałynońku, 

oj kałynońku, rozwywaj-że sie raneńko! 

I na tym czoune biły mołodczyk, kałynońku, 

oj kałynońku, rozwywaj-że sie raneńko! 

Struże striłońki wse z kałynońki, kałynońku, 

oj kałynońku, rozwywaj-że sie raneńko ! 

hocze zahyty sywoho sokołońka, kałynońku, 

oj kałynońku, rozwywaj-że sie raneńko ! 

132. [W rkp. poprzednik i następnik zanotowane są w odwrotnej kolejności; 
właściwy układ wskazał Kolberg za pomocą numeracji. W t. 11 zamiast ostatniej 
nuty jest pauza. (Por. ostatni takt następnej pieśni).] 
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Oj, stij, pochode, biły mołodczyk, kałynońku, 
oj kałynońku, rozwywaj-że sie raneńko ! 

Oj, ne je t bo ja sywy sokolońko, kałynońku, 

oj kałynońku, rozwywaj-że sie raneńko ! 

Oj, no-ż bo ja je(st) świty Jurońko, kałynońku, 

oj kałynońku, rozwywaj-że sie raneńko ! 

Ze zamykaju pizno1 zemońku, kałynońku, 
oj kałynońku, rozwywaj-że sie raneńko! 

że otw~ryju rane łityńko 1 , kałynońku, 
oj kałynońku, rozwywaj-że sie raneńko ! 

Buwaj mi zdorow, greczny panyczu, taj Wasyłeńko, kalynońku, 

oj kałynońku, rozwywaj-że sie raneńko ! 

'., J 
J-a u ,. m J 

-la - m11 ,. r F 

e sam z oboju, z witcem, z matkoju, kałynońku, 
oj kałynońku, rozwywaj-że ie raneńko ! 

Z witcem z matkoju, zo czeladkoju, kałynońku, 
oj kałynońku, rozwywaj-że sie raneńko ! 

133 

r r a l r r r r 
Hań - dziu oeó - ki za WO • 

l r L J ..........., l J l J 
mu- ra w a, mu-

r 
ro 

F l r n J l j J l J J. 
ze - Ie - na, na lo - b i ro sa IlU - d' e 

J-a u Hańdziuneńki za woratamy murawa, 
murawa zełena, na tobi ro a stud1ena. 
Tam Hańdziuneńka tańci -wYwody. 
Pryszoil do neji bateńko jej i: 

zie , Handziuneńku, czies do domońku. 
Juk tańciw dijdu, do domu pijdu. 

1 pizno - późno 

1 litynko - lato 

Ubinie 

o 
ro -

r 
- w a 

)1 il 
- na 
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J-a u IIańdziuneńki za worotamy murawa, 
murawa zełena, na tobi rosa stud'ena. 
Tam Handziuneńka tańci wywody. 
Pryszła do neji matieńka jej i: 
Czies, IIandziuneńku, czies do domońku. 
Jak tańciw dijdu, do domu pijdu. 

J-a u Hańdziuneńki za worotamy mura\1 a, 
murawa zelena, na tobi rosa studlena. 
Tam Handziuneńka tańci WYwody. 
Pryszoil do n ej i myłeńki jej i: 
Czies, Hańdziuneńku, czies do domońku. 
Jak tańcie dyjdu, do domu pijdu. 

Tańcie ue diszła, do domu piszła, 
teper Hańdziu moja budesz, 
ne sama z soboju, z witcem, z matkoju, 
z witcem, z matkoju, z wsiu czeładkoju. 

134 

Na nutę nr 133 

A tam pid Lwowem, na óbołoniu, hraj koniu, 
hraj koniu konyczóm, pid molodeńkim panyczóm. 
Jak konyk hraje, mecz'em zwywaje, 
pid paneczeńkom, pid Jwasiuneńkom. 
Pryszoil do neho bateńko jeho, 
hraj koniu konyczóm pid molodeńkim panyczóm. 
Prynesły jemlu piwm~sok złota, 

hraj koniu konyczóm pid molodeńkimapanyczóm. 
Win sie na toje ne pohładaje i ne diekuje, 
hraj koniu konyczóm pid molodeńkim panyczóm. 

Pryszła do neho matieńka jehlo, 
hraj koniu konyczóm pid molodeńkim panyczóm. 
Pryne,la jerulu piwmysok hroszy, 
hraj koniu konyczóm pid molodeńkim panyczóm. 
Win sie na toje ne pohładaje i ne di:kuje, 
hraj koniu konyczóm, pid molodeńkim pauyczóm. 

Pryszlo do neho bratieńko jcho, 
hraj koniu konyczóm pid molodeńkim panyczóm, 
prynesy jemu piwroisok złota, 
hraj koniu konyczóm pid molodeńkim pauyczóm. 
Win sie na toje ne pohładaje i ne di:kuje, 
hraj koniu konyczóm pid molodeńkim panyczóm. 
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Pryszły do neho w-i f.i,\On) •• . 

hraj koniu konyczóm pid molodeńkim panyczóm, 
na~zły jemu eLareku zbroju, 
hraj koniu konyczóm pid molodeńkim panyczóm. 
On ~ie na toje ne pohladaje, 
jak pide Lwowóm na óboloniu. 
hraj koniu konyczóm pid molodeńkim panycz•im. 
Konyk hrajr, mecz1em zwywaje, 
pid panyczeńkom, pid Jwa~iuncńkom. 

l 
Pryweły jemu grecznoju punnu, 
hraj koniu konyczóm pi d molodeńkim 1 panyczóm. 
Win ie na toje pohledaje i wże i diekuje, 
hraj koniu konyczóm pid molodeńkim panyczóm. 
Bnwaj my zdorou, greczny panyczu, 
greczny panyczu Jwasuneńk.n, 
ne •am z ~oboju, z witcem, z matkoju, 
z witcem. z matkoju i z czeladkoju. 

135 

ze - Ie- no ja- b ł oń-ka czer-wo - ny Ja bka zró- d!J 

Tum w '!\Iary-eńk.i pid wókońciemy zcłena, 

zełena jablońka czen,·ony jabka zródyla. 

Priszou do neji bateńko )cji, zelena, 
zdena jablońka czerwony jabka zródyla. 

:\lary iu, dm.zko, daj my )ablu•zko, zelena, 
zdena jabłońka czerwony j11hka zródyla . 

Jno jedno maju, mylomu trymaju, zełena, 
zełena jablońk.a czenvony jabl..a zródyla. 

Tam w :\!ary eńlci pid wókońciemy zelena, 
• 

zełena jabłońk.a czerwony jabka znidyla. 

1 [Uwony", zam. : Lwowianie] 

Polonlce 
~ 

J 
- na , 

l a 
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Priszła do neji matieńka jeji, zełena, 
zełena jabłońka czerwony jabka zródyła. 

Marysiu, duszko, daj my jabłuszko, zełena. 

zełena jabłońka czerwony jabka zródyła. 

Jno jedno maju, myłomu trymaju, zełena, 
zełena jabłońka czerwony jabka zródyła. 

Tam ~ Maryseńki pid wókońciemy zełena, 

zełena jabłońka czerwony jabka zródyła. 

Priszoii do neji myłeńki jeji, zełena, 
zełena jabłońka czerwony jabka zródyła. 

Marysiu, duszko, daj my 0 jabłuszko, zełena, 

zełena jabłońka czerwony jabka zródyła. 

No jedno maju, to tobi edaju, zełena, 
zełena jabłońka czerwony jabka zródyła. 

136 

Pi-szou Ma- ks!Jm-cig ra-no ko - S!J- I!J, br!J- ni la, 
!":"\ 

p ltl ) 
brp - ni - la ko- SB ko - lo pi\ - ko - sa 

Piszoli Maksymci~ rano kosyty, bryniła, 
bryniła kosa koło p~kosa, bryniła. 

Priszou do neho bateńko jeho, bryniła, 
bryniła kosa koło pokosa, bryniła. 

bry- ni - la. 

Maksymciu, duszko, czies do domońku, bryniła, 

bryniła kosa koło pokosa, bryniła. 

Zara pidu, ino pokosa dyjdu, bryniła, 
bryniła kosa kolo pokosa, bryniła. 

Priszou do neho brateńko jeho, bryniła, 
bryniła kosa koło pokosa, bryniła. 

136, [Nad ostatnią nutą melodii Kolberg dopisał: "połyka". Chodzi tu o zja
wisko apokopy.] 



155 

Maksymciu, duszko, czies do domońku, bryniła, 

bryniła kosa koło pokosa, bryniła. 

Zara pidu, ino pokosa dyjdu, bryniła, 
bryniła kosa koło pokosa, bryniła. 

Priszła do neho matieńka jeho, bryniła, 
bryniła kosa koło pokosa, bryniła. 

Maksymciu, duszko, czies do domońku, bryniła, 

bryniła kosa koło pokosa, bryniła. 

Zara pidu, ino pokosa dyjdu, bryniła, 
bryniła kosa koło pokosa, bryniła. 

Priszła do neho sestrońka jeho, bryniła, 
bryniła kosa koło pokosa, bryniła. 

Maksymciu, duszko, czies do domońku, bryniła, 

bryniła kosa koło pokosa, bryniła. 

Zara pidu, ino pokosa dyjdu. bryniła 
bryniła kosa koło pokosa, bryniła. 

Priszła do neho myłeńka jeho, bryniła, 
bryniła kosa koło pokosa, bryniła. 

Maksymciu, duszko, czies do domońku, bryniła, 

bryniła kosa koło pokosa, bryniła. 

Pokosa dijszou, do domu piszou, bryniła, 
bryniła kosa koło pokosa, bryniła. 

137 

i. Wilija Botego Narodzenfa,szczodrlwkl- kolęda ~owoslólki 

~ ~ d~ p p ~~ rn 1 ~ ~~ p p Zifr 1 n J J 

l 
oj 

Oj, za -cwy-ly nam wy-szni, cze- re- sznt wid siioń- et, 

l l -e l l J l l J. p p r r 
o- Iwo- ry 081D, gre- czna pa- ni en - ko, wi- koń 

Oj, zacwyły nam wrszni, czereszni wid suońci, 
oj, otwory nam, greczna panienko, wikońci. 

Oj, tobi .dobre w nowijswitł~ńci hadaty, 
a nam łyszejko na morozejku stojaty. 

J 
- ci. 

li 
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Zaczekaj ty me, Felku, hodynlru jidnuju, 
oj , nej ja że , je u korałyki iimaluju. 

Oj, dobre tobi w nowy świtłonci hadaty, 
o 

a nam l y• zeńko na morozejku stojaty. 

Oj, wirłe, wirłe, 

sywyj sokole ! 
Szczedryj, swiatyj , 
weczir bożyj ! 

Wysoko sidysz 
daleko wydysz ! 
Szczedryj, swiatyj, 
weczir bożyj ! 

Sidaj ty . sobi 
na sywym mori ! 
Szczedryj, swiatyj, 
weczir bożyj ! 

N a sywym mori 
korahel na wod.i ! 
Szczedryj, swiatyj, 
weczir bożyj ! 

W tym korablejku 
troje worotcy! 
Szczedryj, swiatyj, 
weczir bożyj ! 

W perszych worotejkach 
misiaczok swityt! 
Szczedryj, swiatyj, 
weczir bożyj ! 

\V druhych worotejkach 
soneńko schodyt ! 
Szczedryj, swiatyj, 
weczir bożyj ! 

138 
261kicw• kie 

W tretich worotejkach 
sam Rospod chod) t ! 
Szczedryj, swiatyj, 
weczir bożyj ! 

Sam Rospod chodyt, 
kluczy trymaje ! 
Szczedryj, swiatyj, 
weczir bożyj ! 

Kluczy trymaje, 
raj witmykaje 1 ! 
Szczedryj, swiatyj , 
weczir bożyj ! 

Raj witmykaje, 
duszy wpuskaje ! 
Szczedryj, swiatyj, 
weczir bożyj ! 

Jedno jednoji 
ue dopuskaje ! 
Szczedryj, swiatyj , 
weczir bożyj ! 

Szczo witcia, mater' 
ne za-szcz' ue maje! 
Szczedryj, swiatyj, 
weczir bożyj ! 

Starszoho brata 
pozneważała ! 
Szczedryj, swiatyj, 
weczir bożyj ! 

138. J. F. Golovackij op. cit. s. 156-158. 
1 [wilmykaje - odmyka] 
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Kolęda 

Starszu sestrojku 
społyczkowała ! 
Szczedryj, swiatyj, 
weczir bożyj ! 

Buwaj-że zdorow, 
pan W asylejku! 
Szczedryj, swiatyj, 
weczir bożyj ! 
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Ne sam z soboju, 
z wsiow czeladkoju! 
Szczedryj, swiatyj, 
weczir bożyj ! 

Szczastiańka na dwir, 
na chudobońki ! 
Szczedryj, swiatyj, 
weczir bożyj ! 

Zdorowla w toj dim 
na czeladkoju ! 
Szczedryj, swiatyj, 
weczir bożyj ! 

139 

Baran 

'j! rO r r l m r J l f9 F F l 
Gdzie- żeś był , grlzie- żeś b!:: l , cza~ - ny ba -

,~ ll=rJ F F 

[Barysz] 

r r 
ra - nie? 

=li 

We mly -nie, we mly - nie, mój mi - 1!1 pa - nie 

Gdzieżeś był, gdzieżeś był, czarny baranie ? 
W e młynie, we młynie, mój miły panie. 

Cóżeś robił, cóżeś robił, czarny baranie ? 
Mąkę miąl, mąkę miął, mój miły panie. 

Cóżeś jad, cóżeś jad, czarny baranie? 
Kluseczki ze serem, mój miły panie. 

Z kimżeś spał, z kimżeś spał, czarny baranie ? 
Z mielniczką, z młodziutką, mój miły panie. 

Oj, jakżeś uciekał, jakżeś uciekał, czarny baranie? 
Bez płocik 1 , jak kocik, mój miły panie. 

1 łub: hop cup, cup 

16 - Ruś Czerwona 
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Wio nianki1 

140 

Oj, dubrowo, ta dubrowo•lko, 
ty dobroho pana majesz, 
-zo sia w odnym roku 
troma barwy pryodywaje•z! 
O dna barwa zełeneńka -
woemu świtu myłeńka; 

(lruha barwa żouteńka -
''li: emu ~,\'ltu "nmneńka ~ 

trt>tia barwa biłeńka 

,,·bemu świtu tudeneńka. 

141 

Rozlały ia wody 
na czotyry brod): 

U perezomu brodi 
•ołowejko ~zczebetaw, 

zeleny sady rozwywaw. 

druhomu brodi 
zozulka l..owala, 
łiteczko J...azala. 

tretiomu brodi 
konyczok zarŻa\\, 
win doro:i.eńku poczuw . 

• \ " c.:etw er t im brodi 
taj diwczyna płacze, 
za neluba iduczy, 
woje łycho czujuczy. 

142 

• ·e ma łedu, nt ma łedu, 
ne ma-j prechodu, 

Perebriła dwi riczeńki 
j połowynu stawu. 

l..oły tobi, luba, myła
brody-j czerez wodu. 

----
140. Z. Pauli op. cit. T. l 44. 
141. Z. Pauli op. cit. T. l s. 44-45. 
142. Z. Pauli op. cil. T. l s. 45. 

Ne wwod' mene, koznczeJiku, 
w wełykuju łnwu. 

1 Spiewane od marca do św. Trójcy, [tj. do drugiego dnia Zielonych 'wiąl]. 



Oj. •amai. ty, diwczynońko, 
•tbc w Eławu wwodysz, 
•zr.to pizneńko, ne raneńko. 
iz uł ·ri chody•z. 

~\\ity zore, na wse pole, 

zal.il 1n.i~iać zyjde, 
.tal...il do mtoe myleńkij 
we Lt'raty pryjdt. 

Oj, c«y pryjde, czy ne pryjde 
na Wt'I'Lf.'rju tuju, 
a ja jemu rane5eńko 
~nid:tt~ z.hotuju! 

Oj . .t) jdy, zyjdy 
Z) rnyczlo weczerna, 
oj. wyjd), wyjdy 
di" n:yno -u•idna! 

Oj. zyj :.~:la zora, 
,•io pole Obwityła, 

w )j•.tla diw czyn a, 
•erde•ilo roz" e~t'łyła. 
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143 

145 

Oj, jak myni, kozaczeńku, 
ta rań~ze chodyty, 
jak woźme z ty za ruc:teńku, 
ne mu y~z pustyty. 

Cwiły łozy pry dorozi 
syne~eńkim cwitom, 
iszow kozak iz ułyci 
bileseńkim świtom. 

e żal tomu kozaczeńku 
pośnidaty daty, 
zczo win ide iz ułyci, 

jak stane 'w i taty. 

Oj ty, diwczyno, 
ty tychaja pohodoiiko, 
dajże my si czuty 
jak pide z po wodońku; 

oj, ne tak po wodu, 
jak pidesz z wodoju, 
po taw konoukie, 
pohowory zo mnoju. 

W czasie deszczu 

1·13. 'l.. Pauli o p. cit. 
Ią Ż. Pauli o p. cit. 

145. z. Pauli o p. c ił. 

T. 
T. 
T. 

"\e idy dożczylru l 
Dam ty borozczyku, 
po tawlu na dubońci, 
pT)łetit try hołubońci, 
ta woźmut tia na kryłońka, 
zanesut tia w czużynońku. 

l ~- 46. 
46. .. 4i. 
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Wielka Sobota 

J. I. Kraszewski w lkonothece polskiej! powiada: "Wspomina 
Zimorowicz (Historia Lwowa) o zabobonnym obrzędzie Wielko
-Sobotnim po dawnych w Polsce kościołach zachowywanym, że 

w dniu tym obchodzono wkoło chrzcielnicę tyle razy, ile od Trzech 
Króli upłynęło niedziel". 

Zwyczaj ten, wraz z wielu innymi przez Kościół nie uznawanymi, 
około roku 1605 został zniesiony2• 

Od Jaryczowa (Zadwórze), Ubinie 

a Wielkanoc w Wielką Sobotę na cmentarzu koło cerkwi palą 
ognie ze skradzionych rzeczy, jak drabiny, deski itp. 

Wielkanoc (W oskresenie) 

Od Jaryczowa (Zadwórzc) 

W pierwszy dzień świąt, tj. w niedzielę wielkanocną, chodzą 

[po wsi], dzwonią (kto chce, w dzwonnicy), strzelają w puste beczki 
bez dna umieszczone na płocie. 

W drugie święto oblewają się wodą. Jak która dziewka nic da 
parobkowi malowanego jajka (py'sanki), to ją ten wodą obleje. 
Często pod studnię wloką złapaną dziewkę. 

Hailki 

Na Wielkanoc są hahulki (haiłki). Odbywają się one w drugie 
święto przy cerkwi (w trzecie na cmentarzu). Parniątka to czasów, 
kiedy za Sobieskiego i Sasów wydzierżawiali magnaci dochody 
cerkiewne Zydom. Zyd miał klucze od cerkwi i nie puścił do niej , 

1 J. I. Kraszewhki Ilronotheka pobka. [Odsyłacz Kolberga mylny.] 
1 loże z powodu tego obrzędu obchodzenia chrzcielnicy je t wzmianka w hi -

torii katedry lwowskiej, że chrzcielnica zo tała odsunięta od ścian, w pośrodku 
kościoła. Fundowal ją (w XVII wieku) ko~ztem woim Jan olfowicz. radca 
lwowski; była z alaba trn wytwornie rzeźbionego, w kształcie kubka, wokoło 
balasami mosiężnymi obwiedziona. [Zob. B. Zimomwicz Historia miasta Lwowa, 

kr6lestro Galicyi i Lodomeryi stolicy, z opisaniem dokładnym olrolic i potr6jJUti:O 

oblęienia ... Lwów 1835 s. 269 i in.] 
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dopóty mu się nie opłacono, mianowicie w dzień tak uroczy ty jak 
W oskresenie. 

W Drohobyczu głównym takim dzierżawcą był Zelman. Miał on 
swoich poddzierżawców, najczęściej hli kich i dalszych krewnych, 
którzy jeździli po kraju i klucze od cerkwi mając w rękach, odmykali 
je po uiszczeniu im żądanej opłaty, na którą się parafia składała. 
Stąd radość wielka ludności, gdy już zdała nadjeżdżającą ujrzała 

furę lub brykę żydowską, wiozącą wy wobodziciela, a której podda
wano się kla zcząc w dłonie i skacząc, co nieraz robił i sam pop 
na czele parafian. 

Zelman 

146 
Andante Haiu;bt od Jaryezawa [ZadtL·órze] 

t• ~ 
~i p p a~ 1 lJEJippfplp)J 

Po- na - ea - bóg, Ze! - mo n, po- na- g a - bóg, je- go brat , 

~~ J ; ; p 1 p p l W l r 
po - na - go - bóg, Zel - mo no u: a ro -

Ponagab6g, Zelman, 
ponagahóg, jego brat, 
ponagabóg, Zelmanowa rodzina. 
Czego chce. z, Zelman, 
czego chce z, jego brat, 

dz1 no 

czego chce. z, Zelmanowa rodzina ? 
Panny chce Zelman, 
panny chce jego brat, 
panny chce Zelmanowa rodzina. 
Na jaki grunt, Zelman, 
na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grunt, Zelmanowa rodzina? 

a \\-;w iany grunt, Zelman, 
na wiw iany grunt, jego brat, 
na wiw iany grunt, Zelmanowa rodzina. 
A my panny n.i mamy, 
na taki grunt nie damy, 
idź e dalej, Zelman, 

li 

146. [Podobny zapis terenowy O. Kolberga zachował się w tece 19/1242 k. 406 
i 19/1243 k. 464.) 



162 

idź se dalej, jego brat, 
idź se dalej, Zelmanowa rodzina. 

Bodaj zdrów, Zelman, 
bodaj zdrów, jego brat, 
bodaj zdrowa, Zelmanowa rodzina. 
, awróć się, Zelman, 
nawróć się, jego brat, 
nawróć . i~, Zelmanowu rodzina. 
Czego chce z, Zelman, 
czego chcesz, jego brat, 
czego chcesz, Zelmanowa rodzina? 
Panny chce Zelman, 
panny chce jego brat, 
panny chce Zelrnanowa rodzi•1a . 

a jaki grunt, Zelman, 
na jaki grunt, jego bru t 
na jaki grunt, Zelmanowa rodzina? 
Na żyzny grunt, Zelman, 
na żyzny grunt, jego brat, 
na żyzny grunt, Zelmanowa rodzin l. 
Jeszcze panna nie gotowa 
i koszulka nie 'prawiona, 
idź se dalej, Zelman, 
idź se dalej, jego brat, 
idź e dalej, Zelmanowa rod:>:ina. 

Bodaj zdrów, Zelman, 
bodaj zdrów, jego brat, 
bodaj zdrowa, Zelmanowa rodziru. 
Nawróć się, Zelman, 
nawróć się, jego brat, 
nawróć się, Zelmanowa rodzin01. 
Czego chce z, Zelman, 
czego chcesz, jego brat, 
czego chcesz, Zelmanow a rodzin.•? 
Panny chce Zelman, 
panny chce jego brat, 
panny chce Zelmanowa rodzina. 

a jaki grunt, Zelman, 
na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grunt, Zelmanowa rodzin .• ? 
Na hreczany grunt, Zelman, 
na hreczany grunt, jego brat, 
na hreczany grunt, Zetmaoowa rodzina. 
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Jeszcze panna nie gotowa 
i spodniczka nie •prawiona, 
idź se dalej, Zelman, 
idź se dalej, jego brat, 
idź se dalej, Zelmanowa rodzina. 

Bodaj zdrów, Zelrnan, 
bodaj zdrów, jego brat. 
bodaj zdrowa, Zelmanowa rodzina. 
Nawró6 się, Zelman, 
nawr66 się, jego brat, 
nawró6 się, Zelmanowa rodzina. 
Czego chce z, Zelman, 
czego chce z, jego brat, 
czego chcesz, Zelmanowa rodzina? 
Panny chce Zelman, 
panny chce jego brat, 
panny chce Zelmanowa rodzina. 

a jaki grunt, Zelman, 
na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grunt, Zelmanowa rodzina? 
Na p. zeniczny grunt, Zelman, 
na pszeniczny grunt, jego brat, 
na p zeniczny grunt, Zelmanowa rodzina. 
Bierz ją obie, Zelman, 
bierz ją sobie, jego brat, 
bierz ją obie, Zelmanowa rodzin•L 

Żelman 

Do iebie [~piewają] dwa rzędy [dziewcząt): 

147 
Me!. nr 146 

Ponagabóg, Zelman, 
ponagabóg, jego brat, 
ponagab6g, Zelmanowa rodzina•. 
Czego chciał Zelman, 
czego chciał jego brat, 

Zadwóne 

czego chciała Zelm.anowa rodzina ? 
Panny chciał Zelman, 
panny chciał jego brat, 
panny chciała Zelmanowa rodzina. 

1 lub: Bodaj zdrów, Zelman itd. 
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Na jaki grunt, Żelman, 
na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grunt, Żelmanowa rodzina? 
Na pański, Żelman, 

na pański, jego brat, 
na pański, Żelmonowa rodzina. 
A my panny nie mamy, 
na taki grunt nie damy, 
pójdź precz, Żelman, 
pójdź precz, jego brat, 
pójdź precz, Żelmonowa rodzina. 

Ponagabóg Żelman, 
ponagabóg, jego brat, 
ponagabóg, Żelmanowa rodzina. 
Czego chciał Żelman, 

czego chciał jego brat, 
czego chciała Żelmanowa rodzina ? 
Panny chciał Żelman, 

panny chciał jego brat, 
panny chciała Żelmanowa rodzina. 
Na jaki grunt, Żelman, 
na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grunt, Żelmonowa rodzina? 
Na cyhański, Żelman, 

na cyhański, jego brat, 
na cyhański, Żelmanowa rodzina. 
A my panny nie mamy, 
na taki grunt nie damy, 
pójdź precz, Żełman, 
pójdź precz, jego brat, 
pójdź precz, Żelmonowa rodzina. 

Ponagabóg, Zelman, 
ponagabóg, jego brat, 
ponagabóg, Żelmonowa rodzina. 
Czego chciał Żelman, 

czego chciał jego brat, 
czego chciała Zelmanowa rodzina ? 
Panny chciał Zelman, 
panny chciał jego brat, 
panny chciała Żelmonowa rodzina. 
Na jaki grunt, Żelman, 
na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grunt, Żelmonowa rodzina? 
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Na żydow. ki, 2elman, 
na żydowski, jego brat, 
na żydow ki, 2elmanowa rodzina. 
A my panny nie mamy, 
na taki grunt nie domy, 
pójdź precz, 2elman, 
pójdź precz, jego brat, 
pójdź precz, 2elmanowa rodzino. 

Ponagabóg, Zelman. 
ponagabóg, jego brat, 
ponagab6g, 2elmanowa rodzina. 
Czego chciał 2elman, 
czego chciał jego brat, 
czego chciała Zelmanowa rodzina ? 
Panny chciał Żelman, 

panny chciał jego brat, 
panny chciała Zelmanowa rodzina. 
Na jaki grunt, 2elman. 
na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grunt, 2elmanowa rodzina? 
Na kowalski, Zelman, 
na kowalski, jego brat, 
na kowalski, Zelmanowa rodzina. 
A my panny nie mamy, 
na taki grunt nie damy, 
pójdź precz, Żelman, 
p6jdź precz, jego brat, 
pójdź precz, Zelmanowa rodzina. 

Ponagabóg, 2elman, 
ponagabóg, jego brat, 
ponagabóg, Żelmaoowa rodzina. 
Czego chciał Zelman, 
czego chciał jego brat, 
czego chciała Zelmanowa rodzina ? 
Panny chciał 2elman, 
panny chciał jego brat, 
panny chciała Zelmanowa rodzina. 
Na jaki grunt, Żelman, 
na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grunt, Żelmonowa rodzina? 
Na chłopski, Żelman, 

na chlop ki, jego brat, 
na chłopski, Zelmanowo rodzina. 
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A my pannę mamy, 
na chłopski grunt damy, 
nawr6~ się, Zelman, 
nawr6~ s ię, jego brat, 
nawroc się, Zelmanowa rodzina. 
Jedsie, jedsie Zelman, 
jedzie, jedsie jego brat, 
jedzie, jedsie Zelmanowa rodzina. 
Bierz .obie, bierz Zelman, 
bierz .obie, bierz jego brat, 
bierz .obie, bierz Zelmanowa rodzina. 
A my daiękujemy, Zelman, 
dziękujemy, jego brat, 
daiękujemy, Zelmanowa rodzina. 

Zelman 

148 
Mel. .., 146 

Ponqab6g, Zelman, 
ponagab6g, jego brat, 
ponagab6g, Zelmanowa rodzina. 
Czego chc:eu, Zelman, 
czego chcesz, jego brat, 
czego chcesa, Zelmanowa rodzina? 
Panny chce Zelman, 
panny chce jego brat, 
panny chce Zelmanowa rodzina. 
Na jaki grunt, Zelman, 
na jaki grunt, jego brat. 

C hin ie 

na jaki grw1t, Zelmanowa rodzina ? 
Na wiwsieny, Zelman, 
na wiwsieny, jego brat, 
na wiwsieny, Zelmanowa rodzina. 
A my panny ni mamy, 
na taki grunt nie damy, 
idź dalej, Zelman, 
id:& dalej, j"'o brat. 
idź dalej, Zelmanowa rodzina. 

Bodaj adr6w, Zelman, 
bodaj adrów, jego brat, 
bodaj adrowa, Zelmanowa rodzina. 
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Czego chcesz, Zelman, 
czego chcesz, jego brat, 
czego chce z, Zelmanowa rodzina ? 
Panny chce Zelman, 
panny chce jego brat, 
panny chce Zelmanowa rodzina. 
Na jaki grnnt, Zelman, 
na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grnnt, Zelmanowa rodzina? 
Na pszeniczny, Zelman, 
na pszeniczny, jego brat, 
na pszeniczny, Zelmanowa rodzina. 
A my panny ni mamy, 
na taki grunt nie damy, 
idź dalej, Zelman, 
idź dalej, jego brat, 
idź dalej, Zelmanowa rodzina. 

Bodaj zdrów, Zelman, 
bodaj zdrów, jego brat, 
bodaj zdrowa, Zelmanowa rodzina. 
Czego chcesz, Zelman, 
czego chcesz, jego brat, 
czego chcesz, Zelmanowa rodzina ? 
Panny chce Zelman, 
panny chce jego brat, 
panny chce Zelmanowa rodzina. 
Na jaki grnnt, Zelman, 
na jaki grnnt, jego brat, 
na jaki grnnt, Zelmanowa rodzina? 
Na żytny, Zelman, 
na żytny, jego brat, 
na żytny, Zelmanowa rodzina. 
A my panny ni mamy, 
na taki grnnt nie damy, 
idź dalej, Zelman, 
idź dalej, jego brat, 
idź dalej, Zelmanowa rodzina. 

Bodaj zdrów, Zelman, 
bodaj zdrów, jego brat, 
bodaj zdrowa, Zelmanowa rodzina. 
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Czego chcesz, Zelman, 
czego chcesz, jego brat, 
czego chcesz Zelmanowa rodzina ? 
Panny chce Zelman, 
panny chce jego brat, 
panny chce Zelmanowa rodzina. 
Na jaki grunt, Zelman, 
na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grunt, Zelmanowa rodzina? 
Na hreYczany, Zelmau, 
na hreYczany, jego brat, 
na hreYczany, Zelmanowa rodzina. 
Bierz sobie, Zelman, 
bierz sobie, jego brat. 
bierz sobie, Zelmanowa rodzina. 

Zelman 

149 

Stojąc rzędem dziewczęta trzymają się za ręce. Dwie za~ stoją 

naprzeciwko nich i trzymając się ze sobą za ręce podchodzą pod 
cały szereg. Szereg (chór) wita je: "Czego chce Zelman" itd. Dwie: 
"Panny chce ... ", chór: "A my panny nie damy" itd. Wtedy dwie te 
kłaniając się cofają się w tył. 

l ,. ; l f38tt l j J r p p r p ~ p 
Chór. Czr- go cher- Ze l ma n c ze R<' c het" je l! O brat ,. ) j ), 

~ l p p 
j 

~ l r lJ l J l 
c ze l! O chcla- la Ze l ma no w a ro dzl na! ,. 
r p ~ l r o l F p ~ l p 

j J 
Dwie: Pan n!J chce Ze l ma n. pan n p chce je l! O brat ,. j j j 

~ l p p 
j p l F g; l J l ~ 

pan · IIII che la la Zel- ma -no w a ro na. 

149. [Zapis tekstu O. Kolberga bardzo schematyczny, układ pieśni zrekonstru
owano. W rkp. brak t. 9-16 (jest znak repetycji w t. 8) oraz t. 1-8 drugiej zwrot
ki.] 
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II _,. a j 
~ p p ~ l F l ~ p ~ ~ l p J 

Chór l'\ a ja - k1 g run! Ze l ma n, na ja ki g runi je- go brai ,. J ) j p l p p 
) 
~ l F t! l J ł 

no ja - hl gr~: n t Ze l- me - no - t• 11 ro - d li na 

=4* p p p ~ l r n l p p p p l p 
j J 

Du:ie: • 'a po -po- wskl Ze l ma n na po- po- wskl je- go bl'!lt _,. l j j p l p p J 
~ l r t! l J A 

na po - po- u·ski Zel- ma - no - u.oa ro - CI na 

II ,. p P p P 1 P P n 1 p P p P 1 ~ ." J 
Chór A my pan-ny Ol t' ma- my, na ta k1 grunt n t- da - m!J , 

,. r r 1 r J 1 r r 1 p ; J 
pój d t precz 7~1 - man, pój J. precz 

,. J .a pój d t precz c a - la Ze l - ma - no - wa ro -

Chór: Czego chce Zelman, czego chce jego brat, 
czego chce Zelmanowa rodzina? 

Dwie: Panny chce Zelman, panny chce jego brat, 
panny chce Zelmanowa rodzina. 

je- go 

l J 
na . 

Chór: Na jaki grunt, Zelman, na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grunt, Zelmanowa rodzina? 

D"ie: Na popow ki, Zelman, na popow ki, jego brat. 
na popow.ki, Zelmanowa rodzina. 

Chór: A my panny nie mamy, na taki grunt nie damy, 
p6jd' precz. Zelman, pójdź precz, jego brat, 
a p6jdzże precz, Zelmanowa rodzina. 

Dwie: l awr6ć ię, Zelman, nawróć ię, jego brat, 
nawróć ię, Zelmanown rodzina. 

brat, 

a 

li 
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Chór: Czego chce Zelman, czego chce jego brat, 
czego chce Zelmanowa rodzina ? 

Dwie; Panny chce Zelman, panny chce jego brat, 
panny chce Zelmanowa rodzina. 

Chór; Na jaki grunt, Zelman, na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grunt, Zelmanowa rodzina? 

Dwie: Na cygański, Zelman, na cygański, jego brat, 
na cygański, Zelmanowa rodzina. 

Chór; A my panny nie mamy, na taki grunt nie damy, 
pójdź precz, Zelman, pójdź precz, jego brat, 
pójdź precz, Zelmanowa rodzina. 

Dwie: Nawróć się, Zelman, nawróć się, jego brat, 
nawróć się, Zelmanowa rodzina. 

Chór: Czego chce Zelman, czego chce jego brat, 
czego chce Zelmanowa rodzina ? 

Dwie: Panny chce Zelman, panny chce jego brat, 
panny chce Zelmanowa rodzina. 

Chór; Na jaki grunt, Zelman, na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grunt, Zelmanowa rodzina? 

Dwie; Na żydowski, Zelman, na żydowski, jego brat, 
na żydowski, Zelmanowa rodzina. 

Chór: A my panny nie mamy, na taki grunt nie damy, 
pójdź precz, Zelman, pójdź precz, jego brat, 
pójdź precz, Zelmanowa rodzina. 

Dwie: Nawróć się, Zelman, nawróć się, jego brat, 
nawróć się, Zelmanowa rodzina. 

Chór; Czego chce Zelman, czego chce jego brat, 
czego chce Zelmanowa rodzina ? 

Dwie; Panny chce Zelman, panny chce jego brat, 
panny chce Zelmanowa rodzina. 

Chór: ~a juki grunt, Zelman, na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grunt, Zelmanowa rodzina? 

Dwie: Na chlop~ki, Zt>lman, na chlop~ki, jego brat, 
na chlop•ki, Zdmanowa rodzina. 

Chór: Weź sy ją, Zelmau, weź sy ją, jego brat, 
weź ') ją, Zelmanowa rodzina. 

Wtedy te dwie wybierają jedną z chóru między siebie i dziękują: 

Dwie: Dziękujemy, Zelman, dziękujemy, jego brat, 
dziękujemy , Zelmanowa rodzina. 
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Żelman 

150 

HeJ•Ikl , hehulkl [Ublnle) 

't p r r r l rJ J ,J l r r r F l r J J 
Po - me - g e - bóg Żel - man, po- me- ga- bóg, je 11~ beat, 

' J J J -
F -- r r F l r ,] 

l e 

po - ma - ga -bóg, Zel - ma - no - w a ro - d z l na . 

' r F r F l r F 
,J l r F F f l F F 

j 
A my pan-ny ni ma- my, my za pa - na nie da- my, 

4 r 
pój d t 

:' J 
pój d t 

r l r ,J l r r l r 
precz Żel - ma n, pój d t precz je -

J J r l r r F F l r .J 
precz Żel- ma - no-wa wszya-tka ro - d z l 

Pomagah6g1, Zelman, pomagah6g, jego brat , 
pomagah6g, Żelmanowa rodzina. 
Czegoż chciał Zelman, czegoż chciał jego brat, 
czegoż chciała Zelmanowa rodzina ? 
Panny chcesz, Zelman, panny chce z, jego brat, 
panny chcesz, Zelmanowa wszy tka rodzina. 

J 
go 

Na jaki grunt, Zelman, na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grunt, Zelmanowa rodzina? 

J 
brat , 

Q 

na . 

a pański grunt, Zelman, na pański grunt, jego brat, 
na pański grunt, Zelmanowa wszystka rodzina. 
A my panny ni mamy, my za pana nie damy, 
pójdź precz, Żelman, pójdź precz, jego brat, 
pójdź precz, Żelmanowa wszystka rodzina. 

Pomagah6g, Zelman, pomagah6g, jego brat, 
pomagah6g, Żelmanowa rodzina. 
Czegoż chciał Żelman, czep;oż chciał jego brat, 
czegoż chciała Zelmanowa wszystka rodzina ? 
Panny chcesz, Zelman, panny chcesz, jego brat, 
panny chcesz, Zelmanowa rodzina. 

150. [W 4 zwr. melodii t. 3 i 4 niewypełnione.) 
1 lub : Ponagahóg 

l 

li 
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Na jaki grunt, Zelman, na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grunt, Zelmanowa wszystka rodzina? 
Na żydowski, Zelman, na żydowski, jego brat, 
na żydowski, Zelmanowa rodzina. 
My Zydoiiki ni mamy, my za Zyda nie damy, 
p6jdź precz, Zelman, pójdź precz, jego brat, 
p6jdź precz, Żelmaoowa wszy,tka rodzina. 

Pomagab6g, Zelman, pomagabóg, jego brat, 
pomagabóg, Zelmanowa rodzina. 
Czegoż chciał Zelmau, czegoż chciał jego brat, 
czegoż chciała Zelmanowa wszystka rodzina ? 
Panny chcesz, Zelman, panny chcesz, jego brat, 
panny chcesz, Zelmanowa rodzina. 
Na jaki grunt, Zelman, na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grunt, Zelmanowa wszystka rodzina. 
Na kowalski, Zelman, na kowalski, jego brat, 
na kowalski, Zelmanowa rodzina. 
My kówalki ni mamy, za kówala nie damy, 
pójdź precz, Zelman, pójdź precz, jego brat, 
pójdź precz, Zelmanowa wszystka rodzina. 

Pomagabóg, Żelman, pomagab6g, jego brat, 
pomagab6g, Żelmaoowa rodzina. 
Czegoż chciał Zelman, czegoż chciał jego brat, 
czegoż chciała Zelmanowa wszystka rodzina? 
Panny chcesz, Zelman, panny chcesz, jego brat, 
panny chcesz, Żelmaoowa rodzina. 
Na jaki grunt, Zelman, na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grunt, Żelmaoowa wszystka rodzina? 
Na popyjski, Zelman, na popyjski, jego brat, 
na popyjski, Żelmaoowa rodzina. 
My popoiiki ni mamy, my za popa nie damy, 
p6jdź precz, Żelman, p6jdź precz, jego brat, 
pójdź precz, Żelmanowa wszystka rodzina. 

Pomagabóg, Żelman, pomagab6g, jego brat, 
pomagabóg, Żelmanowa rodzina. 
Czegoż chciał Żelman, czegoż chciał jego brat, 
czegoż chciała Zelmanowa wszystka rodzina ? 
Panny chcesz, Zelman, panny chcesz, jego brat, 
panny chcesz Zelmanowa rodzina. 
Na jaki grunt, Zelman, na jaki grunt, jego brat, 
na jaki grunt, Zelmanowa wszystka rodzina ? 
Na chłopski, Zelman, na chłopski, jego brat, 
na chłopski, Żelmaoowa rodzina. 



H) •uru·k lert'llll\\ ~ O. 1-.olherga 

(ubi1ir kobieq L Baq•za, •zkic olo"kow), opi• zob. na . 16). 



l 

H..-l..opi• lt'rl'now) O. fl.olhcr~ta 

(notatki z Bar)•Za t 1\.orop«'a tlo •lownirzka ::warowego oraz opt• \Haz zf •zl..tccm 

olt1w ktl\\ ym 'po•ohu ozdabiania "lu•tiw przez kohit't) w Bur>'"" ; zob. tl'"k&t) 
na ~. 15 17). 
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\ my chłopku mam}, my za chłopa damy, 
idź e weź, Że1m . m. idź -e weź, jego brat, 
idi '-e weź, Żelmano" 1 w-zyhtka rodzina. 

Zdman 
Zborów 

Drugiego dnia świąt Wielkanocnych1 młodzież gminy zebrana 
około świątyń ruskich, a nawet i polskich (nie tylko tu, ale i po 
iPnych \\Siach i miasteczl~ach), '\ duchu we ołości i pełnej pociechy. 
według odziedziczonego :r.wyczaj u. rad0~nie od' picwuj ą pieśń, 

o któr j takie je t ustne podanic: 
" ' wirku II za pan(mania Zygmunta III, trzymał Izraelit.1 

Zclm,,n przez arendę wielką liczbę 'wiątyń ruskich (ich dochody). 
W cz;.~ie więc chrzcin, ślubów i pogrzebów wysyłano do niego ludzi 
na kr>niach prosząc o klucze do cerkwi, zapłaciwszy wprzódy temu 
arciHlarzowi tyle, ile mógł od pro zą }Ch wydrzeć. Zgromadzeni 
oh.oln cerkwi, w nudach i tę knocie z upragnieniem wyglądając 
po~łańeów, na każdy prawie tentent koni lub widok po łańców 
wołali: 
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Jiide~, jide Zelmau, 
jiide, jide jeho brat. 
Panahaijbij 1 Zelman, 
ponahaijbij jeho brat, 
ponahaijbij dytyna, 
ponahaijbij rodyna•. 

151. Por. Fr. . LF. Siarczyń ki] Opisanit miasta ambora i obu·odu jego, dzieje 

da u n e miasta tego i stan niniejszy. "Cza•opism aukowy Księgozbioru Publicz
nego in\it>nia Os olińskich" 1829 z. 2 s. 69; por. też tekst cytowanej (nr 152] pierw
•uj hailki w zbiorze W. z Oleska [Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, :r mu

zyką in trumentowaną pr:rez Karola Lipińskiego, Lwów 1833 s. 49] oraz melodii 
[w: l\. Lipiitsk.i Muzyka do "Pieśni polskich i ruskich ludu galicyjskiego" zebra

nych i wydanych prze:r Waclau•a z Oleska. Do śpiewu i na fortepian ułożył Knrol 

Lipitisk,, Lwów 1833 s. 3-5 nr 4]. 
1 fr ' iadomość o Zborowie. " za-opi mo aukowe od Zakładu arodowego 

imit'•tia O· o1ińskich Wydawane" 1833 R. 6 z. l . 86 87. 
• [jiide, zam. jide- jedzie] 

[ponahaijbij, zam. ponahajbih] 

• Brataniec tego Zelmana, Simche Zelman, przybywszy z Pokucia do Zborowa 
" roku 1659, przez k•iędza rytuału greckiego w Zborowie ochrzczony, imię Szymo· 

17 - R uś Czerwona 
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Zelman 

Staui~lawo'' -kit•, Bary'-z 

Gdy wyprawiaJą tu hahulki w drugie święto Wielkiejnocy, to 
spod cerkwi podchodzą dziewczęta i pod dwór także i WYJlrawiają 
na dziedzińcu też same tańce i figury, w czym przeszkadzają im 
parobcy (którzy ich kola i figury rozhijają). Każdego ~potkauego 

(np. pana, księdza), lu h'\ ychodząccgo ze dworu, otaczają dziewczęta 

i śpiewają o Zelmanie. I tn:cha się im wykupić datkiem .kilkunastu 
centów. Wśród tego rzucają na siebie parobcy luh dziewcz ę ta pisan
kami. które trzeba łapać, lecz które często się rozbijają, gtly upadną 
na ziemię. 

l -., ;)_ 

Moderato 

''l P P P P l U F p p F 
Po- ma -gaJ -bóg Zel - man, po -ma- gaJ -bóg Je - go brat , 

ł' P P P p 1 p p P p 1 r r 1 P P r 
po- ma -gaJ -bóg Ze l -ma- no-wa, wszys - tka ro-dzi-na. 

\lJ ,. P ' f C! 1 f P p 1 P E n b! 1 f P p 1 

A my pan-ny nie ma- my, na chlo- pskl chleb nie da - my. 

,. r r 1 c; F 1 r r 1 P p r 
Id t 

id t 

precz Ze l - ma n, id t precz Je - go 

c~ 

= 
l p p p p l r r l 

precz Zel- ma -no- we wazys-tka 

Pomagajb(tg Zt.>lmnn, pomn~ajhóg, jego hrnt, 
pomagajbóg Zelmanowa, w~zyHka rodzino! 

p 
ro 

Bodaj zdrów Zrlman, bodaj zdrów, jego brat, 
bodaj zdrowa Zelmanowa, w•zy~tka rodzina! 

-

brat. 

p r 
d z l - na. 

l! 

na otrzymał i tu o•iadł, ~tdzie jt.>-zcze familia jego po dzi' dzień imię Zclmano"i
czów no. i i w Zborowie mie-zka. 

152. W. z Ole,ka op. cit . .. 49 - S l; K. Lipiń~ki op. cit. s. 3- 5. Por. Pokucie 

cz. I [DWOK T. 29] nr 89. [ umeracjn zwrotek melodii pochodzi od wydawcy]. 
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Czrgo chce-z, Zelmar1? Czego chce z, jego brat? 
ze •o rhce-z, Zelrnanowa, " zy tka rodzina? 

Grzecznej panrl), Zelman, grzecznej panny, jego brat, 
p:rzecznrj panny, Zelmanowa, w~zystka rodzina. 

~a jaki chleb, Zelrnan? a jaki chleb, jego brat?, 
.L'ia jaki chleb, ZclmanO\\U, w~zyotka rodzina? 

, a rhłop-ki chleb, Zrlman, na eWop-ki chleb, jego brat, 
na chłop-ki chleb, Zelmanowa, w zy,tka rodzina. 

A my panny rue mamy, na chlop•ki chleb nie damy. 
Idź precz, Zelman, idź precz, jego brat, 
idź precz, Zelmanowa, w,zystka rodzina! 

Dalej powtarzają 1ę trofy l do 5, po czym: 

:'la karcze•ki 1 chleb. Zelmau, na karcze•ki chleb, jego brat, 
na karcze. ki chleb, Zdmanowa, w•zy tka rodzina. 
\ my panny nic marny, na taki chl«>b nie damy. 
Idź precz, Zelman, idź prrcz, jego brat, 
i,!ź precz, Zelmanowa, W!'zy~tka rodzina! 

Dalt>j po raz trzeci lipiewają strofy l do 5, \Heszcie: 

"·a zl.1checki chleb, Zdman, na ~zlachecki chleb, jego brat, 
na •zl chec'b.i chleb, Zelmanowa, w•z)·•tka rodzina. 

lamy pannę, mamy, na . zlachecki chleb damy. 
eź ją, Zelmun, \\CŹ j:~o jego brat, 

weź ją, Zrhuanowa, w'z) tka rodzina. 

Ilalu, Balu 

Lw6w 

Dwie kupki dziewcząt toją 

wzajemnie: 
śpiewają do siebie, odśpiewując 

1 [karc:csl•i- karczemny] 
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153 
.~ ndanre 

cze-mu ry n e rań - c u - jesz, lu, ' 2 &p 
I"P P e • 

A -
& r· 
t; 

(1 p l Mp v F r l p ~ F ~F 
[Ha - lu, J!a - lu )? A bo n l mam ja ko-szu - h 

l r· p p e ~ t.. 
(J 

];a - u·a - li ru , [ka •• .l - li ru ] 

A c;~;emu ty ne tańcujt>,z, l :Hal u l lalu :l? 
A bo ni mam ja ko•zuli, l: ka\\aliru =l· 

Sprawi~ ja ci ja koszule, l :lfalu, Halu =l· 
Ja wa,:zeci podzi~kuje, l :kawalim =l· 

A czomn ty ue tańcuje .z, l :Halu Hal u :l ? 
A bo ni mam ja -podniczki, l :kawaliru =l· 

Sprawię ja ci ja 'podnirzku, l :Halu, !lalu =l
Ja waszeci podzi~kujc-. l :kuwaliru =l· 

A czomu ty ne tmłcuje,z, l :II al u Ilalu :l? 
.\bo ni mam ja bucik{m, l:kawaliru:l. 

Sprawię ja ci ja buciki, l :kawaliru =l· 
Ja waszeci podzi,..kujt>, l :kawaliru =l-

A czomu ty ne Lańeujt"'Z, l :Hal u, Hal u :l ? 
A bo ni mam ja fartu<.zka, l :kawaliru =l· 

~pra\\;ę ja ci ja fartu. zek, l :kawaliru =l· 
Ja waszeci podziękuje, l :kawaliru :l. 

A czoruu ty ne tańcuje.,z, l :Hal u, Hal u :l '? 
.\ bo ni mam ja chu teczki, l :kawaliru :i. 

Sprawi~ ja ci ja chusteczkę, l :kawaliru =l· 
Ja wa,zeci podziękuje, l :kawaliru =l· 

~ 

l S :l. l' nr. Poznari&kic cz. III [DWOK T. 11] nr 100. [Wypis pie;ni z mt>l. ze zbio
ru \V. z Ole•ka op. cit. s. 51-52 oraz K. Lipińskiego o p. cit. ~- S --6. zachowany 
w ti'Ct" ] 1111239 k. 150 b, przekreślony przez O. Kolberga.] 
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A nomu ty nr tańcuje•z, l :flalu H.1lu :l? 
.\ ho ni mam jn korali, l :kawaliru :l. 

~ prawię ja ci ja korall", l:kawaliru:l . 
.T a \\ 'a•zrci podziękuje, l :kawalirot: l· 

\ czomu ty ue tańcujr,z, l :Tiulu Halu :l? 
A ho ni mam kaftaniku, l :kawalim :l. 

"prawię ja ci ja J..aftmtik, l :lawaliru :l. 
Ja wa•zet·i podziękuje, ':ka\HIIiru :l. 

15! 

Ubin:e 

~ f F l v v F J l r~ r l (]) r J 
Czem 1!1 , Ha - lu, na lań- ci u- Jesz Ha lu, 

r 1 p ~ f 
J ne ..,n - j'1 l Ć> szu leń - ki, ka - u a -Ie 

fzern ty, llalu, na tarlóujr•z Ilalu, IIalu? 
Ja n~ maju lószuleńl..i, kawaleru. 
Ja ci. Ilalu, koszulejku podaruju. 
Ja wa•:teci, kawaleru, podziękuju 1 . 

Czrm ty, llalu, na tańciuje,z Halu, Halu '? 

Bo ne maju spidneczejki, kawnlcru. 
J n ci, Halu, spidneczejku podaruj u. 
Ja wa ·zeci, kawaleru, podziękuju. 

Czem ty, llalu, na tańciuje_z Halu, Hnlu? 
Bo ne maju fartuszeczka, kawaleru. 
Ja ci, Hnlu, fartu•zeczek podnruju. 
J.1 wa zeci, kawaleru, podziękuju. 

Czem ty, IIalu, na tańciujc.;t IIalu, Haln? 
Bo ne maju kornłejkiw, kawalcru. 
Ja ci, IInlu, koralejki podnruju. 
Ja wa•zcci, kawnleru, podziękuju. 

Ha 

1 Ona kłania •ię za każdą 1;r.ccz między amymi dziewczętami. 

lu' 

li 
ru . 
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f.zcm ty, l!alu, na taticiuje,...: IIalu, H ulu? 
Bo ne maju czereweczkiw, kawaleru. 
Ja ci, IIalu, t'Z!'"rewćczki podaruju. 
Ja waszeci, kuwalrru, podziekuju. 

Czem ty, Ilalu, na tmiciuje z Ilalu, lłalu · ~ 

Bo ne maju sukmaneczek, kawaleru. 
Ja ci, Ilnlu, sukmaneczku podnruju. 
Ja wa~zeci, kawaleru, podziekuju. 

Czem ty, Halu, na tańciuje,z Halu, llalu? 
Bo ne maju za(ciżeczki', kawałem. 

Ja ci, IIalu, zaściżeczku podaruju. 
Ja waszeci, kawaleru, podzi\'kuju. 

Czem ty, Halu, na tańciuje,z H.tlu, Holu? 
Bo ne maju per,ciuneczek, kawaleru. 
Ja ci, Ilalu, persciunecuk podnntju, 
Ja wa•zeci, kawaleru, podziekuju. 

155 

Hajłkl !'lowosiólki 

&~~~ PPIPP 
... rze- mu I!J n e ta6- cu- jesz Ha - lu , Ha - lu: 

' D ~ ~ s 
t. 

l ~ l V . 
Bo O!J ma- )U ko - ra - leń -ki( w). ka - u·a - Ie ru . 

A czemu ty ue tańcuje•z Halu, Halu? • Bo ny maju korałeńki(w), ka"·aleru. 
Sprawie ja ci kornłcńki llalu, JI,tłu. 

Teraz ja i potańciuju 
i waszeci podziękuju, kawaleru. 
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Oj, czonm ty ne tancuje,z, llalu, Ilalu ~ 
Bo ne maju "oroczeczku, aj, z kramu, " k r mu. 
A ja tobi ~oroczcczku kuplu, kuplu. 
A ja tobi potanciuju i wa,;zeci podiakuju . 

1S6. J. F. Golovackij op. cit. s. 188-189. 
1 [saściżec:ki- wstążeczki] 

li 
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Oj, c:tomu ty ue tanrujc-z, Halu, Halu? 
Bo ne maju pódnyczeiiki :t kramu, :t kramu. 
A ja tobi pódnyczeńku kuplu, kuplu. 

ja tobi potanciuju i wa,zeri podiakuju. 

Oj, czomn ty ne tanruje•z, Ilalu, Ilalu? 
Bo ne maju chu,tyuoczku z kramu, z kramu. 
A ja tobi chu tynoczku kuplu, kuplu. 
A ja tobi potanciuju i wa. zeci podiakuju. 

Oj. rzomu ty ne tancuje~z, Ilalu, Halu? 
Bo ne maju czerewyczkiw z kramu, z kramu. 
A ja tobi czerewyczki kuplu, kuplu. 
A ja tobi potanciuju i wa ·zeci podiakuj u. 

157 

Oj, czom Halu ne tanciuje,z, Halu ty moja? 
Bo ne maju koral)kiw, diwczyna twoja. 
Kuplu ja ty koralyki, daj my na to wiru. 
Djakuju ty, hacnyj chłopcze, mij ty kawaliru. 

Oj, czom Ilalu ne tnnriuje,z, IIalu ty moja? 
Bo ne maju czerewyczkiw, diwczyna twoja. 
Kuplu ja ty czerewyczki, daj my na to wiru. 
Djakuju ty, hacnyj chłopcze, mij ty kawaliru. 

Czom' ty Halu ne tanciuje-z, Halu ty moja! 
Bo ne maju kra. noj litnyci, diwczyna twoja. 
Kuplu ja ty kra. nu litnyciu, daj my na to wiru . 
Djakuju ty, harnyj chłopcz!', mij ty knwaliru. 

Czom' ty Halu ne tanciuje>z, Hal u ty moja! 
Bo ne znaju czy ja ~zcze buda diwczvna twoja. 
Tebe ja Jublu i tebe znajdu, daj my na to wiru. 
Chodyż w tanec:<, h.trnyj chłopcze, mij ty kawaliru. 

Worobej 
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Oj, 'am-:le ja, sam ja chodżu, am ja chodżu. 
De-ż ty •woi dity podiw, dity porliw? 
Potopyly w bystryj rici po woloci. 

157. Z. Pauli o p. cit. T. l 27. 
l 58. J. r. Golovnckij o p. cit. . 182. 

Zloe&<>wokio 
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Bodaj-że t) >oam buv. propaw, ~a m hu w propaw! 
A ja Eobi •zczo najkra•zczu, •zczo najłut zu wywolo<' f. ll, 

Obiroczkic 

159 

Na smentarzu 

,. ; p ~ 
B o ry ·~ 

~ 
Oj wyj-

e 
ty 

t• -
~ ~ ~ t) 

po - p li - no 

~ l p p ~ p 
sie o - h t - ro - czki , 

~ l F p s 
- czki , lO <i l' ; Ul , 

• Oj, wyjty <i{'. ohiroczki, 
zakim budut poplinoczki 1, 

to •i wjut, to ·i wjut. 

160 

l ~ p o ' za kim bu - J ut 

l ~ 
) J li 

to . l t.J UI 

Hahulkt- na sm~tarzu uysz 
~l' 
~F' Jl 

Pu stit nas, pu - stil nas do ir- wo - ju rwa - tu! 

r ) l J J 
pu-stym, ne p u- ~tym, bu - d ut s i śml - ja - 1 

Pu•tit na-. pu tit na• 
do iruoju 2 rwa ty! 
N e pu. tym, ne pu. t~ m , 

budut •i ~mijaty. 

Żinka 

li 

Dziewcz~,?ta u tawiaJą "ię do chorowodu ('korowodu. tań c a ). 

a wziąw:-;zy · ię za ręce obracają . ię wkoło. Je dna w zakże je~t w ~rod ku 
koła, druga zaś, zewnątrz niego postawiona, 1\ zupełnie prr.t•ciwną 

irlzie tronę. 

1 poplinoc:ki- opadły kwiat zawiązujący •ię na O!!Órt"k 
2 irtroju. irrt·ar , unrar - zi('łe 
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161 

Ta "F- zewnątrz pyta f;ię: 

Ch to "~da w, ch to słychaw moju żon u na tor-zi? 

Wszy tkie odpowiadają: 

A my jiji wcdemo, tobi jiji ll<' damo. 

Z zewnątrz: 

A ja wam pa,ki dam, swoju .i:onu "ykuplu. 

Wszy tkic: 

A my pa. lu iz-jimo, tobi zony nc damo. 

Z ZP\\nątrz: 

hto wydaw, chto słychaw moju żonu na tor-zi? 

"\; szv tkie: 

_\ my jiji wedemo, tobi jiji ne damo. 

Z z~'" nątrz: 

A ja wam horiwl..i dam, ~woju :lonu wykuph1. 

W"szystkie: 

'ly horiwku W) pjemo, tohi żony nc damo. 

Z zPwnątrz; 

Ch to wydaw, ch to słychaw moju żon u na tnr-Li? 

rszy tkie: 

A ID) jiji w\'demo, tobi jiji ue damo. 

Z zewnątrz: 

Ja per~teneć pidtoczu, swoju żonu "ykuplu. 

Wszystkie: 

Iy per•teneć na pałeć, tobi żony kawałeć. 

Pot m jedna z dziewczyn (środkowa), by koło przerwać, uderza 
' korowód ręką tam, gdzie się dziewczęta słabiej trzymają, a wy
hiegłszy goni i chce złapać dziewczyn~ na zewnątrz korowodu 
f hodzącą, która zybkim bieganiem od nif'j i~ oswobadza. 

161. J. F. Golovackij op. cit. ~. l8i 18 3. 
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162 

Chto wydaw, chto b łychaw moju żinku na torzi? 
.\ my jeju wydymo, tobi jeju nt> damo. 

Ja chłiba nakup! u, ~ woju żinku wykupi u . 

A my chlib pojimo, tobi żinki nc damo. 

Chto " ·ydaw, chto ~łychaw moju żinku na torzi ? 
\ my jeju wydymo, tobi jeju ne damo. 

Ja horiwki uakuplu, 'woju żinku wykupłu. 

:'lly horiwku wypiemo, tobi żinki ne damo. 

Chto wydaw, chto ;łychaw moju żinku ua torzi? 
• .\ my jeju wydymo, tobi jeju ue damo . 

• \ ja broszy naberu, swoju żinku widberu. 
\ my hro. zy wozmemo, tobi żinku widdamo. 

Sierotka 
Zadwóue 

Dzie,\częta trzymają ię za ręce prz z chu tkę i idąc wkoło dr7ewa 
śpiewają (przy cerkwi lub koło dworu). 

163 ,-; l -J l l f? J r ~ ~ r ;J 
F ~ p 

Czom, nom my - leń - ktj, czor - no - bro - weń - ktj, ,. ) 

c z om 

) j p l r t! l J r J l p p p p 
ty - b• - jesz, ko-w me-ne n e wa- zna- ty ty ,. 

r 
""=" 

l J J [J 
-ola n e ma - jesz! Ma- ju ko-nia , ma - ju dwa, 

j 

wo - ro - ny - jt o - by- dwa, no do te- be, e - ro -

J l 1 J l 
-toń - ki, ja ne ma- ju o - cho toń - kt . 

162. Ż. Pauli op. cit. T. l '· 20 - 21. 
163. [Za pi• tek~ tu O. l" olberga, bardzo ~chemntyczny, zrekon truownno.] 
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Pierwsza 'pi ewa: 

Dru~a: 

Pierwsza: 

Druga: 

Pierw za: 

Druga: 

Pit•rwsza: 

Druga: 

Pit•rw za: 

Druga: 

Czom, czom myleńlcij, czornobroweJ1kij, 
czom ty w mene ne buwaje~z, 
zna ty ty konia ne maje z? 

~Iaju konia, maju dwa, woronyji obydwa, 
no do tebe, serotońlci, ja ne maju ochotońki. 

zom. c~om myleńkij, czornobrowt>ńkij. 

czom ty w mene ne buwaje,z, 
zJt.Jty ty jenczu1 że maje~z? 

}!aju jencZll, maju dwi, czornobrewi oLydwi, 
no do tebe, erotońki, ja ne maju ochotońki. 

Czom, czom myleńkij, czornobrowcńkij, 

czom ty 'W mene ne buwaje;z, 
może ty kapoty ne maje-z? 

;\Jaju kapotu, maju dwi, to nówyji obydwi, 
no do tebe, erotońki, ja ne maju ochotońki. 

Czom, czom myleńkij, czoruobroweńkij, 

czom ty w mene ne buwaje-z, 
moż ty ziepki ne maje;z? 

:\Jaju ~ziepki, maju dwi, barankowi obydwi, 
no do tebe, ~erotońki, ja ne maju ochotm1ki. 

zom, czom myleJ1kij, czornohrowe-ńkij. 
czom ty 'W mene ne buwaje-7, 
mo ż e ty pawć 2 ne maje z? 

\Jaju pawć, maju dwi, to nó"yji obydwi, 
llO do tebc, 'Crotońki, ja nr maju ochotońki. 

1 jrnnu - iw1ą 
2 [p01u: - pa'' i e ~o pit!rka do kapelu•za] 



J>ierw1-za: 

Dmga: 

Picnrsza: 

Druga: 

Picnn:za: 

Druga: 

18-! 

C:wm, czom myłeńkij, c.wrnobrowetlkij. 
cwm ty w m!'ne ne buwaje~z, 
mo~t' ty czohlit ne mnjr•z? 

:\Iaju paru, maju d"~>;, to nówyji oby1h, i, 
no do tebt>, •erotońki, ja ne maju oclwtotil..i . 

Czom, czom myłeńkij, czornobroweńJ..ij , 

czom ty w mene ne buwaje~z, 
może ty chm,t.fńld ne mnje~z? 

.\Iaju ch1btyńku, maju d w;, szeliuowy' oh~ tlwi, 
no do tebe, ~erotońki, ja ne maju ochotoilki. 

Czom, czom myleńkij, czornobroweńkij, 

czom ty w mene ne buwaje5z, 
może ty per,tyni ne majt>-z? 

;\faju persteń, maju dwa, to 'rybnyi obydwa, 
no do tebe, ~erotońki, ja nć maju ochotońl-i. 

Parobcy stoją na uboczu i patrzą się, cieszą lub śm iPj<f ;;ię, lec:.-; ni1· 

przeszk a <lzają dziewczętom w zabawie. Gdy dzie" ki pod l'crkwi<! 
chodz<! trzymając się za ręce przez chustki i śpiewaj<! - parobcy. 
na uboczu stojący, niekiedy pomiędzy nie przelatują hiorąe się za 
plótnianki (czyli pol) siermięgi) i mówiąc, że grają w woła. 

164 

Oj, czom mij myłeńl.i, czornobrywo•lki, 
w meue ne huwaje•z? 
Oj, zuaty ty, myleńki, czoruohro\\ onJ...i, 
<oroczld ue ma jesz? 
\Jaju soroczki, maju dwi, bileńkii ohidwi . 

164. Z. Pauli op. cil. T. l :s. 28-29. 
1 [s:tlinou·y, zam. &::c::e nowy- zupełnie no,,·r, lub za m .. •:oukouy- j«'dwab

ne ?] 
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Oj, czom mij lłl) leirl..i, czornohrowońki, 
,,. mene ne hu wajc--z? 
Oj, znaty ty. myłerlki. czornobrowońki, 

~zypoczki ne rnajc.;z? 
:.\laju . zypoczku, maju dwi, ywrńkii obirlwi. 

Oj, czorn mij mylrrlki, czornohrowor!l..i, 
w menc ne buwajc~z? 
Oj, znaty ty, myłeńki, czornohrowońki, 

iraka ne maje-z? 
,\[aju ~irak, maju dwa, czorneńkii obadwa. 

Oj, czom mij m)łeńki. czornohrowońki, 

w mene ne bm,·nje-z? 
Oj, znaty ty, myłeńki. czornobrowońki, 

wolyw ne maje z ? 
\[ajn woły, maju dwa, syweńkii obadwa. 

Uj, czom mij myłeńki, czornobrowońki, 

" mene ne buwnjesz? 
Oj, znaty ty, myłeńki, czornobrowońki, 

woza ne majesz? 
:'\faju wiz, maju dwa, n kowani obadwa. 

Oj, czom mij myłeńki, czornohroworlki, 
w mene ne buwaje,-z? 
Oj, znaty ty, myłeńki, czornobroworll..i, 
koni ne maje:oz? 
,\faj u konia, maju <h ·a, woroneńkij ohadwa. 

Poherim >-in oboje, 
leper że ja t"oja, 
czornobrywerikaja. 
Oj, teper my 'e potarlciujrne, 
oj, tept>r ochotońka! 

Dziad 

Dziewczęta toją w kółku, niekoniecznie trzymając ... ię za ręce. 
Jedna staje w środku koła. Utykając na nogę udaje niby kulawego 
dziada, trzymając przy tym patyk (niby fajkę) w ustach. Dziewczęta 
4picwają, dziad klaszcze w dłonie: 
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ló5 

Chór Dziad ~ 

' i F F F r l F F F F l F r 4J l F n Jr r l 
OJ, wstań dl- du, ku-ry pa-sty. OJ JoJ JoJ, ne mo- hu, 

~ ~ Chór 

r uJ. lir nJ lr r rr1r rrrl 
siw mu ko- mar na no - hu. Oj, wstań dl - du pa -ski jl - st11 

Oj aj, daj, zj1m zjim zjlm. [Oj daj, daj, zjim zjim zj1m] 

Chór: Oj, W•tari didu, kury pa~ty. 
Dziad: Oj joj joj, ne mo hu, ~iw my komar na nohu. 
Chór: Oj, w•tań didu, pa~ki ji,ty. 
Dziad: l :Oj daj daj, zjim zjim zjim :l. 

Chór: Oj, wAań didu, hmy pa"ty. 
Dziad: Oj joj joj, ne mohu, ~iw my komar na nohu. 
Chór: Oj, w•tań didu, baby ji•ty. 
Dziad: l :Oj daj daj, zjim zjim zjim :j. 

Chór: Oj, w,;trui d idu, koni pa, ty. 
Dziad: Oj joj joj, ne mo hu, ~iw my konur na no hu. 
Chór: Oj, w,tań didu, mi•o jLty. 
Dziad: I:Oj daj daj, zjim zjim zjim:l. 

Chór: Oj, w'tań didu, woły pa•ty. 
Dziad: Oj joj joj, ne mohu, ~iw my komar na nohu. 
Chór: Oj, w'tari didu, kowba ji ty. 
Dziad: I:Oj daj daj, zjim zjim zjim:l. 

Chór: Oj, w tań didu, kurowy pasty. 
Dziad: Oj joj joj, ue mohu, Eiw my komar na nohu. 
Chór: Oj, w tań didu, do cerkwy ity. 
Dziad: I:Znraz jdu, zaraz jdu:l. 



187 

Did 

166 

\\ -tnwaj, uide, hu~ki pa ty! 
Oj, na~z did rozholiw sia, 
oj, na~z d id roz•tonaw ~i a 1• 

\V•tawaj, dide, bude,;z isty! 
Oj, na z did roz-kakaw ,ja, 
oj, na•z did rozhulaw •in! 

Podobnie wyliczają w zystkic pracf'. potrawy i napoje. Przy 
wyliczaniu prac- kulawieje dziewczyna, stojąca w 'rodku, przy 
wylirzaniu zaś jadła i napoju- skacze. 

167 

Halłka (bajówki, babulki) 

łt ~ r r F l r n J r. l 
J jdt! dl d u, ka czok pa sry. 

' r F J l r F 
:=-c l r F F 

róz rob · noii - ale [oj, dl e dle, 

Oj, jd 1c didu, kaczok paHy. 
l :Oj, die uie, róztohnail ~ie• :l. 

Oj, ju1e didu, husy pa,ty. 
l :Oj, uie die, róztohnail sie :l. 

Oj, jure didu, kury pasty. 
l :Oj, die, die, róztohnaii •ie =l· 

Oj, joj joj, nć mohu, 
ił me komar na nohu. 

Oj, czy komar, cz}· mn zka, 
czy diiiczyna p. iaju zka? 

166. Z. Pauli op. cit. T. l ~. 26. 
1 [rozatonaw aia- roz•tękaJ i~] 

r F 
Oj, dl e 

r r 
róz rob 

1 roztohnau aie - rozciągnął ję, łahy; [zam.: roz,;tękał ię] 

Ubinie 

p r 
dl e, 

J J li 
nou - sle]. 



r 
Oj, ,. 

F 
n e rno -

r 
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Oj, jd1e didu, pa•kie ji~ty. 
l :Oj die, did rozkakaii sie1 :l. 
Oj, wstań didu, kieszki 1 ji ty. 
l :Oj die, did rozlaknu ~ie =l· 
Uj, "•Lań didu, sćro jisty. 
l :Oj die, did rozkakaii sie :l· 
Oj, w,taJi didu, ma>lo ji,ty. 
l :Oj die, did rozkukaii •ie :l. 
Oj, "'taii didu, mn~kn~ jiot). 
l :Uj dir, did. rozkakau >ie :l. 

168 

l F n 21 1 r 
di - du, ka - czok pa - sty. Oj 

l r F J. 
hu, 

F 
OJ joj, 

J J 

Ja l.o-11.J- rd zha- nie -la tom sie w no- hu u·ra- z1e- la. 

Oj, jd1e didu knczok pa,ty. 
Oj oj joj, ne mohu, 
>ił m~ komar un nohu. 
J·n komara zhunil-ła, 
tom •ie w noh~ wrnziHa. 
Oj, jd1e didu, pasku jisty! 
A mij did rozkaknii •ie. 

Oj, jd1e didu, husy pa,ty. 
Oj oj joj, ne mohu, 
'ił m~ komar na nohu. 
IJ-a komara zhanieła, 
tom ie w ruku wrazieła.] 
Oj, jd 1e didu, rniesa jisty! 
Oj, da da, zijm, zijm, zijm. 

168. [W rkp. zamin t t. 5, 6 jest znak repetycji w t. 3, 4.] 
1 ro:kaku"ii' sie - ro.l•kakał się 

• kieszki - kiszkę 

3 maciek - u pro-ięcia nadziana ki•zka 

Ubm1.: 

11 



Did i Did i Łado ! 
Żona muża była, 

na dobre uczyła: 
oj Did, Did i Łado ! 
"Powidż mużu prawd u: 
jak stari didy ~kaczut ?" 

Did i Did i Łado ! 
Zona muża była, 

na dobre uczyła: 
oj Did, Did i Łado ! 
"Powidź mużu prawdu: 
jak tare baby ~kaczut ?" 

Oj Did, Did, ta i Łado, 
oj, powidaj, kizłet, prawdu! 
" zczo-ż ti majem' powidat), 
kol niczoho i ne czuwaty". 

Oj, jak panianoczki kaczut. 
Oj, jak panianoczki kaczut '! 
Oj, to w boru, to w dolynu, 
tH w roż ńku!, to w kalynu. 

Oj Did, Did, ta i Lado, 
oj, po" idaj, kizie pra"du. 
"'zrz oż ti majem' powidaty, 
kol niczoho i n e czu" at)". 

Ta jak paruboczki 'kaczut. 
1 a jak paruboczki skaczut? 
Oj, to w boru, to w dolynn, 
to w rożeńJ..u, to w kalynu. 

189 

169 

170 

Did i Did i Łado ! 
Zona muża była, 

na dobre uczyła: 
oj Did, Did i Łado! 
"Powidż mużu prawd u: 
jak paribki kaczut ?" 

Did i Did i Łado ! 
Zona muża była, 

na dobre uczyła: 
oj Did, Did i Łado! 
"Powidż mużu prawdu: 
jak diwońki skaczut ?" 

Bruiwki• 

Oj Did, Did ta i Łado, 
oj, powidaj, kizłe, prawdu! 
"Szczoż ti majem' powidaty, 
kol niczoho i n e czuwa ty". 

Oj, jak stary baby kaczut. 
Oj, jak stary baby skaczut? 
Oj, to w horu, to w dolynu, 
to w bodlaki . to " kropywu '. 

Oj Did, Did, ta i Łado, 
oj, powidaj, kizie, prawdu! 
" zczoż ti majem' powidaty, 
kol niczoho i n e czuwa ty". 

'fa jak stary didy kaczut. 
Ta juk tary didy kaczut? 
Oj, to w horu, to w dołynu, 
to w bodiaki, to w kropywu. 

169. Z. Pauli op. cit. T. l . 16-18. \\'ykr.t)knik Did i Łado je t je~zcze .ta-
bytk•em cLa ów pogań•kich i włamo'cią W5zy tkich lawian [ ... ]. Z.P. 

170. J. F. Golovackij op. cit. •. 181 -182. 
1 ki:lr - koźle 

2 rożrńku - różę 
3 bodlaki- chwa ty, [o ty] 
• kropyttu - pokrzywy 

18 - R Czet won a 



190 

171 
A my pro•o •ijnl), >ijaly, 
oj Did, Ładu, •ijały, >ijnly! 

A my pro•o wydopczem, "~ clnprzt•m, 
oj D id, Ludu, wydopczt>m, "ydopczrm! 
'l' a czymże wam wydoptat', "ydoptat' ? 
Oj Did, Ładu, wydoptat', wydoptnt'? 
A my koni wypu•tym, wypti-tym, 
oj D id. J,ada, ,,·ypustym, wypu t) m! 
A my koni pt•rt>jmem, perejmem. 
oj Did Lado pert>jmem, perejmem! 
Ta czymże wam perejmiat', perejrniat' '? 
Oj Did, Lada, pert>jmiat', pert"jmiat' ? 
Oj, ,zełkowym' newoclom, newodom, 
oj Did, Lada, n!',, odom, newodom! 
A my koni wy kupym, wykupym, 
oj Did, ł.adn, wykupy m. wyJ...upym! 
Ta czymże wam wykupyt', w)kupyt' ? 
Oj Did Lada, wykupyt', wykupyt'? 
A my damo '-lO mhłi, sto rubli, 
oj Did. Lada, -to mbli, sto rubli ! 
• 'e rado nam ty-iaczy, ty~iaczy, 
oj Did. Lada, ty-iaczy, ty,iaczy ! 
A my damo diw) ci n, d i wyciu, 
oj D id, Lada, diw) riu, diwyciu ! 
Oj, toto nam n dolmo, nadohno. 
oj Did. ł.atla. n tłolmo. nadohno ~ 

Hu nr 

172 
Na bab ul ki MI BuflSZ 

'~ p Q p p 1 p o r 1 p o f e 1 ~ ~ (Jl 
, 'a Z!J- ro- kom du - no: - ju n e- da Ie - ko do h - Jll , - fJ l ~ o a o l ~ o 

ht>j hej, hu ha ha, ne - da - Ie - J..o do kra - ju 

• a 'Z) rokim dunaju, neduleJ...o do !..raju, 
hrj hej, hu ha ha, nedałeko do kraju, 

hu•ar• hm•y wyhar1iau, na opiłku wyhrawau, 
hrj hej, hu ba ha, na fopilku wyhrawai:i. 

171. W. z Oł e•ka op. cit. '· 53. 
1 [ue l kot~Jm. zam. s:oukouym - jedwabnym], • husar- gę-iurz 

li 
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Korencc 

173 

\ft·l. nr 172 

Z pid hiłnlw kamittia wykopała korćnia, 

hrj hrj, W) kop.tła kort-~ia, 

połokala j\1 ri~i i waryla w mołori, 
hl'j hej i "ar) la w nlOłoci. 

J -zczt> knrl'tt ne wkipiu, u;i;e mył) pryłt>ti~, 

hej hl'j , u że lllyly pr) ll'tiw. 
:zez o te b' pryne-ło, n· •ywyj ki u, cy we-lo? 
Jlc>j ht>j. ~y,qj kiń, cy we. lo? 
Priwiz mo·ne •ywyj kirl, do diwr.o~) ny na spokij, 
hl'j hej, do diwczyny na spokij. 

iw ohi na stol'ec: Dawaj myła koren1ec, 
hc>j he-j, dawaj myła kor1'11 1er. 

Krzywy taniec 
Zaolwórze 

Tarl.1·zą parobki, trzymając ię za ręce, koło i międz~ · trzema 
rz ·n<uiami lub innymi drzewami, albo- w braku ich - między 

zatJ...,mymi w trójkąt patykami. Włazi jeden [drugiemu] na ramiona 
i trz~ ma '-ię drąga tak, aby [obejść] trzy raZ) koło cerb\;, 

Potem [ ... p 
171 

łla•lk1 Z d r órze 

&i ; ~ 
g. 

~ d 
' nrii llO ho rań CI !..l l ? 

'"' 
__,. 

"' Uń -
tf' • ren bu do wa Wl kon ne ru ba "' 

174. [Por. podobne piP'ni nr 175, 176, 197, 202, 203, 204. W rkp. brak t. 4, 
5; w t. 3 je. t podwójny znak repetycji.) 

1 [Dal•zy ciąl,! rkp. u zkodzony i nieczytelny.] 
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' ' "' 

' 

' 
p F l F 

1\r!J·ll.'O- ho lań 

r J l F r 
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Krrwoho tońciu idemo, 
kińciu ne wydemo. 
Diwkie mołodyci, 
tereń 1 budowały, 

wikon ne ruboly. 
Szoby ne wylitow 
sywyj sokolońko, 
szoby ne wynosyw 
paniń"koji kra y. 
Ponień•kaja kra~a 

w medu bie kupola, 
w pywie si półók~la, 
na witre sie witr) ' ła, 

• na "ońci >ie u"zyła, 
• na skryni sie kaczylo, 

j-a u skryniu sie złożyła. 

175 

F l r J l r 
ci a jde mo, kiń 

l r F l F J l 

F 
ci e 

F F 
cle - mo. Dtii• - kte mo lo dy CI Ie reń 

F J l F F l r r l r J l r r 
u·a ly, w i koń n e 11!f) ma ly, SZClÓ b !l 

r J l r F l r F l F J l 
li - laii S !f ll!fj s o ko l oń J.. o , 

F F l F J l r r l F F l 
ru• 11!1 no ,,,u:. pa 010 •ko )l 

Zadwórze 

l r f 
n e 11! 1 

l r r 
bu dó 

l r F 
neo ta 

F F 
.szczo by 

r j li 
kr a .;u 

175. LW rkp. t. 13-27 wypcltuone są tylko znakiem powtórzenia.] 

1 [urrri, terem dom, •ień wyhtawna; por. objaśnienie O. Kolber!!;U w l'olwciu 

!'z. I (D\\ () K: T. ~9) '· 259] 
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Krywoho tnńcia jdrmo, 
kińcie ne wplemo. 
Diwkie mołodyci, l:tereń bud•lw.tły:l. 

wikoń ne wyjmały, 
~zczóby ne znlita~ 
sywyj sokołońko, 
szczoby ne wyno. yw 
panin~koji krasy. 

Panień.kaja krasa 
w medu ~ie kupnla, 
w pywi si półoknla, 
na ";tri sie witryła, 
na •once ie su. zyła, 
na skryni [~ie kaczyła, 

u ~kryniu ie złożyła]. 

A paroboćkaja krasa 
w pywie •i kupała, 
w horiwci sic półókała, 
na witri sie witriła, 
na sońcu sie ~uszyła, 
na ławce sie kaczyła, 
pid ławku eir złożyła. 

176 

Krywoho tańcin idemo, 
tnńcia ne wywedemo; 
O tak, tak taneć ide, 
po krywomu, •krywolije. 

O tak, tak krywoho tańcia itlemo. 
kirlcia jeho ue najdemo, 
paroboczka ne znajdrmo. 
Ide .'lipyj, newyduszczyj! 
Oj, toho ja ne choczu. 

Podobnie śpiewają: id<' krywyj, nedoluhyj 1 ; ide bez ruki, krywo
rukij; aż na sam koniec: 

176. Ż. Pauli op. cit. T. l s. :!3. 
1 [nedoluhy- .łnbowity) 
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My krywoho tańcia idemo, 
kińcia jeho ne najdemo, 
paroboczka ne znajdemo. 
Ide paroboczek hospodar,kij, 
sije, wore; oj za tohoż ja pidu . 

Kostruh 

177 

t 2 F F F IF F F J l 
0) ,zczoi: bo Ja u cz11 1111 In , szczom ko srru ba 

3 

' r QJ J lr ~r· lir cfjJ Eifl 
11,. lu - l>)l · la 1 Pr!J - jd' , pry jd' ko slru bori-ku 

4 r Cif r· ; 1 r Ei J Elf 1 F F r J 1 
~la - nu z lo bo do szlu boń- ku , a tu ne dr lu 

' r ~ ~ r r l F F F j l r rfj j 
na ra- na-nc1i ko. na ra no jr ~nr a da nt'ń 

[Spiew] niby z płaczem: 
Oj, szczoż bo ja uczynyla, szczom kostruba1 ne luhyla! 
Pryjd', pryjd' kostrubońku, ~tanu z toho do ~zluLońku 
a w nedilu na rananeńko, na ranoji ~niadanerlko. 

Mówią: Ponahajbih wam, kumciu! 
Kum: Daj Boże zdrowie, lubciu. 
Mówią: Ne wydieli,te moho ko~tntborika? 
Kum: Piszoli w starosty•. 

Spiew: Oj, szczoż bo ja uczynyla, szczom ko,truLa ue luhyła! 

Pryjid', pryjid' kostrubońku, stanu z tobo do szluhońku, 
a w nedilu na rananeńko, nu ranoji -'niadaneńko. 

Mówią: Ponahajbih wam, kumciu! 
Kum: Daj bożt zdrowie, luhciu. 
Mó,,;ą: ~e wydieliśte moho ko~truhorika? 
Kum: Ponis na zapowed'. 

177. [W rkp. zarnia~t t. 7, 8 jest znak repetycji w t. 6.] 

1 [ko•&rub- kudłaty, rozczochrany] 
1 w 8l\'aty 

J 
ko 

~ 
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.:,pi,.w: Oj, zczoż bo ja uczynyła, ~zezom ko-truha ne !ubyła! 
Pryjid', pryjid' koqruhońku, -tanu L. tobo rlo ~zluhońku, 
a w nedilu na rananeńko, na ranoji ~niadanetłko. 

l\l{nrią: Ponahujhih wum, kumciu~ 
~urn' Daj Boże zdrowie, lubciu. 

,;wią: ~e wydidi.;te molw ko-trnhorlku ·~ 

K urn: Pi zou do ~zlubn. 

Sl'it'\C Oj, <;zczo:i bo ja uczyn~ł.t, ~ lrzom J..o,.truha ne luhyb! 
Pryjid', pryjid' ko trubońku, stanu z tobo do ~zluhońku, 
a w nedilu na rananeńko, na runoji 'niadaneńko . 

.\[, i wią: Ponahajbih wam, kumciu! 

.1\.um · Daj boże zdrowie, lubciu . 
.Mówią: 1 e wydieliśte mo ho kostrubońka ? 
lCum: Jak pryjszou wid szlubu zuchorowau umer. 

pie" : Oj, . zczoi bo ja uczynyła, szczom kostruha ne luba. 
Sława tobi, śwityj caru, szczo mij kostrub na cmentaru. 
Łeży, leży, bodajś ne wstau, żeb do mene jenczy prystau, 
nożenkamy pryduptaty, ruczeńkamy prypłe~katy. 

G. dnjq to i robią, ge~ty1..ulując "to;.O\Hiit•. <h1ic kobiety do iebic, 
gdy .i•·•h a z nich ukryła i trzyma pod fartm,zkiem małą dziewczynkę, 

kostruł a niby kochanka, który zmarł. 

Zloczow,kie 

Dzic\H ' tęta tawają \1 koło hior<!C ~ię za ręct·. gdy jedna z nich 
jl'st \1 .:rodku koła. W;.zystkit• obracają i~· \1 ktiłko i ~piewają: 

178 

Szczo-ż j''· hidu.t, urnrl\ł.t: 
ko•truborib ne złubyła! 
Pryjid', pryjid', I...o,truhoriku. 
•tanu runo do •zluboriku, 
a w nedilu porant'rikn. 
nu tym biłpn karnt'llt'tiku. 

Ta "li' środka koła odzy·wa się: 

Pomaht•j Bih. ""m! 

\\M'' t kic odpowiadają: 
Dnj Bożl' zdoro\1 la ! 

171l. J. l . Goło~ a c kij o p. cit. ~ . 185 187. 
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Ta ze środka pyta się: 
Cy ne wydile-~te moho ko-trubotlka? 

Wszystkie odpowiadają: 

Ta ze środka : 

Pojichnw ~ia żenyty. 

Bidna-ż moja hołowońko, 
neszczasływn hodynońko ! 

Wszystkie śpiewają: 

Ona: 

Wszystkie: 

Ona: 

Szczo-ż ja, bidna. uczynyła: 
ko. trubotlkn ne zlubyla ! 
Pryjid', pryjid', ko~trubońku, 
stanu rano do szlubońku, 
a w nedilu poraneńku, 
nn tym biłym kameneńku. 

Cy ne wydile-He moho kostrubońka? 

Pijichnw na we,ila prosyty. 

Bidna-ż moja holowońko, 
ne~zczn < lywa hodynońko! 

Wszystkie śpiewają: 

Ta ze środka: 

Wszy tkie: 

Szczo-ż ja, bidna. uczynylu: 
J...o s truhońkn ne złubyła! 
Pryjid', pryjid', ko,trubońku, 
Hanu rano do szlubońku, 
n w nedilu pornneńku, 
nn tym bilym knmeneńku. 

Cy ne wydile-~te moho ko,truhoi\ka? 

Twij J...o . trubońko umer'. 

Ta ze środka, przypląsywając, śpiewa: 

Siuwa-ż tobi, Chrpte Car-u, 
szczo mij ko•trub na cwyntaru'! 
Sama jeho pochowała, 
nożeńkami prytoptala, 

1 cuyntaru - cmentarzu 
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ruczeńkomi prypłe kala. 
Leży , leży jak kołoda, 
ja mołoda, jak jahoda! 

Ko trubońko 

179 

Pryjid ' , pryjid' ko trubońku! 
tanu tobou do lubońku, 

na trawnyku - były s ku 1 

i w podertym siraczysku. 

Po odśpiewaniu tegoż pyta dziewczyna w środku stojąca inną: 

Chrysto w o kre ! Cy wydilyśte łude mo ho ko trubońka ? 

Druga odpowiada: 
Twij ko trubońko łeżyt w neduzi. 

Po czym pytająca chwyta się za głowę i płaczliwymgło em śpiewa: 
zczoż ja biedna uczynyła, 

ko trubońka ne !ubyła ! 

Cała ta zabawa trwa póty, dopóki odpowiadająca ni powie: 
Twij ko trubońko wże umer. 

Żuk 
Lwów 

Rząd dziewcząt, pobiorąc ię za ręce, taje naprzeciwko siebie, 
a po ich rękach idą dwie małe dziewczynki, które gdy dojdą do końca 
rzędu znajdują nowy pomost z rąk tych dziewcząt, które ię od 
początkowego kraja odczepiły, a poprzechodziły do kraja końco
wego. I tak dalej i dalej ię odczepiają, obchodząc koło cerkwi. 

180 
L mów 

'i p p o p l p p p ~ l ~ e s p 
Oj, h raj żu l. u, b raj n e bo - że . naj l !l Pan B1h 

' p ~ ~ ~ l F tJ j l J l :li 
do po mo i e, h raj żu ku, hrnj . 

179. z. Pauli op. cit. T. l 21- 22. 
1 [na byly$ku - na zachwa zezonej łące] 



Oj, hraj żuku, hraj neboże, 
naj ty Pan Bih dopomoże, 
hraj żuku, hraj. 

Jak ty bude-z dobrt> hraty, 
ne żal tobi grt>jc.tr daty, 
hraj żuku, hraj . 
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na z żuczok newełyczki, 

na żuczkowi czerewyczki, 
hraj żuku, hraj. 

Szcze za grejcar polityczki1, 

zaśtihaty czerewyczki, 
hraj żuku, hraj. 

Żuczok 

Dziewki w dwóch naprzeciwko "iebie stojących szeregach wzi~pn;zy 
ię za ręce (na krzyż) chodzą wkoło cerkwi wraz z dziccl-.iem. któn• 

chodzi im po rękach trzymane przez dwie dziewki, ]J~ nie , pacHo. 

t 
t; 

' 

181 

i p p p p l ~ p 
A na ~ z Ż ll - czok te- ll' C -

~ p p ~ l 
c ze - r t' - U'!J - czki , 

A na. z żuczok newelyczki, 
na nim żólti curewyczki, 
hraj żuku, hraj. 

r 
h raj 

Zad :..•ófl '! 

p p l p p p p 
ly - czk1 , na n 1m -61 - li 

l J 
żu - ku hraJ. 

Jak ty bude z dobrt> hraty, 
nt> żel tobi grejcur daty, 
hruj żuku, hraj. 

Gdy dzit>cko dojdzie do o tatnich dziewek, "trdy zastajt• j u i. nO'\ y 
<lal zy łańcuch dziewek, gdyż pienvszc, · kąd rozpocz~}ł się jego 
pochód, przybiegły tymcza cm do tych o tatnich, h~ łarlruch :-ię 

nie rozprzęgł i b) ł nieu tającym'. 

1 polityczki ta-iemki [" elnianej) 
1 Wrrbormja doska (wirrzbowa de ka) - zabawa to i oby czaj na ( rałt>J ) Hu-1. 

da\\ nej zapewne ie:;ając) tarożytno'ci, lecz uży\\ any aż dotąd. PrzeJ. ko~ io
łem zebrani hoży mołojcy i kra,ne dziewczęta wit>lkie tworzą kolo, n chłopczyk 
un to wybrany, z obu . tron tro~kliwie 'trzeżony by nie upad ł , po barkoch ich, 
jak ~dyby po de~ce jakiej cal!' obit>ga koło. I to szczę ' liwą poczyty\\ au o wróżb q. 
Potem chw) Lany przez w>zptkich tysiączne odbiera u~ci . kania, calu. y, podark1 
i cze~towany bywa przez W•zp.tkich. (Ł. Gołębiow ki Gry i ::aba!I'_Y róirrvch stanórt 

" ' kraju całym, lub rri~l.-tórych tylko prou·incjach. War,zawa 1831 •. b7). 
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Kaczorok 

Dziewki stoją w gromadzie (w kupi), przy obie. Wtem jedna 
z nich obchodzi wkoło wszystkie i wybiera z gromady drugą. Ta 
chodzi wtedy razem z pierwszą wkoło gromady. Następnie wybiera 
pierwsza trzecią z gromady i wtedy obchodzą koło samotrzeć. 

Potem czwartą itd. Do tego śpiewają: 

182 

Oj, ne chó-d!J ka-czo- roń- ku, w h'ó- ró- fi t-- n~m win - ku , 

w h'ó- ró- fi t> nt_!m win - ku, wy - be- raj S!J, ka - czo- roń -ku, 

~~ 
~ p ~ p łJ l J l J J 

dni - ku . ho - ró -szu -)u diw ku, ho - r'ó - szu - ju 

,~ 

r p p l p 
) J l p p ~ ~ t) 

j J 
KraJ mo-je d1 - 11e- 1ko, zo - lo - Ie - je z!Jr- nie -lko. 

Oj, ne ch16dy kaczorońku l :w hlor16fienym winku1 :J, 
'"''Yheraj y, kaczorońku, l :hor16szuju diwku :J. 
Kraj2 moje ditietklo- zolotej e zyrnietko. 

e kazała tara maty l :diwok wybćraty :J, 
no kazała tara maty l :•er itońku wziaty:J. 

Cza em "\\·ybi ·rają niby kurczęta: 

182. [W rkp. t. 8 11 niewypelnione.] 

1 to h1or'6fienym winku- w wianku grochO\V)In 
2 kraj - z brzt>gu 

li 

li 
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Zadwóru 

p p l J 
F l F p g l J f 

Wy 

oj 

oj 

- U'!J - la kwo - czka cz'e - l we- ru 

F 
lO 

F 
lo 

l r· ) l F p g . 
cz'e IW~-ma I!J, - ru 

l r· j l r p g . l ma I!J, c ze - IW e - ru 

Wywyła kwoczka cz 1 etwćru kurit, 
l :oj, to maty, czletwćru kurit :l. 

Jidno kuritoczko, to wijtiw synoczok1 , 

druhe kuritoczko, to dijtiw ~ynoczok 1 , 

trete kuritoczko, Ba,laJ.koho synoczok3, 
czetwerte kuritoczko, Ilryciw synoczok•, 

l: w lijtoho synka-wełyka czuprynka, 
oj, to maty, wohon zametaty 6• 

A u dijkoho synka - czornii óczeń.ka, 
oj, to maty, na diiikie mróhaty. 

l 

l 

A u Ba lniskoho 8ynka- tóneńka nóżeńka, 

oj, to maty, w kor,zmi pohulaty, 
u Ilrłycćwoho synka- bila ja ruczeńka, 
oj, to maty, hości wytaty. 

Jaworowy most 

ku - ril , 

J f 
ku - ril, 

J J 
ku - ril. 

Zadwórz 

Stoi szereg dziewcząt. Przed nimi stają. trzymając się :ta ręc• 

w górę podniesione, dwie dziewki. Szereg cały zhliża się do nic} 
i przrlatuje pod rękami; ostatnią zaś zatrzymują te dwie, opuszczają t 

ręct'. I tak następnie. Do trgo śpiewają: 

1 tnJIIlO synaczok - syn wcijta 
1 dijtito synaczok- ~yu diaka 
3 Ba!1alskoho synaczok- syn Ba•al~kiep;o 
• llrjciu• synaczok- syn H rycia 
• u·ohon ::ametaty- ogień w piecu kit11 zamiatać, [wyga•zać w piecu] 
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)a ni o 
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184 

p ~ F F l p p p p r F 
bu - du -je - ci c ja - wo - ro - we mo - SI !i 

1':"1 r.\ r.\ 

p p ffl j1 l r· ) 
p p fj l 

- lo- wy lu - dzie, ja - Dl O - lo- u·v 

Chór: Z czego budujecie jaworowe mm;ty 
janiołowy ludzie, janiołowy ludzie? 

Dwie: Z dębowego listu, z laskowego chrustu, 
janiołowy ludzie, janiołowy ludzie. 

l:.r 

Chór: Cy nas przepuścicie j-a bez ten mosteczek, 
janiołowy ludzie, janiołowy ludzie? 

Dwie: Jedne przepuścimy, drugie zostawimy, 
janiołowy ludzie, janiołowy ludzie. 

Bilodańczyk 

- d~ l e? 

li 

Barysz 

J c dna dziewka toi w środku koła, a drugie staną sobie na około 
niej i chodzą i śpiewają, żeby się umyła, uczesała, co ona dopełnia 
znakami: 

185 

f2 ), p ~ ~ 
p p F F F 

OJ mrj br I!Jj b i lo dań CZIJ ku, 

' 
p ~ F 

l 
li p p p p F F • po - pl~ń po - pl!jń po d u naj CliJ ku 

Oj, ~ij biłyj. bilod 1 ańc.tyku, 

popłyń popłyń po dunajczyku. 
Oj, umyj ~~ bile łyczeńko, 
rozczesy 'e kosu ró~eńko, 
taj woźmy sie popid b'oczeńki, 
taj pokaż 1 y "'·oji sk 1 óczeńki. 

185. [ ad mrlodią dopi,ek Kolberga: "IIajówka". W rkp. Kolberg zaznaczył 
pionowymi kr<'·eczkami wewnątrz taktów podział m lodii w metrum ~ l. w•ka
zując " t••n 'Po-ób na możliwo~ć dwojakiego uj«:cia metryczn<'go pi1<ni.] 
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Ubinie 

Gdy jedna dziewka [stoi] w środku, inne wkoło, śpiewa ją hiorąc 

się pod boki, czesząc się: 

186 

&: p D F l E r 
t! 

l p p r l r m 
Ty J - w'an CZ!J - ku, b i lo - la!\ - CZ!J - ku , 

' p ~ E l F r l p v r l F F l E F 
18 p6-płyń , pó - phjń po du -naj - C7!l - ku , roz - cze -

' r: 
) l r j l J l F r l F 

2'5: 

p 
) 

p F p 
- sie s e ko - su ro - su, la za h lad t s e 

' r F l J J l F f l F 
"""""' : l F F p 

nor - "!l 

' J l F . 
- W li - żkt, 

br!"ti• - ci, lo we t mi 

j 
la 

F l F 
- ) l F j p 

l . 
pó ska czy to - 11'8 

Ty Jw1anczyku, biłotanczyku, 
ta pópłyń, pópłyń po dunajczyku, 
rozczesz1e s~ kosu rosu, 
ta zah.ładi e czorny brewci, 

• ta "Tźmi s~ za pidwyżki', 
ta po>-kaczy towaryszki, 
ta óbejd)· ~e J...oło 2 łubu, 
"ybt-raj •e k()tt·u druhu. 

'' 78 pid-

l J J 11 

r!l - ~zkr. 

Tak 'picwają, a ta ~rodkowa l1icrzc inszą, oln\inie się z nią wkoło 

stawia na woje miej ce. 

Tu:i. ,.,tlllo 'pic,\aj:! kilka razy. 

186. [W rkp. zamia~t t. 5 8 oraz 17- !!l są znaki repetycji w t. ·l i 16.1 
• 1 za pidttyżki- za boki 

2 lub: kołó, " kołu 
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187 

F F l P P F F F l U F F r 
Tu 

p 
p•l 

J 
lu -

J-u:an -czu- ku b t - lo -taft - czu - ku IHJ 

v F 
du - naJ -

.::=:::, 

r F 
hu , 

o n 12 F F F. l 
CZ!J - ku , o - be1 - df! 

li: r F r l •j l F1 • Jr 
Uf! - be - r!t .... ko - 1ru 

Ty Jwanczyku, biłotat!czyku, 
popły~, popłyń po dunajczyku, 
óh~jdy koło łuhu, 

wlybery ~e kotru druhu. 
Pryhład ' •i czorny browy, 

woźmij • i za p id") .i:ki, 
po~kaczy •i 1 w to" arpzki. 

188 

Oj. l) tańczyku, prydyhm\czyku ~ 

Ta popłyń, ta popłyń 
po tychym dunajczyku; 
'zmy ~Y za pidpa. ky, 
• zukaj ~Y towara•zki . 

.Tak " poły mpzkn, 
ty kotońku, za neju; 
koły tu my•zku dohony,L, 
ty ji nożeńki polomy z. 

189 

Dziewczyna w ~rodku tojąca śpiewa: 

Zielona rutka u mnie, 
piękne trzewiczki u mni!'. 

- phJń, po- plun 

r 4. ) 
~; 

ko - lo 

l l r f 
dru hu 

l 

:l( 

187. [~ rkp. brak t. 3 i 4; w t. 2 je<t znak repetycji. Układ tek•tu w pieśni 
chyba błędny (por. nr 186).] 

188. Ż. Pauli op. cit. T. l ~. 21. 
189. Ż. Pauli Pieśni ludu paukiego w Galicji. Lwów 1838 '· 15. 
1 albo: p idem e 
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Otaczająct• ją zaś śpiewają: 

A pokaż jakie masz? 
Czy takie jak u mnie? 

Podczas tego śpiewu stojąca w irodku pokazuje wymicniont• 
suknie. 

190 

Dziewczęta ,ipiewaj ą: 

Worobijczyku, szpaczku, ~zpaczku, 
cy buwaw ty w sadku, w sadku, 
cy buwaw ty, jak na mak oriut? 
Oj tak, tak oriut mak! 

~ · orobijczyku, szpaczku, szpaczku, 
cy buwaw ty w ~adku, w sadku, 
cy wydaw ty, jak mak sijut? 
Oj tak, tak ~ijut mak! 

Worobijczyku, szpaczku, szpaczku, 
cy buwaw ty w sadku, w sadku, 
cy wydaw ty, jak mak skorodiat1 ? 
Oj tak, tak skorodiat mak ! 

Worobijczyku, szpaczku, szpaczku, 
cy buwaw ty w sadku, w sadku, 
cy wydaw ty, jak mak polut!? 
Oj tak, tak polu t mak! 

Worobijczyku, ~zpaczku, szpaczku, 
cy buwaw ty w sadku, w ~adku, 
cy widaw ty, jak mak żnut? 
Oj tak, tak żnut mak! 

'Vorobijczyku, szpaczku, szpaczku, 
cy buwaw ty w sadku, w sadku, 
cy widaw ty, jak mak topczut3 ? 
Oj tak, tak topczut mak! 

olowijczyku, ~zpaczku, . zpuczku, 

Złoczow.-~e 

cy ne buw·że ty w sadku, w ,;adku, 
cy ne wydiw ty, jak mak . ijut? 
Oj tak, tuk sijut mak! 

l 90. J. F. Golo,·ackij op. cit. s. 193. 
1 [skvrodiat- grabią, bronują) 

s polut - pielą 

! topc::ut -depczą 
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Zwrotkę " j tak, tak" itd. 'piewa dzi wczyna tojąca w 'rodku 
kolo innych dziewcząt. Pokazujc ona rękami i poruszeniami, jak 
t-11,' ":ykonywa to, o czym pie'ń w pomina. 

191 

Sołowejku, '-Zpaczku, zpaczku, 
cy buwaweś ty w maczku, w maczku? 
Cy ''ydawe' jak na mak kopajut? 

Dzi ''czyna w środku tojąca odpowiada na to śpiewem, pokazując 

prt:~ tym ruchami to. co lo" a zawi rają: 

Oj, buwaw ja w tym adoczku, 
ta każu wam w iu prawdoczku; 
oto tak kopajut mak! 

PodolmiP za p} tują: Cy wydaw ' jak mak ćwile, tyhne, tołkut, 
moczu t. 1ny ·zajut. 

192 
Zadwór%e 

r 1 r-=-r 1 r o 1 r J 
\ I!J za - zu - leń - ku dem - briw - na, dem - braw -

' J 
1 p ~ P P 1 r r 1 r~J 1 r 

- . 8 a za- kuj ra - neń - ko wdem bro - wiu, 

r J l J )t Jl r l r J l J J 
u· d ~ rr: - bro -wiu, 

u· 
-da ta u po ka - me -n~. ta u -da 

p J l 42) l F J ) l J l 

po b• - lo -mu z IIJ - cha - de, z I!J -cha J - de 

ty zazuleńku l :dembriwna :l, 
a zakuj raneńko l :w dembrowiu :l, 
ta •uda po kam~ne, 
ta uda po biłomu 

l :z tycha jde =l· 

\. pidu ja obi l :na mi tu :l, 
kuplu ja . obi l :złoci tu :l. 
ta "'uda po kamenie, 
ta uda po biłomu 

l :z tycha jdć =l· 

li 

191. Z. Pauli Pie 'ni ludu ruskiego ... T. l '· 25 26. Podobny w Wf~rzcch ,.,!a
kow~" r~;yli ., tupkowy" taniec. 

192. l~ rkp. hrak t. 7--12; w t. 6 je,t znak repetycji.) 

19 - Rl Czerwona 



206 

193 
ty, zazułeńko l :dubriwna :l. 

ta ne kuj rano l :w dubrowi :l, 
ta zakuj meni l :w komori =l· 

Zloczow.kie 

Ta woda po kameni l :z tycha-jd'e :l. 

~ · mene matuseńka l :staraja :l, 
ta szcze do toho l :czużaja :l; 
ta kazała meni l :robyty :l, 
ta reszetom wodu l :no~yty :l, 
ta z popełu di:lu1 l :mi•yty :l. 

De "Y• parubońki, l :buwały :l, 
jak 1y dubrowońki l :wpalaly':l? 
Ta reszetom wodu l :nosyły :l, 
ta ti dubrowońki l :hasyły =l· 

De wy, panianoczki, l :buwaly :l, 
tak ti dubrowońki l :wpalaly :l ? 
Konewkami wodni :nosyły :l, 
ta ti dubrowońki l :hasyły =l· 

Rospodary sijut l :przenyciu :l, 
a parubki ijut l :mitłyciu :l. 
Rospodary jidut l :na koniach :l, 
a parubki jidut l: na swyniach :l. 
Rospodary myj ut ruki l :wodoju :l, 
a parubki myjut l:zoloju3 :l. 
Rospodary chodiat l :w seroczkach :l, 
a parubki chodiat l :w dranoczkach• :l. 

A wy, parubońki, l :do hnoju :l, 
a wy, panianońki, l :do stroju :l! 
A wy, parubońki, l :do cipa ;l, 
a wy, panianońki, l :do chliba :l! 
A wy, parubońki, l :do li. a :l. 
a "Y• panianońki, l :do mista =l· 
A wy, parubańki do li. a rubaty, 
a wy, panianońki, do mi•ta hulaty! 
A wy, parubońki, do łedu, do łedu', 
a wy, panianońki, do medu, do medu. 

193. J. F. Golovackij op. cit. s. 183- lS·t. 
1 [di:iu mi&yty- cia•to zarabiać w dzi<"ży] 

• [ttpalaly- płonęły] 

3 (:oloju- zolem, popiołem do zolcnia bielizny] 
• [to dranoc:kach- w podartt"j odzieży] 
• ledu-lodu 
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191 

Oj, dubry;wnaja l :zazule :l, 
oj, ne kuj rano l :w <lu browi :l, 
ne zbudy matinku l :w komori :l! 
Bo moja matinka l :staraj a :l 
ta szcze do toho l :czużaja :l, 
skaże ona meni l :robyty :l, 
pid hom kamiń l :toczyty :l. 
Potoczu ja kamiri. l :na roisto =l· 
pryne'u paninukam l :złoci to :l, 
a paroboczkam l :•złyi,zcze 1 :l, 
ta na ich czorne l :~zyi,zcze :l · 
De wy, p:mianońki, l :buwały :l, 
jak tyi dubryw01łki l :pałały :l? 
Oj, a my duhrowy l :ha~yły :l, 
cebrykarni wodu l :no yły =l· 
Kilko w cebryku l :wodycy :l, 
tilko w panionkach l :prawdycy =l· 

Oj, dubry\maja l :zazułe :l, 
oj, ne kuj rano l :w dubrowi :l, 
ne zbudy matinku l :w komori :l! 
Bo moja matinka l :"taruj a :l, 
ta "zcze do toho l :czużaja :l, 
skaże ona meni l :robyty :l, 
pid boru kamiń l :toczy ty :l. 
Potoczu ja kamiń l :na mi, to :l, 
prynesu paninukam l :złocisto :l, 
n paroboczkam l :szłyiszcze :l, 
ta na ich czorne l :~zyi.zcze :l. 
De wy, pnruboczki, l :buwaly :l, 
oj, jak dubrowori.ki l :pałały :l? 
A, my dubrowońki l :ha,yły :l, 
kapt>luchom wodu l :no,yły :l. 
Kilko w kapel u i l :wodycy :l, 
tilko w paruboczkach l :prawdycy :l. 

l 
Oj, dubrywanja l :zazule :l, 
oj, ne kuj rano l :w dubrowi :l, 
ne zbudy matinku l :w komori :l! 
Bo moja matinka l :sturaja :l, 

194. J. F. Golovackij op. cit. s. 179 - 180. 
1 [szlyiszc:e - !izlrje) 
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ta szcze do toho l :czuiaja :l, 
każe ona meni l :robyty :l, 

pid horu karniń l :toczyty =l· 
Potoczu ja kamiń l :na misto :i, 
pryne•u paniankam l :złocisto :l, 
a paroboczkam l :~zlyi zczr :i, 
ta na ich czorne l :szyiszcze =l· 
De wy, tBrY. baby, l :buwały :l, 
jak ty duhrYwońki l :phlaly :i? 
A, my duhrowońki l :hasyły :l, 
czepczykarni wodu l :nosyly =l· 
Kilko w czepczyku l :wodycy :l, 
tilko w otarych babach l :prawdycy : . 

Oj, dubriwnaja l :zazule :i, 
oj, ne kuj rano l :w dubrowi :l, 
ne zbudy matinku l :w komori :! ! 
Bo moja matinka l =-taraja :l, 
ta , zcze do toho l :czużaja :l, 
~każr ona meni l :robyty :l, 
pid horu kamiń l :toczyty =l· 
Potoczu ja kamiń l :na mi to :l, 
pryncsu pawankam l :złocisto :l, 
a paroboczkam l :szlyiszcze :l, 
ta na ich czorne l :~zyiszcze :l· 
De wy, stary didy, l :bu"ały :l, 
jak ty dubriwońki l :pałały :i? 
A my duhrowy l :hasyły :l, 
re zetami wodu l :nosyły =l· 
KilL.o w reszeti l :wodycy :l, 
tilko " 'tarych didach l :prawd}l'y =l· 

195 

Oj, rymeziu1, rymcziońL.u, 

ne wyj hnizda na łed01iku! 
Bo sie łedońko bude roz•lupnty, 
twoje hnizdo zaheraty. 

Oj, wyj sobi w tenmym li-i. 
w teronym li~ i na ory•i; 
budut lude orycby zhyral), 
twoje hnizdo obiad al). 

195. Z. Pauli Pieśni ludu ruskiego ... T. l '· ~ l- 25. 
1 [ryrneziu- remizie, pta•zku] 
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Oj, rymeziu, rymt>zimlku, 
n e "y j hnizda na oryseńku ! 
Budut chrestyjane woryehy 7b) raty, 
twoje hnizdo obderaty. 

Oj, rymeziu, rymeziońku, 
uwyj ~obi na jawori! 
Budc jawir rozlistaty, 
twoje hnizdo prykrywaty. 

Oj, rymeziu, rymt>ziońku, 
ne wyj hnizda na jaworeńku! 
Budut jawir chłopci stynaty, 
twoje hnizdo roztry aty. 

Oj, rymeziu, rymt>ziońku, 
uwyj obi na so•nońci! 
So,na zaw~ze zelenyje, 
twoje hnizdo rumenyje. 

Oj, rymeziu, rymeziońku, 
ne wyj hoizda na . omońei! 

Uwyj sobi w hrecznoj' panny, 
" hreeznoj' panny n świtlyci. 

Hreeznaja panna bnde ti radaja, 
woźme tebe wo 1Jidońku 1 • 

Tam ji bude>z pryśpiwaty, 
bndet ia toboju radowaty. 

196 

Oj, na hori, oj tam lon, 
na dołyni zełenynka; 

po try hro~zy mołodec, 

po talaru diwka, 
po ty~iaczu żinka. 

\foji myli matinoczki, 
pro yły was panienoczki, 
po tup aj te wraz, wraz. 

196. W. z Olt••ka op. cit. "· 52. 

1 [klidotiku, zarn. klitotiku, do chatki] 



Diwki, mołodyci 
terem budowały, 
wikna ne ruhały, 
oj, szczob' ne wylital 
sywy sokołońko, 
oj, szczob' ne wynosył 
diwockoi krasy. 
Bo diwoćka kra"a 
w medi namoczana, 
na dunaju prana, 
na ~znurach ,\'i~zana , 

na mohli taczana, 
do skryni schowana, 
kluczykom zamykana. 
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197 

198 

Diwki, mołodyci, 
terem budowały, 
wikna ne ruhaly, 
szczoby ne wylital 
sywy sokolońko, 
oj, ~zczob' ne wynosy! 
pariboćkij krasy. 
Pariboćka krasa 
w pywi namoczaua, 
no kałuzi prana, 
na kolach w i•zann, 
patyczkom taczana, 
do 'kryni ~chowana, 
kluczykom zamykana. 

Ta Roman zile kopaje, kopaje, 
ta sam win jeho ne znaje, ne znoje; 
ta ponis jeho do rady, do rady, 
do chłopśkoji hromady, hromady; 
a wony jeho ne znały, ne znaly 
i w ruczeńki ho ne braly, ne brały . 

Ta Roman zile kopaje, kopaje, 
ta ~a m win jeho ne znaj e, ne znaj e; 
ta ponis jeho do rady, do rady, 
ta do panieńskoji hromndy, hromady; 
a panieńki jeho piznaly, piznnły, 
to w ruczeńki ho zabrały, zabrały; 

a to zile bar\\;nok, ban\'inok, 
ta paninoczkam na mnok, na winok. 

199 

Oj, chtoż tum ne buwał, 
de ~· juwir ron' ywał ! 
Oj. jawore, jaworei11m zeł«.>neńki! 

Oj, hułoż tam, buło 
dwa paribki krasui: 

197. Ż. Pauli Pieśni ludu ru!kiego ... T. s . 19 20. 
198. Ż. Pauli Pieśni ludu ru!kiego ... T. l '· 20. 
199. Ż. Pauli Pieśni ludu ru!kiego ... T. l '· 23- 24. 



211 

jeden pariboczok- Wasila synoczok, 
druhy pariboczok - susida synoczok. 
Oj, jawore, jaworeńku zełeneńki! 

Oj, chtoż tam ne buwał, 
de ś' jawir rozwywał! 
Oj, jawore, jaworeńku zełeneńki! 

Oj, bułoż tam, buło 
dwi diwońci krasnych: 
jednaja diwońka - W a. ylewa dońka, 
dnthaja diwońka susidowa dońka. 
Oj, jawore, jaworeńku zełeneńki! 

200 

3 
Ubmie 

l ??Si! [J J J l ,. Pa (l) W a- s11 -leń ko ko - n11 c zeń , 
tam 

f9 J F ~ l ) 
~ J 

na lra w l, na 

Pa,(l) Wasyłeńko konyczeńka 

tam na trawi, na murawi. 
Oj, pas że i tuhó1 zasnuu, 

mu 

oj, na trawi, na murawi. 
Pry•ietilo do neho tre zazułeńci, 
oj, na trawi, na murawi. 
Jedna ~iła w hołowojńkach, 
oj, nn trawi, na mura,,:i; 

druha siła j-a w nożejkach, 
oj, na trawi, na murawi~ 

treta siła kółó , erdeńka, 

oj, na trawi, na murawi. 

- ra 

zczo w holowońkach, to jeho matieńka, 
oj, na tra'"·i, na tnurawi; 

a . zczo w no;,o:ejńkach, to jeho batejko, 
oj, na tra'"·i, na Inura,vi; 

zczo koło serdejka, to jeho myłejka, 
oj, na trawi, na ruurawi. 

ka 

J ~ 
W l 

200. [Końcową część pieśni, zapisaną przez Kolberga bardzo krótowo, zre
konstruowano.) 

1 [1uh6 tęgo, twardo) 
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Tam WaFyleńko konie napówaii, 
tam na trawi, na murawi; 
kónie napówau, sam . ie umywau, 
oj, na trawi, na murawi. 
Pryjszla do neho matieńka je-bo, 
oj, na trawi, na murawi: 
Id1y, Wasyle-jku, do domojku, 
oj, na trawi, na murowi. 
Pryjszla do neho •estrońkn jeho, 
tam na trawi, na muraw i: 
Id1y, Wa ylejku, do domojku, 
tam na trawi, na murawi. 
Pryjszla do neho myłejka jeho, 
tam na trawi, na murawi: 
Idiy, Wasyłejku, na sutuju weczereńku, 
tam na trawi, na murowi. 
Z konyka zlizu, do domu pijdu, 
tam na tra\\i, na mtrra"·i. 

~Ol 

Ojsz c zośme-n , acj-~i mo-ja, s 1 l•o-lo w oń -lu l o -mlJI 

t f i P f"@ $l h tt r PJJ PfJ ijm.J 11 
O; c1HaL to- bi, m oJ sy- noń- ku , taj ne-.la-u oń- ku 

Oj, szczo ' meni, nt>ńci mojn, son holowońku lomyt. 
Oj, chtoż tobi, mij •ynońku toj ne,}awor"tku robyt? 

Pere~tań, mij •y•nońku do diwczyny chod) t , 

to tobi pere•tane •on holouku Iom} t. 

Zaczuje. z ty, nenciu moja, jak zaworit swe•zcze', 
jak towary• z towarysza do diwczynonki klecze. 

201. [Odpis W. Grzegorzewicza. Oryginału rkp. O. Kolberga w tece brak. 
W odpisie rkp. t. 7-8 zapisane są dwukrotnie w dwu różnych wersjach rytmicz
nych. W edycji uwzględniono drugą.) 

1 [zatcorił srcts:c:e- wrota krzypią) 
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.\ jiden każe: aj chodimo, chodimo. 
a druhy każe: albo my ie tu hyjmo. 

Aj, nt' tra-j ~ia, pane brate, za diuczynotil..u hy' ty, 
koho echocze, toho bude diwczyna !ubyty. 

.A wi.e wc.na w kre~la, 

•zczożeś nam pryne•la ? 
Pryne•łam wam rusu ko•u, 
diwoćkoju kra u. 
Diwoćkaja l.ra•a, 
jak u liti rosa: 
·w kirrnyci wyprana, 
w kimnati wyszana, 
na <;toli taczana, 
w paper zawywana. 

Ranniaja we-na wskre•ła, 
•zczo że-ś nam pr) n e. la ? 
Pryne•la ja wam kra~n. 
paruboćk-uju krasu. 
Paruboćka kra. a 
a w mazy moczena, 
na kałuży prana, 
w dihty 1 krochmalena, 
w terniu wiszena, 
na witry su•zena, 
na prypiczku kaczena, 
a w hróhu2 chowana, 
zatułoju 3 zatkana, 
kociuboju zamknena. 

202. W. z Ole .. ka op. cit. s. 52. 

20~ 

:!03 

203. J. F. Golovackij op. cit. •· 177- 178. 

1 t!! dihty - w dziegciu 
• •o hr6bu- w grubie kominkowej, piecowej 
3 [:aluloju- •zybrem, zatyczką] 

A wże we•na kre.la, 
szczożeś nam pryne-la? 
Pryne .. !am wam ru u kosu. 
paroboćku krasu. 
Paroboćka kra•a, 
jak u liti rosa: 
w kałuży wyprana, 
na ploti wy5zana, 
pid stolom taczana, 
w łachman zawywana. 

Hanniaja we•na w kre la, 
>zczo że-ś nam pryne.la ? 
Pryne,!a ja wam kra u, 
panian•knju krasu. 
Fanianskaja krasa 
u pywi moczena, 
na dunaju prana, 
w wyni krochmalena, 
na sznurku wiszena, 
nn •onińku su•zena, 
na mahły mahlowana, 
a w skryniu chowana, 
klnc.zykom zamknena. 



wże we. na w,k.re·•la, 
szczo że-ś nam pryue~la? 
Prynesla bo ja wam 
paniań kuju krasu. 
Paniańskaja kra n, 
jak na we~ni rosa. 
Paniańskaja kra a 
l :w medu in kupała :l, 
l :w ·wyni wypływała :l, 
l :w dunaju ,ja prała :l. 
l :na ~znurkuch wi.,zala :l, 
l :na sonci uszyła :l, 
l :w mahly mahluwała :l, 
l :w papir zawywała :l, 
a w •kryniu chowała. 
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204 

A wże we,.na wskre:;ła, 
szczo że-ś nam pryne•ła ? 
Pryne. la bo ja wam 
paruboćkuju krasu. 
Paruboćkaja krasa 
jak u zimil rosa. 
Paruboćka krasa 
l :w mazy .ia kupała :l. 
l :w dihty ·wypływała :l, 
l :w kałuży sia prała :l 
l :na ternu wi. zała :l, 
l :na witry su~zyła :l. 
l :na ławi kaczała :l, 
l :w wonuczy zwywała :l. 
pid łnwku chowała. 

Oj, wże we,.na wskre,Ja, 
szczo że-ś nam pryne la ? 
Oj, pryne ła-ż ja wam 
oj, bab kuju kra u, 
a wosynnoju rosu. 
Oj, babskaja rosa 
l :w wyni sia kupała :l, 
l :w horiwci wypływała :l, 
l :na rici sia prała :l, 
l :na płoti wi zała :l, 
l :w chołodi su~zyła :l, 
l :na ławci kaczala :l. 
l :w wonuczy zwywała :l, 
w kowbyciu1 chowała. 

205 
Ublnle 

4 2 F f F l r rs '- l F F r l r e r 
Czor • nu • szko . d u . szkO, u:sla • waj re . neń - ko 

204. J. F. Golovackij op. cit. s. 178-179. 
205. [W rkp. zamin~t t. 5 - 8 je t znak repetycji w t. 4.) 

u :im i - w zimie 
• w lwu.·byciu- w J..obiałct, kobieli 
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V l F F r 1 
u < < 

S i!", kra- snÓ w be - rliJ S i!" chó- {L t ' cle 

' 
mpj si!" Cl - lflj 

F c l 
lu - d9 

1 dika - diaka 

r F l F F r l F r--sr 
il:zia - I!J, czles Ie - li e za m liż 

r.'\ 

l f' F ~ 
da I!J 

zornuszkó du~zkó, Whtawaj raneńko, 
myj sie, czeszyj ie, krasnó ~beryj ie, 
chótiat' cie ludY Wzinty, czies teb 1e za m~ż daty. 

Za koho, mamónejko, za koho, ła•tywojko? 
Oj, czy za popa, wr 1 ażoho syna? 
:\e pidu, mamónejkó, ne pidu, ła,tywojkó. 
Oj, bo za popom treba rohYty, 
treba robyty, knyżkie nosyty, 
ne pidu, mamónejko, ne pidu, ła,tywojkó. 

Czarnus:lkó du zkó, wstawaj ram•ńko, 
myj sie, cze zyj 

0 
ie, kra nó ~beryj ie, 

chótiat' cie ludy ~ziaty, czies teb 1e za muż daty. 

Za koho, mamónejko, za koho, łastywojko? 
Oj, czy za dika1 , wr 1 ażoho syna? 
'e pidu, mam6nejko, ne pidu, łastywojkó. 

Oj, bo za dikom treba robyty, 
Y e 

treba robyty chlibe nosyty1
, 

ne pidu, mamónejko, ne pidu, łastywojkó. 

Czarnuszkó duszkó, wstawaj raneńko, 

myj sie, cze~zyj sie, krasnó ~beryj sie, 
chótiat' cie ludy ~ziaty, czies teb1e za muż daty. 

Za koho, mamónejko, za koho, ła tywojko ? 
Oj, cy za Cyhana, wr 1 ażoho syna? 
1 e pidu, mamónejko, ne pidu, łastywojkó. 
Bo za Cyhanom treba r~byty, 
treba robyty, tra cyhanyty, 
ne pidu, mamónejko, ne pidu, la. tp,ojk1\. 

Czarnu,zkó du•zkó, Whtawaj raneńko, 

myj sie, CZI'~z-ri . ie, kransó ~beryj •ie, 
• chótiat' cie ludy wziaty, czies teb'e za muż daty. 

Bo diak z krzyi:em chodzi po w•i chlrb za to odbiera od ludzi. 
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Za koho, mamónejko, za koho, la· l~ wojko? 
Oj, cy za chlopa, wr 1 ażoho •yna? 
Oj, pidu, mamón~jku, pidu, la ty"ojl..u! 
Bo za chlopem chotia rob)ty, 
chotia robyty, budu robyla, 
pidu mamónejku, pidu ła tywojku! 

Dziewczyna udająca córkę stoi w kole dziewcząt śpiewających 

odpowiada również śpiewem: 

206 

Oj, duszko, duszko, 
wstań w nedilu poraneńko! 
lyj, cze y "in, 

do ślubu zbery 8ia ! 

Oj, za koho, matu eliko? 
Oj, za koho, la tywollko? 

Oj, za rozbijnyczka, 
nehidnoho synka. 

Oj, ue pidu, matu eńko! 
Oj, ne pidu, łastywońko! 

Podobny śpiew trwa dopóki jej męża, którego ona zechce, me 
wymienią. 

<Ode Lwowa (Pru y)) 

Dziewczęta tojąc w kole stawia j ą do ~rodka jedną czarnooką, 

którą ksienią zowią i zaczynają 'piewać: 

207 

Pomagab()g k ie-ni ! :\1a<z ty córe-k ";~Je-. 

czy nie może!-z jedne-j dać nam na we-•de? 

Stojąca w ~rodku dziewczyna śpiewa: 

Coż to ludziom zkodzi, że mam córe-k wiele, 
ja nie mogę żadnej dar na wa ze ,,e•t'lr. 

Zabawę) kończy koło dziewcząt na tę p nym 'piewem: 

Oj, ";dzi•z ty, k•ieni, twoja córka z nami, 
najjaśnie-j<za l..rólowa ~toi między nami. 

206. Z. Panli Pieśni ludu ruskiego ... T. l 22. 
207. Z. Pauli Pie 'ni ludu polskiego ... •· 13. 
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Zadwórze 

Biorą jedną i uczą ją, że ma być królem i tawiają ją koło cerkwi; 
Jecz ona bier:.r,e ię za rękę z drugimi stojąc z kraja. Przyprowarlzają 
córkę i powiadają dziewki, odkazują, że nie umie robić: 

~ i ~~ ~ 
t) 

A lO 

l r F 
- 1nu - czka 

208 

~ ~ l r F l p p p 
I!Fl- ;a do czk11. :aj n e ro 

Dziewki 

12 ' 
".;__....::-., 

'1 l j r; F r 
Su· a ni u, swa - nejń 

bór: A to twoja doczka, taj ue robytnyczka. 
Dziewki: 
Chór: 
Dzie" !...i: 

waniu, swanejńk~ 1 • 

Korowu dojala, buhaj ji pokó!Y'v. 
wanin, wanejńko. 

209 

p 
!,;j 

J 
ko. 

Tu·o-ja do -czka Ie - n1!J- u·n- ja n~ c ho- c:t" n - b!! - 111, 

~~ p ~ 
): l J 

A 

fi t! c ho- czf" ro - h!l - ly, no z~ p te -com kn- SlU IJ - Sl!l 

u - ~10 lu Plł - I!J ii - SLIJ lu - PCI - ty 

p p {? l p p rB l ~ p p ~ l p 
A IU;tj yn mo- lo - I!IU na CZI- py - ni ii -

Tuo- ja do-nka cblib sa -di!)-la. na lo- pa- 11 usz!J 

209. [W rkp. brai.. t. 7-12 i 19 20.] 
1 [stwniu, st!'antjtiko - "'a zko] 

J J 

b!J- Id . 
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Jedne : Twoja doczka łenlywaja l :ne chocze robyty :l, 
no za piecom ka,zu ij sty l :i iiszy1 łupyty =l· 

Drugie: A twij syn mołotyii, na czipyni2 iiszy był. 
Twoja doczka chlib s adżyła, na lopati iiszy była. 

210 

' 
r.'\ 

i r _____.. 
p ~ r l Lf p ~ ;;j 

Prz1.1]dt swa n u, przyjdt, przyjat d u - szko, 

~ p p p p l n f=- l l p 9 
je - dna hu - ska pe c ze - na, dru - r. a 

~ ID p ~ l· J, b@ ~ -

r t--., ..... 
w a re - na, przyjdt swa ni u, 

[Dziewki:] Przyjdź swaniu, przyjdź, 
przyjdź duszko, przyjdź, 
jedna huska peczena, 
druga huska warena, 
przyjdź swaniu, przyjdź. 

Tamta: Nie, ne pidu, bo sie boju, 
źłeś se syna nauczyła, 
mojuś doczku zwółóczyła, 
nit, n ć pidu. 

[Dziewka:] Przyjdź swa ni u, przyjdź, 
przyjdź duszko, przyjdź, 
jedna żaba peczena, 
druga żaba zwarena, 
przyjdź swaniu, przyjdź! 

przyjdt. 

[Zadwórze] 

r 
przyjdt, 

hu - ska 

210. [W rkp. zanotował Kolberg pienvotnie w t. l i 2 przed o s tatnią nutą kre,k
taktowe, które następnie po•kreślal , mimo, iż ta wer•ja zapisu byłaby prawdziwi 

sza. Prawidłowo winno być: 

1 o ~ ~ 1 r ' l-l 
l uszy-wszy 

czipyni- cepami; [na c:ipyni - na nasadzie pluga]. 



219 

(Tamta:] wanin moja, pożywaj ama, 
złd Ee 8yna nauczyła, 
mojuś doczku zwółoczyła, 
nit, ne pidu. 

211 
[Ubinie) 

;, p W r 1 P Jp Ełir 1 ~et r r 1 ~P )l r r :li 
Ma-ry-s1ń- ka wlń-cl w~- ł a wiń-ce briń-ce 

1 s:ylwijońki - szalwi 

~~ •Lk ~ . Y " arysen a wt uc1 wela, 
wińce, brińce zełeneńki. 

Jiden weła z rutojłtki, 
";ńce, brińce zełeneńki, 

druhyj wełn z szyh,;jońki 1 , 

wińce, brińce zełent>ńki, 

trt>ti wf!a z ban,;noczku, 
wirice, brińce zełeneńki. 

Pryj~zło do neji tri staro. tońki, 
";ńce, brińce zełeneńki, • jidni stały za worotamy, 
wińce, brińce zełeneńki, 

druhy [ taly] u porozi, 
wińce, brińce zełeneńki, 

tretii . taly u switlońci, 

wińce, brińce zełeneńki. 

ze -Ie- n~ń- k1. 

Szczo za worotamy - po rucznyczku dała, 
wińce, brińce zełeneńki; 

tym szczo u porozi - po winoczku dała, 
wińce, brińce zełeneńki; 

szczo w nowy witlojńci -bilu ruczku dala, 
wińce, brińce zełeneńki. 

Za worotamy murawońk.a, 
wińce, brińce zełeneńki, 

tam chodyła lary•t>jńka, 

wińce, brińce zełent>ńki; 

chódyła stupajuczy, 
wińce, brińce zełeneńk.i, 
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'' ruk1ach klucz1yi ste~kajuczy 1 , 

"ińce, brińce zełeneńki, 

szczoby óny ne zbrejnitY, 
wińce, hrińce zełeneńki, 

• 
~zczob matienki ne zbudyly, 
wińct>, brińce zeleneńki. 

Jedna w środku stojąca udaje kulawą, drugie za' około niej 
:Śpiewają na przemiany: 

212 

Przyjechali do nas ludzie, matko nasza ! 
Przyjechali do nas ludzie, duszko naoza ! 

Po co oni przyjechali, dzieci moje? 
Po co oni przyjechali, duszki moje? 

Czy nie pójdziesz za którego, matko nasza ! 
Czy nie pójdziesz za którego, duszko nasza ! 

Jakże oni wyglądają, dzieci moje? 
Jakże oni wyglądają, duszki moje'? 

Stary, stary, starusieńki, matko nasza ! 
Stary, stary, starusieńki, duszko nasza ! 

Ja nie mog~ już na nogi, dzieci moje! 
Ja nie mogę już na nogi, duszki moje ! 

Podobnie sp1ewają: "Głuchy, głuchy, głuchusieńli''. dalej: 
.,,chromy, chromy. chromusieńki" i na ostatku: 

Przyjechali do nas ludzie, matko na,za! 
Przyjechali do nas ludzie, duszko nasza ! 

Po co oni przyjechali, dzieci moje ? 
Po co oni przyjechali, duszki moje? 

Czy nie wydasz nas za którego, matko 
Czy nie wydasz nas za którego, duszko 

Jakże oni wyglądają, dzieci moje? 
Jakże oni wyglądają, duszki moje? 

na•za? 
na ... zot! 

212. Ż. Pauli Pieśni lud" pobkiego ... s. 13-15; K. W. Wójcicki [Pieśni ludu 

Bialo-Chrobatów, Jl,fazuróu• i Rusi :mad Bugu ... T. 2 War,zawa 183t> s. 32•l 326]. 
1 bci,kała, by nie brzęczały 
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('tnij panny mlodej z Zad\vórza widziany z przodu, szkic ołówkowy; od góry 
CZt'rwone (oran~owc) wotą~eczki (3 stongi), barwinek i sztuczne liście, wlosy 
rozpu,zczone; korale czerwone; polotinka biała, pod nią koszula; zapaska ama
rantowo-rożowa i białe kwiatki; spidnycia w pasy białe i ciemno ceglaste; czarne 

buty). 
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Rysunek terenowy O. Kolberga 
(ten sam strój panny młodej z Zadwórza od tylu: barwinek i ,ztuczne liście, wstąż

ki ciemno-oranżowe i różowe wiszące, włosy rozpuszczone; biała polocieuna, 
polotinka (zakasana), zapaska, spidnyci; z boku ,zkic polotinki). 
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Młody, młody, młodusieńki, matko nasza! 
Młody, młody, młodusieńki, duszko nasza! 

Już ja mogę, już na nogi dzieci moje! 
Już ja mogę, już na nogi duszki moje! 

Po tym śpiewie wychodzi z koła dziewczyna podskakując, a na 
jej miejsce w środek wchodzi inna. 

Ja na nohu nalychaju, 
bo myłoho ne maju, 
chod', chod' swacho, 
chod' duszko, chod'! 

Nit, ne pidu, żal, ne mohu, 
swachaś swoho ne nauczyła, 
twojuś doczku zwołoczyła, 
nit, ne pidu, żal, ne mohu. 

213 
Jedna kurka warennaja, 
a druha peczenaja, 
chod', chod' swacho, 
chod' duszko, chod'! 

Nit ne pidu, żal, ne mohu, 
swachaś swoho ne nauczyła, 
twojuś doczku zwołoczyła, 
nit, ne pidu, żal, ne mohu ! 

Dalej śpiewa się tak samo, jedynie z dodaniem innej nazwy 
potrawy. 

214 

Mołoda, mołoda, widczyny worota ! 
A ch to worit kłycze ? 
Kniazie i służońki. 
A szczo za dar wezut ? 
Zołote zemiatko, maleńke dytiatko. 
Nam szcze toho mało. 
To my wam dodamo. 
A szczoż nam dodaste ? 
J aryi pczołońki, j fasojku medu. 
To my widczynia)j(mo. 

215 

Oj, pojidu ja, ja-i do Lublyna, 
po chołodońku w liti, 
po studeneńkij rosi, 

Złoczow-.kia 

213. Ż. Pauli Pieśni ludu ru1kiego ... T. l s. 27-28. 
214. Ż. Pauli Pieśni ludu ru1kiego ... T. l s. lll-19. [Na marginesie rkp. uwaga 

O. Kolberga: "Czy nie weselna?"] 
215. J. F. Golovackij op. cil. s. 184-185. 

20 - Ruś Czerwona 



m' łu lubyty, te~tia ~zukaty, 

po cbołodońku w liti, 
po ~tudeneńlcij rosi. i 
Oj, naj~zow-że ja sy 
luboho testia, 
po chołodoólm w liti, 
po ~tudeneńkij rosi. 
Oj, pojidu ja, ja-i do Lublynu, 
po chołodońku w liti, 
po ~tudeneńkij rosi, 
myłu lubyty, myłeńlru szukaty, 
po chołodeńku w liti, 
po ~tudeneńk.ij ro~i. i 

Oj, naj~zow-że ja sy 
myłeńku moju. 

Oj, a to·:t bo mij 
myleńkij te6teńku, 

ta żono-ż moja, żono, 
ta lube moje serdeńko ! 
A ty, te~teńku, horiwki nakupy! 
Ta żono-ż moja, żono, 
ta lube moje serdeńko! 
A ty, teszczeńko, chliba napeczy ! 
Ta żouo-ż moja, żono. 
to lube moje ~enleńko! 
A ty, ~zwahrońku, konia o~idłaj! 
Ta żono-ż moja. żono, 
ta luhe moje H•rdl'ńko ! 
A ty, ~zwnhrowa. chu-toczku haftuj ! 
Ta żono-ż moja, 2ono, 
ta lube moje erdl'ńko! 

A ty, myłeJ1ka, łiżko zosteły! 

To żono-ż moja, żono, 
ta lube moje serdeńko ! 

Tobi, teszczeńko, horiwku wypyw•zy, 
ta żono-ż moja, żono, 
ta lube moje serdeńko ! 
Tobi, teszczeńku, chliba iz-jiw•zy, 
ta żono-ż moja, żono, 
ta lube moje serdeńko ! 
Tobi, zwahrun.iu, konylta z-jizdyw zy, 
ta żono-ż moja, żono, 
ta lube moje serdeńko ! 
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Tobi, szwahrowa, chu8toczku, schodywszy, 
ta żono-ż moja, żono, 
ta lube moje 8erdeńko ! 
A z tobow, myleńka, wyspawszy, 
ta żono-ż moja, żono, 
ta lube moje 8erdeńko ! 

[Barysz] 

Dziewczyny biorą się za chustki i trzymają je za oba rogi; cały 
ich szereg sznurem stoi. Gdy się kto z mężczyzn nawinie (mianowicie 
pan albo bohacz), to go otoczą kołem i śpiewają, a złapany wykupić 

się musi. Spicwają mu: 

216 

' 
- p 

j 

g )l F l ~ F l p F l p p l ~ F l }!;J 
N es :t O- 5lro ie- ck i ch o- dur 

,, 
ni c ki , pan - s e po - me -

' 
- p 

J 

;) F l Q r i ~ F l ~ p l p F l fflJ 
tr'u hoń- ku rru- bgr , su·ó - Ju 

~ 

la- dl.u - dtil no - c ze - bu 

• Kasz pan Ostrożec~i chodyt ~} po nimeck.i, 
na tr 1 nbońku trubyt, swóju cz~ladku budyt. 

W Hań, czeladko, ne leż 1 }~. żeny u pole chudobu pasty! 
Ja ne zajmu pasty, tylko pidu hulaty. 

217 

Pan Kokoleński po horodu chodyt, 
po horodu chodyt, czeladońku budyt. 
Wstawaj, czeladońko, horod horodyty, 
horod horodyty, terniańkom ternyty, 
8zczoby ne złetila sywa jej zazuleńka, 
fzczoby ne sfatyła panianskoi krasy. 
Bo panianska krasa u medu moczena, 
u medu moczena, na stoli kaczena, 
'fl'8 stoli kaczenn, u skryniu złożena, 
kołodkow zamknenn. 

Brzeiańskie 

216. [W rkp. ·h• ak ' t. 7 ~ 12; w t. 6 jest znak repetycji:] 
217. J. F. Golovackij Qp. cil. s. 180-181. 

li 
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Pan Kokoleński po horodu hodyt, 
po horodu chodyt, czeladońku budyt. 
Wstawaj, czeladońko, horod horodyty, 
horod horodyty, terniańkom ternyty, 
szczoby ne złetila sywa jej zazułeńka, 
szczoby ne sfatyła paruboćku krasu. 
Paruboćka krasa - w pomyjach moczena, 
w pomyjach moczena, pid stołom kaczena, 
pid stołom kaczena, pid ławow złożena, 

kołodkow zamknena. 

Uroczystości na grobach 
Zadw6rze 

W trzecie święto [Wielkanocy] idzie ksiądz z procesją na cmentarz 
za wsią i nad tymi grobami, na których złożone są trzy bochenki 
chleba, odprawia nabożeństwo (tj. odczytuje ewanielię). Przy 
nabożeństwie stawiają przed grobem stołek, na którym stoi para 
lub więcej świec i woda święcona. Po czym diak lub starszy braciszek 
zabiera dla księdza dwa chleby, a dla siebie trzeci. Kto da (uboższy) 
kilka centów księdzu, to i nad wskazanym przez niego grobem odczy
tuje ksiądz ewanielię. Inni biedniejsi zawodzą płacze na grobach 
swoich ukochanych lub krewnych bez tych ceremonii. 

Lud - mówi CzerwińskP - obchodzi tu jeszcze cztery dni 
zaduszne, tj.: około Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu, Naro
dzenia Matki Boskiej i około św. Piotra. Jest zwyczaj, że gdy kto 
raz sprawi obiad zaduszny, kapłan imię jego wraz ze wszystkimi 
zmarłymi krewnymi wpisuj e do osobnego pamiętnika; w dni zaduszne 
cały ten rejestr, chociażby najdawniejszy i najliczniejszy, w czasie 
mszy św. kapłan wyczytać musi, a za to każdy gospodarz daje mu 
dwie kury pieczone. Gdyby zaś post przypadł - rybę, albo dwa 
śledzie, trzy bochenki chleba lub knysze 2 składa przed ołtarzem; 
z tych jeden dostaje się diakowi. 

Zadwórze 

Na cmentarzach często siedzą. Tam ksiądz musi nad każdym 
grobem zmarłego choć ewanielię przeczytać. 

1 Ł. Gołębiowaki Lud polski... s. 256 za l. L. Czerwińskim op. cil. 
1 [knyue- pierogi z ubulą lub innym nadzieniem] 
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W Kościele wschodnim (w obrządku grecko-katolickim)! odbywa 
się kilka razy do roku nabożeństwo poświęcone pamięci zmarłych. 

Są więc Prowody, Zielona Sobota i Dziady. 
Prowody obchodzone są w tydzień po Wielkiejnocy. Poświęcone 

są one pami~ci niebo zczyków, którzy przy zli1 na świat w listop.a
d~ie; na Prowody odprowadzali ich i żegnali się z nimi nasi pnod
kowie; z tego to zwyczaju pogańskiego utworzył chrystianizm owo 
święto. 

Lud nasz wierzy w powrót zmarłych z tamtego świata, szczególnie 
wtedy, kiedy potrzebuje ratunku. Wiele mamy opowiadań o mat ach, 
które wracały do swoich małych dziatek, aby je nakarmić pier ią 
swoją. Raz zjawił się jakiś nieboszczyk pod oknami swojej chaty, 
a usłyszawszy płacz głodnej dziatwy kazał naj tarszej siostrze dać 
jej jeść, gdy ta się właśnie krzątała gotując wieczerzę. 

Między Prowodami a powrotem duchów na ziemię jest dzień 
(po minki), w którym na cmentarzu "didiw ta babiw pomynajut". 
Dnia tego gotują w domu jadło mające się zanieść na cmentarz. 
Garnki z pieca wyjęte odkrywa się, aby z nich spożywały duchy 
domowe. 

Św. Jeremi, Jermij (Wniebow tąpienie) 3 

l maja 

W poDlinowenie (w pomnienie, poroinki ?) usopszych. W Czerwo
noj Rusi i na Ukrainie piekut ia hol zyje chliby, knyszy (u Hucułów 
chawtury4), kotoryje na panichidu prynosiat wmiestie s pryharami5, 

opiczenoju kuriceju i druhyroi ja twiami (do cerkwi). 

1 F. K. lroczko Szkice etnografic::m. ,.Przegląd Literaclci Artystyczny" 
1883 nr 2 s. 4- 5. 

1 [F. K. froczko o p. cit.: kt6rzy wychodzili] 
1 A. . Petru§evyc Oblłeruukij drutmik cerkovnych narodnych 1emejnych prcud

nikov i chozjaj&ll:ennych :anjatij, primet i gadanij. L'vov 1865 s. 48. [ a margi
ne ie rkp. uwaga O. Kolberga: ,.W zędzie" (wy. tępuje).] 

• [chawtura- chleb pobierany jako danina w naturze przez duchownych] 
' [pryhary - przypalone części potraw] 
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Św. Fedor1 

8 czerwca 

Suchyj czetwer ili Rusalczyn Wełykdeń (Wielkanoc rusałek ) . 

Doma ukraszczajut berezami, krasiat( ?) jajca, piekut korowaj. 
W Semik zawywajut wienki, w Trojcyn Deń rozwywajut. ariażajut 

herezku. Praznyk kołodeżnykow. 
W starynu na Sernik sowerszali obyczaj pominoweni,t ubogich, 

na ubogich domach, kotoryje nazywali: bożedomkami, skudelny
cami, bujwiszczami, żalnikami, żalami. Ochranitelej ubogich domow 
nazywano: bożedomami, bożatynie, bohoradwyni. 

Wilia św. Jana 

23 czerwca Zadw6rz(' 

W wilią św. Jana idą parobki do lasu sosnowego (lub innego 
iglastego) i zbierają około pólnocy ziele brezilu, hryzyliJ (woniejącr 
hardzo)2,które nad ranem, nim słońce wzejdzie, zbierają i przynoszą 
do chałupy, gdzie zatykają koło pował, za obrazami; po1em moczą 
i warzą lub zalewają. Dobre to na choroby gardlane i dla bydła. 

Obżynki. Dożynki 

Pieśni żniwiarskie i dożynkowe 
Zadwórze 

Kiedy plotą wianek na polu zaraz po zżęciu z hoża: 

218 

p=:++g 
W&- z!J- m!J- ny - nu skiń-czy - Jy, w/\- Z!l m!J - njj -

p 1 P r· - r:"' 

lp~P€1Ppr l r l ~ 
-nu skiń - czy- 111. a ja-ry-n~- nu za-czie - l !J . 

1 A. S. Petrullevic op. cit. [Na marginesie rkp. uwaga O. Kolberga: "Nie ma".] 
1 [bre:i/ - cae$alpinia, roślina z rodziny brezyliowatych] 
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l :W~zymynynu kinc.t)ly :l, 
a jarrnynu zacz i~, 

u • l 
kopońk.i po tawYiy, 
szoj kopa, taj k~loda , 

panowr ochołoda. 

Oj, zapryhajte woły, 
pojdem popid pole, 
pidpoey rubaty, 
k~pońki pidperaty. 

u u 
nasz pan molodeńki, 

pid nym kiń w~~neńki. 
Wyjehali na nrwońku, 
w szcza ływu hodynońku . 

1 i rano, ni pizneńko, 
w samoji poludneńko, 
dobru doleń~u maji, 
za rana obżynaji. 

·; rano, ni pizneńko, 
w samoji połudneńko. 
A pan pszenyciu wiji' , 
a pani obmytaji, 
na nij si sukni faji1• 

Prodaj pane pszenyciu, 
a kupy pani spidnyciu. 
No jak~ju? D~r~huju, 
a na paniu m~l~duju. 

219 
( LwUw, Bnt.uuy, tr·yJ• ' 

Nasze żnywo wże w kińcia, 
nuże diwczua do wińcia ; 

konec niwońci, konec, 
budemo płesty winec. 

Oj, dobre buło żaty, 

buło z kim rozmawlaty; 
oj, dobre buło żnywo. 

buła horiwka i pywo. 

219. '\ . z Oleska op. cit. s. 56, [trzecia cz~ść pie.i11i] z ffilll) lq. l 
kiego op. cit. melodii brak.] 

1 wiji -- wieje 
• faji chwieje 

-. I.ipiń-
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Perepełońka mała, 

de hudesz sia chowała ? 
My pszenyczońko wyżały, 

taj w snopki. powiazały. 
taj w kopy poskładały. 

Toloka v. winók 

220 

J J (?S l J. 
Ubinie 

Pe - re - pe - łoń - ku ma ła 

l t J r F r 
de sie bu - desz 

,) 

chó -
F r l~ J r F r 
wa - ła, de sie bu- desz chó wa - la? 

Per~ełońku mała, l :de sie hudesz chówała: l ? 
Pszenyciu ś-my w 1 yżeły, na snopy powizały, 
na snopy powizały, w kopy ś-my poskładały. 

221 

11 

Z wieńcem od tnlwa ~ f":'\ Milatyn 

$ ! p U P P l PJ l F F l P p P p l F· € l F s l 
Pe-re- pe-łoń- ku ma-ła, [pe-re-pe-łoń - ku mi!- łaJ 

P P p p 1 F. p 1 r 
de s~ bu-desz cbg - wa - ła, 

l :Perepełońku mała; l, 
l :de si hudesz ch~wala: J ? 

e e 
My pszenyciu wyżeły 
i w kop~ńki złożyły. 

u 
Szczo snip, to i kołoda, 
panowy ~chółoda; 
dobru dołeńku maju, ' · 
za raniu ohżynaju. 

[de s i bu -desz cbg - wa - ła]? 

Dobry-ś u pana diji, 
bo pan pszenyciu wiji, 
a pani pidmitaje, 
pan paniu obnymaje. 

Wij, pane, pszenyczeńku, 
kufJYmY spidnyczeńku. 
J akuju? Zełeneńku, 
na mene mołodeńku. 

220. [W rkp. melodia podzielona jest mechanicznie na takty czteroćwierciowe. 
Ponieważ taki zapis jest niegramatyczny i nie liczy się zupełnie z budową ·f:i-azy 
tej w istocie ametrycznej melodii, wprowadzono dla lepszej czytelności zn:iiany 
metrum w t. l-2 i 5--6.] 
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Perepelońku mała, 

de si budysz ch~wała? 
My pszenyciu wyżieły, 
jarrnynu zacziely. 

223 

Zadw6ru 

(Lwów, Brzeiany, Stryjoide) 

Na hori kiernycia, 
koło nej' pszenycia; 
ieły jeju żeńci, 
ta sami mołodci, 
chłopci wusati1 

i diwki kosati•. 

Dobra nywońka buła, 

sto kip izrodyła; 
szczo kopa, to kołoda. 
panowy nahoroda. 

Zaprihajte woły, 
jid'te po pidpory, 
styrtońku pidperaty, 
wiazałnykiw pospraszaty. 

Ta nie dym sie to kuryt, 
nasz pan to sie żuryt, 
jak pywa nawaryty, 
horywki nakuryty. 

Pan pszenyczeńku wije, 
a pani widmitaje, 
Pan paniu obijmaje: 
Omitaj pszenyczeńku, 
kupiu ti spidnyczeńku. 
A jaku? Zołotuju, 
na paniu moloduju. 

U naszoho pana 
zolotaja brama, 
zolotaja pryspa', 
siło wiazałnykiw trysta; 

223. W. z Oleska op. cit. s. 59--60. 
1 wusati - wąsaci 
2 lrosati - z warkoczami 
3 pryapa - przyzba 
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dobru dołeńku maje, 
rano z pola zberaje, 
tylko dohanoczld1, 

szczo żinki ne maje. 

Dobra nywojka była, 
sto kip żyta zrodyła 

i szcze sia pofałyła, 
kopu peryczynyła. 

Nasz pan mołodeńki, 
pid nym kiń woroneńki, 

wyjichaw na nywońku, 
w sz cza s ływu hodynońku. 

224 

225 

226 

( Lw6>V, Brzenuy. Stryjtkie ) 

Zaprahajte woły, 
pojidem' do dibro,ry, 
sosnońki \rytynaty, 
kopońki pidperaty. 

( Lwów, Brzeian y, Sltyj.tkie ) 

Staw kopońki łyczyt y, 

staw sia Bohu ruolyty : 
"Sława tobi, Bo ż e, 

moje żytejko w stoże". 

(Lwów, Hrzeiany, !::ttnj•kie) 

Z "Y'"Y winojku, z nywy, 
bo my już łedwa żywi, 

bośmo sia zmordowały, 
nywojki dożynały. 

Na drodze do dworu: 

224. Ż. Pauli Pieśni 
225. Ż. Pauli Pieśni 
226. Ż. Pauli Pieśni 

227 

\Ji,iciu jaroż~ń!'o, 
~w ity nam doroże~u, 
żeby my ne zbłudrły 
'1\inoczka ne zhubyły. 

ludu rruhiego ..• T. l s. 49. 
ludu ruskiego ... T. l s. 49. 
ludu ruskiego ... T. l s. 49. 

1 [dohanoc:ka - zarzut, bieda] 

Zadw.Jnc 



Pieśń dożynkowa 

$~1z t p 1 r r 
Mi- sia-ciu 

r· 
ku, 

231 

228 
(Lwuw, 8rzeiany, Stryj•k•e ) 

Misiaciu, misiaczejku, 
swityż' nam dorożejku, 
żebyśmo ne zbludyły, 
winojka ne zhubyły. 

Bo nasz winojko krasny, 
jak misiaczejko jasny, 
iszcze wyzszyj wid plota, 
szcze doroższyj wid złota, 
iszcze wyzszyj wid hory, 
szcze jaśnijszyj wid zory. 

229 

J. p l r 
ja - ro - tej - ku, świ - !!J 

c:r r 
,1111 - '" nam do -

Misiaciu jarożejku, 
l :świty nam dorożcjku: 1, 
żebyśmy ne zbłudyly, 
winoczka ne zhubyly. 

u 
ro 

Bo nasz winoczek krasnyj, 
jak misiaczeńko jasnyj, 
stoi za czerwonoho 
wid pana molodoho. 

Nasz pan molodojki, 
pid nim koń woronojki. 
Wyichaw na nywojku, 
w szczaslywu hodynojku. 
Oj, ne dym to sia kury, 
tyłki se nasz pan żury: 
czym by tu napalyty, 
żeńczyk.i napoity. 

r 
nam 

l r 
tej 

228. Z. Pauli Pieśni ludu nukiego ... T. l s. 50. 

Przemiwólk 1 

do- ro 

r· i l 
ku. 

229. Pieśń doiynkowa z Przemiwółek. [Zapis melodii nieznanego autora (prawdo· 
podobnie Heleny Ilemplówny mieszkającej w tej wsi) razi sztucznością ujęci.t 

metro-rytmicznego (nieprawidłowy podział melodii ametrycznej na takty z od
bitką).] 
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Czuj sia, panońku, z pirul, 
zariż korowu siru 

barana rohatoho 
i koguta czubatoho 
i z kurczetami kwoczko. 
i horyłońki boczku. 
Nasz pan prenyciu wije, 
a pani pidmitaje. 

Stoi nasz pan na ganku, 
a pani kole niego, 
pyta sie, co za niego ? 
Nasz winoczek nie drogi, 
try talary za drogi. 

Nasz pan szczistie maje, 
zaraniu obżynaje. 
De sia te pany diły, 
co nad nami stojały? 
Teraz sia pochowały, 
żeby nam nic nie dały. 

Ny ma pana doma, 
poichaw do Lwowa, 
horyłki nakopyty, 
żeńczyki napoity. 

Jak [wieniec] przyniosą do dworu:2 

w-ridy panońku do nas, 
widbery winok wid nas. 

u • 
Oj, zamitajte dwory, 

u • 
oj, zastelujte stoły. 

230 

231 

Zadwórze 

Sp~diwajte si hosty, 
jak b;.Ieńk~ji trosty. 
Wyjdy panońku do nas, 
widbery winok wid nas. 

Zadwóne 

ZarJŻ pan jał~wyciu, 
dworakam p~owyciu, 

u w 
a Jakiemowy oczy, 
żeb ne trymał do noczy. 

1 [c~uj sia z piru, zam. z pyru-z uczty, przygotuj ucztę] 
• Dziewczęta dają wieńce żytnie i pszeniczne, owsianych zaś nie dają z prze· 

sądu, że podająca go dziewczyna nie pójdzie za mąż (Przemiwółki, Mazurzy). 



Bud' seło weseło, 

A Wawryk~wy roby, 
u 

żeb ne chodyii na nohy, 
a paneczewy szkira1, 

bo to nedobra wira. 

Czuj si, panońku, pim, 
zaryż korowu sim, 
barana rohatoho, 
kohuta czubatoho. 

232 

bo my winok nesemo ! 
Z jaroji jaryczońki, 

(Lwów, Brzeiany, Stryjoide > 
Czuj sia panońku w pim, 
prodaj korowu sem, 
i z lruritamy kwoczku; 
a nam horiłojki boczku. z zymowoji pszenyczońki. 

233 

Kotyt sia winok, kotyt, 
kotyt sia winok, kotyt, 
biłoju dorohoju, 
do popa, do pokoju. 

Czuj sia, popońku, w piriu, 
zariż korowu sim, 
i barana rohatoho, 
i kohuta czubatoho. 
ta iz kurczatami kwoczku, 
nam postaw horilki boczku ! 

Nasz panońko dozorcla, 
wyżaw żytońka za soncia. 
Werchobużskyj nedbajło, 

do Michajła stojało. 

Nasz winok pełechatyj, 
nasz popońko bohatyj, 
wyjichaw na nywońku, 
w szczasływu hodyuońku. 

2S2. Ż. Pauli PWni ludu nukiego ... T. l s. 50. 
2S3. J. F. Colovackij op. cil. s. 533- 534. 
1 ukira - skóra 

Zlocwwok.ie 



Staw kopy rachowaty, 
żenczykiw napowaty; 
szczo kopa, to kołoda, 
popowi nadhoroda. 

Dobrodijeńka pyszna 
za worotońka wyjszła. 

Stała sy u worotich, 
u czerwonych czobotich; 
horiłoczku trymaje, 
tenczykiw wytaje, 
winoczka wyhladaje. 

Svwa p_awa litała, 

k~ylamy dwir mitała, 
~ podiwała sia wincia 
do ~ woho humencia. 

234 

235 

Zamitajte dwory. 
zastelajte stoł y, 

spodiwajte sia wincia 
do swoho humen<·ia. 

( Lwów, Brz rż a ny, .;:rr~ · j •k i e ) 

Dołom żenczeńki, dołom, 

do panojka z pokłonom. 

Ne sami my idemo, 
my winojko nesemo. 

U naszoho panojka 
zolotuja bramojka; 

treba sia pokłonyty, 
żeby jeji witworyty. 

Podwira koby w krila, 
ue treha mu Podila. 

Cy wy nas ne wydyte, 
~ zo do nas ue wyjdyte ? 

234. Z. Pauli Pieśni ludu ruskiego .. . T. l s. 51. 
235. Z. Pauli Pieśni ludu ruski~o ... T. l s. S0- 51. 



235 

Wyjdyt, panojku, do na•, 
wykupit winojko u na . 

e z wełykym darom, 
jno z bytym talarom. 

Jmo ' ciunejkn py~zna 
za worotońkn wy zła, 
kluczykamy podzwonyła . 

Bo hu i a pomolyla: 
Sławaż tobi, Boże, 
moje żytejko w toże. 

236 
( Lwów, Jłruian y , ~tr y jsl i t' ) 

Prynesłyśmy wam polon 1 

zo wsich storon, 
i z hir, i z pid hory, 
na pańskoje podwire, 
a z podwiri do stodoły, 
a z stodoły do komory, 
a z komory na nywońku 
w szcza ływu hodynońku. 

Mówi ię: " Daj Boże, aby~te doczekały sijaty, a my zdorowy 
zhrraty". 

Wyjdy panońku do na~, 
wykup sy winec u nas, 
położy czerwoooho, 
wid wińcia pol'6woho; 
bo jak ne wyjdesz do nas, 
ne lrnpysz wińcia u n88, 
do korczmy zaneeemo, 
hońwki napyjemo, 
zaoeaemo do Zyda, 
bude pana ohyda! 

236. W. z Oleł'lca op. cil. s. 56--57. 
1 [polon - plon) 



236 

Czuj sia, panońku, w piru, 
zariż korowu seru 
i barana rohatoho 
i kohuta czubatoho, 
taj z kuritami kwoczku, 
a nam postaw horiwki boczku. 

Horiszok zełeneńk.i, 
nasz panok mołodeńki, 
li szczyn a zełenijsza; 
nasza pani mołodijsza; 
szczastia, dołeńku maje, 
zawczesu sia obżynaje. 

Kazała nam nywka, 
szo je w pana horiwka, 
w komori na p6łyci, 
w krystalewy sklanyci, 
w komori pid ławoju 
pryrosła murawoju. 

237 

Misiaciu rozrożeńku, 
świty nam dorożeńku, 
szoby my ne zbłudyły, 
winoczka ne zhubyły. 

(Lw6w, Bndany, Suyjokie) 

Toczyt sia winec, toczyt, 
panowy pered oczy. 
A czoho win sia toczyt ? 
Bo horiłoczki choczet. 

Nasz jegomoś6, dozorca, 
wyżaw pszenyciu za sonca; 
peczyhorywskijil łenywi, 
stoit żyta dwi nywi. 

Z strichi horiszki łetiły, 
bo żeńci horiwki chtiły; 
winoczok na kiłoczok, 
horiwka na stiłoczok. 

237. W. z Oleska op. cit. s. 57-59. 
1 Pieczog6ra, wieś w Z6łkiewskiem. 
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Nc dajte nam z dzbanka, 
ne dobra to horiwka, 
dajte nam z baryloczki 
dobroji horiłoczki. 

~Y ma pana w doma, 
pojichaw do Lwowa, 
mid, wyno kupowaty, 
żenczyki czastówaty. 

A nasza imość pyszna, 
za worotońka wyjszła, 

kluczykamy podzwonyb, 
i Bobu ia pomołyła, 
•zo Wft' w polu ohrobyła. 

'ia dwir żenczyki, na dwir, 
topkaty zełeny morih, 
ho trymy hostrońk.amy, 
czorn)·my czobitl.amv . 

• ywa sia chwałyła, 
•zo dobre zrodyła, 
jeszcze sia chwałyła, 
lip~z<' hudt> rodyła. 

Kazała nam nywka, 
szo je w pana horiwka, 
w switłyci na połyci, 
w zełenyj' >IJenyci; 
nam horiwka ue myła, 
nas nywa potomyła. 

238 
( 1.""-,j,.,, Druiany, Stryjsł..ie) 

Pryne ły~mo wam polon 
ze w~ich czterech storon. 
Pryne,ły'mo wam zbir 
pid zełenych hir; 

i z hira, i z podhira, 
na panowe podwira; 
z podwiru do ~lodoły, 

238. Z. Pauli Pie!ni ltłdu ruskiego ... T. l s. 51-5~. 

21 - Ru~ Czerwona 
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z stodoły do komory, 
z komory na nywojku, 
w szcza~ływu hodynojkn. 

Wam daj Boże doczekaty 
obsiwaty, a nam dożynaty. 

239 
Zadwóru 

A k~pana kernyczeńka, 
kópana, kópana, 
horoszaja czeladońka 

Horoszaja czeladońka 

je w naszóho pana. 

240 

i pan ne pobany', 
chódyt sobi po pokoju, 
jak namalówany. 

(Lwów, Brzeż,my, Stryjskie) 

Staw sia panojku, staw sia, 
żenczeńkiw ue wstydaj sia, 
jak my sia ne wstydały, 
nywońku dożynały. 

Sława panojku, sława, 
wsia czeladońka pjana; 
ino taja ne pyła, 
szczo z namy ne robyła, 
pid meżeju leżała, 

a żytejka ne żała. 

Dy my winojku wyły, 
mid, boryłojku pyły; 

dyśmo ho doplitały, 
rnid, wyno rozliwały. 

241 
(Lwów, Brzeżony, Stryjoide) 

Jmościunejko wódko, 
z-o;vywaj że sia nam chutko ! 
Tak jak my sia z\vywaly, 
nywojki dożynały ! 

240. Ż. Pauli Pieśni ludu ruskiego ... T. s. 52. 
241. Ż. Pauli Pieśni ludu ruskiego ... T. l s. 52-53. 
1 [pohany, zam. pohanyj- zly, skąpy] 
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Ne ma panojka w doma, 
poijchaw win do Lwowa; 
horiwki kupowaty, 
żenczeńkiw napowaty. 

Sorom prmojku, sorom, 
sidia t że n ci za stołom ! 
Siły żenczeńki, siły, 

aż sia zdrahnuły stiny. 

Iszcze lipsze zdrahnut sia, 
jak horiłki napjut sia. 
Dajteż nam horiłojki, 
z nowoji bariłojki. 

24·2 

243 

Oj, czyjeż to pole 
zażowtiłe stoit? 
lwanowe pole 
zażowtiłe stoit. 
Żenci molodyi, 
serpy zolotyi. 

Oj, czyjeż to pole 
zadrimałe stoit ? 
To Hryciowe pole 
zadrimałe stoit. 
Ż:enci wsi staryi, 
serpy wsi stalnyi. 

A my swomu panu 
izrobyły slawu: 
żyteczko pożały, 

w snopy powiazały, 
u kopy paklały. 

A my swomu panu 
izrobyly slawu. 
Oj, panońku nasz, 
obżynoczkiw czas ! 

( Lvtów, Brz:eżllDy, ~lr)"jSLJe) 

Bojaw sia pan soromu, 
ta sia schowaw w solomu. 
\Viwci solomu ziły, 
a my panojka uzdriły. 

Pawidała nam nywka: 
je w komori horiwka; 
w komori na półyci, 
w malowanyj szklanyci. 

(Lwów, Brzeżany , Stryjskie) 

242. Ż:. Pauli Pieśni ludu ruskiego ... T. l s. 53. 
243. Z. Pauli Pieśni ludu ruskiego ... T. l s. 53-54. 



----
244. Ż. 

245. Ż. 

246. Ż. 

240 

241 
( LwOw, BruLuny, :,tryjelie ~ 

Oj, w czużoho hospodara obidaty por 'l , 
a w naszoho hospodara szcze i dumki ne ma. 
Oj, panońku nasz, obidaty cza~! 

U czużoho ho•podara horiloczku pjut' 
a w naszoho hospodara wody ne dajut'. 
Oj, panońku nasz, obidaty czas! 

U czużoho hospodara poludnowat' pora, 
a w naszoho hospodara szcze-j na dwnci ne ma. 
Oj, panońku nasz, poludno\\·at' czas! 

U czużoho hospodara poludnowaly, 
a w naszoho bohatoho szczej ne dUllwł) · 
Oj, panońku nasz, poludnowat' czas~ 

245 
( Lw·iw, Drzt" L.Rny, Stryj!łkie) 

Zakotyłos' ta soneczko 
za wynohradnyj sad, 
cilujet sia, mylujet sia, 
ta chto komu rad ! 

Oj, 1\lary~ta iz Jwanom 
cilowałaś, myłowalaś, 

:\fary>ieńka Jwa ~ eńku 

i ruczciik11 tlała : 

Pauli Pieśni 
Pauli Pieśni 
Pauli Pieśni 

Ot se tobi, Jwa~eukn, 
ruczeńka moja! 
Oj, jak dożdesz do osini, 
budu ja twoja! 

246 

Tam na horojci 
try panienojci 
iaczmin' żnut; 
hej, mylyj że Boże, 

ktoż im dopomoże ? 
N e wyżnut! 
Sonieńko nyśko, 

weczerejko blyśko, 
n e wyżnut! 

ludu ru&kiego ... T. l s. 
ludu ru&kiego ..• T. l s. 
ludu ruskiego ... T. l s. 

54-55. 
55. 
55-58 . 

( LwUw, Brrrżany, ::itryjtkie ) 
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Pta•.teńki litajut, 
•uopojki zno zajut, 
ne zm••ut: 
hej, 1młyj że Boże, 

kt6:i: im dopomoże? 
'\e zne•ut! 
~onieuko U) ~h. o, 
weczcrejko bły'ko, 
ne znesut! 

, ywy Eokolejko 
kopojk.i skladaje, 
nr złoż} t; 
ht>j. myłyj że Bożt', 

ktoż mu dopomoże ? 
:;'-;e złożyt! 

-onie1lko nyśko, 
"cczerejko hłyO:ko, 
ue złożyt! 

Zazulajka kuje, 
kopojki rachuje, 
Ut' zł) czy t; 
ht>j, mylyj że Boże, 

ktoż jej dopomoże? 
"·c złyczy t! 
ou.icńko ny,;ko, 

weczerejko hly>ko, 
nr zł) czy t. 

Pi>łal) d.iwojku, 
ta po horilojku, 
do Żyda; 
oj, ani d.iwojlci, 
ani horiłojki, 
oj bida! 

Stoit kozaczeńko 
na pid. inojku, 
ej maj et, 

trymaje diwoczku 
za bilu ruczejku, 
r:r.a tuje. 
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Tum na holunit>jkn 
hiłyi kaczata 
zpłe•kały, 

Lam kozaczejka 
w i try panierrojki 
kochnly. 
Jedna tak !ubyła: 
konia wywodyla 
do pola; 
urnbaja kochała: 
•idło wyno>yla 
na konia, 
tretiaja kochała: 
taj wynom i mt•łom 
cza,tuje. 

Oj, ne żal że my 
toho wyua i medu 
zem pyw, 
oj, no my to żal, 

:lem sia z obłudo" 
ożenyw. 

Ani ji prodaty. 
ani prominiaty, 
obłuda. 

Oj, już my treha z ne\\ 

t•j "i t kolot.tty 
do suda ~ 

Oj. po,Jała menr maty 
zełenoje żyto żal~. 

Oj, nu te ko<:tr) ~ 

:zew ne rano porz ły; 
chot' ne rano poczaly, 
ta hohaćko utiały. 

Oj, ja żyta nP. :inla, 
w borozdońci leżała. 

Oj, nu te ko,ary ~ 

:-zczo ne rano poczały; 
ehot' ne rano poczały, 
ta hohaćko utinł). 

( J," ów Hn.eż.m,., ~tr~ j kił') 

nji<·hnly rzuży żrul'i, 

naj zły lllCUe w Lurozdo1ki. 
Oj, nu ko,ar) : 
Szczo ue rano 1 oczał) ; 
chot' ne rano pocz.lł). 
tu hohnćko ntiah·. 

Z ażur) la -i a Kał) nu: 
zczo ne ko~zrna dol~ 11.1? 

Oj. nu te ko-ary! 
zczo ne r no pocL~ł} : 

chot' ne rano pocznly. 
tn holuH'ko uti.tly. 

2·17. Z. Panli Pieśni lurlu nukirf{o ... T. l - .)8 --'J. 



Czt>rez twoi rusy wło y 
w}ko. yły v•i poko'y! 
Oj, nu te kosary! 
Szczo ne r no poczały; 
chot' ue rano poczały, 
ta bohaćko utiały. 

Czerez twoi c:r.orni browy 
wykosyły w•i duhrowy! 
Oj, nu te ko ary! 

zczo ne rano poczaly; 
chot' n" rano poczaly, 
ta hohat:ko utiały. 

2-!3 

I dołynu wyko~yly 

i Kałynu poluhyły. 

Czercz twoi bili ruki 
wyko-yly w .. i pałuky 1 • 

Oj, nu te kosary! 
zczo ne rano poczały; 

chot' ne rano poczały, 
ta bohaćko utiały. 

zercz twoi bili łyci 
nc ma sina i kopyci ! 
Oj, nu te kosary! 

zczo n e rano poczaly; 
chot' ne rano poczały, 
ta bohaćko utiały. 

Oj, nu te ko ary! 
Szczo ne rano poczały; 
chot' ne rano poczaly, 
ta bohaćko utiał). 

Wieczornice, do'witki2 

Jt•czornice i doświtki bywają zimą, kiedy noce są długie. Schodzą 

się dziewki do omówionego pomiędzy sobą gospodarza albo go po
dyni. dla przędzenia kądzieli przy jednym świetle, a wtencza 
o żyw i a ię rozmowa, nastają Śf)iewki, lub łuchają powieści. 

Z b i e gają się i parobcy dzielić te zabawy, albo im przeszkadzać. 
Gę i . kury, krupy, mąkę węzłami przyno zą, oddają go podyni 
<lo ugotowania i biesiadują wspólnie. 

) Takowe zabawy dają często okazje do skarg i rozpusty, zwła zeza 
że paroh ·y woich rzeczy nic prz~ noszą. ale je gdzieindziej schwytują 
i l e l!uminę bez wiadomości go podarzów z domn wynoszą( 3 • 

1 [ puluh· - ląki] 

• I. L. l zc>rwiń•ki op cit. i za nim L Goł~hiow•ki Lud polski ... '· 131- 133. 
3 'I n zwyczaj, oczywiście, za-ługuje> na uchybieni!', bo nie tylko daje wiele 

powoMt\ [do tego], ż przy tej okazji pomuażaj11 ię zawiązki kłótni między 

pro•tym ludem podcza, pijań~twa, aiP też przez pobożno~ć od amego tylko 
nałogu poknzaną tenże lud darmo uboż: -ię. :\lądrość rządu zapewne wynajdzie 
inny •po•óh do zapmno~i cerkwi, gdy już prócz lt>""O do umniejszenia onych liczby 
z aczął ',·oje zwracać widoki. I. L. z. np . cit. '· !!')7. 
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Dziady1 

Dwa tygodnie przed Pyłypiwkoju 2 przypadają dni zaduszne, na 
które zapraszają ubogich i dają dla nich obiad. Do jedzenia podają 
kolywo (kutię) w misce ze świecą; każdy z gości, odmówiwszy sto
sowną modlitwę , bierze łyżkę koływa. Następnie piją wódkę i rozpo
czyna się obiad. Koływo jest symbolem przyszłego żywota , odro 
dzenia, zmartwychwstania3 • Czterdziestego dnia (licz ha kary i pokuty) 
odbywała się uczta zwana sorokousty, uczta zaś dnia trzeciego odby
wana zowie się trety ny. :.'li a żałohne nabożeństwo w obrządku greckim 
[także] przynoszą kutię. 

Gdy nabożeństwo się skończy , j e każdy z wiernych łyżkę kolywa 
wierząe, że ile kto zje ziarnek, tyle dusz z czyśćca wybawi. 

W obrządku łacińskim odbywa się nabożeństwo za zm a rł yc h 

w dzień zaduszny. W wilię dnia tego dusze zmarłych schodzą się do 
kościoła, gdzie ksiądz nieboszczyk odprawia im nabożeń s tw o , po 
czym idą wszystkie do swoich grobów. Jeżeliby się im natencz.ls 
, .żywa" poj a wiła dusza. to musiałaby ona pożl'gnać t en świa t 

koniecznie4• 

1 F. K. Mroczko op. cit. u.r 3 E. 7 8. 
2 Pyłypiwka to po; t ad\H'ntowy ro z poczyna j ą cy ' if z dniem ~w. Filipa, tj . 

26 listopada. F. K. M. 
3 Kutia {kolywo) była to ofiara przy no ~ zona larom, duchom ukrytym. Pochodzi 

prawdopodobnie od •anskryckiego kut - zaćmieniać, ponieważ przyrządza s i ę 

duchom ukrytym w ciemności. F.K.M. 
• J. Rostafiński [Kamelia . Wśród Japończyków. "Czas" 1882 nr 56 s. l] opi~u· 

jąc Zaduszki czyli Dziady w Japonii, gdzie na grobach pokarm s tawiają, powiada: 
"To coś tak, jak na Rusi w Upominalną Sobotę, gdzie nad zastawionym w tym 
samym celu stołem najstarozy wiekiem z rodziny odzyw·a się: "Pryjdy, duszeńko, 
do toho obidu ubohoho". 



OBRZĘDY 

arodziny i chrze t 

prostoty w zadniestrzań kiej okolicy jest obyczaj. że jak tylko 
dziecię przyjdzie na świat, ojciec natychmia t o tym zawiadamia 
~ą iadów i krewnych1• Idzie potem do kapłana, aby toż dziecię 

w domu ochrzciJ z wody, uroczystsze bowiem obrzędy do kilku dni 
odkładać się zwykły. Zbiegają ię dobrowolnie ą~iadki i dziecię 

-.wą piersią za ilają, nim będzie matka w stanie karmić je sama. 
Dzień chrztu obrzędowego jest zarazem pamiątką za dusze zmarłe. 

Jakże tkliwie tu przeszłość [je t] połączona z przy złości;!, jak 
piękna dla wszystkich przestroga, że kto się rodzi, i umierać musi. 
W tym dniu więc człowiek z gminu sposobi się, jak mu wystarcza, 
na sprawienie obiadu zadusznego. Gotuje pszenicę opychaną, czyli 
otłuczoną z łuski, w całkowitym jednak ziarnie, mieEza do niej miód 
prza~ny 2 , piecze kurę; i to w zystko z bochenkiem chleba oraz ze 
świecą wo kową niesie do cerkwi i kładzie przed ołtarzem. Kapłan 

uhrany w aparat żałobny odprawia modlitwy nad tą ofiarą, później 

m - zę. a w cza ie tego nabożeń twa uderzenie we dzwony tak się 
dzieje, jak wtenczas, kiedy prawdziwy odbywa się pogrzeb. ·a 
koniec chrze t dziecięcia na tępuje. 

Po tych ceremoniach kapłan ze wszystkimi kumami bywa zapro
~zony na obiad. 

Z ofiar ojciec odnosi do domu jedynie samą pszenicę, której
"'dy ją na stole postawi- każdy z przytomnych ma prawo garść 
wziąć i zajadać. Potem zasiadają do uczty, w czasie której go po
darz jak najobficiej raczy iedzeniem i napojem. 

1 L. Gołębiowski Lud pobki ... .. 248 - 249 za I. L. Czerwiń-kim op. cit. 

' To nam tłumaczy obyczaj k-utii, czyli takiej p. zenicy z miodem w wilią 

Bożego arodzenia. I Chry tus rodząc ię jak człowiek, jak czlo ,-il'k mial umie
rać; porlobnyż więc i ,,tencza zachowują obrządek. L. G. 
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[Zad" órze] 

Jak się dziecko urodzi, przychodzi chłop do k:;iędza, który idzie 
tam, by dziecko to z wody ochrzcić. 

W pierwszy zaraz dzień urodzin schodzą się sąsiadki (babka czyli 
akuszerka ich przywiedzie) i ucztują. Gdy kumoszka pierwsza 
przyjdzie do chaty, wita się z gospodynią w ten sposób, że się zapy
tuje, w jakim zdrowiu jest jej ojciec, mąż, brat, wuj, ciotka itd., 
a potem, czy w zdrowiu jest jej głowa, ręka, noga , gęba, piersi itd. , 
wymieniając każdą część ciała z osobna. 

Biesiady, czyli uczty na chrzcinach ciągną się czasem cały tydzień; 
i nieraz jeszcze więcej kosztują niż wesele, lubo kurnoszki się na nie 
składają przyno~ząc czy to swój nabiał, czy chleb, sól itd. 

W tydzień dopiero następuje chrzest z oleju i kurnoszki przyno szą 

dziecko do cerkwi. gdzie w kruchcie zwykle chrzest ten się odbywa. 

Kmiotek, uważany jako przyjaciel\ ma to uczucie dla swata 
pomagającego do ożenienia, jak i dla kuma i kumy, czyli rodziców 
chrzestnych. Jedno i drugie poczytuje się za powinowactwo. 

Dziecię małe obwija matka w szmaty, kołysze w nieckach, albo 
zawiesza kołyskę na sznurach u powały, dla łatwiejRzego nim waha
ma. 

W dalszym ciągu życia, u możnych zwłas7cza przez każdego, 
były obchodzone urodziny. podobnież jak imieniny, z mniejszą 

jednak okazałością. 

Na chrzlnmcb 

$ ł' p v ~ 
Le-:um. la- rum, 

lu - b!l- ły ole , 

4 r 
!:. 

l.:...i&!_ł: z 

l;blll)J\JiiJJ 
kum- c la lu - belu ja za to 

ko-cha ly sie, jak r11 · bka z wo 

bo -
do 

ju, 

ju. 

c.l..! f!i'l, ko t; u !u h 11 ws... ~L.- mt~. 

li 

1 Ł. Gołębiow-ki OJ>. cit. s. 122, 1:!6, :!49. 
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Larum, larum, kumciu lubciu i ja za tohoju, 
!ubyły sie, kochały sic, jak rybka z wodoju. 
Hej bida i duma, kotru lubiu, wsc kuma. 

Każut stari, każut mały, każut i wsi lude, 
,zczoby kumu ue !ubyty, wełyki hrich bude. 
Hej bida i duma, kotru Iubin, w~e kuma. 

Dobryi tyi łaszki małe, szczoj ne kumajut >ie, 
jak sie woźmut za ruczeńki, toj powinczajut sie. 
Hej larum, taj ne dum, a ja zabyw, szczom twij kum. 

Na cbr:tcłoech 

~p~ p lllllJIJJ)JIJ 
L:~- rom , Ie rom, kum ci u lu bciu ja za to bo 

~ p 
lu by ły aie, ko cha- ly s Ie, jak ry - bka z wo do 

Bary~z 

JU : 

J J 
j'J . 

' r l P P p p l v p F !l 
l'f n ' 

'J taj du - m~ , hó - •r J lu - biu, ll'Se ku - r:1DI 

Larom, larom, kumciu lubciu i ja za toboju: 
In h) ly "ie, kochały sic, jak rybka z wodojn. 
Ih·j bida, taj duma, kótru łubin, wse kuma! 

Lubyły sie, kochały sie, szczó-j maty ne znała, 
rozejszły ~ie, roztyhły sicl, jak czornaja chmara. 
Hej bida, tej duma, kótru łubin, wse-j kuma! 

Każut stary, każut mały, każnt i wsi lude, 
-zczóby kumu ne !ubyty wclyki hrich bude. 
Ht>j bida, taj duma, kótru Iubin, wse-j kuma! 

Dobry tyi La~zki małe, szczo-j ne kumajut ~ie, 
jak sie wozmut za ruczcńki, toj powinczajut •ie. 
Hej bida, taj duma, kótru Iubin, wse kuma ! 
JI,•j laróm, taj ne dum, a ja zabuw, szczóm twij kum! 

249. lW rkp. zaruiast t. 5-8 jest znak repetycji w t. 4.] 
1 [roztyh!y sie - rozbiegli się, znikli] 
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Larum, larum, lubciu kumciu, 
także my z >oboju, 

Larum. laruJn., lubciu kumciu, 
oj, deś wodu brala, 

!ubyły •ia, kochały· 1a oh i cala~ ma•ła daty, 
jak ryba z "·odoju. teperyś ue dała. 
Hej dum, tandarom! Hej dmu, tandarum! 
A ja zahuw, 'Z<'ZO l) kum. A ja zabuw, szczo ty kum. 

Larum, larum, lubciu kumciu, 
ty zabuJa' kluczy, 
obicalaś masła daty 
po wody iduczy. 
Hej dum, tandarum! 
A ja zabm', 'Zt'ZO ty kum. 

251 

Dobre t) i Lach) maju t, 
~zczo ne kumajut sin, 
woźme kurne za ruczynu, 
tajże nechajut ia. 

Idy, id) kuma•e{lku, 
u ja za toboju, 
poczekaj mi a, rozmow) m >i a, 
oboje z soboju. 

Oś bida i duma, Oś bida i duma 
kotru lubiu, w•e kuma. kotru Iubin, W>C kuma. 

Każut tari, każut mali. 
każut i wsi lude, 
szczoby kumy ne )ubyty 
welykij hrich bude. 
0' hida i duma, 
kotnt luhiu. W•!' kuma. 

Fj, z duha, taj na du!J.J. 
pohulujmo kumo luba; 
o to " meni kuma !uha, 
bzto pod r.eju noha hrnha. 

:!~li. Ż. Pauli Pieśni ludu ruskiego ... T. 2 s. 159. 
:!51. Z. Pauli Pieśni ludu ruskiego ... T. 2 s. 159. 
:!52. [Pierwsza Z\HOtka pi~-ni, któq Kolberg opublikowal \Haz z me!. 

u• rol.vniu (DWO - T. 36.) '· l 01.] 
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W czera buła nedilońka, nyni poncdilok, 
zaptosyla Maryseńka kosyty barwinok. 
Oś bida, ne duma, kotru lublu, wse kuma. 

Idy precz, ne zajmaj, idy do neszczastia, 
jak ja tebe polubyła, to ne maju szczastia. 
Oś bida, ne duma, kotru lublu, wse kuma. 

Idy precz, ne zajmaj, idy sobi k' bisu, 
ne dla tebe, ceperuse 1 , swoju bidu tiszu. 
Oś bida, ne duma, kotru lubiu, wse kuma. 

A deż taja kiernyczeńka, szczo hołubka pyla? 
A deż taja Maryseńka, szczo mene !ubyła? 
Oś bida, ne duma, kotru Jublu, wse kuma. 

A deż taja kiernyczeńka, szczo hoh1b kupaw sia? 
A deż taja Maryseńka, szczo ja w ni kochaw sia? 
Oś bida, ne duma, kotru Jublu, wse kuma. 

A u teji kiernyczońki zołotyji kluczy, 
daj że meni, Maryseńko, szczoś kazała iduczy! 
Oś bida, ne duma, kotru Jublu, wse kuma. 

Dobre tyji Laszki czyniat, szo ne kochajut sia, 
pibrawszy sia za ruczeńki, ne zanechajut sia. 
Oś bida, ne duma, kotru Jublu, w;e kuma. 

Jarom, jarom Maryseńko, a ja za toboju, 
czekaj, czekaj Maryseńko, howorim z soboju. 
Oś bida, ne duma, kotru Jublu, wse kuma. 

254 

od Zólkwi, zza Lwow~ 

''a p #~ p r p @ #~ p F p 
Oj ku me. ku me. D!/ - ni s o bo la, ,. 

~ p ~ J p l p p p r p l l p p r p l 
z a -kiń-cz!l-18 ale waich nas ro bo la; po -liaz-mo b l d u 

253. W. z Oleska op. cil. s. 180. 
1 [ceperuse, zam. czeperusze- strojnisiu] 
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f' p p p E p l p J p F l li 
s:r.o cz11- n11 - 111 cho-dim do kor- szm11 ho- r1ł ku Pll 111. 

Oj, kurne, kurne, nyni sobota, 
zakińczyła sie wsi ch nas robota ; 
potiszmo bidu i szo czynyty, 
chodim do korszmy horiłku pyty. 

Oj, kurne, kurne, dobra horiłk~, 
ne pyv ja jeszcze, kaj na Anyvku; 
ny masz takoji, jak w naszym seli, 
pyjmo, bo dobra, aż do nedeli. 

Oj, kurne, kurne, dobra horiłka, 
budemo pyty do ponediłka. 
Wid ponedilka aż do wewtirka, 
oj kurne, kurne, dobra horiłka. 

Oj, kurne, kurne, dobra horiłka, 
ne pyw ja jeszcze, jak na prazynku 1 , 

ho ta horiłka dobra bez medu, 
pyjmo-no, kurne, nyni w seredu. 

Oj, kurne, kurne, piznav ja teper, 
pyjmo, bo dobra, pryjszov szcze czetwer. 
A znajesz, kurne, nyni miasnyci, 
budemo pyły aż do piatnyci. 

Oj, kurne, k~e, szczo my dijemo, 
wże ciły tyżdyń horiłku pjemo; 
nasze żinkie tużat', my w to ne dbajem , 
koły my dobru horiłku majem. 

Piszlym-no, kurne, po nasze żinki, 
nechaj sie napjut z namy horiłki, 
lipszy sia teper rozwesełyty, 
Ezczoby sie w domu ne poswaryty. 

Dobry deń mużu, jakże sia majesz, 
czy ty do domu wże ne hadajesz ? 
~e sorom tobi w korszmi sedity, 
oj, mavszy w domu żinku i dity? 

1 [na praz_ynku, zam. na praznyku- na święto] 



1 lub : do czorta 
2 lub: dopysesz 
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Oj, kumo, kumo, ne swary na na~, 
napyj sia z l).amy horiłki w toj czas. 
Wynadhorodym' my to za jedeń deń, 
szc zośmy stratyly za cily tyżdeń. 

Oj, kurne, kurne, jakże ty błudysz, 
że za jeden deń wsio nadhorodysz; 
bo szczoś przez tyżdeń w domu pryrohyv. 
eediaczy w korszmi nemnohoś propyv. 

Oj, kumo, kumo, wżeś mi ne myła, 
żeś me n e n e ni tak pohańbyła; 
pyj no h6rilku, a ne domawiaj, 
albo jd 1e w łycha t, nas ne zabawiaj. 

Sed 1y kumońku w korszmi z bidoju, 
a ty, mij mużu, chody ze mnoju, 
razemśmo pryjszly, razem pidemo 
i gospodarstwo w domu zacznemo. 

Nasz arendaru, to żeś nam myły, 
diekujem tobi, szczośmo spoczyły. 

Wże pokidajem horiłku pyty, 
idem do domu, budero robyty. 

Treba-b sie z namy porachowaty, 
bo myni treba i broszy daty. 
Lubyły-ste dobru horilku pyty, 
treba-b za niuju dobre platyty. 

i 
Ne turbyjte sia, byśmo zdorowy ! 
Majem6 w domu woły, korowy, 
budem' my mały czem zaplatyty, 
a jak prypyszesz2, to budem' byty. 

Wy w mene ludy duże choroszly 
i ne zadowho daśte mi broszy. 
Jak dam horilku sze lipszu pyty, 
a ne budem' sia wsi try swaryty. 
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Na chrzcinach w karczmie lub w domu: 

* i ~ 
Oj 

' l jak 
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""' e p ~ 
J l J l ~ p p 

ja mo lo da , wzie la mich pszo 

p rl ~ 

d'u 

l p ~ ( .jl 
l rU ~l t) 

p 
tak d'u do kor- s z mg 

Oj, ja moloda, wzieła mich pszona1
, 

jak id 1u, tak id 1u do korszmy sama. 

Pryszlam do korszmy, siłam na ław ku: 
A daj że mi, orendariu, horiwku kwartu! 

Grendar daje i na stiw kłade, 
molodajn molodycy(a), człowik twij jd1e ... 

~ajże win jd 1e, ja sie ne boj 1u, 
a ja swoju horiwoczku Indiom rozdaj 'u. 

A żonoż 
0 
moj 1a, na szczoż ty pyl 1a? 

:\a kuryciu, na kuryciu i na kohut 1a. 

A ty, mużu mij, ne sorom to twij? 
A ty sobi pij, pij na woła j koni'a. 

256 

p 
sa 

l r 
na , 

l r 
ma 

$t F F F F l o l J F F F l " 

; Bargsz 

l! 

[Bargn' 

Ja z kar azmoó -ki jd'u, jak ka czka ply nu, * 2fE r rD!r r r9r !lfE rr IFF Pr 1 
a zamno-ju , mo-lo-do-ju, dutchlo-pci cze-re-do JU 

p p f F Ul f f f l p p t F r l " 
l w cym-ba-loń-ki tnut , tnut, tnut , (i w cym-ba-loń-ki tnul.] 

1 [pszona- prosa] 
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Ja z kar;zmoliki j 1du, 
jak kaczka plynu, 
a za mnoju, molodoju, 
jdut chłopci czeredoju 
i w cymbalońki tnut, tnnt, lnut, 
[i w cymhalońki tnut.] 

Aj ty mużu mij, 
a otworyż mni dwir, 
a jd1e twoja myłeseńka, 
j-a z korszmońki pjaneseńka, 

taj cy rad ty je(st) ji? 
ftaj cy rad ty ji ?] 

Oj, rad i n e rad, 
a ja twij wynohrad; 
a jdit dity z chaty, 
naj sie wyspyt wasze maty, 
to wsio bude w ład, w ład, w lad, 
[to wsio bude w lad.] 

Komary hudiat, 
spatońki ne dajut; 
oj, prykloniuż ja holowońku 
na jaczminnu połowońkut, 
ta czejże ja zasnu, 
[ ... ] 
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Na chrzcinoch 

1i •p •p 
t.. 

Oj , n c 

' 
l p •p 
to h - d!J 

~ ~ !•p p g J l ~F 
' 

i~ łuj , mo- ja m!J la, s1rzo • '"' p l 1P ~ p i! p l r 
bu - desz ża - lo :1'8- I!J, jak 

Oj, ne żałuj, moja myla, szczo ja pju, 
tohdy budesz żałówaty, jak ja wmru. 

Tohdy budesz żałowaty, plakaty, 
jak ja budu na lawonci leżaty. 

1 [polowoTiku- plewy) 

22 - Ru ś Czerwona 

f;)af!ISZ) 

r l (' 
ja pju , 

r l j i l 
ja tumru 
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Oj, w~trui myla1 , oj wetań myła', wstań serce. 
!-tojit tobi w hoło"ońkach mid, wyńce. 

Oj, naj etojit, oj naj Hojit, pyjże ho sama, 
kolyś meni żałowała za żywota. 

~58 

Przy chrzcinach 

A my pryjezły z bożoho domu, 
prywelyśmo hrecznuju kumu, 
dytynu chreszczenu 
z kumamy myłemy pryne!'enu. 

Kuma kumi dajet dytynu, 
kuma każe: Chody, mij synu! 
Małeńkij, krameńkij, 

biłaho łyczka połneńkij. 

Kuma kumu pozdrowlajet, 
baba za stil zapraszaj et; 
wokoło wesoło, 

iety i pyty nebeno. 

( :Stcyj•kie) 

Baba tamże pry kumach stojit, 
choroszyi kwitoczki stroit, 
czastujet, pryjmujet 
i kwitoczkamy darujet. 

Poczynajet wid duchownoho, 
ne mynajet any żadnoho; 
czastujet, pryjmujet 
i kołaczarny darujet. 

Wy kurnowy weseły buwajte, 
besidow sia ny zabawlajte, 
hulajte, spiwajte, 
Preczystuju Di"u '' ~ cJn, alajte. 

Szczob) !!Wojebo mołyła syna, 
jako jeb o maty jedyna: 
za nam:y, ~łuhamy, 
ai Maty Bożaja, bud' z namy! 
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A my pryj~zly z bożoho domu, 
prynesły detynu do domu, 
detyna chre~zczena, 
czerez kumy pryne~ena. 

Babuseńka hosty ~adowyt, 
horiłoczku z flaszkojo •taw:yt, 
czastuje i pryjmaje, 
ochre~zczenoho syna wychwalaje. 

258. Ż. Pauli Pieśni ludu ruskiego ... T. l •. 60 61. 
259. W. z Ole~ka op. cit. "· -17-48. 
1 [powinno być: myły] 
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l'ro,.w, ho~tet'iki, ,ja napyty, 
ta ,.Z<'ZO Boh daw, toje zażyty, 
około, we~olo, 

ji•Ly, pyt} po•poło. 

A t}Jncza~em pryjichały bryki 
i pr)"'ezly babu•etici kwitki. 
Odberaje i ,kJadaje, 
woe po jedny1 na talirku wyj maje. 

Poczynaje wid duchownoho, 
11c m)naje ani żadnoho 
i cza>tuje, pryjmuje, 
kwitoczkami w:;ich daruje. 

Panowe ho,ti! Ta sy pohladajte, 
za kwitki choć po hroszu dajte, 
•mirneńl..o, choroszeńko 1 , 

•zczoby bulo babuseńci weseleńko. 

Babmeńka staJa sy hadaty, 
deb' toj skarb dorohyj scho\1 aly? 

lfadaje, dumaje, 
'zcwb' de •chowała, ne znaje. 

Wesele J2 

\\ okolicy zadniestrzańskiej i wszędzie prawie na Ru»i "ą osoby 
"e w&i, któ1·c zazwyczaj swatostwu, zaręczynom i weselu przywodzą. 
Ten, który dopomaga panu młodemu, bierze tytuł starosty brań
~kiego, swat panny młodej nosi urząd starosty dańskiego. 

Parobek, gd) upatrzy sobie dziewkę na żonę, udajr ,.ię wTaz 
z ojcem do swata, czyli starosty brańskiego; ten z nimi idzie na
tychmiast do domu rodziców, przedstawia parobka i prosi rodziców 
panny, ażeby za niego córkę wydali. Parobek za sobą 3 nie powinien 
nic mówić, a dziewka, dla okazania większej skromności, obraca się 
do pieca i ·w nim grzebie, dając jakoby do poznania, że w gospo
Jarstwie matkę zastępuje, nie ma czasu zajmować się czym innym. 

1 [\V rkp. O. Kolberga i u Ż. Paulego op. cit.: horoszeńko] 
2 Ł. Golębiowski op. cit. s. 123-125, 213-218 za I. L. Czerwińskim op. cit. 

" [o sobie, na swoją korzyść] 
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Rodzice za tą pierwszą prośbą nie zwykli nigdy swej córki ohit:'
cywać, dają tylko tę odpowiedź, że się muszą sami wprzód) z sobą 
naradzić i z córką swoją pomówić, oznaczają inny termin, kiedy na 
nowo do ich domu mają powrócić swat, ojciec i parobek; wtenczas 
albo się ostateczna zyskuje deklaracja, albo rodzice odwołują się 

jeszcze na inny termin. Takowa zwłoka najczęściej przepowiada 
niepomyślny skutek, przeto swat powróciwszy do domu parobka 
przetrząsa wszystkie odpowiedzi rodziców z mocnym rozbiorem 
myśli. Jeżeli znajdzie się nadzieja, odważają się jeszcze po nową iść 

odprawę, jeżeli przewiduje próżne zabiegi. dalsze staranie się ustaje. 

Rodzice, nim przystąpią do deklaracji, wyliczaj<!, ile posagu 
myślą dać po córce, napominają, aby się wcześnie zięć przyszły 

pomiarkował, czyli szczupłość posagu nie osłabi jego przywiązania. 

Młodzieniec zezwolenie swoje potwierdza tym sposobem, że 

zaprasza do siebie na obiad lub na wieczerzę rodziców przyszłej 
żony, tudzież innych krewnych i przyjaciół. Ten obiad lub wieczerza 
staje się czasem prawdziwym [aktem] umowy przedślubnej (rę

kojmią). Parobek i rodzice jego starają się najuprzejmiej zaproszo
nych częstować gości, wódki dodają, ile mogą, a rodzice panny 
młodrj, uradowani, zwiększają posag i dzień ślubu naznaczają. 

Tak więc zamęście córki stanowią rodzice. ~a posag jej matka 
z swego majątku nic nie traci i po śmierci męża dopomina się o całko
wity swój wniosek. 

Syn ożeniony w domu ojca nigdy prawie nie mieszka spokojnie, 
niemal zawsze bowiem synową za obcą uważają i dość twarJo 7. nią 

postępują. Ojciec chcąc się pozbyć syna daje mu bydlęta i do pana 
wyprawia, ażeby mu grunt jaki wydzielił. 

Zięć z rodzicami łatwiej się zgadza, atoli w domu te :ci owdowiałej 
rzadko kiedy się utrzyma. 

W wilią ślubu rodzice panny młodej u siebie dają wieczerzę. 

Najęciem ożywiającej wszysth.o i nieodbici<' tu polrzelmej muzyki 
zatrudniają się ohie strony. 

W gronie po·ważnych mężatek z wielu obrzędami i 'picwkami 
korowaje pieką, to jest chleby z mąki pszennej różnymi wyrabia
niami po wierzchu ozdobione. W końce podługo·wate tych korowajów 
kładną dwa jaja, aby- upieczone- służyły zaślubionym za 
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przysmak i godło po ·wszystkich krajach i w najodleglejszych wiekach 
mnożności przyszłej. 

Już poprzednio w dniu tym panna młoda dolnawszy sobie jedną 
lub dwie przyjaciółki, drużkami zwane, rozpuszczone mając włosy, 

przystojnie lecz skromnie ubrana, od chałupy do chałupy idzie 
i zwiastuje dzień wesela, na które zaprasza w imieniu ojca, matki, 
a jeśli ci nie Ż)ją -starszego brata lub siostry i wszystkich krew
nych, których wymienia i poszczególnia. Nie pomija dworu, kapłana, 
organisty, ekonoma, słowem każdego, czyli to mieszkańca, czy 
przechodnia, zarówno bogatszego jak i najuboższego. Wszędzie 

błogo s ławieństwo odLiera i w podarku [dostaje], co czyja możność 
dozwala, jak u ludu: kilka powisem lnianego lub konopnego włókna, 
sztukę jaką drobiu. u innych pieniądz, ofiarowan) chętnie, przyjęty 

wdzięcznie. 

Ku wieczorowi za nadejściem przyjaciół i gości starosta dański 
rozpoczyna swój urząd gospodarza, zachęca przytomnych do zabawy, 
do tańców, do spełniania kubków. Panna młoda rozdaje gościom 
krótkie ręczniki domowej roboty na kształt chustek, oblubieńcowi 
zaś chustkę sklepową, za którą on wnet w oczach gości pieniądze 

zwraca ile kosztować mogła, lub więcej trochę. 

Przykrywają stół obrusem, bochenek chleba na nim kładą, pan 
młody zatyka w chleb kilka sztuk pieniędzy, matka przykrywa ten 
chleb czystą chustką; przystępuje wtenczas parobek, dziewka, 
1·odzicc obojga stron, krewni i wszyscy przytomni, ręka na rękę po 
wierzchu rzeczonego chleba składają. Kapłan (wszystkie te ręce 

związuje, czyli) otacza stułą, czyta modlitwę z wezwaniem błogosła
wieństwa boskiego. Zaręczynami to gdzieniegdzie zowią, lecz nie
właściwie, ho istotne zaręczyny już poprzedziły, kiedy była zgoda 
przy swactwie; (jest) to przedślubny obrządek, uświęcenie przysz
łego stadła i skojarzenie dla niego wszystkich, a razem tak piękna 
i potrzebna nauka wspólnej zgody i jedności. 

Pan młody przyszłej swej żonie daje rańtuch, którym oua, zostaw
szy mężatką, głowę owija i stroi. Ta mu wywiązuje się darem koszuli 
nowej swego przędzenia i roboty. 

Po wieczerzy i tańcach, nim się goście rozejdą, panna młoda po 
cichu i nieznacznie oblubieńcowi swemu przyszywa do czapki z ziół 
upleciony wianek. Nie powinien on spostrzec tego i z wiankiem tym 
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odchodzi. Lecz gdy poWI·óci do swego domu. matka jego, pierw:;za 
jako])~ na to spoziera, zrywa mu czapkę z glO"\' y, odczepia wianel 
i w piec rzuca. Jak to ·wytłumaczyć? Trudno przyjąć objaśnieniP. 

jakie dają niektórzy, że [matka] obrażona o posądzenie syna swego 
przez oblubienicę o niedołężność, chce pamięć tego zatrzeć i zniszczyć. 

W dzień blubu panna młoda idzie do kilku sąsiadek spraszając je, 

by (przyszły do niej i) dopomogły upleść korony i związać bukiet). 
Wśród ~piewów dwie [korony] plotą: jedną dla przyszłej mężatki. 

drugą dla oblubieńca, tak obszerną, ażeby na opasanie czapki 
wystarczyła. Ten drugi wianek, czyli koronę. odsyła panu młodenn1 
przez trzech parobków na bochenku chleba z asystencją muzyki. 
sama tymczasem zasiada do ślubnego przybrania ~ię. 

Starosta dański pierwszy jej włosy rozczCS)"\ ać zaczyna, czesz<! 
je dalej rodzice i kto tylko jest obecny. Te włosy nie mogą już być 

w warkocz splecione, lecz rozwinięte z tyłu na ramiona spływają. 
Pan młody, jak tylko (w swej chacie) spostrzf'Że, że mu koronny 

niosą wianek, zasiada równie na stołku. Przystępuje (doń) starosta 
brański. głowę mu uczesuje i przybrawszy '' czapkę wiankiem 
opasaną. z muzyką do domu rodziców panny młodej odprowadza. 
~im w próg wstąpi pan młody, matka na środek izby stół wyciąga. 

nakrywa go białym obrusem i bochenek chleba kładzie. Po takim 
prz) gotowaniu panna młoda wraz z matką zastępuje we drzwiach 
[drogę] panu młodemu, on bierze młodą za rękę. drugiej ima się 

ojciec. matka i inni krewni i razem wprowad;~,iwszy się do i7.by, 
w takim szeregu trzykroć stół obchodzą. Matka (nakazuje) obojgu 
młodym usiąść (wspólnie) na ławie i rańtuchl'm związawszy im 
szyjl' ( wspólnie) pocałować się dozwala. Po ro7.wiązaniu rańtucha 

muzyka daje znak, ażeby się na ślub do cerkwi udali. 

Za powrotem od ślubu wybiega matka z ożogil'm, mając głowę 

nakrytą kożuchem wywróconym (włosami) do góry, wynosi bochen 
cały i częstuje kieliszkiem wódki zięcia swojego, który wypiwszy 
cokolwiek rzuca za siebie kieliszek i resztę napoju (na znak zapewne), 
iż wyrzeka się pijaństwa i chce być odtąd statecznym c;~,łowiekicm. 
Matka potem oboje młodych szczodrze (obsiewa) obsypuje ziarnami 
owsa. Kożuch wywrócony życzenir obfitości snać oznacza, aby im 
się pleniły zboża (owsy) tak gęste. jak włos w kożuchu. Potrząsanie 

ow:;cm, ziarnem, którego tam właściwa ojczyzna, któn' w zadnies-
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trzańskiej okolicy więcej nad żyto na chleb (jest) cenione, a może 
w wie1u miejscach ojczyzny naszej pierwszym było ziemiopłodem, 

wyobraża zapewne to pragnienit>, ażeby im nigdy nie zabrakło 

urodzajów ziemskich, ażeby ich mieli zawsze pod dostatkiem. 
Po obiedzie, ku wieczorowi, przenosi się weselna uczta w dom 

rodzicó11 pana młodego. Chociażby najbliżej było, zajeżdża wóz 
jeden albo i dwa i na nie z okazałością i wystawą kładzie się posag 
(wiano ) , to jest d-wie poduszki, skrzynię z bielizną i sukniami 
i wszelkie sprzęty, jakie tylko córka od rodziców ma sobie dane. Za 
wozami rusza z muzyką całe towarzystwo1, wyjąwszy rodziców panny 
młodej. którzy zostają w domu, żeby się nie zdawali gonić za córką 
(rzucającą ich dla męża) i dla zachowania swej powagi, nazajutrz 
bowif'm zięć sam przychodzi i najuniżeniej do siebie zaprasza. 
Je żeli córka na inną wieś idzie za mąż, pan młody wozów dostarcza 
dla przyjaciół swoich. W takim razie i ten jeszcze zachowują obyczaj, 
że rodzice do ślulm w środek włosów panny młodej zawiązywać 

zwykli ząbek czosnku, jak bowiem czosnek wszelką zarazę odpędza, 

tak wszelkie złe od niej odchodzić będzie wiecznie, a to tym bardziej, 
że rodzice nie będą patrzeć na nią z bliska. 

Przybywszy z towarzystwem (swym) do mieszkania rodziców 
męża. oblubienica podobneż od mężowskiej matki odbiera powitanie; 
obojga znowu (obsiewa) potrząsa (ona) owsem. Rodzice zaś 

obustronni dają sobie wzajemne upominki: matka panny młodej 
ojcu młodego koszulę, matka nowożeńca matce panny młodf'j 

ofiaruje rańtuch. 
Następują potem zabawy, śpiewy, tańce, powiastki, żarciki 

z państwa młodych coraz wolniejsze, swywolne i lubieżne. Sposóh 
tłumaczenia się ich językiem natury; ani czują, że inaczej wycho
wanych osób wstyd i skromność razić może; takich wreszcie między 
ich społeczeństwem nie ma. 

Uprowadzają na koniec pannę młodą do łożnicy, w niej pan młody 
rozrywa przysposobioną sztukę drobiu, żonę swą karmi, która 
potem. na znak uległości zapewne, oblubieńcowi swemu zdejmuje 
huty2• Gdy zdjęła prawy, ukryty w nim pieniądz mąż jej oddaje; 

1 [U. L. Gol~biowskiego op. cit.: społeczeństwo] 
2 l w Litwie, aż do Jagiełły, snać pomiędzy znaczniejszymi nawet był ten 

obyczaj zdejmowania przez pann~ młodą obuwia. Tam również za czasów bałwo-
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w czasie zdejmowania buta z lewej nogi- zatkniętym zań batogiem 
lekko uderza. Tymczasem towarzystwo bawi się, nie ustają hulki 
i śpiewki. U najuboższych nawet. gdy wszystko pomyślnie się 

powiodło, dzień jeden przynajmniej jeszcze zabawom poświęcony, 
u majętniejszych- tydzień cały zabiera wesele; częstują państwa 

młodych i gości na przemiany to swatowie, to swachy, odwiedzają 
dwór, tam przyjęci i uraczeni i karczmy nie mijają, w niej się również 

weselą. 

Wesele IJl 

Piekąc korowaj (śpiewają): 
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Stupy, Boże, do nas, 
teper u nas harazd; 
taj ty, Bożaja Maty, 
chody nam pomahaty, 
korowaj ubyraty. 
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:\fowyła, howoryła jaraja pszenyci: 
Nepodoba moja u stozi stojaty, 
oj, podoba moja u korowaja rozra~taty. 

:tLry j~l.. e 

chwalstwa, mow1 Kojałowicz (Kr6tkie opisanie slarOŻ)InOŚci rosyjsicich prz! • 
Gabriela Uspeńskiego, tłumaczenia Hlebowicza, 1822 roku), przyniesioną do 
łóżka przepiórką upieczoną mąż karmił żonę; w Rosji zamiast przepiórki dają 
kurę Ł.G. 

1 Podług Ż. Paulcgo [Pieśni lud1t ruskiego w Galicji, T. l Lwów 1839 s. 63- G6, 
104-115. Wypisane pieśni i komentarze Kolberg uzupełnił własnymi obserwacja
mi terenowymi; częściowo zmienił kolejność pieśni podaną przez Ż. Paulego]. 
Ż. Pauli (op. cit. s. 66) mówi, że: Pieśni weselne w ~tryj~kim obwodzie, ładkaniami 
zwane (ladkaty- weselne pieśni śpiewać), równic jak i sam obrzęd weselny, 
sięgają odległej starożytności. Widać z nich wszędzie przepych, jaki dawni<"j 
przy tej uroczystości panował. Z czasem zmienił się także i stan ruskich wieśnia
ków, a ślady przepychu pozo,tały tylko jeszcze w pieśniach i dlatego też powtarza 
lud przysłowie: "Nie wsio prawda, szczo na wesilu śpiwajut". Sieroty mają przy 
weselu osobne pieśni. 
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'fow')·la, ho w Or) la czerwona kalyna: 
• "epodoba moja u hui tojaty, 
ale podoba mojn u korowaja •nyjaty1• 
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Po ~toin korowaj hrnjl', 
a wse w piec znzyrajc 
uu •zczu ływoj!' mi cc: 
Hdd by my ni lut •i ·IV. 
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Pidyt wy, hratońki, ~o-nońk.i ta utnit', 
aby nasz korowaj kra no ~ia wpik, 
aby na•z korowaj kra•en buw, 
aby na~z mołodeńki •ławt'n buw. 

adzając na posag pannę młodą: 

1 [ ~nyjaty - bły•zczPć) 

: (za m. natlC:at) 
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Sijała diwczynu dolu 
stojaczy nad wodoju : 
Płyny dole z wodoju, 
ja poplynu z toboju; 
tam my sy pocznemo, 
taj ły,:ci napy,zcr1o, 
do mamy pi,złemo, 
najże mama znaj!', 
o,zczo mene malu daje, 
ne nauczy'"zy menc 
w•iakoji roboty, 
naul'zyt• mcne lude, 
tohdy marni żyl burli'. 

265 

lloro1iko krt'minnajc, 
czom' . i ne łupajc z? 
Oj, diwcz) no mołodeńka, 
kamiń erce majc,.z. 
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Po hori si fijaloczki rozwyły, 
wsi u horu kremennuju pokryły; 
Szla po nej' diwczynońka z borże1lka 
ta sadyła wasyłeczok 1 z nyżeńka. 
Oj, chodyż ty, mij myłeńki, za mnoju, 
bo ja maju poradoczku z to boju. 

] eżeli panna młoda jest sierotą: 
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Hanusewa matinoczka pered Bobom -toj it, 
na ochrest ruki derżyt, Boha >i pros) t : 

Spusty mene, Boże, nad selo chmnrou, 
a w seło dribnym dożdżem, 
jasnym sońccm-o końcem, 

najże ja si podywiu, 
czy krasno ditia ubrano ? 
Ubrano jak paniatko, 
posadżene kaj serotytko. 

Przy rozplaLmiu kosy panny młodej: 

267 

W oda łużeńki zabrała 

i kamini dribneńke, 
łysz jednoho kamini ny brała, 
szo diwczyna na nym stojała, 
rusu kosu czesała : 
Ne pady, koso, na kamiń, 
oj, pady, koso, u ziłnyczok, 

bo na kamcni zsiczesz si1, 

a u zilnyczku pryjmesz si. 

268 

Prosyla diwczy no ńka 

swojiho braticzka3 : 

Bratczykuż mij lubyj, 

1 wasylec::ok - bławatek 

[zsiczesz s i -zmarniejesz] 
3 [powinno być: bratczika] 
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sidłaj konycze1l.ka, 
jid u czyste pole 
po stado woronoje; 
zażenyż bo jeho 
do zilnyka moho, 
naj zili wypase,• 
na kopytach wynese. 

Koni moji woronyji, 
wytopczyt' zili moje! 
Naj si po myni ny zistaje, 
drużeczkam na radosty, 
mamuneńci na żalosty ! 
Bo szczo mamuneńka wyjcie, 
a wse u horod hlane : 
A de toto dityticzko, 
szczo sadyło ziliczko. 
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llc ty kałyno ro•la, 
szczo; taka krasna: 
tonka. Wt'Soka, 
ly,tom •zćroka? 

U luz i pry k) myci, 
pry 'tudennoj' wodyci, 
wid witru hujneńkoho, 
wid soncia jasneńkoho. 

Deś diwczyno rosła, 
szczoś taka krasna ? 
U tata w chołodoczku, 
pry sołodkim medoczku'. 

Jadąc do ~l uhu { w niedzielę): 
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U nedilu rano 
more si rozihrało ; 
diwczynu potopała~, 
swoho witca żydała : 
Tatuneńku cnij lubyj. 
ne daj my utonuty, 

1 Po upl~ccnin '' ianków (w Stanisławowskiem) panna młoda zdejmuje cz.1pkt: 
panu młodemu i z.:tłJa<la wieniec, trzymając czapki,' póty, póki jej tenże nazad 
nie wykupi. Toż •amo <'zynią i drużki drużbom. Ż. P. 

' (potopala zacz\'ła tonąć] 
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z tym dunajom poplyuuty ! 
"Dytyńko moja luba, 
ja d' wodi ne śmiju 
i plawaty ne wmiju". 

U nedilu rano 
morc .. ; rozihrało ; 
diwczyna potopala, 
swojej' matery żydala : 
Mamoż moja luba, 
ne daj my utonuty, 
z tym dunajom poplynnty! 
.,Dytyno moja luba, 
ja d' wodi ne śmiju 
i plawaty ne wmiju". 

U nedilu rano 
more s i rozihralo; 
diwczyna potopala, 
swoho myloho żydala : 
Oj, mylyj że mij, lubyj, 
ne daj my utonuty, 
z tym dunajom poplynuty! 
"Diwczynońko moja luba, 
ja do wody śmiju 
i plawaty wmiju; 
de czowen i wesełce, 
chody siuda, moje serce". 

271 

Starostońki, holubońki, 

zcjdyte ~i do kuponki ! 
Samy sia pohodite, 
a nas tu ne znobite'; 
sami sia pociulujte, 
a nas tu poszynujte. 

272 

Oj ty, nasz myły swalu, 
prochaj że ty nam chat u; 

taj teBowe stily, 
by bojary siły. 

nie martwcie, nic gniewaj<'ic] 



265 

<Po powrocie od ślubu ) jak za stół pozasiadają: 

Podczas uczty: 

273 

Hnut si lawy, hnut ,j, 

pid szaty dorohymy, 
pid swaty molodymy; 
szcze one ne tak uhnut, 
jak si horiwki napjut. 

Stenut1 stiny, stenut, 

jak hojary obsily, 
szcze ony ne tak stenut, 
jak si horiwki napjut. 

274 

Oj, na dwori plutka, 
tohdy nam dobre tutka; 
lysz nam jeno hydno 2 , 

szczo swatońka ne wydno. 

275 

Doroha totn juszka, Z perciamy, szafranamy, 
z dorohymy pryprawamy 
wody s i spolonyły; 
krnmari za to pyły. 

za talara petruszka, 
za czerwonoho percia, 
aby prystała do sercia. 

1 [stermt 't~kają) 

2 [hydno - przyhoJ 

lszła baba po perce, 
zdyhaw jeju starce, 
ta pryper ju do dwerec, 
ta wytris z neji perec. 
Oj, pidy dide, pidy3, 
ne szukaj sobi bidy. 

276 

Wsiu nicz swacha ne 'pała, 
na kaszu proso spychała, 

3 [W rkp. O. KolbPrga : ,[id~ l 



Przy skuplenitt3
: 

266 

to w horu, to w dolynu, 
a w samu seredynu. 
Derży sia dide pupa, 
by tia ne wbyla stupa. 

277 

Tłusta kapusta, tłusta, 
bo je w ni zwiryna: 
tłustaja solonyna, 
po lisi bujała, 
sama si zhotuwała. 

278 

Zażuryly si wolowy 
w woliwnyczka1 stojaczy. 
~e żuryte si, wołowy, 
my was wsi ne zjimo, 
lysz rohy i nohy łyszymo. 

279 

Kuroczka ribuszeczka 2 

wczeraj si w smitiu brała, 
a nyni sia spekła; 
najże ona ne kwocze, 
bo nam se jeji chocze. 

280 

Skoczy drużbońko, >koczy, 
po czerwonemu meczy', 
ne żałuj że ho daty, 
budesz winoczok maty. 

Oj, woliw że ja cipom bity, 
niż mawże ja w drużby i ty. 

1 [w twlitmyczka- przy oborze) 
- [ribus:::ec::ka- pstra) 
3 )Po uczcie idą bojarzy tańczyć, a drużki siedzą jeszeze za <tołem. Wtedy 

każdy bojar chcący wziąć drużkę (swachę, swaneńkę) do tańca , mn"i dać jej 
nieco pieniędzy; nazywa się to skupieniem.( Z. P. 

• [meczy- rzucaj] 
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T a cląc ( w poniedziałek) po panią młodą: 

' [11a zmcrktt 

281 

Ny zajdyż misiczeńku za chmaru, 
prywedemo mołodeńku na sławu. 
Oj, na dwori soneńko sidaje, 
oj, mołodeńki konyka sidłaje; 
a jeho tatuneńko pytaje, 
na szczoż win konyczeńka sidłaj e? 

Oj, uwydysz, tatuneńku, na zmerku', 
jaku ja tobi newistoczku prywedu. 

28~ 

Prosyła Hanuseńka 

swoho tatuneńka: 
Tatuneczku mij lubyj, 
zapy:raj worotcńka, 
n e pusty I waseńka. 

Detynońko moja luba, 
jak ho nc puskaty, 
koły win si prosyt, 
koły win si stcłyt 
chmelem kolo dworu, 
berwinkom koło stc.lu, 
•okolom za stołom. 

283 

Komora pidchylena, 
postiłka zastelena; 
moja myleńka spała, 

tam ruzi procwytala. 

\\ yjdeż ty mołodeńka z komory, 
la pokaży łyczeńka rodowe. 

\ chot ja w noczy chodyla; 
kra,nu ja cnotońku nosyła, 

nosyla ja cnotońku u lyczeńku, 
a szczyru prawdońku w serdeńku. 

o zmierzchu] 
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284 

Dobryj weczer, susidońk:u! My do was, 
zalitilo nm•ze ptasze meży was. 
i'asze buło ptaszyczko znacznoje, 
na nym buło piroczko złotoje. 
Wy sobi ptaszeczku derżyte, 
łysz nam piroczko wernite. 

285 

U naszoho swata 
pid wasyljakom chata, 
horich pid stinoju 
na wikno si nachylaje, 
po słowu promowlaje: 
Hdeś je tu nasza myła, 
szczo z warny howoryła. 

Przy obdarowaniu (przez kniahynię>: 

Przy czepinach: 

286 

Balec1 matińk:o, balec, 
na sim mir taj na palec ; 
szczo bude zawywaty, 
to bude spomynaty : 
to newi~zczeczka dała, 

bodaj szczaści mała. 

287 

Zdradływyj ponediłku, 

toś zdradyu naszu diwkn! 
Wczoraj buła u winoczku, 
a nyni uże u ruboczku. 

Ne zawywajte wy jeji, 
bo ne ma niczo w neji, 
ona pasła teliata, 
ta wyrwały chłopiata. 

l (balec- długa chusta, zawój na głowę] 
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Wesele III 

Lubsza 

W sohotę rano lJarwinek przyno:;zą do chaty (wianec płetut): 

288 

ł' e J J 
Ja wne s!i nam ma ty. 

$' btf FO 1 ; iJ 1 R ~ 
~!l nam ma ty, szczo-śmo 

,. b CJ l J! p p l p F3 l 
U!8 ty , szczo- śmo da - li s c ho 

\:Ja wnesy nam maty:\, 
\ :szczośmo dali schowa ty: l, 

\ :T\:ry.zczyczyj' ban.-inoczok:\, 
\ ::\farlysyńci na wiu ocz ok:\· 

e 
Błahosłowy Boże 

i Bożaja Maty 
naszomu dyti eto1iku 
winoczok ij składaty. 

Wyj si w'inońko Wadko, 
jak czerwonoje jabk<>. 

pidem z tobou mei:y luJ), 
u la~ ze slawońka budy . 

. ' wachy. jak id<! do koro..,~ aj a: 

i• wne-

Jj l l J 
da łt s c ho -

J. l J ' !l 
u; a t )l , 

288. [W rkp. między t. 10 a 11 znajdują się 3 takty objęte lukiem, w których 
powtbnony jest materiał dźwiękowy t. 8- 10; nad nimi uwaga Kolberga: "bi" 
niekircly". Takty te, jako zbtdne, opu-<zczono w edycji. Mogą one wy'ttpować 
tylko w niektóryl'h zwrotkach z poszerzonym tt"k>tem.] 

1 hr_y .<:c~.\ czyj 

23 - Ru ś Czerwona 



W sobotę: 
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289 

I:Oj, znaju ja, znaju:l, 
szczo w naszym korowaju: 
:IZ symi mlyniu muk'a:l, 
z tr~ch dunnjiu woda. 
Jajci z Pidhajci.,.., 
bibki1 z Wybraniuki, 
napyjmo sie horiiiki. 
:!Nade dwerrni kwitka:!, 
a zn stolom diwka. 
:IZolotom obs'epana:l, 
barwinkom obt1ekano. 

~90 

4' e i l! ~ 1 i m : łJJh 1 m , 1 ~ J2J fj 1 

la •u li s1 ker n'u czeń ka, •a 

$1 r P lita w 1 ~ ~ p p 1 p 1) dl. 
ker n')l - czeń-ka, ku-pa -la 1ie za tu łell 

1 bibki- bobki, korzeń 

I:Io w li i kern l yczeńka:l, 

kupała !'ie zaz'ułeńkn. 

Pryletila druhajo g' nij: 
kupnjm~ my sic j~bi, 
my zaz ' nleńkie 5obi. 

u u 
l :la w nowij komorońci: 1. 
ubernln sic 1\Inry,eńka. 

Pry~zła ~o neji d~życzka : 
uberajmo my •ie jobi, 
my drużynońki sobi. 

•uli !ł 

l t li 
ka . 
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W nedile do ślubu od 'łubu: 

291 

~fel. nr 288 

Oj, bryzouli !Juczy 
!\fary.ijci wo ruci 
do wincz 1anin.ka iduczy. 

l :Raduj .i<'. m 1 atinońko:l, 

uzie,1 ditia wincz 1 anieńko. 

/ :Todym •ie r 1 adowała:l, 

kole ho m hod~wala. 

I:Teper ~ie ne r'aduju:l, 
bo uże ho ne hoduju. 

l :Do ~łubu i demo: 1. 
molodu ''ezt'mo. 

W ncdilu wieczór u niej : 

292 

J 

l ~ .. ~ " 
j l§ r r l f? p 

Zna 
t 

Me l 
!lń ku rp T !l po po 

~ - J 
~ l p 
-k teń ku 

te ba-teń ka ne me je, szczo ne webo- dte je, 

4 glpiJ6J lpgPI~lÓIJ. 
szczo n e we ze- zcz'e- je do no-wo ji śwl 

Znaty ::\Iar'pyńku po po 1 ażeńku, 
że bateńka ne maje, 

rloń 

~zczo ne wchodżeje, 
do nowoji 'witlońki. 

l. zez o ne "cze~zcz eJ e 

1 [u:iu- już je t] 
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~Jel. nr :!').! 

w f! i .. 
Oj, kazane• my, Uy~Y'' ly•tllri!.:n. 
że ne budesz padaty, 
ja t~per padesz, zeml),ńku kryje-.=, 

• tuhn zymońku czujesz. 

Oj, kazawes my ja, mij hateriku, 
•zczo mne ne dasz wid sebe. 
ja teper dajesz, taj sam nc znaj.:-~. 
szczo za dołeńkn hude. 

Toto te dnju, szo w domu maju, 
doleńki te ne iihndaju, 
woly z wohory, skryniu z komf)ry. 
doleriku te nc uhadaju. 

Jak idą z korowajem od młodego do młotl ej w nit>tił:it"łę wit•t · ~ór: 

1 lub: panienońki~ 

291 

life!. nr 288 

l :Misiciu, roże1lku: l 
:lswit) nam dorożeńku: !. 

!:żeby my ne zblurłyly:l. 

l :korowaju ne zhubyły: l. 

a dwori hubny hrajut, 
do •inyj• zuurajut, 
ja z sinyj do chatr, 
Żt'by maly de >id'aty. 

Di"ońkie halońkił' 1 , 

stupit nam sił' z ławorikie, 
my z dnlekoji doroiynli, 
to na• bole t noż~riki. 

l: wuneńkie popadyńkie :1 . 
prosityi nas kra•neńko, 
stupym sic wam borzeril11'. 

2 bor;~tiko - bardzo, [za m.: prfdko) 
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W p onit>d;.iałt•k. jak do dr użki idą (o ( lpro w adzają ją) na druż[ecz
kowe]: 

4~ e~, e p 
Je 5~-cn n e 

' #~ p ~ 
je - b1Czt na 

4 ~ p p 
je - szu e !18 

295 

~ 

J. l ; f1 p~ l ~ r l l 
p 

ka l 
5; c w u -loń n e me te 

l> 
( ~ (.\ 

9 
~ ~ }l l p " l l l p 

g 
ue 

• 
P"s 

! Ze 

l 
t'e w u - loń ka n e me 

[!,] t:"' 

J! l p p9 l f· tl J iil 

dru - te czka n e we - d l" 

l :Jeszcze nasz~ w'ułońka ne met1ena: l, 
jeszcze nasze drużeczka ne wedena • 

• l :T reba naszu wu)ońku promes ty: 1 • 
• treba naszu drużeczku widwesty. 

296 

l l 
na. 

(.\ 

p 
na, 

(.\ 

p 
na , 

i 11 

Pn!J ll' t<tlu [Lubsza] 

~ 00 ~ r carLJJJ l ID'r· r l cmrr 1 
Wesele IV1 

l\lłody ( kni e ź ), gdy s ię chce żenić, idzie do starszego żonatego 
gospodarza i prosi go na starostę. Starosta razem z nim, z piwem 
albo wódką (z fla s zką nie ubraną w nic) idzie w którykolwiek bądź 
dzień do chaty młodej dziewki (kniehyeni) około godziny dziesiątej
jedenastej wieczorem i wchodząc razem z knieziem mówi: "Nech 
hede pochwalony Jezus Chrystus, dobry weczor". Po odpowiedzi: 
" Na wieki wieków amin", pytają go nawzajem, po co przyszedł. 

1 [Zapisy terenowe O. Kolberga, e parządzone na kilku odrębnych kartach rkp. 
Ponieważ nie E tanowią one zwartego opisu weeela, material uporządkowano 
wedlug wynika ją ce j z tekEtu logicznej kolejno§ci element6w obrzędu.) 
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On wówczas prosi o rękę ich dziewki dla tego a tego parobka. Gdy 

się na to zgodzą, sadzają go na ławie razem z młodym. Starosta 
wtenczas pije do ojca dziewki: "Daj Boże zdrowie", ojciec do matki, 
matka do przyszłego zięcia, a zięć do swojej narzeczonej, narzeczona 
zaś do kogoś jeszcze w izbie (je;Ii jest) lub do starosty. Jeśli młod) 

nie zostanie przyjęty, wówczas starosta z nim i z napitkiem od
chodzą i idą do drugiej chałupy próbować szczęścia. Gdy przyjęty, 
matka stawia na stół przekąskę: chleb, ser, masło, pirogi, kaszę 
lub co innego, nawet i z mięsa. Wtenczas umawiają się, kiedy wesele. 
:Nazajutrz dają na zapowiedzi; idą wtedy młody z młodą oraz ich 
rodzice i starosta do księdza. Umawiają się o wiano przy staroście. 

Przed weselem w czwartek wieczorem knieź sprasza sobie ludzi 
na usługę, tj. cztery albo pięć gospodyń (swaszki), aby go odprowa
dziły do ślubu, oraz starostę i drużbę (kawalera). 

W sobotę rano sprasza on muzykę, aby na wieczór hyła gotowa; 
godzi ją za 3 reń., chleb, kurę. Tego dnia jest kolacja u jego rodziców 
(którą jedzą swaszki, starosta i drużha). Po kolacji drużba z młodym 
wychodzą przed chałupę i proszą sobie na bojarów chłopców, 

wybierając tych, którzy się zejdą do chałupy, albo przed chałupą 
bawią się przy muzyce przybyłej według zaproszenia. Bojarów tych 
jest trzech: chorąży, marszałek i podczaszy, nadto dw6ch drużbów. 
Każdy z nich wie, co do niego należy. Cho r ąży bierze chusteczkę na 
kij, czyli paliczkę, niby chorągiew; podczaszy bierze bodlak v. bodiak 

(krzaczek ostu) i nim wszystkich kole dla zabawy; marszałek zaś 

ma dzwonek, także na kiju, którym dzwoni zwołując czy to na 
obiad, czy na inną ceremonię. Bojary wchodząc do chałupy witają 

się i dostają poczesne, jak i inni goście. Potem tańczą przez całą noc. 
Jedzą na kolację barszcz, kapustę, kaszę z rosołem, mięso, pirogi itd. 

Podtenczas w sobotę rano ojciec młodej idzie prosić muzykę 

(drugiego skrzypka) do siebie i godzi go tak samo, jak tamtego 
skrzypka młody. Matka zaś sprasza i godzi kucharkę. 

Do wesela piecze kucharka w sobotę rano korowaj duży (przeszło 

na łokieć lub półtora łokcia średnicy i pół łokcia gruby) oraz kilka 
mniejszych (wielkości hochenków chleba). Wszystkie korowaje są 

z pszennej mąki. Piekąc je śpiewają pieśni. Koro\\aj ma naokoło 
z wierzchu z ciasta ·wyrobione szyszki, ptaszki i figlasy różne, zresztą 

jest on gładki, nie przyczepiają na nim (jak gdzi<> inrlziej) ani kaliny, 
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ani różdżki, ani kwiatów czy zida. Stoi w komoru·, lecz jedzą go 
dopiero po obiedzie i po wywodzie w poniedziałek. :\lałych korowa
jów jest ok. 20 sztuk, zwą się one korowajczykami. 

U młodego w sobotę rano także pieką korowaj, równie wielki, 

tyleż korowajczyków. 
Przy korowaj u: 

t) . 
l F ' l p 

&1 - la - wa mu - ku sie ja - la, 

t " ~ ""§ ijlFJPP IPP(JIPEfiPPiJipF 
hi- la-wa mu-ku ale - Ja-la, czar-ola- wa roz-cz11· 

t® f?lifP iflp r 1f&?!g-P g1 
- ole - ła, g e - lo- w a - la 

l S F l ~p {2? l p 
mi - ae - ła , Wll • 10 - ka 

1==1 t:\ r 1 F 
w pite sa dte- ła, a ru:nnlo- na u - hne - ly - ła. 

Na tęż nutę: 

j:Bilawa muku sićjała:l, 
czarni~wa rozczynieła, 

gelowata1 mi-cła, 

wysoka w piec sadżeła, 
• a runmiana zahnetyla. 

298 

j:Nasz drużba koro"aj kraje:!, 
zolotyj nożyk maje; 
szczo w żmeniu\ to w kie,zeniu, 
swaneńkam na weczeru. 

297. [Po zakończeniu melodii zanotował Kolberg dodatkowo następujący 

wariant frazy: 

\\ t. 17 brak jednej nuty, którą autor przypuszczalnie zagubił wtłaczając ametrycz• 

ną melodię w metryczny układ 3/8.] 
1 gelowala - gruba 
2 u ;;;mcniu - w garść 
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A młoda idzie sama prosiC dwie towarzyszki na drużki, hy jej 
służyły, o co prosi ich matki; gdy te na prośbę córek pozwolą in~ 

tego, zabiera je młoda z sobą do swojego domu weselnego. -\. gdy 
dziewczęta. proszone także (w większej liczbie), aby jej wił} wianek, 
poschodzą :::-ię i wiją go, ona tymczasem idzie z drużką do spnwiedzi 

(około dzie~iątej 1·ano). 
Gdy wróci do domu "<·sdnego, dziewczęta Lam jej wianek wiją 

wyprawiają ją; ona się l..łania ojcu i matce. 

Jak uplotą wianek, starosta- błogosławiąc- rozplata rękami 

jej kosę; po nim czynią to eamo ojciec i matka i zaczesują grzebie
niem rozpmzczone włosy. Matka (lub starosta) zakłada wianek. 

Gdy rozplatają kosę, a ·wieniec wiją i kładą u niej: 

299 

'§ p 
Pid bo - rom c1e - re - ue6 - ke, [pi d bo - rom 

' 
p r 
cze - re 

IPfliPP@Ir 
ueń - ka], pi d n e ju 

!:Pid borom czereszeńka:!, 
pid neju Hanuseńka. 

l :Kosu rósu czesała: l• 
ta na dunajec spuskala. 

Ha- nu 

l : Plyń kosońklo z wodoju: l, 
a ja zaraz za toboju. 

Tam !'tanem, widpicznemo, 
dribne lysty napyszemo, 
do bateńka wideszlemo. 

Naj bateuko znaje, 
za koho mne daje. 
Cy za bory wysoki, 
cy za more hlebokie. 

- seń - h. 

11 
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300 

~·e f~ Q l rar l @p p l ł,fJ l p p fJ l 
Toro- b l da - ju, szczo w do- mu ma- ju: skr!J-niu z ko-

~· J r 1 p p P 1 eJ 1 p ; P 1 p g (J. l l* 1 
- mo-r!J , wo - ł y zo - bo- r!J, do-1~ rg ne whe- da - ju. 

To tobi daju, 

!;ZCZO w domu maju: 

skr~niu z komory, 

wołY z obory, 
l • . 

do ł y ty ne whadaJU. 

301 

$~ ~ P FIP f? f?fr&tmP 1 P ~ f' 1 
:\e da Ie ka do - ro ha ne d& Ie -

$ P . r 1 ił r 1 s dJ 1 P ~ P 1 r· 1 r ' n 
- ka do ro - ha wid sro la de po ro ha. 

~edałeka doroha, 

nedał e ka doroha 

wid stola do poroha. 

302 

~~p n p 1n $p 1r' r ~~r· 
Ze - łe - na ru - Coli - ka toii - 111 cwlt , 

' p m p l p r l t rlmiPfr l e p p l 
ne pi - du za mu t , pi - du ~ swit, za - kle - nu 

$ f! i ~ 1 t;t r 1 r 1 P P? ~ 1 P P P 1 
FIU - boń - ku na ple - czp, ne - ji - d~n za mno- ju 



' p r l F 
za - ple c ze: 

' r ' l ~ 
- CI 
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"l l p 
CIF 

p l p F 
za - pla - czul szew- ci 

GI ~ l p r l ny 
wsi ba - rg - ski mo 

Zelena rutońka, żoiity cwit, 
ne pidu za muż, pidu w swit, 
zakienu szubońku na pieczy, 
ue jiden za mnoju zapłacze; 
zapłaczut szewci i krawci 
i w•i baryski1 mołodci. 

303 

,. t J l J f J l r EJ 
Zie lo -

,. ) ) J 
nie pój - d~ 

na ru tka, iól I!J 

J J -l 
..._. 

J -
J F ! c a, pój -za wdow 

Zielona rutka, żółty kwiat, 
nie pójdę za wdowca, pójdę w świat. 

Bo wdowiec będzie wymawiał: 

lepszą ja tamtę żonę miał. 

A dzieci będą mowili : 
lepszą my tamtą matkę mieli. 

Jak we wianek ubierają: 

-
Deż ty , Ma - rg - s!!J, (deż !!J], 

) 

l ~ r 
i kraw-

l r p li 
!od - ci. 

j 
kwial , 

J ~ 
w świat. 

deż I!J , Ma-

303. [Takt trzeci zrekonstruowano rytmicznie na podstawie tekstu; w rkp. 
jest w tym takcie zapi:; odnoszący się tylko do drugiej zwr. 

304. [W rkp. t. 11- 13 niewypełnione.] 
1 [baryski - miejscowi, z Barysza] 
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> 

rlll~ p Pl~ F 
ry - siu, [det ty], szoś ta - ka bar-dzo 

'~p p p, p F l f F -
IPPPIP F lr p 11 

Wba-teń-k8 webo-lo - do - czku, na so-lo- dkl m me - do - czku 

l :Deż ty, Marysiu, [deż ty]: j, 
szoś taka bardzo krasna? 
W bateńka w chołodoczku, 
na solodkim medoczku. 

1\"a tę nutę przy wieńcu, gdy ubierają: 

' R p p p 
Na SIO - lec ., p ~ =a ~ 

na - la - h !l 

' 
-p p ~ p = za-cze- 51 - l !l 

305 

j:Stojala Marysia pid chliwcem:j, 
czesała klosońku hrebeńcem. 

Bud' że my koseńka hladeńka, 

zakim ty1 u swoho bateńka. 

306 

(:'\, 

~(P l p ~ ~ l p 
Ma- 'li - na sto 

l rm 
lec, 

·~ 
c fi 

...-.... 
p l p l ~ ~ p 

szczb- to - czku, bry - b l - nec. 
J -

~ l p ru p l F 
ko s oń - ki pi d 

Na stolec Mąrysiu, na stolec, 
nałahit szczytoczku, hrybinec, 
zaczesaty kosońki pid winec. 

w i 

l r 

l F 
ner 

"t 

' 
' li 

306. [W rkp . z;unwst t. 5-8 jest znak repetycji w t. 4. Takty 1- 4 .oawierają 
zapi~ wariantow~ ')korzystany w t. 5- 8.] 

1 [:::akim ty - zacr.em, tak długo pókiś ty] 
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Na tęż nutę, jak młoda id."ie prosić po wsi (po ruzpleceniu kosy) : 

307 

Oj, perszy raz Marysiu, perszy raz, 
pokłony sia bateńkowi ze sto raz; 
ne rik, ne dwa bateńko hodowaw, 
nim sie twoich pokloneńkiw doczeka'''· 

Za1·az potem młoda idzie na sioło spraszać ludzi. Idzie na wieś 
(koło czwartej), obchodzi wieś i wstępuje do każdej chałupy po 
błogosławieństwo. Ponieważ zaś wieś (czy miasterzko) Barysz jest 
bardzo rozległe i ma do 500 domów, więc zaprosiny o dziewczęta 
do ·wicia wieńca oraz i prośba o błogosławieństwo starszych trwają 
dosyć długo. Toteż już w piątek je rozpoczynają. 

W sobotę wieczór po odbyciu zaprosin młoda z drużkami przy
chodzi do swojej chałupy i ze swoimi ludźmi je kolację (koło dzie
siątej wieczór). Muzyka już gra. Dziewczęta tańczą. 

Po kolacji przychodzi młody (knieź) do niej na zaręczyny v. za

ruczyny. Towarzyszą mu jego ojciec, matka, starosta i drużba. 

Gdy wejdą do chałupy, witają się. Wówczas drużba przyprowadza 
kniahinię i oboje, tj. kniazia i kniahinię sadzają naprzeciw siebie 
do stołu. Starosta podchodzi i gdy młodzi powstali, wiąże im ręce 
przez stół (każde daje swoją prawą rękę), o co jednak proszą po 
trzykroć: "Czy wszyscy zezwalają" i otrzymują trzykrotną odpo
wiedź: "Pozwalamy". Gdy tak trzymają ręce, kładzie na nie starosta 
swoją dłoń, a po nim wszyscy z rodziny obecni w chacie, tj. ojciec, 
matka, brat, siostra itd. kładą na me także swoje ręce, tak że się 

z tych rąk cały stos utworzy. 

Po zaręczynach, jak im zwiążą ręce i wypiją mohorycz, na nutę 
o korowaju śpiewają matce: 

308 

I:Propyła maty doczku:l, 
ua solodkim medoczku, 
za siclenoczku pywa, 
bo była czarnobrywa. 
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309 

'"' 

1 p~ r - - l F F l p 
Oj, wie knia - hy ni po %8 - ru - czg - nach; 

ł CP P 1e fl16'l1r 1~Pp ~ ~~ r 
po - ha- daj - ie ty so - bi, po - ha- daj so - b t. 

t i P f1Pr 1~ gP 1~ łJ1r ~ 1 
jak bu - de to b i j-a w czu - :io - ho ba - teń - ka . 

Oj, wże kniahyni po zaruczynach; 
pohadajże ty sobi, pobadaj sobi, 
jak bude tobi j-a w czużoho bateńka. 

Sniedlaneńka ne bude, obidec pid poludnem [ ... ] 1 

W ów czas rozpoczyna się targ o wiano i umowa, w jaki sposób 
będą młodzi gospodarować, np. czy jego lub jej ojciec przyjmie ich 
do swojej chałupy, co im dadzą na zapomogę itp. Po czym ci, którzy 
przybyli, uczestniczą przy kolacji, po zjedzeniu której wracają 

(w nocy) do swego domu. 

W niedzielę rano około godziny 8 kniaź z muzyką i swymi ludźmi, 
którzy już się zebrali u niego, wychodzi znów do młodej kniehini. 
Wszedłszy do chałupy zastają tam kniahinię za stołem; głowa jej 
twarzą oparta jest na złożonych na stole rękach. Na jej głowie drużba 

kładzie bochenek chleba i podtrzymuje go. Przy kniehini siedzi 
brat trzymający w ręku kij; powstaje i targuje się z kniaziem o młodą. 
Kniaź stoi na środku izby i targuje s1ę z nim pół godziny lub dłużej. 
Przed bratem stoi talerz, na który młody po długim targu dorzuca 
pieniądze, dopóki wreszcie brat nie zgodzi się na pewną sumę, np. 
3, 4 lub 5 szóstek2• Podtenczas swaszki śpiewają. 

Gdy brat macha3, jak młody kupuje żonę (na tęż nutę): 

309. [Zapis tekstu pieśni w rkp. niedokończony, t. 9-12 niewypeln.ione.) 
1 [por. nr 381] 
2 [szóstka, szóstak- moneta sze~ciocentowa) 
3 naśladuje krojenie korowaja 
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310 

Mel. nr 309 

l :Ruhaj bratczy ku, rubaj: 1. 
za hrisz sestryczki ne daj, 
w mene doroh 1a, 

8 

w nej kosa zołota. 

Gdy już kniaź kupi kniahinię, wówczas przychodzi do niej, pod
nosi głowę, całuje, bierze za rękę i '-vywodzi zza stołu. Towarzysze 
zaś kniazia, bojary, odganiają i biją brata, który zręcznie wywijać 

się musi od ich razów. 

Wówczas jej ojciec i matka siadają na stole na poduszce i knicź 

i knieilinia kłaniają się im po trzykroć do ziemi całując w ręce i nogi, 
a rodzice ich błogosławią. Odbyw·a się to w ten sposób, że kniaź 

stoi z lewego boku, a kniahini nieco za nim (z lewego boku) przed 
rodzicami; potem pada on do nóg ojcu (na kolana i głową do ziemi). 
który błogosławiąc go kładzie mu na głowę bochenek chleba, który 
trzyma w ręku i podnosi go, by knieź mógł po toż samo błogosła
'\ieństwo pójść do matki. Matka także trzyma chleb przez chwilę 
nad jego głową, opierając go o nią. Po nim odbywa tę samą ceremonię 

kniehini. Ceremonia ta powtarza się po trzykroć. 

Potem wychodzą z chałupy do ślubu. Idą w ten sposób: poprzedza 
ich starosta trzymając mały korowaj (darunek dla księdza) wraz 
z kiełbasami; za nim idzie kniaź trzymając się jednego rogu chustki, 
za której drugi róg trzyma się drużba; za nimi kniehini trzymając 
się w podobny sposób przez chustkę z drużbą. Jak wyjdą z chaty, 
pokropi ich matka święconą wodą, gdy ojciec trzyma w ręku obydwa 
bochenki chleba. I tak wyprawiają ich do ślubu. Na jednym wozie 
drabiniastym sadzają kniehinię z drużbą i parą innych osób (czy to 
bojarów, czy drużki), na drugim wozie siedzi starosta, knieź z drużbą 
i resztą swoich weselnych towarzyszy i towarzyszek. Pozostali 
goście siedzą na dalszych wozach. Rodzice i kucharka zostają 

w domu; kucharka gotuje tymczasem obiad. 

Gdy staną przed cerkwią lub kościołem, muzyka wraca do domu 
weselnego, by tam pozostałych bawić. Tymczasem grono weselne 
zsiadlizy z wozów wchodzi bez porządku nakazanego do cerkwi 
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przed nabożeń twem, po odbyciu którego młodzi klękają do śluhu. 
Starosta wraz z ojcem (jego luh jej) idą i pro~zą k~iędza po mszy, aby 
przystąpi! do ślubu. U Mazurów ksiądz im zaraz daje błogosła
'\ieństwo wedle przepi ancgo obrządku. U Ru inów zaś prowadzi ich, 
za tulę woją trzymających się, od progu drzwi do ołtarza, gdzie 
ich wieńczy podług ru kiego obrządku i łączy kładąc jego rękę na 
wierzch, jej zaś pod spodem. 

Potem wracają na wozach do (jej) domu weselnego w tym samym 
porządku, w jakim przyjechali, z tą tylko różnicą, że kniaź już 

~icdzi obok kniahini na jednym wozie, drużba zaś z drużką na drugim. 
Przed obiadem w niedzielę po ślubie rozdają u niej jego korowaj. 

Przynosi go do niej jego drużba, którv przed obiadem kraje go 
. ' 

rozdając sąsiadom i rodzinie (jej drużba przynosi do niego korowaj 
w poniedziałek i tam po wywodzie rozdaje znowu rodzinie i sąsiadom). 

Gdy wrócą w zyscy do domu jego matki, do którego wpra zać się 

mu zą cza em dość długo, zastają tam obiad gotowy luh czekają na 
niego parę godzin. 

Jak przyjad<! od ślubu do jego matki: 

311 
Mel. nr 301 

J:Raduj sie, matinko, raduj •ie:J. 
w czerwoni czohitkic ozuj •ir, 

• 
podtołocz worohy pirl nohy, 
wże twoji ditońki obojć. 

Na tęż nutę, jak im dają jeść obiad: 

312 

J:Da udaryły z harmaty:J, 
dały do zamku znaty, 
do Borodenki wisty, 
chotiat nam daty jisty; 
p zenyczny chleb, solodki mid 
i zełene wyno na stole postawleno. 

Gości iadają za stół i jedzą: barszcz, kaszę, kapustę, mięso, 

ciasto, pierogi, makaron szatkowany do rosołu itd. Obiad trwa 
z godzinę. Muzyka przygrywa. Przy obiedzie kniaź siedzi obok 
kniahyni, koło niego siedzą rzędem swa zki (pięć do ośmiu kobiet), 



koło niej za; Jrużka i drużba, a dalej inni go~;cie. Starosta rozno:::-i 
potrawy, które mu wydaje kucharka, a rodzice, tak jego, jak i jej, 
usługują biesiadującym, przynoszą im napoje i przepraszają. Po 
ezym podziękowawszy za obiad wstają i zabawiają się, tańczą na 
podwórzu (latem) lub w chałupie (zimą); ojcowie zaś i matki wraz ze 
tarostą siadają i jedzą obiad, który im kucharka roznosi. Obian 

trwa do późnego wieczora, młodzi zaś tańczą czasem do białego dnia. 
Na propoj (weselna): 

313 

-F F r 1 r 
A •t• ·.o - bo roń ku . w ne di - lu, 

r i J J;v J?g 
(":'\ 

l tJ 
p1 - szld h n su nia w szyi mi JU . chtóż 

,~ U' r l ~F F F l 
me - ne w szól - wi - j1 znaj - de. to- muż ja 

:iJ -~ r 4s; l w. IJ l r r f IF ra 
r,i dl 

,~ 

ba- tcń- ko ,. CJ r 
n e Jl 

sra nu. Pryj - szow do ue - ji - l! fJ J 
Ji - Ji. ne znaj -

l r F F l o r 
ba teó - ko jl Ji, 

A ". sóbotońku, w nedilu, 
• 

piszła Kasuni(a) w •zyh•iju 1• 

Aj chtóż mene " zólwiji znajde. 
tomuż ja si distanu. 

pryj-sr.m!J do 

l fU J. lj 
n~ ~naj szoG 

j:Pryjszow do neji batriil...o jiji. ne znaj,zo\;":j. 

313. [W druku zachowano drobne różnit·e miedzy tek,tem pocl '"•·lodią i w 7a

pisie kolumnowym.] 
1 [uylwija- szałwia] 



A w sóbotońku, w nedilu, 
piszła Kasuni(a) w szólwiju. 
Aj, chtoż mene w szelwiji znajde, 
tomu ja si distanu. 
l: Pryszła do neji matinka jej i, ne znajszła: l· 

J-a w sóbotońku, w nedilu, 
piszła Kasuni(a) w sz6lwiju. 
A chtoż mene w szelwiji znajde, 
tomu ja si dist anu. 
Pryszow do neji myłeńki jej, 
taj znajszow, wziew za ruczeńki, taj piszow. 
Oj, toj mene w szylwiji znajszow, 
tornuż ja si wstała . 

Ser ban, taniec weselny (tańczą mężczyźni kobiety na weselu): 

3U 

,. t r •r r r 1 u n r fJ 1; J J r r 3 
1 n a J J =l 

Je i: ser-ba-na ne lu - by-ty, za ser -ba -nom do- IM-e ży-ty. 

Jak serbana1 ne !ubyty, 
za serbanom dobre żyty. 

Oj, serbane, serbanoczku, 
luby mene, diwczynoczku. 

Na serbane kamizelka, 
serban prystaw do serdeńka. 

Na serbane nahawyci, 
serban lubyt mołodyci. 

Za serbanom jisty, pyty 
i z serbanom dobre żyty. 

Taniec ten tańczy kilka lub więcej par, trzymając się za ręce: 
stopami to na prawo, to na lewo posuwając, niby się kołysząc, 

trzęsąc , idą z wolna dalej. 
Goście rozchodzą się do domów. O północy drużba oboje młodych 

1 ( serban - pasterz w górach) 

24 - Ruś C2.erwona 
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kładzie spać do ~todoły lub komory; ściele im tam blome. na to 
kładzie płachtę i poduszkę (czasem kamienie) i zam) ka na klucz, 
a rano dopiero ich puszcza. 

W poniedziałek około godziny dziewiątej - dzi<'si<!lt•j rano 
schodzą się znowu u mlodego '' szyscy goście '' rs<'lni. S111 a• łani e 

składa się z kiszki, sera, chleba itd. 
Rano, gdy drużba wypuścil młodych z komory, kniehini wraz 

ze swaszką i drużbą idzie na wywid (wywód} do cerkwi. W drodze 
do cerkwi drużba prowadzi kniehinię przez chustkę (tak jak wczoraj
szego dnia wychodząc z nią z domu), a swaszka postępuje koło nich. 
W cerkwi ksiądz bierze ją od progu i trzymającą się za stułę prowadzi 
do ołtarza (a dziad idzie ze świecą). Tu ją pokropi i krzyż da pocało
wać. Rańtuch już ona miała (u Mazurów} wraz z wieńcem na wierzchu 
włożony w domu. U Rusinów zaś trzyma ona rańtuch na szyi jako 
chustkę złożony i gdy przestąpi próg cerkwi, ksiądz przed poprowa
dzeniem jej do ołtarza rańtuch ten wraz z wieńcem odbiera z jej rąk 
i zakłada jej na głowę, a na niego wieniec1• 

Gdy kniehini wróci z wywodu do domu weselnego, swaszki chwy
tają ją i sadzają na stołku, a młody (knieź) ucina jej warkocz, czyli 
kosę rozpuszczoną, po czym ona wstaje, pada i kłania mu się do uóg 
za to, że już on ją ma za swego jednakowego przyjaciela i są sobie 
jednacy. Kosę tę rzuca jej w podołek, a ona ją sobie potem weźmie 
do kieszeni i schowa, zaszywając w poduszkę, lub zniszczy, spali. 

Potem znów jedzą obiad. Po obiedzie drużba kraje duży korowaj 
wraz z małymi korowajami i każdemu z familii daje po kawaŁku. 

Wesele V2 

Stanisławowskie 

Wesele zaczyna się w sobotę; do dnia przychodzą drużki i ubierają 
pannę młodą. Tegoż dnia przychodzi pan młody ze swoimi drużbami 
po darunek: koszul~ i wieniec; panna młoda zdejmuje czapkę panu 

1 Rańtuch ten, kupiony przez młodego i oddany jej matce, taż matka doręcza 
jej przed ·wywodem. 

• Podług W. z Oleska [Pieśni pobkie i ruskie ludu galicyjskiego s. 20-29. Kol
berg rozwinął niektóre komentarze oraz dołączył dwie pieśni z własnego zbioru 
(nr 326, 357) zanotowane w terenie). 



młodemu i zakłada mu wieniec, czapkę zaś trzyma, dopóki jej nie 
'V) kupi: podobnie czynią drużki drużbom. Ubrana panna młoda 
kłania się ojcu i matce i idzie prosić na wesele. Wróciwszy z zaprosin 
nil' wchodzi do chaty, dopóki matka nie wyjdzie i jej nie pobłogosławi. 

W niedziele odbiera darunek od pana młodego: rańtuch i buty. 
Ubrana przez drużki z równą uroczystością jak w sobotę, wyjeżdża 

do śluhu. Wtedy to starosta z jej bratem sprzedają ją panu młodemu, 
to jest wydają za mały podarunek. Po ślubie również wychodzi 
matka z błogosławieństwem na dziedziniec. 

W poniedziałek wszyscy goście odprowadzają państwa młodych do 
domu pana młodego. 

W sobotę, gdy wianek plotą: 

315 

\\ dołynu pauienJci, w dołynu , 

po czerwonu kałynu, 
po kryczasty barwinok, 
mołodyj' diwczyni na winok., 
i z rutoczki dwi kwitoczki. 
Blohoslawy Boże i otec, i maty, 
•zczo budero zaczynaty. 

316 

Szczaslywa Marysia uboha1, 

stojaly anhely w poroha, 
prosyly panienok, prosyly 
>zczoby ji winoczok uwyly. 

317 

Kazaweś kłynowy lystoczku, 
szo ne budesz padaty, 
a teper padajesz, zemleńku kryjesz, 
bo luty moroz czujesz ! 
Oj, kazaweś mij bateńku, 
szo mia ne dasz wid sebe, 
a teper dajesz, taj sam ne znajesz. 
szczo za do ł eńka bude ! 

1 u Boha? (W. L 0.) 
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Toto ti daju, 
szczo w domu maju, 
doli ti ne zhadaju. 

Ubierając pannę młodą w wianek ( do ~luhu ) : 

<i do czepin) : 

318 

Jasno w świtłońci, jasno, 
uberyt mene krasno, 
naj sia matinka dywyt, 
czej jeji sie żel wczynyt. 

319 

Do Nimec, bratczyku, do Nimec, 
kupyty szczotoczku, hrebinec, 
rozczesaty rusu kosu pid ";nec. 

320 

Deż twoji, Marysiu, kowali, 
szczo twoju kosońku kowały? 

Kłyczy ich, naj tutki prydujut, 
naj rusu kosu rozkujut! 
Oj, je w mene starszy brat, 
szob' meni rusu kosu rozkowaw. 

321 

Oj, ";nkuż mij, winku. 
z kryczastoho ban,;nku 
kupowalam tia w rynku, 
zamykałam tia w skryuku, 
teperki tia ruszu, 
taj zaplakaty muozu. 

Gdy już ubierają pannę młodą: 
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322 

Matce 

Hrajte muzyki ryskol, 
skłony sie, Marysiu, matinci nysko; 
ne rik tebe matinka hodowała, 
nim sie twobo pokłoneńku doczekaJa. 

323 

Ojcu 

Hrajte muzyki rysko, 
skłony sie, Marysiu, bateńkowy nysko; 
ne rik tebe bateńko hodowaw, 
nim sie twobo pokłonu doczekaw. 

324 

Krewnym 

Hrajte muzyki rysko, 
skłony sie, Marysiu, nysko 
wsi swoji rodynońci, 
najmeńszy detynońci. 

325 

Jeżeli jest sierotą: 

Komuż ty sia kłaniajesz, 
koły bat1ka 2 ne majesz? 
Pokłoniu sia czużomu, 
bude my sia zdawaty3, szo swomu. 

(Panu mlodemu podobnie, gdy o błogosławieństwo prosi): 

1 [rysko - ~kocznie] 

lub: maty 
s lub: wydyło 

,. 
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326 

(Hrajte muzyki rysko, 
sklony sic, Jwasiu, ba tclikowy 1 n ysko: 
ne rik tebe bateńko hodował, 

nym sia twoho pokłonu doczek a ł. ) 

Drużki wracają do domu: 

327 

Wedy nas, starosto, spaty, 
bo nam treba rano wstaty, 
do śluhońki jichaty. 

328 

Do drużki bojary, do drużki , 

na masneńki periżki, 

dobre u drużki hulaty, 
masnyji periżki zjidaty. 

329 

Kotyły sie w striszki horiszk.i, 
mastyły sie w drużki periżki; 

dobre bojariw pryjmala. 

Powracając z zaprosin: 

Na podwórzu: 

1 lub : matinojci 

330 

Matinoczko utko, 
uwywajte sie chudko 2

; 

my sie chudko uwywaly, 
wsich ludyj pospraszały , 

najbłyższu rodynońku , 

najmenszu detynońk:u . 

331 

Wyjdy matinko do na ~ , 

pobłohosław y ty nas; 
wże ś mo sie umywały, 
narody po s praszały. 

[chudko , zam. chutko - prędko] 
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tG•ly przychnd..:ą po da runek: 

332 

My pryjszly, panienoczl.i, 
po ua.zi daruuoczl...i ; 
szybko sie uwywajte 
nam darunoczki dajte. 

Drużka drużbie ( gdy mu czapkę zabrała ) : 

\V nicdzielę: 

333 

Podywy sia, drużbońku, na mene. 
twoja szepoczka u mene; 
oj, ne szepoczka, kolpaczok, 
wyjmy drużbońku szostaczok; 
oj, ne szostaczok, talara, 
bude twoja wsia sława! 

334 

Staroście 

Popid lis bytaja dorożeńka, 
kudu jichaw stateczny starostońka ; 

jemu kalyna dorohu zastupyła . 

Wyjniaw oza belku, wziaw kałynu lo mat}. 
Do neho wziała kalyna promawia ty: 
oj, ne dla tebe ja kalyna sadżena. 
jeno dla tebe swaszeńka naridżen a 1 • 

335 

Drużbie 

Popid lis bytaja dorożeńka, 
kuda jichaw statec'llny drużbońka ; 
jemu kałyua dorohu zastupyła. 
Wyjniaw szabelku, wziaw kałyuu !ornaty. 

1 (naridżena- wystrojona] 
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Do neho wziała kałyna promawia ty: 
oj, ne dla tebe ja kałyna sadżena, 

jeno dla tebe drużbońka naridżena. 

336 

Młodemu 

Popid lis bytaja dorożeńka, 
kuda jichaw mołodyj Jwaneńko; 

jemu kałyna dorobu zastupyła. 
Wyjniaw szabelku, wziaw kałynu Iomaty. 
Do neho wziała kałyna promawia ty : 
oj, ne dla tebe ja kałyna sadżena, 

jeno dla tebe Nastusia naridżena. 

Gdy już mają jechać do ślubu (i po ślubie, gdy kozacy sprzedają 
młodą): 

337 

Bratczyku, remisnyczkul, 
ne prodaj swoju sestryczku ; 
twoja sestryczka dorohaja, 
jeji kosa zołotaja. 

Gdy już brat ( czyli kozak) siostrę sprzedał: 

338 

Oj, Tatar, bratczyk, Tatar, 
prodaw &estru za talar, 
rusu kosu za szostak, 
rumiane łyczko taki tak. 

Drużka młodemu, gdy ją oderwie od stołu: 

339 

Oj, szczoż to my za diło, 
szczo za stolom siło ? 
Try dni sie nie wmywalo, 
moloda ciłowało. 

1 może: namistnyczku? (W. z 0.) 

• l • l • l 
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Jadąc już do ślubu (jeżeli sierota): 

340 

Stuknuły anheły w nebi, 
zbudyły bateńka 1 w hrobi : 
Wstawaj bateńko do sudu, 
jide twoje detiatko do ślubu. 

Powróciwszy od ślubu: 

341 

Wyjdy do nas matinońko, 
pryjichało detineńko ; 
małaś persze jednoje, 
teper majesz aż dwoje. 

Swachy młodego przy korowaju: 

Swachy młodej: 

Drużki: 

342 

Z riwna drużbońku, z riwna , 
kraj korowaj z dribna; 
treba sie składaty, 
wsiu rodynu darowaty. 

343 

My rodu ne didowskoho, 
my rodu staroświeckoho, 
my do was ne chodyły, 
korowaju ne prosyły. 

344 

Młodemu 

A ktoż to sedyt pid wincem, 
pid kudernem1 derewcem, 
pid zełeneńkim barwincero? 

1 matinku, babońku (W. z 0.) 
" [kudernem- o gęstym listowiu] 
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K resuuio 1 sedy t pid wincem, 
pid kudernem derewcem, 
p id z deneńkim barwincem . 

345 

Drużbie 

Nasz drużbońka jak pan, 
na nim zełenyj żupan , 

wmije korowaj krajaty, 
rodyni rozdawaty. 

346 

S wachom 

Pidbiczuyji baby, 
byjte kota w laby ... 
my by wam szczoś powił y ... 
szcześmo nyńka ne pyły. 

347 

Oj, wstanimo, pidijmimo sie, 
zdijmim sziepoczki, poklonimo sie , 
napered Bobu, hospodarowy, 
hospodynońci i kucharońci , 

za chliba prynesenie, 
za pywa prystawłenie, 
za studennoju wodu, 
za bobroju zhodu. 

W poniedział e k nade dniem: 

1 [Kryst yn, zd robniale] 

348 

Diakujemo wam lude, 
za chlib, za sil, za horiwku 
i za choroszu diwku. 
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349 

Spytaj ie, Mary iu , mamy, 
cy pojide~z ty z na my '! 
Zawezemo tia w bory, 
ne powemesz nikoly . 

350 

Ta dajteż nam, dajte, 
s zczośte nam obiciel y: 
try poduszok imchowych 1 , 

sto zolotych hotow ych 
i toje prostyralo, 
szczo zowkom wy-z) " ·ano. 

351 

Propyla maty doczl.u, 
na sołodlcim medoczku ; 
dobre bul o mi d pyty ... 
Ne ma sie kim po . luż y t y, 

ani śweczoczki, ani uharoczka, 
ani czem zaświetyt y, 

ani Marysi, ani diwo,lki ... 
N e ma kim porobyt) . 

352 

e zabuwaj, maty, 
rowkowy czepec daty 

i mechowyji poduszki, 
szoby spały dwi du<z l. i. 

Pny chod ql' tlo d omu młodego: 

350. [W rkp. przed tą pieśnią jest dopisany i skreślony przez Kolberga. z u " · a ~ą: 

"zob. niż e j" , tek t pie'ni następującej: 
2:uryła sia maty, czym ziatia winowaty. 
Daty ziatiowy, daty, sto korow i e telaty, 
to poduszok z6mchowych (zam8zowych) 

i sto czerwonych hotowych. 
Pie.:ni tej Kolberg nie cytuje. 
1 [imchoanrh puchowych] 
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353 

Otwyraj, maty, liskul, 
wedemo ti newistku, 
do chaty poprietnyciu, 
do pola robitnyciu, 
do komory klucznyciu. 

354 

Zdradływ)i ponedUku, 
zdradyweś nam diwku; 
wczera buła w winoczku, 
a nyni wże w ruboczku. 

355 

Oj, pope, pope1 bat'ku nasz, 
otwory cerkowciu, pusty 'nas. 

Gdy młoda posyła po ojca: 

( Albo ) : 

356 

Dobraja hodyna nastała, 
Marysia po bat'ka pisłała; 
pisłała cztery koni, piety wiz, 
szestoho wiznyczeńka, szob' prywiz. 

357 

(Dobraja hodynojka nastała, 
moloda Marysia po swoho bat'ka pisłała ; 

pislała wona cztery koni, pietyj wiz, 
szestoho wiznyczeńka, szob' prywiz. 
Dała wona czerwonoho na strawu, 
żeby pryjichaw jej batejko na sławu.) 

Jeżeli jest sierotą: 

1 [lisku - wrota z leszczyny] •' 
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358 

"'as za Marysia syrotońka, 
bo matinki1 ne maje ; 
jej' matinka je u Bohońka, 
pered Bo ho m łeżyt, 
na chrest roczki derżyt, 
taj u Boha sie prosyt : 
Oj, pustyż mene, Boże, 
naj źlizu, podiwlu sie, 
cy dobre detia no.radżiejut, 
na posach ~adżicjut. 

Wesele VP 
Kotuzów 

Wesele bywa zwykle w zapusty (miaśnyci), a to od świąt jor
dańskich, które nazywają się Wielkimi; rzadziej na wiosnę, a prawie 
nigdy w lecie, lecz znów w jesieni, później, po robotach ukończonych. 
W misnyci (jak w tych stronach właśnie mówią) i najbiedniejszy 
stara się robić wesele, podczas gdy na wiosnę- tylko zasobniejszy. 
Dlatego i przypowiastka u biedniejszych: "Bohacz jak żenyt sia, 
to i nicz korotsza, a bidnomu to i nicz dowsza", oznaczając tym, że 
przy dłuższej nocy i światła, i wszystkiego innego więcej rozchodzi 
się w domu. 

S w a t a n i e. Jeszcze w czasie postu, aż do Bożego Narodzenia, 
najczęściej po wsi mówią ludzie, a najwięcej młodzież, o różnych 
swataniach: do tej posłał ten a ten, a tę swata ten, ta a ta odmówiła 
temu, ta miała już czterech starostów ... Tak dziewczęta mówią 

między sobą wieczorami przy kądzieli, a parobcy głośno po wsi. 

1 lub: bateńka 
2 Opis wesela tv podhajeckim powiecie, mianowicie we wsi Kotu:owie. Przepisał 

z gazety ,.Prawda" 1878 nr 32 ksiądz Lotocki, wikary grecko-katolicki w Czortowcu, 

dnia 20 maja 1878 r. [W rkp., który jest podstawą niniejszego wydania, liczne 
błędy językowe wynikające z podstawy językowej ukraińskiej. Tekst poprawiono 
stylistycznie z wyjątkiem pieśni, które publikuje się wiernie według rkp. Np. 
w pieśniach nr 397. 399 zachowano formy: z tobojew, z jasnojew zorojew, i z 
wodojew itp. zamia~t spodziewanej końcówki -ow. Ponieważ do źródła nie dotar
to, nie sprawdzono, czy autorem przypisów, które oznaczono tu kryptonimem 
ks. Ł., jest autor rękopisu (ks. Łotocki), czy też autor publikacji w .,Prawdzie".] 
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Do swatania prosi parobek starostę, zwykle starszego, poważnego 
gospodarza, krewnego lub obcego, byle żonatego i z dobrą mową. 

Wziąwszy kwartę wódki idą obydwaj do domu dziewczyny, zwykle 
wieczorem; parobek zostaje pod chałupą, a starosta wchodzi do 
środka. Tam rozmawiają, on i rodzice. Ale gdy rodzice nie myślą 
wydać [córki za mąż], nie odmawiają wprost słowem ,.nie", lecz 
mówią: "\Vona szczc ne dorosła, naj szcze pry na!> pohude"; albo: 
.. Naj wam Bih daje z inczoj storony, a nam z inczoj". A gdy decydu
jąco nie mogą odpowiedzieć, to mówią: "Pryjdit, pryjdit inczym 
razom, naj my poradymo sia" itp. Więc starosta znów przychodzi 
z flaszką wódki. 

Gdy nie odmówiono parobkowi, wołają go do chaty, on zaś stawia 
na stół trunek i zaraz odbywa się częstowanie. Zdarza się jednak, 
Ż(' zgoda między stronami nie stanie od razu, nieraz bowiem o wy
v. ianowanie targują się długi czas; wówczas starosta z parobkiem 
często zachodzą wieczorami z trunkiem do tej chaty. 

Gdy zaś wszystko zgodzą 1 , bywa umowa co do daty wesela i wtedy 
młody daje na zapowiedź. W czasie głoszenia zapowiedzi następuje 
przygotowanie do wesela młodego i młodej (gdyż osobne wesele 
odbędzie się u młodego i osobne u młodej) we wszystko, czego dom 
potrzebuje. 

Wesele zaczyna się w piątek przed ślubem (do niedawna dawano 
ślub w niedzielę, a teraz we wtorek lub w czwartek, to znaczy, że 
już w innym dniu zaczyna się akt weselny). 

K o r o w a j. W piątek idzie młoda z drużkami po barwinek do 
lasu, biorąc z sobą trunek i chleb, aby lasowego poczęstować. Drużki 

są tylko d-wie: drużka i poddrużka, lecz ani drużką, ani poddrużką 
nie bywa nigdy biostra rodzona młodej. 

[W domu młodej] przy wyrabianiu korowaja i wsadzaniu go do 
pieca, jak też przy wyjmowaniu, przyśpiewują 2 : 

1 Po zgodzie młoda chodzi ubrana w k" iaty. Ks. L. 
2 ~ iekoniecznie bpie\\ u się pieśni w porządku, w ja !ci m <ą tutaj położone, lecz 

tak, jak >obie która z 'piewających przypomni, czasem więcej, czasem mniej. 
Ponumerowane zostały dla łatwiejszego wyszukania, gdy do którejś z nich trzeba 
będzie eię odwołać. Uwaga: ,,·ymowa w pieśniach pozootala nienaruszona, zacho
wuje się ją. Ks. Ł. 
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359 

teły . ie, barwinku, u li ku, 
rody sie, p zenyce, na pi!ku. 
Oj, hodil, hodi p zenyce, 
a w czystim polu hulaty, 
a im lit w stozi tojaty, 
a czeż s tebe korowajec płe~laty. 

360 

A w na zim korowaju 
wodycie z dunaju, 
mukycie1 izi Lwowa, 
pekaroczka z Krakowa. 

361 

l :Korowajnaja para: l 
po prypiczku sie hrala, 
w piec zahledala, 
de szczisływe mi ce 
korowajewy sisty. 

Korowajewe tisto 
ne wlizło sie w misto, 
wlizło sie w rynok, 
zacwyło jak barwinok. 

łowy n y. \ad wieczorem młoda wraca z la u z barwinlicm 
gotuje wieczt•r:tę. Wieczorem schodzi się sproszona bliska rodzina, 

przychodzi także młody ze starostą (i zwyczajnie ze woim trunkiem) 
i teraz zaczynają się słowyny. Młody staje z jednego końca stołu, 

młoda z drugiego: "wona skaże jemu slowo3
, a win dast jij za lo try 

orokiwci". Po wieczerzy [goście] rozchodzą się. Potem do późna 
w no y młoda z drużkami toroczy ręczniki: do obu końcó' każdego 

1 (hodi - dość już] 

" mu.kycie- od: muka (mąka]; Ks. Ł. 
lou.o zdaje Bię znaczyć, że młody pyta młodą, czy pójdzie za niego, a ona 

mó" i: "Pidu". Ks. L. 
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z kawałków płótna, szerokich na piędź 1 i cztery piędzi długich, 

przyszywają długie troki, które zrobiły także z płótna. Tam bowiem 
nie wyszywają ręczników weselnych, jak na Ukrainie lub w tych 
stronach Pokucia. Ręczniki te dostają wszyscy hojarzy młodego 
i noszą je przez cały czas wesela. 

W i n kop ł e t e n y. W sobotę rano młoda z drużkami idzie do 
sąsiadek i bliskiej rodziny prosić (kobiety) do (wicia] wianków, 
a prosi tak: "Prosyły was tatunio i mamunie i ja proszu, bud'tc 
łaskawi do winkiw". Zaproszone żony schodzą się z prynosom (dat· 
kiem), jak: miską mąki, krup, albo czego innego, a na wierzchu 
kilka jaj, i plotą wianek. Młoda z drużkatni, a młody z bojaratui 
idą tymczasem od siebie, ze swoich chat, do spowiedzi. 

Popletnyci (te. co plotą wianek) przy pleceniu tak śpiewają: 

362 

Błahosłowy Boże 

i otec, i maty, 
winoczok uwywaty. 

Wyj sie, winoczku, hładko, 
jak czerwone jabko, 
pidem z tobow meży lude, 
nasza slawońka bude. 

363 

Oj, w lisi, na dubi, 
holuh hnizdo wje, 
a w naszim domi 
wesile. 
Żinoczki sobi homoniat2, 

molodij winok łahodiat. 

364 

W dołynu, panienki, w dolynu, 
po czerwonuju knlynu, 
taj po chreszczyczij barwinok, 
molodij Marysij na winok. 

1 [piędi- około 16 cm] 
1 [homoniał- głośno rozmawiają] 
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365 
Bobdaj sie toj haj rozwyw, 
szczo nam barwinok zrodyw, 
szczo w zymi ne zmerzaje, 
a w liti ne zharaje. 

366 
Ne kazała nam maty 
winoczka uwywaty 
bez medu, bez horiwki , 
bez skrypok, bez sopiwki 1• 

367 
Zdryhnuły sie stiny, 
jak swaszeńki siły, 

a szcze hirsze sie zdryhunt, 
jak sie horiwki napjut. 

Popletnice zaraz jedzą przekąski i piją. Uplótłszy jeden wianek 
kładą tenże na stół na dwa bochenki chleba. Wianek dla młodego 
i mJodej plotą później. 

Gdy młoda wróci z cerkwi sadzają ją na stoleć, podłożywszy 

poduszkę, aby ubierać. Zdejmują z niej chustkę i kładą na drużkę, 
która chodzi w niej potem po wsi całą sobotę. Teraz brat rozplata 
swojej siostrze - pani młodej - kosę. Zwyczajnie nie rozplata jej, 
o tyle tylko, aby sobie wstążeczkę (wplitku) wyjąć , bo ta należy 
s ię jemu dokoniecznie2• Przy tym, gdy brat rozplata, a drużka 

młodą zaczesuje, śpiewają: 

368 

Do Linec3 bratczyku, do Linec, 
kupy szczitoczku, hrebinec, 
rozczesaty kosu-rosu, pid wine ć . 

Woźmy, bratczyku, s tołeć, 

distań z połyci hrebineć 

rozczesaty kosu-rosu pid wineć. 

Gdy młoda jest sierotą, brata nie ma, tedy jej śpiewają: 

l {•opiwka - fujarka] 
2 dokoniecznie - od: dokonez/l [koniecznie]; K s. L 
a [do Linec - prawdopodobnie za m.: do Niemiec] 

25 - Ru ś Czerwona 



Zaczesawszy ładkają: 

3()2 

369 

Ne brat kosu czesze, 
ani ridna sestrycie, 
czużaja czużenycie, 

nehidna nehidnycie. 

370 

A deż two.i, Marysuniu, skrynioczki, 
oj, szczo w nych stojat stonżoczki? 
Pidy, matinko, prynesy! 
Ta naj że ja sie uberu, 
pidu prosyty po sełu. 

Wstążki te przywiązują do wianka; matka płacząc kładzie córce 
na głowę wianek młodego. Młoda wstaje ze stołka i pada do nóg 
ojcu i matce (i swemu staroście); z młodszymi całuje się. Oni jej 
śpiewają: 

371 

Hrajte, muzyki, rizko, 
kłaniaj sie, Marysiu, nyźko: 
małomu, taj staromu 

Bobowy swietomu. 

Sierocie śpiewają tak: 

372 

Komuż ty sie, Marysuniu, kłaniajesz, 
koły swobo bateńka ne majesz? 
Pokłoniu ja sie czużomu, 
bude my sie zdawatońki, szczo swomu. 

·'' 

't 

Tak przystrojona [młoda z drużką i pod drużką] wybiera się teraz 
na wieś prosić na wesele. Wyprowadzają ją z domu z mu~ykami 
i dają dwa bochenki chleba. Na progu matka rzuca powismo,1 przez 

1 [powismo- pęk przędziwa wyczesany i spleciony] l . 

• ł .... 
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1..tóre przestępuje najprzód drużka, za nią młoda; potem poddrużka 
podno i je i bierze pod pachę. Po wsi, gdzie przyjdą, także dają 

młodej po powi miel. 
W trzeciej chacie zo tawiają we dwa bochenki, które potem 

odnoszą ię do młodej. 

Idąc w ią śpiewają: 

373 

Powij witre dorohojow 
za na~zojow molodojow, 
ta rozwij kosu-rosu 
po czerwonim poja u; 
ta naj bude poholoska, 
~zczo buła panienoczka. 

W tej w i, jak we w zystkich mniejszych lub średnich wioskach, 
chodzą po całej w i, wstępują do każdej chaty; w większych zaś 

wsiach tylko do [członków) rodziny, owatów i d[rużbów). W każdej 
chacie, do której przyjdą, wszystkie trzy (tylko każda z osobna) 
padają gospodarzom do nóg i pro zą o błogosławieństwo i na wesele. 
Młoda mówi: ,,Prosyły was tato, taj mama, ta i ja proszu o błaho-
łoweństwo". A drużki: "Prosyły was tato, taj mama, ta i moloda 

prosyt, abyśte buły łaskawi na wesil ". Z młodszymi całują ię 

w twarz i proszą tak samo. 
W tym a mym czasie także młody z drużbami chodzi po wsi; gdy 

w jakiej chacie zdybią ię oboje [młodzi), częstują się. Młoda stawia 
chleb, a młody wódkę. 

Podcza tego popletnice w domu plotą wianek dla młodej i śpie
wają: 

374 

Oj, knznw jeś my, klynowyj lystoczku, 
szczo ne bude•z padaty, 
n teper pnde,z, zernleńku kryje z, 
bo tuhu zymońku czujesz. 

1 • igdy młoda ama nie odmyka drzwi, ani zamyka. Odmyka drużka, zamyka 
poddrużka. Co do po";sma, to zwyczajnie tylko rodzina na tym darunku się 

rozumie. K . . L. 
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Oj, kazaw jeś my, mij bateńku, 
szczo mene ne dasz wid sebe, 
a teper dojesz, taj som ne znajesz, 
szczo za dołeńka bude. 

Toto ty daju, szczo doma maju, 
dołeńlci ty ne whadaju; 
woły z obory, skryniu z komory, 
moje lube dytiatońko ! 
Buclesz dobreńka, bude dołl"ńk.l. 

1 [Winno być: posijala] 

375 

Za borodom kałyna, 
u horod schyłyła sie, 
tom Marysia cwit - kałynu lomała, 

bateńka sie pytała: 
Skoży, bateńku, skaży, 

czy budu ja takaja, 
jak kałynońka taja? 

Budesz, dytyuońko, budesz, 
poki pro myni hudesz, 
a jak pidesz wid mene. 
spade krasońka z tebe: 
z tebe mołodoj, 
z kosy zołotoj, 
a z hołowońki winec, 
a z łyczeńka rumince ! 

376 

Oj, posijaw1 ja, 
ja w polu nywku lenku, 
a na tij nywci 
żowtaja konopelka!, 
na konopelci 
sywaja zazułe1ika. 
Oj, bodajżeż ty, 
zazułe, ne kuwała. 
A szczo ty myni 
prawdońki ne skazała: 

2 [konopelka- chwast polny, poziewnik (Galeopsis p~tbt>scrnJ Be;•.)] 
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doki ja maju 
panienkow chodyty, 
a koly budu 
zełen winok nosyty ? 

A w subotońku cilu dnynońku, 
a w nediłeńku no hodyu01iku. 

377 

Oj, zacwyły fialoczki, zacwyły, 
cilu horu kreminnuju ukryły. 
Ino jednu steżeńku łyszyly, 

kuda iszla Marysunie mołodeńka, 
a za neju ij bateńko z tycheńka. 
Oj, ne chody, mij bateńku, za mnojow, 
ne majuż ja poradońki z tobojow. 
Oj, u mene poradońka- lwasunio; 
oj, toj mene molodeliku poradyt, 
l :ko•u rosu: l pryhładyt. 

378 

Oj, czy wohoń horyt, 
czy połomiń pałaj e? 
To na l\:laryEy 
zełen winok syjaje! 
A na nej sie 
i matinka zzyraje. 
,.Oj, ne zzyraj sie, 
matinońko, na menc, 
ne schodyła 1 ja 
takoho wincie u tcbe; 
kupyw ho myni 
mij myleńkij u Lwowi, 
za sto zolotych, 
za czotyry czerwonych". 

Obszedłszy calą wieś młoda z drużkami, gdzieś już wieczorem, 
wraca do domu. Stanąwszy pod drzwiami, śpiewają: 

1 [ja ne schody/a- nie wychodziłam, nie wypracowałam] 
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379 

Molodajn Marysunie 
wsi dwory obchodyla! 
Wsi dwory obchodyla, 
slozońki ne wronyla. 
Aż na swij pryjszla, 
taj stała i zapłakała: 
Oj, dwore mij, dwore, 
toż tom ty sie nawkuczyla ! 
Ne tak tobi, dworońkowy, 
jak swomu bateńkowy; 
chlib jem mu perejiła, 
rnid-wyno perepyla ! 

380 

Matinońko utko, 
zwywaj że sie chutko. 
Jak my sie zwywaly, 
wsio selo obbihaly. 
Ne dajte nam stojaty, 
pustite nas do chaty. 

Puskają ich do chaty; schodzi się czeladź (parobcy i dziewki 
ze wsi), tańczą, zwyczajnie na podwórzu, czy to w zimie czy w lecie; 
młoda częstuje ich wódką. Za to oni jej w niedzielę tej radziej darują 1 • 

Z ar ę c z y n y. Koło północy przychodzi młody ze swymi 
hojarami (swatami i drużbami)2 i ze swymi muzykantami; drużba 
stawi na stół wódkę. Młodą chowają w komorze i zamiast jej pokazują 
najprzód pierwszą drużkę, potem drugą, potem siostrę młodej. 

Ci nie przyjmują jej za młodą i mówią: "A deż to nasza moloda ? 
Nasza buła taka i siaka" (wychwalają)! Aż za trzecim razem wy
chodzi młoda z komory i staje do zaręczyn: kładzie rękę na stół , 

na jej rękę kładzie młody swoją, potem ojciec jej i matka i cała 

rodzina oraz drudzy gospodarze i gospodynie. A każdy kładąc rękę 

1 [daruj q- obdarowują, życzą, przepijają do niej] 
• Swatów ma ino miody; bywają ich trzy lub cztery (czasem i więcej) - czło

wiek [mąż] i żona, swat i swatowa. Swatowie, starosta i ohydwaj drużbowie nazy
wają się razem bojarami. Ks. Ł. 
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[ob]Jar[ow]uje młodą, obiecując jej: ja dam rantuch, ja jahnyczku, 
ja to a to itd. 

Potem ~piewają: 

381 

Wże Marysunie 
po zaruczynach ! 
Pohadaj że ty sobi, 
ta jak że bude tobi? 
A w czużoj matinońki 

snidaneńka ne bude, 
obidec pid połudne, 
weczereńka o piwnoczy; 
wypłaczesz czorni oczy ! 
'Veczereńku na stiw dajut, 
Marysuniu wysyłajut: 
Idy, Marysiu, po wodu, 
do dołekoho brodu. 
Nim Marysie z wodow pryjszła, 
weczereńka wże widijozła. 

Pomyj, Marysiu myski, 
ne stało tobi łyżki. 

Młoda wynosi z komory młodemu koszulę, którą sama jemu 
uszyła, czerwoną wstążką związaną, a na koszuli wianek. (Jak 
przyszła ze wsi, to wianek młodego rzuciła, a swój nałożyła). 
Młody przyniósł jej rantuch i czepiec. Młoda zakłada teraz wianek 

na czapkę i czapki u młodego i drużbów, barankowe, wysokie (weły
kodni). Wianków tych nie zrzucają oni przez całe wesele ani w chacie, 
ani przy jedzeniu. Drużka wynosi ręczniki i młoda rozdaje je bojarom 
młodego, którzy przyszli z nim1 • 

Siadają potem za stół. Młody i młoda wychodzą przez stół i siadają 
pod obrazami z obiema drużkami, a swatowie i drużbowie stoją 

z przodu przed stołem tańcząc; drużki za stołem także do nich 
potrzęsują się {potrisajut sia). Muzykanci grają, siedząc również 

koło stołu z hłucholw kińcia (od pościeli). Drużki przebierają swoich 

1 Dlatego dziewczęta na Jędrzeja [Andrzejki] zapaliwszy klocz [kukiełkę z przę
dziwa] pytają się go: "Paluch, paluch, paluszok, czy prynese (po imieniu) rantu
szok T ' Więc przynieśc5 dziewczynie rantuszok-znaczy ożenic5 się z nią. Ks. Ł. 
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drużbów: biorą od nich czapki i przysz)'"'ivają do nich kwitku (z bar
winku zszyty mały wianeczek) i długą wstążkę; ubrawszy czapkę 
[jedna z drużek] bierz<' ją sobie na głowę, staje na ławce i przy
śpiewuje: 

382 

Podywy sie, drużbońko, na mene, 
kraszeza ja drużeczka wid tebe. 
::'-la meni szepoczka, dribnyj mak, 
a ty, drużbońko, sydy tak! 

Drużba musi sobie czapkę wykupić. Starosta trzyma więc talerzyk, 
a on rzuca na niego pieniądze po troszku; targuje się, drużka mówi, 
że mało; starosta przynęca drużbę: .,Ej, daj szcze" i drużba dorzuca, 
aż dotąd, dopóki drużka nie pomiarkuje, że już będzie tyle, ile jest 
warta jej wstążka. Wtedy bierze pieniądze i oddaje drużbie czapkę 

(tak samo robi i poddrużka z poddrużbą). 
Potem jedzą wieczerzę. Koło północy rozchodzi się hulająca 

czeladź, także i młody udaje się z bojarami do domu. Młoda iflzie 
nocować do drużki. 
Ślub. W niedzielę (jak do niedawna) przed sumą młody po

kłoniwszy się do nóg ojcu i matce i cłostawszy od nich błogosła
wieństwo idzie z swymi hojarami po młodą. Gdy przyjdą to (tak 
jak u niego) siadają ojciec i matka młodej na ~tołku (ławeczce) 

pośród chaty, w rękach trz) mają po dwa bochenki chleba i po topce 
soli; młoda pada im do nóg i caluj«' ojca i matkę w twarz, w ręce 
i w nogi. Starosta zaczyna długą orację słowami: .. Se dytiatko staje 
pered Hospodom Bohom,pered wite!' mi pered wamy,pani matko ... ". 
(Zwykle jest to po'' ażna mowa z pisma św., biblii, o pierwszych 
ludziach, o stworzeniu, a potem błogosławieństwie w raju, jak stan 
małżeński Bóg postanowił; potem orator zwraca się do młodych). 
Rodzice błogosławią młodą chlebem i solą i to trzy razy. [Młoda] 
kłania się rodzicom trzykrotnie i wszystkim innym kłania się także 

po trzy razy, całuj e się ze wszystkimi i żegna się; wszyscy płaczą, 
muzyka gra smutno, a swachy śpiewają pieśń .,Hrajte, muzyki, 
rizko ... " (zob. nr 371); sicrocie śpiewają: "Komuż ty sie, Marysuniu, 
kłaniajesz ... " (nr 372). 

Z młodą z jej chaty nikt do cerkwi nie idzie. Drogą grają muzyki, 
a śpiewanie pieśni nie ustaje: 
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383 

Ide, ide Jwabunio do ślubu, 
jemu kalyna dorohu za•tupaje; 
wyjmyw szabelku, wziaw kał) nu m baty, 
wziela do neho kały na promowlaty: 
Oj, ne dla tebe to kałynońka Eadżena, 

ale dla tebe Marysie narjedżena. 

384 

Maty synoń.ka w dorohu wyprawiała, 
maty synoń.ka choroszo nauczała: 
Ne pyj, synońku, perszoj pownońkoj 1 , 

bo persza pownońka- welykaja zradońka; 
wylej, synoń.ku, konewy na hrywońku. 
Oj, koni moji woroni, 
czy czujete sie wy w syli, 
czy wyliehnete kniehyniu 
do toj hory krutoj, 
do toj cerkowci swietoj ? 
A w tej cerkowci 
swityj spas. 
Ej pope, pope, bat'ku na•z, 
zwinczaj dwoje ditoczok 
z meże nas. 

::,icrocie ~picwają: 

386 

Otwerajte sie, worota, 
ide do slubu syrota; 
jij sie serdeńko zdryhaje, 
~zczo wona matinki ne maje. 

387 

Kryknuły anhely, a w nebi, 
zbudyły bateń.ka t, a w hrobi: 
"W'stawaj, bateńku, do sudu, 
staje twoje dytiatońko do slubu. 

1 powrunikoj - [pełnej] czarki trunku. Ks. Ł. 
2 albo: matinku 
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Blisko cerkwi przestają śpiewać. Slub biorą po mszy św. Przy 
ślubie, gdy młoda klęka, drużka podściela jej ręcznik. 
Wyszedłszy z cerkwi dzielą się oboje młodzi przylipką z chleba 

i jedzą ją pod cerkwią. Idąc od ślubu śpiewają: 

388 

Dziekujmo popońkowy, 
jak bateńkowy, 
8Zczo nam slub daw, 
ne bahato wziaw, 
jednoho czerwonoho 
wid pana molodoho. 

389 

Raduj sie, matinko, raduj 8ie, 
w czerwoni czobitki ubuj sie, 
woźmy worohy pid nohy, 
aby twoi ditońki zdorowi. 

Stanąwszy pod chatą: 

390 

Po Swietim Dusi 
wyjdy, matinko, w kożusi; 
jakij toj kożuch, pelechatyj, 
takij twij ziet' bohatyj'. 

[Matka młodej] wychodzi w kożuchu wywróconym włosem do 
góry i jej śpiewają: 

391 

Raduj sie, matinońko, 
wzieło elub dytiatońko. 
Jak twoje, tak czużoje, 
teper twoji oboje. 

1 ,.Do Swiatoho Ducha ne skidaj kożucha" - mówi przysłowie. Dlatego 
w pieśni proszą tutaj matkę, aby wyszła w kożuchu, choć już po św. Duchu. 
Pieśń ta świadczy o tym, że dawniej we;;ela po większej części odbywały s ię w cieple 
zapusty po Zielonych Swiętach, gdy naród był zamożniejszy; a teraz najczęściej 
w zimie. K•. L. 
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392 

Tohdym ie raduwala, 
jak jem ji hoduwała. 
Teper ie nc raduju, 
bo wże ji ne hoduju. 

Matka nalewa do czarki wody i daje pić młodemu; on pamiętając 
przestrogę (zob. pieśń nr 384) nie pije jej, ale wylewa poza siebie na 
tamtych wszy tkich; i drugą czarkę, już z wódką, wylewa poza 
siebie, aż trzecią wypije. Tak samo i młoda robi. Potem oboje cze
piają się kożucha matczynego i tak wchodzą do chaty. Tutaj siadają 
do śniadania, do perzinki (tj. do pieczeni). Oboje młodzi znów 
wyłażą przez tół i jedzą jedną łyżką; z nimi siadają do peczinki 
tylko bojarowie młodego; wszyscy inni czekają. Po 'niadaniu, 
młody wraca ze wy1ni do domu. Teraz dają obiad dla go 'ci, dla 
tych żon, co w :-ohotę przychodziły z darunkaini i także dla ich 
mężów. Czeladź podcza tego tańczy tak u niej, jak i u niego. 

P o s a g. ~' wieczór "sidaje moloda na posah" (a młody u siebie 
także). Przedtem ojciec i matka znowu siadają na stołku pośród 

chaty. znowu starosta ma długą mowę i znowu śpiewają ,.Hrajte 
muzyki rizko ... " (nr 371), a następnie: 

393 

Letił) bily hu. y ponad sta,,·, 
zakłykaly Marymniu na po~ad 1• 

Oj, szczoż wam, bily hu y, do toho, 
taj do moho posażetlku luboho ? 

Potem ona przdazi przez stół i siada pod obrazami (to znaczy 
.,sidaje na poc;ah") ze swoją drużką. Dookoła tołu dziewczęta 

!\piewają. Teraz jt•j darują (przepijają). a stole na talerzu toi 
fla.zka z wódką. Daruje jej najsamprzód rodzina. Pierwsza- matka: 
sypie ręką na talerz chowane pod chu teczką pieniądze: za nią 
rodzina bli ka i dal"za. Drużka zaw ze woła: "Deś tu je teta (aho 
kto inny) młodoj (i nazywa po imieniu). prosyt moloda wa zeci na 

1 [zam.: posah 
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zawytanie, lmdtc łaskawi", Wywołana (albo wywołany) przychodzi 
tło stołu i rzuca pieniądze na talerz; młoda częstuje ją (jego) wódką, 
daje przykąskę i całuje się z nią (nim) przez stół w twarz (matkę 
caluje w twarz i rękę). Jak tylko kto rzuci pieniądze. bierze je młoda 
z mokrego talf'rza i kładzie do chustki, którą ma przed "obą rozłożoną. 

Podczas tego śpiewają: 

394 

Szczoż to my za doroha, 
wid stola do poroba? 
Rodyna udoptała, 
jak Marysiu darowała. 

Po rodzinic prypywajut (przepijają), czy to darują, inni: czeladź, 
a nawet dzieci. Wówczas ·wychodzi poddrużka na dwór, gdzie 
czeladź tańczy; kto chce darować (tj. wypić), mówi do niej: "Naj 
mcne kłycze". Poddrużka wraca do chaty i mówi drużce: "Toho 
a toho klycz"'; tego drużka wywołuje: "Deś tu je brat (bo każdego 
parobka nazywa bratem, a każdą dzie·wczynę !'io&trą) toj a toj ! 
Prosyt waszeci moloda na zawytanie, bud te łaskmri". On też przy
chodzi do stołu, pije "pownońku" i zakąsza, caluje się z młodą 
i odchodzi. Ale czasem każe się jeszcze raz wywołać. Drużka nieboga 
dobrze nakrzyczy się. Zwykle jak zawoła parobka. on przyjdzie, 
taj stanie: .. . · aj mie szczc raz klycze", taj śmieje ~ię z do·wcipu. 
Pieśni między t) m nic m tają: 

395 

Iloroju sot1eńko kołuje, 

towary,z 'lfary:;iu daruje; 
nc welykym darom, posabom. 
•zczi,ticm, zdorowiem za stolom. 

396 

"\\' molocloj 'fary h u ni no wyj d" ir, 
W) berala pat1icnoczki na wybir. 
Oj, spiwaj te panirnoc?.ki, n e sydit, 
na mene óie, molodeńku, ne dywit. 
Bo ja nyńka w matinońlci w winoczku, 
a wże za\\ tra u rzużoj w ruboczku. 
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Horoju zazula litala, 
z kim ty :.'\fal") ,ju 'lub braJa? 

Z tobojtw, Jwa. iu, z tobojew, 
ta jak z ja. nojew :r.oroje". 

Po czim ty mene piznała, 
•zczoś mene zorojew nazwala? 

Po mow;, Jwa wuu, po mowi, 
czem·ona szepoczka na tobi ! 

398 
Wyjszla Marysie za worot01ika, 
taj na berwinku 8tala; 
wyj8zła do nej jij matinka: 

zczo ty, forysiu, dijesz? 
Oj diju, diju, krasońku siju, 
wżesz ja ji rozsijala; 
Oj, jak że bude dobra doleń.J..a, 

to ja ji pozbyraju, 
a jak że bude łycha dołeńka, 

to i totu ponechaju. 

399 
Sijala \lary•ie dołu, 
•tojaczy nad wodoju: 
l :Plyny dolt iz wodo je" : j, 
a moloda za tobojew. 
Tam na wodi biłyj kamiń, 

tam my 8obi !-picznemo, 
do bateńka Jy.t napy8zt'mo, 
naj •ie bateńko koje, 
•zezo mene za muż daje, 
takuju moloduju, 
w storonońku czużuju; 

ja tam ludyj ne znoju, 
•usidońki ne maju. 

l :W tawaj, doniu, rane eńko: l , 

l :popriecz w chati ladneseńko: l , 

l :budut tebe lude znaty:j, 
za su,idońku maty. 
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400 

Kamennyi horońk.i, 
czomu wy sie ne łupajete ? 
Kamennoje w tebe, Marysiu, s erdeńko , 

czomu z żalu ne rozpukaje sia ? 
Czom ty sobi ne zapłaczesz, 
ani slozońk.i ne wronysz ? 
Jak ja maju płakatońki, 
koły ne maju żałostońki ? 
Drużki meni ne spiwajut, 
muzyki meni ne hrajut, 
drużku maju pyszneńk.uju, 
a piddrużku małeńk.uju. 

N e chotiet meni sp iwa ty, 
żało s tońki dodawaty. 

401 

Oj, łetiw sok.ił ponad staw, 
chotiw pytońk.i, ne distaw; 
wdaryw krylcierna w pownońk.i 1 , 

czestuje drużeczka panienki; 
ino jednu Marysiu mynaje, 
bo wona sie panieństwa zrikaje, 
taj do czesnych żinoczok prystaje. 

Sierocie [śpiewają]: 

402 

Oj, łetiw sok.ił ponad staw, 
chotiw pytońk.i, ne distaw. 
W daryw krylcierna po łedu, 
sołodszaja Marysunie 
wid cukru, wid medu. 

403 

Swity misiaciu w ułyciu, 
jasnaja zore w worota, 
sidaje na posa!I syrota. 

1 [w pownońki - w pełne kubk.i] 
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404 
Mary yna maty 
pered Hospodom stoit, 
na wkre t ruczeńki derŻ) t, 

u II ospoda 5ie prosyt: 
Pusty mene, Boże, 
czornow chmarow nad seło, 
dribnym doszezom na zemlu, 
ja. nym sońccm- 'vikonciom, 
l :naj że ja sie podywiu: l 
na swoje dytiatońko: 
nariedyły jak panietko, 
po~adyly jak syrotietko. 

Tymczasem zrobiła się już ciemna noc; z obcych wszyscy już 
porozchodzili ię, tylko młoda siedzi za stołem z drużkami i ocze
kuje młodego. Gdy on długo nie przychodzi, śpiewają dalej: 

405 
Zelena rutońka, żowtyj cwit, 
czohoż ty sie zabawłajesz dowho w nicz? 
Py alabym ły tońki, ne wmiju, 
sialabym piJońki, ne śmiju; 
piszlabym sama, boju sie, 
bystra riczeńka, wtopiu sie. 

406 
Zełena rutońka, żowtyj C'l\-;t, 
ne pidu za tebe, pidu w swit; 
zakinu ko u na pleczt>, 
ne jeden za mnoju zapłacze. 
Zaplaczut szewci i krawci 
i wsi kotuziw,.ki molodci. 

U młodego w tym czasie zbierają się do wyjścia. Swachy ubierają 
korowaj: zatykają go kwitkow, tj. patyczkiem z gałązkami 1 (gdzie 
indziej bywa ta gałązka z zielonej sml'rcki) i obwiązują go owstm 
i barwinkiem. Ubierając korowaj śpiewają: 

407 
l :Su. idy holubońki: 1. 
zijdit sie do kupońki, 
po slowońku reczi te, 
korowajec wberite. 

1 [por. terem w cz. I Pokucia (DWOK T 29) s. 259-260) 
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408 

Wybyroj ie, korowaju, 
powezem tie koło haju, 
kolo haju, koło brodu, 
do amoj panny młody. 

Drużba obwiązuje korowaj swoim poja em, bierze go na głowę 
tak idzie do młodej z młodym, ze swatami i muzykami. Idąc 

~pie,~ają: 

409 

Misiaciu, rohożeńku, 
s,~;ty nom dorożeńku, 
oby my ne zbłudyły, 
korowajci ne zhubyły. 

Gdy droga je t dłuż za, śpiewają więcej p1e ru, kołomyjki etc. 
młodej, gdy zasly zą nadchodzących, śpiewają: 

410 

Pr) padź, prypadź, Marysuniu do stolo, 
oh tupyły bojorczyki dokoła, 
kińmy hrajut, dwir rubajut, 
•zabelkamy wytyuajut, 
:\Ia.ry,uni szuknjut. 
Huknuły bojary na dwori: 

chowaj mene, moja nene, w komori ! 

• ·e pomoże, moja doniu, komora, 
oh tupyły bojorczyki dokoła. 

Ona przypada, jak jej pieśń każe, do tołu (tego jej pieśń 1111' 

potrzebuje w kazywać) płacze. 

fłodemu na przybycie (pi wają: 

411 

Sywyj hołub bka(·ze, 
czo • nam \farysie płacze ? 
lwamniu, hołubońku, 
pryhołub ty ~ary~eńku, 
pryhołub ji obi, 
naj bude myła tobi. 
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Brat (młodej) zasidaje i nic daje do niej przy tąpić. Przybyli 
targują ię z nim, dają fla zkę wódki, ale on pokazuje im na większą 
flaszkf, mówi, ż ma woje .,wyno''. Tamci jemu przy'piewują: 

412 

Bratczyku, remiśnyczku, 
ne prodawaj e. tryczku, 
bo hri~z tobi •łyna, 
a se tra tobi myła; 
bo se tra to hi ridna, 
w nej :lo. oń ku rihna. 

a koniec młody ypie mu pieniędzy pod chustkę, na prz) kryty 
nią tah·rz; brat prze taje [się larrrować] i od tępuje io trę. 

Za to 'picwają mu: 

H3 

Tatatryo bratczyk, Tataryo, 
•zczo prodaw e. tryczku za talar, 
a kosu-rosu za ·zo tak, 
rumiane łyczeńko takoj tak. 

Młod) znowu przełazi prz :r. tól do młodej i iada koło niej, 
a taro ta zarzuca na nich oboje rantuch (który wczoraj młody jej 
przynió ł); ona bierze sobie tenże za ·zyję, przywiązuje przez pier i 
na krzyż i popod poj a zawiązuje ię. Czy może nie ta chwila zastępo
wała u nas za pogaństwa teraźniej zy ślub cerkiewny ? Przypomina 
może ta przymowa, z której widać, że łowo: "Pryne ty diwci 
rantuch" tyle znaczy, co "W) hraty ii obi za żinku". 

Tt>raz drużba zabiera ię do krajania korowaja (który z obą 

przynieśli). Zdejmuje najprzód poja z niego i przywiązuje go obie 
przt-z plecy. Korowaj w miarę możno 'ci p zeniczny, duży jak pa ka, 
z wierzchu z różnymi wyborami, .,hu kamy" i "chr tykamy"; 
do środka kładą prz • piecz niu ó pirogów i dwoje jaj. Tych dwoje 
jaj drużba na aroprzód z niego wykrawuje: j dno obie, a drugie 
daj<> wcj drużce, mówiąc: .. zczo to za witok ?" Ona powinna 
mu odpo·wiedzieć: "Biłok i żowtok". Za nierozsądną mieliby ją, 
gdyhy odpowi działa pojedynczo: jajo. Potem drużba kraje korowaj 

26 - Rio Czerwona 
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po kawałeczku i rozdaje: najpierw młodej, potem jej rodzinie i w.,;~. y st

kim [obecnym]. Korowaj kraje tak, że zostaje gruba pido ::wa, 

która według wszelkiego prawa należy się muzycc1• 

Teraz peretanciowujut. toi wódka (drużby. drużki); kto przyjdzie 
do stołu, wypije, zapłaci i przetańcuje z drużką. A przetańczywszy 
ze wszystkimi, drużki zakończyły we dzieło. Od teraz do wesela 
nie są już one potrzebne, tylko może aby przez drzwi patrza się, 

albo tańczą z czeladzią. 

Swachy śpiewają: 

N a to drużki: 

414 

Do domu, drużeczki•, do domu, 
paryty swyniom połowu•. 

415 

A my "że poparyły, 

pered swachy położyły. 

Dają wieczerzę (młodzi oboje jedzą jedną ł) żką); po wit " ~:erzy 

(a dzieje się to już nad rankiem " poniedziałek) , '' ybierają ~i..: j ul; 
z młodą do domu. 
Drużba hierzr dwie poliu . zki " wcrctę [tj. " kołdrę] (ta c zę~ć 

wianowania, c z. li tdna. jP'-t konieczna; oprócz pod u zrl lw~al~i 

rodzice dają córce '' "ianil· ZW) czajnie parę wołów- gtly idził' 

na grunt młodego; a jeżeli ona przyjmuje go do iehic na gruut -
poWIDien on nuec woje woły); ponadto drużba bierze rn.tkohonł 
i kociubę .... ,Te- mówią- moloclij hospodyni zdast sia" (ucrzy 
te, oprócz poduszek, drużba odno i potem z powrotem). To w zy ' tko 
wiozą na kolesniętach 5 • \V drodze drużba żartując bierze na kociubę 
powismo i wrzeciono i niby przędzie. Przed wyru zeniem je zcze 

1 Idąc w czas we elny w poniedziałek drogą można zobaczyć człowieka podchmie· 
lonego ze krzypcami pod połą i z ·wielką korowajową pode~ zwą, jako dobrze za<łu· 
żoną nagrodą, pod pachą. To wraca właśnie muzyka z we ela. Ks. Ł. 

• albo: panienki 
1 [połowu - plewy] 
' [makohon- wałek do ucierania maku) 
• [kolesnięta- wózek dwukołowy] 
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drużba zawiąl' , uje mlodt·j rtkt: i przez cały poniedziałek musi Ją 
'\odzić na chu tce; gdy ona idzie w taniec, to koniec chustki daje 
tt>mu, któr~ z nią tańczy, a tt·n mu~i ją znów oddać drużbie. A jeżeli 
młoda ucit•knif• mu, to kirpkują ohir. z niego, jeszcze i wódkę mu i 
po~tawić za .... woją win~, ażeby młoda znowu dała mu się wziąć. 

Prz\· w~ chodzt•niu śpiC\\ a ją: 

·1ló 

Pamiflaj J wn>eńku, 
dajem tobi Mary~eńku, 
•zczob ne buły wiknom dwery, 
•zczob ne lehla bez weczery, 
a jak bude zymna ro a, 
•zczohy nc chodyla bo a. 

·117 

\\'y byraj •ic, 'Iary~iu, z namy, 
na malowani any, 
powe:Gem tie na Podile 
do myloho na podwirie. 

418 

Wybyraj . ie, lary•iu, z namy, 
na malowany sany, 
zawezem tie w hory, 
wże ne pryjde;z nikoly; 
u nas bory zolotyi, 
u na trawy szowkowy·i. 
• adletila znzuleńka : 
~e pokidaj bateńka! 
Jakij ja kraj oblitnłn, 

wsiudy hory kamennyi, 
w•iudy trawy 'zowkowyi, 
w-iudy riky wodianyi. 

W drodze śpiewają pieśni: .. 1\-Iisiaciu, rohożeńku ... " (zob. nr 409) 

i inne oraz kołomyjki. Przyszedłszy za~ pod chatę młodego zawodzą 

pieśń: 
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419 

Otwory, maty, li•ku, 
wedemo newi. t ku : 
do chaty poprietnyciu', 
do komory rozfijnyciu1 , 

a w poły robitnyciu. 

Wszedłszy do chaty zaraz im drużba ścieli te dwie poduszki 
i weretę; pod weretę zaś kładą: bronę do góry zębami i w zy tko, co 
od niej przyniesiono. Młody siada na pościel, młoda rozzuwa go etc. 
On jej rzuca do huta pieniądze, które ona sobie wy ypuje i chowa. 
Teraz młoda, siadłszy na pościel, kraje nożykiem kurkę pieczoną, 

którą przyniosła z sobą z domu pod pachą w chu tce (wraz z solą 
i dwoma bochenkami chleba), rozdaje mię o i ama pożywa (a kostki 
drużba zbiera). Potem młoda zrzuca wianek i idą oboje pać. 

Wszy cy obcy ( waty, drużby) wychodzą wtedy do todoły, ale 
niekoniecznie na spoczynek. Ot na przykład: drużba wykrada 
młodej wianek, ubiera się w niego, przychodzi do rodziny młodej 
i pokazuje kostki z kury: "A dywi t sic, szczo z waszoj newistki" -
i rozrzuca kości po całej chacie. 

iebawem robi ię dzień, wstają młodzi. Młoda zabiera się do 
zamiatania. ie dają jej, robią jej zbytki: jak zamiecie do pół chaty, 
rozrzucają znowu !:imiecie, rozsypują łyżki po chacie itp. Młoda 
wszystko cierpliwie zno i i zamiata znowu od początku. Tak zaczyna 
być gospodynią. I od teraz już (cały tydzień aż do niedzieli) gdy 
z kim ię wita, to ręką przez zapaskę, ,.niby to wże taka duże gospo
dynie". 

Zebraw zy się w poniedziałek rano idą do cerkwi na wywód, 
potem do księdza z darami: koro w ajczykiem, kurą i (jak dawniej) 
z wódką. Tą wódką częstują ich. 

Pro p i j. Wróciwszy od wywodu obaj drużbowie biorą mis1..ę 

pirogów i idą do ojra i matki młodej prosić na propij. Od rodziców 
młodej zbierają ię wted. .,w dwoje", tj. w dwukrotnie więk zej 

liczbie niż przychodziło swatów młodego (jak było od młodego 
6-cioro. to od nich, oprócz ojca, matki i brata, przychod1.i 12-cioro, 

1 [poprictnycin - •przątaczkę) 

2 (rozfijnyciu- utracju~zk\'] 
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a jak bojarów było 16, to teraz 32). Brat młodej wiezie skrzynię 
(siedząc na jej wierzchu) z bielizną i odzieżą młodej, a ,,drużba 

p id korowaj", którego urny ~lnie teraz do tego celu sobie wzięli, 

nie ie na głowie korowaj. Idąc śpiewają (jak tamci wprzód) "Mi
siaciu, rohożeńku ... " (nr 409), bo to wieczór. 

Pod chatą młodych zaczynają: 

420 
Wyjdy )farysiu, wyjdy, 
czy ne maje•z tu krywdy? 
Pryjichaw otec, maty, 
kr]"'dy ia wpomynaty. 

Z chaty 1m odpowiadają: 

Albo śmieją ię: 

421 
1'\łe ma l\Iarpi w doma 
pi zła praty chu ty 
za hołowku kapmty, 
za łyżku ro ołu itd. 

422 
e maje wona tu krywdy, 

sydyt pid korobcem1, 

ji•t kowba•u z percem itd. 

Ale puścić ich me chcą, więc oni wpraszają się [mówiąc], że są 

"zdorożeni": 

423 
Pu•tite na do chaty, 
ne dajte nam stojaty, 
bo my z dałekoj dorohy, 
ta holat nas duże nohy. 

a konit'c pu kają ich do chaty. " de nasza doneczka ?"
pytają zaraz. Ci pokazują im drużbę. Drużba, obwiązaw zy głowę 
przewiosłem 2 i za marowawszy twarz adzą mówi: "A cy to ta, 

t [pid korobcem-pod ko•zem] 
t [przewio~lo, zam. pcreu·eslo - powró•lo] 



wasze doneczka ?" "Oj ni- mow1ą- nas;~,a buła taka, siaka, 
krasna, rumiana". Aż wprowadzają ją. Rodzice witają się; ona 
zawsze podaje rękę przez [ ... )1. "Ot wydyte, oś to nas11" doneczka!" 

Teraz dają wieczerzę na dwa stoły: jeden koło proga. kolo tego 
sadzają tylko ojca i matkę młodej; koło drugiego, pod obrazami, 
siadają wszyscy inni. Ale na tamtym stole wil"czerza lep za, tam 
dają kurkę pieczoną i inne przysmaki. 

Po wieczerzy sadzają młodą na kolanach młodego, który ucina 
jej nożem kosę (płacz). Pr:T.y tym śpiewają: 

424 

Zdradływyj ponedził.ku, 

zdradyw je' nam diwku. 
zpid zełenoho wincie, 
do biłoho rubcie•. 

425 

Tony winoczku, tony, 
płyny ruboczku, płyny ! 
Winoczok na dunaju, 
roboczok błyźko kraju. 

Wtedy zakładają jej czepiec na głowę. Goście- odchor11ą śpiewając 

drogą: 

426 

Bułyśmo na propoju. 
jilyśmo barabolu3 , 

wiwsienu połenyciu ', 
za choroszu molodyciu. 

Propyła maty doczku 
na sołodkim medoczku; 
dobre buło mid p) ty. 
ni kym ~ia po~łużyty. 

1 [W rkp. wyrazu brak; zapewne chodli o Z<lpa•kf.] 
1 [~ć, ruboc:a:ok- rąbek, ch u, tka na ~lm• f] 
3 [barabolu - ziemniaki] 
' [witv•ienu polenyciu- o" siane placki, podpłomyki] 
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Nir tak to lelko jej przyszlo "propyty" swoju dytynu. Przyszedłszy 
do chaty, gdzie niedawno tak wrsoło działo się. rzewnie sobie zapłacze 
nad tą pie'nią, w której dwoma słowami na pamit:ć przywodzi się ta 
pu tka teraźni~jsza i w chacie. i w komorze: 

4~8 

Ani swiczoczk.i, 
ni oharoczka, 
ni czym zaswityty. 
Ani Maryoi, 
ani dytynki, 
ni kim się po•łużyty. 

Po we elu bywają s w a s z y n y. Swachy przynoszą do młodej 
woją mąkę na pirogi oraz woją wódkę i jedzą, piją i hulają cały 

<lzień. 

Tydzień po ślubie: h o s ty n y. W niedzielę ojciec, matka i ro
dzina młodego, swaty i oboje młodzi idą do rodziców młodej -
jedzą, piją, goszczą się, ale już nie tańczą. 

l\Iłoda cały tydzień po ślubie chodzi w swietocznim (w rantuchu 
na głowi<' i w spódnicy), a nie w dymie!, jak tam bywa. 

We ele VII2 

429 

Z sobotońki nn nediloń.ku 
pi szla lary eńka w załwlJ u: 
Chtoż mene w szalwii znnjdl', 
tomu ja sin distanu. 
Piszow bateń.ko, ne zoajszow, 
wynvaw kwitoczku, taj pryj. zow. 

Brzeżnń kie 

1 [w dymie - w odzieniu z dymy, dymki, tj. tkaniny ba,>ełnianej lub baweł
niano-lnianej] 

1 Podług Ż. Paułego [o p. cil. T. l -. 116 l ~3; T. 2 s. 182. Kolberg roz.,.;nął 
nielture komentarz~'"). 
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Z ~obotońki na nediłońku 
pi~zla Murpeńka w . załwiju: 

Chtoż mene w szałwii znajde, 
tomu ja ,;u distanu. 
Piszow myleńki, taj znajszow, 
wziew za ru<'zeńku, taj pryjszow. 

Na hori wesokij mak, róże pocwetaje; 
oj, ne mak i róże, jeno krasna diwczynońka. 
Prosyła sie Maryseńka w swoi rnatinke: 
Oj, pusty mene, moja maty, 
meże nych pohulaty. 
X e moja wola, Maryseńku! 
Prosy sia w Iwa eńka. 

431 

adletilo pta~zatko ce ce ce, 
siło sobi w wikoneńko, szczebece; 
a za stolom panienoczki hłaholat 1 , 

Maryseńci winoczok łahodiat. 

Jest zwyczaj )w niektórych obwodach ruskich(, że pannie młodej 
kosę- rozczesawszy- miodem namaszczają i złocą. 

Zakładając wianek: 

432 

Hrebince matinko, hrebince, 
rozczesaty kosońku do wińce! 
Rum.ienne ly<'zeńko pid winec, 
rusuju ko oj u pid czepec. 

433 

Oj, mylyj Boże! Woda lu.leńke zabrała! 

Oj, mylyj Boże! I drihneńkoje kantinie! 
Oj, mylyj Boże! Jeno toho ne brała! 
Oj, mylyj Boże! Szczo l\Iary,eńka na nim stojala ! 
Oj, mylyj Boże! Batt·ńka sy żydula: 
Oj, myłyj Boże! Wyjdy, hatcńku! 
Oj, myłyj Bo:ie! Pozoloty kosońku! 

1 (hlaholat- rozmawiają] 
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Oj, ID}lyj Boże! Zolota ne maju! 
Oj, mylyj Boże! Zolotyty ne wmiju! 
Oj, mylyj Boże! Chot' bilemy roczkamy! 
Oj, myłyj Boże! Dribneńkiemy slozamy! 

adzając na posag pannę młodą, przy czym kładą jej chleby 
p zenne na kolana: 

434 

Złetilo dwa anheły z neba. 
Oj, siły, wpały Maryseńci na pidwire, 
oj, z pidwira w za tiwnoje1 wikonce, 
a z wikonca na te owi toły, 

a z stoliw na linrui obrusy, 
a z obrusiw na p zenyczny chlibowe, 
a z chlibowych na rumieone łyczeńko, 
a z rumieonoho łyczeńka na barwinkowy winoczok, 
a z winoczka na muszlinowy ruboczok. 

435 

Kryknuły łebedońke na wodi. 
Deż ty sia zabawlajesz, hołube? 
Cy ti moi pisłońke 1 ne dijszły, 
że ty mene, mołodeńku, ne wmysływ? 

Py alabym ły tońke - ta ne wmiju, 
pisłalabym pi. łońke - ta ne smiju, 
piszlabym sama- ta sia boju, 
bystraja riczeńka- ta sia wtopiu. 
Zaberu szmatinke na piecze, 
ne jeden za mnow chlopeć zapłacze. 

ierocie, gdy na posagu siedzi: 

436 

Wtwory, Boże, wrota, 
sila na posah syrota; 
jeji ia serdeńko wzdryhaje, 
szczo swoho bateńka ne maje. 

1 [:astiwnoje- od strony stołu] 
1 [pislońke- po łańcy] 
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Przy obdarowaniu panny młodej: 

437 

Sk:r)pila lypońka, skrypiła, 

piu new Mary eńka ydiła; 

pro-;yla sie w matinke i w witcie: 
i'ie dajte mene za wdiwcie, 
bo wdowe6, pjanucha, w korszmi pje, 
pryjde do dom', żynku bje. 

Prywyłaj 1\laryseńko, prywykaj, 
z chaty wikoncom ne wtikaj; 
z chaty wikoocom ne wteczesz, 
zlowyt pjanucha za piecze. 

438 

Oj, bryzrluły z tri zkie woriszke po stoli, 
oj, zajrżaly woroni konyke na pidwiru. 
Oj, ne daj meoe bateńku wid sebe, 
szczero ne schodyla rutianoho winoczka w tebe. 

Gdy pan młody w niedzielę (~lubną) jedzie z bojarami do panny 
młodej: 

439 

Jid'mo, pojid'mo, 
polom, bołoniom, 
piskom, kaminiom; 
kamiń bude dudnity, 
pisok bude ,zumity. 

Wczujut nas lude, 
,}awno nam bude; 
wczujut ełant', 

zczo jidut mi.zczane. 

440 

Oj, na dwori bubny hrajut, 
ta do iny zazerajut, 
a z siny ta do chaty, 
żeby mały de sidaty. 
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4U 

• ·a dwori chmarno, 
za porohom kawno 1, 

w siniach hołoto, 
za stolom zoloto. 

Pryjichaw kozak, 
Jla nym kołpak 
dribny jak maJ.:, 
zolotuja zbroja: 
De' tu diwczyna 
je moja. 

442 

Chmaryt sin, huryt i a - doszez bude, 
de ty sie zabawyw, hołube? 

Sidław jem konyczeńka pid ehe, 
jichaty, diwczyno, po tebe. 

Jadąc do ~l uhu: 

443 

Do luhu idemo, 
molo d u wedemo: 
rumienon jak kałenu, 
olodku jak małenu. 

Wioząc korowaj od pana młodego do pani młodej: 

1 [kau11o hnulnn] 

444 

Zełena rutońka, zełeneńka, 

czomu ty, \Iaryseńko, mutneńka? 

Pidchyly kwntyrońki i pohlany, 
cy choroszy Iwa eńko na kony? 

Oj, choro zy nad lude, 
jeno momu serdeńku żal bude, 
cy prypaw konyczok rosoju, 
cy prypaw Iwa eńko lun~oju? 
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Pani mloda wybierając się do pana mlodego: 

445 

e tuży, bateńku, za mnoju, 
ne beru ja wsio z soboju: 
łyszu ja tobi ślidońki po dworu, 
•łozońki po stołu. 

Podcza targu o warkocze pani mlodej (siedzącej na dzieży): 

446 

Bratczyku remisnyku, 
oied' sobi ua stołyku, 
na daj •in zduryty. 

e daj e try wziaty, 
bo se tra dorobaja: 
kosa zolotaja, 
szowkom zapletana, 
zolotom obsypana. 

Przy oczepieniu pani młodej : 

1 [u·o/oto- klos] 

447 

Zoloto, woloto 1, pro o, 
ta moja rui'awaja ko o! 
Toż jam tia rozcze•ała 
po jednym wolo•oczku, 
rozpuoty-lam tia 
po sribnym pa•oczku. 

448 

Winku mij, winku, 
z chre•zc:&yczoho barwinku ! 
Jenom tia jedl'n wyła 
i tom tia ne chody la: 
w obotu popułudniu, 
w nediłu '"iu dnynunku, 
w ponedilok hodynońku; 
dalabym tia małuwaty, 
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'zczoby w tobi pohulaty; 
dalabym tia pozolot)ty, 
~zczoby w tobi pochodyty. 

Bojary, odprowadzając drużkę do domu: 

449 

zcze wułeńka ne metenn, 
,zcze dntżeczka ne wedena . 
Treha wu.łońku pidme,ty1 , 

trt>ba drużeńku widwezty. 

Jeieli drużka do l'ichie bojarów zaprosi: 

450 

W nn,wi drużoczki ·wy.,ztuw sad, 
ne pereletyŁ bez nioho żaden ptnch, 
jeno drużbońko, jak sokiw, 
do drużki za stiw. 

Gdy rodzice pani młodej na perepoj do nowożeńców jadą: 

-!51 

Oj, szczoż to meru za neslnwońkn powstała, 

szczo '\faryseńkn po swojeho bateńka prytilała; 

pry•łala ona cztery koni, piaty wiz, 
a •ze ·toho prowiznyczeńka, •zczob' prywiz. 

Idąc nazad z perepoju: 

452 

Dobre my ,je na propojeńku mały, 

mid, wyno wypywnly, 
a horiwkow nohy wmywnly. 

Po wywodzie, jt·~li wdowiec pojął dziewkę za żonę: 

453 

Wtworit', dity, bratnu, 
wedemo wnm ma mu: 
korowy ne zdoit, 
ho sin fos ta boi t; 
rhaty ne zamete, 

1 [W rkp. O. KoU>erga u Z. Paulego blfdnie: pidmeżty] 



330 

bo sy żywot pohnete; 
dziżi ne zamisyt, 
bo ia czołowikom ti~zyt; 

a chliba n e , pecze, 
bo ji ti to z ruk tecze. 

454 
Br.cri:a6slde 

Oj, kuwala zazuleńka, 
teper ne czuwaty, 

oj, de ja 5ia ne rodyła, 
w czuż)j •toronońci, 

oj, de ja sia ne rodyła 
muszu prywykaty; 

Dałaś mene, moja maty, 
za lis, za dubynu, 
teper budesz wyzyraty, 
czy ne jdu w hostynu. 

·155 

oj, muszu ja whadzuwaty1 

czużyj matinońci. 

Budesz mene wyzyraty, 
bude z spomynaty: 
wczora była ~faryseńka, 

nyni ne wyda ty! 

Bn:eiańtl i e 

We ele Vill2 

Z okolic marzowa (Brodzkie) 

Chodząc po błogo ławieństwo do dworu i po w~i: 

456 

J J 
U na- zo-bo pa - na zo - lo - la - Ja bra - ma 

l P P r 
"' - dok . t~r- nok . szcze cbo - n- n• za pan - na 

454. z. P.mli Pieśni ludu ruskiego ... T. 2 182. [ ·a mar!(ine-ie rkp. uwaga 

Kollu·r~a: ""'e•clna".] 
455. 'f. Pauli Pieśni ludu ru kit>go ... T. 2 182. [ a l argine•ie rkp. uwaga 

Kolberga: .• ~ e•elna".l 
1 [ trltad:utrat) - dogadzać) 

~ .J. Horo•zkiewicz Pieśni tteselne :: okolic mar::otra, po u iat brod:ki. [Rkp. 
7 pie~ni z melodiami, nade,łan) O. Kolbergowi przez J. Horo~zk.iewicza w 1884 r.; 
zob. Korespondencja Oskara Kolberga cz. III (DWOK T. 66) •. 191.) 
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na. zoho pana 
zolotaja bruma 
i adok, i ternok1 , 

~zcze chorisz-za pamt.t. 

457 

l p p~ l p )J) li l p p p l p J) Jll 
OJ. p1-du ja na u- ly-c•u, k1- nu ~u-żel na po-111-ciu , 

anech ku-zel my-szy lru-blat, anechme-ne rhlo-pci lu-blat. 

Oj, pidn ja na ułyciu, 
kinu kużeł na połyciu, 
a nech k:użel myszy trubłat 2 , 

a nech meue chlopci lubłat. 

Jak ja hula je_zcze mola, 
mene mama hodowała, 
a teper wże ja wełyka, 
meni treba czołowika. 

e staroho, ni brydkoho, 
tylko chlopcia molodoho . 

• a horodi bila hlyna, 
za panycza mama była, 
za panycza mama była, 
zczob panycza ne !ubyła. 

Jak panycza ne !ubyty, 
bo z panyczom dobre żyty, 
na panyczu kamizelka, 
prystan panycz do serdeńka. 

Oj, Boże mij, Boże, Boie, 
jakij że to chlopeć ho«y, 
ne mohlam •ia nadywyty, 
aż mu ilam polubyty. 

1 [ternok, zarn. termok- pałacyk] 

• [trublat- pożerają] 
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458 

$•#1! l p J ~ l p J ~ l l l p J p l F F 
Oj. 110m u: po-h . pr!J do- ro- z•. cho- d!J- la ko - ko - szka, 

'•ń l p ) ~ l p p p l l )1 l ) ) l J J 11 

cbło -peć me- n1 s po- do -ba u sia, azczo czar -ni a- W!J tro - szka. 

Oj, tam w poli, pry dorozi, 
chodyła koko~zka, 

chlopeć meni ~podobau ~ia, 

,zczo czarniawy tro~zka. 

459 

'##~i jll li J ) j) l J l J li J J 
Na ho- ro- dl o - b!J-ro-czok, ze- Ie - D!J ł!J - sto- czok, 

$M• l l l l 1 ; ) J J l l J, l ) 1 w w ~ 
ne ba-cz!J-łam m!J-łeń-ko-bo wte tre-I!J de - no- czok . 

a horodi ohyroczok, 
zeleny łystoczok, 
ne baczylam myleńl..oho 
"-że trety denoczok. 

A dopirom zobaczyła 
jak czeredu hnnła, 
ne moblam z nym rozmawlaty, 
bo pani stojała. 

Poweło ,;a y ne zila 
na terniowym płoti, 
bile łyczko zmizernilo 
na pańskiej roboti. 

ama sobi zaprahaju, 
sama sobi idu, 
sarnam obi spodobnla, 
toj za neho pidu. 

1 [hirka huba - gorzka gębo] 

Czerez sad, wynohrad, 
po wodum chodyla, 
ne sudyw meni Boh 
kohom ja !ubyła. 

Czy ja tobi, moja maty, 
dobre chust ne prnla, 
że ty mene, moja maty, 
za neluba dała? 

U neluba hirka huba', 
hirsza wid pełunu, 
jak ja jt>ho pociłuju, 
to •zrzo no ne plunu. 

!..uda duby porosły, 
tam sin pochyłyły, 
koho oczy polubyły, 
za tym sia dywyły. 
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Hyounek terenowy O. Kolberga 
(na,zkicowuny atramt•nle•n kurowuj mniejszy z Zadwórza: kurow rj je•t \•:ieli<o,;ci 
dużt'!(O zwyczajne!(O hocht"nka chleba, z pszenicy na dwie mąki mielont"j, dość 
t·iemny w środku, ht"z drożdży i ,oli; korowajów tych bywa kilka, trzymaj•l je 
staro•tow i e (wt",eJni]; u dołu - korowaj mniejszy, [na nim] barwinek [upięty] 

na badylu rozczypanym; do tekstu na s. 343- 381) 



Oj, koparta kit>rnyczt>ńka, 
kopana, kopana, 
choro~zuju t>zt>ludońku 

u na~zoho pana. 

horo~zaja czeladońka, 

~zt>ze choroszszi dity, 
~t>diat sobi w okińciach, 
jak różowi ćwity. 

Juk ja buła pry matińci. 
pry mojej ridneńkij, 
huły w mene kuczyr}ki 1 

juk maczok dribneńki. 
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Jak ja piszla do swekruchy 
na czużyi ruki, 
powely sia kuczyryki, 
jak bobowi struki. 

\ ja wziała hrebene~. 

chtilam rozczesaty, 
a wekrucha dała serp: 
Idy w pole żaty! 

Oj, wziała ja totoj serp, 
kinulam wid sebe, 
nc żuła .b w mojij mamy. 
ne Ludu i w tebe. 

460 

Kob ja hub tuka krasna, 
juk ta zora ja~na, 
świtylubym ID}Ieńkomu, 

nihdybym ne zha,Ja. 

Oj, zi Lwowa mij myłeńki, 
zi Lwowa, zi Lwo'' a, 
win do mene łysty pysze, 
rzy ja •zcze zdoro,vu. 

Wiu do mene łyoty p~-Ll', 

ja mu widsyłaju, 
ne żury sia, mij m~ leriki, 
ja bzcze ne wmeraju. 

Teczet woda zpid horoda, 
teczet duże zymna, 
nahniwau sia mij myłt·ńki, 

ja z toho ne wyrma. 

A ja z tei kryn)czeuki 
sama wodu no-zrr, 
amam jeho rozhniwała, 
~ama perepro•zu. 

A wże meni ne chotlyty, 
kudy ja chodyla, 
taj wże meni nt> lrrhyty, 
kohorn ja hhyl.1. 

=f#'! J p ; p 1 p ) ; l l l p J p 1 r r 
Za- szu- mi- la le-nczy-no6-h jd; al a ro-IWJI - wa - la, 

~ !~t· ~ 3 ~ ~ = ~= = J, ~ ) ~ l ~ ,. l • 3 l __ r _ , = r P p, l, J5 ) J J 
ra- pla - ka -la diw- cz~:~-no6- ka jak sla ro -z1Jll - ta - la . 

460. Trzecia i dalsze ~trofy juk pierw-7.a [pod względem me!.]. 
1 [ kuczyryki - '' arkoczykij 

27 - R l" Czerwona 

l 



Ja-kte me-111 ne n;:-mi- I!J , 

Ja - kte me - ni ne pla - ka - I!J , 

Za-znmila Ie. zczynoriku, 
jak ~ia rozwywula, 
zapłakała diwczynoiika, 
jak "in rozplitala. 

Jakże meni ne ,zumity, 
koły haj, koły haj, 
jakże meni ne plakaty, 
koły żal, koły żal. 

Jakże meni nt> Fzumity, 
zełenyj li~zczyni, 

jakże meni ne plakaty, 
molodyj diwczyni. 

Tamto nasza moloda, 
tamto molodije, 
jako w li~i. pry dorozi, 
roża czerwonije. 

ko- ły baj , ko-ły aj, 

ko- ly tal, ko- ly tal 

Tamto na-za moloda , 
tamto molodeńl.a, 
jako w lisi pry dorozi , 
róża czerwoneńka. 

Oj, wyjdu ja na horhocznk, 
zahrajn ,,. łystoczok, 
deś mij myły pase woły, 
czuty hołosoczok. 

Holo. oczok - jak dzwinoczok, 
daleko sia czuty, 
a wełykie zakochania, 
ne można zabuty. 

A welykie zakochania, 
to wełyka muka, 
z wełykoho zakochania 
buwaje rozluka. 

Wszystkie te pieśni, w dowolnym porządku, śpiewają drużki 

chodząc z panną młodą po wsi kłaniać się, to znaczy prosić o bło
gosławieństwo. 

,. t 
J 
OJ, ,- p p 

ci - lu 

461 

J l p p l ) l l r ,J 
u- cu·y - ly fi - ja - loń - ki, za - Cll'!j 

)! 
ho -

J p j Js p l J 
ru ka- min- no - )u po 

Oj, zacwyły fijalońki, zacwyły, 

ciłu boru kaminnoju pokryły. 

#.J 
- kry 

Tam moloda l\laryseńka chodyła, 

fijaloczki na winoczki łomyła. 

r • 
- ly , 

J • ~ 
- ly . 
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A za neju batiseńko z tycheńka: 
Szczo ty robysz, Mary>cńko młoderlkn? 

'Ie za mnoju, bateńko, nc za mnoju, 
ue poradna hodynońkn z toboju. 

Oj, za mnoju, Wn yleńku, za mnoju, 
myła meni besideńka z toboju. 

Oj, metianyj sadoczok, metianyj, 
zelenoju rutoju pletinnvj. 

Tam molody kozaczl'riko dudku hrau, 
moloduju diwczynor'tlm namawlau. 

Oj, za mnoju Mary8eńko, za mnoju, 
budesz moju wirnoju :i:inkoju. 

Bude z mene wirneńko lubyty, 
bude. z mene choro. zeńko wodyty. 

Jak włosy rozplatają (na tę samą nutę): 

462 

Oj, per zy raz, 'lary,eriko, per,zy raz, 
ukłony Fin batinkowy zo sto raz. 
Ne rik tcLe bateńko hodowau, 
nikim twoich ukłonońkiw doczekau. 

icrocie ~pi ewa ją: 

463 

MeJ. nr 461 

Komuż ty sia, 1\laryseńko, kłnninjesz, 

szczo ty swei matinońki ne mnje~z? 

Pokłony ia, Mary eńko, czużoi, 

bude tobi zdawaty sia, . zczo twojij. 

Podywy sia, l'tlaryseńko, za ~ehe, 
czy ne stoit matinka kolo tebe; 

czy ne stoit matinka kolo tebe, 
czy ne prosyt ukłoneńkiw wid tebe. 

Ohladała sin ja wże ne rnz, ni dwa, 
a wże mojij matinki ne ma, ne ma! 
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Jak wyprowadzają pannę młod<! z chat\': 

l 
Oj. mi 

' l 
j 

oj, mi -

' l świ - 1!1 

464 

.l J l }i l ,t~) c::::::::=::::: 
s la - ci u na - ro 

~----.., 

ooli J j l )1 
s la - c lu na - ro -

l 
nam do ro 

!:Oj, mhiaciu naro.lt>Jll..u:l. 
'"i ty nam dorożeńku. 

l: Żebyśmo n e Lhłudyl~: 1. 
kniah) ni ne zhuhyly. 

teń 

l :Jak my J..niahyniu zhubym·!, 
to ,ja !-amy zablud~ m. 

465 

te d 

J 
ku, 

teń 

j 
ku. 

l 

J 
ku. 

''

6

"1 J l ) l l J l p ) li) J l l l ), 
Oj, de ale dl - la, de ale po - dl - la la Ma - ry -

l J. l J. l p ) f! l l J l p j ) l 
- aed - h ~ z cha - ty? Oj. pi - szlat o - na do du -na -

1 11JI=-l E 1=1 
- - • - i1 ii/c j J• 

- jeń - ka ly - czeń - ka, u - m!J u. a 

464. [Autor zapisu, J. lloro~zkiewicz, niekou,ekwent•ue zanotował znaki 
~hromatyczne. Opuszczenie krzyżyków w t. 3 i 5 je,t oczywi te prud f, nato
miast w odniesieniu do g możliwa je,t dwojaka intonacja lf"I!:O 'topnia lali l 
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Oj, de ia dila, de -iu potlila 
ta Iaryseńka z chaty? 
Oj, piszłaź ona do dunajeńJ...a 

lyczeńka umywaty. 

Oj, de -ia dila, de 'm podila 
t.t 'lary eńka z chat) '! 

Do dunajeńl.a, po '-u-idynkudt, 
drużoczok izberuty. 

Drużoczk.i moi, n-lużit meni, 
ja wam teje udiaczu', 
za ślozońkamy, za dribneńkimy, 
hateńka ne zobaczu. 

Wesele IX~ 

Olesko, Ożyd6w, Ju;kowice 

\"'\ :sobotę od rana do poobiedzia [młoda] chodzi z drużką (albo 
dwiema drużl.ami) po wsi. Trzy razy do nóg pada [prosząc]: .,Pro zu 
tatu, mam u na wesile" -i z każdym się całuje po obu tronach lic. 
Do domu [wraca] na rozpleciny włosów. Siedzi na dzieży, na kożuchu. 
Zaczyna rozplatać mały chłopiec, po nim kobiety weselne, grzebie
niem. Spiew. Korowaj się piecze, w nim grajcar w cieście schowany. 

Jak korowaj robią: stawiają stołek, na to kładą poduszkę. Biorą 

cztery garście zboża w kłosach ze słomą i na krzyż kładą na tej 
poduszcze. a tym prześcieradło (kilimek), a na nie dzieżkę, w której 
I"Ozczyniają, do czego cztery korowajnice przyśpiewują: 

·166 

Oj, dajte;t num horylońli. okowytońli, 

nie dajte nam paruchy 3, 

bo my zcze ne staruchy. 

1 [udiaczu odwdzio:czę się] 

• [Zapis terenowy O. Kolberga, zawierający liczne skróty, które rozwinięto; 
opis uporządkowano chronologicznie, pieśni umie~zczono w odpowiednich miej
cach obrzędu.] 

' [paruchy bimbru] 
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Potcm [przystępują] do rozczyniania. 

Jak rozczyniają (na nutę picśni śpiewanrj przy kupowaniu kosy): 

467 

'I•L nr 471 

l :Oj, znajuż ho ja, znaju: j, 
~zczo je w tym korowaju. 

l :Z semy mlyuyw muka:j, 
z troch dunajuw woda. 

Jajcia z Kremiajcia1, 
a syr, ma~ło z Buczacza, 
na•z koro\\·aj czacza2• 

Jak piesku t (tj. pieszczą, wyrabiają rękami): 

·168 

Dopomozy uam, Boże, 
Preczy taja-j Maty, 
korowaju pJe,katy. 

a podeszwę 3 biorą żytni<! mąkę, którą zamit'•i mały chłopiec, 

wrzuciwszy tam garść siemienia, potrm patykit~m w tym zamie
szawszy maże nim przez figle po policzkach kowwajuice. One 
kończą podeszew misić i układać, a matka na cztrry k01'ice i we 
~rodck po groszu kładzie. Po czym bułkę z p zrnnej mąki na wit·rzch 
kładą i pieką. 

Jak do pieca wsadzą na łopatę (którą to łopat;! duokoła !'tołu 

kręcą się i do scila4 podnoszą): 

1 [: Krcmiajcia- z Krymu) 
• [c.a:acza- eac.1, wyśmienity) 
a [podes:u·o - wspomniana jui. w opi,ie we-eln~ m nr \'I {-!. ~l!\) nę~ć •pod

nia korowaja; je~ t to podkładka z gor,zrgo cia-ta pod kornw,.j) 
• [~tit, ściel- powała, ,ufit) 
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469 

Korowajowa para, po prypiczku hrala, 
tu szcza ływoje mi tce, korowajóW)· si ty. 
1-a w na zoji peczy zalizuyi1 pieczy, 
a srybnyi kryła, szob korowaj pryhnityla~. 

Jak wyjmują: 

470 

V 

Oj chto-j w,adyw, to-j wyjme, 
bo •ie inaczy ne pryjme; 
jak sia in. zyj bude pryjmaty, 
budem ho pozywaty 
do pana komi•ara, 
•zczob nr zahynula na•za •ława. 

Korowajów pieką cztery: u niego dwa i u niej dwa (jeden na 
~obntę. drugi na niedzielę). W sobotę jeden z jej korowajów po
kraj;! u niego i jeden jego u niej; drugi korowaj jego przyniosą 
do niej '' nicdzielę wieczór i tam krają, stawiając jego korowaj 
przed nią, a jej korowaj przed nim. I razem je krają, tj. jego drużba 
kroi jej korowaj, a jej drużba jego (po kupleniu koay). 

Drużki po rozpleceniu włosów mlotl1·j kładą jej wianek z har
winku naokoło głowy, do którego z tyłu zaczepiają mnóstwo wstą
żek kolorowych; obok tl.'go na głowie [umieszczają] pełno sztucz
nych kwiatów3• Potem [młoda] idzie do dworu, do k iędza, ekono
ma i ar!'ndarza także pro ić na we cle. 

Wieczorem wróciwszy do domu pro. i o błogosławieństwo rodzi
CÓ\\. •iedzących na ławie przed tołem. Kłania się trzy razy do 
nóg, po czym siada za tół, gdzie aż do ~luhu pozostaje. 

\V sobotę wieczór przynoszą dary od niego: buty; ona mu posy
ła ko zulę. 

Przed młodą s ta\\ iają koro\\ aj. Przedtem drużba pije do rodzi
e6w pro~ząc, żeby pannę darol('ali (z,vie ię to darowane). Rodzice 

1 zali:nvi - żelazne 

" Żrhy polewę błyszczącą miał na •obie; [pryhni,yla- przrgniotla] 
W Olt'•ku wianek z rozmarynu, maleńki, na (rodek głowy. 
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odpijają (pije ię zawsze trzymając kieliszek przr:.-; chu;,lkę) i tłaj<! 

na miseczkę drużbie pieniądz. Po czym "szyscy inni gościr ,r.J,it·raj ą 
pieniądze na posag. Ona zab ictlzi za tołcm na posa;tu (tak mówią). 
Krają korowaj (już około trzeciej w nocy) i obdzit'lają na talerzu. 

U niego to samo: tak samu prosi o błogo ławirrl~t·wo. ~ia•ła za 
stół i lorowaj jedzą, zbierając na posag. 

Nad ranem lub rano przychodzi on do niej z muzyką i or,;;r.akit•m. 
Pokłoniwszy się z nią jej rodzicom trzy razy, idą do ceri. .. wi łub 

jadą: ona z drużbami, on z chorążymi. Do ~l uhu i od bluhu trzy
mają się oboje za końce chu-.tki. (Muzyka przed rrrkwią czeka). 
Po ślubie wracają oboje do jej rodziców, po czym on zaraz •Hkhnthi 
do siebie. On u siebie, ona u !'irbie bawią ię całą nied:t.it•łę ie
czorcm w niedzielę on prz)Chocłzi i niesie dwa hochrnl,i chleba. 
Za nim dwóch swatów, CZ}li hojarów, nicsi<' '\ ręlach komwaj 
jego na wieku od dzieży. Chl!·h tt•n i korowaj kładą obok niej po 
skupieniu. 

~ie chcą go wpuścić, figle. Wreszcie za wódkę i chustki wpusz
czają. 'latka w wywróconym kożuchu przyjmuje go chlehl'm. 

W niedzielę wieczór, jal on [przyjdzie] do nirj: 

471 

ka, w11·bi -ha-= 

Ka -su - o~ó - ka za tro - J~ wo - ro t~ń -

j 

1 :\\)hihnła Kn~un~ńka:l 

zo~ troje \\OrOlf'riL.a. 

!:Oj, bihła 1 ue dobihla : l, 
na polu "oj~ko wzdriła. 

l: Doloni u 'Pie•nula: l 
i nazad ~ie wernula. 

l :Bateńko ridm·•eńki:l, 

wijnońl..n nastupoje! 

li 
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l :Choczut mene zwojow.ll): 1, 

z •ohoju mene '' zi.1ty! 

Ka;.,uneńlu, du~uril..o, 

n c bij i c ty to ho 
woj•l..a mołodoho. 

Bo my tebc schowajrmo 
do nowoji świtłollki, 

meży czuży diwońki. 

Win-że mene piznaje, 
bo wsi diwońki ". ki kach 
i w rutianych winoczkach. 

l :Bateń.ko ridne ~ńl..i: 1. 
win mene piznaje. 

Bo na moju hołowOJi.l..u 
paporoteń.ka upala, 
ko oń.ku rozcze ala. 

Pan młody kupuje jej kosę od brata. 
Gdy kupuje ko ę: 

172 

- rlń -ku, pa- 0: oe daj ko- soń-ku re 

l :Panie bratińlu, panie: l, 
ne daj kosoń.ku tanie. 

l :Moja ko ońka zolotaj a: 1. 
Kasunia molodaja. 

' nie. 

Brat czy kuzyn wzięte od niego pieniądze (rt'ń kie) wrzucają 

za kołnierz z tyłu (za koszulę). 
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Ona opiera głowę na chlebie. Gdy młody ją kupi, mmi- ~ko

czywszy za stół- pocałować ją. Ona się broni. Gdy zaraz tego 
nie dopełni, drużki ~mieją się z niego ~piewając, że "panu mło
demu lepi świnie paść, kiedy nie umie całować". 

473 

Tre - ba dru - żbt IW!I - n t pa - at11, mo- lo -do - mu 

." r , 1 p J 1 j ~ j ." 1 ) ; 1 1 1 ) 11 

za- wer - ta - 111, bo ne iimt- je 

Treba drużbi swyni pasty, 
molodomu zawertaty, 

cłu - lo - wa - I!J . 

bo ue umije molodii ciulowaty. 

W poniedziałek, gdy młoda (idzie] do niego, przed zaw1ruęciem 
obcinają jej swaszki trochę włosów z rozpuszczonych warkoczów. 
(W drugą sobotę więcej obcinają, on sam zrówna włosy, tj. cały 
warkocz prawie, na predanem u jej rodziców, gdy przyjdzie ona 
z mężem z wizytą). 

Gdy mają wychodzić do jego matki, drużba w tańcu zawija jej 
głowę w rańtuch i wyprowadza z chałupy. Zawicie to, gdy przyjdą, 
matka jej zdejmuje, a daje jej za to jałówkę lub dary tym podo
bne; ona zaś wyjmuje zza pazuchy czepek i chustkę, którą jego 
matce oddaje, a w którą po obiedzie i po spaniu czepią i zawijają 
ją swatki. 

Bojary kradną kury itp., niby dla meJ na posag. 
Gdy razem wychodzą, on niesie już cztery bochenki chleba i on..t 

cztery chleby; gdy zaś do niego przyjdą, matka jego przyjmuje 
ich w wywróconym kożuchu i daje im jeszcze po dwa chleby, tak 
że każde z nich ma po sześć bochenków chleba, z którymi wchodzą 
do chaty. 

473. [Zarówno budowa wiersza, jak i melodii, wskazuje, że słowo "molodii" 
jebt zbędne i chyba przez pomyłkę je Kolberg umie§cil w zapi•ie kolumnowym.] 
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niego w todole, gdy ich swatki odprowadzą spać, ona zdl·j
mujc mu hut z nogi i jeśli w nim nie znajdzie pieniędzy, to go tym 
hutem w py k mierzy. 

Do stodoły przynoszą od jej matki prześcieradło czy kołdrt 

{warcto) i podu>-.r.ki z pościelą. Czasem pod posłanie kładą im przez 
figle kamienie. kłódki, polana, które młodzi ze śmiechem wyrzuca
ją na bojaró". 

Rano matka przynosi wódkę z miodem do nich i tam . ię ze :-wa
chami czę tują. Zawijają ją dwie swachy i matka i przyprowadzają 
do chałupy za tół. Potem (wychodzą] na wywód. 

Wesele X1 

Zloczowskie, od Glinian, Jaryczo"a (Zadmirze) 

W oświadczyny idzie starosta uproszony i zamawia Rię, Żl' ni
by przyszedł na jarmark kupić cielę. Mówią: .. pijty w "tarosty. 
pij ty staro towaty'' (chodzić w oświadczyny). 

:\"a zaręczynach ~piewają: 

47:t 

'l 
t:'\ 

lejł ~. " gP l p p l r p l l 
OJ, 

* 
~ .. w 

- .. 
n e ba- Ja ja do ma, 

j 

FQ!IiJF l p OPI 
J• do - ma, na swo-Ich 

l :Oj, nc buła ja doma:j, 
na •woich zar 1uczenach. 

o~ n e bu-

Pr:r l 'f ; 
u-ńl cze - nacb . 

l 

l 

1 [Czystopis O. Kolberga przygotowany do druku. Fragmenty brudnopi-u 
terenowego zachowały się w tekach 19/1243 k. 457,463, 477-478, 482, 485, 190; 
20/1253/D k. 8-9, 12; 20/1255/B k. 23, 32. Czy topis pierwotnie w trzech miej· 
•cach zo<tal uzupełniony przez W. Grzegorzewicza uwagami O. Kolberga wziftymi 
z brudnopisów. Obecnie uzupełniono go odpowiednio całym materiałem tereno· 
"ym nie wykorzy ·tanym przez O. Kolberga i W. Grzegorzewicza. W materiale tym 
wy tępują niekiedy odmienne sposoby zapisu fonetycznego tekstu, np. kuorowaj, 
kórowaj, które uwzc;lędniono w druku.] 
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j: ·a wysokij hóri:j. 
ja lam-ka pa,ła wi" ci. 

j :Pr) ,zJa do neji, pr) •zła: j, 
m<tlit,ńka jeji, pryszła. 

:Id), dytietko, do domu:j, 
majc,z ho•teńki w domu. 

Po kiU .. u tygodniach następuje wesele. Zaczyna ~it ono we czwar
tt·k wieczór1• Przed wieczorem (a niekiedy już wkrótce po obiedzie) 
panna młoda ubrana we wstążki i kwiaty idzie z drużką po wsi 
prosić dziewczęta z sobą po barwinek do lasu. W pochodzie drużka 
zaw~?.e ją poprzedza. Potem wstępuje do domu. a '\ .r.iąwszy do 
kobiałki dwie butelki wódki z kieliszkiem, knysz p zrnic:~.:ny. nóż 

obrus, idzie z uproszonymi dziewczętami na zbieranic barwinku. 
Wr czwartek jak po barwinek idą po obiedzie: 

475 

~·e ; l ; 1 ~n r l P! p p l łJ J 
0:. per- uyś ka - ziii kły - nyw ly - t!OÓ - ku 

:t• 
~ p p p l {J 

ne bu-desz :1 pa - do III, • Ie - per pa- d au, 

J li p F 
ze- mień- ku ó - 11111- wasz, bo lu - hu zy - mu czu - }esz. 

Oj, perhzyś kadu, 
kłynyw lystońku, 

ne bude-z upadaty, 
a lepcr pada. z, 
zemleńku ókrywa~z, 

bo tuhu Z}mu rzujesz. 

475. [\\ rkp. t. 10 i 11 są puste.] 
1 Dzień len zm,ie si~: czetwer winkopłetnyj. We~el c ln,a kilJ..a dni (jedna 

wielka uczta u niego i druga u niej). 
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• Oj, per-zyb kazau, 
ridnyj bateńku. 
ne dam ti, dytietońku, 
a teper daje-z, a teper dajt'•Z. 
dołeńki ne whadnjt''Z. 

i 
Toji ty dajn, 
[~zo w doma maju], 
dołeńki ne whadaju, 
woły z ~óbory, 
'kryni z k6mory, 
to t6bi, dytietońku. 

476 

Oj, mowy~łś my, klynowy łystońko, 
ne bude z upadnty, 
teper padnje z, zemlińku "kr-Yje z, 
tuhu zym6ńku czuje~z. 

Oj, mowyleś my, ty mij bateńku: 
e dam tebe, deti~t~czku ! 

A teper daje z i ~am ne znaje,z, 
d'ołeńki ne whadaje z. 

Toji ty daju, szo u doma maju, 
d 1 oleńki ne uhadaj u, 
w6ły z w6bory, sk.ryniu z kómory, 
to twoje, deti;t~czku. 
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177 
...... 

RUI 
Oj w bo - ru, w bo - ru pry do - lu, oj w bo- ru, 

' ttJ r 1 o r· p 1 P P P P." u 1 G r 
w bo - ru prU do - łu, bu -d u -je J - u·a - seń - ko 

4 ri/F· p IP H f H IE!t?lr E;c:ji 
kó - mo - ru , szczo- b11 do neji za- zu - leń - ka h - ta - la, 

$ P P P pfi p P 1 ctJ r 1 rr±J r· p 1 

szczo- b11 do nejl za - z u - leń ka 11 - ta - la, 

$ P P P fcriEi!rCtilr tiar 1 
szczo- b11 je - jl ra neó - ko z bu - dy 

l :0 j w boru, w boru, pry dołu: 1. 
huduje Jwaseńko kómoru, 

l :~zczoby do neji zazuleńka litała: 1. 
szczoby jeji raneńko zbudyła. 

l :Bo u neji swykrocba czużaja: l 
i ~zcze do toho tYchaja. 

l :Bo jej i wy krocha ne z budy: l• 
• ino pide na su~idy w óbsudy: 

l :Je u m en e newistka wóspała: 1. 
na róbotońku nedbała. 

478 
MeL nr 482 

l :Oj, je ii haj dóróżeńka: l• 
po barwinok steżeńka. 

j :Barwinku, barwi~oczku: l• 
ta deż ty takii wyrys ? 

la . 
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l:\\ e Lwowi, j.t ii horodi:j, 
pid murom ja u chołodi. 

l :Pryjszou czie., hódynońka:l, 
znaj zła mni kłyheninka 1 • 

I:Prypłyła z wodońkoju:l, 
zo woju drużeńkoju. 

Zbierając harwinek śpiewają w lesie: 

479 

'B !i pfl P l ir U l ~ .h • l b pn P l 
Bla - bo - sio - 11111 nas, Bo !e Pre - cz11 -

' if C4 l iJ r l i f' il l P () IF p 11 
- sta - ja Ma - I!J to - bo bar - win - ku rwa - ł!J . 

Błaho•łowy na , Boże 
i Preczy•taja Maty 
toho barwinku rwaty. 

l: Barwineok, ban~inoczok: l• 
kuiahyny na winoczok. 

l :Kryszczieczy1 ban:'inoczku: l• 
oj, deż ty taki wyrys ? 

I:Oj, wyrys ja w hororu:l 
pid muróm j-a w chołodi. 

~ihdym tie ne r 1 uszyła, 

ój, oż tepler poruszu 
i zupinkoty muszu. 

I:Pryszou czie, h6~yneńka:l, 
naj zła ho knihlynyńka. 

l :Prepi)rła z wodońkoju: l• 
zo swoju drużeńkoju. 

1 kłyheninka - kniahyni 
1 kryuc:r:iec:r:y- kwitnący 
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Podjadłszy i wypiwszy wzięte przez młodą (kniah) nię) zapasy, 
'Wracają z harwinkit>m do chaty i kładąc go na stół śpiewają: 

480 
Mel. nr 479 

Błohosławy nas, Boże 
i Pr~czystaja Maty 
w tyji świtłońci śpiwaty. 

l :Switłońk~ zweselfte :l, 
bateńka zasmutyte. 

l :Mouyt bateńko, mouyt :l: 
Nej ty Boh błahosłouyt. 

l :l wsiaja r6dyneńka :l, 
najbłyższn susideńka. 

Drużka z dziewcz-:tami (i z kniahynią) wijąc wian,·k [we czwar

tek): 

481 

Oj. win- ku i ty mij, win ku, oj, win -kut 

4Po 
ty mi), 

1 ~ P P P 1 cer o 1 r· 
z kr~sz-czle- czÓ- ho bar - win win - ku 

j:Oj, winl.uż ty mij, winku:j, 
z kr~zczieczgho barwinku. 

j:Koby w tobi poch6dyty:j, 
dałabym tie wzołot-fty. 

l :Koby w Lobi pohulaty:j, 
dalabym tie malowaty. 

ku. 
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l :'-la sóbotońku, na weczer:l. 
na nedileńku, na wsioj deń. 

l :A 11 ponedilok n e bud e: l• 
:iliel momu •erdeńku, żiel hude. 

· 18~ 

F Q (D 
1":'1,.-...... 

r-
na ja ka ty 

r EJ r J l 
na ja ka 

f? ...-----....... 
J ~ F" 

s 

p 
knom s i po chy 

l :Czerwona ja kalyna: l· 
wiknom si pochyłyła. 

l :Piszly ji diwki n1 at): 1. 
ne dała si złomaty. 

Aż piszła ponienońka, 

wyłomała se kwitku 
z kałynawoho ćwitku. 

l:. e~ la je do switlońki; 1. 
meży krasnyje diwońki. 

Diwońk.i, panienońki, 

cy budu ja takaja 
jak knłyneńka taj a? 

:IBudesz diwońkot, bude.z:l, 
poki pry myni budesz. 

s J ~ l 
na 

r F -s::::o;j 
ty na 

1":'1 

r· ~ li 
ty la . 

482. !Nad melodią rkp. terenowego, który był podstawą do publikacji, uwaga 
Kolberga: "Przy we elu, jak wieniec pietą we czwartek". W tece 19/1242 na 
karcie 442 znajduje się czystopi tej pieśni z melodią "uporządkowaną" metrycz· 
nie w takcie na 3/8.] 

1 lub: d)ti:tko 

28 - Ru. Czerwona 



Czer- u;o 

' p tr l 
~ 

ja ka 

1 leculika - lica 
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!:A jak pide.z wid mt'nl':l , 
'pade kra-ońk.a z tł'br. 

l :I z tebt', molodój i: l, 
i z ko•ońk1 zolotóji, 

l :i z leczeńka 1 rumicnnoho: l, 
i zo -tanu panień•koho . 

483 

na Ja ka na, czer - u:o 0 8 

) j l }. p p l 
ly - na u·t-knorn sie 

)l {J 
po- chy 

l :Czemonaja lał} · na: l 
wiknom sie pochyłyła. 

:A pi<.zly ij diwkie n1 a ty : l, 
a ne dala >ie złomaty. 

!: Aż pi zla Lulczuńenka":l, 
.oż p i , z ła paninońka. 

I :Wyłomała obi kwitku:! 
" kalynowoho ćwitku. 

I:Prynesla do świtlońki:l, 
do ridnoi matinońki. 

l :'\fatieńku . hołubońku: 1. 
r. y hudu j .1 takaja? 

l: y Ludu ja taka ja: 1, 
j ak kal) nońka taj a? 

i:Bude!'z, dytietku, bude z:l, 
pol..i pry meni bude. z. 

l J. l J, l 11 

ly 

2 Lulczuneńl..a - Ju.ll.a 
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j:A jak pijde. z wid mene:j, 
•pade kra~ońka iz tehe. 

j:Iz tebe molodoi:l, 
z ko•ońki zolotoi. 

l :l z leczka rumienoho: 1. 
o 

zy •tanu paniC'ń•koho. 

484 

'11<1. nr 516 

j:Cterwonaja kalyna:l, 
wiknom •i pochyłyla. 

:Piszły ji diwki rwaty:l, 
He dała si złomaty. 

1 :, \ż wyszła Maryseńka: 1. 
'' \ Iomala si kwitku. 

l :W ylomala si kwitku: 1. 
z kalynowoho ćwitku. 

l: Pryne la do switlońki: l, 
m!"ży krasnyi diwóńki. 

I: Dyw1it •i, mamuneńko:l, 
~·~· hudu ja takaja. 

Cy bud u ja takaja: 1. 
jak k.lłyoońkn taja? 

I: Bnd~,z, ditietko bndy,z:l, 
do kić u mene budesz. 

j:A jak pide. z wid mene:l, 
•pade kra. ońka z tebe. 

j: Iz t!"b!" molodoji:l, 
z koliój l.. i zółótoj i. 

I:Z łyezet'1ka ruminohó:l, 
ze tanu paneńskohó. 

Zadwórze 
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185 

f:'. 

l p· p ~ ~ ~ p 
my tra- w a po do ły ni, za - l.o-chau sie ko- z:ak 

F7 J 
czy 

f7 
Bo 

t':\ 

J 
ni. Daj my, Bo ze. ó 

) 
~ p p 

ze, ro z~j ty st. ro - :•j 

Szumy trawa po dolyni, 
zakocha u sie kozak w di" czyni. 
Daj my, Boże, 6żenyty ,;, 
ne daj, Boże, rozejty ,i, rozejt~ -•· 

toit konyk u dorozi, 
pidk 1owany na trY nozi. 

e • 
Stupaj, koniu, sztery myly, 
na podwire do diwczyny. 

Chody k6zak po rrnoczku, 
wody jenczu za ntczeczku. 
Druha chody i sumuje, 
. tratla1 winok i żalujt>. 

486 

te nu-ty st. 

.J 
s i . 

tam , za li som, tam buj- ny wt - ter wt je, 

11 

J f:'. 

PPP(7111Ji)U6?~1F rll 
at tam bi dna wdo we psze ny cu~t'l ku ~ i je . 

Oj, tam, za lisom, tam bujny w i ter v. i je, 
a:i: tam bidna wdowa pszenyczetlku 'ije. 

1 [1tratla, zam. &tratyla- utracilal 
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Za. ijala óna, wziela wóloczyHy 1, 

zawółoczyła, wzieła Boha prosyty: 

Oj, ródy, Boże, tu p~zenyczeńku jaru, 
nej to bude hidnyi wdowi na sławu. 

Sze bidna wdowa do domu ne zajszla, 
wże bidnyi wdowi p zenyczeńka zej~zła. 

Sze bidna wdowa na ławońci ne ~ijla 2 , 

w.i:.e bidnyi wdowi p~zcnyczeńka zbrenila3• 

Pi•zla bidna wdowa do kór~zmońki hulaty, 
daj.ut bidny wdowi do kórszmońki znaty: 
id1y bidna udowa, jaru P"Zenyciu żaty! 

Pi_zla bidna wdowa p zenyczeńki hledity, 
nadybała óna perepełyczny dity. 

Prrepdyczny ditY, szczoż mne po wa , 
'zczci ja ny maju gospod 1 areńka do wa~. 

487 

Oj. ch o - dzi la. 11'!1- glą - da - [la] po za no - W!l dwór, · 

, . p p n r l p p n J l fjl r tr l J i 11 

cy nie je - dzie, C!l nie sto - i pan ka-wa - !er mój. 

Oj, chodziła, wygląda[la] poza nowy dwór, 
cy nie jedzie, cy nie toi pan kawaler mój. 

Jedzie, jedzie i już stoi poza te wrota: 
Wyjdzi, wyjdzi moja mila, ty szczerazlota. 

Wy~zla, wyszła szczerazłota [ ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
\Vzięla konia, wzięła konia za trenzelku, 
a myłoho, a myloho za ruczeńku. 

487. [Tek t trzeciej zwr. w rkp. niepełny.] 
1 (w6loczysty, zam. tt6loczyty- bronować) 

• [.sijla, zam . .sila- ~iadla] 

• :r:brenila - wysypała się 
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\Viodla konia, wiodla konia aż do 'taje-n t , 

a myloho za ruczeńku aż do świtloriki. 

Dala koniu, dala koniu i sina, wiw-a, 
a mylomu, a mylomu jidzenia, pycia. 

Daj ti, Boż«.>, powernut si nazad dó mt•nt•, 

ne bude tu jenczy dureń i u chati u ml'tH'. 

488 

r.'\ 

l i )ip ~ p J l p l *lO 4c=;PJ l p }bp (J l 
Oj, cho-d!J- la Ma- r!J seń ka po dwo ri , 

' p p 
la SI -

p 
)l )l p l rr j J. 

l 

t 
ja- la W!J- no l: w i Ie 

Oj, chodyła '\laryseńka po dwori, 
ta sijala wynokwite z prydola. 

Oj, zamykaj, bateńko, wórotci, 
ne zapmkaj Jwaseńka molodci, 
ho win mćn 1 i wynokwite pódopcz~. 

Oj, ne żiłuj, Maryseńko, \\ynol"it. 
yno żiluj, Maryseńko, sw(;ich lit. 

o 
Oj, bó twóji wynokwity pi,chnut ''• 
twoji lita molodeń k i pidut w-i. 

489 

F 
Weseln a - w sobole na wieczór prz!J wiankach 

,. e J J J 1 r r 1 ~r -
Tam w Ma - ry se ń ki za u;ó 

l ) J, 
z pry- J) ~8. 

F 
ró c te ffi!l 

$# p p {J t9 1 r h d J ;J. tJ 1 ~Et J J l f r l 

I!J-Ch!J du - naJ hle bo k i, lam Ma - r!J seń - ka 

4' €r r r 1 J J J l J J 11 

nó - t ej - ki m!J - la, z ba - leń - kóm hó - wó la . 
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'fatn W \1ary~eńki z.\ ,,.t",nlci~nly 

tyrhy dunuj hłebok.i, 

tam Mary,eńka n•)żl"jki m~ J,,, 
/. bateiikóm h•lwiiryla . 

Oj, ne daj meu e, ridny bateńko, 
choć jiden rik: wid sebe, 
nej ja pochodzu, nej ja pobrodzu 
doróhy riczy1 w tebe. 

4911 

(':\ p F 
.. 

p p l p l g 
fil seń ki ze wó- ró 

VI et u l J, l l p 
naj hl e Hó kij , tam Ma 

l " F 
cle Mil 

p l 
~ 

p 
ry seń 

p usrtr l f? U 
(':\ 

l r l l f . 
mil ła , z ba -leń- kom 

Tam w fary.eńki za wi>rócirm~ 
tychyj dunaj hłeb ókij, • tam Maryseńka n•)i:eńki myła , 

z hateńkom howoryła. 

e daj mene, l ridn)) batrńkn 
chot5 jeden rik "iJ ebt", 

bo 

nej ja pochodżu, [nej ja pobrod~u] 
dór6hy stągi«> ' 1i trhe. 

·191 

Mel. nr 544 

• Tum na hori fijolońk:i zacw)'ły, 

w iu hóru kaminnu w telyły . 

Tum po nij Franuneńka cho<lyła, 
zileńko rozmajron adyła. 

w o fil 

nc.ay - rzeC/,\; [~trój , ozdoby dziewczęcr] 
• llłą&u - "'t\'1:i 

r 
ka 

p 11 

la. 
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Tam za neju bateńko z tycheńka: 
Sady, 8ady, Franiuneńko, z borzeuk;~'. 

Oj, ne chody, bateńko, za mnoju, 
ne maju ja poradońki z toboju. 

Ino moja poradońka wEe z jednym, 
ta z tym Jasuneńkom molodym. 

492 

Tam na hori fijaloczki, 
tam zl;>eraly panienoczki. 
Jdle nyczku, idle druhu, 
a na tretiu treba wstaty, 
do bateńka lyst pysaty. 
Nej si batko ne turbuje, 
nej po~ahu ne hotuje, 
bo ja wże posah stratyła, 
w czystem polu zahubyła, 
pid jaworem zeleneńkim, 
z tym żomniarom mołodeńkim, 

pid zel 1enoju lel'zczynu: 
wżej ue budu diwcz 'ynoju. 

493 

IPPF@IPf'r 
r-.· 

04 
Czor- na ch ma - ra na- slu- pa- je, dro- br.y do - GIC7<jk 

' 
j ) J J 
po- kra-pla- je, 

CtF P l ,J j i 11 

dro-bny do-szczyk po - kra - p la - je 

Czorna chmara nastupaje, 
l :drobny doszczyk pokrapiaj e: l· 

Drobny doszczyk pokraplaje, 
l :aż tam Swerben konióm hraje: l· 

Swerben, Swerben, Swerbenoczku, 
l:lubyj• tóju diwczynoczku:l. 

1 " borzeńka-bardzo; [zam.: prędko) 
• lubyj - kochaj 
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Czaruj, diwcze, brata ~woho, 
J :budesz maty mnie młodoh o· • 

Oj, szóby ja czary znała, 
J:tób ja jebo czarówoła:J. 

J d y diwcze na Podile, 
J:na Podilu jeot tam zile:J . 

• \ za zilem je jalynn, 
l :na jałyni je h ;adyna: J. 

Woźmi, diwcz1a, konówczynu1, 

:J pidstou, pid tou pid rupynu1 :1 . 

Jak h1adynu suonce peczle, 
J :tak z hladyny rupia tecz1e: J. 

Oj, iszcze brat u dorozi, 
J :w że czl arońki na porozi: J. 

ap~ że sie, brate, p 1ywa, 
l :budu twomu serciu myła : J. 

Czoho~ twójr, sestró, pywo 
l :duże mo mu . erciu w;jlo': J. 

Hadaj, diucze, hadankamy, 
J :teper pidesz z tórbenknmy : J. 

Czarówalaś brata swoho, 
J :iszcze budesz mne' molodoho :J. 

W tenże sam dzień czwartkowy po obiedzie, ' chodzą się do jej 
chaty także uproszone kobiety do miszema i wypieku korowaja. 
Zajęte tą czynnością przed przyjściem dziewcząt, śpiewają: 

1 kon6wc:ynu - konewk~ 

1 pids1ou pid rupynu- podstaw pod cieknącą ropę 
3 wijlo [zam. tvjilo] - wjęlo, wjadło się 

• [mne, zam. mene- mnie] 
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191 

Bła ~ ho- sło u•y nas, Bo ,w że , 

$ {?fllf' r IQJP {?ij F 
- wy nas Bo - te, Pre - czy - sra 

l : Błaho. łowy na , Boże:j, 
Preczystaja l\Iaty, 
w tyj witłońci śpiwaty. 

l : Domońko zwe ełyty:l , 

bat e ńka za. mutyty. 

l :Moiiyt bateńko, mouyt : 
ej ty Boh błaho łoliyt. 

1:1 w ~ iaja ródyneńka:j, 

najbłyż za ~ u ideńka. 

Jak korowaj mieszą (taż nuta): 

495 

l :Korowajeńkó maśny: l, 
oj , wdaj si nam krasny. 

l : a u i boki zyroki:l, 
a w h l órońku 1 wy oki. 

l :Jak młYó s koji kiolońkó : l, 
jak ja. nyji slón~ńk6. 

l :Jak budym dobywaty: 1. 
budymo piec rubaty. 

ja 

-
'!t~ 01 
bła ho -;lo-

l f p 11 

Ma - I!J 

\94. [Rozbieżno~ ć " tekście mięchy zapisem pod melodią i w kolumnie zacho
"nno zgodnie z rkp. (cz,,topi em) Kolberga. W tece 20/1255 b k. 23 zachował ię 

terenowy zapi, tej pie ' ni .l 
1 '~' h6rotiku " ~ó rę 
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l: ~k.ieramy, mótykamy:l, 
i z kra. nemy muzy kamy. 

I:Powezem go meży luci}· :!, 
naszl sławońka bud~. 

1 :Budut 1!:-dy dywowaly: 1. 
zczoś my choro~zo udały. 

Korowajnoja para 
po pr1ypieczku hrala, 
a w u yj piec zahladała. 

I:A de by sy sistf:l, 
na szcze lywy[m] misti. 

l :Oj, znajuż bo ja, znaj u: 1. 
szczo je w tym koro"aju. 

l :J~ z simy mlynyw muka: l, 
a z trech dunajiw woda. 

A jajci je z Pidhajci, 
a syr, masło zy Lwowa, 
a rodzynki z Krakowa. 

Jaraja pszenyczeńko, 
nepod 1 obońka twojla 
w kolosońku stojaty. 

l :Ino t woj a pod 1 óbońka: 1. 
w korowoji plyskatyt. 

Jak korowaj w piec wsadzą i jak wyjmują (taż nuta): 

1 ply&kal) 

496 

Oj, zaznaJYśmo muki, 
oj, bolet że nas ruki. 
A wy i zdohadajte, 
a nom horylońki dajte. 
Dajteż nam chliba i soly, 
szczoby my buły we oly. 
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Oj, wdaryły z harmaty, 
dały do zamku znaty. 
I z horodeńka wisty, 
chotiet nam daty jsty. 
Dajte duseyńki, dajte, 
a ino esi ne kajte. 
Majit~ si kajaty, 
wołyty nam ne daty. 
Z percim i z s~afrlanamy, 
z dorohemy prypr'awamy. 
Cy z percym, cy ne z percym, 
aby buło z szczerym serc~m. 
Oj, pisła!Y.śmo wczora 

l 

a po perec do Lwowa. 
Podybau babu star~c, 

e 
prytls babu do dwerec. 
Syp~ p~rec na pal!erec, 
kłady łyżki na taryłec. 
Chto wsadyli, to i wyjme, 
. • e. 
Inszy SI ne /l)'J. me. 
Jak si bude pryjmaty, 
budem go pozywaty, 
do pana kapitana 
aby buła nasza sprawa. 

W sobotę chodzi młoda z drużką (idącą przodem) po wsi, prosic 
na wesele; on zaś oddzielnie chodzi z drużbą swoim1. Potem każde 
z nich wraca do siebie. Jak wróci z prosin ze wlii młody (kniaź), 

śpiewają: 

497 

F 
Oj w kru zl w kru -z i s o neó - ~o s c ho - d11r. 

m ~ ~~ --t:k o wr I L ~Ldlu~r Mlv F 
a w lu - z1 , W lU z i ko - r& -leń - ko cho - d111. 

li 

1 Proszą na wesele [mówiąc]:" Proszu waszoho ba tka i matku, ciotku i wujku, 
brata i sestru" itd. 



Oj, w kruzi 1, w kruzi 
-oueńk•• chodyt, 
a w· tlili-:, '~ tuzi 

kor~łeńko chódyt. 
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Bołt·t rnene no:ll'ńki 

u poroba ~tojaczy, 
bolrt mene ruczeńki 

e e 
~zapoczku dcrżyty. 

Boli!} mrti ustońka 
hatyrika pro,iczy, 
bolila mni hol owoń ka 

nyzko si kłaniajucz y. 

a weselu. jak . ię zaczynają schodzić w sohotę (pod oknami): 

498 

F F F f 

--~ !UUU F tJ1E; 

Młodemu, gdy do niego się schodzą, lub młodej , drużbom, ta
ro tom: 

499 '§ J JJ l(c;rflblr flr t: IJ J J 

498. [ lełodif L~ zauotowul Kolberg bez podzialu metrycznego, tak jak 
rzeczywiście grywano zapewne na krzypcach. Podobne melodie in trumen
talne o charak ten ~ improwizacyjnym miały stale miejsce w obrz~dzie we•elnym; 
.,odgrywano" je wie(•zorem w przeddzień we ela pod oknami panny młodej . 

Zapi ' melodii nie je t z pewnością zbyt precyzyjny.] 
1 1 kru:i w lr ~ u 

• [ 1c tu: i - w t ~·k nocie] 
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-\ gdy się zejdą do niego kobiety do korowaju: 

500 

A w só-bo !oń - ku, no z po lu- dni ho d!J na, 

P Q~ 1gr 1Ap bil~ {?lb(f lr 
zji- cha- la s l wsi a ko r~ - leń ko- ho ró 

\. w oóbotońJ...u, ino z południ hodyna, 
<~jichala si wsia kor~łeńkoho r6dyna. 
Prywezła jfmu kołodu muk.il, hi korowaj; 
oj, myły Boże, toż bohataja ródyna. 

\. w FÓbotońku ino z południ hodyna, 
zjichała si wsia kor~łeńkoho ródyna. 
Pr)'\'ezła jemu i spust horyłki hi korowaj, 
oj, myły Boże, toż bohataja ró<.lyna. 

A w sóbotońku, ino z południ hodyua, 
zjichala si wsia kor;łe~oho r6dyna. 
Prywezła jemu try kopy jajec hi korowaj, 
oj, myły Boże, toż bohataja ródyna. 

A w sóbotońku, ino • z południ hodyna, 
zjichała si wsia korołeńkoho r6dyna. 
PrY""ezła jemu try faści masła hi korowaj, 
oj , myły Boże, toż bohataja r6dyna. 

A " >óbotońJ...u, ino
8 

z południ hodyna, 
zjichala si w.ia koroleńkoho ródyna. 
Prywt'zła jćmu try boczok pywa hi korowaj, 
oj, myły Bożt>, toż bohataja ródyna. 

dy na 

Tymczasem schodzą się do domu kniahyni dziewczęta, a zszedł

szy się wieczorem, rozpletają jej kosę, gdy ona siedzi na poduszce 
położonej na dnt>m do góry przewróconej dzieży. 

1 kolodu muki - wór mąki 
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SOI 

&2r0 fJP P 1rZF?r 
tJ 

Ko AVoń kot 111 mo ja, ko cha na, 

& r fJ r; eJ) r l r:~ r· 
n e rrk ja Ie c~e sa la, 

o p 
w ma-Je-wym bar-szcz11- ku 

. 
m my 

m r2P 1 
w a la, czor -oeń ki~ 

P P P w p P 1 Pj) r P p 1 r c1) (l li 
hre-bień- cem cze- sa - la, w je~wa-bnu za- siu- tku u•pli - la la 

lo.o-ońl..oż ty moja, kochana, 
ue ril.. ja tebe czt>•ała, 

o e 
w majewyro bar--zczyku wmywała, 
czornt>rlkim brebieńcem czesała, 

" jedwabnu za'-tu;lku wplitala. 

E; l F" 

50~ 

Zakuwała zazuleńka na hylcy1, 

Zapłakała panirnorl.l..a na stilcy. 
Otó;l tobi panit>nońkt. za tojr, 
znplitałaś l..o•ońku "e troje. 
Ż<'hyś hula zaplitala w cidróblie, 
tób ti buły rozplitaly panienl..ie. 

r:;) 

IP PIQr lpl 
l - no z po - lu - dol , A w aó - bo - 11 - ku, 

~ f3l? l@ OP ~IP ~ 11 

zp- bra - la Ma - ry - seń - ka wslu swó - Ju dru - ty - nu . 

A• w s6botońku, ino z południ, 

zyurala :Mary•eńka 
w~iu •wóju drużynu. 

• 
Zybrała drużynu, 

-iła •e za tołom, 

machnuła ~znyc;,;kom. 

Posuń <-i, drużynó, 
w~ia w jednu •toronu, 
karnieonu tinu. 

Bud~ 1ny bateńlo 
daróm daryty. 
ncwelykim daróm, 
p8zenycznym chlibom. 

502. [Brudnopi' tej pieśni zachował ię w te<'e 20/1255 b k. 23.) 
1 [na hylcy- na gałęzi) 
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Po czym wyproW<Hlza ją starosta z chaty zapłakaną, gdy muzyka 
grał, a matka w sit'ni pokrapia ją ~więconą wodą. Ona za~ trzyma 
pod obiema pachami dwa bochenki chleba, które z izby wyniosła, 
a które od niej odbiera matka i, pokrajawszy w kawałki, daje pierw
szy z nich kniahini, a drugi zaś drużce. 

Z rozplecioną kosą chodzi znów młoda powtórnie po wsi w towa
rzystwie drużki, prosząc na wesele2• Gdy wróci do domu i siędzit> 

za stołem, przychodzą wkrótce od kniazia w poselstwie (w nocy) 
starosta z drużbą lub kilku starostów i przynoszą od niego lub 
jego rodziców w darze dla niej: rańtuch, czoboty, koronę i chustkę. 
Wówczas swachy i drużki: 

503 

l 
Wt- jut wi - troń - ki, wi - jut buj - neń - ki, oj wt- jut 

J 1 rp 1 ~ ~ 1 r " p 1 p a 1 
buj - ne seń ki , łe - tioeł ha - łoń - kt 

{! f7 p -l P r 
w o tri e re - doń - ki , 

• 
za - zu - leń -

l p {J 
ka w sa- m11 pe -

lf?f?p 
-red. - dur da - r/\n - ki , - du r da -

l ~ l p l 11 

- r3 - no - czk L ,g - bo - czkt bi - Ie seń kli 

503. [W rkp. zamiast t. 17- 24 jest znak repetycji w t. 9 i 16. W tece 20/1255 h 
k. 23 zachował się brudnopis tej pieśni.] 

1 [W rkp. O. Kolberga melodii brak.] 
1 Panna młoda i druhna przed każdym trzy razy upadłszy na !..olana kłania się 

następnie do ziemi i pro i o błogosławieństwo. 
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Wijut witrońki, wijut bujneńki, 
oj, wijut bujne-eńki, 
łetiet hałońki, "o tri e redońl.i, 
zazuleńka w 'amy pered. 

u u 
ldut daronki, idut daronoczki, 

u 
roboczki bile'> ńkii 1. 

Dary, do których niekiedy dodają jeszcze pa , huty, w tążki 
itp .. staro towie oddają na tal«>rzu, jak niemniej koronę od niego 
z majeranu ze wstążkami pą owymi, przy czym drużba (gdy ta
rostowic za stół iędą) ma na tępującą przemowę: 

501 

Pochwalony Jezu hry,tus w tym domu! 
Oddalbym koronę, sam nie wićm komu. 
Oddalbym do ojca ale ni podobno, 
oddałbym do matki - ale nit>przy tojno, 
oddałbym do ~io try - ale nie odbierze. 
Gdzie~ tu jt'•t w tym domu panna młoda, co tej korony godna, 
"ięc we oly wiwat•! 
l :Przy tąpcie: l z nieba janiołowie, 
niech ja oddam koronę temu domowi; 
więc we•oły wiwat! 

zego ty, mościa panno, przede mną oczka za łoniła, 
czy tobie ta złota korona nadto blasku narobiła? 
Więc we oły wiwat! 
A nie umywaj że sie mo~cia panno ślozami, 
odbieraj te koronę ode mnie z uśmit>chami. 
Widzisz, chodziłaś po ogrodzie z kawalerami, 
jak paw a z pa worami; 
teraz swoje w•tążki, pier~cionki i kwiatki do pudtuka złożpz, 
już z je11 zemi kawalt>rnmi prze,ta\\ · ać nie może,z. 
Ja ci jutro jak najranit~j do boku kawalera przystawi~. 

ie je-t to ode mnie ·amego, ani od przyjaciela mego, 
tylko od Bo~a najwyż•zt'g;o i od kawalera twego. 
Ukl01i •ię, mo~cia panno, w,zy•tkim •woim go ' ciom. 
kloń •ię jeszcze i mnie amernu, 

bo już ci ię nie zechce po temu. 

1 chn•tki, rantuch 
• Grają nr ... [W rkp. O. Kolherg.1 melodii brak.] 

29- Ru Czerwona 
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505 
Blnzen 

'H l p p l p r 
Ot ł.a - do, ł.a- do, 

c: ~ p p l ił] r ~ 3 
n u·lr - ~i h cl 

Oj, Lado, Lado, na wieki bida. 

Kniahini lub ojciec jej wywzajemnia się starościc, dając mu 
znów od siebie dla kniazia: soroczkę (koszulę) i mały wianek me~l.;i. 
które mu na talerzu podają. Również dają sobie podarunki hr;.1eia, 
siostry itd. (np. brat chustkę, siostra wstążkę itp.). Podjadłszy 

i wypiwszy posłowie wracają do chaty młodego z darami dla nu-go. 
Wtenczas zastawiają u niej wieczerzę. Kobiety zasiadają i śpic

waj ą "BłahosłO"\\y Boże" (jak nr 494) gdy drużba kraje 1..orowaj, 
który przyniósł na ;rodek izby i na stołku lub dzieży położyP. 

Oj, bu - weii - te )8 czy- s 111m po 1~ . 

' {j r 
,. l r tJ l p F itł l F' 

.1-l\ po l~ na p ue O!j- SZO!Iffi ko lo -
p 11 

w e u 
Ot; bu~au-ze ja j-u czystym p~le, Oj, huwau na zolotym zernitl..u", 

j-u pole na p•zeny•zn) m kolo•ie. ja wyrv•3 w pieeu jab. w hornirtku' . 

505. [Kolberg nie objaAnia roli blnzna w tej scenie obrz~do"d· \Varto w,pom
nirc' za Ż. Paulim (Pie§ni lud!L r~tskiego ... T. l s. 17}, iz "-pomniany w pie;ni 
Ładu był bogiem we•ela i powodzenia, któremu młod?.t "< · hodzący w związek 
małi<'tiski ~u a dali ofial'). B) ć może, iż w obrzędzie W<'•ehl) m opi~anym tu przez 
Kolhrrt:ta zaehowały •i~ w •zezątl..ow rj formie tr t rad) ejr i błazrn jest uo,obie· 

niem Łady.] 
506. [Drugi zapi. (brulion} zachował >ię w trcc 20/ 1255 b k. 23.J 

1 Niekit'dy, a nawt't czę~cit'j, korowaj ten bywa zachowywany 
nazajutrz zamit'niouy na korowaj mlodrg-o i •pożyty . 

• zernitkiL ziarnl..n 
3 tt·yr_ys - wyró•ł 

' hornirtku - ~arnkn 
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Dalej na nutr nr -194: 

a l • ż nut ę : 

507 

l :Oj, t: na już bo jo, znoju: 1. 
•zczo je w tym korowaju. 

l :Z •im mlyniw mukn: l, 
z trech dunajiw woda. 

A jajci je z Pidhajci, 
a syr, masło zy Lwowa, 
a rodzyrtki z Krakowa . 

.Taraja p. zenyczeńko, 

nrpod 1 obońka twojla 
w kolo ońl.u tojaty, 

l :Ino twoja podlobońl.a: 1. 
w korowayi pły<.katy. 

508 

l :Dru;~:ba korowaj kraje : l, 
;~:oloty nożyk maje. 

, · a•;~: drużba zanuratr •i':l, 
b,i •im lit nc iimywaii •i. 

l :Zdriła drużka "ómotu: l, 
zaw~łn ho w bołotó. 

l :C.:ereslom ho hołyła•: l, 
horochynym wichtem3 myła . 

• I:Podywy i, drużbo, za -ebe :j, 
kilko ditoczo[k] u tt·be. 

l: )· mt'ro 1, o-nu· malt'ńkie : l 
i to hoh·ńkit'. 

ZllTIUraU si z.~hrudt:ił -ię 

[czrreslom Iw holylu - p:oliła go trzo•lem (nożem) płu~u] 

1 h~rochynnn u ichtem "i••rhciem !! rochowym 
symrro -iedmioro 
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l :Drużba korowaj kraje:j, 
zołoty nożyk majf'. 

l :Oj to w rot1, to w kie,Zf'niu: j. 
drużyt si na weczeru. 

Kiedy dają jeść na stół u niej (podobnie ~pic• w a ją podtenczab 
u niego przy wieczerzy); nu ta nr 494: 

Jl - l~ z o 

509 

Oj, wdaryły z harmaty, 
dały do zamku znaty. 
A z horodeńka wisty, 
chotiet nam daty ji,ty. 
A dajte jisty, dajte, 
a ino si ne kajte. 
Moji luhyji hości, 
proszu was z myłości. 
Szczoby wy jiły i pyły, 
1 we . ełenkii buly. 
Bud'te my we,elenkii, 
jak na webuu pczolońki. 

Jak id 1e w pole, hude, 
a z pola id1e, hraje. 
'l,e e w6na pożytoczok, 
do borjuki medoczok, 
do rrrkowci wo•koczok. 

510 

no- czlde, 

~ {i?llJ 
- no - czkle a - ze P!l - roń - k1 

to -

) 11 

chłl - ł:~ -

510. [W rkp., zawierajt1cym przt'pi,aną z brulionu tt'renowego (zltajtlujące

go się w tece 20/1255 h k. 23) i zredagowaną wrr,j~;" pie;ni, podpi,ał Kolht>rg 

błędnie tekst pod melodią w ten 'JlO<~Ib, że pierw ,zy '' rr' tlnJgiej Z\H. znal n zł 'ię 

pod trzecią frazą melodii. W zapisie terenowym tek-l uir je•l pPdpi-any.] 
1 t<' rot - w gęb!;' 
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I:Jily żonoczkit>, jiły:l, 
aże pytońki chtuY. 

l :Daj nam, :\lunuchryń', medu:l 
zpid studennoho ledu1• 

l :Oj, daj że nam wódyci: l 
z źródłowoji kyrnyci. 

Gdy posłowie wrócili do chaty kniazia, starosta oddaje mu ko
zulę ~lubną, wziętą od niej dla niego w podarunku. Niebawem 

(nad ranem) ubierają go w ową koszulę przy ~piewie (nuta nr 503): 

Sll 

Swity mysiciu, świty jasneńki 

wokońcem do kómory; a 

ni aj si illieraje na. ze korołeńko 
w podarunkowy ubiory. 

Przed ślubem rano dają młodzi na nabożeństwo żałobne za dusze 
rodziców, jeżeli są sierotami, lub dziadków, babek i prababek 
swoich, jeżeli sierotami nie są. 

W niedzielę z rana przychodzi znów do niej orszak weselny z mu
zyką. Kniahyni ubiera się przy pomocy drużek w daną przez knia
zia koronę i rańtuch. Wkrótce przybywa i pan młody ze swymi 
weselnymi. Błogosławią ją rodzice siedzący na kożuchu 3 • Jeśli 

młoda jest sierotą i odbiera od obcych błogosławieństwo, wówczas 
'piewają: 

512 

:' C!PJ 
(':', 

f r c f (4' r = Pl ulu s o ko la 

512. [ Ielodię opublikowano według rkp. terenowego, bliższego oryginalnej 
formie pieśni. W tece 19/1242 na karcie 445 znajduje ię wersja czyotopiśmienna, 
ztucznie zredagowana przez Kolberga w metrum 3/8.] 

l Munuchryń- Onufry 
1 ledu lodu 
1 Trzy razy rzucają się do ziemi i w nogi całują, potem w rękę: "Proszu wa· 

szeci o błahosławinstwo". 
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r1f!i?r c F E f 
kra 

' f? d N . r.... 
p f F d 

~li' O - J• 
u 

krem 

Piszlu sokola na Ukraiuońku 
w 

po swoji kremnyi 1 , 

zazuleńku w syru zemłeńku, 
po swoju mamuleńku. 

Łetiet sokolońko, łetit, 

zwistońku nese, 
• 

że matieńka ne pryjide, 
bo •yraja z~mł~Jtka 
pryty•nula d" ereńk:J, 
nikomu otwory ty, 
myni s i podywyty. 

"11 

Matieńka pered mytym D.1hom -toir . 
szczere si B oh u mołyt: 
Spusty mene, Boże, 
chmareńkuju nad selo, 
dribnym de,zczom na zemlu, 
riczkóju do poroha. 

Nej że ja si podywlu 
na swoje diti 1 etońko, 

co chorosze zriedżene, 
na posah poo.;adżene. 

Prawednaja• duszyń1.o, 
tam-ka tebe ne treba. 
Sporydjet3 ij lude, 
że matińki ne bude. 
~fatieńka na Podilu, 
ne znaji ó wiesilu 
bo tam syra zemleńka 
prytysnula dwereńka, 
nikomu otworyty, 
trudno •i podywyty. 

prau·edr1aja- sprawiedliwa 
3 sporydjet - obrządzą, powiedzą 

F o 
non ku 

p 11 

l. 
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' wachy. wiodąc ją do ~luhu, w drodze do ct·rk" i. ~pit•wają (nuta 
nr 474): 

l ;0, w że dz" onońki dzwonjit: J. 
hólo•ońki ~ahudyt. 

l :Czie, to b i, 'I ar)"'·eńku: J, 
•tawaty do 41ubońku. 

l :Do 41ubońku ,;wietoho: J, 
•lo ~tanu malżeń•koho. 

:~'.la nutę nr 194: 

l Oj, mo-t}. Boże, mo,ty:J, 
u bileńkoji tro~ty 1 • 

J:Iz panień<koho dworu:J, 
aż do bożoho domu. 

513 

l :Oj. ruchto ne whadaje:J. 
dl' my -i wylwrajem. 

J:Oj, cy w li•, cy w dJbrowu:J, 
cy do bożoho domu. 

l :Tam nam ruczeńki zwiażut:J, 

i w•iuju prawdu -ka.lut. 

l :Oj, brynkrmly kluCZ) :J. 
w· djih.owyj cuci. 

l :Cerh.w~ widmykaty: J, 
• a moloditom 'lub daty. 

Przy ślubie, światło do ręki płacą zwykle goście lub sam młod·•· 
\\ ""Zf'dłsz)' z c<•rb~i (nuta nr 194): 

515 

l :H.aduj ,i, matinońko: J. 
wzielo ,;tub ditiatońko. 

J:JaJ... jedno, tak druhoji': J, 
twoji t•) óbydwoji. 

Po ślubie gosciC kniahyni odprowadzają ją nazad do domu ro
dzicielskiego. J...niaź zaś udaje się ze swymi weselnikami do swojego 
domu, albo do J...arczmy, jeśli w drugiej mieszka w i: czasem do 
krewnych. Każda partia oddzielnie ha,~i się u siebie i obiaduje. 
~a we ele proszą księdza, któremu przy obiedził' najprzód podają 
kurkę (kurczę) pieczoną przed ro ołem 2 • Po jcdzf'niu odmawiają 

1 trosty- trzciny 
2 

, a we,elu [potrawy): roból z laszą lub makaronem, har,;zc.~: z wieprzowiną 
mleko z kaszą (trzy zupy); potem różne mię•iwo i jarzyna. Kończyć mu•i ko· 

nil'czrue kapusta. Bywają i knychy, czyli chleb zawijany, we środku mającr niec<J 
kapu-ty lub •era, wielko,;ci zwyczajnego bocberlka chleba. 
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za księdzem Panachidy. czyli wspomnienia i pro~hy za dusze zmar
łych. Po obiedzie idą z gorzałką i muzyką do swoich rodziców po 
korowaje, które zamieniają. 

W niedzielę wieczór kniaź z drużbami, muzyką i swym orsza
kiem przychodzi po swoją kniahinię. ie chcą go przez wrota puścić , 

stawiają wartę; więc robi się oblężenie, a przybywający goście 

z wrzaskiem i stukaniem niby dobywają twierdzy, strzelając z drew
nianych strzelb, wysadzając wrota itp. 

Jak on stoi pod jej progiem i po nią przyjdzie: 

516 

' 
- r.-.. - r.-.. 

l p p Q ) l ~ r iiJ J 
N~ la - ska - WIJ Ie - szczeń - ko, n: la - ska - 11 4 

' V :d ) j l ) J p ~~ • ll(v=i J ') 11 

Ie szczeń- ko na swo - je - ho 

l • ' : a ła~kawy teszczeńko: 1. 
na swojeho zi l ateńka. 

l :Stóit ziet' za worot'my: l, 
na zełeny paporoty. 

l :Na neho molodohó: 1. 
na kóni~ woronoho. 

złe leń - ka. 

Matka jej, odziana w kożuch obrócony na wywrót (włosem uu 
góry) , stanie wreszcie we drzwiach i pijąc do zięcia przez próg 
puszcza go do chaty. Wszedłszy zastaje on za stołem w towarzystwie 
dziewek i obok brata siedzącą kniahynię, która położyła g ł owę na 
stół i zasłoniła się rękoma. Aby ją od nich wykupić, kniaź podaj<• 
swej gorzałki po kieli zku dziewczętom i bratu, a nadto daje w tar
gu przez stół chleb, wstążki, chustkę itp. Przy tej scenie dziew
częta, siedząc za sto ł em z kniahinią, śpiewają za nią, swachy zaś 
za nimi odpowiadająl: 

1 [W rkp. O. Kolberga melodii brak.] 
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517 

Dwie •wachy za prol!iem: Diwońki, panienońkie, 

\\ystupit si na witlońki . 

Dziewczęta: 
• 1\ly i wam ne wstupymo, 

póki ne budem sl!.luplenyi. 
-:"'aszy swaneńki z mi ta, 
z b 1 iłemy kołacziemy 1 , 

z kr'a nymy molodciemy. 

Dwie s wachy: Diwońki, panienońkie, 

v.-y tupit i na witłońki. 

Dziewczęta: a za 'lory ia w saku, 
ciłujcie mołodu w •r[aku]. 

Dwie <wachy: Diwonki, panienońkie, 

Dwie wachy: 

prosem was kra,neńko, 
tupit nom i bordzeńko•. 

My ho ti z dorożeńki, 
bolet no n6żeńki. 

ly u boru n~czówały, 
wowkie nas p~ydybały. 
Kob ne triłby i łuki, 

propałybyśmy na wiki . 

• Z chaty diwońki, z chaty, 
a w , ółomu- hraty3. 

Gdy ją kniaź am lub za po !rednictwem drużby wykupi, dziew
częta odchodzą z jej muzyką z zastoła i z izby, swachy natomiast 
zasiadają w ich miej ce ze swoją muzyką, a koło niej iada kniaź, 
biorąc ją za rękę i kładąc przed nią dwa bochenki chleba. Zdarza ię 

niekiedy, że obok pochylonej nad stołem i za łoniętej rańtuchem 

kniahyni posadzą je zcze dwie inne niewia ty, podobnież rań

tuchami nakryt , każąc kniaziowi zgadywać, która jego żona. 

Jeśli zaraz nie odgadnie lub na nią nie natrafi, obijany bywa powro
zem przez jej brata, który przeciwnie, zmykać znowu musi z miej ca, 
jeśli kniaź dobrze odgadł. astępuje wieczerza. 

1 huski, gąski do wykupu 
1 bordnńko - prędko 

1 laro~y- gzi~ się, igra~ 
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Do koro" a ja [muz~ ka]: 

518 

ao JtorowaJa 

4' J n l 'W u w b w. 

F] J. 

J J J J 3 r i J. l 
Po wieczerzy. gdy dru:lha kraje jego korowaj (który niekiech· 

razc•m z nim przyno Z<!): 

519 

j :Powrj my, witrońku :l. 
czerez iny w swi tł o1iku. 

l : a na•z korowaj rna ~ n y: 1. 
ho na-z drużbońko kra·n~. 

l :Drużba korowaj luaje: . 
zołoty nożyk maje. 

l :. a z drużba znnurnii si: j. 
bo •im lit ne iimywau si. 

l :ZJriła drużka •r6rnotn: 1 • 

.law yła he w holott\ . 

l :Cure,łom ho holyła: j, 
horochynym wichtern myła. 

l :Podywy i, drużbo, za sebe: l· 
kilko ditoczo[k] u tebe. 

1: ymero, orne mnle•lkie :l 
i to ho!e(tkie. 
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j :Drużba kuro" .tj kraje: l· 
.:olot) noż~ k maj~. 

!:Oj to w rot, to w kie,zcniu: j. 
drużyt i na weczeru. 

Gdy korowaj krają tańczą: 

520 

J 

J j 

Rozdają kawałki korowaju, przy czym do każde«o przy,.:piewują 

pawbcy (lub hłaz(•n), jak np.: 

u na- szo -ho 

' p ~ p p l 
oj [sto 11 u 

521 

mo- lo- do- ho jak SIO- 11, 

EJ (3 l p p p 
n e - bo] ko - n11- czok 

l na zoho molodobo 
jak stoit, tak toit 
oj, [ toit u neho] 
konyczok na stajne. 

na zoho drużbońki 
jak wysyt, tak wy. yt 
oj, wy yt u neho 
kańczuczok na stini. 

F 
tak SIO - ił, 

p l F F li 
na staj - n e . 

S2l. rw lt'f'l' 19 12 ~2 na karcie lł6 znajduj l' --i~ ., .. prCJHlrO\\ olll) .. przez Kol
lwrp:a czy• topi- tt'j pie.;ni. J 
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U na~zoji mołodoji 

rozpadenaja, 
oj, rozpala si 
kapusta w horodi. 

U na zoji drużeczki 
hlebocz}.ńkaja, 
oj, hleboczyńkaja 
~tudni w horodi. 

U naszoji swaneńki 
rozłożenaja, 

oj, rozłożenaja 
kapusta w horodi. 

A tam koło dunaji, błybl..o perewozu, 
a tam tarostońko swaneńku rozzuwali. 
Swaneńku rozzuwaii, aż jeho lek zybraii': 
Swaneńko moja, swaneńko dorohaja, 
j-a szczoż to u tebe meży nożeńkamy ? 

I dalej śpie" ają- gdy (korowaj) dają- różnym dziewczętom: 

522 

Kazaiibym: porosie - ne takie wolo i e. 
Kazaiibym: kunońka- ne taka rudońka. 
Kazaiibym: chamieczok- ne taki peseczok. 

Następnie odzianą w rańtuch kniahynię odprowadza kniaź z to
warzystwem (w niedzielę w nocy) do jego matki. 

Jak ją biorą z wesela od rodziców, którym dziękują śpiewają 

(nuta nr 494): 

523 

l :Diekuju ty stoły, ławy: 1. 
i wy, stiny malowany. 

l :Chtoż was bude maiowa ty: 1. 
bo berem malerku z chaty ? 

1 lek :ybrau - zląkł się 
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i 
I:Diekuju ty, drn.ibońku:l, 
za twóju, H•luit"ńku. 

Oj, szczo ' ty mene po,Jużyi'•. 
w subotu hodynoczku, 
w nediłu wsiu cłnynoczku. 

l :Ponediłok ne bude: l• 
żiel momu sercu bnde. 

Jak ona ma i 'ć do niego, je~zcze w wianku: 

524 

~· ~ p r ~ 1 o "'J 1 f" r ł 1 J :111 
Oj h - som, li som, li som, ; dy - mom, 

:;!1 ~ 
~ lHU~ pl[;i} l~r łJIJ l, li 

oj złu sra - ro sry, oj stl~ wsi rl - r:lom . 

- cha 

Oj, Ji,om, li. om, li~om jak dymom, 
oj, •zły starosty, oj zły w,i ridom1

• 

\Vylomaw kwitku z kałynłowohó ć~itku, 

oj, wtihł2 swnneńku po rumienym lyczeńku, 

jaż •i ~waneńci • łyczeńko zminyło, 

aż si staro~to"y nemylo zrobyło. 

525 

ly sra ro sry wsi 

1 ridom - rz" l~"nt 

= uaihl- uciął, [tj. pocią~•1ąl] 

u: n e - doc1. 



378 

Oj, li•om, lieo~ [li•omj jak d~mom , 
jichaly starosty w i w riedom. 
Znjichaly w sad wynohrnd, 
wetioiP kwitoczok z wynohrndoc~ok, 
wtieu: waneńku po rumienym lyczeńk;; , 

aż sie u swnneńci lyczeńk6 zmin61o, 
aż ie i storostowe nemyl6 zrobyło. 

Jak przyjdą, matka (a jej świekra) w kożuchu wywróconym pij e 
znów do synowej przez próg, mm ją wpuści, a potem sadza oboj e 
za stół, gdzie rodzina jego podarunkami (zwykk w piemądzach 

dawanymi) kniahynię przyjmuje. 

Pr:r.y zabawie w cza ie tańca śpiewają: 

526 

Oj pjut . pjut , na-py- wa -jut s l , do b1 - leń - ko - j• 

pr§ - su - u;a-jut li A ja bi - dna , bi - dna - ja, far - tu-szy - na 

$ r l p p ~ p 
pi dla -ja, u po - ro- ha sto ju J · a b l - leń - ka' 

ł p 
b b 

P r • l ~ p ~ p 
p je z po-pom, j a czor-neń - ka pje z dji-kom , 8 )8 b -dna , 

r ~ l f' ~ 
bt - dna - ja far - tu - szy-na pi -dla - ja, Ja z chlo -pd m ne jd:.. , 

:i:! ti . [Pi("O:tl ta je,L dokonan'l pn:eo: h oiL t · r ~,, kc unpil.ll ' j ' ł d"ót•h innych pi e ~ni, 

:ca pi•an) ch odtl zil'l ni f' w rkp. tf'renowym 11.1 k. ~: l " tf' r t> ::!0 l ~)5 1>.] 
1 u{ tioil wyci ą ł 

• tttiet1 uderzył 
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Oj, p jut, pjut,
0 

napywaj ut ''• 

do biłrńkoji pry~uwajut ,i, 

A ja bidna, bidnaja, 
fartu,zyna pidłaja, 

u poroba stoju. 

J-a bileńka pje z popom, 
j-a czorneńka pjc z djikom, 
a ja bidna, bidnnja, 
fartuszyna pidłaja. 
ja z chlopcim ne jd1u. 

J-a biłcńka pje ".Ynse1, 

a czorneńka pje pyw 1' 2, 

a ja bidna, bidnnja, 
fartu,zyua pidłaja, 
ja wodu chlepczu. 

J-a bileńka w perynach, 
a czorneńka w poduszkach, 
a ja bidna, bidnaja, 
fartuszyna pidłaja, 
za piecem w triskacb•. 

J-a dla popa barana, 
j-a dla djika kapłona, 
a ja bidna, bidnaja, 
fartn•zyna pidłaja, 

dla chłopeiw wóróbcia. 

J!'dzeni('. a później i zabawa przeciąga , ię do rana. a czasem i na 
• · a ły następuy dzień, po czym idą kniażrstwo spać. Z rana zaś, 

we wtorek lub 'rudę, ona idzie na tvywid (wY'vód) do cl'rkwi, gcłzie: 

jej ksiądz wian<•k zdejmuje, a czę'ć ko y (warkocza) następnie 

" clomn obcinaj., wachy. Idąc na WY'vód śpirwają (nuta nr 479 

luh 19-1): 

1 wyusl' - "inko 
pyttsc - piwko 

527 

'\a "Y''ódońko idl'mn, 
molodońku w!'dcmo. 
mołodu jak jahodu. 

• w triskuch - na trza~kach 
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czerwonu jak kaJYnu. 
•ołodku jak małynu. 

Oj, . zczośmo nuwaryly, 
to,:my zorobyly. 

z pyroba warrnyciu, 
z diwki mólódyciu. 

Dawszy koiędzu korowaj i dwie kury 'uacają potem na oczepi
ny do domu. \\ racająr, swachJ niekiedy już koło dzwonnicy kładą 
kniahini czepiec na głowt:, który ona zrywa. Jak od księdza z wy
wodu wrócą, ~piewają przed domem (nuta nr 479): 

5~8 

• Otwóry, maty, lisku, 
'rydemo ty newistku. 

Otwóry, mat),, •iny, 
• • wydemo ty z woło•iny . 

Otwóry, matY, -.kryniu, 
wedemo ty go>.podyniu. 

Przy zedłszy do chaty na dobre już ją oczepiają. przy czym 
znó'1 śpiew: 

529 

Na szczoś-mo 0 n:waryly? 
Z pyroba waryny~iu, 
z '1<~ry,i moltldyciu! 

Po oczepinach ~"arby biorą mi~kt: pszona, kury i cześci koro
waju z zielem (z ubraniem na nim) i niosą część do pana do dworu, 
potem część do ekonoma, a wreszcie i do Żyda do karczmJ. "t' 
dworze czę tują ich i obdarzają 1 • 

a Ru. i (w Zadwórzu) ku końcowi wesela trzech '-laro~tów nir•ie w r~ku 

do dworu koro"aje przyotrojonr w han,inel..:; jedru dują dworowi. Juk przyrho-
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~!ern ••·t-~eln!l , 

' t p 3 J J J. fJ l F EJ fJ J l J. j J J lJ J l 

' a lJSjn J 11: J J J J JooJ !! J)g 

'5d2 r r F c r F& =11 r łY F E} l -Q i@ Dj J l 

~ r w r tir 1 ~ J M Hl:! l r tJd r ab1 

Folonez weselnu 

,. --- --

.!z•t po \\l'·rlu z kor<l\\,ljt"m do dworu. to pnt><ł lll\f'lll i .kui:oł) m nn ganku trzy

krntuil· I'•Hłaj•l plad..it•m na zil'mi~ i m•~wi4: .. Pn•pr.t-r..tju dt•Ji, pr<'pra•zaju •ońee. 

prt·pr.t-z.Jju wil'ł~om,zllr.~o p3na. prt•pr.t zajn •ani t. prepra :nju i ro<łzil'.l. i ma

tinkn. i •l'•trycu. i hr:~tojka. my tu pry tli <( koro\\ajem". (l toż rohia i mtiwi.t 

prz~ ku.<<łt>j okazji. "<!~· <'LI.')!O~ i:Idaj.l o,! ,k.,~o~. ktlirt'IIIH n-zan•manie 1·hcq uka
z:u'). 

:łO - H t'~ CZl'• wonn 
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Pie <ni melodie we eJne P 

532 t:biuie 

42) p p p J ~ !~!~#$]~ 
Tam na ho- r

1f' fi -ja - IJ.i - ~i za - Cll.l!l - l u, 

$ Jp p p-~~ lA .J l#jJ Jj}!Y 

,, 
,. 

ł' 

1n ió- ju hó- ru l.a- mm - n o lot .. ,. 

pa_, 
l 

c~er - u; o 

l fd_, 

Tam na hor1e fijnłońki zacwyly, 
w~ióju hóru kaminnoju ~tcl y ły. 

Tam po nych IInnd.Giuneńka chodyla , 
rozmajron z 1 ilińko 'n dyła. 

Za neju matinka z t ychejka: 
Sady, sady rozmaj zil ć z borzeńk a . 

• 'e chódy ty, matinku. zó mnoju, 
ne maju ja radońki z toboju. 

533 

J 
1':\, 

p J J ! J 
łf 

j J. 
- na - ja ka ł!j 

ij EŁJ f J 
= 

J 
[czer - w o - na ja ka 1!1 

l n f 4 
1':\, 

J p J J. .......__...... 
w i - knom s l po - ch g ly 

Ubinie 

DR, 

J J 
na] 

Ji 
la . 

532. [Melodia zanotowana w rkp. w dwóch wersjach metrycznych; w pif'n•·
szej ten sam przebieg melodyczny podzielony jest na takty dwućwierciowe. W " Y· 
daniu przyjęto wer~ję drugą na 3/4. jako mniej sztuczną w odniesieniu do tej 
w istocie ametrycznej melodii.] 

533. [Ametryczne ujęcie melodii pochodzi od wydawcy. Kolberg był niezde
cydowany co do podziału taktowego- w rkp. zaznaczył dwa różne i niekon
sekwentne podziały w metrum parzystym i nieparzystym, z których żaden nil' 

jest adekwatny.] 
1 [Uporządkowane zapisy terenowe O. Kolberga.] 
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l :Czerwonaja kały~a :l 
wiknorn ,j pochyłyla. 

j :Pi•zły ji panny rwaty:l, 
nc dala ,je zlomaty. 

Aż pi zł 1 a Handzuneńka, 

" ' yłomala ~Y kwitku, 
z kalyn1owoho ćwitku. 

I: Po~tawyła na toli:l, 
prred lyczeńkom swoim. 

Oj. bateńko, du~zeńko, 

czy budu ja takaja, 
jak kalynońka taj a? 

l :Bude. z, detietko, bude,-z: l, 
poki pry mni budesz. 

I:Oj, jak pide,z wid mene:l, 
•pade kra eńka z teb 1e. 

I:Z lycie rurnienoho:l, 
ze <tanu pa11.ieńskoho. 

534 

J d 

Ubinie 

li 
W sobotę po południu na dzień dobry, gdy się schodzą weselni 

do gospodarza i mówią w zyscy: "Dzień dobry, panie gospodari(u)", 
a w chacie odpowiedź: "Daj Boże zdrowie"; w nedilu rano tak 
samo, gdy boj ary się schodzą: 

534. [W rkp. melodia je t podzielona na takty (bez oznaczenia metrum) w spo
sób niekonsekwentny, dlatego opublikowano ją w wer. ji ametryczoej, odpo
wiadającej jej obrzędowemu charakterowi.] 



llhiuic 

W rurdzielę przy J)łogosławieńst,\·ie i ukłonach ojcu i lllatCl': 

53ó 
{ l biui~ 

535. [OHatni takt j(··t ni<"C7.~ t dny ;,: JIO" •Hln ll •Z:"' ' ''''"i 1 rkp .: \1 itioczna 
jest tylko pierwsza nuta.) 
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.)37 
U hi nie 

Marn do ślubu gd~ idą do cerkwi 

' z t r 1 r- F r· P 1 e f LP r· p :11 

~E F f#01r f i1t91CrfJE1tEtrl 

i+Gu u FP 1 wwE1fEI' n n c:fQP 1 

'uooncw,ruuuulr ur· p.ea, 

f$ •ffiTEffEFEF tifl E fftfl 0: U l F eoH 11 

Przy oł!it•dzil·: 

.)38 
Ubinie 

~-n~ IDO lr· :ll~e er 1)ł r CI 

t tUtrtiQiiFfh'l ~t!'d 
Po ohif•dzit• [tańce]: 

ł "o łu. r. III'q ... tar ... i, 1-.ażdy z młoduchl!, wolno w koło chaty 
(biorąc ;:,wą prawą Tfką jej prawą rękę). 

Potcm idzie taniec prędzej, czyli chudko (clwd Z('j, prędzej), 

gdzie każdy znowu z ni:! tańczy ( tarzy, młodzi i dzieci), czyli 
kręci się po kilka rai\y na jednym miej cu w kółko, biorąc się za 
szyję. 
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539 
Ubinie 

1 
chudko 

'i""d 'U qs1@r 1r:ut f 1'U u 1 
[powtarza s1ę] kilkaltrolni~ -i r F 

Jak biorą młodą z chaty do męża: 

540 
Uh i nie -''i F CJ (J (J l E!J Ej J 811 

fil: @J JJi ci U1mg; u r:i1m~ J =11 
541 

[Milatyn] 

Czer-wo -naja ka - ly - noń - ka w wo - ro-lach slo - jft - h 

'ppJJ1 PF p!r fJi) J J. ~ J 
[ ... ] 

4 P P J fiJl J :; F 

Czerwonaja kalynońka 
w worotach stojaJa [ ... ] 

541. [Melodię tę Kolberg tylko nasz.b..icowal, stąd brak peln~~o vk,tn i podziału 
metrycznego. Zapis ol6wko,vy, częściowo zatarty: lekcja czwartej i zakończenie 
ostatniej frazy niepewne.] 
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t1i;'rrH«fltUtrEfiu r li f !frr; l 

~ t frr f f 1 urr EECFf:t 1~MEt f r 1 

Pie ' ni i melodie weselne IP 
(ZIOCZ•l\' ~ki e] 

543 

4 ~ p P EN b/ l r ł F l p ~ @" CJ l f ił r 
P - ma -hal O i~ tV a m <!l' a m> c•1 ra - ch ll'!l n :n <nam>? 

543. W. z Ole~ka op. cit . ... 207-208, me!. K. Lipiń ki op. cit. s. 73-71.. [W tece 
19/ 1:!41 n.t karcie 219 drugi znpi,; tej pie'ni z melodią przetran,ponowaną o cały 
ton niżej.) 

1 [Pit>~oi we elue lub śpiewane w cza~ił' we•ela, zapi~ane w terenie bądź wypi
•nne z druk. u przez O. Kolberga.) 



388 

)i J• l J J ; 
Oj, cy ra d[', C!l ne ra du. po ma h aj Dih wam wam 'i Ji Hl?@'IEJr l) p b!@IEOQ'H 

Po-r.: - heJ Dih u:am <tcHm), cy ra - de~ U: !l nam .;nam)? 

$1: ) J jl Ji l ~ ~ pp p l ) ;y Ji l J J ł 
A cy ro - dy, po -ma- h aj B l h wam <wam:>. 

Pornahaj Bih wam (wa m ). 
cy rady wy nam, (nam)'! 

cy rady. cy nr rad~, 
pornahaj Bih wam ( \\am 

Bodaj zdorow. '"atu! 
Zamku) zinko rhatu. 

Podaj derżak ocl !opal'. 

'" al.t prewytaty. 

Żin.ka po•pi,zajl'. 

chat u za my kajl'. 

a p in' a" ""Z~ za 1.odu1~&t. 

'" alcułla ")taje. 

\ "'.l t .~:a ('ntpr) 111: : 

\~)taj "ra:i.) ')nu! 

~ żartuj·że, ..,walu, 

ho złomy•z łctpatu. 

W o!) -z horiloukn da ty, 

•wata p re\\ ytat). 

'wat toho n1· rzujc. 

ochoczo trakt ujl', 
lo kulakom po bullach, 

to derżakom po zuhach. 

::;zo tobi •i.1 talo, 

'') te· he napa lo '( 
\ .i•• t\\oji żinki •wat, 

a n.,j m' t.1 t'' oho l11·a t. 

aJ t i._, •·t.ol t 1 t' no ~l. 

dr tia "'" w• t•rn·)t. 
11 

Pn~t." ... ,,·ata. ( ot ) n~ .... 11·tni. D t• ti.1 pro-i at. Ile' \\ u..t•LCLaj, 

ho ti '"· rukarh :•h) ""· dr lit' pro i .ot. 11r hu '.tj 

544 

\Vesdoa w sobot~ Polon•cc 

$ i d t<; p l p p u l F=p Ił@ (:2 i @)=l 
Ze - Ie - r.o ja rtJ toń - ka, zol' ty •r.: 

$ J! P b; ~ l rJ rQ l E' p; l A f l t F li 
ne ma mo- ho m!l - Jen - ko - ho doł - hou ' t'i!CZ. 

Zełenaja mtońkn, żowty ćwit, 
i 

nć ma mol10 myleftkoho rlołhou nycz. 
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P~ •al a h~ m ly•tońki 

pi•ł.tłahym pi Lni.rie 

P~·zlahy ja ··maja 
hy.traja ryrurlka -

51.-

.. n{- ~ntiju, 

ni- ~miju. 

hoju 'i ia , 

ntoplu •ia. 

Od Zlounwa 

!'op ie l -adnl'zok, popiel w~""'~'" yj zt'lt'nyj , 
tu d aż 111y jichaw molodyj J wa•dtko. 
it.niaw <zapoczku, <ta["' ] i -luchaw. 
,\ ja :i; to mo\\)""· ,zrzn to za . .mlt'Itki ,;pi" alv ; 
a to panionorlki winorzki wiły i O:pi"·aly. 

516 

\lylyj Boże! Woda luhy zabrała i luho\\·c koriui.t ~ 

~lylyJ Boże! Łuhowc korinia i drihnojc kaminie! 
:IIylyj Boże! I dribnoje bmiuie. Oj, nad toju wocl11jn! 
. lylyj Boże! Oj, nad toju wodoju '\fare~eńka •tojala. 
Myłyj Boże! \Iaruseńka stoja.la, ru<u kosu cze.ala. 
:\lylyj Boże! Rus n kosu czc,aJa i bateńka żadala: 

,1lylyj Boże! Chody, bateuku, za mnoju, rozwyt' ko.u po myn[iJ
Mojt' •lt"tiatko! Ja zołota nt' maju, zolotyty nc wrniju. 

547 

J araja rutońka. żowty ''"i t, 
ne piciu za tebe, pidu w ,;wit. 
Zacze•u ko•ońku na pleczt', 
nt' jeden za mnoju znplactc. 

548 

Oj, kro ni bojarorlki, kru•ni, 
jako zorońki ja ni; 
Jwa•eńko •zczt' kra. nii;,zyj, 
jak mi inczeńko najjasniż•zyj. 

;4 - -51}0. 'i. !'auli [ Pie.!ni ludu rrukiego ... T. l . 98- 1 0~]-

, Pu llu:: l . l'aul··~o [op. cit. T. l s. 98 103. W kilku mil'j•t·ach "1\.oll" · r~ rttZ•zt· 

r:r. l i c nu "t;• rz ci" pil'~ni.] 
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519 

• ·a tlwir pnniarońki. na dwir, 
li a zcłenl'ńki morib1 ; 

my ,ia na wa., prydywymo, 
my po was pryjd1•mo. 

Pr1.y ohd:lTowaniu (przed posadzf'nirm na posagu) : 

550 

Oj, bryznuly zołoti kluczy na stoli. 
oj, w-y•koczyła :.'llarpcńka z komory; 
pałnż wona .,womu bateńkowy do niżok: 
Ne dnjże mene ty, mij bnteńkn, wid sebe, 
najże ja ~chodzu z ruty winoczok ~zcze w H·be. 

:.'\e jeden je.:, liC dwa z ruty winoczok schodyła, 
ue raze;, ue dwa dobrymy lnd'my zbord)ła. 

Jadąc do panny młodej (w dzień ślubu): 

a okolowym dworu 
•okoly ~ia zlitaly. 
letitońki badały 

do . ywoji bołubońki: 
ho im hołnbka m)IB, 
bo im hnizdeńko wwyła. 

Po ślubie: 

551 

55~ 

Zako\1 ała znznli'Iikn 
u li.,i na dubi, 
zapłakała faruseńkn 

w cerkwi pry .(lubi. 

Na Jwasiowym dworu 
starosty sia zjiżdżały, 
w chatońku badały 

do mołodoji laru•eńk.i, 

bo im ~faru rńka mył a , 

Jwa. iowy winoczok wwyb. 

'li e płacz. n e płucz :\1 anH•riko, 
dobre tobi bude, 
umyjesz sin słozor'Lkamy, 
chot' wody liC bude. 

l [nrorih-zagon] 
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W cza ie targu o kosę kniahyni (po odhytych czepinach): 

553 

Oj, bratczy ku remi nyczku, 
siad' sobi na kri łyczku, 
ne daj sestru za hrisz, za dwa, 
ne daj jeji za czotyry; 
ne daj' że ju za rubla, 
w tebe •e•trońka jedna. 
Wy,tril, bratczyku z luka, 
bude z •e,trou rozłuka. 

Po 1-..ończonym targu trzela brat pani młodej, tojąc na ławie. 
z drewnianego łuku między boj ary. (Spiewają): 

55 i 

Dobra na,zoja zl10da, 
~zczo' my sia zhodyły, 
w kułci-śmo' po adyly. 

Sadzając kniahynię (w komorze) za tół: 

1 [u Ż. Pault·go: oj daj] 

555 

"·e boknj, .\Iaruseńko, ue bokuj, 
•iad' sohi pro. tl'tlko, 
<zczob' buło kra•nrńko. 

556 

-zczo to my za diło 
koło .\laru<eńki siło? 

Chu.toczlci ne maje. 
nosa sy ne wteraje. 
Dajte mu pomel) zcze, 
naj y wtre no-y-zcze. 
Zawiw drużba J..niezit•, 
a am chodaki wiezit> . 

• [w kulci-śmo L..ólku] 
1 [u'iezit, zam. u·ie:e] 



392 

557 

.\a,z.t \[ara•eńka, na-za, 
(lijmala •obi pta za, 
z ruczl'r)kamy, z li<JŻt>ril..aruy, 

z rzorn!'ńkyrny orzamy, 

558 

7nnty \larmrtiko, znaty, 
tH' rimnaj fia 1 z drnżk:uny; 
'kr1l "inoczok 
po" c~ na Liloczok, 

•a ma chody tło swanoczok: 
u na' hory zolotyi, 
trawoltki ~zo'' kowyi, 

lnne dziewczęta odpowiadają: 

.'>59 

Buła tam zazuleiU.a, 
wydila wonn tojc: 
W•iuda ja obletila, 
zoi.Jtych hir ne wyd ił a; 

wsiuda hory L.aminnyi, 
tr,t\\ oń ki zrlrnyL 

\Vr wlorel-, za przyhyricm mcb:irów pani mlndt·j do męi:a: 

S60 

\\ \jd), , \lanlllrńl,o. durta,, "~jdy , 

może ti je krywdońl..a '( 

Woimcmo tia nazad z ~oltoju. 

'ie ma Mnru•eńki domn, 

pi•zln 'raty " sołomu. 

A w jaku? 
W jnczminnu. 
A w czyju? 
W susidnuju. 

1 [nr rimrwj &ia - t\il' rówo1aj •id 
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Zloczo" ski~ 

\\'acla'' Dun.ł•·r 1 mtl\ri. :i t· hęd;!C w prze zł) m roku [18(ll] na 
Pndolu pr~yhyl do miaslt'r.zka PodJ..:amienia właśnie w lC'j chwili, 

!!tly huc:r.nt· ··" l'~ilt- rn~kojl'" z Cl'rkwi !i:r.ło do karczmy. gdzie roz
poczęła !iif,' zabawa t,ulccm. \V czasie, gtly muzyl,a (skr.~ypek. h,t

·'t'tlista i hęhni~ta) ~rala pnniż. zą melodię. mężczyźni trz) mając I•: 
za ręce ohchotlzili. t •pająr. według taktu mtLt.yki ,. izbit• naol·olo. 

pr7.ypalrując się dzit•wczętorn icdz<!Cym na ławarh pod ścianami. 
Okrąż) W~>zy trzt·l'i raz i .r. hę wyhral sobir nare,-zcic każdy t anrcrk~. 

prow;ulz;!c ją \l' t.111i••c polonezowi całkiem porlohn). 

5ti1 

Rusi·! tt·~selnu 1an•~c 

4ftt-l-~J )! ) 
p p l p p p p 

Bu - lo '"" ru - b3 - I!J ze - Ie - no - ho 

~ )! #) .t\ ) p p l LJ p 
bu - lo m•a n e bra - l ).l, ko - lym n e -

#). ~ l #)i 
oJ 

~!z r p p . i' l J 
Ar h 1;1.] - '"· ma - '"· h - lu - nn - u·!Jj 

@tJo 
~ 

v---T p i l #iJ\4J%4JF ) 
%l\ - tna - la - łaś me - ni mij b i - l~ń 

Buln •te ruhaty zclenoho duha. 
lJillo mia ne brat~, kolym l~ m•luha . 
• \ch m:tty, maty, kały no'' yj ćwit, 

z,l\ iaznl,,, meni mij hilt·ńkij świt. 

561. \\. Dunrler op. rit. . H9-35U. 

- kij 

(Zioctou.:skte) 

p ;g 
du - ba. 

p 
) 

lu - ba . 

r 
Ćllll 

j !i 
świt 

1 
\\. Dunder .lit/ dia rusl.-iego tarica tn• riMgo podobnrgo do polo11r:n. ,.P.unifl· 

nik \fuzyczn~ T' llralny" l 862 nr 22 . 3·~9 :l~U. 
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Pie~ni melodie weselne m l 

G Mazurów i Rusynów (a my wgiji2 Polakit·) nhrzęd weselny 
inny. }lazurzy mają hojara i swaszkę (to je~t męża i żone starsze
go - do ~łubu). 

Przy Wf'Sf•lu: 

562 

Oj, tnm pid wi~zneju, tam pid czer«.>•zneju. 
oj, tam kozak leżyt, 
oj, ~karyt-że win Fie-ta na holowońku. 
szo ho duże bolyt: 

Oj, bolyt-że mene moja hołowońka, 
~a m ne znaj u czoho; 
oj, polubyw·że ja molodu diwczynu, 
~am ue znaj u dla koho; 
oj, 'sły dla toho, towarysza moho, 
dajże Boże jeji, 
a je~ly dla toho, dla toho druhoho, 
żal sie Boże jeji. 

Oj, wykopaw-że ja w poli kiernyczeńku, 
ani jednu, ani dwi; 
oj, polubyw-że ja mołodu diwczynu, 
ale ludiam, ne ~obi; 

oj, polubyw ja mołodu diwczynu, 
meni z ueju ue żyty. 
Oj, steły oie, steły, zełeny barwinku, 
jako ly~t' po wodi, 

oj, ne ti~zte sia, tiużki worożeńki, 

taj mojej pryhodi, 
ho na mene jedna, bo na mrue nyni. 
zawtra bude na was dwi. 

562. \V. z Oleska op. cit. •· 216- 217; por. J. F. Golovackij op. cit. l!. I s. 103-
104. [Na margine~ie rkp. uwaga O. Kolberga: "Przy wesełu?'1 

1 (Zbiór pieśni we elnych bez ściśle określonej lokalizacji terenowej (przypu
szczalnie lwowskie), wypisanych z druku przez O. Kolberga.) 

l [wgiji, zam. 10 dili- w istocie] 
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563 

Na ~zerokim dunuju, 
uedaleko wid krajn , 
ach, tam molod kozak potupuje; 
prosyt win ratunku: 
Ratuj mene, bateńku, 
bo ja molod kozak potopaju! 
A bateńko do czowna -
ani czowna, ni we la. 
Oj, zahyne~z mij ynońku, zahyneez . 

• a szerokim dunaju, 
nedałeko wid kraju, 
ach, tam mołod kozak potopaje ; 
prosyt win ratunku: 
Ratuj mene, mateńko, 
bo ja molod kozak potopaju! 
A mateńka do czowna -
ani czowna, ni we~ła. 
Oj, zahynesz mij synońku, zahyue z. 

Na szerokim dunaju, 
nedałeko wid kraju, 
ach, tam mołod kozak potopuje; 
prosyt win ratunku: 
Ratuj mene, brateńku, 
bo ja mołod kozak potopaju! 
A brateńko do czowna-
ani czowna, ni we la. 
Oj, zahyne. z mij synońku 1 , zahyne z. 

· a szerokim dunaju, 
nedaleko wid kraju, 
ach, tam mołod kozak potopaje; 
prosyt win ratunku: 
Ratuj mene, sestreńko, 
bo ja molod kozak potopaju! 
A se treńka do czowna -
ani czowna, ni we ła. 
Oj, zahyne~z mij synońku 1 , zahyne~z. 

563. W. z Ole ka op. cit. s. 226-227; por. J. F. Golovaekij op. cit. c. I . 114-
115. [Na marginesi rkp. uwaga O. Kolberga: "Przy we elu ?"] 

1 [powinno by~: brateńku] 
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Xa •zt>rokim Jnnaju. 

nt•,)ałeko wid kr.t_jn, 

;H·h, tam nwlotl kozak pntnpajt·; 

pro,; l l win r.tlnnkn: 

Hatuj mrne. mylri'ika. 

ho ja mołotl 1 ozak potopajn! 

\ mył<•Jika do Clowna. 

wżc je t·zo\' no i wr•lo. 

oj. llt' l:. h~ nr-z. mij mylt>Jil i_j. " '' zloy•tr-z 

36! 

( lj. pi d w) -zm•ju, pi d ezt·n·-zm'jn. 
tnm mij mylyj ki:) t. 

ta t:. k.:tr) l Lj~ n., hoiuwurik.u . 

fZ O Iw holnwk .t hoiyt. 

Boi~ l m~ou· holnwo1ik 1, 

san1 ł,e zn:tju ct.olto 1
, 

, .... y<·llf)\\ ol\\t•rn tłhfc~eynorik'l. 

III' znnjn tlła koho ~ . 

Oj. je-!y tomn tov o~H y~z-' mtHnn. 
jak !'- .. rnontu rneni, 

ale j.tk toma pr<'wr;tŻOJJlt l EY'"'· 
pożal ,;1' Boi~> jrji. 

Oj. ko;oaw jn w poli kit~rny• · ,,•,lku, 

wody z nl'ji llt' pyty; 

uj, lnhyw ja z molodn diw et~ nn1i kn, 

t<t z JH'jn III' ż~ ty. 

Oj. wzt•z mojn h.il'rll) t":Lt'Ilkn 

~nrawli w~ py ly; 
uj, wżr:i: nooju diw rzynooiku 

~"''Y Ind t• w ti.tły. 

561. \\.z Olr-ka O[l. cit. '• 472 ("\<~ margiru·•ie rkp. nw:tp;<t O. Knllo,·r ~ l' .,PrL.)' 

"r ... {"]u ?"] 
1 łub: ta ,, i daj, Żt' ja w Hun 

• lub: III' znaj n k komu 
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e w•i loty sady rodiat, 
szczo na wesni rozwywajnt .. ;a, 
ne w,i toty pobrrut ~ia, 
zczo z rnałeńku pokol'hajut -ia. 
Połowyna ąadiw rodyt, 
szczo na wesni roz,vywajt' ,;a, 
połowyna pobrre -ia, 
•z!'zo z małeńku polocltaje 'ia. 

566 

Czy ty, Jwanku, porubaw ia, 
czy ty, Jwanku, wbyw sin, 
czy ty, Jwanku, u diwczyny 
czariw pożywyw •ia ? 

'i ja, mamko, porubaw sia, 
ni ja, mamko, wbyw sia, 
ły~z ja, mamko, u diwczyny 
czariw pożywyw sia . 

..\lene czary rozperajut, 
masny pyrożeńki, 
to chodyty do diwczyny 
ternnoji noczeńki. 

567 

Pa la Mary. ia czotyry woły w jałyni 1 , 

ejże w jałyni, w prezeleneńkij dubyni! 
Wolońki pa~ln, chustoczku •zyła- w jnlyni, 
ej:i:e w jalyni, w prezeleneńlij dubytli! 
Chustoczku ~zyła, woł) zhubyła- w jalyni, 
ejże w jałyni, w prezełeneńkij dubyni ! 

Pobihłn ona aż do bateńka - w jalyni, 
ej:i:e w jałyni, w prezełeneńkij dubyni! 
Idy, hateńko, woły znajdy- w jałyni, 

ejże w jałyni, w prezełeneńkij dubyni! 
Bateńko piszoł, woliw ue naj.zoł -w jalyni, 
ejże w jałyni, w prezełeneńkij dubytli! 

, ;(, ~ . . l. l . Co lon .:~·kij op. rit. r:. I'· :!lt l. [ ,, Jl.lf!!;lllC-It' rkp. ll'•>'a;!i\ n. Kulbcrt!.l : 
.".Pr.ty \\f" .. d J '!"} 

.)óh . .l. !'. (;olov:u·kij o p. rit. •'· l -. ~~~ 1.[" .1 m.tr::im·-i.- rkp. 1\W.I\til l J. Knlht'rt!•': 
, J'r1.~ '''f• .. ~lu ?"] 

.'i67. 'l. !'auli l'il'.\ui ludu ru kit';!O ... T.~'· .: :1 -:li. [ 'i.1 nnr!ti•u·-it• rkp. uwa~~ 
O. J.-nilu· .:a : .. \1'1'-<'ln.t".] 

1 jlll\'llHI jt•dlilla 

3 1 - Rus Czerwona 
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Pobihla oua aż do mateńl.i w jalyui , 
!•j7P w jał~ ni, " pr!'zełen!'ńl.ij duby ni ! 
Idy, mateńko, \\oly znajdy w jnłyni. 

ejże w jnlyni, w prezel!'neńkij duhyni! 
"\fat!'ńl.a pi<zla, woliw ne naj•zla - w jaly ni. 
!'jie w jałyni, " prezełen!'Jikij dubyni! 

Pohihla ona aż do "~'lr01iki w jałyni. 

l'jie '' jalyni. " prezelent-ńkij dnbyni! 
Id~, Ee-trOJiko, woły znajdy " julyni , 
t'jże w jaly ni, w prez!'len!'ńkij duby ni! 
, f-trońka pi~zln, \\Oli" ue uaj<zła - " ja!) ni. 
!'jze w jalyni, w pr!'Zt'leneńkij dubyni! 

Pobihla ona aż do bratońka w jałyn•, 

ejże w jałyni, w prezełeneńkij dubyni! 
Idy, bratoń.ko, woły znajdy - w jalyni, 
ejże w jałyni, w prezeleneńlcij dubyni ! 
Bratońko piezo!, woli w ne naj zol - w j nły ni, 
ejże w jalyni, w prezelent'ńkij dubyni! 

Pobihła ona aż do myleho - w jnłyni, 
!'jze w ja!. ni, w prczelcneńkij dubyni! 
Idy. myłeńki. wcły znajdy - w jałyni, 

ejże '' jnły ni, w pr!'zeleneńkij dubyni! 
f) leńki pi•zoł, \\Oiońk.i znaj zol " jaly ni, 

l'jże w jały ni, w prezPłt-nt'ńkij duhy ni! 

568 

Dole moja, dol!'. dt'ż ty -ia podila . 

C) ty, moja dolr, '' mori utonuła, 
cyś, dole, w ohni zhoriła? 

· łyti w mor i utonula prypłyń k' btr!'Ż!'ńl.u ; 

ale je• l)'· dole, w ohni pohoriln, 
i.ał by mojemu ~trdeńku. 

Pry jichuły '"u ty do na•.wj i chaty, 
ta wże chotiat mene, mt"ne mołodeńku , 

za neluba zamu~ daty. 

568. W. z Olc-ka o p. cit. . 327- 328; zob. J. r. Gołovackij op. cit. c. I •. 193 191 ; 
por. Poznań kie cz. III [D OK T. 11] ~- 197. [ ·a margine•ie rkp. uwagi U . Kol
berga: "We elna" i .,:\ie trzeba". Cztt"ry ostatnie zwr. zrekon•truowano na !IOU
•tawie uwagi Kolberga: "Odtąd toż a mo: wyj<.zow bat1ko, wyj•zła se tra".J 
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lt"ne maty dała, tuj n.lkat:y\\Oł.t: 

• t:oby ty u mene, moja ridnia doniu, 
czt'rez •im lit ne buwała. 

Ja llt' " ~ terpila, za rik pryletiła, 

perel..it'nnłam sia w ywu zazułe1lku. 
w kałynowym hoju ~ao. 

Jak wt:irla J..owaty, żałibno 'piwaty, 
a i ~i a wziely k'zemli li~y knlp\0\\ i 

"id holom rozlihaty. 

~ · yj•zła moja maty, Hala na porozi. 
pryhadala •obi ~woju ridniu doczku, 
o billały jej u !ozy: 

Je,)y; moja doczka, pro""" tia do chaty; 
alt' je•ły,: 'Y' a pta•zka zazuleńka, 
lety w zt'łt'n' )j, J..owaty. 

[ '\ "yj•zow i moj bat'ko, staw •ia na porozi, 
pryhada\\ •obi •woju ridniu <loczku, 
ohillały jt'ho ~lo.ty: 

J eołyś moja doczka, pro zu tiu do chaty; 
ale jesłyś sywa ptaszka zazuleńka, 
łety w zden' lis kowa t~. 

: · j,zła 1110ja •e,tra, "tała na porozi, 
prybadała 'obi swoju ridniu se tru, 
o billały jf'ju •lozy: 

Je•lyś moja sestra, proszu tiu do chaty, 
ale jesłyś sywa pta•zka zaułeńka, 
łt'ty w z!'łen' lis kowaty.] 

Pł) ly łehedońki 
l o tychym uunaju, 
oj, ja mołodeńka 
jak jabodońka 
ta doły ne maju. 

569 

Pokim hula mała 
. zczastia, dolu mała, 
teper ja pidrosła, 
dołeńko nc zczasna, 
a tebe ne znała ! 

569. J. F. Golovncl..ij op. cit. c. I s. 194-195; por. W. z Ole ka op. cit.'· 327-
~R. 



Dole-ż moja, dole, 
deż ty sia podiła ? 
Czy ty utonula, 
czy ty witrom wzne~łaś, 
czy z żaru po•iła l ? 

Koły-~ utonuła, 

płyny k bcreżeńku, 
koly-ś pohoriłn, 

abo witrom wzne~łaś, 
żal momu •erdeńku. 

:\laty dońku dała, 

taj nakazowaln: 
szczoby-ś w mene, do1iko, 
dońko mołodajn, 

z czesta1 ne buwnła! 

Dońka ne sterpila, 
borzo pryletiła, 
perekynula sia 
~ywow zazuleńkow, 

w "-ysznewym sadu •iła. 

400 

Wesele XP 

Ta ~talu kowaty, 
żeło~tno plakaty, 
aż ~ia stały łuby, 

z '"ełykoi dnżr tu h), 
knlynow rozwY'' a ty. 

W) jszl.1 stora netika, 
stola na porozi, 
obłyly neńku, 

neńku stnreiiku, 
dribueńkii -łozy . 

Koly-ś zazuleuka, 
idy w li~ kowaty, 
koły-ś moja dońka, 
dońL..n mołoclaja, 

proszu tia do chaty. 

Włetila do !'haty, 
a u chati swaty. 
\V olilaby-ś, neńk<>, 

mene mołoduju. 
~zcze w winku •c ho'• .lty ~ 

Ode L"o""a 

(Zaręczyny odbywają się na ten sam sposób, jak nie('o cla!Pj 

opisane)'. Przy zaręczynach (śpiewają): 

570 

Oj, hojże, hojże, mij myłyj Bo7e, 
,zczoż bo ja uczynyła. 
Oj, J.ohoż ja wirne !ubyła, 
toj stoit za dweryma, 
n kohoż ja z rodu ne znała, 
tomurn ruczeńku podała. 

570-58i. Ż. Pauli Pieśni ludu ru1kiego ... T. l '· 92 - QS, 
1 [posilo -przysiadła, upadła] 

• [.1 cze&ta- często] 

3 Podług Ż. Paulego [op. cit. T. l s. 92-98] i W. z Olt'-b [op. cit . '· 11! - II. 
Kolberg rozszerzył nieco komentarz do pieśni]. 

• [Zob. s. 409 "Wesele XIII" w ?:ółkiew•kiem podług W. z Ulc•ka op. cit.] 
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571 

Widl\ · ażnyj kozaczeńku! 

j.1kże ty oia widważył 
jeji ruku daty 
i -.}owo kazaty? 

572 

Oj, d~\\110 Lwiw zbudowaty: 
na try uhły tawłeny, 

na rzetwertym zołotym; 
w tym zolotym makiwka, 
w tij mak.iwci ła,tywka; 
uj, wywela dwoje ditiat: 
p<'r,zoje ditia- Wasyłeńko, 

(lruhoje ditia Maryseńka. 

(Jest zwyczaj, że wtedy gdy panna młoda po wsi znajomych 
na zaręczyny pra za, drużbowic innego chłopaka za kobietę prze
bierają i prowadzą go do iedzącego przy stole pana młodego z zapy
taniem, czyli to jego narzeczona i czyli on z niej zadowolony. Pn-1'

branego tak chłopaka zwią maczuhą). 

( azajutrz) zaczynając wesele (śpiewają): 

573 

Bloho•ławy Boż<'ńku 

i ty, rydnyj bateńku, 
PreczyEtaja Maty! 
Stupy do nas chaty 
wi,ile zaczynaty, 
w •obotu wid południ, 
w nedilu •iodmynońku, 
w '-zczn•ływu hodynońku. 

574 

• owy bateńku, nowy, 
naj tiu Bih błal10. łowy! 

Przy pieczeniu korowaja (śpiewają): 
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575 

Orały po hori, po dołyni. 
•ijaly p•zenyczeńku 
po hori, po dolyni, 
szoby buła wsioj' rodyui. 

576 

Jal. korowaj misit, 
bateńl..o siu ti-zyt. 

Kniahini a do rodziców: 

577 

zezoby ja znała, szczohy ja \,ydił..J. 

-zczo mij bateńko ide, 
o.,ypala by ja treble1 dribnemy ,zrJohamy~. 
~lała by ja chatu bilymy talar.uny, 
klala by ja mo~ty z biloj' ryh~ ki-ty. 

{\V sobotę) przy plccf'niu wiankó'~ 1 dla kniah:·ni 1 : 

378 

Ta chodyła za 'oneńka •im lit po łi•i. 

oj, li~om, lisom, za kryszc:o~a•·zy m harwinko m. 
rizala barwinok ~o hi na "i nok, 
na 'woju hoło\\'Oil.ku, rozczr-anu ko•otik•J. 

57~ 

Zelent'ńki barwinońku. 

deś ty taki wyri•? 
Oj, wyri~ ja w li~oc zku. 

" li~oczku kolo toczku. 
pry biłelikim pi oczku, 
woda menf' pidchod) !.., 
<ement' chołodyla. 

1 [!rebie jałmużnę, ofiarę pit>niężną) 

2 [s:rlohamy - szelągami] 
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580 

Oj, l..ry,zczarzyj ban' inoid,u, 
wc.~:or.1~ huw ". horodrriku, 
,, ny·m 11.1 -tołt•rikn! 

.)81 

Hy muajt~ di" ki barw i nok 
za on~nri na winnk.~ 

rpanajteż je riwneukn. 
•~:•rhy hu lo I..ra•neitko; 
ona pide me/.y ludr. 
n.t-z.t •In\' Olti..a hnclt'. 

582 

Pi-zła l e, unia w wy~zniw hrad. 
ta zahłud)ła w wynohrad. 
Chtoż mia najde w tim wynohradi. 
tornuż ja :'ia di-tanu. 
Pi. zow bateitko, ne naj~zow, 
jino zapłakaw, taj pryj zow. 

Piszła Fe~unia w wyszniw hrad. 
ta zabłudyła w "ynohrad. 
Ch toż mi a naj de w tim W) nohnuli, 
tornuż ja ,ja di,tanu. 
Pi. zła mateńka, ue najszla, 
no zapłakała, taj pryjszła. 

Pi,zła Fe-unia w "y•zrtiw hr.1d, 
tu zahłmly łil w wy nobra•l. 
Ch to i mi a n.rjdr w t im '' y 11 hradr , 
tornuż ja ,;a rlr·t.lJLH. 
Pi•zow rnyłt ril..i. taj znaj•ZO\\, 

'' zit>w za rurz~rlkn. taj pry j-z<n'. 

( Po ~łultJt') podc:tas urzl' 

.lily Jrwońki jily, 
ciloho wola zjily 
i -zcu •ia nr naiły. 
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l" •tijte po~a dwery, 
ne p. ujte nam weczery, 
my •obi zaroby!)", 
•zoh)-'mo •ia pożywyły. 

( azajutrz po ślubie ) przy odjeździe kniahyni z domu rodzi

ciel kiego: 
581 

Oj, wi L w o" i na r ) noczkn - mylyj Boże! 
Stojit kamiń marmorowyj - mylyj Boże! 
Na tim kameni dwa pi~arczyky - mylyj Boże! 
Pyszut' lyści rozlucznoje - myłyj Boże! 

A z kim koho rozluczyly ? - myłyj Boże ! 
MaryEeńku wid bateńka- mylyj Boże! 

W c za IC czepin : 
585 

Deż twoi, . lary eiiko, zaplitki? 
Podoptal) bojarowy kon)ki. 

Bojarzy odprowadzając swachy w poniedziałek: 

586 

U swaneńki, za woroteńki, 
. tudenaja kerneczcńl..a, 
tam ~taro tońka, tam stareseńki, 
konyka napowaje, 
jemu . waneńka, molode~eńka, 

wody proływaje . 

Stupaj, ~waneńko, mołodeukaja , 

na biły kamt'nońko, 

a z kameueula 
na mij zloty , tremeń, 

a ze stremenia 
na woronoho konyezeńka; 
zawezu tie do nowoji ś"itlońki, 
po ad z u tie za te. o wy toły, 

za leniszki1 teneńki 

i za ja. ny 'wic~eńki 
i za pszynyczni chlibońki. 

t [leniuki -lniane pł6tno] 
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Dawnośmy u ~waneńki buwały, 

tuju lwow~ku hociłku pijały, 

p~zenyczni chliboliki jidały, 
na biłych podu•zkach ~yplały. 

587 

Oj, ~koczy! zajać czecez try łany na kameń, 
a taro•teńka na kopyczeńku tuj za nym: 
Oj, czoż ty za mnow, taryj starosteńku, uhaniajt>-.t, 
czoho ty za moow z zołotyi tcelby stcilaje•z? 
Oj, czy ja tobi zełenu łuczejku wydoptał, 

oj, czy ja tobi ja pszenyczeńku wyzubałl, 

oj czy ja tobi mołodu swaneńku widmowył? 

Wydoptały ti zełenu łuczejku zecebci, 
wyzubały ti jaru p , zyneczeńku worobci, 
"idmowyły ti mołodu Fwaneńku mołodci. 

588 

_-a hori, na hori zełeny barwi nok, 
a w tym barwinkowy perepełońka hraje, 
a ch toż tuj u pereprłońku złowyt? 

Starostońkn mowyt: 
J aż bo ne p idu, 
mij konyk syweńki, 
na knmiń ne tupyt, 
knmioia ne włupyt, 
nim pid horu wyjde 
i soneńko zyjde. 

Na hori, na hori zełeny bnrwinol.:, 
a w tym barwinkowy perepełońka hraje, 
n eh toż tuj u pecepełońlru złowyt? 

Drużbońkn' mowyt: 
jaż bo ne pidu, 
mij konyk syweńki, 
na knmiń ne tupyt, 
kaminin ne włupyt, 
nim pid horu wyjde 
i soneńko zyjde. 

588. W. z Ole. ka o p. ci,. s. 40-41. 
1 (u~·:ulJal- wydziobał, wyskubał] 

' lub : chorąży 
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\ 'a hori. na hori zt'łl.'ny ban• ino\.:. 
u w tym ban~inl...owy perepełońka hraje. 

n rhtoż tuj u perepl'lońlm zło"~ t'! 

Ciłyj świt mowy t: 
rf"dmtio pidf". 
j<·ho konyl... ')werlki 

i na komiri 'tnpyt 
i kaminin ,,}up~ t 
i pid horu1 wyjdt• 
nim •oneńko :tyjd«>. 
i perepl'loiiku wchopyt. 

Perepelońka 

mo lodu :\lary-eńka; 

"~i a w jt•ju :ta ruczeńJ.:u. 

powiw tło batetlka. 

Wesele XIP 

Doliou.my 

Do wesela upra"za pau młody i panna młoda ~:>laru~:>lf,; i :--laro~ciut:' 
wachę, drużbę, drużkę, bojarów; tu jedzie: chorąży z chorągwią

drugi -- łowczy (łowi, kradnie kury, naczynia itd.). starostowic 
dys:lozri (ci co powożą), czyli woźni jego i jej, albo drążkowi. W Do
linianach wolczy (łowczy) -to błazen robiący figle i kradnący ; 

niby obdarty [i brudny], lecz potem się myje, gdy idzie za stół. 

lihit>ra ~ię w pałasz u boku z międlicy, pióro na kapeluszu3• 

W piątek panna mluda z drużką idą po barwinek ua wianki 
i plotą je wieczorem u młodej w towarzystwie dziewcząt. Ona ~ię 
umywa. Jedzą chleb z solą (dzień postny) i śpiewają. Hozczesują 

włosy. Pan młody i jego orszak mogą tam być obecni jako goście. 
\V snhotę rano idzie drużba z muzyką grać pod oknami na dzii'Jl 

«lohr~ · ~tarościl•. ~wachom i chorążemu, których zbiera do uicgu, 
a gdzie bywa ugaszczany; po czym wraca do młodego. 

"\flodzi w l'Obotę rano idą do spowiedzi, po czym wracają do 
domu; ją ubierają w wianl'k i ohchodzą wieś. zapra"zają« ' na " .. , •. Je. 

[W rkp. O. Kolberga: boru) 
[Uporządkowany zapi' terenowy O. Kolberga.] 

3 W Sanorkiero jl'•t s:ur_vn- fi,zlnr7, błazen, takżl': nihy ohrlart )'. rna•nif-;,l..ą 

nihy ma-lo T()bi, popiołem po-ypuj(", •i«>mieuiem trza•kn. Pntrm myj·· -ię i r-iarł.t] 
za •tół. 
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on od ichie z rlru:lbą, ona z drużką. On i drużba konno, mają na 
prawej ręce ponatl dłonią uwi;!zaną lekko chu tkę wi zącą, czt·n•oną 

hara ówk<l (ta!'icmką) prze·wiązan;! i nahajkę '' ręce. Prosząc stu
kają w drzwi, czyli wrota.: "Prosymo waszeci". I gdy im otworza 
okno i dziękuj<!, pro:;zą ich wejść do chat). }lłoda tf':l wchodzi 
do chaty, gdzie częstują wódką i chlebem: ,,Pro ymo w nl'tlilu na 
wesila, w ponedilok na drużczyny. prosymo o błogosławień two". 

W domu jego pieką tymcza cm . "achy koro"\~ aj z mąki p zf'nnf'j, 
w której zatykają rózgę, tj. kijek o trzech urnorodnych gałqzkaeh 
owinięly harwinkiem i owsrm, kaliną, uwieńczony trzema jalJlkarni. 
L nirj zaś pieką tylko osrtchy, tj. kołacze, czyli placki, i hu ki mai··· 

\Vif'czorem sehodzą się goście n ohno do niego. o obno do niej. 
Ona ma u ichie swoją muzykę. która odchodzi w niedzidę (gdy 
jego muzyka nadejdzie). Tu i tam wieczerza. W nocy w ohot · 
idzie do niego ześciu lub aż do dwuna tu posłańców. czyli boja· 
rów albo prydanciw z darami od niej (tj. z koszulą ślubną z czcn,·n· 
nymi wstążkami u kołnierza i rękawów, złożoną w chustkę i ubraną 
w hukiceik z barwinkiem). ie chcą ich niby przyjąć. oni maja 
jakie' papiery, paszporty, jego tarosta, domator, odsyła ich nihy 
gdzie indziej, oni- że może niedowidzi itp., a posłańcy mówi:!, 
że oni woj koi dobędą się. I totnif' , drz'' i <~ię otwit•rają. a ten zapiera. 

Rano w niedzielę zdejmują pannic młodej w;anek i zawiązuj 1 

głowę zawicicm, do którf'go z przodu wiant.•k przypinają. Pan młotly 
przyhywa ze swym . taro tą, hojarami i muzyką: z;;iadając z konia 
zarzuca chu tkę albo nahajkę przez konia. po czym darowujt' t 

chustkę z ręki matce luh sio trzr. ~ tarościna i swachna przywożą 
korowaj na wozir. ~ ~ ziąw zy z wo:ttl, drużba nic, i e korO"\\ .1j na gło· 
wic i tawia go na tole na ~rodku. Panna młoda wówcza opiera 
głowę na dwóch bochenkach chleba leżących przed nią na chu,.;tc 
na tole, a przy niej toi na ławie dwóch kozaków z pałkami luh 
kądziołkami 1 pilnujących jej. Od tych starosta jego mu i j<! wy u
pić, a staro~cinc dają pachołkom huski. Tar!! trwa do{ć cllugo, 
.. kozaki mówią, że: "Hann i u matinki beczkę oli zjadła. ta w 

wod) wypiła, na sto łokci płótna naprzędła", ażehy ją tak tanin 
mieli oddać? Stąd targ lepszy. Gdy jednak targ dobity, hojary 
kozaków odpędzają nahajkami, a młodszy podno i jcj głowę, kt6ra 

1 kąd:iolkarm lu-ężulkruni 
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odrywa od chleba. Kozacy ugodziwszy się o pannę młodą lub wita
jąc się, sprzeciwiają się jeszcze bojarom, np. biorą szpilki między 
palce, by ukłuć nimi z nienacka tych, co się witają ściskając ich za 
ręce itp. 

Młody chwyta za połę drużbę, a drużba oprowadza go po trzykroć 
około stołu, po czym od rodziców odbiera hłogol'ławieństwo, trzy 
razy [schylając się] do nóg. 

Do ślubu panna młoda z drużką i swachami siada na wóz długi, 
drabiniasty, a z konia powozi starosta dyszlow~. ~a drugi ·wóz 
siadają starostowie. Pan młody [siada] na konia, [tak samo] druż
ba i poddrużki. 

Po ślubie całe wrselc idzie do karczmy, gdzie do wieczora bawi 
jedząc i pijąc. Swachy dają swoje piJ:ogi, młoda swoje, a nadto 
kupują od Żyda. Potrm idą lub jadą do jej chaty na wieczerzę 
(obid), gdzie się i korowaj obdziela. [Siadają] za stół, na którym 
Rą następujące potrawy: kapusta, rosół, kasza w nim maczana, 
mięso, pirogi, kasza jaglana w mleku. 

Gdy do niego mają iść, starosta, chorąży i drużba z jego strony 
chcą dziękować jej rodzicom za nią (dziękowa(tcy); wówczas sta
rościna i swacha figlują z nich, chcą starostów i parobków ogolić, 
obmazują ich gliną. 

X ad ranem idą wszyscy do niego, gdzie przyjmuje ich we drzwiach 
świekra w wywróconym do góry wełną kożuchu, a drużka częstuje 

pirrogami ze śmietaną, co się drużczynami zowie. Potem bawią się 

do wieczora i jedzą. ~astę[puj<I] pokładziny. 

We wtorek rano swachy kładą na głowę młodej czepiec i zawi
jają go, a na zawiciu przypinają wianek. Drużba do oczepin trzyma 
młodą na swych kolanach, a po oczepieniu wyprowadza ją do tańca. 
~fiody musi ją odeń wykupić wódką i złotówką. po czym [młoda] 
tańczy z każdym, za co odbiera dary po kilka groszy1• 

Potem jadą z nią swachy na wywód do cerkw;. a wianek odpięty 
składają za ołtarzem. 

1 Dziewk~, gdy si~ zapomni i nie jest czysta, za";jają i czepią (tak samo jak 
rnłoduch~) tylko w karczmie, a chłop jaki trzyma ją na kolanach, lub posadzą 
ją na dzit'ŻCt'. 
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We ele XIIP 
( Żólkie" ~ku• 1 

PrzY zaręczyn,1rh: 

589 

oda !uh} pozaływala, 

doroby pozaherała: 
'Woda luhy po..:aly,,·ala, 
doroby pozab rala; 

ni l.uda perejichaty 
Feduncwy na zaruczyny! 
Jeho te>tOltko lubyt, 
jemu mo.tońki mo•tyt, 
z karnenia dorohoho, 
z per tenin zolotoho. 

Woda łuby pozalywała, 

doroby pozaberala; 
ni kuda perejichaty 
Fedune"T na zaruczyny ! 
Jeho teszrzeńkn lubyt, 
jemu mo tońl...i mo tyt, 
z karnenia dorohoho, 
z pcr~tcnia zołotoho. 

ni kuda pt>rrjic:-hat) 
:Feduncwy na zaruc:-zyny! 
Jebo diwońka lubyt 
jemu mo,tońJ...i mo,tyt. 
z karnenia doroboho, 
z per~tcnia zołotoho. 

Woda łuby poza~"''ała, 

dorohy pozaberula: 
ni kuda Jlerejirhnty 
Fedune\\y na zamc:tyny! 
Jeho swatońkn lubyt, 
jemu mo,tońki mo~t~ t , 
z karnenia clorohoho , 
z per,tcniu zołotolv>. 

Woda łuhy pozaływałn, 

doroby poznherala; 
ni kudn perejichaty 
Fedunewy na znruczyny! 
Jebo rodońko lubyt, 
jemu mo tońki mo tyt, 
z kmnenia dorohobo, 
z per tenin zołotoho. 

590 

Zelcnn ruta, żowty cwit, 
ny ma kawulern, do w ho w nic z; 

py~ulobym ły t ... n!" umiju, 
pi,lalobym otcia ... nc:- ~miju, 

pi. złabym sama ... boju sia, 
,zeroki hostynec - mynu sia. 

1 \ t'dług ~. z Olr-ko (op. ci1. s. l - 20. Wypi~ niepclny. Kolber, roL zerzyl 
omc:-ntarz oraz lt'hA) ni~których pic'ni, jedną pie'ń (nr 606) dodał z wla•nego 

zbioru.] 
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591 

Propyla maty doczl..u, 
na solodkim medoczku, 
bulo medu ne pyty, 
ta diwkoju robyty; 
solodki medok wypyty, 
ni ~ia kim posłużyty. 

Przy korowaju w piątek (z muzyką): 

592 

Korowajowe tisto 
ne zmiHyło sia w misto, 
no sia wlizło na rynok, 
zacwyło jak kalynok. 
Oj, hodi, hodi pszenyci 
-im lit w >tozi ;tojaty, 
czas z tebe korowaj opchaly; 
oj, zbere Petruneńko, 
to sia ty krasny udaw: 
pidoszwa jemu żelizna, 

obroczy jemu srebnyji, 
a na wer,zoczku żowt) cwit, 
,ławny na,.z korowaj na weś świt. 

Wyjmując korowaj w piątek: 

593 

Kto w~adyt toj wyjme, 
ho sia ynszyj ne pryjme; 
jak sia ue bude pryjmaty, 
to budem pozywaty 
do pana komi~ara, 
takij na~za bude 'prawa. 

h..ohicl y za ~to łem w sobotę: 

592. [W. rkp. O . .kolbf'r!!a m<'lodii hrak; zob. K. Lip i{•• ki op. cit.'· l melodia nr l.} 
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59~ 

Pojic-haw taroola w uhrr•kujn umlu 
Chrynoczku 1 wluh}ty. 
Ghrynoczkn ~) wlubp,, 
Ho•porl' mu m· pry~udyw; 
bo w nheroki zemli 
kurońki ne pjut 
świt ne <witnje 
ont'ńko ne schodyt 

droht'n doszez ne jde 
trawolika ne ro•te 
konyl.. sia ne pa•c. 

595 

Pojichaw "taro ta na łowy 
w te-mnyji lisy, dubrowy, 
tam jeho drobny doszez nahony", 
łysiji szubańki pomoczyw, 
a:i: sin starosta zdumaw. 
Uczula toje swaneńka: 
~e żury ia, starostońku, 
ja twoji sukienki posuszu, 
ja t\mje łyczeńko przekra,zu. 

596 

Oj, pro.yw Petruneńko 
.wojeji mateńki: 
Oj ty, materlko ridnei'tka, 
proszu ja tebe, 
ne :i:eny ty mene, 
naj ja obi pohulnju, 
jak. ta rybka po dunaju! 
H ula w ty, synońku, 
ne jcdnu zymońku, 
czas tebe ożenyty, 
lud'my po tanowyt). 

' •obotońku w w eczir 
w padły jahodońki, 

l [ ltrynoc:k" ·węgierkę] 

597 

u;yunyji, zełeni, 
a do toho drihne-ńki. 
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Zuryla sia Ka.,uneńka, 
z kim by ich pozbćraty, 
bo budut zymowaty : 
Prosylabym bateńka ... 
bnteńko n e pomoże; 
bateńko ne pomoit>. 
bo wid żalu ne może. 

598 

Dywujet sia, czudujet sia bateńko, 
nilide detiatko na jarmaroczku ne bulo, 
a de takoho z risamy 1 wińcia wzielo? 
~e rik, ne dwa Jwaseńko sia zaliciaw, 
ne rik, ne dwa z risamy winoczok obiciaw. 

599 

Polowynoj' misiaczeńko na nebi, 
połowynu zemli ośwityw, 
pryjszow nad more, ne spoczyw; 
oj, myły Boże, koby ciły, 
~zoby zemłeńku ośwityw, 

pryjszow nad more, taj spoczyw. 
Oj, jeden Jwasuueńko u batońka, 
połowynu robotońki zrobyw, 
pryjszła sobota, ue spoczyw; 
oj, myły Boże, koby nas dwoje, 
~zoby my robotońku zrobyły, 

pryjde sobota- ~poczyły. 

Starostowie ic.ląc z podarunkami w sobotę ( jak róm 1ież w me
dzielę po ślubie z korowajem) : 

600 

Jichała \Vormianoczka, 
mynula naszy worotoczka, 
id' Petruneńku z namy 
do Turok' na jarmarok, 

1 [: risnnn zt· w.tążeczkami, z ozdóbkami] 
mia,to Tnrk.l nad rzeką Stryjem 
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darunki kupo" .t ty, 
testeńka <łaro\\uty; 

pysznoh' te,tl'lika m.lj<'-~. 

wełykoho rłaru rho<'~··· 

konyka woronohn. 
idełcia zolotolw. 

<>Ol 

Hrytnnuła szczuka rybońku na mori. 
pryplyło zoloto i serebro do berehu. 
tarostornu konyczeńkowy do czoła. 

,zoby sia śwityw, jak jasnaja zor.J, 
oj, szoby win z dorożeńki ue zbłwłp•. 
,zoby ";n k.ramsk.ich soroczok ne zhubyw. 

t.1rostowie przychodzą z podarkami (koszulą oJ młod,•j dla 
młodego ) : 

60~ 

zyj, "\faruneńko, swekrowy •oroczeńku, 
wypery jeju na tychym dunajeńku, 
wysuszy jeju na bujnych kałynońkach, 
perekaczaj jeju na ti•owych •tolońkach. 

Phierając pannę młodą na posag: 

60:~ 

Uoztoczeno, po"oloczeno po •iniach, 
roz tełeno lenny •zkatery1 po stołu, 
kuda my iszła kra>na Kasuneńka na po•.1h; 
pytajet 'ia, dowidujet sin wid bateńka: 
\ wid koho, mij bateuku, po ah staw? 

id Boha, wid dobrych ludyj, detiatko, 
po.ahujet ~am Ilo•pod' Boh z anhelamy, 
po-ahnjet tia, moje rletiatko, z rłrulnmy. 

Si<llłają~ na po ·ag: 

1 l•:kalt·r_v - '~'"'e ty) 

~ 2 ~ RuS Czerwona 
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604 

Krasna Maruneńka ~zołwiju łamala, 

łomuczy ona do wikońcia prypala, 
(a prypawszy, bateńka sia pytala: ) 
A szczo my każesz, bateńku, robyty ? 
Pokień, doniu, wsiu robotu w sobotu, 
sidaj, detiatko, z myłym Bohom na posah. 

Przy podarunkach: 

605 

De sia my diw, de sia my podiw Kasuneńczyn bateńko, 

czom ne wyjde do nowoji switłońk.i, 
czom ne stane do tisowoho stola, 
czom ne daruje swojeho detiatka? 
Ni czerwonymi, ni zolotymi detiatko darowaty, 
ino szczastiom i zdorowlom i dobreńko' dołeńko'. 

Po obdarowaniu: 

606 

(Oj, znaty, znaty 
Kasunin posah, 
szczo jej matinka daje l 
Stił zastełenyj, 

dwir zametenyj, 
hosteńk.i zaproszeny). 

607 

Znaty Maruniu, znaty, 
szczo je ridnaja maty, 
szczo krajaJa chustoczlci 
z biłoji lcitajoczki. 

608 

Obdarowana Kasuneńka 
hrywnamy zołotymy, 
talaramy bytymy; 

604. [Trzeci wiersz pieśni od g6ry dopisany przez Kolberga.] 
606. [Pieśli dopisana przez O. Kolberga.] 
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ona hr)"•nuw ne brała, 
po stoli poouwała: 
leżte, połeżte ~vnońki zołotyji, 

talary bytyji, 
ja pidu stupajuczy, 
dwa dwory mynajuczy, 
a na tretim stanu, 
•tanu, posluchaju, 
zczo bateńko howoryt; 

a bateńko howoryt: 
Daw my sia Bih diżdaty, 
za ludyj detia daty. 

Starostowie wracają z podarunkami: 

609 
Oj, kury, kury ne pijte rano, 
bo teper nasz starosta z doroby pryjichaw, 
pustyw konyka do pasti,vnyka, 
a sam piszow w sad wynohrad, 
wyłamsw kwitoczku, wynohrad' cwitoczku, 
wdaryw swaneńku po biłem łyczeńku, 

aż sia swaneńci łyczeńko zminylo, 
ne tak sia zminylo, jak zaruminilo. 

Przy rozplataniu kosy w sobotę: 

610 

Błaho łowy Boże i ty ridnyj bateńku ! 
Hdeż twij, Ka uneńku, starszyj brat, 
szczo twoji kosy rozplitaw ? 
Hde twoji wyplitki podiwaw? 
Czy na tychyj dunaj popuskaw, 
czy mołodszoj' sestrynci darowa w? 
Hde twoji, Kasuneńku, kowali, 
szczo twoji kosońki kowały? 

Ta necbaj pryjdut, rozkujut, 
wsio sobi srebro, zoloto zaberut. 

611 

Oj, ne ma, ne ma bateńka w doma, 
oj, pojichaw do Lwowa, 
• biłoji ryby biłeseńki hrebinec kupowaty, 
Kaseńku rozczesaty. 
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ól::! 

Sy" yji •okoh, 'Y" )ji, 
polrtit ~okoly " dolynu. 
nabt'rit ;wlotu na kry la. 
zolotyt' Kasrt1ku kni,th) aiu. 
IHI .,·,botońku na Wł'('zyr. 

na nedilońku na weś drri ; 
na ponedilok ne bude, 
ino bate1lku żal bude. 

ól3 

Kra•nuja Mamnł'Jil;a 
zahnninla •tadońka 

". ho rod na ziłońka: 
S t .t do mojr "oronoj(•, 
"y dopczy l) zila moje, 
n ech aj sin ue zistaje ... 1 

<matinojci na żaleńko, 
bo w mene matińka 
barz żalostywa: 

•zrzo do horodejka pryjde. 
wse meue wspomyne: 
Hdeś moje ditiatojko, 
szczo Endyło zilejko ? 
Sadyła, pidływaln, 

winojka sy ne wwyła, 
•zczo sin w nym znruczy la ; 
i toho ne bChodyła, 
schodyła ho drużeńka, 
jej "irna ,łużeńka). 

614 

Rozplitajte do rado ti, 
a bnteńko do żalo,ti; 

bo u molto bateńka 
•erdeńko żelc-slywe: 

'zczo wyjde na d"irmiko. 
to hlaue w horotłońko, 
szczo hlane to "•pomiane : 

1113. l Dnkortczenic pieśni dopisane przez O. Kolberga.] 
1 Czn•ami tak koriczą: "Nechaj sin ne zi:>taje diwojkarn na \\iuujki. bahojkanu 

na czarojl..i". 
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Ile~ moje dićtońko, 
>zczo adylo zilońko, 
•adylo, pidlywało, 
a w winoczku ue buwnlo ! 

615 

Idy Ka uneńku do komory. 
z •kryneju pohowory, 
wyne~y poloteuce, 
tenkoje nakrywence. 

\'\vhil'rająr ~i': d n ~lulm w niedzielę: 

616 

W nedilońku rano 
')Doje more brało; 
oj, ne more hrało, 
_,farunouka potopała, 
w•e bateńka żdała: 

Ratuj mia, bateńku, ratuj, 
ne daj my potopaty, 
w tern mori zahybaty! 
Bateńko do bereżeńka ... 
ani czowua, ani we. la, 
w•e fałeńka wyne. lo. 

ól7 

W nedilońku rano 
w elyni zabrano, 
zabrano i zabubneuo, 
bojary pobudżeno: 
'' tmlte J,ojary, " tańte, 

J..ouyki po idłajte. 
am) . ia uberajtf', 

bo pojidemo rankom 
popid wy ol..im zaml.om. 
budem zamki łomaty, 
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Maryseńki di tawaty! 
I zamki w n e lo mały, 
Maryseńki distaly. 

618 

Pijszow Jwaseńko do stajenoc.zki 
konyczeńka sidlaty. 
Konyczeńka sidlaje, 
z tycheńka hadaje, 
slozamy sia wmywaje. 
Pryjszln do neho mateńka jeho : 
Czoho, Jwaseńku, placzesz? 
Oj, jakże meni, moja mateńko, 
molodomu ne plakaty, 
sam ja ne znaju, i ne zhadaju, 
i ne skażut lude, 
jaka my dola bude. 

619 

Radyt sia Jwaseńko swojeho bateńka: 
Porad' meni, bnteńku, 
jak mnoho bojar' braty? 
Synońku Jwnseńku, 

szczo sylońka zmoże, 

Hospod' Boh dopomoże; 
choć sto konyj werchowych, 
a ze dwajciat' wozowych. 

620 

Czerwono kałynońko 1 jichaw staro tońko 
ze swojimy bojaramy, 
jemu kałynońka dorobu zastupyła; 
wyjniaw szabełku, wyjniaw kra neńku, 
taw kałynu rubaty. 

Do neho kałynn, do neho czerwona, 
stała peremawlaty: 
Ne dla tebe, tarosto, knłyna sadżena, 

jeno dla tebe swaneńka zrodżena. 

Wracając od ślubu (pieśń dziewczęca): 

1 Czerwonoju kałynońkoju, za m.: zerez czerwonu kały nu. W. z O. 



Pytaw sia soki! kumeńki: 
De ' kumeńko buła, 

szoś nyżki zabrudyłn, 

pirońka zarosyła? 

W tychońkim brodu buła, 
tudennu wodu pyln, 

tam nyżki znbrudyla, 
pirońka zaro yłn. 

Sywaja zazuleńko, 
ne litaj raneńko 
na jaru pszenyczeńku, 
bo tam na tebe 
"ywyj soki! znsiede, 
zhlane tia oczeńkamy, 
pijme tia k.ryłońkamy 
zanese w temny lisońki, 
meży czorny hałońki, 
tam bude z kowaty, 
nikomu ne słuchaty. 

419 

621 

62~ 

623 

W li i, lisi bukowym, 

Pytaw sia bateńko : 

De' Kasineńku buła, 

. zoś oczka zapłakała, 
' lozamy łyczko zlała? 

W bożim domońku buła, 

try razy prysiahała, 
tam oczka zapłakała, 
ślozamy łyczko zlała . 

Krasnaja :\faruneńko, 
ne wychody raneńko 
na nowe pidsineńko, 
bo tam na tebe 
sam koro! zasiede, 
zhlane tia oczeńkamy, 
woźme tia ruczeńkamy, 
do czużoji storonońki, 

do czużoji matońki, 

tam bude~z plakaty, 
nikomu pożałowaty . 

oj szło, szło dwa teselczyki, 
sikut, robajut sambir derewcet, 
sikut, rubajut, na dunnj pm>kajut. 
Czy wpirne, uwirne1 sambir derewce, 
czy pijme, czy woźme starosta swaneńku ? 
~i wpime, ni uwirne sambir derewce, 
ni pijme, ni woźme staro ta swaneńku . 

624 

Oj, li om idut, na kuneńli trylajut, 
oj, potem idut, perepełońki imajut, 
ełom wyjiżdżnjut, kolońki 3 pidtynajut; 

na dwir pryjiżdżnje, konyczok dwir kopaje, 

1 [aambJr ckrewce - rodzaj drzewa) 
1 [wp~rru, uwirne, zam. uwitune - zaprze i.;, uwi.;źnie] 

3 [kolońki - kołki w plocie] 
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d u ·in~ j w chody t, ~zapoczki ne zdijmaje. 
za •Li! •idaje, nyzeńko 8ia kłaniaj!" ... 
Uj. df dn\"onońki dzwoniat, hoło.eńl.o /.achotlyt. 
tam tohi bnlo, Jwa•eńku, do ślnbońku ,taw·aty. 

6..,-... ;, 

Oj, w ~.tclu w~ •zrtika. 
pop id n•·.iu ·tl"Żruka: 

pyta'' •ia •taro•ta. 
kto t n •trżl'itku udoptaw? 
Oj. udoptaw jrju 
mułody dru:ibiteńko, 

1. wrt·zera chodiaczy, 
podarunki no~iaczy. 

626 

Uj. tam, na hori, 
horat' ohni, a wse ternowyji, 
koło tych ohniw 
•tojat' •toly, a wee ti~owyji, 
l..oło t~ t h ~t oliw 
>t'diat' kowal czy ki. a '''e molod~ ji. 
kujnt kont'ńki 
pid •tarnstruki, a '''~' woronyji. 
a irn ~'\ ~u.trlka 

pitll-.iw dotlaje. a w•e medenyji'. 
a l..oral~ ki 
na hufnalyki, a w,e dorohyji. 

W niedzi<>lę wierzór id<lr. 1lo panny młodej: 

~a •okołm,i-m poli 
zlt'tily •in •oknły, 

tnl':iy nymy ~okolmi~o, 

ml':i.y D) my •ywy •e1il..i. 
kr}loJikamy machaj,.. 
lt>titońk.i 2 hadaje, 

l [medenyi- mit'd~ianrl 

t [lttitoriki - latać] 

h~7 

" . h•JilJI)ji li-(IJii..J. 
1n~ży cz.urny hałorll~.i, 

tam mu hało1ika mył.t. 

ho hninlneo~:ko u\• yła. 
n,,.) la , pt•n·w ywała, 
winn)kom poohkladała. 
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a Jwa•iowy·m dwori 
zjichaly •in bojary, 
meiy nymy Jwa eńko, 
mt'i.y nymy molodeńki, 

" ruci szepocz.ku no. yt. 
•woji bojary prosyt: 

huj.u~ mulo<hji. 
nc1.~ rtit · wolu moju. 
tn r·hO(Lit zn mnoju 

<lo tc--teri.ka na d" ir, 
do )Iam•eń!..r za •til: 
tam m' \1aru•eń!..a m la. 
ho my • •r•w J.. u n•zyl.t. Bojary mołodyji, 

~ r niedzi1·lę wieczór u pana miodrgo ... taro~ciny ) : 

I'oza rlunajom koni 
~~W)·' i \\·orollyji: 

żur~ ~: ... ;a ~tnn>~t<uih..o 1 • 

l,;oum h~· flOJolynuty. 

•tadt'iiko powt'rnuty? 
l'c:wla toj.- '" · ;mc-ńka 0 : 

\e- żury ... i,t. ~taro ... t('J!l...u, 

polozu ti mo•l. 
z biloji ryby ko•tv, 
tudyż ty perejide,z, 
worone stado• wernt'•Z. 

~ ~ niedzidę wieczór u panny młodej : 

629 

Pid duhrowoju, pid Zt'łen•>ju 

rlribna ro•ori.ka wp11ła. 

tam \1arunrńka, tam p.mmu•t\l..a 
kra•n roz•j,, · ała. 

Pryjszow do neji hatt'1\l.:u J!'Ji: 
zczo dijesz, l\Iarunt>t\kn? 

Toje ja diju, kra•cńku •iju, 
z rul..a\\ ci a wytre•aju: 
oj, jak my Boh da•t' rlohrn dolot\J..:.t. 

ja jeju pozbćraju • 
• 1 jak my Boh da <t ' l~ c-h n rlolmi!..u. 
In jn ju poncehaju. 

r .lruźbOiiko . .J ""·' «".i l.. o 
2 drużeńka. \lam•inl,;u 
3 rl n• żbOIIJ..o • .l wa-t>jku 
• (rroronr .<tado - koni«" "rone] 



W niedzielę wieczór przy wieczerzy: 

630 

Wywczeno1 zile z bory w pidile, 
po adżeoo w mi ti w borodoczku, 
pid murom w cbołodoczku. 
Widhadaj, starostońko, 
. zczo to my za ziłońko ? 
Ja ne widbadaj u, 
bo stary ro~ maju. 

Wywczeuo zile z bory w pidile, 
posadżeno w misti w borodoczku, 
pid murom w cbołodoczku. 
Widhadaj, drużbońko, 
zczo to my za ziłońko ? 

Ja ne widbadaj u, 
bo tary ro~ maju. 

~ ywczeno zile z bory w pidile, 
posadżeoo w misti w borodoczku, 
pid murom w cbołodoczku. 
Widhadaj, mołodyj, 
. zczo to za ziłońko ? 
Ja wże widbadaj u, 
bo molody ro~ maju: 
persze ziłońko- biłaja łilijońka, 

druh e ziłońko - czerwona kałynońka; 
biłaja lilijońka- koroleńko Jwaseńko, 

czenvoua kałynońka- krasnaj a Kasuneńka. 

631 

Oj, szczo my buły stołowi. 

to wże teper tL owi; 
de sokoły bnizdeńko wyły, 

tam bojary med, wyoo pyły 
i za chlib diakowały. 
Wstańte bojary, w tańte, 
zepoczki pozdijmajte 

i podjakujte uapered Bobu, 
Matery Boży', swiatoj' preczysty', 

1 [wywcuno- wywleczono] 
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ojcom duchownym, panom derżawnym, 
ho3podarewy, hospodynońci, 
jeho ditoczkom i kuchnroczkom, 
za toj krasny obidok. 

Gdy biorą pa n nę młodą z domu (w nied1ielę, niekiedy w ponie
działek ) : 

632 

W łużeńku kałynowym dwa dzwony małeseńki, 
a choć ony male~eńki, ale hołosneńki, 
wydzwonyły i wyhołosyły siroho tura z !uha. 
U Jwa•rńka korołeńka hojary mołodyji, 
a c hoć ouy mołodyji, ale wymownyji, 
wymowyły i wyhoworyły Kasuneńku wid bateńka. 

1 [ltbori- widocznie] 

633 

Czoho łosiu, czoho neboże 
k' seli prylitajesz? 
ł..eboń 1 łosiu, łehoń nehoże, 

~zczoś ty zymu czujesz ? 
Czy łychaja, czy ne łychaja, 
ne bude jak liteńko. 

Czoho Kasuneńku, czoho panieneńko 
k'stołu prypadaje z? 
ł..eboń Kasuneńku, łehoń panieneńko, 

łychoho swekra czujesz? 
Czy łychoho, czy ne łychoho, 
ne bude jak bateńko. 

634 

Zyjdy misiaciu, wyjdy jasneńki 
zza czornoji chmary ! 
Zberaj sia, krasna na•za Kasiuniu, 
pojide z wże z namy! 
Jakże ja maju sia wy bera ty, 
taj z wamy jichaty, 
maju bateńka, jak sokołeńka ... 
żal my ho pokićdaty. 
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óJ5 

l\ aj i chały hosteóki 
z czużoji &toroneóki, 
wzieły ~Y pidPY'' a ty, 
(Kas'uniu namawłaty): 
Jidy, Ka•uneóku 
(jid') w naszu Horoneńku; 
(do na•, Kasiuniu, do na• . 
do bryi to be bude w na~): 

w storoni naszyji 
horońki zołotyjil, 

trawoóki szowkowyji, 
ryczeńki medowyji. .. 
(w nas stoły tysowyi, 
stinojki zołotyi). 
Pryłetiła zazuloczka, 
siła sy w okinoczku, 
taj stała kowaty, 
wsim prawdu koza ty: 
!:lwit że ja obłitała, 
a toho ne wydała, 
wsiuda bory zemlanyji, 
trnwoóki zełenyji, 
ryczeóki wodenyji, 
(•tiny derewłanyi). 

636 

Pohadaj no sobi, 
czy harazd bude tobi ? 
A w czużoho bateóka 
nc hude śnidaneóka, 
obidec pidpołudnec, 
wf'czl'ru po pi"·noczy; 
na ~ til Wl'l'z~·n dnjut, 
a tebe po wodu ślut: 
nim z wodoju pryjszła, 
wże weczera odijszła; 
trwaj newistko, trwaj, 
śłozoókamy sio wmywaj, 
a ty doniu weczeraj ! 

tJ35. l\\ icr-ze 4, 7, 8, 13, 14, 24 dopisane przez O. Kolberga.) 
1 albo: w nas bory zołotyi 



Wżem, mamo, Wf't't.t•ryla ... 
oj i ja wże wcczrryła , 

z •wojimy hadt'ńLunv , 

z ~wojimy ~lo7.ońkamy. 

Gdy rzt!!'ZV z hit·r.tjll: 

Dały~te nam diwku, 
dajteż nam i po-tiłku, 
im poduszok z komor~. 

rztyrv woły z obory 
1 konia "omnoho 
pid pana mulodoho. 

\V niedzit·lę wioczór drużce, jeżeli zaprosi go~ci: 

JXe ła Eia kaczoczka na łomul, 
prosyła •ia diwoczka do domu. 
Do drużki, bojary, do drużki, 
na masneńki periżki ! 
Dawnośmy w drużoczki buwały, 

z mis ta horywku pywały, 
ua biłych podu,zkach sypiały. 
(Dobri u drużki hulaty 
IlHt"nyl pyrożki z-idaty). 

639 

• a za drużoczka, 
na za panienoczka 
bohatoho batoczka, 
j«-j' na ruczeńci, 
jej' na pra" e eńci 2 , 

zolotyji per teńci. 

618. l W irr-ze 8, 9 dopi,ane przez O. Kolberga.] 
1 [na lo111u -11.1 dragu] 
t [na pra~trstńci - 11.1 praw«-j] 
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W poniedziałek u pana młodego: 

640 

Oj, łetiw sokołeńko czerez try lisy, 
a na czetwertim staw na popasi, 
staw na popasi w hałeńki na hnizdi: 
a jemu hałeńka duże radeńka, 

jahidki zbareje- sokołeńka pryjmaje. 

Oj, jichaw Jwaseńko czerez try ~eli, 

a na czetwertim staw na popasi, 
staw na popasi w testeńka na dwori; 
a jemu Maruneńka duże radeńka, 

dała konewy zełenoho sina, 
a jemu molodomu i medu, i wyna. 

Gdy rodzice w poniedziałek przyjdą do młodej: 

641 

Chodyt sadiwnyk po sadońlru, 
wyszni, czereszni łyczyt: 
Oj, je że moji wyszni, czereszni, 
ino sływońku stieto ... 
stieto, porubano 
i trisoczki pozberano. 

Chodyt bateńko po świtłońci, 
wsi u czeladońku łyczyt: 

Oj, je że moja wsia czeladońka, 
ino jednoji ne ma ... 
Kasuneńku wzieły, 

w czużynu zaweły l 

Drużki u młodych: 

642 

Czoma sia hałeńka żuryła, 

szo za rano wyłetiła. 
Wsiuda moroz, wsiuda śnihy 
nihde sisty, hnizda wyty, 
ditońki wywodyty ! 



Swaty'. 
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Krasna ia Marunia żuryła, 
szo moloda za muż piszła, 

nijak sy radońki daty 
ne umije ni w polu robyty, 
ni w domu hospodaryty ! 
Wczuw toje koro! Jwa•eńko: 
Ne żury sia, laruseńk:o, 

oj, je w mene ridna maty, 
szczo tebe bude wczyty 
i w polu robyty 
i w domu ho podaryty. 

643 
J wasunewa maty d weń pidehylala 
i z zoroju rozmawiała: 
Oj, zore moja, zore, 
zoreńko weezemaja, 
tożeś my pryśwityła: 
do domu mitnyciu1, 

do pola robitnyciu, 
do komory klucznyeiu. 

Wesele XIV1 

Z różnych okolic )Zółkiewekiego( 

Przy zaręczynach: 

1 [mitnyciu- 1przątaczk~] 

Ta ty, duszeńko, 
nasza Maryseńko ! 
Obmitajte dwory, 
zastełajte stoły, 

kładite łyżeczki, 

srybnyi bludeczki•, 
zol o ty mi oezki; 
ot idu t drużeczki l 

1 Podług Z. Paulego [op. cit. T. l s. 63-65, 124-129. W rkp. w określeniu 
lokalizacji tego zbioru Kolberg akreślił ostatni wyraz: "Z6łkiewskiego"]. 

1 W Bełzezyźnie idą w swaty staro ta i starościna niosąc chleb w białym obru
sie z solą i półmisek z miodem, z flaszką warenuehy lub miodu. Rozumie si~, 

że jełli dogodnie, to nie tylko od młodzieńca, ale i od dziewki • 
• [blud«ski- talerzyki] 
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().J.) 

Oj, ~znutu, czomu, u .. i ut no"~ n t dornn 

t.tl.. r mo zaświczenu ·~ 

\l ury•t"J'tl.,, w,..tała, losu ('l.t"·uła, 

hateiil..a porażała: 
Porad' nwllP, mij bateńku, 
l..•1ho za dru.leczki braty? 
Bt>ry, donc•lko, sobi riwneńku, 
•Z!'zoh' w· lmło hn)"' neńko. 

Sadow~ '· dmu·liko, i "Y"ZCZt", nyz•·;e, 
a •woju n11l~ no1iku błyżcu. 

Za•·zynaj<JI' r•lhić derewc\': 

ól6 

Uj, a z rutoczki 
dwi, tri kwitoczki. 
Błahosłowy otec i 111a t~ · 

swojemu: dytjaty 
drrew!'t" zaczynaŁy. 

( Plotą wicńcc 3 • Gdzieniegdzie zaraz po upleceniu odsyła pani 
młoda wieniec kniaziowi na bochenku chleba przez l,ilku parobków 
z muzyką. ) 

:-:lad .. mj q c na posag panu~ młodą: 

M7 

Zukowula zazułeńka -~ u sadocz!...u, 
prychyływ"zy hołowońku - i k' łys to c.~:!.. u: 
Oj, ne bude sad zymoju - zełenity, 

till..i hude zpid ~niżeczku- ły~t czornity! 
A jal.. bude tu liteczko - taj tepłeńke . 

tak i bucłr •acłuwynka - taj rja•ueńka 1
• 

1 [sadowy - po>udź] 

1 [W rkp. błt;dnil.': swojemyJ 
s Koło Jarosławiu, Narolu i ?:ółk\,; w czwartek chodzą dziewCLt,:ta rwać bar· 

winek na we,de i muÓ•l\\O pieką korowajów (tal...le już w czwartek, a !'ZU•t"m 

w •obott;). 
• [rjasneńka - bujna, obficie owocująca] 
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Zapłakała diwczynońka - u witlyci, 
prychyływszy holowońku - do ekamnyci: 
Oj, czy bude tak u wekra - jak u bat'ka, 
oj, czy pustyt' na ulyciu - pohula ty? 
Lychyj swekor pohulaty-ta ne pustyt' , 
oj, chot' pustyt' moloduju - taj pryhn1styt' 1. 

Idy, idy, dytia moje - ne bary Eia, 
u sineczki za dwereczki - taj werny •ia, 
uwij . zow zy u świtlońkn - pokłony ia! 
Oj spa ybu', mij bateńku - pohulała, 

u ~ineczkach na dwereczkach postojala, 
i czeladyna u wiczy - ne wydala. 

Bojarzy przybywając do rodziców panny młodej: 

648 

Oj, Uypniow,cy•, wpała kaczoczka meży was, 
ne czynit' tam krywdońki, prosymy wa•! 
Albo ji krywdy ne czynit', 
albo ju nazad nam wernit'. 

~fy ji krywdy ne czynima 
i nazad ne wernemo•. 

1 [pryhnutyl' - zasmuci] 
• Rypniów - wieli w obwodzie Żółkiew kim. 
1 M. Ilkiewicz [Zabobony i~tniejące międ:y ludem prost_vm lt' Galicji. ,.Rozma

itości". Dodatek do "Gazety Lwow kiej" 1836 ~. 21 B] mówi, że nad Bugiem 
w Galicji i na Wołyniu w niektórych okolicach nim mają i~ć do ślubu prowadzą 

krewni obojga nowożeńców do stodoły lub zopy; drużbowie nio ą suknie "lubnt 
pana mlode~o, a drużki parmy młodej, jeden za« z krewnych nit•ie dwit ko
newki czy-tej wody. a drodze śpitwa ją: 

619 

Oj, Lado, Łado, oj dana dana, 
idem do pana, do pana Wodana, 
'zczoby nas oczy tyw 
i nas błaho ławyw. 

Przyszedł,zy do Hodoly drużbowie i drużki wychodzą za drzwi, te zamykają 
tylko krewni mlodych pozostają. Pa1l.two młodzi rozbierają si~ całkiem nago; 

młodą polewają kobiety, a młode:J:O m..-żczyżni , oblekają w suknie ślubne, kaczą 

około tychit i śpiew a ją: 

33 - R uś Czerwona 



430 

Gdy się ( po ślubie) nowożeńcy rodzicom kłaniają: 

652 

Kłaniaj sia Hanuń hatkowi nyzko, 
ho k' serdeńku jeho ty hłyśko. 
A matinci kłaniaj sia szcze nyżbze, 
ho k' serdeńku ji ty szcze hłyższe. 

Przy perepoju po ślubie: 

653 

:\eńka synka wyradżaje, ej more brje1 ! 
Jak wyradżała- nakazowała, hej, myłyj Boże! 

N e pyj, synku, perszoju czastku, ej more brje l 
Hej wylij, synku, konykowi horywku, hej myłyj Boże! 

Perszaja czastka pełna czariw, ej more brje! 

Podczas uczty s wachy drużbom: 

654 

Starszyj hojarin, jak hołwan, 
wytrzyszczyw oczy, jak baran, 
obruczamy holowa zbyta, 
mocznłoju 1 swytka zsayta, 
łyczkom pidperezaw sia1, 

u bojare prybraw sia. 

Zajeżdżając w nicdzielę wieczór po panią młodą: 

650 

Oj Łado, Łado, oj dana dana, 
harnyj nasz panycz, harna i panna. 

Potem wychodzą ze stodoły i śpiewają idąc do izby: 

651 

Widyłyśmo, baczyłyśmo, 

sam Ziwe błahosławy nam. 

1 ~ ' ykrzyknik tur!'cki , zachodzący często także w pieśniach serbskich. Z.P. 
• [ moczułoju - konopnymi nićmi] 
3 [pidpcrezatt· sia - podpasał się] 
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o·, ll<l hori hrl'('tka rja,nn. 
ua•za dnJżrczkn h.ra•na. 
Oj, czohoż drużha ch0<'/.1' 
'vid drużki molodoj'? 
Szyrrńki 1 ,zoukowoj! 

Oj, na hori <n'r' rja~ny , 

na t drużboczko kra cny. 
Oj. czohoż dn1żka chocu 
wid <lrużhy molodobo ? 
Per-tcnia tołotoho ! 

Pit·~ń powyżs?.ą ~picwają 

-taro!>ta weseln) naj tarszej 
Przy krajaniu korowaja: 

naprzemian bojarzy i drużki, gdy 
drużce trzy razy wianek podnosi. 

ó56 

wity miesiacu zraju 
na~zomu korowaju, 
~zczob' buło w ;dneńko 
pokrajat' ho dribneńko. 

"yhil'rając ię z panią młodą do domu pana młodego: 

657 

Swity switylko2 ,zwydko, 
bo nam sie ne wydko3 ; 

~wiczeczka doharaje, 
śwityłka ne zmahaje. 

Zabierając rzeczy pani młodej: 

1 (s:yrPtil;i - chustki] 

658 

Chwalyła "<ia kniahynia, 
żr dnryu polna krynia; 
pidyte, pryne-yte, 
nns, bojar, prykra-ite. 

2 Swit~ łką zowie •ię młod•zn sio, tra łub jaka in za bJi,ka krewna pani mło
dej ; ~ir< zi ona przy . tole obok kniazia, a przy wyjeździe trzyma w obu rękach 
zapałonr 'wit"ce. a Ukrainie switylka trzyma także przy ślubie zapaloną świecę 

przywią:tnną do pat~ka. Ż.P. 

~ lnam .<it· 11~ u-ydko nnm tu cirmnn] 
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Przyjeżdżając do domu pana młodego: 

659 

Oj, my u batka były, 
mid horiloczku pyły; 
wypyły horiloczki 
piltory baryłoczki. 

W poniedziałek, gdy rodzina pani młodej wybiera się do uowo· 
żeńców: 

660 

To ne rij to ~ie rojit, 
propij to sie strojit1 : 

horoju, dolynoju, 
za swoju detynoju. 

Czepią kniahynię nickiedy po wywodzie zaraz za cerkwią. 
(Taniec żurawel. ;\la on miejsce, gdy w czasie wesela pannę 

młodą już do łożnicy odprowadzą; biorą się goście za ręce i tworząc 
koło tańczą ze śpiewem niniejszy taniec, podnos:ląc razem w rów
nych przerwach to pr:nq. to lewą nogę i na~ladując tym :-po-<olwm 
chód żurawia : 

661 

Ta wn_Jyw siu żuraw<'l, 

ta t!o na•zych konopcl: 
t ak i taki żnra'n~l. 
taki taki rzubatyj, 
taki taki no•ntyj.) 

661. Por. Pokucie cz. II [D\ OK T. 30] ~. 155. 
1 [propij 10 &ie &troit- zbirrają si~ do przepijania za pornyślno;ć młodych; 

por. definicj~ z"-yczaju perepoj Z. Glogera: ,.Perepoj, zwyczaj na Rmi Czen~onej, 
że panna młoda podany eobie przez matk\' kieliszek gorzałki wylewa przrz głow\' 
na w~zystkich" (Z. Gloger Na:u·y u·e,elne, uyraienia i przedmioty uiy&(·ane przy 

godou-ych obrzędach ludu na przestrzeni bylej R:eczypo1politej. W: .lfaterialy do 

llownika prowincjonali:m6tc polskich trydau:ane staraniem Komisji Językowej 

i Sekcji Etnograficznrj Komi&ji Antropologicznej w Akademii UmiejętntJ;ci lt" Kra

katcie. Z. l Kraków 1876 s. 89).] 
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662 

Zydou·<ka melod1a pnJł ubieraniu panny młodej 

. ~~ _. t:'\ ~- J (Ro~dól] * r tlLttr!)r :Efitrtrurse 
'r;guettJUf ?tf0(· ~? 

t:'\ 

lt%:r (--~,f f illifllr c; r 

662. [Rkp. obcy, niezidcntyfikowany, z do pi kic m Kolht•rga: .,ruzdolskie 
2ydy". Cały pn:!'Li g melodii nie je,t w rkp. pou;ddnn · n takty, wyjąw zy 
kilka przypn l nwyeh kre,ek taktow-ych (np. na koi1cach pi~ciolinii), które po
minięto "l'ro' dz ając podział na frazy. Drogi zapi tej mel., nir:titll'ntyfikowa· 
nego autora wajduje się w tej samej tece O. Kolbnga (465) podteka 6 k. 282.] 
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' tl rjl m t U et tra : łJ UW: 
* fjfffErtral' trrftrt ·1'1" 

Śmierć. Pogrzeb I 
Zadwórze 

Gdy się czas końca życia chłopa zbliża, przeczuwa on to dobrze. 
Wówczas zwołuje księdza i wszystkich krewnych do chat; , robi 
ostatnie dyspozycje co do pozostałości i co do pog1·zebu (wiele 
ma być światła, jakie chorągwie itp.), po czym, gdy ksiądz odej
dzie, mówi do krewnych, żeby sobie poszli precz: "No, idyte, ja 
teper b udu wrnera ty!" Gdy odejdą, kładzie się na łoże, przewraca 

i zwykle -jak zapowiedział- ducha oddaje. 
Czasami się zdarza, że ksiądz uwiadomiony o ciężkiej chłopa 

chorobie idzie do niego z pociechą i sakramentami, lecz wówczas, 
gdy chłop nie czuje jeszcze bliskiego zgonu, odzywa się: "Ne czas 
jeszcze!" A dziękując księdzu, mówi: "Wże ja po was poszlu, jak 
bude czas!" Albo upewnia, że go zawiadomi o tym, gdy nadejdzie 

ostatnia życia godzina. 
Raz żona chłopa umierającego wezwała księdza do spowiedzi, 

żeby się pospieszył. Ksiądz więc poszedł z hostią do niego. Wszedłszy 
do chałupy zdziwił się, że gospodarza nie ma i na zapytanie gdzieżby 
był, odpowiedziała żona, że: "Piszoii towar napoity" (poszedł 

napoić bydło). Po chwili też wrócił. wyglądał nawet dość czerstwo 
i powitał księdza: .,Wytajtc hosti !" Zaraz się atoli położył do łóżka, 
kazał sobie ściągnąć buty ("Żinko, skidaj meni czoboty"), po czym 
wyspowiadał się, przyjął olej św. i absolucję, a dopełniwszy tego, 
odsunął księdza ręką (. ,Widstupytf' wid mrne"), ahy dech jego, 
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jako l onająct•gu UH' b)ł jemu . :t:kodliwy i nie pociągnął żyjącego 

za sohą. ohr6cil "•t< twarzą ku ~cianic i skonał. 

lnny znó,, u mierający w napadzie szaleństwa czy nieprzytom
no et w czasie powiedzi uchwycił nagle k iędza za głowę i ciągnął 

u obie wrzeszcząc ochrypłymgło em: "Pijdyte <lo zl'mly :t: a mnoju ., 
(pójdziecie wra:t: ze mną do ziemi)! 

Umierając 

663 

Poki z warny buty, treba sia rozstaty, 
\H ich wa tu prytoronych treba pożehnaty: 
widjiżdżaju wid was do swojeho domu 
i Uaniaju ~in wam z o.obna każdomu. 

Kłaniaju ~ia tobi, zacny ho podaro 
i diakuju tobi za użytok daru; 
necbaj Boh tokrotne nadhorodyt tehi. 
a po ~merti byśmy buły razom w nehi. 

S tym, koho obrazyw, to perepraszaju, 
czułe, zczyre erce do każdobo maju; 
darujte obrazy, jakii kotry maje, 
a ~am necbaj w zeza tiu, zdorowlu zostaj~ ! 

Buwajte zdorowi, taj ne zabuwajte, 
buw ja wasz pryjatil, w e mia w pomynajte; 
w pomynajte mene takimy łowamy: 

Buw tu d obryj chłopeć, szczo ia bawyw z namy l 

Pogrzeb II 
[Okolica zadniestrzań~ka] 

Po ~mierci męża lub żony uwiadamiają ię krewni i sąsiedzil. 

Obmywają ciało umarłego. Jeżeli gospodarz umrze, żona go ubiera 
w czapkę, białą ko zulę, chołosznie i przepasuje go1• 

663. Z. Pauli Pieśni ludu ru&kiego ... T. 2 s. 91. 
1 I. L. Czenviń~ki op. cit., a za nim Ł. Gołębiowski op. cit. s. 254- 256. 
1 Wsztdzie na Rll! i (Dolina, Barysz) przy zmarłym je t llanowa, to jest na 

'tole usta\viony butel z gorzałką, chleb, er, ól itp., by od\viedzający ciało mieli 
czym się po ilić. Cza. em wypijają przy tej okazji kilka garncy wódki, bo pijekażdy 
odwiedzający, choćby nawet i na pogrzeb nie poszedł. Zdarzyło się, że biedna 
wdowa mu inla na taki trnktament i krowę sprzedać. 
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Gdy zmarłego męża w trumnic wynoszą, żona chwyta nowy 
garnczek, rzuca o ziemię i tłucze; tak daleko, jak ~ię ohr.j~cic roz
ciąga, owsem sieje, To garnka tłuczenic oznacza, Żl' nędzne życie 

człowieka jak ta glina łacno podlc•ga zniszczeniu. I tym jcl'zczc 
u gminu tłumaczono to sposobem. że przedtem mąż. ;.taraniem 
żony, miał pokarm z tych garnków, owies był jPgo cl1lcbcm: tracąc 
go [żona) nic potrzebuje tego wszystkil'go w domu. psuje więc 
i wyrzuca, chcąc jakoby z głodu, przez żal, za nim ginąć. ·wszakże -
jak umierający z gminu człowiek z nadzwyczajną spokojno<cią 

. świat opuszcza, podohnież u żon i krewnych -żal czę.~to.kroć 

na samych tylko obrzędach się kończy. 

Na trumnie kładą dwa bochenki: pierwszy chll'l> zahic•ra kohiPta 
wymiatająca izbę, drugi dostaje ;;ię kapłanowi. 

Gdy wyniosą trupa, żona kładzie- w miejscu. gdzie leżała głowa. 

bochenek chleba. 
Przedtem wszyscy byli chowani na cmentarzu przy cc•rkwi, cho

ciażby [cmentarz] Lył najszczuplejszy; i sadzono t a m jalowccm c 
drzewa, 'wierki i jarzęhiny, które do ogromnc:j nirkiecly docho
dziły gruho~ci. Dawni Słowianie lubili zakłada(- ;.we groby wpośród 
lasów, zapewne więc st;!d pochodzi ten ohyczaj. Za naszych czasl)w 
rządy kazały przenieść cmentarze w pewne od ,\·~i oddalenie . 

• ·ad każdym grohem rodzina stawia niewielkie: krzyżl'. ahy tam, 
osobliwie w dni zaduszne i w rocznicę [śmierci). oclprawiala mo
dlitwy1 i żale swoje wynurzała. 

Po odbytym pop-zehif' mąż luh żona ~:oprawia obiad dla kapłana 
i dla hractwa. Dziewiątego dnia oclprawia r-ię uahoż<·ństwo, n co 
rok anniwl'rsarz. 

Gdy obchodzi !'ię pamiątkę mę:i.a umarłegu. nil');ic żona do eerkwi 
misk~. łyżkę i kieliszek. Przy obchodzie śmierci żony. alho innej 
kohic·ty. daje się kapłanowi pryrnitkę, czyli rml.tuch, IHI mężczyzny 

koszulę2. 

1 pacierz- na Litwie pnriora 
2 Dawttit>j z tym chowano umarłt>go, jako i z całym ~prz~:tt•m, kt.'iry tlo nie~to 

należał; dziś otrzymuje to ksiądz. ~' Doliniana<"h chłopu chowaj11 w nowej ko
.;zuJi (dJugiej), nogi owijają płótnem. <"Zapl,.ę [kładą] pod pachę. luh - ~uy stary
na głow~. Kobietę owijają w rańtuch (rubok), ten ~am, kt•lry miała do we,elu. 
Dziewki,', choćby starą, ubierają w wianek, jak do 4luhu. '\a trutnU\' kladq dwa 
chleby dla J..si~:dza, któremu prócz tego dują trzy hochll) za para,ta•. 



437 

Jest dotąd u prostego ludu to uprzedzenie, że co kapłan za pogrzeb 
zaceni. to mu bez targu dać potrzeba. gdyż na tym cierpiałaby 
umarłt•l!o dusza. 

Pogrzeb ITI 
Wiśniowczyk, Zarwanica, 

Dobropole, Złott1iki i okolica, Brzeżany 

1 i t• "iem. czy kto tak obojętnie wygląda zachodu życia, jak nasz 
chłopek 1 • '\ alcząc ze śmiercią zwołuje woich krewnych, są iadów. 
rozporządza swoją krwawicą, objawia życzenie co do pogrzebu itd. 

\.iężkie konanie uważa lud nasz za wielką karę; a jeżeli kto do
robił ~ię majątku w sposób nieuczciwy, skrzywdził wdowy albo 
sieroty. lub w ogóle do p u' cił ię jakiego zbrodniczego czynu, ten 
według niego ciężko konać musi. ajwiększym przekleństwem. 

które rzuc, nasz chłopek na ~tniertelnego wroga, jest: "Bogdaj-by' 
nit• konał... tąd też i w pie~niach przeklinają kochankowie tych, 
kttlrzy ich na zawsze rozłączyli, mówiąc: "Bodaj tiji ne konały, 

. zczo nas rozhtezyły'', 
Jeżeli chory skonać nie może, kładają go na słomie rozścielonej 

na ziemi i wyczekują ostatniego tchnienia. Stnierć przed północą 
je~ t nie. zczę~liwa, jeżcli za~ nastąpi zaraz po północy, albo nad 
ranC'm. to nieboszczyk usnął na wieki nem błogosławionych i je t 
szczę~liwy na tamtym ~wiecie. Mimowoli na uwa ię my~l, czy 
nic je. t to wiara w ów starożytnych ludów pierwiastek zły i dobry: 
Ormuztla i Ahrimana, którzy u tawiczną ze sobą toczyli walkę. 
ko1icz;!eą się dobrego ducha zwycię twem. 

Do umycia i ubrania trupa wzywają dziada albo babkę ze " i. 
~'odę. w której nieboszczyka umyto, wylewają w miejsca, którędy 
zwyczajnie nil t nie chod:r.i. grzebień zaś wyr~:ucają. a bieliznę, w której 
chory .-kończył, dają ubogiemu. Krom czy tego ubrania rzadko dają 
co je. zczt' z ubrania nieboszczykowi. Głowę nakrywają to ownie do 
wieku: mężczyznom żonatym dają czapkę, młodzieńcom czapkę 

z wiankiem uwitym z barwinku. Kobietom owijają głowę chu tką, 
a dziPwczętom wkładają wianek i pier'eicń z wo ku na palec. ogi 
owijają czyc;tą płachtą, buty za~ dają bardzo rzadko i to tylko kobie
tom, żółte safianowe, a wtedy ubierają je zcze nieboszczkę w l aftan. 

1 F. K. Mroczko op. cit. [nr l .. 7-8, nr ~ . 1-5, nr 3 . 7 8, nr 11-15 
~- <l - 10. nr 18-19 '· 16 18, nr 20 - 21 '· 10 11. Fragmenty]. 



438 

Do trumny (domowina) wkładają pod głmH: bWięconc ztełt~ u.a 
obrazów, ale nigdy nic dają zie1a maruny, ponieważ wymarłaby 

cała rodzina. Jeżeli nielwszczyk ma jedno oko otwarte, jest w 
bardzo zły znak, ponieważ jeszcze ktoś umrzr' z rodziny. czyli jak 
u nas powiadają: .,Jc!'zcze nieboszczyk czeka na kogoś" . .'u~d 

też przymykają mu oczy starannie i kładą na nie miedzianą monetę. 

Przez cały czas, kiedy nielloszczyk leży w domu. schf)rłzą ~;ię 

sąsiedzi i czuwają całą noc <piewając pic ~ni nabożne i r .. cz:!C się 

od czasu do czasu wódką. Zwyczaj t.o prastary. gdyż prmdkowir 
nasi wierzyli, iż ciało nie pogrzebane jest w mocy złych duchów. 
starali się więc, aby je jak najrychlej pogrzebać, a c:wwanit•m 
przeszkodzić, by złe duchy nic opanowały trupa. 
Wynosząc nieboszczyka z chaty dotykają trumną progu w dmcir 

i w sieni, co oznacza, że się żegna ze swoim dobytkiem ziemskim 
i mieszkaniem; a wychodząc z domu zamykają drzwi czym prędzej. 
aby nikt więcej nie umarł z rodziny. 

Pierwszej nocy po pogrzebie świeci się kaganek (przez całą noc), 
na oknie stawiają gamuszek napełniony wodą i całuskę chleba, 
wierząc, że dusza nieboszczyka wychodząc z chaty ukąsi chleba 
i popije wodą (Wiśniowczyk, Zarwanica itd.). 

Trupa nio ą na marach, bądź wiozą końmi, ale nigdy klaczami, 
ponieważ od tego czasu klacz byłaby niepłodna, źrebna zaś na pewno 
by poroniła. Używają więc w tym celu tylko wołów lub koni. 
Domowinę nakrywają białym płótnem, na które kładą bochenek 

chleba. Jedno i drugie dostaje się księdzu. Jest mniemanie, że 

na tym płótnie stanie nieboszczyk przed obliczem bożym, kiedy go 
na "sąd strasznyj" zbudzi archanielska trąba. Zwyczaj kładzenia 
chleba na trumnie odległej sięga starożytności. Słowianie odby
wali stypy na grobach zmarłych; dzisiaj zwyczaj ten przeniesiono 
do domu, a nieboszczykowi dają tylko bochenek chleba1 • 

Za trumną idą krewni i sąsiedzi. Matka płacze (hołosyt') ; płacz 
cichy nie robi wrażenia, gdyż tylko ten boleje bardzo nad stratą 
rodziców, kto głośno płacze. 

1 Na Podolu kobietom i dziewczętom pieniądz zawiązujq w <"huo;tko:. m~:iczyz
nom zaś zaszywają go w czapkę. Prastary ten zwyczaj przy•zedł do nas od staro
żytnych Greków, którzy swojemu nieboszczykowi wkładali obol w u ta, aby 
przybywszy do Hade..u mial czym zapłaci6 przewoźne Charonowi. F.K.l\1. 



obrządku greckim przy nabożeństwie żałobnym jest piękna 
.1 rzewna ceremonia: poślidne cilm~anie 1 • Owóż przy po~lidnim 

ciłowaniu matka nie obchodzi trumny, aLy więcej dzieci nie umarło, 
lecz ucałowawszy ewangelię wraca na swoje miejsce. Zwyczaj ten 
z achowują zwłaszcza te matki, którym dopiero pierwsze umarło 
dziecię. awet bliżsi krewni przestrzegają tego zwyczaju. 

Gdy trumnę spuszczają do grobu, sąsiedzi i znajomi rzucają 

ziemię gar~ciami (krewni rzucają ją rydlem), aby nieboszczykowi 
hyh lekko spoczywać w grobie. Kto bardzo tę kni za nieboszczy
kiem, ten powinien wrzucić trzy razy ziemię za pazuchę, a ukoi 
r~ · chlo i pewnie tęsknicę. 

Po odbytym pogrzebie schodzą się do domu i raczą się obficie 
.. gorzonną". Zwyczaj to prastary, a przypomina pogańskie stypy 
odbywane na grobach nieboszczyków . 

. ajprostsze są pogrzeby małych dzieci. Dziecięcia, które przyszlo 
na świat nieżywe, nie kładą na lawie, tylko wkładają do prostej, bia
łej trumienki i powierzają grabarzowi, który bierze ją pod pachę, 
uiesie na cmentarz i zagrzebuje pod parkanem, albo pod rowem2• 

Dzieci zmarłe bez chrztu latają zwykle po Jordanie3• 

Pieśń stypowa 

664 

Czy-ż nam bida ne doiła? . e wełylr.e pyty diło, 
W sim nam kurtu ukroiła. w im nam w oczech poczorniło ! 
Posidimo, pohadajmo, Posidimo, pohadajmo, 
jedni drugich poti zajmo ! jedni drugich poti zajmo ! 

661. Z Pauli Pielni ludu rwkiego ... T. 2 s. 90. Pieśń tę śpiewaj11 naj~ściej 

przy ucztach pogrzebowych ( typach), które swyk.le bywają odprawiane w 
karrzmie. Z. P. 

1 Poslidne ciłowanie (pożegnanie z nieboszczykiem) odbywa ~ię w spo 6b 
na tępujący: Przy carskich wrotach taje kapłan z ewangelią albo • bzyżem 
v.- ręku. Każdy z obecnych trzymając opało~ świecę idzie prawll 1tro~ od 
trumny do biędu, całuje krzyż albo ewangelię i wraca tro~ lewą. F.K.M. 

1 Po w iach bywa cmentarz rsadko oparkaniony, albo murowany. Otacza go 
tylko głęboki r6w, kt6ry z czasem pokrywa się trawą i kwiatami polnymi, za ia
nymi bożą ręk,. F.K.M. 

• Jordan (Bohojawłenije) wypada 19 styemia nowep styłn. W łwięto to 
odbywa się uroczy te święcenie wody. F.K.M. 



Ho podan1, uwazaJ, 
jak ne tane, dolywaj. 
Posidimo, pohadajmo 
jedni drugich potiszajmo ! 

laju trunok u piw-nyci, 
budut powoni w•i ~zklanyci ! 
Posidimo, pohadajmo, 
jedni drugich potisznjmo! 

-10 

A ty, neńko, uwywaj ""· 
mnoho ho tej ne lakaj 'ia. 
Posidimo, pohadajmo, 
jedni drugich poti•znjmo ~ 

Pek wam! ~·e boju •ia, 
w~im dochodżu, ne zwernu -ia. 
Posidimo, pohadajmo, 
jedni drugich poti. ujmo ! 

Brum bum, ne gryma y, 
pojidemo w woja•y. 
Po;;idimo, pohndajmo, 
jedni drugich potiszajmo! 
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