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ŚWIAT NADZMYSŁOWY 

Wyobrażenia o wszechświecie i ziemi 
B6brka 

Wyobrażenie o niebie, ziemi i piekle. To tot w pekli najstarszyj 
ditko, tot szczo z Hospodom Bohom chodył, jak świt osnował, 
sidyt tam w pekli na łańcu (łańcuchu) prykutyj, dyjawół, szatan1• 

,_ win hy już dawno sic buł widerwał z łańcu i by świat zwojował, 
łę że kowali (tu na tym świti), jak bijut po żelizi, po żelizi, a pak 

po babcy2 (kowadle) mołotkom w czasie roboty: kłap, kłap:- to uny 
a nym lanc poprawlat, żeby ho [ne] perehryz, żeby sie ne widerwał; 

to winne może na toj świt pryjte, bo sie ne wid~rwe, ho prykuty3• 

B6brka 

Gwiazdy. Skosyły dwa bratia łuczku i zhrabaly kupku s1ina na 
luci. I ne mohły sie po h 1odyty; jiden druhoho nahnał wyłmy4 (widłami 
się przebili). I teper ide taka zwizda na nebi pered misiacia: brat 
brata nese na wyłach. (Bratia Dwa). 

Na zemli try kosyly, a try jisty nosyly. I teper tak budut śwityły 
do zhonu świta. Jak zajdut pered naszym Wedenijem (Ofiarowai:J.ie 
Panny Marii [21 XI]), pered samym, toho dnia, to bude wczasna 
jar (wczesna wiosna) i wczesne siewy i orka. A jak ne zajdut, to 
pizniejsza5 bude wesna. Nazywajut sie Kosari (Kosarze); budut 
śwityty do zhonu żytia. 

A pered nemy na nebi je zwizda Kwoczka z Kuriatami. 

1 
Wyraz "czort" tu nie używany. 

1 
[Prawdopodobnie y przerobione z i.] 

1 
[Tu następuje opowieść o Salomonie, zob. s. 103.] 

' [W rkp. nad l nadpisane v.] 
' [W rkp. nad j nadpisane ż.] 
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Bóbrita 

Bo jak się Pan Jezus rodził, to się nnes1ąc objawił, najstarsza 
gwiazda - i się ludzie dziwowali, co się taka wielka pokazała, a za 
tą gwiazdą trzy cary szli, żeby .•. 1 W stajence wszystkie zwierzęta 
podały Panu Jezusowi sianko, a koń swoje zjad i z Pana Jezusa 
zjad, stąd się najeść wcale nie może2• 

Bóbrita 

W sobotę (jako w dzień Matki Boskiej) musi być zawsze kawałek 
nieba lub słońca widać. Stosuje się to do wszystkich sobót w roku, 
wyjąwszy siedmiu, które (przez wzgląd na 7 ran Chrystusa) muszą 
być zupełnie pochmurne. 

Żywioly 

S111.oclcie 

Jak grzmoty pierwsze dad:~;ą się słyszeć, przewracają się na zie
mię (w Sanockiem). 

Leezezowate 

Kiedy grzmieć zaczyna przed burzą, wieśniacy zwykli przewracać 
się na ziemię i kilka razy potaczać. 

Cu.zyu 

Kiedy grzmi, to kobiety wychodzą nago i tarzają się w bruzdach 
polnych, by się ochronić od słabości. Gdy grad pada, to wyrzucają 
kociubę na dwór. 

B6brka 

W czasie burzy wyrzucają przed dom łopatę od chleba, jeżeli 
grad pada, wyrzucają przed dom siekierę ostrzem do góry; utrzy· 
mują, że grad wtedy drobniejszy musi padać, bo siekiera go prze'cina; 
także rzucają święcone ziele w ogień3• 

1 [Tak w rkp.] 
2 [Notatka na dole karty, na której zapisane są kolędy.] 
1 [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 
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w Leuczowatem 

W czasie burzy luh gradowej chmury (i w Krakowie)- chodzą 
z fajerką i kadzą naokoło domu, na której tli się i dymi suszony 
rozchodnik poświęcony na Boże Ciało. 

W cz.asie burzy obchodzi się chatę trzy razy i dzwoni loretańskim 
dzwoneczkiem {i pod Krakowem). 

B6brka 

Skoro kobieta usłyszy na wiosnę pierwszy grzmot, przewraca na 
ziemi koziołka, aby jej się masło przez cały rok prędko robiło1 • 

Bóbrka 

Gdy mocny mróz trWa, więc żeby zelżał, trzeba w myśli poracho
wać 9 znajomych łysych mężczyzn, a mróz zelżeje niebawem. 

Bóbrka 

Gdy się pali, trzeba dla zgaszenia ognia, aby mężczyzna nago 
chałupę palącą się obleciał naokoło. 

B6brka 

W czasie pożaru, jeżeli się znajduje szczęśliwy człowiek od Boga, 
a wejdzie na gruszkę luh wreszcie na inne owocowe drzewo, to z niego 
wi~i w ogniu podpalacza; zwykle takim szczęśliwym jest ostatnie 
dziecko, nazwane mezelnik2• 

Zwierzęta 

Dylągowa (blisko lokani i Dubiecka) 

O Wężu. Węża szanują jako świętość, mianowicie, gdy w domu 
go spotkają (znajdą) . 

. Raz rod2'4ice jedni, wyszedłszy z domu, zostawili tam czterolet
m:. dziecko i dali jemu na miseczce mleko z kluskami, które posta
wili na środku izby na ziemi. Gdy dziecko zaczęło jeść, wysunął się -: [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.J 

[Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 
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zza pieca wąż (król wężów) i położywszy pysk na misce, chłeptał 
mleko. Dziecko głaskało jego pierścienie i pytało się, dlaczego nie 
tyka klusek. "Bo ich nie lubię, tylko mleko" -odpowie wąż. Po 
czym cofnął się wąż za piec i tam tkać począł złotą koronę. Gdy 
ojciec wrócił, dziecko powiada mu, że długi piękny kotek wypił 
mleko i przyrzekł przyjść tu po raz drugi. "A gdzież ów kotek?" -
pyta ojciec. "Za piecem" - odpowie dziecko. Ojciec zajrzał za piec 
i spostrzegł tam wielkiego w kłębek zwiniętego węża. Więc chwycił 
za siekierę i rozciął go na dwoje. Gdy wyszedł, wąż wyczołgał się 
do dziecka jedną połową i dał dziecku złoty wieniec, który trzymał 
w pysku, mówiąc mu, że póki wieniec ten zachowa przy sobie, szczęś
cie go nie odstąpi, ojca zaś ciężka spotka k~ra. Jakoż w tydzień 
potem ojciec nagle umarł. 

Czaszyu 

Unikają wspominać wyrazu gad, gadzina (Rusini tuteJSI także 
ten wyraz częściej wymawiają gadzina niż hadyna), bo się boją tej 
gadziny ukąszenia. Prędzej powiedzą: (w)ąż albo hrobak. Gadzina 
ta jest to żmija lub padalec i zaskroniec. 

Lekarstwo na to ukąszenie: do sagana wlewają kwaśnego mleka, 
w które wpuszczają pewną liczbę żab pospolitych i w to mleko 
zanurzają ranę, bo te żaby mają wyssać jad z tej rany. 

Czaszyn 

Jedna kobieta użyła jakiegoś sposobu, ażeby się na przyszłość 
uchronić od połogów. Gdy się z tego spowiadała, ksiądz jej nie 
dał rozgrzeszenia. Poszła do biskupa, a ten ją odesłał do ojca 
świętego. Papież dał jej rozgrzeszenia, ale powiedział, że ją za po
kutę dwa węże ssać będą, lecz aby się ich nie bała. Za powrotem 
do domu rzeczywiście dwa węże przypięły jej się do piersi i ssały 
je tak długo, aż ją wyssały na śmierć. 

W e wsi Morochówie miał się zdarzyć wypadek, że kobieta ciężarna, 
zbierając trawę w lesie, powiła trzy hrobaki1, czyli gady. Zaniosłszy 
je do domu, położyła na przetaku, i dopóki leżały w izbie, to sy· 

1 [Kolberg przekreślił c w pierwotnym zapisie: "chrobaki".] 
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czały jak gadzina (wąż), a skoro je wyniosła na dwór, to jojczały 
(jęczały) jak dzieci. Zaniesiono do cerkwi- syczały, wyniesiono
jojczały. Zagrzebali je do ziemi (po zabiciu), a dlatego zabili, ażeby 
się te chrohaki w co innego nie przerzucili. Pewnie to była grzesznica, 
a była biała na twarzy jak chusta. Słyszałam to od żebraczki ślepej, 
która jeszcze nie była na prach śJepą, która te gady na własne oczy 
widziała, a mogą to poświadczyć wszystkie z Morochowa. 

[Sanocki~] 

Hadiuk, to jest gadzina, mieszka w lesie i będzie w ziemi siedziała 
od Zdwyha (Podniesienia Krzyża [14 IX]) aż do Błahoiszczenia 
[25 III] pół roku. A ta, co już człowieka ukąsiła, grzeszna, to już 
do ziemi nie pojdzie~ już jej nie wolno będzie, i po śniegu musi 
łazić. 

R~diuczy król ma na głowie taki dyjament; i ten dyjament jakby 
~to zwalił, to ten by dostał więcej dukatów, jak ten dyjament wart; 
1 on świeci tak jak świczka w chałupie. · 

Takiej gadziny, co krowę ssie, nie wolno bić, ho inaczej ta krowa 
więcej mleka nie da; i od tej krowy już czarownica mleka nie od
bierze. 

Lutowioka 

Zab'itą gadzinę polną wieszają na kiju, by dać poznać, że to złe 
trzeba bić i pokazywać. 

Wierzą, że są takie hadyny (węże), które mają swoje przyjaciółki 
krowy, i że one ssą im mleko, co tym krowom upodobanie sprawia. 
:Wimo to krowy takie bardzo dużo mleka dają, ho ta gadzina przynosi 
Im takie ziele, które mnoży ilość mleka i które krowa lubi. Hadyny 
~a~e, choćby krowę przyjaciółkę sprzedano o kilka mil dalej, znajdą 
l~ 1 p:rzYPełzną do niej, choćby przez wodę miały przejść. Więc 
niedobrze jest zabijać hadynę (węża), jako istotę dobroczynną, 
ale w obrębie dom~wym. Gadzinę zaś na polu, na lesie, wolno zabić; 
gadzina ta w dniu ś[w]. Krzyża się chowa w ziemię, że jej nikt nie 
znajdzie; ale na Błahowieszczenie (Zwiastowanie, 25 marca) wszystkie 
wychodzą grzać się, gdy słońce, i ·wtedy je łatwo zabić, a proszek 
z niej utarty daje się krowie, żeby więcej dawała mleka. Jakby 
domową gadzinę zabić, to i krowa zdechnie. 
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BóbtJ<B 

Zdwyha (Podniesienie Krzyża Św.). Gdy ksiądz krzyż [w tym 
dniu] podnosi, hadyna v. hadjuga idą do ziemi. Hadjug (wąż) naj
starszy ma na głowie dyjament. W jednem miejscu w skale była 
tych hadiugów kupa, na głowie najstarszego błyszczał się dyjament. 
Chłop jak to zobaczył, tak pobiegł do domu po koło od woza (k 1ołeso) 

i przyszedłszy do skały, puścił to koło, że się toczyło drogą, i te 
hadiugi za tem kołem poleciały wszystkie, i zostawiły dyjament, 
za który pochwycił chłop i uciekł, i cesarzowi go sprzedał za wiel
kie hroszi. 

Bóbrka 

Żmiję spotkaną zabijają. 

B6brka 

W tej chyży będzie szczęście, gdzie pod ścianą w szparach lub 
pod tramą albo piecem leży hadiuk albo hadyna. Nieszczęście zaś, 
gdy jej się kto sprzeciwi albo jej się pozbędzie. U Cymhorychy pod 
stołem leżała taka hadyna i wiodło jej się, miała dość mleka i zboża. 
Raz na święta, na Wielkanoc, bieliła sobie izbę i pozalepiała szpary 
w ścianach, gdzie ona się ukrywała (gdy słońce świeciło, to hadyna 
wygrzewała się często naśród izby) i do tej roboty wezwała sobie 
sąsiadkę Pazię (Pelagiję). Gdy ta Pazia poszła u siebie doić krowę, 
to ta ją zaraz na rogi wzięła, aż ją syn jej obronił. Cymborycha 
tego samego roku zaniewidziała i ślepą została przez lat 14 do 
śmierci. 

Tomko, gazda, kupił znów krowę, co po wielkim skopcu dawała 
mleka na każdy dój. Razu jednego dzieci jego zobaczyły pod stajnią, 
gdzie był śmietnik, hadynę i zawołały matkę swą, by się jej przy
patrzyła. Matka (Halka) się ustraszyła, jak zobaczyła, ho była 
hadyna duża, miała głowę jak pięść (żmenia), a gruba była jak dobre 
polano drzewa i ciemna, brunatna (bernasta). A mąż powiada: "Daj 
pokój, nic jej nie rób". Ahadyna zaczołgała się do wierzby za pło
tem, gdzie weszła w spróchniałą dziurę. A Halka wzięła święconej 
soli i nasypała do tej dziury, przez co sprzeciwiła się hadynie, tak 
że w tydzień potem krowa jej zdechła, tak że nie była u niej i ro· 
ku, bo od donowynki (przednówku) do niespełna roku. 



7 

A u Jurka Kusza była hadyna na strychu, którą pies zagryzł 
(zajil), skutkiem czego wkrótce potem pies zdechł, a chyża się 
spaliła. 

Bóbrka 

W Starej Wsi koło Sanoka pokazał się hadjug z wielką głową 
i paszczą i hyłhy ludzi pozjadał, ale przycisnęła go nogą Matka 
Boska (podanie utworzone zapewne z powodu obrazu Matki Boskiej 
w kapliczce między Starą Wsią i Brzozowem, gdzie ona węża depcze 
nogą). · 

(SIUlok] 

W Sanoku moWJą, gdy kto węża w domu zabije, że mu bydlę 
jakie padniel. 

Wzdów 

Wąż ssał krowę. Gdy go gospodarz zabił, krowa zaczęła lata[ ć] 
horiuczyć (jak za cielęciem) i po temu padła. A jak zdechła, 

to jeszcze mleko z niej przez parę godzin ciurkiem leciało na 
ziemię. 

Wzdów 

Gadów we Wzdowie me ma. 

Żaba 
Czaszyn 

Strzegą się, hy żaby nie zabrać nakładając furę sianem lub ziar
nem, ho fura ta wywróci się w drodze. Jeden chłop naśmiewał się 
z tego; mimo to, gdy mu się raz fura z sianem obaliła, zawołał: 
"Do licha, już mi tam żabę wsadzili". Jeden utrzymywał, że musiał 
mieć żabę, bo trzy razy wywrócił. 

-1 
[Podania, przesądy i nazwy ludowe w dziedzinie przyrodnictwa.] "Przyrodnik" 

Lwów 1872 nr l s. 34. 
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Turkuć 
[Sanok) 

Turkuć podjadek (GryUotalpa vulgaris) w Sanockiero zwie się 

kruczkiem i jest o nim przesąd, że krowa mleko z siebie wypuszcza, 
gdyby koło niej wylazł z ziemi turkuć.1 

Zwierzęta domowe 

Wół jest uważany2 jako stworzenie równie rozumne jak człowiek, 
jest tylko pozbawiony mowy; pojmuje Stwórcę, modli się do niego 
wzdychając; wierzą, że w Swięty Wieczór woły mówią. Dają im 
zwykle tego dnia, gdy do wieczerzy zasiąść mają, nie słomę, lecz 
snop zboża. 

Pewien gospodarz, gdy założył swoim wołom słomy, wysłuchał, 
jak do siebie mówiły, iż skoro im żałuje w ten dzień lepszej strawy, 
nie doczeka przyszłej wilii; jakoż umarł, a stąd dziś wszyscy sta
rają się, żeby gołej słomy w wilię wołom nie dawać. One za to pro
szą Boga o błogosławieństwo dla ludzi. 

Psa i kota za żadne pieniądze nie zabijają, bo przez nich świat 
cały ma pożywienie. Wierzą bowiem, że w czasie potopu, gdy już 
wody ziemię całkiem zalewały, Matka Najświętsza wyrwała garstkę 
zboża z pola dla psa i dla kota i z tego zboża, później zasianego, 
my wszyscy dziś się żywimy (lecz dawniej kłosy wyrastały na słomie 
od samej ziemi, tak że niezliczona moc kłosów była na jednej sło
mie, ale odkąd Matka Najświętsza schwyciła garstkę dla psa i dla 
kota, na gołej słomie jeden tylko jest kłos). Gdyby ktoś się odwa
żył zabić kota lub psa, traci szczęśliwą rękę, to jest, że nic od niego 
wieść się drugiemu nie będzie. 

Swinię nazywają żydowską ciotką. Opowiadają, że Żydzi ukryli 
Żydówkę z dzieckiem pod żłobem i kazali Panu Jezusowi zgadywać, 
co tam jest, a gdy im Pan Jezus odpowiedział, że świnia, klaskali 
w ręce z radości, że za Boga się ma, a nie wie, co siedzi pod żłobem. 
Gdy podnieśli koryto i zobaczyli świnię z prosięciem, powstał straszny 

l [Jw.] 
2 [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 
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gwah; lament. Otóż na tę pamiątkę obchodzą Żydzi sądny dzie~ 
lecz w ten dzień Pan Bóg tak daje, że zawsze jeden Żyd zginąć 
musi. Że świnia bierze swój początek z Żydówki, dlatego Żydzi 
wieprzowiny nie jedzą. Jedliby zresztą, lecz nie wiedzą, którą część 
jeść hy mogli. 

W~erzą, że koń jest stworzeniem oderwanym od diabła i że nie 
ma w sobie duszy jak inne zwierzęta, lecz diabeł nim rządzi, stąd 
charakter jego nie jest tak łagodny jak wołu. Zbieganie u koni 
przypisują działaniu diabła. Gdyby P[an] Bóg nie był mu podciął 
żył pod kolanem (za karę, że siano zjadł ze żłobu spod P[ana] Je
zusa1), nie mógłby go nigdy człowiek utrzymać. Wzrok ma tego 
rodzaju, że wszystko mu się nadzwyczaj wielkim wydaje, człowiek 
mu się niezmiernie wielkim olbrzymem wydaje, i dlatego się czło
wieka hoi. 

Czaszyu 

Młodemu kotowi (miesiąc mającemu) obcinają koniec ogona 
<4.-5 cm) w tym mniemaniu, że gdyby tego nie uczynili, to czło
Wiek, któremu hy kot strawę zaniuchcił (obwąchał), dostałby katrzu 
(~ataru), ho w tym końcu ma być gadzij jad, a taki ogon nie oh
Cięty ma nazwę gadzi fist. Bo kot rozdrażniony lub zagniewany 
tym koniuszkiem rusza zwykle. 

Leszczowate 

W' ~góle czarnej maści zwierzęta są złowrogie2• Parobek jeden 
palił .w stajni różne zioła pod czarnym koniem i, by go od złych 
duchów strzec, okadzał go. Niechętnie też kupują czarnego koguta 
lub k1uę . 

Rośliny 

Swięcą się: 
B6brka 

p 0 d h i a ł (pidbił) [Tussilago farfara]. Gdy czerak albo bolak 
(wrzód), to maszczą liść podbiału i kładą na niego [na czyrak] na 
zagojenie. 

1 
[Dopisek O. Kolberga.] 

a Uest to fragment tekstu o budowie domu, początek zob. s. 65.] 
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Z i e l e. Liść podobny do liścia dziewanny, lecz większy i zaokrąg
lony (jak burakowy); kwiat żółty, podobny do kwiatu dziewanny. 
Kładzie się je w czterech rogach stodoły ze zbożem, ażeby myszy 
go nie jadły. 

Kam p a n u l a [dzwonek]. Kwiat: dzwoneczki jasnolila (wiel
kości naparstka), liść strzałkowaty {ruskie dykie swyczk'y, dzikie 
świeczki). Gdy ziele to ładnie kwitnie, to znak, że i kartofle się 
udadzą, a gdy nieładnie i prędko więdnie, to i kartofle się nie udadzą. 
Dzięgiel (zengel) [Angelica silvestris]. Z białym drobniutkim 

kwiatkiem. [Używa się] dla krów, żeby mleko dawały. 
B a h k a, Plantago [ maior]. Liście duże i na środku pałeczki 

biało kwitnące. Daje się do budenki (maślnicy), ażeby się lepiej 
masło robiło, dla oczyszczenia jej od kwasów. [Używają jej też] 
na wrzody, do gojenia. 

D y k a m u r k o ii (dzika marchew). Daje się na febrę (startą 
na proszek). 

Kopy t n y k c h ł o p s kil. Kwiat syniawyj, ma liść okrągły. 
[Używa się] na uroki i na słabości chudoby (dobyczy); kurzą tym 
(dla chłopów). 

Kopy t n y k h a h ski. Ma liść rozcięty. [Używa się] na 
uroki ... [itd.] (dla bah). 

Z' aj e c z a kap u s t a 2• Liść podługowaty i mięsisty (na wierzchu 
ziela kiść zielona, kilka); jak krowa to zje, to jej się mleko ścina. 

H o ł o d3 (głód). Podohny do dzikiego szczawiu; liść podługowaty, 
miękki. Mają przesąd, że jak dużo go jest w polu, to będzie ciężki przed
nówek (donotvynky), i dlatego, gdy w snopie go zobaczą, wyrzucają. 

B a dr y n e c4 • Liście zębate, drobne, rozcięte; kwitnie jak koper 
lub kminek. Daje się krowom, żeby było mleko dobre, żółte (także: 
łotań- do [uzyskania] żółtego mleka). 

Ja h y dny k, jagodnik (poziomki) [Fragaria vesca]. [Używany] 
do jakiej bądź słabości (starte- piją z wódką lub mlekiem). [Np.} 
w czasie cholery. Gdy chcą zdjąć urok z maślnicy (budenki), co 
poznają po tym, że masło się zrobić nie chce, to wtedy wyparzają 

l [Kopytnik pospolity (Asarum europeum)?] 
1 [Sedum relephium?J 
3 [Szczaw zwyczajny (Rumex acetosa) ?] 
• [Biedrzeniec (Pimpinella)?] 
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tę maślnicę ziołami: jagodnikiem, łehidką, czarnobyłem i hadryńcem, 
które nakładą w maślnicę, w której [znajduje się] kamień gorący; na
lewają wodą, przez co ukropem stąd powstałym wyczyści się maślnica. 

S p i o s z e k. W liściach z leszczyny i ziela spioszek1 kąpią 
clzieci (i pod głowę [te liście] kładą), hy spały dohrze2• 

Z i e l e h a d y n i e c z e. Ma cztery liście w wachlarz i na wierz
chu nad maleńkimi, znów czterema, listkami długimi jagodę ciemno
granatową (podobną do czernicy, lecz większą, jak wisienka mała, 
zwana hameryci1a)a. Jest trucizną dla kur. 

Kur i c z e z i l e4. Drobny liść i drobny kwiat ciemnożółty. 
Na boleści wnętrza (żołądka) piją z wódką. [Dają] do gniazd, gdy 
kury siedzą na jajach, żeby im robactwo nie dokuczało. 

S m e t a n n y k5. Liść podługowaty ząbkowany. Daje się kro
wom z solą, żeby śmietana była gęsta. 

B 0 ż a kro u c i a (hoża krew), Trefle epineux6 • Małe liście, 
kwiat żóhy, kosmaty. Nalane na wódkę7 jest ciemnego koloru 
( c~~lWonego, mahoniowego). Daje się na różne słabości i .od uroku 
(piJą lub okadzają się). Jak młode to ziele przełamać, to z badyla 
płynie niby krew (płyn czerwony). [Istnieje] legenda, że Pan Jezus 
zrosił je krwawym potem w ogrojcu (znana i we Francji). 

Czar t o p ł o c h B (rodzaj ostu). Daje się dzieciom na ognipiór 
(w górach). 

p er e t i c z - z i l e. Od uroków i bólów rodzenia. 
Z Y m n e s e r c e. Grzyb, który daje się z mlekiem dzieciom 

(ugotowane) na sernu bolaczku (kurcze). --1 [Obok nazwy "spioszek" dopisał Kolberg: "Hyosciamus"; Hyoscyamus niger 
to lulek czarny.] 

2 
Lub [poją?] makuchami (za mocne). 

B 
8 

[Nad tą nazwą dopisał Kolberg: "ciemięrzyca", a pod spodem:" wilczajagoda? 
elladonna ?" Opisana roślina to najprawdopodobniej czworolist pospolity (Paris 

quadrifolia).] · 

• [Pięciornik kurze ziele ( Potentilla erecta ). ] 
• [Rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria).] 

k : [Rośliny tej nie udało się zidentyfikować, nazwa francuska wskazuje na 

1~r:s z gatunków koniczyny, może tu chodzić też o dziurawiec (Hypericum) 
mną roślinę.] 

1 
Namoczone [w wódce]. 

8 [Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis).J 
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M a n dr a b a b ska. Kwiat żółtawy drobny, korzeń ma jak 
n czosnku lub cebuli, włochaty. [Używana] na boleśnicę. Jak kobieta 
w połogu, gotuje się i kładzie na brzuch. 

M a n dr a c h ł o p ska. Kwiat ciemnoróżowy1, drobny, korzeń 
już nie tak gęsty jak u babskiej. [Używana] na boleśnicę chłopską 
(bo chłop ma jeszcze cięższą boleść; na brzuch). 

C z orno b i 12• Opasują się tym zielem w dzień wilii św. Jana, 
żeby krzyże nie bolały. 
Łopuch. Na puchlinę nóg się kładzie. 

Ł e ł y ja, żółta lilija (ogrodowa). Na bolaczki (wrzody) przykłada 
się wraz z rozmoczonym (suchym3) grzybem bilyj hrib. 

B lek o t 4 • Podobny do pietruszki. 
S z a l e j5 v. lulek, po rusku łupa jagoda (łupa ja/wda). 
Kog u c i k 6 (kohutyk). Korzeń cybulkowy. Z tyłu czarne jagody. 

Jak się chmurzy, [używają] na odpędzenie gradu i burzy (poświę-
cone; potem sypią to na węgle i kadzą). · 

D er- d er e w o, datura7• Ostre kolce, owoc jak kasztan w łu
pinie. Trucizna. 

Leezezowate 

Ziele roztopaść (jaskółcze ziele, Chelidonium ma jus) [służy] na 
zęby (okurza się). 

Mandra męska i żeńska (ciemnokarmazynowy kwiat). 

O p aproci (pgp\ortyna8) nie ma tu podań szczególnych. 

1 [Nad tym dopisał Kolberg:] ,,fiolet[owy]". 
2 Bylica [pospolita (Artemisia vulgaris)]. 
8 [Suszonym.] 
' [Blekot pospolity (Aethusa cynapium).] 

B6brka 

• [U góry dopisał Kolberg: "Cykuta?" Szalej (sz. jadowity, Cicuta virosa) 
i lulek (1. czarny, Hyoscyamus niger) to dwie różne rośliny, wspomnianej tu też 
rośliny "łupa jahoda" nie udało się zidentyfikować.] 

• [Z odręcznego rysunku Kolberga (zob. ryc. przed s. 17) przypuszczać można, 
że to kokoryczka wielokwiatowa (Polygonaeum multiflorum), która jednak nie 
ma cebulki, a kłącze. Być może chodzi tu o konwalijkę dwulistną (Maiantheum 
bifolium).] 

7 [Bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium).] 
s [Nad a nadpisanym nad o dopisał Kolberg jeszcze jedno o.] 
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Choroby i leki. Przesądy i zabiegi lecznicze 

(Choroby i leki. Bisurkanie1.) Leczeniem (jak i zdejmowaniem 
uroków) trudnią się przeważnie kobiety (zwane bisurkanie). One 
tv posiadają znajomość ziół złych i dobrych, one mają moc użytko· 
wania ich. 

Zbierają zaś (zioła takie) głównie w wigilię św. Jana (Chrzci
ciela) lub dnie tak zwane rosawne, tj. w piątek )i sobotę( przed 
Zielonymi Świątkami. W tych dniach kobiety zapewniają sobie 
spokój i dobytek na rok cały. O świcie wybiegają z chat szukać 
ziół, które muszą być z rosą zerwane. W dniach tych szukają na 
swoich wygonach, czy im kto czarów nie zakopał, a same zakopują 
je na wygonach sąsiadek. Gospodyni, która chce pomnożyć swoim 
krówkom mleko, w piątek rosawy bierze chleb, sól i ziele zwane 
rozchodnikiem i zakopuje na miedzy sąsiadki; w sobotę wieczór 
wydobywa je na nowo i swoim krówkom daje spożyć. Ale biada, 
jeżeli ją sąsiadka ubiegła i wyszukała zakopane czary; wtenczas 
obrócą się one na pożytek cudzy, a na jej szkodę. W dniach rosaw· 
nych zerwana mandrygula najlepszy sprawia skutek, tj.' wedle 
woli dającej służy na leki albo przyprawia o szaleństwo. Luby·mene 
W dniu tym zerwane pewnie dwa serca ku sobie pociągnie lub je 
odtrąci na wieki. 

Przestrach gwałtowny lub lekką chorobę leczą Górale na swój 
sposób, który nazywa się odlewaniem laku ((lęku)). Przywołują 

starą kobietę, która uchodzi za bisurkanię, a ta roztapia na żarzą· 
cych się węglach ołów w cynowej łyżce i nad roztopionym (metalem) 
szepcze jakieś słowa tajemnicze. Osoba chora lub urzeczona siada na 
progu chaty, na pomiotle, łopacie i kociubie, trzymając na głowie 
lnisę z zimną wodą. Bisurkania, prawiąc ciągle swe zaklęcia, wylewa 
ołów do misy, ostygły wyjmuje, wróżąc z figur przyczynę choroby. 
Ołów ten, owinięty starannie, oddaje chorej osobie do noszenia na 
piersiach, co ma chronić od złych oczu. W skuteczność tych leków 
wierzą święcie i powtarzają je bardzo często. 

--1 Adnaw (Wanda[?]) Zabobony, pieśni i obrzędy ludu mieszkającego u źródeł 
Sanu i Dniestru. "Wędrowiec" 1882 [nr 11 (1002). Fragmenty artykułu.] 

!lJ'~,o~ 
"Z .c:iN"' 
V~ .• i· 

Ono"' 
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Wzd6w, Jasionów 

W Raczowie jest lekarz zwany Stepek, który leczy i chirurgiczne 
operacje robi z zażegnywaniem. 

(Saaockie] 

Trudno wybadać pomiędzy ludem gadek o leki, oprócz znanych 
powszechnie środków zrucania węgla na uroki albo napicia się 

wody za trzecią miedzą1 • 

Febra 
B6brka 

Od febry (zyma) biorą 77 wierzchołków (liścia lub kwiatu) z po
krzywy, dobrze je posieką, wygniotą sok, wleją go do gorzałki, 

aby tak mokło to całą dobę, a potem dają pić choremu (jest tego 
pół kwarty i kwaterka gorzałki). Chory pije na raz kwaterkę przed 
paroksyzmem. 

[Mówią:] febra trzęsie, zyma bje. [Inne lekarstwo] od febry: 
małe żabki zielone łapią, gdy skaczą po trawie, i suszą je. Proszek 
z jednej żabki, wsypany do kieliszka gorzałki lub kwaterki wody, 
daje się choremu, lecz trzeba, aby ten nie wiedział, jakie mu dają 
lekarstwo. 

[Pewna kobieta] naobcinała paznokci (nihti) z rąk i z nóg i ucięła 
trzy kosmyki włosów (z prawej, ze środka i lewej strony głowy), 
zawiązała to wszystko w szmatę nitką i przywiązała do wierzby, 
do gałązki na dole zanurzonej w potoku, by się ruszało z pędem 
wody; febra odchodzi [bowiem] z wodą. 

c-.zyu 

Na febrę połyka się pierwszego dnia leczenia jedno ziarnko pieprzu, 
drugiego dwa - i tak stopniowo każdego dnia o jedno więcej aż 
do dziewięciu. Po czym dziesiątego dnia o jedno mniej i stopniowo 
na dół aż do jednego. 

Na febrę [także stosuje się] korzeń rośliny encyana2 , [który] moczy 
się w wodzie i pić się ją daje. 

1 [Pod tekstem zanotował Kolberg: "Edm. Kraiński" - zapewne nazwisko 
informatora.] 

1 [Być może chodzi o jeden z gatunków goryczki (Gemiana).] 
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Rymanów 

Na febrę. Kazał wróż jednej matce, aby chore jej dziecko siedem 
razy przeszło przez drogę (w poprzek) tam i na powrót, i to przed 
wschodem słońca. 

Wzdów 

Dawniej była frebra głupsza, a teraz mądrzejsza; dawniej dawała 
się lada czym zgubić, a dziś trzeba zaraz na nią reńskiego ładować 
do apteki. · 

Reumatyzm 
Wzdów 

Na reumatyzm v. gościec nacierają spirytusem mróczkowym albo 
kamforowym, albo kąpiel parową gotuje się [z] szeszułki ze smere
ków i wodą tą polewa się cegłę rozpaloną w cebrzyku, a chory stoi 
nad tym okryty płachtą i parę czuje (wdycha), i poci się. 

Wielka choroba 
Bóbrka 

Na wielką chorobę- Zdrowaś Maryja (dodają zawsze). Krewny 
(lub jedno z rodziców) dziecka lub dorosłego chorego idzie do wierzby, 
wywierci (wydłubie) w niej dziurkę i trochę włosów z chorego 
włoży w nią, po czym zabije tę dziurkę kołkiem. Znaczy to, iż tam 
chorobę zabił. Chory będzie zdrów, a wierzba uschnie. 

Gdy służąca jedna kobieta szła na Ka1waryją (pod Dobromilem) 
i nagle porwała ją wielka choroba i rzuciła w kałużę (bajoro), inna 
z kobiet kompanii usiadła gołym zadem (uzycie) na ustach (rot') 
chorej, gdzie kilka chwil siedziała (i nasiusiała), co chorej pomogło, 
iż odżyła . [W jakimś związku z tym powiedzenie?] Uznly (m)nia 
w uz 1yciu, naseru ty! 

Na Zdrowaś Maryja- wielką chorobę biorą chore dziecko, kładą 
na ziemię (w chyży), potem matka uderzy w nie garnkiem tak, 
żeby t en się rozbił w czerepy, następnie chwyta dziecię za nóżki 
i rzuci przez próg (szmuryt bez dwą porohy- od izby i sieni) na gnój 
(hnij tl. obomyk) miękki (miahkyj), skąd go -po chwili podniesie. 
Gdy rzuca, jest ono jakoby nieżywe, dopiero na gnoju ruszać się 
pocznie i machać rękami. 
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Bóbrka 

Konwulsje nazywają tu Zdrowaś Maria1 • Chorego, który pierwszy 
raz dostanie konwulsji, nakryw·ają niecką, w której się miesi 
ciasto na paski wielkanocne, utrzymując, że po tym środku więcej 
się choroba nie powróci. Tłuką także garnek nad chorym, aby się 
przeląkł, co ma konwulsje przerwać. 

Wzdów 

Wielka choroba v. św. Walentego. Biorą dziecko, położą w izbie 
na ziemi pod stragarz (pod ten krzyż, co jest w środku stragarza) 
i przykryją je nieckami (tj. jedną niecką) i przy tym miejscu, 
gdzie jego główka, zabija się gwóźdź w ziemię, i ten tam już zostaje. 
Dziecko się podnosi, gdy je już opuści ta bieda. 

Suchoty 
Bóbrka 

Na suchoty dziecka. Kąpią je w wodzie ciepłej, w której haranie 
nóżki rozgotowano, a nadto smarują mu jeszcze w kąpieli masłem 
nóżki pod podeszwą. 

Wzdów 

Na suchoty dziecka. Kąpie się je w ciepłej wodzie, do której się 
wrzuca te lelitka (jelita, wnętrzności} z bani, czyli dyni. AJho się 

robi trzy dziewięci (trzy razy po trzy) pierożków małych z ciasta 
z kapustą i to się gotuje, i po temu, jak się skąpie trzy razy, 
wrzuca się je do ciepłej kąpieli, a do dnia, nim się ptaszki ruszą 
śpiwać, wynosi się tę kąpiel z pierożkami (w czerepie) i wylewa się 
pod gruszkę. 

Albo się do kąpieli wrzuca ziemię ze cmentarza i, gdy się skąpie 
trzy razy, wrzuca się to do dnia do rowu (do fosy). Jest do doświad
czony środek; ho jeżeli przy trzeciej kąpieli dziecko się zarumieni 
jak kwiatek, to zostanie przy życiu i zdrowiu, a jeżeli będzie blade, 
to już się nie obaczy, już nie będzie żyło. 

l [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 
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Robaki u dzieci 
B6brka 

N~ robaki (hlystyji) daje się d:Uecku war z kapusty (kisełyci) 
lub pieprz z wódką. 

Wzd6w 

Na glisty u dzieci dają surowy barszcz żytni, a do niego wrzucą 
ziarnka (drobne jak mak, lecz podługowate) ziela glizdzienika1 

z apteki. 

Róża 
Szczandriwk.a• 

Na różę. Chory wyciąga rękę z różą względnie chorą część [ciała], 
a znachor znaczy na tej chorej części w kierunku od zachodu ku 
Wschodowi cztery krzyże węglem w kółko, wymawiając przy pierw
szym . krzyżyku roza, przy drugim tela, przy trzecim pila, przy 
czwartym rixa. Po czym ma nastąpić zupełne ozdroWienie. 

Czaszyu 

Na rozę biorą kawałek czerwonego sukna, przykładają go do 
części zbolałej i nad tym spalają lanki (lnianki, międlony len). 

Kołtun 
B6brka 

Czasami miewają reumatyzm (host 1ec); z niego wywiązuje się, 
mianowicie gdy czerwienieją oczy, kołtun (pelcha); stąd pełchatyj, 
kosmaty. To od Boga, nie od czarownicy. 

Na kołtun najczęściej żadnego nie dają lekarstwa, ho on się sam 
Zlllniej szy ( ułahodyt). 

-1 [Być może mowa tu o Chelidonum majus (glistnik jaskółcze ziele) lub Aree-
misia samonica (piołun glistny).] 

1 
[Prawdopodobnie Szandrowiec koło Tarnawy, pow. Turka.] 

2 
- Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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Jęczmień 
B6brka 

Na jęczmień na oku. Ch~ry rzuci ziarnko jęczmienia na ogwn 
w piec i natychmiast sprzed pieca, zmrużywszy oczy, ucieka do 
drzwi. Najczęściej (nie widząc) uderzy się w słup (o drzwi), co obec
nych do śmiechu pobudza. 

Wzdów 

We Wzdowie na jęczmień oka rzuca się trzy razy po trzy v. t r zy 
dziewięci ziarnek jęczmienia na ogień i ucieka się, aby nie słyszeć, 
jak pęknie, czyli strzeli ten jęczmień w ogniu. 

Wole 
B6brka 

Wole, wole, podgardle wolowate. Tym, co biorą Jekar t wo z apteki 
przykładają je na to wole, większe jeszcze urośnie, jak sądzą. 

Inne 
B.ubrka 

Gdy ciężki poród, to idą do księdza i proszą o pożyczenie pa sa 
(pojas). którym się ksiądz opasuje do mszy i tym pasem opasuj ą 
położnicę, aby lekki miała poród. 

Bóbrka 

Kobieta po słabości me powinna chodzić bez kawałka żelaza, 

dopóki nie wróci z kościoła od wywodu1 (po przyjściu do zdrowia 
i chrzcie dziecka). 

Kobiecie po urodzeniu dziecka, póki leży w łóżku, zawiązują 

w koszuli na piersiach czosnek, chleb, święcone ziele - od strony 
ciała · węzełkami (z sukniatki czerwonej luh niewarowej, [tj .] nie
bielonej nitki) - od uroku. 

Od uroku w ogóle zawiązują w pazuchę kobiety (za koszulą) 
czosnek, chleb i pec~ynę (glinę z trzona od pieca). 

1 [Słowa "od wywodu" uzupełniono na podstawie identycznego zapisu z Bóbrlci 
na innej karcie.] · 
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Bóbrka 

Dziecku nowo narodzonemu (chłopcu i dziewczynie) zawiązują 
pępek lnem lub konopiami maciornymi1 (rodzącymi), ho gdyby 
konopiami po[s ]kimki2 (nie rodzącymi, włoknami), toby już urosłszy, 
nigdy nie rodziło. 

[Sanockie) 

Po każdej kąpieli dziecięcia spluwają, żeby dziecko rosło, i po
ruszają tą wodą w kąpieli, żeby dziecko prędko chodziło . 

Wzdów 

By mieć dzieci, piją ukrop z ziela sawiny3 , czasem z wódką. 

Wzdów 

Pod Brzozowem we wsi Turzepole kobieta urodziła dziecko 
z różkami na głowie i koźlimi łapkami. Umarło wkrótce po urodzeniu. 

Inna (pod Brzozowem) urodziła d:1.iecko, [które miało] ręce czło
wiecze, nogi człowiecze, głowę gadzią, a gdzie przyrodzenie, to ogon. 

[Sanockie] 

Puszczają krew. 

Bóbrka 

Buk z wodą, źródło na oczy. 

Uroki 
Solina 

Jak urok kto na kogo rzuci, tj. złe oczy, przez ramię patrzą[c], 
to zaraz pacj enta dreszcz i zimno przejmuje, taka wyciągaczka; 
dobrze, [jeżeli] sobie język[a] nie potnie, że te oczy go urzekną. 
Mówią, że taki człowiek sam o tym nie wie, że t emu nie winien. 
Kto takie ma oczy, to (jak się tak stanie) musi sobie dać uciąć 
włosów z trzech stron, tj. kosmyk z przodu i z obu boków. I temu -1 matirni 

2 
[Na tej samej karcie skreślony tekst, w którym podane jest postępowanie 

odwrotne; konopie nie owocujące nazwane są tam poskimki.] 
• [Prawdopodobnie jałowiec sawina (Juniperus savina)]. 
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choremu tymi włosami, które palą na ogniu, podkadzają głowę albo 
kurzą prostritnem zilem, tak że musi on dym ten połykać (nakryją 
mu głowę płachtą, a dymek wciąga on z miseczki). 

W Wzdowie nabierze wody do garczka i kładzie tam 3 skórki 
wierzchnie z chleba, 3 węgle i 3 kamyczki żwarzalne1 do chust. 
Jeżeli mają zginąć od tego uroki, to ta woda syczy w tym garnku, 
jakby się to gotowała: sy, sy, sy!- i tym ma obmyć twarz chorego 
baba; baba ta spluwa trzy razy na ziemię: tfu, tfu (te uroki), a gar
czek obraca się dnem do góry [i niesie się]2 go na wschód słońca 
(na stronę wschodu, skąd po 2 godzinach go się bierze znów do 
domu); a pacjenta baba obciera swoją koszulą (nadołkiem) na lewą 
stronę, a wtedy opuszc2;ają pacjenta uroki. 

Bo są tacy ślepacy, co ino spojźrzy, popatrzy na kogo, a zaraz 
się tego uroki chytają. 

A jeżeli bars uroki są na kogo rzucone, to zdjąć on musi przy
odziewek swój (koszulę i gacie), albo z niego zdejmuje baba, i przy
odziewek zanosi pod kamień, to jest w sieni lub na podworzu, przy
łoży się ubranie to kamieniem, a nowe lub czyste wdziewa się na 
chorego. Po kilku godzinach dobywa się to spod kamienia, p ierze 
się i po kilku dniach może on już w tym bezpiecznie chodzić. 

Bóbrka 

Są ludzie uroczni (sosid uricznyj). Gdy taki, kto ma urok (urik), 
rzuci na kogo okiem, to temu zaraz źle się zrobi. Mówią, że prest
rit distał. Ludzie się takiego strzegą, którego posądzają, że ma ne
dobry oczy i unikają jego spojrzeń, osobliwie na skosę. 

Pazia (Pelagija) Kuszowa mowyła gaździe: "De wezete, kurne, 
hnyj (gnój)?" A gazda podciął byki (woły), by czym prędzej ujść 
od niej, a tu wiz się rozerwał, a hnij piszoł do potoka. Bo Pazia 
urzekła mu te rzeczy już tym pytaniem. 

Leczą urok tak: uroczny, chory, leży w łóżku lub na piecu, a cza
sem i umrze na urok, gdy mu nie dopomogą. Więc lekarka z chyży 
przez okno uskubie słomy ze strzechy i tą słomą i zielem poświęconym 

1 {żwarzalne- zapis słabo czytelny, znaczenie nie całkiem jasne; zapewne 
wiąże się z "warzyć", "zwarzać" lub "zwarka". W Sanockiero przy praniu uży
wano ~amieni do ogrzania wody w zwarce.] 

1 [W rkp.: "niosąc".] 
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(na Światu Nedilu [Zielone Świątki]) obkadza (kurit) chorego, 
tak człowieka jak i bydlę. Jeżeli się wie, kto urzekł, to tak leczą. 

Był karbownik (włodarz) Iwan we dworze w Bóbrce pod Soliną, 
który wynosił na plecach kawały drzewa kradzione wieczorem i o dno
sił do siebie. Halka wiedziała o tym i zobaczywszy raz takie drzewa na 
drodze, sądziła, że on je tam złożył tymczasowo, i chciah je zabrać 
do siebie, a tu nagle zamiast; Iwana nadszedł Petro, prawy drzewa 
właściciel, i krzyknął z tyłu jej zdradą, gdy ona, nie widząc go, 
podnosiła owo drzewo: "Wzieły hyste ho?" A ona go zapytuje: 
"A twoje to?" A on, spojrzawszy na nią, powiada1 : "Moje". I zabrał 
to drzewo. Halka poszła do domu bliskiego, ale czuła, że ją w tej 
chwili poza plecy mróz chwycił, i jak przyszła do chyży, to się 
położyła na piec, ho ją tak coś trzęsło i łamało wewnątrz. I zacho
rowała tak mocno, że po tygodniu wysłała córkę do wróża we wsi 
Polana (o 3 mile), żeby jej jakie dał lekarstwo. A wróż powiada do 
córki: "Dobrze, żeste pryszli, ho byłabyś m 1ateri już ne zastała 
domił" (bo miała już nazajutrz umrzeć). I powieda do córki wróż, 
że urok ten rzucono na matkę o 9 kroków od chyża jej i trzeba, 
żeby ten Petro, co rzucił urok, dał ze swojej głowy mały kosmyczek 
włosów i sznurek wiążący koszulę pod szyją (z'asciżka), a okadziwszy 
tym chorą, uratuje się ją. Córka poszła do Petra i powiedziała mu 
o tym, ale ten nie chciał wcale udzielić swoich włosów ni zaściżki. 

Dopiero gdy sąsiad Petra nalegał na niego, aby to uczynił, bo będzie 
miał jej duszę na sumieniu, zdecydował się Petro na wydanie żąda
nych leków. I gdy nimi Halkę okadzono, choroba ustąpiła, jakby 
ręką złe odjął. 

Takie dziecko, które po odstawieniu go od piersi drugi raz jest 
przYPuszczone do ssania jej, będzie miało na zawsze oczy uroczne; 
urzeknie każdego. 

Lesl;C&OWO.te 

Urzec mogą kogoś lub coś czyjeś oczy. Wtenczas urzeczony może 
zemdleć lub osłabnąć, a bydlę, na które urok padł (czyli złe spoj
rzenie), może także zachorować lub mleko przestać dawać. By odjąć 
urok lub kogoś z choroby wyleczyć, naleją w szklankę wody i dzie-

1 
[Przerobione z: "powidat".] 
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więć kawałków węgla wkładają (do niej], mówiąc za każdym kawał
kiem: ny raz, ny dwa, ny try itd., aż do dziewięciu. Jak tylko chory 
cokolwiek napije się tej wody, zaraz mu to ulgę przyniesie. 

Toż by urok z mleka zdjąć (gdy go krowa nie daje lub gdy przy 
doj eniu włóknisto się ciągnie, lub zwarzy się i stężeje w skopcu, 
lub gdy czerwono zafarbowane ścieka), należy w cedzidło płócienne 
[od] mleka wetknąć 9 razy po 9 szpilek i na garnku wody je przy
wiązać. [Kiedy się to przystawi] do ognia, gdy woda wrzeć zacznie, 
czarownica, tj. baba jakaś, pod jakimkolwiek pozorem przyjdzie 
i ukaże się w chacie, prosząc np. o pożyczenie czegoś; [wtedy] przy
wró ony będzie dobry apetyt i obfitość mleka krowie. 

Bóbrka 

Jeżeli krowy1 wskutek zadanego uroku stracą mleko, wzywa się 
człowieka znającego się na tym, zwykle prawie wataha, ażeby 
zdjął urok. Wtedy on rozpala ogień sam w kominie, przystawia 
garnek z wodą, w który kładzie powązkę od cedzenia mleka albo 
sitko, wpiąwszy w nie wprzód ll albo 9 szpilek, i gotuje parę godzin, 
ciągle dokładając drzewa zebranego ze Sanu (pławynia); koniecznie 
takim drzewem należy palić, przy tym odmawia jakieś tajemnicze 
słowa. Operacją tą sprawia, że osoba, która rzuciła urok, przychodzi 
chora na kolki, prosząc o zestawienie garnka z ognia. Wtedy właści
cielka krów pyta się, czy już więcej nie będzie jej krowom odbierać 
mleka. Chora przyrzeka, że więcej tego czynić nie będzie i życzy jej, 
aby zawsze jak najwięcej miała mleka. Jak ona przyjdzie i zapyta: 
"Co ty tam warysz ?" - odpowiedź [brzmi]: "Szpylky na tebel" 
A ta chora na kolki czarownica mówi: "Daj mi spokój". A właści
cielka: "Nie dam ci spokoju, boś mi moloko popsuła". Tak prosi 
trzy razy, a ta znów trzy razy odmawia i dopiero odstawia garnek2

• 

Wtedy watah wyjmuje z powązki lub . itka szpilki, a chorą kolki 
opuszczają. Zwykle potem krowy takie bardzo dobrze doją i przez 
jeden rok nikt nie jest w stanie odjąć im mleko. 

Jeżeli ktoś zachoruje, a przypuszczają, że z uroku, wtedy winien 
zmyć się własnym moczem (na rękę szcza, przykładając wierz[ch] 

l [Ękp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.J 
• [Od słów: "Jak ona przyjdzie", dopisek O. Kolberga.] 
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ręki od siebie do czoła i twarzy), a jak to nie pomoże, to1 biorą 
węgle i tłuczony na małe kawałki kamień ze zwarki i sypią na zimną 
wodę; jeżeli węgiel opadnie, a kamień okryje się perełkami, znak9 

że chory uroczony ; w takim razie biorą łyżkę i nóż albo kosę i tą 
wodą zlewają, a następniemyją nią choremu twarz i piersi i obcierają 
koniecznie tą koszulą, którą ma na sobie, stroną od ciała, czyli lewą. 
Wodę wylewają przez strzechę, od strony zachodniej ku wschodowi, 
żeby się uroki nie wracały, miskę zaś ~d t ej wody przewracają dnem 
do góry. Skutecznym j est także lekarstwem rozedrzeć clioremu 
rozporek od koszuli na piersiach. 

Jeżeli ktoś popatrzy na dziecko złymi oczami, trzeba trzy razy 
na dziecko chuchnąć i za każdy raz splunąć w inny kąt izby i mówić: 
"Na psa u roki, na dziada tłumoki"- i usta przykładać do oczek 
i .zaklęśnięcia pomiędzy oczkami. 

· Jeżeli się dziecko ·przestraszy człowieka albo psa, trzeba czło
wiekowi obciąć włosów, a psu sierści, i t ym okadzić dziecko, a zapo
biega się chorobie. 

Lesz.czowate 

<Urok rzucony na kogo złym okiem tu nazywają prostrit. Odczynić 
go można węglem. [wrzuconym.] w wodę. 

: Była dziewczyna dziewięcioletnia, która z urodzenia już uchodziła 
za wróżkę; radzili się jej (brała po 2 szóstki), a ona zwykle kazała 
pacjentowi pić i myć się wodą z trzech źródeł: od sąsiadów pacjenta 
z jednej i drugiej strony i ze swojej studni. 

Bóbrka 

Był t u jeden człowiek nazwiskiem Cymbor, który miał złe oczy. 
Gdy spojrzał na kogo nie wprost, lecz z ukosa lub przez ramię, to go 
urzekł. Urzekł on Michałową G. tak, że siedm. tygodni trzymało2 ją 
chorą w łóżku, chociaż sam. był czło·wiekiem dobrym. i przykro m.u 
było, iż oczy jego taką mają złą potęgę. Dla uratowania chorej 
~bciął kosmyk swoich włosów i obkurzył (obkadził) nimi (na węglach 
Je smaląc) ową chorą, co jej przywróciło zdrowie. 
--..___ 

1 
[Od słów: "wtedy win ien" , dopisek O. Kolberga.] 

~ przy kuł [ją] 
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Choroby zwierząt. Zabiegi lecznicze 
5-.c.:andriwka 

Na kurdziel (wrzód na języku u bydła lub koni). Znachor 
nad chorym zwierzęciem (luh nad jego sierścią, gdy z daleka) 
[wymawia]: "Kurdzielu, kurdziuku, nie chodź ty po ludziach 
i bydle, lecz wleź w jamę, gdzie czart mieszka, i mieszkaj razem 
z nim". 

Niektórzy z znachorów, mówiąc to, wywiercają dziurkę w drzewie 
luh ścianie, wkładają tam sierść z chorego zwierzęcia i zabijają 
tę dziurkę kołkiem. Odbywa się to po zachodzie słońca w ponie
działek, piątek i sobotę (tj. dnie, w które nie wchodzi głoska r). 

Zuazyn 

Na kurdziel bydła. Przed wschodem idzie się do lasu i robi się 

4 dziurki na krzyż w drzewie, a piątą w środku, w którą wkłada 
się sierść chorego bydlęcia i zabija się ją kołkiem, mówiąc formułkę 
pewną. 

Bóbrka 

W Lisku jest mularz, który krowom może zapewmc obfitość 
mleka, ho ma środek na wszelkie czary. Więc na ten cel wierci on 
dziurkę w jednym z rogów krowy i w nią wsypuje jakiś proszek. 
Pewien będąc skutku, każe sobie płacić za to reńskiego lecz wtedy 
dopiero, kiedy właściciel przekona się o dobrym skutku jego dzia
łania i lekarstw·a. 

Wzd6w 

Jak jest krowa oczarowana. Dawała baba, j edna czarownica 
z innej wsi, babie różne zioła i korzenie, co zhiera1 po lesie, podobne 
do czosnku, i mówiła, żeby to posiekać i dać ze soJą krowie, to 
będzie dużo śmietany itd. 

Tej babie dawała ta krowa mleko ze krwią, takie złe, że trza było 
nim poić paoiuka (prosiaka). Więc jej radzono (lepsze kobiety, 
nie guślarki), żeby -wylać to mleko pod gruszkę pod korzenie albo 
do tranzetu, albo pod dyl w stajni (pod podłogę) , albo pod próg 

1 kopała 
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stajni(any). Ale się [nie] naprawiło, choć się podkadzało zielem 
i wiankami święconymi, smarowało dojki oliwą, omywało pianą 
z wody granicznej (z rowu), więc ją trzeba było sprzedać rzeźnikowi . 
Ale ten ją chował i dochował się z niej cieląt. Dobrze mu już dawała 
mleko, widać naprawiona. 

B6brk a 

Krowie daje się (święcone lub nie): bodrynciu, dzenglu, bożu 
krowciu, łebidku, jah'ydnyk, bahku (szeroki liść), szczawiku~ łopu
chu, barwinku; daje się [to] krowie jeść ze solą, posiekane razem, 
gdy się jej mleko zepsuje. 

Żeby po ocieleniu miała krowa wkrótce mleko, dają jej jeża 
ususzonego z mąką i solą i okadzają (kuriat) tym krowę. 

Sanockie 

W Sanockiem pojawiła się choroba śledziennica, choroba śle 
dziony u koni, gdzie głowa puchnie i szyja i koń w kilka dni zdycha 
(1871). 

Wierzenia demonologiczne 

Góralom1 zawdzięczamy całą nomenklaturę jestestw nadprzyro
dzonych. Tutaj to chichoczą dziwożony i skrzeczą strzygi, tu smoki 
pilnują zaczarowanych skarbów, biedny baca (pasterz) odbiera 
dary króla wężów, tu paproć wydaje kwiat cudowny w nocy św. 
Jana, tu także trwożą ludzi straszne wilkołaki, a szatan gospodaruje 
w postaci sowy lub czarnego kota. 

Lud też dotychczas więcej jak u nas na równinach zachował 
w całości przesądy swe, a raczej wierzenia dawne, to jest wiedzę 
pierwotną; owo pierwsze słowo niemowlęce narodów jest u nich 
dotychczas w poważaniu, przechowuje się wiernie, jakby nam na 
Świadectwo, ile to już szczebli w górę myśli i wiedza człowieka 
wybiegła. 

1 
Julian z Poradowa [E. Bośniacka?] Iwonicz i jego okolice. "Kłosy" 1872 

nr 363. [Fragment artykułu. ] 
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Diabeł. Zapisanie duszy diabłu 
Leszczowate 

~-. Nie gadają: diabeł, lecz: pek mu! Bida! 

Bóbrka 

Nie wolno1 wykopywać starego dzikiego bzu, gdyż zwykle pod 
takim bzem diabeł ma mieszkanie, mści się więc, gdy je kto narusza; 
albo człowiek korczujący nagle skona, albo mu człónki pokręci, 
albo w dobytku poniesie stratę. Nieboszczyk ksiądz kazał wykopać 
bez w polu, zaledwie wrócił od tej roboty do domu, wół zdechł. 
Antoszko Dudjak, gdy zaczął raz wykopywać bez, ujrzał gwiazdę 
latającą koło niego, starał się ją odpędzić od siebie, lecz nie mógł 
nic zrobić, bo mu ręce pokręciło. Czasem się zdarzy, że po wykopaniu 
bzu nie spotyka nic złego, widać, że do tego człowieka nie miał 
diabeł pędu. 

Leszcz9wate 

Nie chcieli jeść krowy, którą kazano zabić, że z mostu spadłszy, 
nogę złomała, mówiąc: Ne budero jisty, że didko ju zabiii2• ' 

Bóbrka 

Kto się zapisuje diabłu, idzie do Krasnegobrodu (na Węgrach, 
trzecia wieś od granicy madziar[ skiej], za Łupkowem). [Znajduje 
się tu] monaster, kowal i 4 chałupy, jest tam odpust i targ przed 
Świętą Niedzielą (tj. przed Zielonymi Swiątkami, Rusadłem.). 
W tej wsi, na boku, jest drugi taki monaster diabelski, gdzie jest 
dwóch takich diabelskich sług (ale samego diabła tam uie widać), 
co przyjmują zapisy na farmazyn, to jest zapisują każdego, kto 
chce coś od diabła mieć, np. pieniądze, skarby, chudoby, zboża, albo 
żeby był złodziej, albo jak kto chce na skrzypkach [gra6] (to se takie 
kupi, co aż będzie bydło skakało). Jak tam wejdzie, to sobie kupuje 
inkluza za pół centa albo za centa. Te inkluzy są to piniądze, cwancy
giery, na jedwabnych sznurkach pod powałą, i gdy je kandydat lub 
kupujący ogląda, to one się poruszają i do niego się odzywają: "Mene 
se kup!" A gdy się zdecyduje i wskaże, który sobie cO.ce kupić, 

t [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.J 
z [W innej wersji rękopiśmiennej (teka 3200 k. 51) : "ji zabyw".J 
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i zapłaci te pół centa lub centa, to ten inkluz zaraz mu sam skoczy 
na hrudy (piersi} i trzyma się go mówiąc: "Już tie sie nie puszczu 
<~ż do smerty". Jeżeli się ten, co kupił, ustraszy i zechce go pozbyć 
albo stracić, to kupuje chustkę ładną i wstążkę czerwoną (jak mak), 
i huskę, czyli bułkę, i toto pak zawije, i tego cwancygiera tam zawije, 
i położy na drogę, a kto będzie iść drogą, to go (ten wędrowiec) znaj
dzie i gdy rozwinie chustkę, to ten cwancygier znowu mu skoczy 
na piersi i powie: "Już tie sienie puszczu aż do smerti". Ale to tylko 
temu, kto kupił inkluza za pół grajcara, ho gdy za grajcar cały 
kupił, t o już go się wcale nie pozbędzie. lukluzy kupują naj
częściej handlujący chłopi i Żydzi. Kto ma inkluza na szczęście, 
choćby go zmieniał, to on wciąż do niego wraca i jeszcze garść 
pieniędzy przyniesie. Kto tam zapisuje duszę, to tam mu okrop
ności piekła malują i gadają, żeby nie żałował, a jak oświadczy, 

że nie żałuje, to z palca mizelnego mu sługa diabelski krwi puszcza 
i daj . mu pióro, a on tą krwią musi podpisać rewers na swoją duszę, 
że: "Ty mój , a ja twój". A potem w tym pokoju są dwa wizerunki. 
w jednym rogu Pan Bóg, a w drugim diabeł. Po podpisaniu rewersu 
idzie on i całuje portret diabła w nogi, a potem idzie do portretu 
Pana Jezusa i trzy razy na odlew (widliw), tj. machając prawą ręką 
na prawo, bije go w oblicze i spluwa na niego. 

W tej stancj i są dwa łóżka w sieniach, jedno po jednej stronie, 
a drugie po drugiej, i nad nimi są na kołku dwa haki żelazne. I jak 
się tam [przyszedł] zapisać chłop pijak (żołnir), co na 3 raty mundur 
przepił, to jak się ten wojak zląk[ł] (gdy mu przedstawili piekło) 
i chciał się cofnąć, to te haki zerwały się i aż na ramionach skórę 
[mu] obdarły, ale szczęśliwie zdołał uciec i powiada, że choćby na 
wieki nie miał już pić wódki, to tam nie pójdzie. 

Potem diabelski sługa wybije na ścianie jego portret w całej 
<>sobie (tego, co się zapisze) i puści go. A on, jak ·wyjdzie, będzie 
miał wszystko zadosyć, czego zachce i pomyśli, na tak długi czas, 
na jaki się zapisał; po którym c~asie już umrze i idzie do piekła. 
Jakby coś takiego zrobił, z czego diabeł niekontent, tj. chciałby 
się wrócić do Pana Boga, to wtenczas diabelski sługa bierze pikę 
i przebija t en portret w samo serce, a w tej chwili i osoba ta sama 
przestaje żyć i upada nagle, choćby była w drodze. 

Kiedy t am już wejdzie i [się] zapisze, to już cofnąć się nie może. 
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[Sanockie] 

W Krasnobrodzie siedzą owe diabły1 (są to takie pokoje i w nich 
panowie piszą, jak niby w kancelarii). Kto chce mieć pieniądze itd., 
idzie tam nago, żeby duszę diabłom zapisać, i gdy dochodzi do 
drzwi tego domu, są po obu stronach drogi 4 węże (z każdej strony 
drogi po dwa), które się podnoszą i sycząc nie dają przystępu. Kto 
się ich zlęknie i cofnie, ten już nic nie zyska i z zamysłów jego nic 
nie będzie, kto zaś śmiało pójdzie naprzód, ten, zapisawszy duszę 
swą, pozyska od diabła taki groń, taki pieniądz, co przyciąga inne 
pieniądze do siebie, tak że zawsze jest przy pieniądzach. 

Lusterka chowają i dają do trumny2• 

Zły duch. Złe 

Wyobrażają sobie, że w nneJscu, w które ma uderzyć piorun, 
ukryta jest zła moc, czyli zły duch. Wypadek się zdarzył, że chłop 
stary i siwy już na głowie pasł byki, gdy nagle się zachmurzyło 

(zachmaralo) i nadchodziła wielka tucza. Chłop zaczął się rozglądać, 
co to będzie, i strach go wielki zdjął. Wtem ujrzał wielką mysz 
(u ludu tu pouch zwaną), która wybiegła z pobliskiej jamy (a on 
już zaraz wiedział, że to był zły duch); znieł kapeluch, cisnuł na 
mysz, tak że ją nakrył, a sam złapał byki za łancyk i stał uciekać. 
A piorun w tej chwili uderzył w kapeluch, zabił mysz, a jemu samemu 
nic się złego nie stało. 

Le:~zczowate 

Chłop nigdy nie zaorze miedzy starej między polami, boby m.u 
złe psoty robiło i może zakrutyło głowę. 

Leszcr;o w&te 

Gdy ksiądz chciał w jednym miejscu blisko plebanii ciernie (całe 
pole tarniny) wykarczować, chłopi w żaden sposób uczynić tego nie 
chcieli, bo będzie przeszkadzać, bo będą krowy w jego stajni ogo
nami do żłobów po~rzywiązy~vane itp. 

1 [Jest to dalszy ciąg tekstu o samobójcach, początek zob. s. 37.] 
2 [W rkp. zdanie skre'lone.] 
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Śmierć1 

Smierć chodzi po świecie; kiedy ma być wielki mór, to stro1 s1ę 
jak panna, idzie od chaty do chaty i ludzi liczy; a którędy przeszła, 
tam i dziesiąty nie zostanie. Kto ją zobaczy, ten przepadł. Janko 
widział Smierć. Szedł późno w nocy z karczmy do domu; wtem 
zachodzi mu drogę panna biało ubrana. Poznał zaraz, że to duch 
nieczysty, i zapytał: "Coś ty za jedna?" - "Smierć jestem- odpo
wiedziała- i przyszłam cię zabrać tej nocy, gotuj się". On się za
czął odpraszać: "Zrobię, co zechcesz, tylko mnie nie bierz jeszcze; 
mam żonę, dziatki drobne". Slnierć się ulitowała: "Przysięgnij -
zawołała - że nie powiesz tego nigdy nikomu, co ci powiem, to 
życie ci daruję". Janko przysiągł, bo i cóż miał robić? Wtedy Smierć 
mu coś powiedziała, ale co? Tego nikt nigdy nie dowiedział się, 

bo Janko nie chciał powiedzieć, bojąc się Smierci. A przecież go i tak 
nie minęła. 

Wtedy gdy był mór wielki, cholerą zwany, chodziła Śmierć także, 
ale nie była to już panna biała i piękna. Była to kobieta czarna, 
z uciętymi włosami, cała w łachmanach, z kosturem w ręku. "Małym 
byłem chłopięciem - opowiadał Danyło - kiedy weszła do nas 
do chaty; dzieci zaczęły płakać, tulić się do matki; matka jednak 
nie zastraszyła· się, szybko pobiegła do komory, wyniosła jej dary 
i okupiła się. Śmierć ta (mówił dalej), choć przyjmowała dary, 
nigdy nic nie jadła i nikt jej głosu nie słyszał, bo to była niemowa. 
Otrzymywane )dary( rozsypywała poza siebie, idąc; a gdzie przeszła, 
tam i dziesiąty nie został w chacie. 

Propastnyk2 

Wiara w złą potęgę tego Czarnego Boga3 naszego ludu góruje 
nad wszystkim innym: w każdej gadce, w każdym podaniu, w za
bobonie każdym zły ten duch gra ważną rolę. U naszych Górali 

1 Adnaw (Wanda [?]) op. cit. "Wędrowiec" 1882 [nr 11 (1002). Fragment arty
kułu.] 

• Adnaw (Wanda[?]) op. cit. "Wędrowiec" 1882 [nr 8 (999). Fragment artykułu.] 
• [W druku: "Boha".] 
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pojawia on się pod różnymi postaciami i nazwami, naj zęściej jednak 
występuje (w Sanockiem itd.) pod nazwiskiem propastnyka, który 
w rozmaity sposób ludzi prześladuje. 

Propastnyk, czyli duch złego, nie jest właściwie ditkiem, czyli 
diabłem; chociaż posiada równą moc czynienia złego, nie może jed
nak, jak diabeł, przemieniać się w złego człowieka, który, kuso 
ubrany, po śmierci chodzi, lub zwierzę, jak wilka albo kota. Propast
nyk po świecie chodzić nie może i nikt go nigdy nie widział; z tuczą 
on chyba przelatuje, ze złą chmurą nadchodzi albo z wiatrem leci. 
Wówczas gdy wiatr wielkie koła kręci lub wodę wypija z rzek, 
propastnyk na ludzi zastawia sidła. Biada temu, kto wstąpi w to 
miejsce nieczyste, przepadł na wieki; uratować się może, gdy w pier
wszej chwili przeżegna się lub wypowie słowa odganiające wszystko 
złe: "Cur-pek, )szczezaj( duchu nieczysty!" Propastnyk z gór 
sprowadza burze na pola zasiane, na sioła zielone; on to gradem 
niszczy zboża, a piorunami zabija ludzi i bydło lub pali chaty. 

M.iawlci 

Miawki, dziewice polne (niby przypołudnice) z modrymi ocr;yma 
i płowymi włosami, uwieńczone kłosami i bławatkami [przebywają] 
w zbożu1 • 

Sanok 

Miawki [albo] mauki [to] rusałki górskie u Bojków i Hucuł[ów]. 

Mamony 
~zd6w 

Dzieci odmieniają mamuny. Siedzą one w rzekach i po zachodzie 
słońca można słyszeć, jak pod mostem trzaskają kijankami we 
wodę, piorą bieliznę swoją . Można odebrać swoje, ale trzeba bić 

1 Szujslci o nich pisał do "Zorzy", Grajnert. [Pod tekstem dopisał Kolberg: 
"Jasłq itd." Podanych przez Kolberga informacji o publikacjach J. Szujskiego 
i J. Grajnerta nie udało się sprawdzić.] 
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tego odmianka na oborze lub śmieciach nową miotłą, ale matka 
rzadko się na to odważy. Gdy raz prała pieluszki temu dziecku~ 
znikły one. 

Hurbóż 
\Vzd6w· 

Taki strach, podobny do kota, zwany hurbósz (hurhóż), dusi 
człowieka. Wojciech Ślama1 opowiadał, jak leżąc na zapieckl~ przy 
świetle księżyca, widział, jak lezie od dzwierzy, włazi na nogi i coraz 
wyżej na piersi przylega i dusi; takie jak kot mięciutkie i tak łapy 
położy na piersiach. Raz się zaczaił i gdy się hurhóż pokazał, jak 
go kijem mocno lunie, a to uciekło i już się więcej nie pokazało. 
A czasem ten hurbóż i konia przylegnie, grzywę mu popląta, po
chemra. 

Blądzoń 
Leszc-zowate-

Błądzoń, błudoń [to] diabeł, obłęd, który wracających nocą. 
(z karczmy) napotyka na drodze i na manowce prowadzi. 

Upiory 
Czaszyn 

Upirz jest to taki, co chodzi po śmierci po wsi. Jeden taki chodził, 
a ona żona go nie widziała. 

Czaszyn 

Upirz za życia ma dwa serca i czerwony kark, i kiedy umiera, to 
jedno tylko serce z nim ginie, a drugie żyje i jest powodem jego 
Wędrówek pośmiertnych. Aby im zapobiec, obwijają szyję dokoła 
młodym prętem świerzbi-huza (głóg, dzika róża, zwana także hecze
·pecze), a w serce wbijają gwóźdź z brony (inni twierdzą, że 3 ćwieki 
żelazne z brony). A głowę uciętą kładą w stopach. Powiadają, że
to zrobili z wrożem w C. 2 po jego śmierci. --1 [Nazwisko słabo czytelne, nie wykluczone Siama lub Szlama.] 

2 
[w Czaszynie?] 
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B6brka 

Wierzą w upiory. Każdy, kto za życia jest czerwony na gębie, 
będzie po śmierci upiorem. Przed pogrzebem zatem tej osoby kładą 
jej maku łyżkę w usta, w tym celu, aby z grobu nie wstała. Sądzą 
bowiem, że podniósłszy się z trumny, ażeby doszedł do domu, 
powinien on wszystkie te ziarnka maku w ustach zliczyć, zrachować, 
czemu nie podoła prędko, więc kur zapieje tymczasem i upiór do 
grobu wracać musi. Zdarzyło się, iż krewny żony, mający do niej 
złość, p-ragnący zatem, by upiór ją odwiedzał, wyjął ten mak z ust 
nieboszczyka przed pogrzebem, skutkiem czego upior do niej przy
chodził i z nią obcował, tak iż porodziła nawet dziecko. 

Inna wersja powiada, że gdy idzie upior do żony, wtedy mak mu 
się z ust wysypuje, a on musi ziarnka zbierać i wkładać na powrót 
do ust; co mu tyle czasu zabiera, że tymczasem kur zapieje i on 
do grobu wracać musi. 

Bóbrka 

Upiór na to tylko przychodzi do żony, aby z nią spać. A ona, 
aby od tego się obronić, zapaską ślubną zasłania się lub kładzie [ją] 
na siebie, lub nią się odziewa. 

(Górale ruscy (Gómiaey, Hirniaki)J 

W upiory lud górski wierzy mocno1 ; i tak we wsi Jaworniku nad 
rz[eką] Osławicą (w Sanockiem) może nie ma jednego człowieka 
pochowanego na cmentarzu, który by nie miał wbitego w głowę 
ćwieka lub uciętej i u nóg położonej głowy. Górale sądzą, że są 
między żyjącymi upiory, i za takiego mieli niejako Surowińca 

w Pryłukach. Ten, wedle nich, w nocy przenosił się w nad:riemne 
sfery i umiał grad robić, mieląc wielkie bryły lodu na obłokach 
między kamieniami i pokruszone przepuszc2.ając przez wielki 

przetak. 

1 (Fragment tekstu,_ którego początek opublikowany jest w cz. I Sarwekiego
-Krośnieńskiego (zob. s. l i 25 w T. 49 DWOK). Nad tekstem zanotował Kol
berg: "Turowski", wskazując prawdopodopnie autora, źródła cytowanego tekstu 
nie · udało się ustalić.] 
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Fragment rękopisu P. Blizińskiej z dopiskami J . Blizińskiego i O. Kolberga; 
zob. s. 22 i 70 oraz s. 91 w cz. I Sanockiego-Krośnieńskiego (DWOK T. 49). 
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Moc propastnyka1 ustaje wobec ludzi dobrych; nic on im szkodzić 
nie może. Za to pomiędzy złymi ludźmi przebywa często i wybiera 
sobie najgorszych z nich na służbę swoją. Ludzie zostający w służ
bie złego ducha zowią się upiorami. 

Od upiorów, tak mężczyzn jak i kobiet, żadne sioło nie jest wolne. 
Łatwo ich poznać po czerwonej twarzy oraz po tym, że znają zioła 
wszelakie i czarować umieją. Wystrzegać się ich trzeba, ho wiele 
złego zrobić mogą, a po śmierci chod"'ą po świecie i mszczą się na 
tych, którzy im za życia dokuczyli. 

Co miesiąc na nowiu (księżyca) upiory zbierają się albo na łysej 
górze, albo na rozstajnych drogach. Tam radzą ze starszyzną lub 
hulają, ho diabły często wyprawiają wesela, na które zawsze upiorów 
zapraszają. Nieraz zdarzy się, że jakiś zbłąkany człowiek zajdzie 
na wertepy; usłyszy tam muzykę, śmiechy, krzyki. To diabły z upio
rami tak hulają. Gdy człowiek ma tyle przytomności, że się prze
żegna, to może ujść cało, inaczej zaginie i złe duchy zagubią go 
z duszą i (z) ciałem. Po każdej wycieczce na łysą górę upiory chorują 
i cierpią męki okrutne, bo dusza wyrywa się mocy diabelskiej, 
a z nią i ciało cierpi. 

Po śmierci upior taki wstaje od czasu do czasu z grobu i ludzi 
podcina, co znaczy, że zsyła chorobę na tych, którzy mu za życia 
zawinili, a często i śmierć sprowadza. Wszystkie (przypadki) 
nagłej śmierci są dziełem.2 upiorów (i złe przynoszą skutki), z wyjąt
kiem śmierci od pioruna, która bywa szczęśliwą i czystą śmiercią. 
Często zdarza się, że noc w noc upiory kogoś porywają, nawet 
niewinne dziatki zagarniają. 

Je żeli żadne zaklęcia ani modły pomóc nie mogą, a upiór dalej 
wojuje, natenczas zbierają się najstarsi gazdowie w nocy, odkopują 
grób upiora, kładą mu sierp na piersi, guzy od sieraka3 w usta, 
przez co traci moc swoją, a gdy i to nie pomaga, to ucinają głowę 
trupa, kładą ją w jego nogi, a krew, co się wysączy, zbierają i na-

1 
Adnaw {Wanda [?]) op. cit. "Wędrowiec" 1882 [nr 10 (1001). Fragment 

artykuJu.J 
2 

[W druku: "Wszystkie nagłe śmierci są działem ... "] 
• Sierak jest odzieniem zwykłym górala, bywa (w Sanockiem) z czarnego 

sukna zrobiony, )o(szyty różnokolonwymi płatami sukna i sznrukami . A. 

3
- Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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mazują nią wrota przy wjeździe do wsi i domów, a czasem i piją(?) 

tę krew z wódką dla odstręczenia od siebie upiorów. 

Człowiek jeden, żołnierz wysłużony, miał bardzo złą żonę, która 
mu wiecznie dokuczała i o której ludzie mówili, że jest bisurkanią, 
czyli czarownicą. Z ciężkiej zgryzoty pił nieboraczysko i upiwszy 
się raz, gdy żona z nim kłótnię rozpoczęła, bił ją tak uporczywie, że 
aż na śmierć zabił. W e wsi powiedział, że umarła; nikt się o nią 
nie dcpominał, bo jej ludzie nie lubili. Na drugi dzień rano przy
chodzi siostra jego rodzona i mówi mu: "Iwanie, cóżeś ty zrobił? 
Zabiłeś żonę, a ona jest upiorzycą, zgubi cię więc pewnie". - "Skąd

że ty wiesz o tym?"- "Bo ja sama jestem ·w mocy szatańskiej". -
"Ratuj, radź!" - błagał brat przestraszony. Żal jej było gubić 
krew rodzoną, podała mu więc taką radę: "Weź pierwszą trzaskę, 
która odpadnie przy robieniu trumny żony, i schowaj ją przy sobie; 
pierwszej nocy po pogrzebie idź na grób żony, stań na tej trzasce 
w jej nogach, podeprzej się ożogiem, czekaj i nie strachaj się tym, 
co widzieć będziesz". 

Po~łuchał brat siostry i zrobił wszystko, jak kazała. Pierwszej 
nocy po pogrzebie stanął na grobie, na tej t1·zasce, i czekał . O pół
nocy zaczęły otwierać się groby, upiory z nich wylatywały i wszyst
kie gromadziły się wkoło Iwana. Iwan modlił się i czekał. Naraz 
otworzył się grób jego żony i ona jak żywa wstała z niego. Opowie
działa duchom krzywdę uczynioną jej przez męża i kazała im przysta
wić go sobie żywego lub nieżywego. Nad rankiem wracają (wysłane 
przez nią) upiory; pyta ich Iwanowa żona, czy przyprowadzają jej 
męża. "Nigdzie go nie ma; oblecieliśmy świat cały, nigdzie nie zna
leźli" <odpowiadają) . Wtem kur zapiał, upiory powróciły do grobów, 
a Iwan do domu. Na drugą i trzecią noc powtarzało się to samo, 
aż w końcu za trzeciin razem Iwanowa żona straciła wszelką moc 
nad mężem i wróciła na zawsze do zimnego grobu, a Iwan, ocalony, 
dawał ofiary za jej duszę. 

[Sanockie) 

Jak będzie gazda z gazdynią spał wtenc:~~as, gdy ona ma miesięczny 
swój period i koszulę krwią tą zmazaną na sobie, to wtenczas, jeżeli 
zaj"dzie w ciążę, płód ten (czy to chłopiec, czy dzie,vczyna) będzie 
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wp;yrem, jak wyrośnie1 • Bo ono ma dwa serca, jedno sprawiedliwe 
(od człowieka) , a drugie niesprawiedliwe (od diabła), a na głowie 
dwa zakrętki włosów, dwa wicherki, dwa czubki, a włosów pod 
pachami i na dole nie ma wcale; i nie będzie to dziecko j adło żadnej 
chabaniny (z mięsa), tylko chleb, mleko i inne rzeczy , a na twarzy 
będzie czerwone i patrzy zyzem. Póki maleńkie, to nic nie będzie 
robił ani mówił, co by pokazywało, że on j est wpyr; dopiero jak 
będzie miał 24 lat, to mu wolno, bo jak przedtem by to zrobił, toby 
go drugie wpyry struły. 

W Solinie była taka kobieta, co jej mąż, upiór, umarł i po śmierci 
do niej chodził cały rok, i miała z nim jeszcze dziecko, ale to dziecko 
było sine jak boz (bez). A ten nieboszczyk przychodził do niej o po
łudniu i robił aż do północy: kosił, żął, z pola woził, bydło pasł; 
a po północy spał w zahati, przystawce (w pełewnyku, plewisku) itp. 
Cały rok tak chodził. Kobieta ta poszła do spowiedzi i pytała się, 
co z tym robić. A ludzie się dziwowali, kto ji robi, bo upiór był 
niewidzialny. Ksiądz jej kazał ([pytając], czy ma ślubne szmatia, [tj.] 
szmaty), żeby je na siebie brała wtenczas, kiedy on będzie szedł 
do i siebie do łóżka i będzie się pytał: "Co ty robisz, gdzie ty się 
zhyrasz ?" A ona na to odpowie : "Do chrestnoho (do chrześniaka) 
na wesila" - że się win chrestnyj jej żenyt. A on na to: "Już ty 
mene teper zjiła (zjadła), już bilsze u t ebe ne budu". 

On wrócił na cmentarz do swojego grobu (ho to był Mazur), tam 
gdzie był pochowany. Jak go dobyli, ksiądz dał znać do urzędu, 
do wójta; i poszli, i trupowi ucięli głowę. 

W Bystryi pod Baligrodem umarła wpyrica, dziewka młoda jeszcze. 
Jak ją pochowali, do roku przychodziła co noc przez trzy nocy do 
chałup (sąsiednich swego poprzedniego mieszkania) i w tych chału
pach wytiała (wydusiła) wszystkich ludzi do jednego. Kiedy już 
rołała na czwartą noc przyjść do czwartej chałupy, tam była baba, 
nazywała się Nacia, i miała dwoch synów i dwie niewiasty (synowe); 
ci mieli kosy w rękach i rezaki, i topory; i pozasuwali sieni i okna, 
i pacier mówili do północy, i zapalili szczepy na piecu, żeby duży 
był ogień, żeby się widzieli. I ona upiorzyca idzie w samą północ -1 

To się każda gazdyni waruje, żeby nie miała na sobie koszuli z miesięcznym 
~dchodem. 
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i durka wo dźwiry (i puka do drzwi), i gdy nie otworzyli, sama sobie 
otwiera sień i chatę, a oni ze strachu padają na ziemię, że śmierć 
do nas idzie. I stała ta upiryca, jak otworzyła chałupę, podniosła 
i stanęła nogą na progu i se zaśpiwała: "Tyrlyly, tyrlyly, madzele 
(Nacia), swyni ty (ci) w morkwy, morku ti zjily". I zamknęła chatę 
ta upiorzyca, i poszła do swego grobu. Na drugi dzień ci ludzie 
poszli do księdza i się księdzu i wojtowi, i panu oświcili (zawiado
mili), że ta dziwka tej nocy u nas była. I ksiądz zawołał wójta i pana, 
i tak mówi: "Idite na hrib i podywyte sie, cy je dier 1a do hroha". 
I poszli na grób, i była dziura, i wyjęli ją z grobu, i zanieśli za seło, 
i nakładli drew, napalili i wrzucili do ognia, aż się spaliło. I jak 
się paliła, tak się serce z niej wyrwało i leciało w powietrze, a pan 
stał na boku i widział; jak strzelił z dubeltówki do tego serca, to 
się aż na cztyry kaw'alczy rozhryzgło. 

W Bohrce był upior, myśliwiec. To gdy poszedł na polowanie, 
to zawsze coś zabił, ho samo mu pod strzelbę przyszło, cy zając, 
cy s~rna, czy wilk, czy lis. 

Jak upiora chowają, to mu sypią w gębę mak (pełny pysk, półkwa
terek) i on będzie ten mak rachował w grobie, aż poki kogut nie 
zapieje. A jak kogut zapieje, a on nie skończy, musi się kłaść do 
grobu i nie może wstać, choćby chciał. 

[LutowiskaJ 

Tu koło Lutowisk w Seredni buł wpyr i chodył po smerty do 
żony, i robił wszystko: żął, kosił, trawę nosił i pas; w zimie molotył 

i na hojszc:1;e w noczy. Idut wartównyki dwa doli sełom i słuchajut 
sia, tam chtos mołotyt na hojszcze u baby, una ny maje gazdy. Tak 
pryjszly wartównyky do wijta, powidajut jmu: "Chtos tam na 
hojszcze m'ołotyt u toj baby". A wijt: ,,A chtożhy tam molotył 
w noczly?" - "Ałe mołotyt". - "No chod'mo, szczo t am za jiden 
mołótyt; id'mo po prysiażnoho". Wartywnyk prywił prysi'ażnoho 
do wijta. Piszly wsi szter'och do toji baby. Prychodiat pered dweri: 
mołotyt. Postawył wijt pered dwermy, pered hojiszczynym~ wartow
nyki, żeby z hojszcza ne utik. A sam piszoł z prysiażnym do chyż, 
mowyt: "Daj Boże dohryj deń!" A una mowyt: "Wytajte, kurne!" -
"Kumo, chto tu u was mołotyt na hojszcze ?" - ,,A wam szczo 
do toho ?"- "A ja by chotił razznaty". - "Ne h 1udete znaty, ho. 
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wam toto nepotribno". - "Ta, jak·to! Ja muszu, wijt, znaty, chto 
u was mołotyt". Taj tot piszoł na dwir, wijt, z chyży, mowyt war
townykam: "No, ótwirajte dwery na hojszcze, chto to tam za jeden". 
A tot wpyr, jak wczuł, że wartownyky ótwierajut dweri, jak ich 
zamanuł, tak stojaly oba aż do druhoho dnia, ne ruszyły sie, aż 
sie rozwydniło. A sam (wpyr) włetił, whih do chyż i pociłował żenu: 
"Już hilsze u tehe tu ne hudu". I wijt, i prysiażnyj poszły domił, 
Lo już una im powidała, szczo muż ji już hilsze u neji ne ,hude. 

Samobójcy 
[Sanockie] 

Samobójca {u ludu zwykle wisielec) sprowadza nieszczęsCie na 
całą okolicę. Dla odwrócenia złego ucinają mu głowę i układają 
W grobie twarzą na spód (teraz tego nie robią, ho nie wolno). Samo
bójca jest to człowiek, który duszę swoją diabłu zapisał i dlatego 
choćby się na nitce jedwabnej powiesił, to się nie urwie. Rezydencja 
diabłów jest w Krasnymbrodzie (określają tę miejscowość jako 
llliędzy Liskiem i Wetliną się znajdującą, lecz jej na mapie nie ma). 
Kto chce mieć dużo pieniędzy i żeby mu się we wszystkim dobrze 
działo, a nawet żeby był doskonałym muzykiem lub pisarzem itd., 
idzie do Krasnobrodu i diabłu duszę zapisuje, a za to mu diabeł da
je szczęście na wszystko i zdolność. Bardzo często jednak taki 
człowiek kończy samobójstwem (ho go diabeł niecierpliwy kusi). 
Takiego nieboszczyka (j eżeli sobie w domu odebrał życie) nie wy
prowadzają drzwiami, lecz wyciągają pod przyciesią (tu: pod tra
mallliJ, chowają na granicy wsi. Przechodzący ludzie koło takiego 
~rohu zawsze rzucają nań kawałek patyka czy kija, ho niewart 
Jest ziemi ani modlitwy. 

Nie wszyscy też mówią pacierze chodząc, gdyż wierzą, że takie 
modlitwy (chodzące) idą tylko za duszę wisielca, tj. że Pan Bóg je 
przyjmuje jako za duszę wisielca. 

We wsi Łohozwi powiesiła się niedawno gospodyni zamożna i po
rządna, lecz podobno zanadto przez męża do roboty napędzana. 
Więc mówiono, że mąż t en w Krasnymbrodzie zapisał diabłu duszę 
swojej żony, aby ją miał pracowitą. Gdy potem powstały wichry 
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i oberwanie chmury w tej okolicy, powiadano, że to skutkiem po
wieszenia się tej kobiety (na boncie w stodole). 

Wisielca żaden chłop ani baba nie odetnie z powroza lub rzemie
nia. Dopiero urząd dopełnia tego lub dopełnić każe. Gdy się [ktoś] 
powiesi, następuje w nocy następnej burza. 

Nagła śmierć. Samobójstwo1
• W oczyszczenie dusz przez ogu·n 

wierzą święcie Górale. Dlatego podróżny przejeżdżający przez te 
strony często się dziwi, widząc przy drogach, najczęściej po lasach, . 
stosy chrustu, kamieni i drzewa, nagromadzone na starych zglisz
czach; są to tak zwane w ludowym języku namioty. Na miejsce, 
gdzie kto kiedy uległ przypadkowi nagłej śmierci lub spełnił samo
bójstwo, rzucają przechodnie to gałązki drzew, to kamienie, to 
grudki ziemi. Gdy się z tego po )latach( stos nagromadzi, podpala 
go jakaś litościwa ręka, w tym przekonaniu, że ogień oczyszcza 
duszę potępieńców i samobójców, a po latach, gdy kilka pokoleń 
stosy spali, dusza oczyszczona dostanie się do nieba. 

Samobójstwo, jakkolwiek dość często się tu zdarza, bywa uważane 
za straszną zbrodnię, która ściąga nieszczęście na wieś całą, gdzie 
się zdarzyło. Modlić się za duszę samobójcy jest grzechem. Imię 
samobójcy bywa zawsze z przekleństwem wymawiane, chociaż 

ciało jego, pochowane w nie poświęconej ziemi, ściąga na całą wieś 
choroby, tucze etc. Dlatego to do niedawna, tajemnie wprawdzie, 
w ukryciu przed władzą, ale za wiedzą starszych gazdów odkopywano 
ciała samobójców i wywożono je w połoniny, gdzie je palono na 
stosie, a popioły rozsypywano na cztery wiatry, na lasy i przepaście, 
śród przekleństw i obrzędów tajemniczych. 

Ostatnie takie spalenie ciała samobójczyni miało miejsce przed 

laty 20 i kilku w Tarnawie2
• Ksiądz i dwór zasłyszeli coś o tym, 

ale rzecz cała odbyła się w takiej tajemnicy, że wszelkie. dochodze
nie byłoby się na nic nie przydało; przyciszono więc wszystko,. nie 

1 Adnaw (Wanda [?]) op. cit. "Wędrowiec" 1882 [nr 11 (1002). Fragment 
artykułu.] 

• [W druku: "Tarnowie".] 
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robiąc z pogłosek użytku. Na dziecinnym umyśle moim (powiada 
w ... ) l wówczas całe to zdarzenie silne wywarło wrażenie, a postać 
nieszczęśliwej samobójczyni i jej historyja romantyczna utkwiła 
mi na zawsze w pamięci . . 

U mojej matki2 służyła kobieta młoda i przystojna, imieniem 
Kaśka; w młodym, dziecinnym prawie wieku wydali ją za mąż. 
Gdy urosła w starszą kohietę3, znienawidziła męża, a po śmierci 
jedynego dziecka porzuciła dom mężowski i przyjęła służh'ę we 
dworze. Tu zawiązała się serdeczna znajomość z parobkiem dworskim 
Wasylem. 

Wasyl jednak, zasłużywszy się, po trzech latach osiadł na gruncie, 
ożenił się i zapomniał o Kasi. Kasia rozpaczała, chciała, a nie mogła 
zapomnieć, kryła się więc ze swoim bólem, ahy uniknąć śmiechu 
ludzkiego, którego tak bardzo hoją się Górale. 

Właśnie w tym czasie szli z gór ludzie za zarobkiem na Podole. 
Kasia postanowiła pójść z nimi. "Idziesz ode mnie - mówiła j ej 
matka moja, której żal hyło swojej ulubienicy - czy ci źle 
U mnie?" - "Oj, nie, nie źle, pani, i wiem, że mi tak nigdzie nie 
hędzie, ale ja tu zostać nie mogę, serce mnie holi, oczy nie obsy
chają, a ludzie śmieją się ze mnie; pójdę w świat pomiędzy cudzych 
ludzi, może zapomnę". Matka moja używała argumentów religij
nych, prawiła biednej morały, hez skutku jednak. Kasia post ano
wiła pójść, i poszła. 

Po dwóch latach jednak tęsknota za miejscem rodzinnym prze
mogła, po'-\rróciła więc, ale zmieniona bardzo. Smutek, któremu 
oprzeć się nie umiała, opanował ją zupełnie; godzinami całymi 

stała nieruchoma jak posąg w miejscu luh całymi godzinami płakała. 
Słaba, znękana, osiadła na komorstwie, a gdy ją moja matka nama
wiała, ahy wróciła do służby, ho czynne życie we dworze może jej 
stan polepszy, odpowiadała: "Nie, nie; ja hym wam, pani, kłopotu 

1 
[Tj. Adnaw, kryptonim ten rozwiązał Kolberg jako "Wanda".] 

2 
Aduaw (Wanda [?]) op. cit. "Wędrowiec" 1882 [nr 12 (1003). Fragment 

artykułu.] 
8 

Dawniej żeniono tu (w Sanockiem) prawie dzieci , bo czternastoletnie dziew
częta wydawano za chłopców szesnasto- i siedemnastoletuich; dziś ustawa temu 
zapobiegła. A. 
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narobiła, ho ja umrę, żyć nie będę długo; żeby Bóg dał śmierć jak 
najprędzej, ho tak ciężko żyć". 

Matka moja jednak, widząc ją zdrową, nie wie~zyła w przeczucia 
Kasi i chcąc ją rozerwać, zatrudniała często. 

Jednego razu posłała ją do młyna z mlewem. Kasia tam zastała 
Wasyla siedzącego właśnie przy połudenku1 i poprosiła go o kawałek 
oszczypka 2 z bryndzą. W asy l jej odmówił. Był to dla niej cios strasz
ny. Wyszła ze młyna i zalewając się łzami, opowiadała we dworze: 
"Odmówił mi oszczypka, tego co każdemu żebrakowi się daje, 
nawet po ludzku nie zagadał do mnie. Pidu, pidu z seła, nej me 
lude ne ohworywajut". 

Jak powiedziała, tak i zrobiła. Nazajutrz poszła do siostry miesz· 
kającej we wsi sąsiedniej, a w trzy dni potem gruchnęła wieść, 
że Kasia życie sobie odebrała. Znaleziono ją ubraną odświętnie, 
zawieszoną na czerwonym pojasie w komorze. 

Za staraniem mojej matki, a pozwoleniem księdza, pochowano ją 
na cmentarzu. To się Góralom nie podobało; zaczęli narzekać, opo
wiadać dziwy, które wówczas na moim dziecinnym umyśle wielkie 
sprawiały wrażenie. Opowiadano, że duch Kasi błąka się po wsi, 
że nieszczęście sprowad2;i na wieś, że Bóg skarze niewinnych za 
znieważenie cmentarza itp. W końcu Gorale zemścili się na ciele 
biednej Kasi za sponiewieranie, w ich mniemaniu, zwyczaju. Tajem
nie odkopali trupa nieszczęśliwej w nocy, wywieźli go w połoniny 
i tam spalili na stosie, a prochy rozrzucili na cztery wiatry. 

W Szandrowcu3 w powiecie tureckim powiesiła się dnia 20 lipca 
Żydówka Feigle Harth. Gdy zwłoki j ej przewieźć chciano przez 
J ahłonkę do Turki dla pogrzebania na cmentarzu izraelickim, gmina 
Jabłonki stawiła opór, twierdząc, że taki przejazd trupa sprowadzi 
grad i inne klęski. Musiano dopiero wezwać pomocy żandarmeryi, 
żeby przewieźć ciało. 

1 Obiad Górale jedzą o 10. rano. Porudniowy posiłek nazywają połudenkiem. A. 
2 .Oszczypkiem nazywają placek owsiany, przysmak Górali. A. 
8 [Kronika miejscowa i zagraniczna.] "Czas" 1876 nr 176. 
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Czary i czarownice 
[SanockieJ 

Może być i chłop czarownikiem, ale baba jest nią częściej (ale 
więcej jest chłopów upiorów). 

Czarownica może się przewrócić w kota, w psa, w mysz, w żabę itd. 
U czarownicy już nie będzie takie masło i mliko jak u innych pros
tych kobiet; wszystko lepiej: i chudoba, i kurki, piniądze. Masło 
i mliko nie będzie takie gęste, pożywne, nie będzie miało kwiatu 
jak u prostej kobiety, ale go będzie więcej; i może to zrobić, że 
u innych kobiet nie będzie dobrego nabiału, bo go zepsuje, a sama 
pożytek dla siebie ciągnie. 

Czarownica, tak jak i upiór, jest czerwona, ale ma wzrok dziki 
i oczy latające, bo ją oczy bolą i łzy z nich często idą. 

Jak ją chcą złapać, to tylko na te trzy święta: Błahowiszczenia, 
Juria i w Znysienia (Wniebowstąpienia), w wiliją wieczór. Postawić 
[trzeba] bronę tam, gdzie krowy stoją, przed stajnię, i za broną 
siedzieć. l tam przyjdzie albo pies, albo kot, albo mysz, albo, za 
pozwoleniem, żaba. I to trzeba wtenczas imać (łapać) i bić gdzie
kolwiek, albo po łapach, albo po nogach, i puścić, to ona już nie 
pojdzie do krów tylko do domu, bo będzie pobita. To wtenczas 
nazajutrz, jak się spotka którą kobietę zranioną, czy to na nogę, 
czy na rękę, na głowę, to już się będzie wiedziało, kto jest tą czarow
nicą. 

Upior może się żenic z czarownicą, ale za młodych Jat nie będą 
o tym, czym są, wiedzieli, bo jedno drugiemu nie powie, dopiero 
jak już dojdą do 40 lat, to już wtedy będą wiedzieć, że on upior, 
a ona czarownica. 

Czarownica się zwykle taką już rodzi i z maluśkiego dziecka, jak 
przyjdzie do swoich lat, już będzie znała co robić, ale córka jej 
niekoniecznie musi być czarownic_ą, może się tego chronić. 

Nie będzie wsi żadnej bez cz~r~wnycy ani bez wpyra (upiora) 
albo wpyricy. 

Procisne 

Gdy ludzie wypędzają bydło swe z rana na pastwisko, wtedy 
czarownice mają zwyczaj obiec naokoło całe stado krów, ażeby 
je mniej chętnymi do jedzenia zrobić. 
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Czarownica tej kobiecie, sąsiadce, której krm,·om chce mleko 
odebrać, kradnie szkopek, urywa lub ucina od niego ucho i poło
żywszy je na patelni lub płaskim kamieniu obok żaru wydobytych 
z pieca węgli, podkadza swoim zielem. 

Czyni to w swojej oborze, a wtedy u sąsiadki ubywać . będzie 

mleko, w jej zaś oborze obficie do jej szkopków lać się tamtej mleko 
będzie. 

B6brka 

W święta Matki Boskiej i Przemie[nienia] Pań[skiego, we] Wnie
bowstąp[ienie] i Boże Ciało czarownica chodzi do ąsiadki poży

czyć ognia albo zapałek, albo soli, a w końcu cokolwiek bądź. 
Nie trzeba nic dać; gdyby [gospodyni] dała, to zaczarowane będzie 
mleko. 

Leszczowa te 

Czarownice biegają w nocy na św. Juria nago po granicach swoich 
wsi (muszą). Odbierają one tylko mleko cudzym krowom i szkodzą 
w jajach. · 

Szczll.ndriwka 

Czarownice są w Ternawie-i te unueJą robić mleko z wody. 
W każdej wsi na drugą spędzają cz[arownice]. 

Piątego maja (nowego stylu) czarownice chcą się dostać do obór, 
choćby w kształcie żaby lub myszy, i wtedy wszyscy szczelnie zamy
kają drzwi od obór i stajen. 

W wilią Zwiastowania (ruskiej daty) czarownice łapią gadzinę 
(węża) i zabijają, pieką w nowym garczku, trą na proszek i ten 
proszek co sobotę dają krowom ze solą, żeby miały dużo i gęstego 
mleka. Baba taka nazywa się busurkania. Żydzi nazywają ją macher
-szaife, a czaro·wnika: macha-szef. 

B6brka 

Są czarownice. Raz szła czarownica bez spódnicy (ale w przestron
nej .koszuli) i z rozpuszczonymi włosami i miała w ręku skopiec 
i powązkę. Przechodząc kolo cerkwi nachylała się po cerkiewnym 
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podwórzu czy smętarzu i zbierała skopkiem rosę opodal drzwi 
cerkiewnych, mówiąc: "Bierę pożytek- ale nie wszytek!" Zła
pali ją wartownicy i oddali do wójta, a wójt oddał do aresztu clo 
Liska. 

Bóbrka 

Czarownica przemienia się w rozmaite istoty. Jeden gazda chciał 
je poznać, więc bronę zębami do góry postawioną oparł o drzwi 
stajni, a sam się za tę bronę schował. W ów czas widział, jak żaby 
z różnych stron przychodziły i pod tą broną przeskakiwały przez 
drzwi clo stajni (bo go za bronami ukrytego nie widziały). Gazda 
uderzył siekierą w jedną z tych żab i skaleczył ją w nos. Na drugi 
dzień ujrzał jednę z bab we wsi ze skaleczonymi nozdrzami i poznał 
po tym, że to była ta sama żaba, przemieniona w czarownicę. Skórę 
takie żaby mają nadzwyczaj twardą. 

Jedua czarownica miała 4 krowy, ale z nich miała mleka całe 
faski, jak gdyby z 20 krów. A mleko to było nadzwyczaj gęste, 
niemal twarde, że je prawie nożem można było krajać. Ser z tego 
:mleka był również tak ścisły, że choć się nim uderzyło o ścianę 
albo kamień, to jednak rozbić go nie było można. 

Inna czarownica chodziła po rosie do dnia. Wzięła sobie powązkę 
i nią po rosie ·po trawie uderzała mówiąc: "Beru pożytok, ale ne 
wszetok!" A furman konie wiedzie i dziwi się, co ona robi. Puścił 
więc konie na paszę, a wziąwszy uździenicę, i szeclł za nią, bijąc 
uździenicą po trawie: "A ja beru wszetok!" Przyszedł do domu 
i powiesił [uździenicę] na huku (kluczku), a tu z uździenicy mleko: 
ciur, ciur! I zawiódł czarownicę, bo on miał wszystko mleko, a ona 
nic nie miała. 

W Woweclenija (3 grudnia n.s. - 21 listopacia s.s.) w nocy każcla 
czarownica musi chodzić nago (nahlo) po gospodarzach i odbierać 
od ich krów mleko, które przenosi na swoje krowy. Gdyby się kto 
zaczaił, tak żeby ona go nie widziah, toby ją mógł złapać. 

Czarownica może zepsuć i kury, gęsi, kaczki, że się nie będą 
niosły. Zepsuje ona je na to, ażeby sama miała więcej jaj. Psuje 
je tym sposobem, że kupuje ona np. od gazdy jeclnę kurę lub gęś, 
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a tym sposobem psuje mu płid (płód), płodność do niej przechodzi, 
a jego kurom ona ją odejmuje. 

Odczynia się to okadzając ptastwo swe święconymi ziołami (jak 
krowy). 

Czarownica tak zepsuje krowy, że krew zamiast mleka będą dawały. 
Ropucha poruchnawka siedzi pod belką fundamentu (pid tramom). 

Może się ona zamienić w czarownicę, i na odwrót. Jak taka ropucha 
ukąsi (użerła) krowę, to ona zdycha (zhybne). 

Gdy Cygany zdejmowali z niej skórę, to w tym miejscu, gdzie 
było ukąszenie, ukazał się guz tak duży jak miska dobra (garncowa), 
z którego woda ciekła jakby z potoka. 

Czaszyu 

Gdy kto z mężczyzn znajdzie żabę pod bydlęciem, to należy tej 
żabie obciąć nogę, dlatego że uważają [ją] za czarownicę, która 
się w nią przemieniła. I że nazajutrz tę czarownicę będzie łatwo 
można poznać, bo ona będzie bez ręki lub nogi. Baby jednak nie 
obetną tej łapy, aby im szkodzić potem c7arownica nie chciała. 

W e wsi Porażu zdarzyło się, że chłopi znaleźli pod krową żabę 
i zapomnieli jej uciąć nogę. Przypadek chciał, że krowa ta zaraz 
przestała dawać mleko. Wtedy uznano, że żaba ta krowie odebrała 
mleko. Chcąc zapobiec temu, radzili się różnych ludzi, a między 
innymi karczmarza i księdza. Gdy jednak środki przez nich podawane 
nie pomagały, uradzili między sobą, żeby czekać okazji, jak się 
znajdzie drugi raz żaba ta pod tą samą krową (gdyż wierzą, że taka 
co wieczór się pod krową zaczarowaną pokaże). Jak się to stało, 
ucięli żabie nogę i wsadziwszy razem z powązkami (cedzidłami), 

w które ją zawinęli, do kotła napełnionego wodą, przystawili kocioł 
do ognia i gotując kłuli tarniami (cierniami) te powązki w prze
konaniu, że czarownica, do której noga ta żabia należała, czując 
te męki, zjawi się i będzie prosić o miłosierdzie. Więc pierwsza nie
szczęśliwa kobieta, która przyjdzie, musi doświadczyć . ciężka na 
sobie skutków tego przesądu. 

By się lepiej o tym przekonać, podnoszą spódnicę, aby zajrzee, 
czy .ma włosy pod pępkiem, bo ta, która ich nie ma, to z pewaością 
~zaro·wnica. 
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Czarownica może się zamienić nie tylko w żabę, ale i w co innego, 
mianowicie zaś w mysz, w pyrhacza v. łylyka (nietoperza) i w koleso 
od wozu. To też widziano, jak takie koleso toczyło się po drodze 
(w Czaszynie z góry ku dołowi) i jakiś chłop wśród tego pędu za
tknął w głownię tego kolesa kij i przybił tym sposobem do ziemi~ 
a przez to odkrył nazajutrz czarownicę, która, przybita tym kijem 
przez części wstydliwe, wielkie cierpiała męczarnie. 

. B6brka 

Buła ta jedna taka czarownycia i chodziła po ludzkich stajniach 
(oborach). l przyszła do jednego gazdy do stajni, żeby odebrać kro
wom mlika. Przerzuciła ona się na (w) żabę. Tak ten gospodarz 
mówi do żony: "Jakby to tu zrobić, bo nam dużo mlika chybuje 
(chybia), to pewno w tym złe"- bo widział, że jakaś kobita poszła 
do stajni. Gazda wziął siekierę i wszed za nią do stajni, ale w stajni 
nie było tej kobiety, ino taka wielka zrobiła się żaba. Jak tak patrzył, 
widzi, że ta żaba chwyciła się dójek krowy i ssała je. Tak gazda 
wziął ją na widła, wyniós ją na dwór, uciął ji łapę siekierą i wrzu
cił do potoka. A to nie była żaba, ale baba. I jak przyszła z jękiem 
do domu, położyła się w łóżko, że chora. Jej mąż (który nie wiedział, 
że była czarownicą) pyta się: "A co ci jest?" - "Eh, ja chora". 
A mąż: "Idź no i wydój jeszcze krowę, bo nam trzeba mleka".
"Ja nie pójdę, bo ja chora".- "Jak cię uderzę palicą, to pójdesz".
"To sam możesz iść zdojić krowę, bo ja nie pójdę, choćbyś mnie 
i zabił". - "Ja nie pójdę dojić krowy, to nie moja rzecz". A óna 
powiada: "Zrób mi kulę do nogi, żebym chodzić mogła (o kuli), 
ho nie mogę chodzić, połowiny nogi nie mam".- "A na jakiej żeś 
ty była wojnie, że ci nogę ucięto?"- "Ja nie była na wojnie". -
"A gdzieżeś była?" - "U sąsiady; przecie ja mam pięcioro dzieci 
a ino jedną krowę; ja chodziła po mleko dla tych dzieci; nie 
mogłam go dostać i przerzuciłam się na żabę, żeby krowę jej 
wydojić, a gazda jej uciął mi toporem łapę". Ta ten jej mąż poszed 
~o tego gazdy i pyta go, czy to była baba, czy to była żaba, co ón 
Jl nogę uciął. "Ja baby nie biłem, ino żabę". 
. l potem sciągnął ten sąsiad wójta i przysiężnego, i tego gazdę, 
1 całą radę we wsi. Sąsiad mówi: "Ja mam pięcioro dzieci i jedną 
krowę; to niechże ten, co moji żonie uciął nogę, weźmie do siebie 
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te pięcioro dzieci, bo moja żona nie ma nogi, nie ma na czem cho
dzić" . A ten gazda mówi: "Ja nie uciął nogi babie, ino żabie, a je
żeli to była t woj a żona, to sobie jej pilnuj; ja twojich dzieci nie 
będę hodował". A wojit [ !] i rada osądzili, że to była i baba, i żaba 
razem, więc gazda ma zabrać od niej i hodować troje dzieci, a są

siad ma zatrzymać resztę, to jest swojich dwoje, kiedy gazda ma 
cztery krów i jedno dziecie, a sąsiad pięcioro dzieci i jednę krowę. 
Ale gazda nie chciał na to przystać. A wojt: "Może ona w stajni 
u ciebie nie była, tylko tak pod stajnię szła, a ty ją wyciął". A gazda: 
"A ja pójdę do Liska po szpilki i ponapinam ich 50 do powązki". 

Jak z tem wrócił do domu, tak wziął garnek z wodą, przysunął do 
ognia i żeby woda kipiła. I mówi sąsiad do niej {swojej żony czarow
nicy): "Co ty robysz?" A ona odpowiada: "Kolky {m)nia berut!"
"Wid czohoż tie herut ?" A óna: "A biiłeś tam u susida, cy woda 
tam kypyt ?"-"A kypyt".- "Woźmy mene na pieczy i zanes 
(m)nia do susidy". Ten mąż wziął tę swoją żonę na plecy {bo sama 
chodzić nie mogła) i zaniósł do sąsiadki. I posadził ją na ławkę 
przed piecem. A ona się odzywa: "Kumie, szo to w horniatiu kipyt ?" 
A ón gazda mówi: "Twoje zile". A óna: "Widsunte, kume, wid 
ohnia, bo mene kolky kolut". Ten gazda: "Niaj was kole, bo to 
za moju pracu". A óna powiada: "Już hilsze toho ne zrobiu". A ón 
owszem, przysunął hardziej do ognia, żeby ją bardziej jeszcze 
kłóło. Wreszcie una mowyt: "Wysunte horniat z w-óhni'a, ja wam 
moloko widdam; chod'te zo mnoju do stajni, ju budu wam dojiła, 
i woźte echryk i skópec". 

Gazda wziął skopek i cebrzyk i poszli do stajni, a tę czarownicę 
wziął znów mąż na plecy i tam ją przyniós. Posadzili ją na stołku 
i kazał jej gazda dojić. I zaczęła dojić; i wydojiła z jednej krowy 
dwa skopce, i wlała do cehrzyka1 • Potem wydojiła i trzy inne krowy 
i z każdej udojiła po dwa pełne skopce. Gazda mówi do tej czarowni
cy: "Kumó, idit' teper, cy dadut i moje dwi jaływky mołoka". 
A tó były małe jeszcze jałówki. A ona: "A ja budu dojiła". I wydojiła 
te dwie jałówki, i miała i z każdej jałówki po dwa skopce. Gazda 
mówi: "Kóly ty mni, kumo, widdała mołoko, szos mi· ukrała, to 

1 Za jednym podojem zwykłym można otrzymać zalewie jeden skopiec (pię
cioL;wartowy) mleka; najczęściej otrzymuje się nieco więcej niż pół skopka, tj. 
3 kwarty. 



47 

jatobiteper wstawl'u twóju nohu". A ona: "Ahdeż by ty mi, kume, 
wstawyv nohu, koły takoho w świti doktória ny ma". A on: "Ty 
mene, kumo, pracu moju widdała, to ja takoho doktoria sprowadżu, 
że ty nohu wstawyt". Tak też zrobił: pojechał do Wiednia i przywioz 
doktora, co wstawił jej tę nogę, a gdy już noga przyprawioną była, 
pyta się doktora: "Co się panu teraz za tę nogę należy?" A doktor 
na to: "Dziesięć czerwonych!" I zapłacił mu. 

. Procisue 

Czarownica gotowała w garnuszku nowym wodę z solą i z zielem 
i o północy ~yniosła tam, gdzie się trzy drogi schodzą, i rzuciła to na 
środek drogi, iż się garczek [stłukł], a to się rozlało; i zawróciła się, 
i poszła do domu. I rano namawiała sąsiadkę, żeby krowę swą 
wypuściła na paszę tamtędy, ale sąsiadka, zobaczywszy wylaną 
wodę z solą, wcale nie wypuszczała krowy z obory. A druga kobieta, 
jej przyjaciółka, poradziła jej, ażeby te czary uczynić niesżkodli
wymi: zaczerpnąć trzy razy wody z tego miejsca (z jarku), skąd 
woda idzie na koło młyńskie, i trzy 1·azy wylać na to samo miejsce, 
gdzie czarownica rozlała wodę z solą, i uderzyć tam garnkiem, 
aby się strzaskał. Czerepy od tego garnka, który czarownica rzuciła 
z solą i z wodą, zabrać trzeba do domu, nałożyć ognia, wrzucić 
w ogień i jak się rozpalą do czerwoności, wrzucić do wody w ten sam 
jarek, skąd byla konewką czerpana, i wtedy czary nie szkodzą. 

Byli gontari (ci co gonty pobijają) i nocowali we młynie, i mieli 
jeść na wieczerzę mleko, a ono nie było dobre. A gazdyni mówiła, że 
ono zawsze takie złe jest. A oni radzili jej, ażeby dostać per 1edneho 
żeliza od pługa; i nazajutrz gazda pożyczył to żelazo na wsi (dawszy 
2 kwaterki wódki za to właścicielowi), i przyniósł je do młyna, 
a ogień się już w piecu palił. To żelazo wrzuciła gazdyni do pieca, 
a potem poszła krowy doić. Jak krowę zdoiła i wróciła z mlekiem, 
Iniała takie kropidło ze słomy, tak pokropiła tym mlekiem trzy razy 
po wszystkich ścianach chałupy (tj. izby); jak pokropiła, mąż jej 
wyjął to rozpalone żelazo z pieca i położył na środku izby. Wtedy 
gazdyni mleko to ze skopców wylała na to gorące żelazo, tak że 
kipiło i bryzhalo na całą izbę. Powiedziano jej wprzody, że jak się 
to mleko będzie lać, to przyjdzie do chałupy ta czarownica, co to 
Uczynyła. Na to przyszła gazdyni (siostra męża jej córki) i śmieli 
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się wszyscy, że to ona jest ową; a ona chciała niby to kupić zboże . 

A te gontarze powiedzieli, że jak ona będzie lać to mleko, to tej 
czarownicy będzie coś piekło koło serca i przyjdzie. I gdyby tylko 
choć trzaskę (trisku) uchopyla z tej chyży, to już jej szkodzić ten 
ogień nie będzie. 

Bóbrka 

Maty b~ła czarownycia, a divka (córka) ni. I una (matka) tótu 
divku widdała za muż. U m 1ateri umasty, mołoka, masła, syra doś, 
tilko szo ne może tomu rady daty, a divka ny maje nycz, diwka 
żad 1yt (pożąda, łaknie wszystkiego). A toj gazda, ji muż, bje tótu 
divku i mowyt: "Ja tak robiu jak twoja maty, a ja tak żadżu wsioho 
jak i ty, a twoja maje wsioho doś". Tak tóta divka pryjszła zawo
diaczy do neji, do materi. A matka mowyt: "Szo ty zawodysz ?" 
A una: "Bo (m)nia gazda bje wse". - "Ta pro szczo-s cie bije?" -
"Bo u was je wsioho doś, syra, masła, chliba, mołoka, a my żadym1 o". 

Matka diwci mowyt: "Zrob-że ty ze swoho mołok 1 a pleskanku syra, 
a ja zrobl'u zo swoho; i wynesemo w rik1u, w uodu tot syr". I jak 
włożyły w riku, tak do toji matky syra hrobastwo sie zlizło, de 
jakie biiło paskudne, żaby, jaszczyrki, hady, piskozobli1 - i każ
domu sie jiszcze ne dystało toho syra. A do toji divky syra ino 
prisz 1ou jiden pstrug, najlipsza ryba (bo to pany i księdzy jedzą) 
i raz toho se syra uchopyv, a reszta, wszytok syr, był cilyj. Tak 
maty do toji divky powidat: "Dywy-że sie, diwojko moja, że tak 
duszu moju na tamtym świti w pekli ditky rozchopl'at". A tota 
diwka: "Mamo, choć bym n'ykoly ne jiła, janechoczu jisty takoho 
waszoho syra". 

Leezczow a te 

Są wróże i wróżki, dobrzy i źli, lekarze. Czarowniki i czarownice 
zawsze złe. 

Lesza:owate 

Czarownica zbawioną być nie może. Jedna czarownica, stara 
bardzo, dobrze się miała, bo wszystkie pożytki cudze umiała zagar· 
niać do siebie. Miała ona jednak córkę, która nie znała się na czarach. 

1 Piskozoble (piskorze), śliź (ryba). Ale lud tych ryb nie jada, uważają~ je 
jakoby [za] pochodzące od gadzin. Jeden gospodarz jadał jednak slizia, ale mu 
łeb ~dcinał, m6wiąc, że łeb ten z gadu pochodzi. Nazywał też gadziną i wszelki dr6b. 
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Jeden młodzieniec ożenił się z tą córką w nadziei, że kiedyś odzie
dziczy ona majątek matki. Ale tymczasem nie bardzo się obojgu 
młodym dobrze działo. Więc mąż -w-yrzucał żonie, że nie umie tak 
łatwo jak jej matka zapracować na chleb . Córka więc poszła do 
matki z prośbą, żeby ją nauczyła tych czarów. Ale matka tego nie 
chciała, i mówi do córki: "Zaraz ci powiem i pokażę, dlaczego tego 
nie chcę; zrób tylko serek i wróć się do mnie jutro". Córka zrobiła 
serek i przyniosła go do matki nazajutrz, a i matka także już zrobiła 
swój serek. Wtedy matka, wziąwszy oba serki, kazała córce iść ze 
sobą ponad rzekę. Tu kazała matka córce, aby swój serek rzuciła na 
wodę. Córka rzuciła swój serek i ten zaczął spokojnie z wodą płynąć. 
Matka rzuciła swój na wodę, lecz w tej chwili różne gady, węże, 
żaby rzuciły się na ten serek i w drobne kawałki go poszarpały. 
Wtedy matka mówi do córki: "Widzisz, tak jak ten mój serek gady, 
tak w przyszłym życiu będą moją duszę szarpały złe duchy, gdy 
tymczasem ty będziesz zbawioną, bo jesteś czystą; nie żądaj zatem, 
abym ci mojej udzieliła nauki i potęgi teraz, ho potem to i z twoją 
duszą to samo co i z moją by się stało". 

Guślarka 
Wzd6w 

Czarownica m:oże być dobrą i choć zepsuje, to i naprawi mleko, 
ale guślarka, jak raz zepsuje, to już nie potrafi mleka naprawić. 
Była taka czarownica czy guślarka, to jak umarła i przynieśli 

jej ciało do kościoła, to taka powstała burza, że czubki drz ew aż 
dostawały do okien kościołowi. A grabarz, co jej grób wybierał, to 
mu się zdało, że już mu się życie skończy, taka była tucza. A gdy 
ją pogrzebali, wszystko ucichło. 

Płanetnik. Chmarnik 
Leszczowa te 

Płanetniki są to nie wróże, ale jacyś ludzie, którzy chmurami 
narabiają, potrafią odwracać chmury, pioruny, grady, klęski lub 
je naprowadzać. Czasem się dwóch spotka i jeden woła na drugiego: 
"Granicami! Granicami!" Jak jest duża zawierzucha gwałtownej 

4 
- Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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nawałnicy i grzmotu, wołał płanetnik z niebiosów do płanetnyka na 
ziemi: "Bój się Boga, puść mię, ho już nie wytrzymam!" A ten mu 
odpowiadał: "No już, pamiętaj: granicami, żebyś mi żadnej szkody 
nie zrobił". To nie bajka tylko prawda! 

Leszczowa te 

Płanetniki rodzą się na ziemi między ludźmi, ale nie wiadomo, 
którzy nimi są. Objeżdżają oni w pewnych chwilach na łopacie 

czy kociubie strefy napowietrzne na granicach i rządzą chmurami. 
Mogą być dobrzy i źli, tj. naprowadzić na pola czyjeś w czasie po
suchy zbawienną deszczową chmurę, a mogą, gdy źli, zbić gradem 
czyjeś plony. 

Szczandriwka 

W niektórych wsiach są chmarnicy, tj. znachorowie zażegnywa· 
jący chmury i za to pobierający nawet pensje z gminy. Ci, zoba
czywszy chmury nad siołem, wychodzą z laseczką (którą zabił 

żabę i gada v. węża, prowadzących z sobą wojnę) i machając tą 
laseczką z natężoną siłą na wszystkie strony, odgania [chmarnik] 
gradowe chmury na dalsze sioła, a mianowicie na te, które mu 
rocznego haraczu w ziarnie nie płacą. 

Bywają1 jednak mądrzy ludzie, którzy mają od Boga moc nadaną 
sobie do odpędzania chmur, do odganiania burz na lasy i góry, na 
wertepy i przepaście. Ludzi takich szanują bardzo Górale, a i sioło 
to szczęśliwe, w którym taki "chmarnik" osiędzie. 

"Za mojej pamięci- mówił Danyło2 - chmarnik z Tarnawy 
(nazwiskiem) Pirog, stary, słynął na całą Werchowynę i z daleka, 
z Węgier nawet, szli ludzie do niego, niosąc dary bogate, a on za to 
brał ich dobytek w opiekę. Był to człowiek bogobojny i szanowany 

1 Adnaw (Wanda [?]) op. cit. "Wędrowiec" 1882 [nr 8 (999). Fragmen-;-;;. 
tykułu.] 

2 (Danyło był to wataha, który całe lato przepędzał w górach,· przewodnicząc 
juhasom i wyrabiając bryndzę.) Komarnik (jego), czyli chatka z okrąglaków 
dranica mi kryta, był przedzielony na dwie połowy; w pierwszej na środku znajdo
wało się ognisko, a nad nim kocioł zawieszony, w którym )przewarzał( [w rkp . 
O. Kolberga: . "przewracał"] watażka żętycę, służącą za pożywienie juhasom: 
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od wszystkich. Przed każdą burzą wychodził on na jakąś wyższą 
górę, zwracał się ku stronie, skąd burza nadchodziła, a modląc się, 
krzycząc z całej siły, szamotał się i walczył przeciw )mocom(1 nie
czystym. Najczęściej zażegnał burzę i odgonił złego ducha, który 
ją prowadził. 

Jeżeli zaś grad zniszczył zboże, to już pewnie śród gromady jakaś 
nieczysta dusza znajdować się musiała. 

Częstokroć pada na kogoś zupełnie niewinnego podejrzenie zbrod
ni; gromada jednak wierzy, że klęskę sprowadził, i mści się. Parnię
tam, przed laty, byłem świadkiem podobnego zdarzenia. 

W pięknym dniu wrześniowym od rana słońce dopiekało i rzucało 
7.łote promienie na szczyty połonin, tracących już swoją barwę zielo
ną, i n a niwy dojrzałego zboża; stawy zieleniały na łąkach, woń 
miodowa rozchodziła się w powietrzu, nici pajęczyny snuły się 
po drzewach, przypominając babskie lato. Na dworskim łanie cała 
gromada zbierała owies, dworskie zaprzęgi uwijały się wesoło, 
a śpiew robotników rozlegał się daleko i nic nie zapowiadało jakiejś 
katastrofy. Nagle około południa powstał wicher gwałtowny i na
pędził chmury od zachodu, tak że wkrótce góry i lasy znikły pod 
czarnym ich całunem; błyskawice i gromy następowały szybko 
po sobie, a w końcu grad sypnął i ulewa zakończyła burzę. Wicher 
da1ej chmury pogonił, niebo się rozjaśniło, wyjrzały szczyty połonin 
z mgły gęstej, która na lasach osiadła, San huczał wezbrany, a słońce 
oświetliło zniszczone łany, zalane łąki i snopy wiatrem poroznoszone. 
Stało się to po południu, a nad wieczorem wieś cała opowiadała 
s~hie przyczynę tego dopustu hożego. Rzucono straszne podejrze
nie dzieciobójstwa, niczym zresztą nie uzasadnione, na kobietę 
młodą i bogatą. "J akżeżhy tucza - mówiono powszechnie - zboże 
zniszczyć mogła, gdyby między nami duszy nieczystej nie było; 
c~marnika mamy, on nas broni i obroniłby z pewnością, gdyby 
ll1e występek Hańdzi". Rzecz cała oparła się o sąd, Hańdzia do---~ j~dnym rogu izdebki mieściła się ława szeroka, kożuchem wysłana, w drugim 
k ącJ~ stały naczynia do wyrabiania serów (z bryndzy). Izba druga okolona pół
. anu, na których schły sery, służyła za śpiżarnię. Okien tu nie ma, przez drzwi 
1 

otwór w dachu światło wpada. [Fragment artykułu, do przypisu przeniesiony 
pr:ez O. Kolberga.] 

[W rkp. Kolberga: "siłom".] 
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wiodła swojej niewinności, ale gromada pozostała przy swojej wierze 
nadal. 

Dawno to już, dawno bardzo być musiało - prawił stary Da
nyło- bo to starzy rozpowiadają ludzie, a i oni od ojców słyszeli, 
jak w naszej wsi był chmarnik rozumny, który miał od Boga ·moc 
odwracania nieszczęść i tucz wszelkich. W moc jego nie tylko nasze 
sioło wierzyło, (bo) i za Bieszczadero znali go ludzie; pan dziedzic 
tylko nie wierzył, a nawet gdy się dowiedział, że mu ludzie płacą, 
pozazdrościł mu tego, przywołał chmarnika do siebie i zhańbił go 
i zbezcześcił. Chmarnik rozgniewany nie bronił odtąd pól pańskich. 
Wkrótce też nadeszła tucza i zniszczyła łany pańskie, podczas gdy 
we wsi tylko drobny deszcz padał. Pan, zdziwiony, zawezwał do 
siebie chmarnika i znowu zhańbił, że mu tuczę sprowadził. Wówczas 
chmarnik powiedział, że tuczy nie sprowadził, tylko nie bronił 
pańskiego mienia od złego. 

Jeżeli chcecie i pozwolicie., panie, mówił, to ja drugą tuczę od
wrócę od was, bo wkrótce łan drugi ma wam burza zniszczyć . 

Za dni kilka zahuczało strasznie w chmurach, niebo zaczerniło się 

nad pańskimi polami; pan, przestraszony, posłał znowu po chmar
nika i poszli razem naprzeciw chmury. Wtedy ten mądry człowiek 
tak uczynił1 panu, że zobaczył tego, który chmury prowadzi; 
i widział, jak z nim walczył chmarnik i jak go odpędził, a z nim 
burzę i grzmoty. Odtąd pan uwierzył i nie przeszkadzał już chmarni
kowi wypełniać bożą wolę. 

Leszczowa te 

Zabił jeden gadzinę (wąż zły) z żabą, którą ta trzymała w pysku, 
i powiada to drugiemu (co się widać znał na planetach). A ten mu 
zarzucił, że źle zrobił, mówiąc, że trzeba było wziąść pręta takiego, 
co w jednym roku wyrośnie (jednoroczną latorośl) i rozdzielić 

żabę od gadziny, a tym prętem mógłby zawsze rozpędzać chmury 
skutecznie od gradów i burzy. 

1 Rzucić urok na kogoś, przestraszyć kogoś lub przekonać, Góral wyraża jed• 
nym słowem: "uczynył". A. 
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Wróże. Wróżby i przepowiednie 
Bóbrka 

W każdej niemal wsi (a czasem j eden na kilka wsi) jest wroz 
(worożyl), którego czynnością główną jest wróżenie, czyli przepo
wiadanie przyszłości, a obok tego i leczenie, lubo rzadko kiedy prze
pisuje on na nie lekarstwa apteczne i zioła. 

Jakaś kobieta była w połogu; radzono się wróża o środek, aby 
lekkie miała rozwiązanie; on kazał kucę (chlew) rozwalić, bo ta:,:u złe 
w tym siedzi, co też i zrobiono, wszakże ulgi to chorej nie przyniosło1 • 
Innej chorej kazał on wykąpać się w źródle (kymicy). 

Przepowiada on przyszłość z dłoni prawej ręki, a przybrawszy 
minę poważną, wpatruje się i bada, mianowicie fałdy skóry, osobliwie 
przecięcie ich na krzyż w pobliżu wielkiego palca i przy małym 
~alcu, oraz paznokcie przygiętych palców. Przy zgięciu dłoni i ręki 
Jest litera przyszłego męża (u dziewcząt). Po zbadaniu palców idzie 
on do stolika, a raczej do deski położonej na jakim stołku, po której 
Puka i bębni palcami i niby jakieś głoski kreśli, nadstawiając ucha 
(niby zając), iż z góry jakiś głos słyszy. Po czym mówi o złej lub 
~obrej doli, o szczęściu lub nieszczęściu, sukcesji, pożarze, powodzi 
Itd., jaka kogo ma spotkać. Kart do gry atoli (jak to czynią kaba-
larki) m· . . . al e ma 1 me uzywa wc e. 
Wróż udaje przeświadczonego, że wiadomości swe cz~rpie on 

z natchnienia wyższej jakiejś siły, której oznaczyć nie umie, twier
dząc tylko, że działa z rozkazu bożego . 
. Za poradę wszelką, czy to zakładając jaki budynek, czy wybiera
jąc się w podróż, czy idąc na robotę, czy robiąc jaki interes, czy 
w razie słabości, klient daje mu zwykle szóstkę (10 centów); jest to 
poniekąd taksa i częstokroć wróż więcej nie przyjmie. 

'Yie on dobrze, co ludzie w ogóle i co szczegółowo o nim gadają 
(o ile ci ludzie należą do jego gminy lub rozmawiają w zakresie 
terytorium jego duchowej poniekąd podległego władzy). 

Wie on dobrze, gdzie się przechowują skradzione rzeczy i kto je 
ukradł, gdyż zna i przeszłość także. Nazwiska złodzieja jednak pra---; Owszem, chora umarła. Chciano wprawdzie chorej usłużyć akuszerką, obecną 
~ Wc~a.s we dworze, a której pomoc nie kosztowałaby jej ani centa, lecz gazda, 
i ar~zleJ ufający słowom wróża, nie przyjął tej pomocy, co wkrótce potem chora 

YCJem PrzyPłaciła. 
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wie nigdy nie wyjawi, twierdząc, że groziłoby mu to zemstą, jaką 
by z pewnością złodziej na nim wywarł, gdyby go wydał. Albo też 
powie lakonicznie, że rzecz i złodziej są w domu, gdzie ciągłe panują 
swary i kłótnie, lub około którego często wiatry chodzą itp. 

Jednej gazdyni skradziono płótno. Ażeby się dowiedzieć, kto je 
ukradł, poszła ona do wróża, który oświadczył, że wie o sprawcy, 
ale go nie wyda z obawy zemsty jego. Że wróż taki Ś'wiadomy jest 
i przeszłych rzeczy, dowód miała w tym, co wróż ów jej powiedział, 

że: "Gdyby nie jeden człowiek, to byście się byli z chyżą popalili". 
I tak było w istocie, gdyż na kilka miesięcy przedtem gazda spał raz 
na łóżku dobrze wysłanym i płachtą poobtykanym, a pod łóżkiem 
ktoś poskładał żarzących węgli (źle ugaszonych, dla kowala), od 
których się zaczęły tlić deski; lecz nim płomień mógł wybuclmąć, 
gazda miał czas to spostrzec i ugasić. 

Wróż taki ma funkcję w swojej władzy poddanych wsiach roz
pędzać chmary (chmury) gradowe. On się nad tym nieraz spracuje 
mocno. 

Każe on choremu różnych trzymać się jego przepisów, a zwykle 
przepisuje rzeczy proste, np. napić się wody z cukrem, jeść o późnej 
porze i w małej ilości itd. 

Jednej pani, cierpiącej często na migrenę, kazał bosymi nogami 
chodzić z rana po rosie. Pani ta, od dawna zamężna, była bezdzietną, 
łatwo mu ·więc było przepowiedzieć jej, że dzieci już mieć nie będ:i;ie, 
gdy przeciwnie, siostrze jej, matce dwojga małych dzieci, mógł po· 
wiedzieć, że ich więcej jeszcze porodzi. 

Znając dobrze miejscowość, wskazuje on uroczyście pacjentowi, 
że ma się udać w to a to miejsce (znane też i pacjentowi), np.: .,gd2.ie 
z góry między dwiema lipami sączy się źródło", tam przyjść przed 
wschodem słońca i przemyć oczy lub wrzód trzy razy tą wodą, a cho
ry na oczy lub wrzód niezawodnie będzie zdrów. Chłopi są niechlujni, 
więc zdarza się, że wrzód lub rana tak przemyta i obwiązana istotnie 
wkrótce pęknie lub się zabliźni. Czasem odsyła chorych do starego 
buku, w którego spróchniałym pniu zbiera się deszczowa woda; 
woda taka (jak w ogóle zbierająca się w dziuplach) uważana jest za 
świętą; zdarza się czasem, że i zabobonny ksiądz jaki idzie ją także 
święcić, jak każdą inną bieżącą, na Jordan. 
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Dziewczyna jedna osłabła i zemglała w drodze. Wróż jej powie
dział, że musiała ją spotkać jaka baba lub z góry na nią spojrzeć 
i ta ją prestrytyła oczami (urzekła). 

Są i worożbytki, kobiety. Te już lepiej niż mężczyźni znają się 
na ziołach. 

Są wróżowie specjaliści. W Bóbrce np. jest od roku wróż Passa
rykal, który utrzymuje, iż objął swe czynności po zgonie innego 
jakiegoś wróża z pobliskiej wsi i powiada, iż jest worożylem od chmary, 
tj. ma odpędzać chmury gradowe od gruntów kilkunastu wsi. Mimo 
to wdaje on się także i w przepowiednie, i w leczenie. 

Jak bydlę zachoruje, to wróż każe wyjąć po trzy słomki ze strze
chy (po trzy znad każdego okna) i stołu brzeg uskrobać, wziąć 
kawałek proskurki i tym bydlę każe kadzić (okadzać 3 razy naokoło); 
często on sam (wróż) to robi. 

Jak człowiek [jest] chory {na co bądź), to każe mu wróż klęknąć 
pod krzyżem w chałupie na stragarzu i chodząc naokoło niego, 
obkadza go po trzykroć (tymże samym co poprzednio lub ziołami 
etc.). 

Gdy rozpędzać ma chmury, bierze sierp albo kosę i idzie w ]as 
lub na granicę swej wsi i macha tym w powietrzu, i odmawia. pacierz 
swój. 

B6brka 

Wrożbytka puka w stół. 
Pewna dziewczyna zemglała, wróż powiada, że z gory ją kobieta 

prestretyła oczami {urzekła). 

Bóbrka 

W dziecku poznają przyszłego wróża2, ma on na głowie dwa 
wicherki, jak lud nazywa czubki, a zatem musi mieć dwa serca: 
jedno cdowieka, drugie upiora, dlatego i oczy ma zezowate: jedno 
proste człowieka, drugie krzywe upiora. Już w dzieciństwie zna 

1 [W innym zapisie (rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej) nazwisko to 
brzmi: Basareka, zob. s. 56.] 

2 [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 
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przyszłość. lecz mow1c mu nie wolno, dopóki do swoich lat nie 
przyjdzie. Tutejszy wróż Basareka pogorzał; opowiadał później 

ludziom, że na kilka tygodni przed pogorzelą ciągle mu się ogień 
przed oczyma pokazywał, wiedział więc, że gdzieś będzie ogień, 

lecz nie mógł wiedzieć, że u niego, ho mu tego wiedzieć nie było 
wolno. 

Czaszyn 

Wróż [jest] uważany za czarodziejskiego lekarza, którego moc 
pochodzić ma od złego ducha. Jest przesąd, że po śinierci staje się on 
upirzem. On tylko jeden za życia może widzieć czarownicę. 

Wróż odpędza chmury. Więc rano przed wschodem słońca idzie 
on nago do rzeki i wszedłszy do wody, macha i bije we wodę prętami 
wierzhowyini i gada jakieś formułki. Czasem jednak nie chce od
pędzić chmury, bo się boi zemsty sąsiedniego wroża, na którego by 
terytorium chmurę napędził. Wygania on także szczury i może je 
komu innemu napędzić. Leczy on także: powiada, że np. za piątą 
chałupą jest wzgórze, tam u spodu drzewo, pod drzewem kość; 
kość tę przyłożyć do chorej części, a będzie zdrowie. 

Leszczowa te 

Gdy chłop zakładać Iniał chyżę nową, to poszedł do worożiUil, 

i ta mu kazała zbudować nad wodą (na tyle a tyle piędzi od wody). 

Wróż powiedział chorej, aby poszła, licząc od pańskiego gruntu. 
na dziewiąty grunt (to jest na grunt dziewiątego właściciela), a znaj
dzie tam zrodełko i wodą z niego niech się umyje, a będzie zdrową. 

Wróż zawsze przy budowaniu chaty obiera Iniejsce do budowy, 
bo on wie, które Iniejsce jest dobre, a które złe. 

Bóbrka 

Przy przysposabianiu mieJsca i placu na budynek, ogród itd., 
gdy się natrafi na mrowisko, powiadają: jeśli czarne mrówki - że 
dobry plac, jeśli zas czerwone - to zły plac. 

1 [kobieta, zaś] worożbyt (to] mężczyna 
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B6brka i Wzd6w 

Gdy wiatr świszcze po rosie, to będzie deszcz. 

Bóbrka 

Gdy bociany się pokażą, mówią: "Bude doszcz, ho hucany za
łetiły". 

Bóbrka 

Gdy pędraki (gąsienice chrabąszcza) mają dużo łapek, i oh'rosłych, 
to będzie urodzaj wielki kartofli. 

Bóbrka 

Jeżeli1 na św. Dymitra (7 listopada [n.s.], 26.X. s.s.) jest wiatr, 
świnie będą w tym roku drogie, jeżeli cichy dzień, będą tanie. 
Także uważają w tym dniu, czy świnie naciągają pod siebie słomę, 
[jeżeli tak], to będą drogie. 

Gdy otawa na jesieni dobra, na żyto będzie urodzaj. 
Jak późną jesienią podpińki (grzyby) się obrodzą obficie, na żyto 

będzie wielki urodzaj. 
Gdy l. grudnia gruda jest wielka, będzie urodzaj na kartof)e. 

Bóbrka 

Jeżeli pierwszy śnieg2 spadnie w mastny dzień, będzie rok dobry 
na nabiał. 

Jeżeli w wilię B[ożego] N[arodzenia] na drzewach jest szadz3, 

będzie dużo mleka i miodu. 
Gdy na wiosnę śnieg zupełnie zginie na polach, a długo jeszcze 

pozostanie ubity na drogach, znaczy to urodzaj na jęczmień. 

Wzdów 

Na parę tygodni przed żniwami liście na wierzbie sczerniały, 

inne miały czarne plamy, znaczyło to, że śnieć będzie w zbożu; 
i tak się też pokazało. 

1 [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej. Datę słowo "grzyby" dopisał 
O. Kolberg.] 

• [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 
• [szadz- szadź, szron] 
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Sanockie 

Jeżeli kobieta długo tai swój tan brzemienny, dziecko bardzo 
późno zacznie mówić. 

Bóbrka 

Gdy mleko i śmietanka przy gotowaniu wypłynie na blachę, to 
wtedy krowy, od których one pochodzą, przestaną dawać mleko. 

B6hrka 

Jak pędzą lochę do wieprza, uważają, iż jeżeli spotkają na drodze 
(pierwszego) chłopa, to locha będzie miała przeważnie wieprzków, 
a gdy kobietę, to będzie miała przeważnie świnki, a gdy razem dwoj e~ 

chłopa i babę, to w równej liczbie wieprzków i świnki. 

Tak samo jak na Pokuciu - mówią, zapytani o bydlę lub co'
kol wiek: "Czyje to?" 

W7.d6w 

Gdy w czasie prania bielizny pogoda, to znak, że praczki są ko
chane przez chłopców, a gdy słota, przeciwnie. "Przecie mnie 
chłopcy kochają, bo mam pógodę na bieliznę, a ciebie ni , h 
masz deszcz". 

Przesądy ogólne, dotyczące losów człowieka 
Bóbrka 

Mastny dzień1 uważają za szczęśliwy, postny za feralny, dlat go 
też, gdy mają coś ważniejszego przedsiębrać w gospodarstwie, uwa
żają, aby to uczynić w dzień mastny, a mianowicie we wtorek 
i czwartek, np. gdy pierwszy raz na wiosnę bydło w pole wypędzają, 
pierwszy raz z pługiem na pole wyjeżdżają. Cielę odsadzają od krowy 
także w mastny dzień, żeby się zdrowo chowało, a krowa dużo mleka 
dawała. Również w taki tylko dzień cielną krowę przestają doić, 
aby dużo mleka dawała po ocieleniu. 

1 [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 
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Bóbrka 

Jak kto spotka księdza, to nie będzie szczęścia; więc dla odwróce
nia złego wyrzucają szczyptę siana lub słomy z wózka za księdzem. 
Idący pieszo rzuci gliną lub kamykiem. 

Bóbrka 

Jak kto spotka Żyda, to będzie miał szczęsCie; toż gdy spotka 
liszkę, a nieszczęście, gdy spotka zająca. 

B6hrka 

Przez okno i próg podawać jadło i picie- źle. 

Lać trzeba napój ku sobie, a nie od siebie, ho nie będą pić. [Poda
ny ?] przez rękę - nie pójdzie na pożytek. 

Bóbrka 

W czasie budowania kolei zabito jakiegoś człowieka. Gdy się 

toczyło śledztwo, rzucono podejrzenie o mord na pewnego chłopa, 
lecz świadków nie było i miał o tym wiedzieć tylko jeden włościanin 
zwany Gągolewski1 • Gągolewski się wyparł tego i krzy-..voprzysiągł, 
i wziął, jak powiadano, za to 10 reńskich, że fałszywie świadczył. 
Zaraz jak wrócił do domu, zachorował na gardło, które się ścisnęło, 
i umarł. Z rodziny też jego 6 osób wkrótce umarło, ho w niespełna 
rok, a pozostali wyprowadzili się. Chyża ta od tego czasu (to jest 
od kilkunastu lat) stoi pustką, ho nikt w niej zamieszkać nie chce. 
Sukcesorowie zamierzają ją rozebrać i na inne przenieść miejsce, 
wskazane im przez wróża, którego rady w tym przypadku zawsze 
szukają i takowej słuchają. 

Leszczowate 

W Leszczowatern mieszka chłop, którego pradziad miał takie 
zdarzenie. Jeden z konfederatów, jadąc konno na wojnę, wpadł raz 
do chaty jego i rzuciwszy trzos z dukatami, prosząc, aby go zacho
wano aż do jego powrotu (po czym wynagrodzi chłopa sowicie 
częścią tych pieniędzy), popędził dalej w świat. Po jego oddaleniu 
się gospodarz zakopał pieniądze [w] izbie jednej czy komorze, gdzie 
kapustę składali. Konfederat się nie zgłosił. Wnuk gospodarza, na 

1 [Nazwisko poprawiane z ,.Gąsiorowski".] 
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którego przeszła tajemnica i tradycyja tych pieniędzy, ułakomił 
się na nie i chciał je odkopać. Poprzednio jednak poszedł do wróża, 
wyznał mu to i radził go się, co ma czynić. Wróż mu przepowiedział 
nieszczęście, jeśli odkopie. Mimo to wykopał on pieniądze, a w ty
dzień potem utracił dziecko, które mu umarło. Więc [te pieniądze] 
znów zakopał. A żona, dowiedziawszy się o tym, rozkopała te pie
niądze, lecz w parę dni potem umarła. Chłop je zakopał na nowo 
i odtąd nigdy ich nie odkopywać postanowił. Zatem dotąd są one 
tam pod ziemią. Do komory tej nikt wejść się nie ośmieli wieczorem 
ani w nocy (a lękliwi i w dzień), bo wierzą, że tam jest diabeł, któren 
na pieniądzach siedzi. 

Podobno ksiądz z dijakiem chcą tę chałupę poświęcić, a chłop 

boi się dać ją święcić. 

Leszczowate 

Gdy ksiądz się obróci przy mszy do ludu z błogosławieństwem, 
wierzą, że wówczas strząsa z siebie grzechy. 

Lutowiska 

Ażeby męża lub kochanka, którzy już zobojętnieli dla żony 
i kochanki, na nowo do siebie przyciągnąć, ·winny one wierzchołek 
od głowy cukru zawinięty w szmatkę nosić pod pachą i chodzić 
dużo z tym, i zapocić się, aż dopóki nie przejdzie potem tej osoby. 
Potem tak spotniałym cukrem osłodzić mu kawę i herbatę, a nawróci 
on się do nich. 

W tymże samym celu winny one (gdy on odejdzie) wszystko 
naczynie, na nakrytym stole po jedzeniu stojące, zgarnąć i obrócić 
z obrusem ku sobie. 

Wzdów 

Jedna kobieta miała córkę, która miała wstręt do małżeństwa 
i odmaWiała swej ręki konkurentom. Ale matka chciała ją koniecznie 
wydać, więc namawiała ją, by pojęła parobka, który wiernie im od 
lat wielu służył, skutkiem czego gospodarstwo i dobytek mnożyły się, 
a obawiała się, że to zmarnieje, jak córka samą pozostanie. Dała się 
wreszcie córka nakłonić i poszła za tego parobka. Po ślubie pokochała 
go, ale ' za to mąż dla niej zobojętniał, wreszcie wypędził, więc uciekła 
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do sąsiady do drugiej wsi. Tu, by męża jednak sprowadzić, użyła 
wedle porady następnego sposobu: Babkę żebraczkę w sobotę 
wieczór posłała do męża; ta wystawiła mu swą biedę i skarżąc się, 
lamentowała, a gdy on poszedł do komory po jałmużnę dla niej, 
ona tymczasem porwała jego brudną koszulę, którą on cały tydzień 
nosił i, oblekłszy czystą, rzucił za skrzynkę. 

Koszulę tę przyniosła do żony, a ta, wymoczywszy ją i wypraw
szy w wodzie, gdzie mnóstwo ziół dodano, wsadziła ją między dwa 
kamienie, a wkrótce przybiegł on do niej (bo musiał) zdysza~y i bez 
czapki, bo go coś od wieczerzy porwało. 

Leszczowale 

Jakaś dziewczyna narzucała się parobkowi do tego stopnia, że t en, 
aby jej się pozbyć, sobie śmierć zadać postanowił. Ktoś mu powie
dział, ażeby złapawszy jaszczurkę, wyjął z niej ikrę (wnętrzności) 

i zjadł takowe, a zaraz padnie struty. Parobek to uczynił, śmierci 

jednak nie sprowadził, ale dłngą chorobę. Zdawało mu się, że usta
wicznie chodzą i krążą po nim i w nim jaszczurki, po całym ciele, 
w żyłach, we krwi itd. 

Leszczowa te 

Ziele, drobny liść jak rozmaryn, lipkie, lepi się - na miłość. 

B6brka albo Lutowiska 

Szynkarze i Żydzi arendarze, chcąc przyciągnąć kogoś do picia 
wódki, dają mu taką wódkę, w której moczyli grdykę (gargawkę) 
od gęsi luh kaczki, luh przez które wódkę tę przeciągnęli, lali, czyli 
przepuścili. Wierzą, że raz jej się napiwszy, bohacz da się nakłonić 
do równie częstego nawiedzania karczmy, jak gęś luh kaczka szukają 
wody. 

[Sanockie] 

Jeżeli udzielając komuś nasienia do siewu, nie chcą, aby się mu 
udało, przewracają naczynie, w którym mierzyli zboże, do góry dnem 
(po jego odejściu). Ziemia po przyjęciu takiego nasienia siedem lat 
płacze z bólu, gdyż Bóg ją przeznaczył do rodzenia, a z powodu 
owego przewrócenia 7 lat rodzić nie może. 
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Gdy gospodarz ([gospo]dyni), siejąc jakie zboże, przez nieuwagę 
nie dosieje jakiego kawałka gruntu, to w przeciągu tego roku ktoś 
z rodziny umrze. (W Kujawach: dziewka się skurwi). 

B6brka 

Aby złodzieja dobytku odkryć lub ukarać, dają świeczkę do 
cerkwi na tę intencję, aby ten złodziej w ciągu roku umarł lub mógł 
być schwytany. 

Bóbrka 

Brony kraść nie wolno1 (jak się wyrażają), bo złodziej co najmniej 
poniósłby jaką szkodę; gdyby zaś kto ukradł bronę przewróconą 
zębami do góry, do pół roku musiałby umrzeć, tj. tak samo położyć 
się zębami do góry; toteż nie ma przykładu, żeby kto kiedy ukradł 
bronę. 

Nie wolno2 także kraść pierza, bo złodziej nie mógłby skonać. 

Bóbrka 

Ziele [złodziej ski e]. Trzeba wypatrzyć drzewo, w dziupli którego 
sroka swe gniazdo i jaja złożyła. Wtedy wziąć trzeba patyk drzewa 
i niby klinem dziurę tę zabić. Wtedy sroka, przyleciawszy i zoba
czywszy, że dziura zabita, odleci i szuka ziółka, z którym, gdy 
go znajdzie, przylatuje i nim klin ten wybija, tj. za którego do
tknięciem klin sam odpadnie. Gdy to się stanie, sroka rzuca ziółko 
na ziemię. Wtedy trzeba, czatując ukryty pod drzewem, wyskoczyć 
i ziele to pochwycić, uprzedzając w tym "jakiegoś czegoś" czy diabła, 

który również ziółko to pochwycić chce. Zielem tym można za 
dotknięciem wszystkie otworzyć zamki. 

Bóbrka 

Wierzą2, że dusza nieboszczyka przez rok nie opuszcza swej chaty 
po rozstaniu się z ciałem, dlatego strzegą bardzo, aby gorącej wody 
na ziemię nie rozlać i wypadkiem duszy nie oparzyć. Z tej samej 
racji nie myją przez cały rok ścian drewnianych, zwykle okopconych 

1 [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 
2 [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 
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w kurnych chatach, a nie wyrzuconych gliną. Sadze, które zwykle 
z pułapu omiatają na święta wielkanocne, chowają w garnku na 
strychu, po roku dopiero wyrzucają, najczęściej do wody. Przez 
cały taki rok pomiotła zanim wyrzucą, roztrzęsają w izbie; wszystko 
to czynią dlatego, aby duszy z czym nie wyrzucić. 

Wierzą, że dusze zmarłych dzieci wychodzą na tamtym świecie ze 
świecami na przyjęcie dusz zmarłych rodziców chrzestnych, starają 
się z tego powodu jak najwięcej dzieci do chrztu trzymać. 

Bóbrka 

Dopóki umarły w domu\ nie zamiatają izby, aż po wyprowa
-dzeniu ciała. Pod nieboszczyka ścielą w Bóbrce słomę żytnią, w osta
teczności inną, w górach zaś, w okolicy Lutowisk, biorą tylko siano 
końskie z młaków, to j est z mokrej łąki, czyli szuwar. Smiecie po 
wyprowadzeniu ciała palą, strzegąc starannie, aby bydło nie jadło 
1·esztek tego siana, bo zęby traci. Po spaleniu śmieci popiół rzucają 
do rzeki. 

Dopóki umarły nie pochowany, nie wożą gnoju we wsi, inaczej ta 
ziemia, którą uprawiają, przez siedm lat zamiast zboża wydawałaby 
chwasty. Nie każdy nieboszczyk ściąga taki nieurodzaj, lecz że 
nie można wiedzieć, który jest dobry, nie wożą zatem gnoju aż po 
pogrzebie. 

Stołów używają albo na nogach, albo też mają skrzynkę wysoką, 
nakrytą bJatem. Jeżeli znajduje się stół lub blat, na którym ksiądz 
składał oleje święte dla umierającego, szanują go jak relikwie i w cza
sie gradu wynoszą przed dom dla odwrócenia klęski. To samo robią , 
jeżeli w sąsiedztwie jest pożar, stół taki nie dopuści nigdy przystępu 
ognia. Nie wolno siadać na stole, na którym już kilka razy były 
składane oleje święte; gdyby się ktoś dopuścił takiej profanacji, 
stół zruca go na ziemię. 

Ra?< było zdarzenie, że dziecko, które matka posadziła na takim 
stole, wyrzucone zostało aż za drzwi izby. Także nie można bardzo 
gorącego jedzenia i chleba kłaść na takim stole, bo zostaje zrucone 
na ziemię; uważają, żeby wychłódło. 

1 [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej .] 
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B6brka 

Póki nie pochowają którego z rodziców, dzieci, tj. synowie, nie 
nakrywają wcale głowy, chociażby jechał jak najdalej. Córki przez 
cały rok w warkocz nie wplatają kolorowej wstążki (tylko czarne 
sukniatko) i nie śpiewają, i nie tańczą. 

Bóbdca 

Każdemu nieboszczykowi dają pieniądze do trumny , aby nie 
potrzebował niczego i nie straszył, aby, gdyby była napaść, żeby 
się mógł czym wykupić. 

Lutowieka 

Umarłego ciało nie trzeba w otwartej trumnie przez miasto prze
prowadzać, bo zaraz nastąpi burza i bić będą pioruny. 

Ciało wisielca trzeba pochować w lesie, bo inaczej będą niepo
wodzenia. 

Przesądy domowe i gospodarskie 
B6brka 

Gdy nowy dom (chyże) zbudują, to jak idą do chyży tej, puszczają 
naprzód koguta, a potem taczają chleb, i jeżeli od progu do stola 
poleci, to jest zły znak, a jak poleci do pieca, to dobry znak. Złym 
także jest znakiem, j eśli przewróci się chleb spodem do góry (na 
rube), dobrym zaś, jeżeli przewróci się wierzchem do góry (na lyce). 
Potem wpuszczają jeszcze kota, po czym dopiero wchodzą sami do 
chyży. Koguta tego nie zarzynają już wcale, ale żyje, dopóki sam nie 
zdechnie (ne zcz'ezne), a zdechnie wtenczas, gdy wielkie rodzinie 
całej grozi nieszczęście . 

Obierając plac na dom, uważają taki plac za nieszczęśliwy, na 
którym czerwone :rruówki się gnieżdżą, taki zaś za szczęśliwy, gdzie 
czarne są mrówki. 

Jak mają stawiać chyże, to miejsce (plac) to gazda zorze pługiem, 
potem zaciągnie 4 tramy na fundament, upiecze (specze chliba) 
chlib i przynosi stół, który stawia na placu prosto okna (przyszłego), 
na stole kładzie obrus, a na nim chleb, sól, gorzałka, ser, h uska, 
masło i wzywa jigomości (księdza) do poświęcenia. 
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Leszczowa te 

Gdy wchodzi właściciel po raz pierwszy do nowo zbudowanego 
przez siebie lub swoim kosztem domu i w ogóle mieszkania, to wtedy 
wpuszcza przed sobą czarnego kota, niby obiatę dla czarta, aby złe, 
które tam jest w domu, miało dla siebie pastwę. Nawet niektórzy, 
wchodząc do sieni lub pokoju, trzymają w takim razie czarnego tego 
kota i gdy otworzą drzwi, najprzód łeb jego i kadłub wsuwają i nie 
pozwalają przez kilka godzin kotowi wymknąć się drzwiami, lubo 
czyni on to czasem kominem. 

Bóbr b 

Przed robieniem masła wycierają maślnicę bylicą. 

[Sanockie] 

Jeżeli wchodząc do cudzej chałupy ([postępują tak?] baby), 
zastaje się gospodynię robiącą masło, pozdrawia się ją w ten sposób: 
"Daj Boże szczęście! Ja do chałupy, masło do kupy!" 

A widząc piorącą gospodynię: "Daj Boże biły!"- by było białe. 

Bóbrl"' 

Jak mleko swoje zmieszać z drugim mlekiem od sąsiadki, to się 
zepsuje. 

Bóbrita 

Gdy na chleb rozczyniają ciasto, to na dzieży kładą czapkę męską 
i nóż wbijają w boczną obręcz (rozczyn nie wybiegnie). 

B6brka 

Przy pieczeniu chleba [gospodyni] (gdy go wsadzi do pieca) pod
skoczy i łopatę do góry podrzuci, aby chleb urósł tak wysoko, jak 
ona machnęła łopatą. 

Czaszyn 

W sobotę wieczór i w wiliję każdego święta wieczorem nie przędą, 
bo uważają to za ciężką robotę. Lekką zaś robotą wolno się zajmować, 
np. darciem pierza, skrobaniem kartofli (gdyż tego znów w niedzielę 
robić się nie godzi). 

5 - Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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[Sanockie] 

W piątek żadna kobieta się nie czesze, bo grzech. Po śmierci bowiem 
głowa nie zamieniłaby się w proch. 

B6brl<la 

W piątek nie wożą gnoju (jak w Kujawach w sobotę). A w polskie 
święto nie wolno Rusinom prać, gnoju wozić i do lasu po drzewo 
jechać. 

B6brka 

Bielizny w piątek nie wolno wydżymać, czyli zolić (lubo prać ją 
można). 

B6brka 

W sam dzień Bożego Narodzenia, jako i w poprzedzający je dzień 
Wwiedenia M.B. (21 listopada st. st.), nie lubią, gdy pierwszą do 
chaty wchodzącą osobą jest kobieta, bo wtedy nie będzie im się 
wiodło w gospodarstwie przez rok cały. Kobietę ową nazywają 
dirawy polaznyk (dziurawy włóczęga), jakoby osobę robiącą niby 
dziurę w ich nadziejach. 

B6brka 

W Swięta1 Boż[ego] Nar[odzenia) zamiatają chałupę dopiero trze
ciego dnia; z resztek siana i słomy, które wymiatają, robią powró
!ełka i okręcają nimi drzewka, żeby rodziły. 

Siano spod obrusa chowają i nasadzają na nim drób. 

B6brka 

Od Wielkiejnocy2 do Wniebowstąpienia nie wolno zwarzać bie
lizny, chyba że gazdynia w Wielki Czwartek do południa wyzwarzała 
(po południu już grzech), w takim razie wolno jej w każdym czasie 
zwarzać. 

Także nie wolno w tym samym okresie dwom kobietom na potoku 
na jednym stołku . w zwykły sposób prać do bielenia płótna, to jest 

~ [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 
1 [Rkp. prawdopodobnie Pełagii Blizińskiej.) 
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po kolei pralnikiem uderzać, lecz muszą razem (łup-cup, łup-cup); 
w przeciwnym razie ściągnęłyby na swoją wieś grady. 

B6brka 

W wielki post1 większa liczba kobiet nie nosi korali ani kolorowych 
paciorek tylko białe, na znak żałoby. 

[Głęboka] 

Stało się to2 przed dawnymi laty, we wsi Głębokiej, w obwodzie 
jasielskim. Pewien chłop .chciał sobie podjeść przed nabożeństwem, 
a był to dzień święty Bożego Ciała; bierze więc chleb, który według 
lllwyczaju naszego ludu leży zawsze na stole nakrytym, i zaczyna 
krajać; zaledwo odkroił, postrzega, że tak część odkrojona, jak i cały 
chleb lilamieniły się w kamień. Chleb ten przechowują dotąd potom
kowie tego chłopa jako pamiątkę religijną i przepis dotykalny, 
aby dzień święty święcić. 

B6brka 

Kobieta po słabości8 przed wywodem nie może wyjść na pole do 
roboty ani wejść do cudzej chałupy, bo przez czyj grunt przechodzi, 
tam już nie ma urodzaju . 

. W czasie połogu starają się, aby jak najmniej ludzie wiedzieli 
o chorej, bo im więcej ludzi o tym wie, tym chora ma cierpienia 
większe. 

Ten sam sekret zachowują przy zwierzętach, pilnie potem strze
gąc, aby ktoś obcy do stajni nie wszedł, bo patrząc, tak na krowę 
jak na cielę, zadaje urok. Jeżeli nie mogą zapobiec wchodzeniu lu
dzi do stajni, okadzają krowę zielem ze święconych wianków albo 
święconym na Zielone Swiątki i czosnkiem smarują pomiędzy rogami 
dla odpędzenia uroku; czosnek ten musi być z wilii Bożego Narodzenia. 
Kładą go w czasie wieczerzy pod obrus, pomiędzy siano; drugiego 
albo trzeciego dnia nawet, gdy sprzątają siano ze stołu, czosnek cho-

1 [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 
1 [S. Goszczyński] Dziennik podróży do Tatr6w przez Autora ,.Sobótki". [Pe

tereburg 1853 s. 30.] 
• [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 
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wają i używają go później przeciw urokom. Pod obrus również sypią 
ryń1 z garstką zboża, to również chowają i sieją na wiosnę ze zbożem. 

Bóbrka 

Niektórzy2 po zachodzie słońca nie sprzedadzą mleka, boby kro
wy mleko straciły. 

B6brka 

Gdy rozsadę sieje sobie kobieta na kapustę, to wtedy jaja nie 
sprzeda ani chałupy nie zamiecie. 

Nie sprzedadzą także mleka po zachodzie słońca. 

Bóbrka 

W święta uroczyste3, jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, nie poży
czają próżnego naczynia, zwykle kładą kawałek chleba albo wsypią 
garstkę mąki, to samo zachowują przy oddawaniu. 

Uważają, żeby rzecz pożyc:~;oną, cllociażby najdawniej, oddać na 
wilię Bożego Narodzenia. Właściciel byłby niekontent, gdyby mu 
coś z jego własności w tym dniu brakowało; uważałby to jako prog
nostyk, że przez cały rok brak u niego czegoś będzie. 

W dzień pierwszego siewu, chociażby nawet rozsady, nie zamiatają 
izby, nie pożyczą nic z domu i ognia nie ·udzielą. 

Ognia nie udzielą w dzień Wniebowstąpienia. I w ogóle [np. w] 
Solinie w każde święto (szczególniej na Juria) niechętnie dadzą ani 
ognia, węgla, soli itd., gdy się po to przyjdzie z czerepem; ale dadzą 
zapałkę lub pozwolą zapalić fajkę, lubo i z tego nie bardzo są zado
woleni, gdy kto tego zażąda4. 

W dniu, gdy przybędzie cielę lub wreszcie co bądź z inwentarza, 
nie pożyczą nic z chałupy, ognia nie udzielą, nawet jałmużny ubo
giemu nie dadzą, boby cielę zawsze głodne było i zawsze by ryczało. 

Niekontenci są, jeżeli kobieta brzemienna o co prosi, bo jeżeli 

nie mogą zadośćuczynić jej prośbie, myszy ubranie gryzą. Chyba że 
na prośbę (jeżeli umna) odpowie ona: "Moje chusty w waszej są 

l ryń- piasek nadrzeczny 
2 [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 
a [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej, z dopiskiem O. Kolberga.] 
1 tOd słów: "1 w ogóle" dopisek O. Kolberga.] 



69 

skrzyni", żeby myszy już do tego nie miały prawa. Ale ta, jeżeli 
chce szkodzić, to się obróci do swojej koszuli i gryzie u niej np. ra
miona, rękaw, pazuchę, po czym myszy muszą tamtej chusty zjeść1 • 

Bóbrka 

Nie pożyczają2 soli w poniedziałek, środę, a szczególniej w piątek, 
zwłaszcza jeżeli kto chowa owce; jeżeli mniej zabobonna gospo
dyni pożyczy, stawia wprzód naczynie z solą na piecu i stamtąd do
piero wziąwszy udziela, bo inaczej bydło by kulało. 

Kwasku na rozczyn chleba po zachodzie słońca nie pożyczy, bo 
chleb z pozostałego w domu nie udałby · się. 

W Wielki Foniedziałek i Piątek, w dzień Wniebowstąpienia, na 
Spasa, we wszystkie dnie Matki Boskiej, jak również gdy pierwszy raz 
na wiosnę bydło w pole idzie, nie pożyczają ognia; zapałkę dadzą, 
byle nie węgli, boby krowom na wymiona szkodziło; nie pożyczają 
także ognia, gdy sieją w polu, ażeby woły na karki nie chorowały. 

B6brka 

Gdy targują konia, bydlę lub jakąkolwiek sztukę (inwentarz 
żywy), to sprzedający po nastąpionej zgodzie i wypiciu litkupu~ 
oddaje bydlę na powrozku (motuzok) kupującemu, ale nie podaje mu 
powrozka gołą ręką, lecz przez połę od sukmany (lub przez zapaskę, 
jeśli sprzedaje kobieta), i w taki sam sposób kupujący go odbiera. 
Odebrawszy pieniądzr, rzuca jeszcze sprzedający centa lub szóstkę 
na ziemię na szczęście dla kupującego, które tenże, dziękując mu, 
dla siebie podnosi. Trzeba jednak, aby pieniądz rzucony upadł 
orzołkiem lub portretem na wierzch, gdyż jeśli upadnie numerem 
na wierzch, to nie będzie się kupującemu wiodło. . 

Przesądy hodowlane 
B6brka 

Gdy pierwszy raz mają bydło lub konie wprowadzać do nowej 
stajni, to trzeba to rano zrobić, nie zaś wieczór, i dbać, ażeby były 
dobrze nakarmione. 

1 
[Dwa ostatnie zdania (od słów: "Chyba, że") dopisał O. Kolberg.] 

1 
[Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.J 
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B6brka 

Wypędzając1 pierwszy raz bydło wiosną na paszę, kładą pod próg 
obory łańcuch, siekierę, kamień ze zwarki i kłódkę zamkniętą, żeby 
ludzie mieli usta pozamykane i słowem nie urzekali, robaki zaś, 

muchy, zwier2'ęta- pyski, aby chudoby nie kąsały. Oprócz tego 
pastuch bierze jaja przy sobie, żeby bydło gładkie było. Watah to 
samo robi, wypędzając pierwszy raz owce, przeciąga tylko jeszcze 
w bramie łańcuch, przez który owce przechodzą; wszystko to czynią 
dla zapobieżenia urokom. Każdy watah zna tajemnice uroków. 

Po zjedzeniu wieczerzy2 na wilją pastuch co prędzej zbiera łyżki, 
którymi jedzono, związuje powrósłem z siana, które jest na stole, 
przy którym jedzono, i kładzie je w siano pod obruskiem, ażeby 
w lecie bydło mu się nie rozbiegało. 

Siadając do wieczerzy w wilją, kładą pod obrusek czosnek i ryń; 
czosnkiem tym w razie bólu gardła smarują gardło, a ryń chowają 
i zasiewają razem ze zbożem, żeby zboże takie było jak ryń. 

Szczandriwka 

Krowę, gdy po ocieleniu ma wyjść na pastwisko, okadzają święco
nym zielem. 

B6brlo:a 

Cielę pierwsze3 zwykle sprzedają na rzeź, ho gdyby chowając je, 
zdechło, już wszystkie cielęta po tej krowie nie chowałyby się. 

B6brka 

Dobrze jest, aby przy bydle na stajni była i koza także, ho wtenczas 
czarownica nie ma mocy odebrać krowie mleka. 

Saoaandriwlo:a 

Nie wydają watahy w dnie postne, tj. poniedziałek, środę i piątek, 
ze swego szałasu mleka ani sera, ani nabiału w ogóle. Właściciele 
bydła obserwują ściśle post, boby im się bydło nie darzyło. 

1 [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 
• [Rkp. nieznanego autora.] 
• [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 
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Bóbtka 

Chcąc żeby kury1 wcześnie i dużo niosły jaj, trzeba w wilją Bo
żego Narodzenia, zanim zasiądą do wieczerzy, z każdej potrawy 
troszkę ująć i dać kurom; najskuteczniejszym zaś na to środkiem jest 
ukraść tego dnia we młynie z kosza garstkę ziarna i dać kurom, 
sypiąc od pachy przez rękaw od koszuli. 

Bóbtka 

Kładą jaja w czapkę męską i podsadzając pod kwokę, moWią: 
"Syplu pid k 1uroczku jejcia, żeby buły wsi kluroczky, ino żeby jeden 
kohut buł, jak jeden chłop je". 

Bóbtka 

Gdy pożyczą do nasadzenia lub miemaJą JaJa, to się kury nie 
wiodą. "Jak kwokę komu dam do sadzenia, to u mnie przez 7 lat 
żadna kwoka nie będzie chciała siedzieć". 

Sanockie 

W Sanoku mniemają2, że kura, gdy przekroczy dęhiaukę (galas), 
przestaje nieść jaja. 

We W zdowie mówią, że zniesie takie małe jak dębówka, i twarde, 
że można je przez dom przerzucić, a nie rozbije się (ten sam prze
sąd jest także w Sądeckiem nad Dunajcem). 

Bóbtka 

Prosząc pana na wesele, dają mu kurę (on i ona, z osobna chodzą), 
której podcinają jednak ogon, by inne kury za nią się z domu ich 
nie wyniosły. 

Bóbtka 

Jak kura piejes, ucinają jej głowę na progu, uważając żeby głowa 
spadła za próg na dwór, ho w takim domu, gdzie kura pieje, źle się 
dzieje. 

1 [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 
' [Podania, przesądy ... ] "Przyrodnik" 1872 s. i95. 
a [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 
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Czaszyn 

Kiedy maziarz z mazią do smarowania drewnianych osi pierwszy 
raz na wiosnę przejeżdża przez wieś, a spostrzeże lub usłyszy go 
baba, która nasadziła gęś na jaja, to wtedy z jaj tych nie wylęgną 
się już gąsięta tylko smoła czy maź. Ale później można je już na
sadzać i będą dobre. 

Przesądy tyczące roli 
Bóbrka 

Gdy idą siać, to biorą garść piasku i żwiru z potoka (riń), która 
była już w światyj weczir - Riżdwa - pod sianem i obrusem na 
stole, przy którym jedli wieczerzę, a potem zachowaną została 

w chyży na półce, zaszywają w woreczek (miszok) i woreczek ten, 
w którym znajduje się także proskura i obrzezek (obrizka) z paschy, 
kładą do worka zboża, które mają wysiać; lecz drugi koniec worka, 
gdzie są te świętóści, trzyma siewacz na ramieniu i bierze roiszok ten 
znow po zasiewie do domu, gdyż ma on służyć na cały jar (zasiew 
wiosenny i jesienny), [tj.] służy na rok. 

Przed rzuceniem pierwszej garści przeżegna się i mówi: "Hospo
dojko dopomozi !" 

Proskura jest t o bułeczka żytna lub pszenna z 1/2 kwaterki mąki, 
czworograniasta i mająca na wierzchu wytłocwny kwadracik, ·wy
pieczona prze~ księżą żonę (popadię) z mąki, którą dostarczają 
parafianie trzy razy do roku, tj. na światyj weczer, na szczandryj 
weczer i na wełykodni świata. Nazwisko każdego, który dał mąkę, 
zapisuje ksiądz, i tym tylko, którzy jej dostarczyJi, udziela on na
stępuie [proskury] (poświęciwszy ciasto) w Riżdwo, Ja1·dan i na Wiel
kanoc, za wymienieniem ich nazwiska. Odbierający proskurę zacho
wują takową w domu i używają jej jako wielce pomocnej przeciwko 
urokom i chorobom bydła i w ogóle przy wszystkich gospodarczych 
czynnościach. 

Kto pierwszy raz na wiosnę bydło wypędza na paszę, ten ma przy 
sobie ową proskurę. 

Ksiądz pokrapia święconą wodą worki swoje do siewu. 
Gdy pierwszy raz _idą orać, to gazda bierze konewkę, w którą z po

toku naczerpie wody i wodą tą polewa na obori (podwórzu) pług 
i koliczka (kolcsa) jego, a potem wynosi święconą wodę z chyży i nią 
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pokropi woły (byczki) luh konie i pług, do którego są zaprzężone. 
A potem przeżegna się (perekstyt sie) i przed bykami zrobi krzyż 
biczem na ziemi, i rusza w pole (mówi: "H1ospody myłosernyj, 
dopomoż mi, żeby ja szczesływe diżdał zheraty i pożyty"). 

[Sanockie} 

Wyjeżdżając na wiosnę pierwszy raz z pługiem, kropią bydło lub 
konie święconą wodą i zaczynają od rana, aby wszystko tak jak słońce 
szło do góry. I muszą mieć chleb przy sobie. 

A koło Lutowisk po przeoraniu pierwszej skiby kładą bochenek 
chleba w torbie pod skibę, i pieniądze, a po skończeniu orania wyj
mują ten chleb i pieniądze z ziemi i wszyscy się tym chlebem w domu 
obdzielają. 

[SanockieJ 

Jak się kapusta sadzi, biorą pokrzywę (kropiwa) i wierzbę (gałąź) 
i zasadzają na rogu zagona, na którym zaczynają sadzić kapustę, 
7.ehy rosła tak prędko jak wierzba, mówiąc: "Hospod'y- zarod'y!" 
A pokrzywa, żeby odpędzała robaki. Po ukończeniu sad7enia ściska 
sobie gospodyni rękami głowę, żeby głowy kapusty tak wielkie były 
jak jej głowa. 

Po ukończeniu sadzenia kartofli kulają się ludzie po ziemi, żeby 
się tak worki · z tymi kartoflami kulały. 

Bóbrka 

Dwoje błyści, blyzniata (bliźnięta} chłopcy, jak dwoma byczkami 
bliźniętami oborzą pola majątku tego, to wolny on będzie od gradów. 

Nie siać przy dwóch światłach (słońca i księżyca), ho będzie śnieć 
(holownia, głownia) w pszenicy. 

B6brka 

Zboża z kupyl, z której złodziej ukradł, nie używają do siewu, 
ponieważ wierzą, że jeżeli złodziej, powróciwszy do domu po dokona
nej kradzieży, położy się spać, zasiane zboże rodzić nie będzie, 
lecz także spać w ziemi; że zaś nie wiadomo, czy złodziej spał, czy 
nie, a zatem pozostałego zboża nie sieją nigdy. 

1 [Rkp. prawdopodobnie Pelagii Blizińskiej.] 



OPOWIEŚCI LUDOWE. PRZYSł.OWIA. ZAGADKI 

Opowieści 

Poclanie o Stanisławie i Annie Oświecimaeh 1 

[Kroono) 

(W Krośnie w klasztorze Franciszkanów jest kaplica wystawiona 
przez Stanisława na pamiątkę siostry Anny, a pod kaplicą ich 
groby.) Powieść (o nich) jest następująca: 

Stanisław z Kunowej Oświecim (żył za Władysława IV) niezwy
czajną przejęty jest miłością ku siostrze swojej imieniem Annie. Jej 
wzajemność nakłania go do stanowczego kroku; wyjeżdża do Rzymu, 
końcem wyżebrania u papieża dyspensy i zezwolenia na związek 
małżeński. Ojciec święty czyni wyjątek z powszechnych praw kano
nicznych i pozwala na ślub brata z rodzoną siostrą. Wyprawiony 
z Rzymu posłaniec zanosi tę nowinę do kochanki. Za posłańcem 
spieszy Stanisław, wraca do Odr:~~ykonia, miejsca siedziby Oświeci
mów; alić zastaje Annę, siostrę, a razem oblubienicę )swoję( na 
marach. Zbytek wesela, urzec'ł<ywistnienie marzeń o szczęściu niepo
dobnym do osiągnięcia zabiło dziewicę w kwiecie młodości, wzór 
anielskich wdzięków i dobroci. 

Prządki oclrzykońskie • 

Na zamku odrzykońskim mieszkały matka 21 tr:~~ema córkami. 
Rycerze zawita1i tu i gościli z uciechą matki i córek; lecz wezwani 
do boju, odjechali, zostawiając niewiasty w smutku. Wkrótce nowi 

t [W. Stanialaw i A~na Oświecimy w Krośnie, w Galicyi.] "Przyjaciel Ludu'' 
R. 5, 1838 nr 18. [Fragment artykułu.] 

s Julian z Poradowa Prządki odrzykońskie. "Kraj" 1871 nr 210, 212, 214. 
[Streszczenie O. Kolberga.] 
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goście rozweselili zamek; trefnisie, harfiarze itp. poczęli tu bawić, 
a 4 kobiety tak się nimi wśród ciągłych zabaw zajęły, że za nimi 
przepadały, zwłaszcza że gawiedź ta razem z nimi kądziel przędła. 
Aliści zamek napadli Tatarzy, a błazny owe pod pozorem złapania 
zajączka w ogrodzie powychodzili i rozpierzchli się. Tatarzy napadli 
na zamek- a przerażenie ogarnęło kobiety; na płacze i krzyki 
ich zjawili się nagle dawni rycerze w zbrojach i pohańca odpędzili. 
Wdzięczne kobiety chciały ich uścisnąć, aż tu rycerze pomykają 
się w tył, nikną wśród tumanów i wracają do grobu, skąd . wyszli, 
bo to były już cienie rycerzy poległych. Zrozpaczone trzy siostry 
załamały ręce i włosy rozpuściły- i w tej postawie skamieniały; 
są to owe Trzy Prządki. 

Trzy Prządki t 
Sanok, Sambor 

W bliskości Krosna pod miasteczkiem Korczynem2 leżą zwaliska 
odrzykońskiego zamku, siedziby niegdyś Moskorzewskich, Kamie
nieckich, a potem Stanisława i Anny Oświecimówny. Naprzeciw 
ruin trzy ogromne urwiska, zwane Trzema Prządkami, stoją na 
grzbiecie wyniosłej góry, nad czamym lasem, oddzielone od zamku 
przepaścistymi jarami, potokami i kniejami, pochylone ku ziemi, 
jakby jej pokłon oddawać chciały. Skały te, odległe od siebie po 
dwieście kroków, panują nad odrzykońskimi lasami; każda z nich 
jest nagięta ku ziemi, a jedna, zwłaszcza w odległości uważana, ma 
podobieństwo do sied1;ącej małpy. Wyobraźnia ludowa potrafiła 
z tych skał zajmujące utworzyć podanie. 

Kiedy Chrystus Pan, mówi ono, chodził jeszcze po ziemi, przybył 
także w te strony, gdzie była wtedy wieś obszema i ludna. Mieszkały 
w niej trzy bezbożne niewiasty, które dla zarobku przędły len 
w niedzielę. Tedy rzekł Chrystus: "Nie godzi się w dzień święty 
codziennej odbywać roboty". Niewiasty tę przestrogę przyjęły 
z urąganiem. Aż oto cudem zaczęły róść w górę i kamienieć, a z nimi 
i cała wieś skamieniała, jak świadczą rozrzucone pomniejsze urwis
ka, które miały być niegdyś wieśniaczymi chatami. 

1 
[W rkp. O. Kolberga tytuł: "Legenda".] 

1 [W odpisie J. Bieli (t. 18a: 1237 k. 251) dodane: "dzisiaj Korczyna".] 
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Legenda o Odrzykonio 1 

Jest tu podanie, które rolnik w ten sposób autorowi opowiedział: 
Smutno tam, panie, gdzie szczęścia nić ma! Tak też i tu bywało; 
ludzie nie wiedzą kiedy, ale przecież to było kiedyś. Zamczysko owe, 
dziś z niego skorupy, należało do wielkiego pana, a ten wielki pan 
siedział zawsze gdzieś przy królu, żona jego zaś tu. Aleć zamek 
nie był jeszcze z kamienia murowany, taki, jakim go dziś widzita,. 
tylko z drzewa. Żona tego pana była bardzo ładna i bogata, miała 
złotogłowia i bogactw dostatek, a w radości i weselu opływała. 
Król poszedł na wojnę, pono z Rusaki, i tej pani mąż także, a .zaba
wiał się tą wojną długo i, jak powiadano, pokochał ruską dziewkę, 

a potem coś mówiono, że zginął zabity. Jako się potem pani do
wiedziała, zaraz polubiła gaszka, co do niej dawno zajeżdżał, i po
·wiła mu córkę, a dopiero aż za rok, gdy córkę już podchowała, 

przyjechał w nocy mąż i zastał gacha przy onej, chcąc go zabić. 

Że był sam jeden, więc go przemogli, żona z gaszkiem, związanego 
wrzucili do lochu, aby tam umorzony zginął. Żal się zrobiło mamce, 
co owe dziecię mamczyła, i jako dzień się zrobił, zaniosła owemu panu 
jedzenie i prosiła, aby cicho siedział; i ten biedny panisko siedział 
cicho przez dużo lat, aż mu broda wielka urosła; i pewnej nocy 
przychodzi do niego owa mamka z panienką i otwierają drzwi, 
a proszą, by z niemi szedł. Poszedł ci biedak na poły nagi, cały 
obrosły dużym włosem, i zastał swą niewiernicę na katafalku; klęk
nął przed katafalkiem, pomodlił się za duszę zmarłej i pytał, co 
się wzdy stało. Toż mu owa mamka powiedziała, że ta panienka jest 
córką pomarłej matusi, a jej ojciec ze zgryzoty został czerńcem 
w Haliczu. Zapłakał biedny i, chociaż nie swoje dziecię, ale sie
rotę, przytulił do piersi, a pogrzeb żonie uczciwy sprawiwszy, sam 
z sierotą wyprowadził się z owego zamku. Długo znowu mieszkał 
przy królu, tam wydał sierotę za jakiegoś wielkiego pana, który 
był potem dziedzicem Odrzykonia. 

Ta powieść należy do czasów Bolesława Śmiałego, nikt temu nie 
zaprzeczy; zgadza się z podaniami miejscowymi i była opowiadana 
przez staruszka rolnika zamieszkałego pod Odrzykoniem. 

1 L. Zieliński Eremberg, Kamieniec czyli Odrzykoń. "Lwowianin" 1841 z. 9 
s. 194-195. [Tytuł od wydawcy.] 
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O rycen:u Ściborze 1 

Pół mili za Kołaczycami, ku południowi, na górze skalistej Zam
czyskiem zwanej, pośród jodłowego lasu, sterczą gęstymi krzewy 
porosłe ruiny upadłego zamku z czasów jeszcze, jak się zdaje, Ło
kietka lub Kazimierza Wielkiego. Założyciel jego niewiadomy, ale 
wszelkie podobieństwo domyślać się każe, że był spółczesnym równie 
po dziś dzień w gmzach leżącego, o trzy mile stąd oddalonego Odrzy
konia, że były niegdyś obadwa obronne i wspaniałe, czego d~wodzą 
jeszcze owe siłą czasu nie tyle zniszczone odrzykońskie ruiny, i że 
według podania niejaki czas w bliskiej, familijnej styczności zosta
wały. Pod górą tego starego Zamczyska, w stronie wschodniej, 
wytryska źródło siarczane, do którego z okolic co lato liczni uczęsz
czają goście. Podanie mówi, że niegdyś przybył tu jakiś obcy rycerz 
Scibor, smutny, który został pustelnikiem, kapliczkę i lepiankę 
wystawił i modlił się. Raz, gdy ·wracał do kaplicy, ujrzał przed 
nią człowieka w odzieży pielgrzyma, który na zapytanie rycerza 
Scibora, kim by był, odpowiedział, zrzucając odzież i ukazując 
mu się jako duch ognisty, że da mu siłę nadprzyrodzoną. Zrazu 
chciał go Scibor odegnać znakiem krzyża św., ale widząc, że on 
nie żąda żadnego zobowiązania na piśmie, słuchał go, gdy mu ten 
obiecywał, że mu da moc przewrócenia porządku w naturze, że na 
jego rozkaz powstaną zmarli, chorzy będą uzdrowieni, wichry i burze 
szurnieć będą lub ucichną, zwycięstwo i wspaniałości będą po jego 
stronie. Po tych słowach zniknął, zostawiając przed Sciborem 
czerwoną książeczkę. U rycerza ciekawość przemogła bojaźń; otwo
rzył ją i jak tylko przeczytał jakieś czarodziejskie słowa, żywsze 
uczuł w sobie życie, tysiąc dziwacznych postaci krążyło w blasku 
przed oczyma jego, ukazując mu zamki, zbroje, bitwy, z·wycięstwa 
i wspaniałe trony, a zewsząd dał się słyszeć ponury głos podziem
nych duchów: "Rozkazuj twoim służalcom, będziemy skinieniu 
twemu posłuszni!" Zabrał więc i używał tej książeczki. Siła jej poka
zała się, gdy Tatarzy napadli na Polskę, pustosząc ją i mordując 
ludzi, a odpędzić ich nie było mocy; wówczas Scibor jakieś nowe 

1 
Fr. X. Bełdowski z podania tego napisał powieść. Zob.: [Franciszek Ksawery 

Bełdowski Stare zamczysko. Powieść gminna.] "Lwowianin" 1841 z. 5 s. 98 [-104]. 
[Fragmenty artykułu.] 
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spod ziemi tworzył sobie hufce, za których pomocą stanowczą wrogom 
zadał klęskę. Więc ogromny postawił zamek, otoczył go świetnością 
i pojął żonę Helenę, córkę Włodka, dziedzica Odrzykonia, lecz ją 
porzucił wkrótce i na łzy skazał, gdy mu się podobała piękna Anu
sia, córka innego szlachcica, Kuleszy, którą gwałtem do zamku spro
wadził i zbezcześcić chciał; ale ta rzuciła się dla uniknienia sromoty 
w przepaść, właśnie wówczas, gdy umierała z tęsknoty Helena. 
Przekleństwa dwóch ojców sprowadziły burzę na zamek o północy, 
gdy kur zapiał; wówczas na zamku, wśród smrodu siarki i trzasku 
piorunów upadających, ukazał się duch ognisty, który mimo oporu 
Scibora, utrzymującego, że żadnych ze złym duchem nie zawierał 
układów (na co ten odpowiadał, że przyjęcie czerwonej książeczki 
już mu jego duszę zapewniło), porwał go do piekła, a płomienie 
pochłonęły zamek, miejsce zbrodni Scihora. 

Skała w Juielekiemi 

W Jasieiskiem jest skała, na której [widać] znak jakoby odciś
niętych kilku ogniw łańcucha. Podanie mówi, że żona upominała 
w święto idącego na robotę męża, aby dzień ten święcił i pościł, 

mówiąc: "Dziś święty Toma, siedź mężu doma". Ale mąż, nie zwa
żając na to, szedł na robotę. Wtem w lesie napadają go wilki. Gdyby 
nie łańcuch, który miał ze sobą, byliby go wilcy zjedli. Łańcuch, 
którym się obronił, złożył on na skale, i dziś ślady jego w odcisku 
widzieć tam jeszcze można. 

Kamień nad Liskiem 

Onego czasu, gdy jako miasto powstać miało Lisko, brakło w nim 
najżywotniejszej miasta cechy - mieszczan. Diabeł, do wszelkich 
posług skory, postanowił też co najrychlej gród ten zaludnić; porwał 
tedy pierwszego, jakiego napotkał mieszczanina i nuż . go nieść 

w swoich szponach przez powietrze ku Liskowi. Wtem kur zapiał, 

1 [Nad tekstem zanotował Kolberg: "Niedzielski.,- być może nazwisko in
formatora.] 
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bezsilny już diabeł, nie dobiegłszy mety, upuścił brzemię swe na 
ziemię, gdzie wedle fatalizmu zrządzeń niedoszły ów liszczanin 
natychmiast obrócił się w kamień. 

Widzi tę niefortunną przygodę czarownica i - by lepszy i pręd
szy zaludnienia osiągnąć skutek - radzi mu zamiast ludzkiej duszy 
ponieść do Liska swą druhę, prośną świnię. Ucieszony tak pięknym 
pomysłem, chwyta raźno diabeł wciornaski dużą lochę i dalejże 
z nią ponad bory i lasy ku pustemu miastu t Ale i tym razem staje mu 
kur na przeszkodzie. Swinia, podobnie jak i jej poprzednik, na 
tym samym pada miejscu. Nim jednak zamieniła się w kamień, 
wypuszcza z siebie, jak to snadź czarownica przewidziała, siedmioro 
prosiąt, które chrząkając pobiegły w stronę Liska, tu osiadły i, jak 
wieść niesie, bujnie rozpleniły pracowite tego sławetnego grodu 
mieszczaństwo. 

Podanie o kamieniu pod Liskiem 
Bóbr b 

Dziewka pokłóciła się z matką, tak że gdy ją matka zaklęła, 
dziewka obróciła się w kamień. Kamień ten rozrastał się tak, że 
zakrył drugą część góry i byłby coraz więcej rósł, i zakrył całe 
Lisko, ale księża go poświęcili i tam, gdzie krzyż postawili, rozłu
pała się skała na dwoje i tak pozostała . 

Bnatowe Berdol 

Hnatowe Berdo (Ignacego Skała) [znajduje się] w górach w Sa
nockiem, pod którym miała być wioska W etlina. Podanie mówi 
0 Ignacym, rycerzu i myśliwym, który pokochał się w dziewicy pew
nej nad Dniestrem, ale mu jej nie dali rodzice, że w greckiej wierze 
był wychowany. Bijąc się potem z Tatarami, gdy ci klasztor napadli, 
on go odbił i z rąk pohańca wyrwał mniszkę, która była właśnie 
jego kochanką; gdy z nią ślub brał w cerkwi, grom uderzył trzy 
razy i rozerwał ich śluby, tak że tajemnie z sobą żyli, gdy on ją 

1 
J.K.P. Hnatowe Berdo. "Muzeum Domowe" 1835 nr 19 s.146---148. [Streszcze

nie wiersza.] 
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do Wetliny sprowadził pod skałę. Tu napadli ją zbójcy i dom pod· 
palili. Gdy ona była w płomieniu, Ignacy, chcąc dać prędki ratunek, 
pospieszył na trzy urwiska i spadł z koniem ze skały w przepaść. 

Krzyż w Zdwiżyniel 

Wieś Zdwiżyn, od podwyższenia krzyża św. nosząca nazwę, dziś 
Zwie-rzyn zwana (nied'lleko Liska), miała niegdyś wedle podania 
klasztor czerńców (bazylianów), którego ruin jednak nie ma. Jest 
tam legenda o cudownym krzyżu, o cudownej wodzie itp. Gdy 
zwożono kamienie na budowę dorou hożego, dostrzeżono, że to, 
co przywieziono w dzień, przepadało gdzie& w nocy. Zaczajono 
się i przekonano, że rozbierają i odwożą te kamienie jacyś święci. 

Potem wykopano tam studnię. Niewiasta chciała złapać krzyż, 
który ujrzała w wodzie; gdy sięgnęła po niego ręką, krzyż cofnął 
się w głąb; wkrótce ujrzała, że znów się on wznosi; sięgnęła powtórnie, 
lecz znów się usunął, i tak samo po raz trzeci. Dopiero gdy sobie 
wspomniała, że nie godzi się gołą ręką po niego sięgać, zdjęła chustkę 
z głowy i przez clmstkę knyż t en uch.vyciła; wówczas ujrzała, 
jak się z wody wydźwignął. Kuyż ten, na stopę wysoki, jest dotąd 
w cerkwi. Jeden z księży unickich (przed 30 laty) kazał w &tudni 
tej [wznieść] większy krzyż, który nad nią sterczy. Twierdzi on, 
iż mu się we śnie Bóg objawił i krzyż taki tam kazał wstawić. Chorzy 
używają wody z tej studni na ślepotę lub chorobę oczu. 

O zbójcy Ugarku I 

Był tu zhoj, będzie temu może ze 40 lat, nazywał się Ugarek. 
I rozbijał w gorach. A żandary go szukali. A on sie chował w skle· 
pie w starym klasztorze w Zagórzu za Liskiem, ho tam miał miesz· 
kanie z towarzysz~mi. Raz go tam szukali, a on się schował do 
trumny i wiekiem sie zatkał. A żandary wszędy szukali, ale do 
trumny nie zaglądali; i byliby go nie znaszli, gdyby jeden żandar 
nie zawadził nogą o wieko tntmny, że spadło, a ten :r.hój zerwał 

1 [Tytuł od wydawcy.] 
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się i m ówi: "Jeszcze mi też tu w trumnie nie dasz pokoju!" A żandar 
zemglał, bo myślał, że to nieboszczyk. Dopiero ci drudzy, jak się 
opamiętali, złapali tego Ugarka i dali go do kryminału. Umarł 
w Przemyślu, i jego trzy razy ziemia na wierzch wyrzuciła, jak go 
pochowali. 

O zbójcy Ugarku II 
Czaszyn 

W nrinach klasztoru pokarmelitańskiego (karmelici bosi) w Za· 
górzu ukrywał się z szajką swoją złodziej Ogarek, który nakładał 
na okolicznych mieszkańców kontrybucję. I dawali mu zboże, ptast· 
wo itd., by się od j ego napadów ustrzec. Gdy dostał dobrowolnie, 
czego potrzebował, to już nie napadał. I w ogóle okradał tylko 
możnych, a sierotom nic nie zabierał. Schwytany, zbiegł z więzie· 
nia. A potem złapany w tych ruinach, gdzie w sklepieniach pod
ziemnych ukrywał się w trumnie (z której kościotrup wyjęty, a spo· 
strzeżony przez żandarma, zdradził go), był zasądzony na kilka 
lat więzienia, lecz w tTakcie tego umarł w wię1.:ieniu około r. 1870. 

Podanie o Doboszu 1 

Oleksa Dobosz od dzieciństwa nie był takim jak inne ludzkie 
dzieci, a choć był krasny jak słońce, rozumny jak stary, śmiały 
i silny, to przecież rodzice pociechy z niego nie mieli, bo do roboty 
się nie brał, tylko "nuda" jakaś opanowała go, która gnała nim 
P(; lasach i górach i nie dała mu nigdy w chacie usiedzieć. Z po· 
czątk-u groził ojciec, przyhołubiała matka, ale to wszystk.> nie 
pomagało; zrazu odchodził na czas jllkiś i wracał do domu, ale gdy 
urósł na parobka tęgiego, porzucił rodzinną ~ agr.:.>dę, zabrał kilku· 
nastu tęgich jak sam chłopców i poszedł ~ nimi w góry. 

Tak zeszedł z tymi mołodcami całą Ruś, trzymając się zawsze 
gór i lasów; na doliny tylko wtedy schodził, kiedy się dowiedział, --l Adnaw (Wanda[?]) op. cit. "Wędrowiec" 1882 nr 13 (1004) s. 202-203. [Frag-
;ent artykułu.] )Podanie o Doboszu przechowuje się u ludu górskiego od źródeł 

anu aż do granic Bukowiny.( 

6 
- Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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że ktoś bogaty biedniejszych uciska. Wtedy zabierał bogaczom ich 
mienie i ro~dzielał między biednych; koch~li go też biedni, a bali 
się możni. Nie szedł on jak złodziej rozbijać po nocy, szedł śmiało 
w biały dzień z mołodcami i nie bał się ludzi, bo wiedział, że mu 
się 'lic nie stanie. Bóg mu dał moc panowania nad wszystkimi i siłę, 
której nikt przełamać nie potrafił; kule go się nie chwytały, a cho~ 
go otoczyli zbrojni ludzie, on siłą swoich oczów rozegnał wszystkich 
i so:edł dalej bezpieczny, nikt mu nie śmiał zajść w drogę. 

Kiedy tak Dobosz chodził po górach, zaszedł i w nasze połoniny, 
ale tu już został dłużej, bo go oczarowała baba. 

Stefan Zielinka miał młodą żonę. Ta t<. mołodyca, piękna jak: 
.zorza, taki czar rzuciła na Dob<.sza, że on, straszny i groźny dla 
wszystkich, dla niej był dobry i pokorny jak "hołuhczyk". 

Wiedzieli ludzie, że Dobosz do n,iej zl:lchodzi, wiedział i mąż 
jej, ale nikt nie śmiał Ańci tego wymawiać, ho każdy bał się Oleksy. 
Wściekał się Stefan z zazdrości, i ludzie śmiali się z niego, posta
nowił więc zemścić się. Poszedł d<.. panów i powiedział im, że on 
złapie Dobosza, ale muszą mu dać dt: żo pieniędzy. Dobosz panoro 
dokuczał, nie żałowali więc pienięd?;y i zapłacili go hojnie. Wziąw
szy skarb ·wielki, Stefan przyniósł go do domu j jął prosić żonę, 

aby wydobyła od Dobosza tajemnicę, w czym polega jego siła. 

Hańdzia dała się uprosić i zdradziła kochanka; wiedziała ona, że 
on ma trzy srebrne włosy na głowie, w których cała siła jego spoczywa. 
Gdy więc przyszedł do niej, tak go przyhołubiała, tak mu pochle
biała, aż w końcu wycięła mu te włosy. Dobosz o niczym nie wie
dział. Andzia ulała kulę, okręciła tymi włosami i dała mtżowi. 

Gdy Dobosz ją odwiedził wieczorem nazajutrz, zastał drzwi chaty 
zamknięte, a Ancia z okna mu powiedziała, że go więcej nie przyj
l'D.ie. ·Nie nawykł on do tego, aby się kto jego w cli sprzeciwiał; wy
walił drzwi chaty. Ale wtem strzelił Zielinka i Dobosz padł ranny; 
tyle miał jednak siły, że zaświstał na mołodców, którzy się zbiegli 
i rannego zanieśli ~a Czarnoh01ę, gdzie go pocbowali1• 

1 Między Dorą a Ja:mną, nad Prutem, wznosi się pośród mnóstwa głazów ol· 
brzymi kamień ręką natury urobiony, a na nim zatknięty krzyżyk mały. Lud 
mówi, że to grób Dobosza. Zaiste, nie mógł piękniejszego pomnika postawić swemu 
bohaterowi. A. [Nieco inną wersję podania o Doboszu zob. Sanockie- KroJ
niemkie cz. II (DWOK T. 50) s_. 352 przypis 4.] 
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Synobójstwo l 

Był niegdyś w Sokolu człowiek zamożny i bogaty, gospodarz 
zawołany, nazwiskiem Karb. Wiodło mu się i szczęśliwy był we 
wszystkim; ho i żonę miał dobrą, i syna ładnego a tęgiego parobka. 
Wtem nakazali brankę i syn Karha, pomimo że jedynak, został 
wzięty do wojska. Wszystkie ~ahiegi i prośby biednego ojca nie 
pomogły i młody Iwan został zagnany daleko, aż do Italii. Starzy 
przez lat 14 o synu nie słyszeli, odpłakali go, odżałowali i w końcu 
pomyśleli, że zginął. Nie mając już kogo kochać na świecie, przy
wiązali się grzesznie do dobytku i h )gactw swoich, a choć wszystkiego 
mieli pełno, nigdy nic z tego nie dali nikomu, nawet najhiedniej
szemu. 

Aż tu raz jako s po wiośnie zaszedł do ich chaty wysłużony żołnierz, 
który opowiadał, że z dalekich krajów powraca do domu i że jest 
rodem z tych gór. Prosił starych, aby go przyjęli na nocJeg, a idąc 
spać, oddał starym znaczną sumę pieniężną, którą uzbierał w czasie 
wojenki. 

W nocy gospodarz zbudził żonę i kazał jej podać sobie ów wo
rek z pieniędzmi; przeliczył raz, przeliczył drugi i pomyślał sobie, 
że to byłoby dobrze mieć tyle pieniędzy. Żona myślała to samo; 
?ły duch ich opętał na widok tego mienia. Radzili, radzili, aż w końcu 
Utadzili, żeby zabić śpiącego na poddaszu na sianie wojaka. Poszli 
do niego; spał, a stary nie ulitował się, tylko siekierą rozciął mu 
głowę, tak że ani stęknął biedny; trupa ściągnęli z góry i zakopali 
w pobliskim lasku. Gdy się z tym uporali, świtać zaczęło (i) wró<'ili 
do chaty. Tu sumienie zaczęło się odzywać i dokuczać. 

"Żono, idź do karczmy, przynieś <<horyłki»; napijemy się, teraz 
~my pieniądze, nie żałujmy sobie". Żona porwała flaszkę i po
htegła do karczmy. 

"Jak się macie- mówiła Żydówka- to wy pewnie dla syna tak 
rano wódkę bierzecie". - "Dla jakiego syna?"- "Ot, nie żartujcie; 
ta on tu był wczoraj przed wieczorem, pytał o was, mówił, że do 
was idzie, ale mówił, że nie przyzna się od razu, że to wasz syn, -k 

1 
Adnaw (Wanda [?]) op. cit. "Wędrowiec" 1882 nr 12 (1003). [Fragment arty-

ułu.] 
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ho ciekawy, czy go poznacie; a widzicie, że ja wiem, po co mnie 
durzyć". 

Karhicha, usłys21awszy to, już wódki nie brała. Pohiegła co tchu 
do domu, opowiedziała wszystko mężowi. Stary nie chciał wierzyć. 
"Iwan miał znak na prawym Tamieniu, pójdź, zobaczymy". Poszli, 
odkopali trupa i pozDali w nim dziecko swoje jedyne. Nie mieli już 
co robić na świecie; powiesili się na drzewie, pod którym syna 
zakopali. 
Odtąd grunt ten i to miejsce jest przeklęte. Tu najprędzej tucza 

zabije, tu żadne dziecko nie wychowa się nikomu, tu żaden gazda 
długo ;nie pożyje, a nawet i chudoba tu ginie, ho to już Bóg tak dał, 
że gdzie wielka zbrodnia zostanie popełnioną, tam nie tylko ludzie, 
ale i miejsce staje się przeklętym. 

Tanka1 

W tamtej to stronie będąc dla zwiedzenia pobojowiska w Hoszo
wie, gdzie Franciszek Puławski był rannym, poznałem starego bardzo 
człowieka z Rab sąsiednich, który podług pows21echnego zdania nie 
miał już sobie rówiennika w całym państwie hoszowskim. Jak sam 
mówił, miał już przeszło sto lat; przygłuchy trochę, lecz jeszcze 
bardzo przytomny, rzeźwy i pewnego spojrzenia. Opowiadał on nam 
o różnych pamiętnych zdarzeniach, których naocznym był świad
kiem, z wielką dokładnością, a rozochociwszy się, mówił o losach 
swojej już dawno pomarłej rodziny i o nieszczęściach wioski. Kiedyś
my cerkiew mijali, wskazał na jesion około niej stojący; niegdyś 

ogromnym drzewem być musiał, jak po grubości jego sądzić można 
było, dziś pozostała z pnia samego tylko jedna połowa kory, ktora 
na parę sążni wysokości się wznosząc, kilka u góry zielonych ma ga
łązek. W skazał na drzewo i nekł: 

Widzicie to drze~o? Oj, nie darmo ono tak zmarniało, ho to kiedy 
Tatarzy sioła palili, podciął go był Tatar, otóż i wybolało z tej strony. 
Bo to już taka twardo zatruta wiara w tych Tatarach, że się nie 

1 W P( ol) [Obrazy z przeszłości.] Tanka. Powieść góralska. "Przyjaciel Ludu" 
R. 5, 1838 nr 22. [Fragment artykułu, początek w rozdziale "Kraj" (Sanockie
KrolnieńJJkie cz. I, DWOK T· 49.)] 
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tylko człowiek nie obaczy, gdy go skaleczą, ale nawet i drzewinie 
szkodzi. 

Miałem ja hahę, co w mojej chyży (chacie) umarła, ona to wiele 
bywała gadała mi o tych Tatarach, ho była u nich w niewoli; dawno 
jej to się już zmarło, będzie może lat 50 temu, abo i więcej; a ja to 
już takiego rodu, co długo żyją. Otóż ona powiadała, że t11:taj na 
górze stał zamek w Hoszowie, a i ja go jeszcze zapamiętam. Tam to, 
bywało, chowali się ludzie za wojen, abo też po lesiech. Zamek był 
setny, a przed górką był most na łańcuchu; i po dziś dzień są tam 
jeszcze piwnice. Było to jakoś z południa i bydło pędzono w pole, 
aż tu od Ustrzyk wpadli Tatary. Strach Boży! Pan zamknął się 
W zamku i bił na nich, ale ludzie byli w polu przy robocie; otóż nie 
zdołali uciec, ani bydła w lasy pozaganiać. Zamku nie dobyli Tatary 
i dopiero za konfederacyi zgorzał, ale z Hoszowa i Rabego tylko 
trzy chyże zostały. Na popiół wszystko spalili i zjedli, cerkiew 
zrabowali, dobytek i ludzie, a już najhardziej białą czeladź (służbę 
niewieścią) garnęli łakomo i gnali w Tatarszczyznę. Był tu wtenczas 
W Rabym ksiądz Michał; otóż i jego w jasyr zabrali. Jak to się lud 
opamiętał, pognali za niemi z panem wojewodą, i jak gęsta poparła 
ręka, odbili coś dobytku, narodu i księdza Michała. Ale moja haha 
Tańka i jeszcze druga dziewka z Rabego, Marynka, były już gdzieś 
na przedzie; otóż je nie odbito, a moja haha była naówczas jak na 
to po pierwszem dziecięciu, a niby po ojcu moim. Pognali niebogę, 
ale im wielkiej krzywdy nie robili, tylko że im mięso surowe jeść 
kazali. Otóż obie myślały, że to na to je niewolą do takiego jadła, 
aby potem zarznąć i zjeść, i tego też się najwięcej bały. 

Kiedy tam już w tatarskim kraju stanęły, otóż Tańka była w jed
n_ej, a Marynka w drugiej chyży, i zabroniono im było widywać 
~lę z sobą, i modlić się nie kazali. Trzy lata były w tej niewoli; przędły 
1 bawiły dzieci. Aż tu się raz mojej babie przyśniło, że była w Rabach 
~-cerkwi na odprawie z dzieckiem, a wtem wpadli Tatary, porwali 
JeJ dziecko, i rznęli go nożem, aż krew na nią pluskała. Otóż tak 
poczęła przez sen zawodzić, że się aż Tatary ze snu pobudzili i ją 
opamiętali. Potuliła żal swój nieco, widząc, że to sen, i mówiła o nim 
nazajutrz Marynie. "Dobrze to wróży ten sen - mówiła Marynka -
d?hrze z tym, że krew na ciebie pluskała, ho Bóg wybawi nas z tej 
mewoli i krew twoja do ciebie się rzuci". Ale Tańka nie wierzyła 
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temu i od tego już czasu :taka ją nuda trapiła, że nie mogła się ostać 
od żalu za dzieckiem. Już jej się nie brało ni to jedzenie, ni spanie; 
jak poczęła sobie nudzić, jak poczęła boleć, to tak za miesiąc zmar
niała, jakby ją trzy lata ciotka (febra) trzęsła. Strach! Aż się sami 
Tatarzy dziwili. "Ej, uciekajmy, na Boga!" -mówiła nieraz do 
Marynki. Ale Marynka bała się bardzo: "A nuż dopędzą? A nuż 
dopędzą i zarzną?" - "Ej, odważmy się! Niechaj nas już i zarzną, 
tu to i tak c~arna nasza dola!" 

Tam to nieraz jedna nieboga nad drugą gorzkieroi płakała łzami. 
Nieraz baba moja mawiała do mego ojca: "We łzach tych, com ja 
po tobie wylała, skąpać bym się mogła". W końcu tedy zbuntowały 
się, a to tak: żeby Marynka złudziła nadrożne, a jak Tańka kiedy 
do niej w nocy zapuka, to ona wyjdzie i już; co będzie, to będzie, 
a będą obie uciekały. Aż tu jak na to były jakieś święta tatarskie; 
otóż się wszystkie Tatary gdzieś daleko do bóżnicy zabrali, a Tańka 
została sama z jednym tylko tatarskim dziewczęciem, któremu 
może z dziewięć lat było. Jeno że jej Tatan.y kazali jeść nawarzyć 
i chleba napiec, zanim powrócą, a wrócić mieli za trzy dni. Otóż 
Tańka napaliła w piecu, a cudowne to jakieś mają być piece w tym 
tatarskim kraju, bo to równo z ziemią czeluście, a piec taki, że choć 
jałówkę wprowadzaj do niego. 

Baba moja zakrzątnęła się około pieczywa, a dziewcze tatarskie 
poczęło się pastwić nad babą: nuż pchać patyki do oczu, do nosa, 
nuż siadać na głowie i jezdzićć na babie, a potem kazała się wozić 
po stole w małym wózku, co był dla dzieci. Otóż dopiekła do żywego; 
więc moja baba rozmachawszy wózek, nuż z driewczęciem do pieca., 
w ogień; i zamknęła piec, a tylko zaskwirczało! Wtenczas porwała 
co żywo węzełek i tatarski nóż, wybiegła przed chyżą, aż tu się 

obłęd do niej przyplątał, pociemniało w oczach. "A cóż ja zrobiła? 
Biednaż moja głowa! Gdzie tu uciekać?" Przed nią leżał step goły, 
ani go przebiec, ni się w nim uchować! Aż tu ją myśl. naszła, ot 
i dobrze ugadła. Opodal od chyży były leże na stepie, gdzie stado 
tatarskie czasami stawało; · tam to pasły się zazwyczaj stare kla
cze, co już [nie] mogły iść za stadem. Otóż pobiegła tam i przebiła 
jedną klacz nożem, rozpruła ją, odniosła na stronę wnętrzności, 
żeby się ptactwo nie zlatywało i jej nie zdradziło, a sama wlazła 
w kadłub klaczy. Nic o tern nie wiedziała Marynka. 
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Pod wieczór przyjechali Tatarzy; patrzą: gdzież Tańka? Ha, 
nie ma! Myśleli więc sobie, że poszła z dziewczęciem do Marynki 
w odwiedziny, i dalćj do jadła, wyciągają żer z pieca, ba węgiel! 
Aż tu patrzy mać tatarska i poznała pierścień dziewczęcia. Nuż 
w lament, a Tatary na koń i w stepy za babą, a baba w kobyle. 
A Tatarki wpadły do Marynki, nuż mordować dziewkę. "Gadaj, gdzie 
Tańka? Ty wiesz! Gadaj, ho zahijem!" I setnie ją bili. Ale Ma
rynka nic nie powiedziała, ho nic nie wiedziała. Dnia drugiego 
jadą Tatary, a baba moja słucha na leżach, ale Tatary jechali z wol
na i smutno, bardzo frasowni, że nie dostali baby. Kiedy już w naj
lepsze U:snęli, podniosła się Tańka i przyszła do okna, pod którćm 
Marynka leżała, i puk, puk!- w okno. Zerwała się Marynka, wzięła, 
co mogła, i dalej! Oj tam to, kto cudu nie doznał, posłuchać je było, 
jak bywało, o tćm prawiły! Bo to kiedy Tańkę brali Tatary w nie
wolą, pobiegła za nią psinka, co ją Sorą zwali, i zaszła z nią aż do 
tatarskiego kraju. Miło to było jćj spojrzeć czasem, że przecież 

jakieś stworzenie hoże od swojćj strony z nią razem było. Na przyspie 
legała sobie zawsze ta Sora. Co Tańka nieraz ją ·wołała za sobą, 
kiedy ją gdzie Tatarzy posełali, co ją nieraz nawabiała do chyży, 
to ani daj Boże! Zawsze Sora, bywało, ogon pod siebie i w nogi, 
a jak Tatar jaki, bywało, koło niej przechodził, to psina i wyr wyr! 
A teraz, kiedy Tańka przyszła pod okno Marynki i zapukała, przy
leciała też i Sora i straszno zawyła na wiatr, i hajże przodem! Oj, 
nigdy by dwie niewieście niewarte ·wyjść z tatarskiego kraju, gdyby 
nie ta Sora! Co poleci, bywało, przodem, wietrząc, że jćj już widać 
nie było, to znowu wraca potem i patrzy za niemi; jak przyszła noc, 
to opodal od niewiast legała, a ze świtem ku swojej stronie ciągnęła. 
Otóż jak poczęła je tak prowadzić, )jak poczęła prowadzić( i pro
wadzić, otóż i wywiodła z Tatarszczyzny. 

Szły, szły niebogie i nie wiedzić, ile to tam świata przeszły, a naj
ciężej im już było, zanim się do kozackiege kraju dobiły, potem 
puściły się gdzieś aż po kraj wołoski, a wciąż Sora leciała przodem. 
Otóż dopiero dwie mile od Rabego, jak już do domu dochod~iły, 
kopnęła się moja Sora przodem, a baba moja mówiła do Marynki: 
"Ot, szkoda n 'lszej Sory; znać wściekła się!" A ona tymczasem 
~eciała, wpadła do wsi, dalćj przez wieś i do naszego obejścia 
1 nuż wyć po sieni, latać po podwórzu. Otóż właśnie jak na to 
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szli ludzie z cerkwi, bo to się w niedzielę działo, więc poczęli się 
dziwować i przepowiadali sobie: "Hej, hej, Sora jest, a Tańki nie 
ma!" Aż tu pod wieczór idą ludzie z nieszporn, a tu i Tańka wyszła 
na wierzch. 

Wtenczas ksiądz Michał, co to także zaznał tatarskiej niewoli, 
kazał bić we wszystkie dzwony, a co tylko było ludu na plebanii, 

. we wsi i we dworze, wszystko to się zleciało, i chłop Tańki, a mój 
to niby dziad przybiegł, a za nim przybiegła i Tańc7yna dziecina, 
co ją ludzie we wsi nazwali "tatarską sierotką", bo Bóg ją cudem 
zachował, i była już gładko podrosła. Bo to, widzicie, kiedy się ludzie 
opatrzyli w Rabach, po tej tatarskiej najedzi, znaleźli to dziecię 
pod gruszką dnia drugiego na obejściu, ale do niego znać ani Tatar, 
ani ogień nie doszedł, bo było zdrowe, jedno że bardzo zgłodniałe. 
Otóż go wzięli panowie do dworu i hodowali za swoje, a ludzie na· 
zwali go "tatarską sierotką". Otóż to jak zobaczyli Tańkę, a przy 
niej tatarską sierótkę, poczęli się cieszyć i płakać, i modlić pod 
cerkwią, i pytać o wszystko. Marynka mówiła: "Wszakżem ci gadała, 
że Bóg nas z tej biedy wybawi i że krew twoja do ()iebie się rzuci". 
Ale Tańka nie słuchała tego, jedno przygarnęła dziecię serdecznie 
do siebie i upadła na progu przed cerkwią. Marynka też to samo 
krzyżem leżała. Ksiądz Michał, pomodliwszy się, przeczytał nad ich 
głowami ewanjelią świętą i kazał im powstać, ale babę moją tak 
to sprężyło, tak zdrewniała, że ją z dziecięciem razem do domu 
zanieść musieli, bo dziecka nie chciała już puścić od siebie i nie 
zaraz ochłonęła z tego żalu. 

Obie to, obie, i baba moja, i Marynka, straszny jakiś lęk już 
całe życie miały; nie rozłączały się też z sobą więcej i obie pomarły 
w nim. Naprzód Marynka, a potem Tańka. Otóż to straszne było 
dziwo; co się przez całe życie z niemi działo. Póki dzień, to jeszcze 
pół biedy; lecz jak już, by-wało, słońce w nieszpór poszło, to trzęsło 
coś niemi i chodziło coś po nich, i płakały, i jedna tuliła się do dru
giej, i jedna bez drugiej nocy nocować nie mogła, a dziwnie coś 
pr2;epowiadały sobie, tak że je człek (zachowaj Boże od złego!) ani 
to zrozumieć, ani to pocieszyć nie mógł. Znać Tatarki czarami 
za niemi rzuciły, że je już tak aż do śmierci trapiło. Marynka umarła 
wprzódy, ale moja baba żyła jeszcze długo i do śmierci nam wszyst· 
kim, a nawet jeszcze dzieciom moim, przepowiadała: "Dziatki 
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moje, jeżelihy jeszcze kiedy Tatary do was wpadli, to raczej śmierć 
sobie zróbcie, nóż w sobie utopcie, w ogień, w wodę skoczcie, ale 
nigdy tej krwi swojej pogańskiej wierze w ręce nie oddajcie!" 

Boskie zrządzenie 1 

B6brka 

Hospod na tym świti chodył tryjcit lit i try, pókyl ho Żydy ne 
wzialy na muky. I chodyly tak pomedży lud' Hospod Boh, światyj 
Petro i światyj Pawło. I pryjszly do jidnoji baby, do gazdyni, na 
nicz; mała sziść koron (krów) i prosyly sie, żeby im dała moloka 
sie napyty. Aż wona powidat: "Dałabym wam, didojky, ałe ne 
maju".- "Ta, to nas chocz perenóczrjte".- "Ba, ta i noczówaty 
ne ma d'e."- "No, to bud'te zdorowy!" - "Chod'te zdorowy!" 

Pryjszly do druhoji; ny ma ino jidnu korowu łysu, a szest1ero 
ditej. "Ej, gazdyńciu, kobyśte nam dały moloka troche uapyty". -
"Dam wam, susidojku, dam, ino se korowu zdoju". Zdojiła korowu 
i dawała im sie wsi triom ponapywaty. A wuni mowy1y, jak sie 
napyly: "Bud'te zd\orowe, gazdyniu!"- "Chod'te zdorowy!" 

I wyjszły :O.a dwir. I światyj Petro mowyt do Hospoda Boha: 
"Szczoż by ty babi daty za tóto, Hospode, że una nam sie dała 
moloka napyty". A Rospod Boh do światoho Petra mowyt: "Ino 
wyjde na połe tóta kórowa, to ji woucy (wilcy) zjidiat". A Petro: 
"A tyj druhyj, szczo wona maje sziść koron?" Hospod Boh: "To 
iszcze ji daty druhych sziść". A swiatyj Petro: "Aj, Hospode, złe 
tak; za szczo, koj ta mała jidnu, i żeby ji szcze woucy zjily". A Hos
pod: "A ta druha maje sziśt' , jeszcze bude mała druhych sziśt', ałe 
na tamtym świti już carystwo ne bude wydila, ne bude carstwówała". 
A Petro: "A tóta bidna maje szestero ditej, chłopci(w), S2óOŻ una 
bude z nymy robyła ?" Hospod na t o: "Ja budu i onych tilamyty2, 

ja o nych ne zabudu; une budut mały każde swij talent (talent); 
jiden bude kowałem, druhyj bude szewcem, tretyj bude majstrom 
(stelmachem), czetwerty bude r 'ymarem, a piaty bude stolarem, 
a szestyj bude tkacz 'em; wóny by sie pry tyj korowi porozłeżowaly, 
ta by żaden nyczym n e bUł". 

1 Legenda. 
2 

lub: kiamyty- pamiętać 
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A światomu Petrowy sie żalzrobyłoza tyma dit'my, szo tak zystaly 
dribnejki biz korowy. Ta jak ta korowa piszła na pole, a buła łysa, 
tak win piszoł, wzioł se hołota i zalepył ij hołotom łysynu na czel'i, 
żeby ji woiik ne spiznał, szczo ji maje zjisty. Ta ino ta korowa 
wyjszła na pole, zaraz pryjszoł wouk do neji i ji zjił. Z pola prycho
dyt weczór wsio imienia (dobytek) domił, a toji korowy ny ma. 
Baba tak zawodyt, bo powidajut lude: "Waszu korowu woucy 
zjiły". - "Szczoż ja teper piczn'u z tyma ditoczkamy?" No już 
ny maj ut korowy ciłyj rik; moloka już ny mały, ta sie porozchodyły, 
już im lude dawały, a sama ta wdowa biiła już w doma i żyła ja"k 
móhła. 

Tak prychodiat do neji znowu za rik H 1ospod Boh i światyj Petro, 
i światyj Pawło. I sie prosiat na nicz: "Ej, gazdynciu, żebyste nas 
perenóczowaly". - "Perenóczowaty was, perenóczuju, ale wecze
riaty wam ne dam, bo sam'a ne maju".- "Może majete moloka 
chot' troche, to byste nam sie dały napyty".- Ej, ny maju, didojke, 
ny maju i mołoka".- "A czem' że?"- "A bony maju i korowy". -
"A cy małyste korowu, cyste n e mały?" - "Ej, m ' ała, didojku, 
mała, ta ino wyjszła tak rik perszyj raz na pole, taj mi woiicy zjiły".
"Ta ódże znajete w kotrym m 'iscy?"- "Ej, znaju, didojky, 
znaju". - "Ta idit tam teper, może sie z neji znajde tam chot' 
jidna kiśt' (kostka); i jak se najdete totu kiśt', i woźte se ji i pry
neśte do stajni, i położte ji tam, hde tóta korowa stojała, i woźte, 
i zaprit' (zamknąć) stajniu, i zasuńte z'asuwu, żeby tam nychto ne 
wszoł; a na druhyj deń żebyste do neji (do tej kosty) wyszły". 

Jak druhyj deń widsunuła zasuwu baba i woszła do stajni, a ko
rowa taka stojit jak wił sywyj. Jak wzieła cebrycza dojity- ne 
brała skop'ec -to nadojiła połnyj cebryczok mołoka, za tóto szczo 
bez rik żadiła. A una: "Bośka wola, za to Bohu diakowaty!" 

Tak pr)szły, wsi try, do tretyji znou baby. A tóta baba sadżała 
chlib w pcc; ta i upał chlib z łopatoii na zeml'u. A tóta nydż (nic) 
ne rozmyszlała, nuż łopatou biz h'ołowu Rospoda Boha; ta Hospodu 
Bohu hołowu prowalyła (pocięła) i mowyt: "A ne mail ty koły 
pryjt 1y, ta teper, koj ja u pec chlib sadżu!" Taktetry didy nydż ji 
ne mowyly, żeby szcze bilsze ne była, i poszły het, po świti. 

Taj wyjszły w lis. Nakłały si wohni'a w lisi. Ta mowyt fi,)spod: 
"Na no mi (szukaj mi) Petre w tyj holowi, szo mi tu s2.emt 'yt (swę-
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dzi) w tyj rani, szo mi ta baba h 'ołowu rozwałyła". Aż win powidat 
Petro, jak sie podywył w totu ranu: "Boże, szoż ty takie robysz, 
szo ty takie hrobaczk'y w holowi ma jesz?" (Takie ·sie tam hrobaky 
werhły). Hospod mowyt: "Woźmy, Petre, tóty hrobaczk'y i wohorny 
(wygarnij) mni ich wodte na dołoń, i woź, widnis (odnieś) w jidnoho 
buczka dupnaho (spróchniałego) i tam ich pcsad ', tóty h:.:obaczky". 
Tak P etro wzioł i zrobył, jak Rospod kazał. Jak ich posadył tam 
w buczk~, mowyt Rospod: "I na nych hiłknyj (chuchnij) try razy, 
i łys z ich tam". 

Jak Petro na nich hiłknoł, i zrobyły sie z nych pczoły (pszczoły), 
szczo mid robi' at i wisk do ce1·kwy, żeby sie śwityło pered H 1ospodom 
Bohom. Bo wper 1ed ich ne biiło, ino wyjszły z hośkyji hołowy. 

Lyszyly ich, te pczoły, i pryjszly do nych aż za rik, na druhu 
ratu. Hospod Boh mowyt do Petra: "Idy ty do ón 1ych robaczki(w), 
szczo ony robi' at, cy żyj ut óny szcze, i na nych szcze raz hiłknyj". 
Jak na nych Petro szcze raz hiłknoł, a óny z huczka jak sie ruchnat, 
jak z 1 ułyja (ula) tak: hu, hu, hu - zhrjnczaly. A światyj Petro 
wtikał het, bo sie ustraszył, bo ne znał szczo. A Rospod Boh: 
"Ne bij sie, Petre, ne bij, ne wtikaj, ne hude ty nycz, ho tóto hude 
już do zhonu żytia; lude hudut m'ały pożytok, a Bohu hude na 
ofiru". Biz toho księdz żaden ne widprawyt nabożeństwo. 

No, jakże znowu piszly wsi try w lis, i wyjszoł z nema (niemi) 
Cygan. I se znou nakłały wohnia. I Rospod Boh mowyt do Cygana: 
"Id'y no tam do toji gazdyni w seł'o i proś ji tak: «Prosyt was tam 
jideu czołowlik w lisi, żehyste dla nas sztyrioch upekły po opa
l'anczyciu1, ho nam sie jisty chocze»" Una gazdynia mowyt do toho 
Cygana: "Diżdajte troche, suside, niej my w pecu prohoryt; ja wam 
specz'u zaraz, a wy sie tu zahryjte". Tak tóta poprawyła w pecu 
koczerhou (kociubą), żeby lipsze horiło; jak pryhoriło, i wsadyła. 
A Cygan sie za-te (tymczasem) hrił pered pecom. Ta i spekła baba 
opał 1anczyciu, wonicła (wyjęła) z peca, wzieła, ochłodyła wodou, 
posołyła sileii {solą) chlib z wercha i za(w)iezała w chustku bilu, 
i dała Cyganowy, żeby wonis tam Hospodu, wódky pryszoł. Ta 
jak Cygan wzioł i piszoł, i ·wyjszoł tam aż w lis, a Rospod i światyj 
Petro i Pawio si schowały za kriak, ażeby wydiły, szczo win hu de 

1 
lub: po osuszczyciu- placku, podpłomyku 
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robyt z tym chlibom. Taj win, Cygan, porozyrai się (obejrzał), ny 
ma n 1ykoho. Taj wzioł tot chlib, toty opalanczyta, i zjił sam wsi, 
n'ykomu ne dał. Ta jak zjił, tohdy mu sie H 1ospod Boh pokazał 
i mowyt: "Ta cy chodyleś ?"- "Chod 1ył". -"Ta cy spekła baba, 
gazdynia tóta ?"-"Ni, ne spekła".- "Ależ spekła, spekła".

"Ni, ne spekła".- "Ale ne bresz, ne bresz, spekła".- "Ależ żeby 

(m)nia Matka cudowna skarała, ne spekła". -"Ale ne bresz, ne 
kłeny sie, spekła". -"Ale, jak spekła, żebym oślip". -"No, to 
już wiry ne budesz mał pok' (póki) bude świt, do zhonu żytia, 

jużes wiru zhubył". W ód toho czasu choćby n e znał jak sie prokły
nał Cygan, już wiry ne maje. 

Biedna wdowa 
B6brka 

Chodyv Hospod Boh zo światym Petrom po świti. Buły to cziesy, 
hde szcze Pan nebesny myłoserny i światyj Petro chodyły po świti 
i perebrały sie :za dziady. Zaszły do jidnoji gazdyni, bohaczki (gazdy 
ne biiło doma), i tak mowyt: "Daj Boże dobryj weczór". A wona: 
"Daj Boże zd1orowie, witajte, didu, do nas". A win mowyt: "Bih 
zapłat'. Teper, gazdyńciu, my by was prosyły, żebyste nas pereno
czówały". Ona powidat: "No, ja wam ne boroniu noczówaty, posi
dajte sobi za pec, na łaiiku". No pak zwaryła gazdynia weczeriu, 
a ony se sidyły za pecom. Zaczela czelad' jisty. A gazdynia tak 
prosyła ich: "Prlosymo was, didy (żebraki), do weczeri!" Taj dała im 
za pec, tak jak dziadam. Hospod Boh i światyj Petro zjiły, szczo ona 
im dała. Po tomu, jak już poriachły się (posprzątali) i mały ity 
spaty, Hospod Boh ze światy-m Petrom mowyt: "Zebyśte my umoły 
hoło'u [!] (umyli głowę)". A ona sie hańbyła i na to klyczyt na psa 
i kota: "Psyku, k 1otyku, ide, umoj dziadowi h'oło(w)u!" . Hospod 
Boh pryniau tak jak dziad, oba z Petrom. Taj wlała na mysku wody 
i zawołała kotyka i psyka. Jak w1oskoczyły za pec psyk i kotyk, jak 
zaczeły moty dziadaro hoło(w)u, jak zaczeły drapaty hoło(w)u, jak 
74aczeła krou zaliwaty Rospoda i Petra, Rospod Boh i Petro wyterpi
ły i polihały spaty. Druhyj deń powstawały i podiakowały za we
czeriu i za noclih, i za uniotie, i piszły. A óna miała dwanajcit korou 
(krów), a jim (światym) ne dała mołok 1a ino inczoju strawu. Potem 
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jak już idut dorohou Hospod Boh i światyj Petro, mowyt Petro 
do Hospoda Boha: "Ej, Boże myłosernyj, s~c~oby tej gazdyni 
umosłyty (umyśleć), s~czoby ji daty?" A Hospod Boh tak: "Eh, 
maje 12 koroii, iszcze druhych 12 bude mała". A światyj Petro mo
wyt: "Eh, Boże, tak bude zł'e". A Hospod Boh myłosernyj: "Ej, 
ide hłupyj Petre !" (Bo to ona bohaczka, ona tilko na t~ świti 
użyje , szczo maje dobr'a). 

Taj idut, idut na druhe seł'o. Zaszły do bidnoji gazdyni; ne mała 
tilko piatero ditej i jednu korowu. I mowit ony do nej: "Daj Boże 
dobryj weczór!"- A iioua: "Daj Boże dobre ~dorowie, witajte, 
diduniu!" A Hospod: "Boh ~apłat"'. A ona: "Posidajte se, diduniu, 
bo tam zymno; idit' dite het, niej sie didunio zahrije, bo ścipły 
(zziębły)". A Hospod Boh i sw. Petro: "Może byśte, gazduniu, 
nas perenoczówały". A ona: Dobr'e, dobre, didunki, ja was pereno
czuju, l 'ażete si na pec albo na prepiczok, to zahrijete sie. Uony 
sie porozbyrały, poznymały z sebe te torbynie i sobie siediły. A ona 
piszła korowu dojity. Zdojiła, sp'aryła mołok 'o i wolała (wylała) 

na mysku. "Ta chod'te, diduniu, jisty oba, możeste bezdeń ne jiły". 
Taj wony zjiły, taj mowiat: "Ej, gazdynojko, szczoby mo was 
prosyły, żebyste nam h'ołowy pomoły, bo już takie brudn1e marne". 
Gazdynia nalała wody, żeby sie hriła. Jak ta sie woda zahriła, tak 
i gazdynia wzieła, w'olała ju na mysku i mowyt: "Chodit' didunciu1 

oba, ja wam hołowyciu umoju". Taj wzieła, umyła tak ładne h'oło
(w)u didam jakby sama seb'e, woczesała ładne -i polehały se 
spaty. Potomu na druhyj deń wstały, pomoły sie, taj podiakowały: 
"Ga~duniu, bud'te zdorowy, diakujemo ~a noclih i że[ste]2 nas tak 
ładne pomoły". 

Taj idut dorohou, ta na trete seł'o. Swiatyj Petro mowyt: "Ej, 
Boże, szc~oż mo ji3 damo, tej gazdyni, szczo ona nas tak ładne 
Pryjała". A Hospod Boh do sw. Petra: "Eh, s~czoż ji damo; ma iiona 
jidnu korowu, to i tota ji zdochne". A światyj Petro mowyt do 
Pana nebesnoho: "Ej, Boże, złe". A Hospod powidat: "Ej, Petre, 
Petre, jakoj ty dywnyj, to ji jakby sie korowa chodowała, toby 

1 [Może: "dinciu". W rkp. "didunciu" z przekreślonym "-du-".] 
2 [Zapis nieczytełny.] 
a [W rkp.: "ij".] 
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wszytki dity pry niej biiły. A tak, jak korowa zdochne, to sie 
dity porozchodiat, taj jeden i druhyj bude remesnyk, i tretyj bude 
gazda, ale prystane (to jest, do jej1 gruntu), a czetwerty bude doma 
gazdowav, bude m{lV chudoby, a piate, diwcza, bude mała majetok 
i widdast sia". 

Taj potemu Hospod Boh piszou dalij ze światym Petrcm het po 
świti. Taj pochodyły, pochodyły, no i wernuły sie nazad do toji 
bidnoj gazdyni. Taj pryjszły rano. I mowit: "Daj Boże dobryj den, 
gazdynciu, jak sie majete, szczo tu czuty koło was?" A óna sie 
rozpłakała i powidat: "Ej, didojku, didojku, dałam wam mołoczk 1 a, 

a nyzka2 sama ny maju; małam jidnu korowyci u, taj t ')ta mi zhybła". 
A Hospod Boh myłosernyj tak mowyt: "A cy znajesz, gazdyniu, 
tote misce, hde totu korowu zahrebły, że może iszcze kiści 1 a (kości) 

z neji je". A óna mowyt: "Ej, dlidojku, chto ho wie, może psy już 
i woiicy porozcihały kiści 1 a. A Hospod mowyt: "Idy, gazdynciu, 
i hladaj, może iszcze co je, tilko szczo ino znajdesz, wszytko zaber' 
i prynes tu do mi , a ja bud u za to je (tymczasem) żdał". Tak ona 
piszła, pozberała wszytko kiścia do micha i pryjszła domiv. Taj 
mowyt Hospod: "W ones si do stajni, i hde ino jaka dirka je w stajni, 
prosto toji dirki pokład' kistku jidnu, i druhyj deń, jak wojdesz, 
budesz znała, szczo tam bude". I wzieły sie, i Hospod Boh piszov zo 
światym Petrom w świt. 

A tota wojszła na druhyj deń do stajni. Dywit sie, a tam polna 
stajnia korow. Z każdoji kistki wse korowa sie zrobyła. I diwcza 
pak mihła widdaty' bo mała czem. 

O kościele i karczmie3 

Leszczowa te 

Szedł Pan Jezus ze świętym Piotrem. Przechodzili koło ·kościoła, 

a potem koło karczn;ty. Gdy przechodzili koło kościoła, Pan Je:~;us 
podniósł i cisnął weń kamieniem; gdy przechod·~ili koło karczmy, 
Pan Jezus cisnął w nią chlebem. 

1 [żony] 

• nyzka- teraz, [dzisiaj] 
a Legenda. 
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Bóg i Szatan 
B6brka 

ChodywSzatan z Hospodom Bohom po more i Szatan był zatelepa
ny, a Rospod Boh buł suchyj. I tak Szata11 mowyt do Hospoda Boha: 
"Ej, żehysmo se hde spoczely".- "My by se spoczely, żebyś (m)nia 
posłuchał. Płyń no tu w more na dno i clistań pisku, i tak 'mów: 
«W ironia Hospoda Boha!»" I tot popłył i distal pisku i tak mowył: 
"Beru wo ironia swoje!" I wypłył na werch, ny ma nycz. A Hospod: 
"Jakżes mowył?"- "Beru w ironia swoje".- "Ale nemów tak, ho 
ne wynesesz nycz; płyń szcze raz tu i clistań pisk 'u, i tak mów: «Beru 
w ironia H'ospoda Boha»". I tot popłył i tak mowył1 • 1'ot popłył 
na tretu ratu i distal pisku, i tak mowył: "Beru wo ironia Jeho" 
(ho już zły był). I wypłył na werch, i wynis za pazurami, nó tyćko 
jak brudu. A Hospod Bo h wzioł i mu toto wyszkriabał zza pazury, 
i wzioł, zironioł jak orich, jak grudku2 hlyny, i werh na wodu. 
I zaczeła z toho zerola rosty, i koło toji zemli takije wyrosło jak 
reszeto, a pole takije wrrosło jak płachta, i zaczeła rosty murawa. 
A koło kraju (brzegu) zaczeła rosty łozyna. I ony sie już oba posidały 
na totu zemlu, .i już buła murawa i sucho. I Hospod' Boh zadrymał, 
a Szatan jak w1ydił, że Hospod Boh zadrymał, i wchopył Hospoda 
Boha na ruki, i chotił j'iho wereczy (wrzucić) w ~odu; i hiżyt na 
totustoronu- ny ma ~ody; hiżyt na druhu storonu- ny ma wody; 
hiżyt na tretu stloronu - ny ma wody; hiżyt na czetwertu stloronu -
ny ma wody. Hospod' Boh woczy mu zastupył, już n e wydił, hde 
wereczy, wsiudy już zerola buła. I wzioł, i posadył Hospoda Boha 
na toto mijsce wÓdky wzioł. I Rospod Boh mowyt mu tak: "Ej, 
neboże! Ty roniachotył wtopyty".- "Ne, ni ne prawda".- "Ałe tu 
mnie chotił koncze wtopyty".- "Breszesz, tobi sie szczoś snyło".
"Panmietajże, teper bude sie snyło każdomu czołowiku do zhonu 
żytia, poki świt; połowyna bude prawda, a połowyna neprawda". 
(I tak jest. Jak sie czołowikowi snyt szczo, ta toto szczo do pił
noczy, to neprawda, a toto szczo po piłnoczy, to prawda). 

Jak ten didko toj pisok z moria wynis, tak powidat: "To mij 
świt bude i neho, i zemla, ho ja pisku distał". A Hospod: "Ty ne 
':,_artujesz, żeby buło twoje nebo i zemla". Ditko: "Poczkaj, ja 

l • d 
It · [Tzn., jak za pierwszym razem, a piasku nie wyniósł.] 

1 
[Zapis niewyraźny, może: "griedku".J 
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zrobiu taku fuzyją, szczo jak strylu z neji, to sie świt skołysze 
i zobertat". I wzioł, i zrobył taku fuzyju. Jakże strylił, to sie świt 

skołysał i zobertał. "Teperże poczkajże, bude mij świt". A Hospod: 
"Ni, ny bude". Ditko tak mowyt: "Jak teraz :łirobłu druhu fuzyju, 
to sie świt rozproszyt". I wzioł, i zrobył druhu fuzyju, i stry]iv. 
Jakże z nej stryliv, a Hospod zjimał kulu w rulm, w żmeniu, i pak 
wziął, widobrał wid neho, i wzioł, i pereżehnał tótu fuzyju, i dał 
światomu Michajłowy. A tot didko powidat: "Poczkajże , koły ty 
myni ne chocz' świt daty, żeby buł mij, to teper zo mnou do wijny 
(wojny); nas bude bilsze, tu budesz sam". Teper-że wyjszły na 
nebesa wsi: i Hospod Boh, i diabły. Ditko: "No, to stre1ajmo jeden 
do druhoho". Hromiw1 jeszcze ne buło, aż tódy sie poczeły. Ta jak 
poczeły diabły do Rospoda Boha strylaty, a Hospod Boh zrobył 

a 
sie takim hromom2, jak zahormyt ra:z;, jak zaharmyt druhy raz, 
a uny diabły sie pos 1owyły (postrachaly): "Jakas tuzrada nad nami 
je, iszcze-smo toho ne czuły" . Jak na tretu ratu zaharmyt, jak 
swiatyj Michajł z toji fuzyi do nych strylił, to za dewit dnyw3 

i za dewit noczej tak łetily diabły z neba do pekła na samo [dno], 
jak z neba doszez na zemlu. I wid tohdy diabła sprawedlywoho 
już na switi ny ma. 

Tilko jak baba tak (za pozwoleniem) poronyt, ne donosyt do 
swoho czasu, to toje jeji ditie, choć ho .:~;akoplat w zemlu, to uno 
za sim lit ożyje i pryjde do toji matki pid wikno i budu[!] sie pro
syło witcila i materi: "Panie ojcze, pani matko, proszę chrztu!" 
Tak do trioch raz bude se prosyło. Jakże matka jeho tóju detynu 
perekstyt, tak bude mowyła: "Wo ironia H 1ospoda Boha"- i tak 
mu dat [!] ironia (np. Hryć, Jewka itd.), i dast mu now'yj taryl 
(talerz) i nowu łyżku, i try łykti (łokci) surowiadnoho polotna, 
i surowianu soroczku; jak se toto wozme, i pide do neba. I se ~roby 
z neho hanhel. A jak ho ne perekstyt, to bude sie pry ty chati try· 
mało i bude takyj . Mołochit, i bude po tym świti chodyty, pokyl 
ho światyj Michajł z toji fuzyji ne zabje. 

1 [Nad w nadpisane l.] 
2 [W rkp.: "hrom'om".] 
• [Nad w nadpisane 1.] 
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Trąbka i psy 1 

od Sanoka, Rymanowa 

Był człowiek z żoną, co mieli dwoje dzieci; chłopiec się zwał 

Jasio, a dziwcze Kasia. Bidno się mieli i tylko mieli jedną krowę. 
Jak te dzieci dorośli, tak mówili jedno do drugiego: "Ażeby nam 
tato umarli, toby my mieli więcej mleka jedne cyckę·•. (Bo 'krowa 
ma sztery cycki, dla kożdego miała po cycku, że ich było czworo 
ludzi). Po tomu ojciec um.ar, a krowa przestała się dojić na te jedne 
cyckę, już ino na trzy się dojiła. Po tomu te dzieci mówili: "l tata 
ni mamy, i mlika z cycka ni mamy; żeby Pan Bóg dał, żeby ma
ma umarła, toby my a czej mieli więcej mleka". Tak Pan Bóg dał, 
że i matka im umarła. Ale i krowa pak ustała się dojić na drugą 
cyckę i już sie nie dojiła, ino na dwie. Dzieci zaczęły płakać: "Bo
że, tera?; ani tata, ani mamy ni mamy, i mleka mało". Po tomu 
te dzieci barz bidowali. 

I po tomu Pan Bóg sie zebrał z nieba i ze świętym Pietrem i ze 
świętym Pawłem chodził po wędrówce. Przyśli do jednego gospo
darza do wsi i prosili się na noc. Ten gospodarz zaczął mówić: "Tu 
ny m 1a hdle prenoczuwaty!" I oni się zabrali i poszli. I trafili do 
ty chałupki, gdzie te dwoje dzieci biednych było, i prosili się na noc. 
A te dzieci zaczęli płakać, że oni sami biedni, ni mają co jeść, a Pan 
Bóg wiedział. I te dzieci mówią: "Mieli my2 tata i mamę i prosi
liśmy Boga, żeby ich zabrał, żebyśmy mieli więcy mlika; teraz ni 
mleka, ani rodziców ni mamy". Po temu przenocowali tych dziadków 
i te dziadki dali tym sierotom po kawałku chleba, powiedzieli, że 
sobie użebrali po wsi i nakarmili ich, i poszli spać. Na drugi dziń 
powstawali, podziękowali dzieciom za noclig i poszli. I Pan Bóg, 
jak wyszli, mówi do świętego Piotra i Pawła: "Trzeba wilkowi 
kazać, żeby im, tym dzieciom, i tę krowe zjadł, żeby nic nie mieli". 
A święty Piotr i Paweł, że żal im było, mówią: "Eh, Panie, oni ino 
te jedne krowę mają, i to im wilk zje, ta oni poginą". A Pan Bóg 
Dlówi: "Nie, oni nie poginą, my się tu do nich jeszcze wrócimy". 
Dopiero święty Paweł rozkazał wilkowi: "Zebyś taką a taką krowę 
łysą zjad". A ta krowa była łysa. Święty Petro poszed i tej krowie 
te łysinę zamurdzał (zaczernił), żeby wilk nie spoznał i nie 2.jad. --1 Legenda. 

2 
[W rkp. "Miełimy".] 

7 
- Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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Dopiero wilk przeleciał pomiędzy bydłem, szuka tej krowy to tu, 
to tu, nie nalaz i poszed. 

Na drugi raz Pan Bóg zebrał się zaś ze świętym Pietrem i Pawłem 
i poszli na wędrówkę znowu w to samo miejsce; i żeby, jak już tam 
przyjdą, tak było, że wilk te krowę zjad. Tymczasem Kasia, jak 
uzrała, że krowa zamurdzona, tak ją obmyła, że znowu była łysa; 
na drugi dzień wygnała na tołokę (pastwisko), a tam przyszed wilk, 
ją spoznał i zjad. Dopiero Kasia przyszła do domu do Jasia i zaczęła 
płakać i zawodzić: "No, już teraz poginiemy". A jak oni dziadki 
nadeszli na noclig, tak te dzieci zaczęli płakać i skarżyć się, i żałować. 
PrzenocówaJi te trz)' starzy. Na drugi dzień Pan Bóg, jak odchodzili, 
dał Jasiowi taką trąbkę i trzy psy, że jak zatrąbi, to będzie wszystko 
miał, a te psy będą go bronić wszędy. 

Tak te dzieci, Jaś i Kasia, poszli w świat, ho już nie mieli co robić 
w domu prze:~< krowy. Jaś jak zatrąbił na trąbie, to miał wszestko, 
co ino chciał, czy jedzenie, czy piniędzy. Po temu oni oboje wędro
wali i zaszli w taki wielki las. A tam było 12 zbójów; a tezhoje mieli 
swoje pałace i tam siedzieli. I właśnie obiad jedli, jak tam Jaś i Kasia 
do nich przyśli. I mówili zhoje: "Mamy świeżą krew". I chcieli ich 
zabić. A ten Jasio krzyknął na psy: "Trzymaj, łapaj, rozerwij!" 
I psy rzucili się do zhojów i wszetkich porozrywali, a on wyjął 
pałasz i głowy tym zbójom popodcinał i zaciągnął te ich pobite ciała 
dojedny stancyi i pozamykał. A jeden z nich, z tych zhojów, jeszcze 
trochę żył i pode drzwiami leżał. Tak Jasio po temu poszed do lasa 
na polowanie, ale jak odchodził, tak nakazał swojej siostrze Kasi, 
żeby nie chodziła po pałacach, żeby kluczów nie brała i nie otwie
rała do żadnego pokoju, że on pójdzie do lasa, to może kogo na
dybie i przyprowadzi, żeby ich było więcej!. 

Jak Jasio poszed na polowanie, ona naszła klucze i chodziła, 

i obzierała to wszetko, gdzie co je. I szła, i przeszła do tego pokoju, 
gdzie te zbóje leżeH; jak drzwi otworzyła, tak ten jeden zbój, co to 
jes2;cze żył, chycił ją 2;a spódnicę i tak jej powiedział: "Wiesz co, 
idź · do szafeczki, tam je(st) taka flaszeczka mała, tam jest to li
karstwo dla mnie, i pr2<ynieś, posmarujesz mnie, ja odżyję i będziesz 

1 [Tu Kolberg dopisał: "Obacz powieść nr"; prawdopodobnie chodziło o O· 

powiadanie Zdradliwa siostra, zob. s. 219 w tym tomie.] 
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miała mnie samego za męża. Ona poszła, przyniesła, jemu pomaściła 
i zaraz mu się zrosło, i z nim się ożeniła. I już po temu w tych pa
łacach byli wsi troje i żyli z sohą1• 

Spodziewany majątek 2 

Prociaa.e 

Jiden gazda mav dwoch syniv. Takich widwinowavdohreichłopci 
zaczely propywaty majetok, pyty horiłku. Oteć ich powidav im: 
"Chłopci, ne pyjte, bo ja wam ne dam hilsze". A wóny: "A deż tato 
podije to, szo szcze maje?" A win skazav im, że "Ponesu to do 
Pana Boha". 

Tak otec staryj zesłab i zaczow sie zhyraty nesty majetok do 
Pana Boha, ta id'e dorohou. Ta id1e i zaszoł w lis, a tam pustelnyk 
koło wohni'a sedyt. Ta prychodyt d' nemu, ta prywytał sie. Pustelnyk 
pytaje sia jeho, de ide. A win powidat: "Idu do Pana Boha, ja zesłab 
i nesu swij majetok, szczo mi Bih dav". A pustelnyk na to: "A po
widź tam Panu Bohu, cy daść myni szczo z toho twoho majatku". 
Dav mu oteć ·staryj chliha kusok, a kru.Jhta (kruszyna chleba) 
upala na zemlu; win otec kazav pustelnykawy ji zniaty (podjąć), 
a pustelnyk ne chtiv, nem zistawyv na zemly. A otec piszou dalij. 
Ta id'e, id'e i Pan Boh ho perejszou (spotkał); prywytały się i Bih 
ho sie pytaje: "De ty id'esz czołowicze ?"-"A id'u do Pana Boha, 
nesu majetok, szczo mni Bih dav". Pan Bih jimu powidat: "Wemy 
sia dom.iv, bo ty sie szcze ożenysz". A win mowyt: "Hospode! A deż 
?Y ja sie żenyv, ja takyj staryj!" A Hospod Boh: "Werny sia, koły 
Ja tobi powidaju, to ty sie ożenysz, ho szczo krok zrobysz iduczy 
domiv, to budesz mołodszy". A win Panu Bohu: "Tam w lisi je 
pustelnyk, prosyv menie, szczohy ja sie dowidav u Pana Boha, cy 
daść myni (jimu) szczo z toho majetku, cy nit (nic)". A Pan Bih: 
"Id 'y i powidź jimu tak, ne szczo bym jimu mav szczo daty z toho 
ma~etku, to jeszcze mu tot mich (worek) zdojmu z neho, szczo win 
maJe na sobi, za to, że winne chtiv chliha kruchtuz zemly zniaty". 

Tot gazda wemuv domił zo swojem majetkom; szczo krok zrohyv, 
wse molodszyj huv. Taj prychodyt do pustelnyka toho naz'ad. 

1 
[Pod tekstem krótkie streszczenie.) 

1 Legenda. 
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A pustelnyk: "A szczo tam Pan Bih powidav, cy dast' meni, 
cy ni?" - "Ah, powidat, ne szczo by ty nć dast, ale iszcze i tot mich 
zdojme z tebe za to, żeś kruchtu chliba ne zniav". A pustelnyk 
schopyv z sebe mich, taj werhnuv na wohiń i powidat: "Majesz z me
ne, Boże, znymaty mich, ja wolu sam ho wereczy na wohiń". I mich 
sie spalyv, a pustelnyk zczerniw. A toj staryj otec, jak wernuv domił, 
taj stav molodyj, jak buv za molodych lit, i ożenyv sie, i mav ditej, 
i toho majetku używa u, i tym ditom da u. A te dwa syny gazdówały, 
już ne propywaly, ale majetku bilsze po otcu ne distaly. 

Boska sprawiedliwość1 

B6brka 

Buł jiden gazda, szczo postyl cilyj rik, ale ne znaju doskonale, 
cy ino wid masła i syra, cy i wid miasa. I szol do R'ospoda Boha po 
zapłatu za tot pist. Ta id'e, id 1e, dorohoii, zajszoł w lis. Tam w lisi 
maziar (smolarz) palyt maź. Tot czołowik mu mowyt: "Daj Boże 
dobryj deń!". A win odpowidat: "Daj Boże dobre zdorowia! 
De idete, suside ?" - "Idu do Rospoda Boha po zapłatu, szom rik 
postył". - "Spytajte sie tam u Rospoda Boha, że ja palu maź 
jak nycz tak deń i jasie n 'ykoly nć mohu dorobyty n 1yczoho, jem 
hołyj i hołoden". -"No, dobre, ja sie spytam". 

No, id'e tot czołowik, pereszol biz lis i pryszol do seł ' a. I tam 
haha, gazdynia, per1e szmatia na ric 1i. I win mowyt do neji: "Daj 
Boże hiłe!2" A una: "Daj Boże i wam!" A una sie pytat: "Deż wy 
idete, suside ?" Aż win mowyt: "P'ostyłem cilyj rik i teper idu do 
Rospoda Boha po zapłatu". - "Spytajte sie no tam o roni; ja maju 
diwku na wydaniu; ja maju wsio na niu, szczo mi ino treba, szmatia, 
wiano, hroszi, a nć może mi sie nyjakyj paróhok trafyt ny-ód-kej 
(ni skąd), żeby mi ji poswatał (ożenił)". -"No, dobre, ja sie spy
tam". 

No, ide dalij, znou na druhe seło. I pryjszoł do gazdy na nicz, 
i mowyt: "Daj Boże dohryj deń!" Gazda mowyt: "Daj Boże dobre 
zdor 1owia!" Win do gazdy: "Kóby wy, gazdo, były łaskawi pry(n)
jaty mene na nicz". A gazda: "A czem'? Ja was perenocznju; 

1 Legenda. 
2 Zwykłe pozdrowienia przy praniu. 
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a de wo (wy) idete ?" - "Idu do Rospoda Boha po zapłatu, bom rik 
postył". Aż win gazda tak mowyt: "Spytajte no sie tam, żeby mi 
troche ujół toho gospodarstwo [!], żeby buło mencze, ho już ne 
mohu rady daty". -"Dobre, ja sie spytam". 

Ta ide, ta ide, już druhyj deń jak wstoł i id'e het. Taj "fYjszoł 
w lis; tam sidia w lisi tym Hospod Boh i światyj Petro, i światyj 
Pawło. Kład ut s e óh 'yń, tak jak pastuchy na pole. Taj pryjszoł 
do nych tot gazda i mowyt: "Daj Boże dohryj deń!" Aż wuny mu 
widpowily: "Daj Boże zdorowia!" Taj pytajut sie jeho wsi tre: 
"Deż wy idete, suside ?" - "Idu do Rospoda Boha po za płatu, 
szom hiz rik postył". Uny mu powidajut: "Werny sia, suside, het 
dómił, tam ty Pan Bih zapłatyt". A win tak mowyt: "Mene prosył 
jeden gazda, żeby sie spytaty u Rospoda Boha, żeby se wzioł po
łowynu gospodarstwa, ho takie maje welyk[ie]l, że mu ne może 
rady daty". - "Tak mu tam powicz; (mowyt Hośpod2 Boh), że ja 
mu jiszcze druhe tilko dam majetku, ho winne pustył nykoly bidno
ho, ho win hidnoho pohostył, a wse hidnyj powidał mu: Bih zapłat'! 
Odże ja mu iszcze druhe tilko dam". 

I tot gazda · pryjszoł już do n eho, jak sie wernuł, i powidat mu, 
szczo Hospod Boh powił, że ty szcze druhe tilko dast. A win tak 
powidat: "Ha, koj my szcze dast Pan Bih druhe tilko, to Bohu di'a
kowaty za jeho lasku". Tak tot gazda, hohacz, nabrał na dwi fury 
zbiża i hroszi i wzioł, i zapriah po sztyry woły do tych wozi(w), 
i wzioł, i wywiz tomu gazdi szo postył, i nakazał parohkam: "Że
byśte si ino bicze wzieły pod pachy domił". Darował mu wszytko. 
A. win, szczo postył, mowył: "Kojs my tak darował, niaj ty Pan Bih 
zapłatyt". 

l pak znou piszoł powisty Hospodu Bohu: "Iszołem tam dorohou 
~.tam baba prała szmatia na ric'i, i (m)nie sie pytała, de jd'u. A ja 
Jl powidał, że idu do Hospoda Boha po zapłatu, szom rik postył; 
i ino mi tak mowyła, żeby sie Rospoda Boha spytaty, że maje diwku 
na wydaniu; wszytko maje do neji, szo mi ino treha, ino mi sie 
ne może czołowlik nyjakyj do toho diwczaty trafyty". Hospod mo
Wyt: "Tak ji powidz tam, że niaj tóta czelad' wszytka poprychodyt, 

1 
[Rkp. zniszczony.) 

2 
[Może zamiast: "Hospod", tj. "H1ospod".] 
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szo ji porozbaniała, to ji sie hnet diwczatiu traflat swatacz1y". -
"Pak tam iszczem iszoł dorohou i tam maziar palyt w lisi maź, 
i mene sie pytał: «De idete, suside ?» Ja widpowił: «Idu do Rospoda 
Boha po zapłatu» - «Spytajte sie tam no o mni, że ja palił maź jak 
nicz tak deń, i ne sie ne możu nlyczoho dorobyty»". Hospod' Boh 
mowyt znowej:1 "Powidż temu maziarewy, niaj ne palyt nykoly 
w świató (święto) i w nedilu, to sia hnet dorobyt". 

Tot gazda id1e nazad domił. I pryszol do toji baby. I pytajesie 
ho baba: "A pytalyśte sie tam ó mni Rospoda Boha ?"A win: "Py
tał". -"Jakże wam tam powiły?"- "Tak mi tam powiły, żeby 
tóta czelad' nazad do tebe poprychodyła, szczos porozhaniała; hnet' 
ty sie diwczatiu swatacz1y traflat". A una: "Dobre, Bih zapłat' 
i za tóto". Czelad' wszytka już poprychodyła nazad i diwczatiu sie 
trafyło hnet'; zaraz piszł1 a. 

Tak prychodyt win do maziaria. "Pytalyśte sie tam o mni ?" -
"Potał". - "Jakże wam tam powiły o mni ?" - "Żebys n e palył 
nykoły ne w świato, ne w nedilu, to sie hnet' dorobysz majetku". 
A win powidat: "Bih zapłat' i wam za tóto, żeste sie spytały". 
I pak tak zrobył maziar' i wód toho czasu już ne palył w świato ne 
w nedilu i dorybył sie [ !] wszytkoho, majetku. 

Długa pokuta' 
B6brb 

Jeden chodyv gazda do spowidi, a wse sie z szczirym sercem 
wospowidav. Aż jimu księdz pokutu preznaczyv, ot tak, piet' raz 
Otcze nasz, piet' Boharodycy i raz Wiruju, ałe win nykoly ne mo
wyv toto, ne pomolyv sie Bohu. Aż Rospod' Boh mowyt do światoho 
Petra i do światoho Pawła: "Szczoby tomu czołowiku za toto daty ?" 
A Światyj Petro do Rospoda Boha mowyt: "Jak twoja wola świata". 
"Bude łeżav dwanajcit lit na jidnym boci". Skoro toto słowo Rospod 
Boh wymowyv, a win zaraz zachoriv i łeżav jedenajcit lit, na druhy 
sie bik ne perewernuł. Jak wołeżav jedenajcit lit, tak pryjszoł do 
neho Rospod Boh i światyj Petro, i światy Pawło i tak do neho 
mowl'at: "Daj Boże dobryj deń! Daj Boże zdorowie; wytajte suside!" 

1 [Lub: "znow"; zapis niewyraźny.] 
1 Legenda. 
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A tot choryj mowyt: "Wytajte suside! Bih zapłat!" Hospod Bob mo
wyt: "Szo wy tu rohyte ?"- "Ej, chorym, suside, chorvm!"- "A cy 
dauno już łeżyte?"- "Już jedynajcit lit".- "Ta ne znajete pro 
szczo wy tak choryj ?" - "Ej, ne znaju, suside, ne znaju; nycz-em 
tak ne zohriszyv, ino-m chodyv do spowidi i nykoly-m pok:utu ne 
widru.owyv, szczo roni księdz preznaczyv". - "Pevno-ste pro tóto 
choryj!"- "A może i pro tóto". -"Ta czy już choczete umeraty, 
cy choczete jiszcze obaczaty1 ?" - "Ah, ja by już chotił umeraty ". -
"A na tamtym świti jiszcze hude hirsze". - "Ej, czej ne hude hirsze, 
pojdu do Hospoda Boha". 

No i wmer, i wzieła smert duszu, i pryweła do H'ospoda Boha. 
Hospod' Boh mowyt światomu Petrowy: "Światyj Petre, weź tam 
kluczy i zamknly ho do muk czystewych na dwi hodyny; za toto, 
szczo jiszcze mav rik Ieżaty na jidnym boci, bude szcze dwie hodyny 
w mukach". I tot, szczo U.mer, pytav świat'oho Petra: "Cy hu
demo si wydiły hnet ?" A światyj Petro do neho mowyt: "Ja tu 
hudu u tehe za hodynu". Wostojała hodyna i światyj Petro do 
neho prychodyt, i tak mu mowyt tot w mukach: "Ta ty czołow 1ik? 
Ta ty Cygan, ty je hirszy wid Cygana, że ja sie tu już sto lit muczu, 
a ty do mene uoka ne ukazał".- ,,Ale czołow'icze- mowyt św. 
Petro tomu umerłomu - ta to szcze ino jidna hodyna, a ty mo
wysz, szczo sto lit, bo tu hudesz jiszcze druhu hodynu w mukach 
za toto, szczo jiszcze rik mav-es łeżaty". A win mu: "Oj, dołejkoż 
moja neszczesna, weliv-żem (wolałbym był) druhych dwanajcit lit 
łeżaty, jak tu biity dwi hodyny w mukach". (A win pered mowyv, 
że tam już bude lipsze na tamtym świti, jak tu na tym). 

O Salomonie2 

B6brka 

Takyj był premudryj czołowik Sałamon, szczo chtił zmieriety 
świt w doużk, w szyrk i w wyż, i w hłehż [!] more. Mał win sim
desiat żeni sim, a każda buła incza wira. I teper je na tym świti 
simdesiat i sim wir i jazyki(w). A persza żen'a mu buła najlipsza. 

1 [tu:] żyć . 

• 
1 [Tytuł od wydawcy. Fragment rękopisu zatytułowanego: Wyobrażenie o niebie, 

Ziemi i piekle, początek zob. s. l w tym tomie.] 
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I chtił zmiriaty w hłybż more. Robył i robył lanc sim lit, sim kowalej 
robyło tot lanc. I wolał se taku sklanu baniu, welyku jak pokij, 
i se wzioł do toji bani na sim lit jisty i pyty, i wzioł se kuchara, żeby 
mu jisty waryv, i lokaja, i czornoh' kohuta; i sie pustyv w more, 
chotiv zmiriety w hłybż .wodu. Jak sie ópustyv w more, jak stav 
łetity, stały lanc rozwywaty z wała (odwijać), tak rozwyły aż do 
kincia, pustyly w more het. 

I jak pustyv sie w more, pryszon do neh1o rak jiden welykyj 
i mowyt: "Premudryj Sałamone, ja te jszcze daruju, ałe jak mij 
brat pryjdle, to te ne daruje; peretne ty lanc i pidesz w more w hłybż, 
i zhynesz". I pryjszou toj druhyj rak i wziou, i lanc peretioł. Taj 
tot Salomon w more łet', łet', i już miarkówav, że już sie widi:irwav 
z lanca. I tam sie zrobyła w toji bani jeho mysz, chotiła mu projisty 
skło, żeby mu sie uoda nalała tam do neji. Ałe win ne znav, szczo 
z niu robyty; bo hdyby ji buv był, to by sie buło zbyło skło, i toby 
sie zalav hirsze. Win wzioł z ruk 1y rukawyczky i wzioł ju na niu werh. 
A z toji rukawyczky zrobyła sie kitka (tak już Pan Bih dał) i ta kitka 
zjimała mysz i zjiła. 

Salamon miarkuje, że już łetyt w spid (na spód). I pak wzioł 
i pustyv z czornoh' kohut 1a karw'y, i z myzylnoho palcia swoho 
z prawoji ruky, i pustyv w more. Jak sie more rozebrało, to aż uo
da popid nebesla pidskakowała, i wywerhła ho na toj świt na
zad. Jakże wyszou na tot świt, i tohdy wział i postawyv taku weżu 
(wieżę), taku wysoku, szczoby aistal do neba, żeby zmirył świt 
w wyż. I tak wystawył, że buła aż pid nebesamy, i na tej weży buło 
simdesiat muża, robotnyki(v). I Pan Boh wydiv, że już nedaleko neba 
sut, i dał każdomu jaz'yk inczej, żeby jiden druhoho sie ne poradył, 
szczo robyty. Jeden kłykał: "Uody!" - to wón mu dawał hołoto; 
druhyj kłykał: "Cehłu" -to win mu dawał kamiń. I już żaden żad
noho sie ne poradyv; już ne znały, jak do sebe besiadówaty. I ta 
sie weża nazywała ~abońcka weża. Taka już była wosoka, że 

by biił ciłyj rik na niu szoł, na werch, żeby i ne spav, żeby i chodia
czy1 ino jił, toby jisze ne buł na niu wyjszou. Jakże pak wpała na 
zemlu (bo wityr już :~~walył het, bo Pan Boh tak dał), dwi czasty 

1 [Zapis niewyraźny; prawdopodobnie "chodiaczy" przerobione z "chodiw
szy".] 
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wpało toji weży, a treta czast' ino stojała, to jeszcze i wid toji tretoji 
czasty buło simdesiat i sim myl kiny1• 

I pak, jak już tótu weżu ne dystawyv, i sy trymał Salamon ta
koho ptacha, szczo ho cełyj rik kormył. A tot ptach zjił wid razu 
woła peczlenoho na jiden popas. I wzioł, i na neho pak sieł (siadł), 
na toho ptacha; i wzioł na sim lit sobie pyty i jisty, i tomu ptachu. 
I wzioł na rożen peczeniu, spik (upiekł) mu i tak pred neho trymał 
Sałamon, żeby ptach tu peczeniu chotił distaty i żeby podłetiv 
z nym szczo raz wyższe; jak ptach już osłab, to win peczeń ohertav 
pered dziubakom, a kormiv ho inczym trunkom, inczou strawou. 
Jak już pidłetiv aż pid nehes'a, tak sonce setno już hriło i ptachowy 
tomu kryła sonce pryhriło; i kryła mu już ohhoriły het, i kłykały 
na neho hanheli z neha: "Werny sie, Salamone, nazad na tot świt 
het, ho jak pidłetysz wyższe, tak zhenesz (zginiesz), ho ptachowy 
kryła hirsze obhoriat wid soncia i upadesz na tamtot świt z ptachom, 
zo wsim. Salamon do anhely(w): "Deż jasie teper podiju ?"- "Tam 
sie wern ly na tamtot świt i dywy siana wodu; tam sie dyw, de wydno 
jak kupka sina sered luko (łąki), ho tak świt zdaje sie z wysokośty". 
I win, Salamo·n, sie pak wernuł i złetił na samu seredynu świta, 
i z ptachom. I wzioł forszpana, i se jichav do swojeho kraju, i se 
spiwav tak: "Babona, Babona, buła świtu korot 1a". Chotiv świt 
Zmiriety W szerk i W douż, i W hłybż, i uwyż- a nyhdy ne zmiryv, 
że Pan Jezus starszyj wid neho. 

I pak chodyv premudryj Salamon z Hospodom Bohom po świti" 
i zo światym Pawłom, i światym Petrom. I pryszły do pekła. I uny 
wyszły z pekła, a jeho, Salamona, tam lyszyly w pekli. I światyj 
Petro mowyt do Hospoda Boha: "Mo (my) ho tam Jyszyly, teperże 
tam. już zhyne". A Hospod mowyt: "Eh, koj winne zhynou n 1ygdy, 
to i tam. ne zhyne". Tak, jak wuny ho tam.lyszyly, a Salamon zaC2;0U 
mirity plac sered pekła. Aż sie diabły potajut: "S2;o ty robysz, 
prćm.udryj Salamon ?" A win na to: "Plac miriu". -A szoż ty hu
desz tu rohyv?"- "Budu kości 1 oł stawiaty". A óny na neho, 
wudrylyly, wohnaly het na tot świt, na zemlu. A Hospod Boh 
mowyt do światoh' Petra: "A wydisz, ja ty powidau, że win ne 

'dl wyJ e, że ne zhyne tam.". 

1 
lub: tiny- cienia do słońca 
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Śmierć matkil 

Była jedna wdowa z siedmiorgiem dzieci, pracowała na te dzieci, 
hodowała swoje sierotki, była im wszystkim na świecie: i ojcem 
i matką. Wtem wdowa zaniemogła ciężko i Bóg przeznaczył jej 
śmierć; posłał po jej duszę trzech aniołów. Aniołowie nadlecieli do 
jej chaty, aby wziąć duszę biednej wdowy; ale usłyszawszy płacz 
drobnych dzieci, widząc ich rozpacz, odlecieli i powiedzieli "Hospo
du", że nie mogą wziąć tej duszy, ho im żal nie daje. 

Bóg więc posłał innych trzech aniołów i na~azał wziąć duszę 
koniecznie. Ci nadbiegli i zaczynali już brać duszę z ciała, ale dzieci 
tak płakały, tak piszczały, ·że żal ścisnął ich serca i duszę zostawili. 
Powrócili do nieba. Bóg pyta ich: "Gdzie dusza?"- "Panie! -
odpowiedzieli- my duszy nie wzięli, ho żal nam sierot". 

Wtedy Bóg posłał trzech aniołów głuchych i ślepych, aby płaczu 
sierot nie słyszeli, żalu ich nie widzieli. Ci dopiero zabrali duszę 
wdowy i do nieba ją zawiedli, gdzie czysta i szczęśliwa na wieki 
z Bogiem została. 

Rybki i skrzynia • 
B6brka 

Biiv ot'ec i maty i pietero mały ditej, a win hiiv ryhlak. Nyc ne 
mały, ino wse temy ryhamy żyły. I hilszy ne zjimały jak sim ryhok, 
dla każdoho wse ino jidna ryba hiiła. I tak Boha prosyv, jak piszov 
jimaty: "Boże myłosernyj, żeby myni jidna detyna umerła, czehy 
ja dwi ryhe zjił, już jeji czastku zjist". Prosył Boha, prosył, aż 
mu detyna umerła. I mowyt: "Hospody, chwała Ty, że mni detyna 
umerła, a ja dwi ryhe zjem". Pochowały tótu detynu. 

PisŻoł druhyj deń jimaty, taj już ne jimał, ino szist ryhok, ho jak 
detyna umerła, to i ji czastka umerła. Taj i tot pryjszoł domił z temy 
ryhamy, taj zaczai plakaty: "Boże myłostywyj, ja sie już na tym 
awiti ne pożywliu; poczkaj, ja jszcze hudu Boha prosył, żehymi żenta 
umerła, może choć po żonie zjim". Jak żen 1a umerła, pochowały jej. 
Piszoł druhyj deń jimaty i ne zjimał, ino piat, ho ich pietero buło, 

1 Adnaw (Wanda[?]) op. cit. "Wędrowiec" 1882 nr 13 (1004) s. 203. [Fragment 
artykułu.] 

1 Legenda. 
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już ny ma żinoji czastki. Pryjszoł domił, sił se na łaUku i zawodyt: 
"Już teper, ditojka moji, pohynemo z hołodu". 

Buł doszcz, pryjszła woda welyka, a win powidat swojimu diw
cziatu: "H1aniu, H 1aniu, chod' na Sian (San), czejże zj'imamo oboje 
hilszcze da szczo (cośkolwiek)". Wojszły na Siani zawerh czerpakom, 
taj i zjimał jidno ryhcze. Taj powida: "Ja już hudu mał, tilko bym, 
Haniu, iszczo toh 1i zjimał". Taj dywyt sie na wodu, a tam płyne 
skr1yncza. A Hania zakłykała: "Tatu, tatu, hyn (oto) płyne skryn
cza!" A win hor-zejko (prędko) pohih, taj toto skrynczla zjimał. 
Taj mowyt: "Haniu, heł sczoś w skrynczatiu j e, tako je cieżkie". 
A Hania mowyt: "Taj ótwórte wiko do hory, taj hudete wlydity, 
szczo tam je". A win otworył wiko, dywyt sie, a tam w seredyni 
detyna powyta. I na Siani płynuło, i ne zatopyło sie. A win zaraz, 
jak już wydit, powida: "Boże myłostywyj, ne mih se tótu detynu 
hohacz znajit'y, a ne ja, szczo ny maju swojim ditiam szczo daty". 
Jakże prynisły totu detynu domiv, jak ho rozpowiły, dywyt, a kilka 
detyna tilko koło nej hillo dukató(w). I win pak do Boha zitchnuł, 
że już hudut mały czem żyty. Taj potomu i samy już mały, i już 
i detynu z tyma hriszmi hoduwały. 

Dwaj bracia 1 

od Lilka, Bóbrka 

Buło dwoch hratej. Jiden bill hidnyj, druhyj bill hohacz. Tak toj 
hidnyj piszoł do toho hohacza, do swoho brata, i powidat: "Brate, 
daj mni óluiia, ho my dity zmerznut i żeni a". A brat: "Już ty daju 
chliba, jisty daju ditym, a pak wóhni'a nyśke (dziś) ty ne dam, 
bo u mene nyśke riczne świato (Riżtwo)". A toj hidnyj: "Już jisty 
ne choczu, yno uohnia, szczohy my sie dity zahrily". Tot hohacz 
wzioł swoho brata za ruku i wyprowadył na dwir, i pak powidat: 
"Już ty daju doś(ć) wszytkoho, już ty nyś ne dam óhnia". Brat za
wodył i piszoł het. Pryjszoł domił; tak powidat żena: "ld1y, może 
hde pastuch na pole hude óhyń kłasty". 

Tak id1e na pole; pryjszoł koło lisa, tam Hospod' Bohsidyti~
toj Pawło, i światoj Petro. Tot chłop pryjszoł do nych i prywitał ich: 

1 Legenda. 
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"Daj Boże szcześcia!" A Rospod Boh sie pota: "Czohoś pryjszoł?" 
Win powidat: "Na óhyń".- "Szczoż ma jesz na óhyń ?"- "Ny maju 
nycz, ino tot mich, szczom se zahornuł (com się owinął weń); ja se 
wdrlu toho micha i wozmu sy wóhnia".- "N e dryj mich, ino woź, 
światoj Pawle, trymaj, i ty chłopie". I Rospod werh try sćdlaczki 
(szufle) wóhnia do micha. A win bidnyj: "Jakże ja wozmu tot mich 
z ohn 1em na płecze, ja sie spieczlu". Rospod powidat: "Ne bij sia, 
ne spieczesz sie, ino bere". 

Tot wzioł na pieczy tot mich z ohnlem i prynis domił. I wosypał 
na pryplyczok; nycz ne biiło, ino jiden wuhlyk. A dalij biiło wszetko 
dukaty. Mowyt do swoho diwcza: "Idy no ty domoho brata, nej mi 
pozyczyt fasku (ćwierć)". A pak win brat, bohacz, pota ji sie: 
"Na szo witciu faska?" A una diwcza: "Ja ne znaju na szczo". 
A win bohacz: "Na te, szczo bude mirył? Chyba bude roirył wuszy 
(wszy), że maje doś(ć)". Tak win wzioł, bidnyj, i roiryt fasku hroszi, 
te dukaty. I prynosyt diwcza nazad fasku. Smotrit bohacz po za 
obruczie, cy może-że hde je żyto, a może ta hde ów 1es? A pak win 
smotryt za obrucz, a tam je jiden dukat. Tak piszoł do bidnoho 
i pytaj e sia: "Rde ty tylko hroszi nabrał, że ty aż faskoli miriesz ?" 
A bidnoj: "Wydisz, neboże, ty myni ne chtił datly óhnia". A pak 
besiduje jeszcze: "A ja piszoł koło lisa, a tam try żebrake wóhyń 
kłaly; a to bill Rospod' Boh, światoj Pawłoi światoj Petro; odże tam 
myni dały óhnila". 

A tot bohacz powidat do żeny: "Żenlo, i japidu na wóhyń, może 
i ja distanu hroszi". Wzioł, zahornuł sia michom tot bohacz i pi
szoł na wohyń. Tak pryjszoł do tych trioch i powidat: "Daj Boże!" 
Tóty ho prywitały i mowyt Rospod : "Czohoś pryjszoł?" A win: ".Ja 
pryjszoł do brata na wohyń i prosył sie ohnia, żeby roni dał, bo 
my dity pomerznut i żena (tak brechał tot bohacz, probował Boha), 
a roni brat ne dał wóhnia, ino mowył: «Ruszaj my z chyży, już 
ty doś dajlu!»" Tak Rospod Boh pytaje sie: "Szczo ty majesz na 
ohyń ?"- "Nycz ne ·maju, ino jiden mich; ja se troche micha wdrlu 
i wozmu se wohni'a". A Rospod: "Ne dryj mich, ja ty dam do micha; 
połnyj mich ty dam". Pak mowyt: "Pawle, trymaj no mich, i ty 
chłopie". I jak oba mich trymaly, Rospod wzioł, werh try siedlaczky 
óhnia. Tak tot powidat: "Bude mene wóhlyń peczly". Rospod.: "Ne 
bij sie, ne speczle tia". Tef to wzioł na płeczy: "Bud'te zdorowy!" 
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Rospod powidat: "Żeby nyhde ne isz loł z tym óhn\em, ino na bojsz
cze". Tot piszoł na bojszcze; jak sie chopył (zajął) mich, jak 
zaczol hority, tak jiho budynok zhorił wid toho ohnia i chudoba mu 
zhoriła. Jino jidna korowa utikła na dwir. 

Tak pryjszoł Rospod Boh do druhoho bohacza i mowyt : "Perena
czujte nas, gazdo, trioch żebraki(v)". Odpowidat tot: "Ja· was ne 
perenoczuju, bo duże je gratia (gratów) i dity maju, i w mene ny 
ma hde spaty triom żebrakim". Tóty-że sie wzieły i piszly het. I zaj
szly do bidnoho, i mowyt Rośpod: "Perenaczujte nas trioch żebra
ki(v)". Tot bidnyj mowyt: "Ja was perenaczuju, ino ne maju szczo 
wam daty jisty". Pak powidat Rospod: "Majesz jidnu korowu 
w stajni, id'y tótu korowu wywid', ja zarizu". A bidnyj mowyt: 
~,A hde by ja tótu korowu dał rizaty; w mene dlity płaczut, ny ma 
szczo jisty; bude zo dwajcit lit, jak ja chlibu w pysku, ino żyju 
i z ditmy po tej korowi mołokom". Rospod Boh: "Idy, wowed' 
i koncz 'e zariż, bo my bez weczeri ne budymo". Tak win bidnyj 
piszoł, bo i żena mowyt: "Idy, i wed' korowy, niej tot żebrak ji 
'Zariże". Tak win wywił korowii, Rospod wzioł, ino sia nożem dotulył 
(dotknął) i ziuizał korowii. ,I powidat: "Gazdo, zdom (zdejm) z neji 
skóru". Wziołże gazda, wóstrił se niż i korowii ułupył. Rospod powi
dat: "Nastaw iiody i budymo roni laso waryty". Wzieła una wodu, 
nahriła (zagrzała) i pak Rospod wzioł roniasa narobył z toji korowy, 
i zastawy la tota gazdynia mniaso do peca. Jak sie mniaso zwariło, 
powidat Rospod Boh: "Jidżte mniaso i na kupku kiścia (kości) 

składajte, żeby jidna kistka ne wpała na zeml 1e". Zjily mniaso, 
kiścia dużo naskł'adały na stil. Rospod Boh wzioł to kiścia i jeden 
ki.awalczyk werh do stajni- i biiło jiden riad (rząd) woły(v), a dru
hyj riad biiło korou (krów) z toji kistki. Werh do roha (hde sie zbiże 
kłade) druhu kistku i polny rih biiło wiwsa (owsa), snopy. Tak werh 
do komory tretu kistku ·i polni skrynke pszenyci, i polni s 1usike 
jaczmenia1 • Pak werh czetwertu kistku do chyżu i w chyży duże 
hiiło masła, sera. I powidat do gazdyni: "Idy, majesz za stołom 
kórycy (nieckę) z tistom, idy miś ho; majesz muku w kuczyku 
(kąciku) w sagani, idy i miś". Wzieła, zamysiła tisto, nasadżała 
do peca chliba, i takoj chlib welyky wyrastał, że ho ne mohła z peca 

1 [Zapis słabo czytelny, może "jeczmenia".] 



110 

wonyty (wyjąć). Tak Hospod powidat: "Za tóto hudesz teper 
jił chlih, szoś nas perenaczówał trioch żehraki(v)". Tak piszoł Hos
pod Boh, werh pi.:ttu kistku na stajniu, i tam polna stajnia żyta. 
Tak piszoł do sinych i werh na pid (pód) szestu kistku. I pak tak 
powidat: "Idy, gazdo, do stajni, hudesz wodity, szo tam majesz; 
tak idy na hojszcze, hudesz dywył sie, szo majesz w rozi; dyw'y 
sie na stajniu, szo majesz żyta na stajniu; idy teperke do komory, 
szo majesz w komori". Tot gazda pismł ohzeraty do komory. Jak 
poohzyrał, powidat Pan Bih: "Liź na pid, hudesz wodił, szo majesz 
duże zhiża na powale". 

I Pan Bih mowyt do hidnoho: "Wodisz, ne chtił (m)nia hohacz 
perenaczówaty; teper ty ma jesz tóto, szczo hohacz mał, a tot hohacz 
toto hude mał, szo ty mał; woź ty, gazdo, troche roniasa z toji 
krowy, szczo ji Pan Bih zarizał, i neś kóło pekła, i tam hudesz iszoł 
hez pekło. I tam hudut duże ditki(v) (diabłów) stojało na łanekach 
(łańcuchach)". Tak tot jdle koło tech ditki(v) i pereszol bez wszytki 
ditke; i stQjit korowa, i wzioł troche roniasa. Pan Bih mowyt: "Ny 
ohzyraj sie, ho tam sie hudut ditke prosyly tehe mniasa, a ty im 
toho ronisa ne daj żadnym, any sie ne ohzyraj". Tot wział, pere
szol wszytky ditke i pereszol bez pekło, i pryjszoł koło stlaroho 
ditka. Ditko powidat: "Szo ty choczesz za tóto roniaso ?" A tot: 
"Nycz ne choczu, ino toho koh 1utyka, szczo na stole kołó ditka 
sidyt". (Tak ho Pan Bih namowył, żeby nycz n e brał, ino toho 
kohutyka). A tot ditko: "Ja tohi ne dam toho kohutyka, ino ty 
dam dwajcit michiv hroszi". A tot: "Ja hroszi ne choczu, ino kohu
tyka". Ditko zjimał za kryła zo st'ołyka, taj do toho chłopa werh 
kohutyka. Tot chłop wzioł se kohutyka, a roniaso dał ditk9wy 
i ditko zjił. I to ho kohutyka werh chłop do · micha. I jak pryjszoł 
domił, tot kohutyk jak zapił (zapiał), wse sic z neho dukaty sy
pały; dokił domił pryjszoł, połnyj mich mał hroszi, dukativ. 

Tak powidat toj hohacz, szczo H ospoda ne chtił perenoczowaty, 
do żeny: "Ja wozmu .i zariżu korowu". Gazdyni mowyt: "Zariż i za
nes t<,tm, hde tot nosył, do ditkiv". Bohacz zarizał i wział, i ulupył 
korowii, i kawalczyk roniasa urizał z toji korowy, i zanis tam do pekła. 
Staryj ditko potaje sie: "Szczo chocz'sz za toto mniaso ?" Tot powi
dat: "Nycz ne choczu, ino toho kohutyka, szo sidyt na stolyku". 
A ditko: "Ja ty ne dam kohutyka, ja ty dam dwajcit michi(v) 
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hroszi; ty by (m)nia chtił wymudrowaty, tak jak (m)nia tamtot 
wymudrował". Bobacz chtił wziat hroszi. Jak sie wyrwał z łańcu 
ditko i pak zjimał to mniaso, wydar wid chłopa, zjił, a chłopa zij· 
mał i werh w pekło. Tak powidat ditko: "Za tóto, szczos Boba ne 
chtił perenaczowaty"1 • 

Nieehrzczeniee 2 

B6brka 

Buła chora taka matka; mała dwa chłopci, jednoho, p 1crszoho, 
izronyła i zakopała w zemlu w lisi. I tot chłopce w zemli ożyv po 
symoch3 (7) litach i woris (wyrosi) na chłopa. A druhy raz mała 
chłopcia; i toho chłopcia wokrztyła jak se nałeżyt, i wohodówała, 
że woris jak taki parubok; chodyv kosyt. I wliz na polanu, i kosyt 
bez deń sinó; tak piszou druhyj deń kosyty; tak piszoii i tretj deń 
kosyty na tym samym polani. I tak mowyt win do sebe: "Boże, 
mij Boże, u ludej sut chłopiv po try, po sztery, a ja bidnyj wse 
sam; cy ja sie w taku hodynu rodyv, że ja tak sam biduju. Teper 
wyszou do neho, jak tóto iiczuv, tot brat jeho z lisa (tot szczo ne
chrzczeny) i tak mowyt: "Cy ty mav z jednoho brata, cy ni, że ty 
tak wse sam bidujesoz ?" A win: "He, ja ne znaju, cy ja mav brata, 
cy biiv perede mnou, cy ni". Nechrzczenyj mowyt: "To idy domił, 
spotaj sie materi, cy ty mamo mała bilsze ditej, cy yno mene samoho; 
i żebys zautra wyjszou na tóto misce samle, i żebys roni powiv". 

Tot, szczo kosyv, pryjszoł domił i pytaj e sie: "Mamo?" A una: 
"IIou? (Co?)" Win: "Cy ty mała bilsze ditej, cy mene samoho". 
A una powidat: "Ni, ny mała; a czohoż ty się tak potasz?" A win: 
,,A jasie dla toho tak pótau, że ja sam se tak biduju; ludej wyj de po 
try, po sztyry sinó kosyty, a ja wse sam; odże jasie dla toho potau". 
A maty jimu: "Ja, synejku, bilsze ditej ny mała, yno tebe samoho". 
A win ne bardzo dopirał. 

Na druhyj deń win znou piszou na toto same misce kosyty. I wyj
szou do neho znou toj brat nechrzczenyj, i jiho sie potav: "No, 

1 [W rkp. następuje polskie streszczenie tego opowiadania.] 
1 

[Nad tekstem znajduje się notka Kolberga: "Legenda?"] 
• [Zapis niepewny; pierwotne "simoch" poprawił Kolberg na ,,synoch" albo 

"smoch".] 



112 

potaleś sie materi ?"A win powidat: "Potał". - "Jakże, powiła ti ?" 
A win: "Powiła, że ny mała hilsze, yno mene samoho". Mowyt tot: 
"Idyże ty domił na druhu ratu i powidż mlateri, że jak powi, że 
ny mała bils2;e ditej, to maje z tohou jichaty po sinó na totu polanu, 
że sam ne pojidesz zo sztyrma hykamy; a jak po·wist, że mała hilsze, 
to wójidż se sam". No i tot pryjszou domił i pota sie: "Mała ty, 
mamo, hilsze ditej, cy ni?" A una: "Ni, ny mała". Win: "No, kolyś 
ny mała, to jidżże zo mnou po sinó, ho ja wse sam jizdyty ne hudu". 
Ta tot wzioł, zapriah hoky sztyry, no i teper jl.idut oboje po sinu na 
tótu polanu. 

I wyjichaly1 na tótu polanu, i popuszczały hyky pasty, i zaczeły 
kłasty sino na wiz. I pryjszou do nych tot ji syn nechrzczenyj, 
i pota sie toho brata: "Jakże, pryznała te sie maty, cy mała bilsze 
ditej, cy ni?"- "Ni, ne pryznała".- "Ano, jeszcze ji mow raz, cy 
sie pryzna". A óna tam buła, i tot [!] czuła, ale una ne wydiła toho 
nechrzczonoho syna swoho perszoho, a brat wydiv. A una do toho 
druhoho syna swoho, chrzczenoho, mowyt: "Szo ty si tam besi
dujesz ?" - "Ta toto si besiduju tak sam do sebe, cy mała ty, maty, 
da koły pered mene ?" - "Ni, ny mała". - "Ale pryznaj mi sie raz, 
cys mała, cy ni?" - "Ni, ny mała". A tot nechrzczenyj słuchat. 

A una znów mowyt: "Aho (aby) mene hrim tris na tyj polani, jakem 
hils2;e mała!". 

A tot teper nechrzczenyj tomu bratu mowyt tak: "Wtikajże wyd
·ty het, na daleko, ty i uoły sy woź, ho ja już tu hudu choh2 moje 
sie żytia bude kińczyło, ho ja sie już na tym świti tilko ne hudu 
krył, koły roni sie maty ne pryznała, cy mała hilsze ditej, cy ni". 
Tak tot jiho brat widjichav het, i z wiłmi. I zaraz sie zachmaryło, 
zaraz piszła chmara po za chmaru. I jak zaharmyt raz (zagrzmi), 
jak zaharmyt druhyj raz, i jak na tretu ratu zaharmyt, a win ne· 
chrzczenyj zaraz pid matier sie schowav; i jak światyj Michajił do 
neho strilyv, perun, jak trisnóu, tak zahyv na smert i jeho, i mater'. 
A to za tóto, że sie ne pryznała. A żeby sie buła prymała, toby biiv 
pryjszou domił i biivhy si wykstyv, i biivhy rohyv razem z tym 
bratom chrzczenyms. 

1 [W rkp. "wyjchaly".] 
a chob- chyb [zamiast: hyb], zginę 
3 [W rkp. następuje polskie streszczenie.] 
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W alka złych i dobrych potęg 
od Liska, Solina 

Dawnemy czasy było jedno roisto zaklate (zaklęte). A do toho, 
żeby to roisto wyhawył, treba było parobka takoho, ażeby nyć jisze 
na ś-witi ne zehriszył (zgrzeszył), żeby był parubek czystyj. 'fakyj 
toto roisto wyhawyt. A w tym miści była króliwska diwka, tota 
ne była zaklata, była jiszcze szczesływa. A dalej wsio, i ot'ec, i maty 
jej, i wsia rodyna w tym miści były zaklaty; wsio sie wnywecz 
obernuło, ino una sama w ciłym pałacu zistała szczesływa. A ne 
tylko tóto misto, ałe i ciłyj kraj, kótryj do toho krila należał, 
był zaklaty, wsio było obernene w kamiń i w d'erewo. I najszoł sie 
takyj parobek czystyj, szo maje ciłyj kraj wyhawyty, i pryjszoł do 
toj króliwny na służhu. I una mu widdała try konie, i powidat mu: 
"Ny majesz bilsze nyć do roboty, ino abyś tóte try konie pilnował 
i jisty im dawał, i abys nyhde wid nych ne widchodył, ino w stajni 
spał; szo tohi bude treba i koniam, wsio budesz mał dost1arczeno". 
Skoro win pryjszoł tam, zaraz zaczało sie rozwidniaty w tym kraju, 
ho tam wpered była tylko nicz wtiaż, terono w ciłym kraju. 

Nadejszła nedila. Tota króliwna zebrała sie i j 'ide do k~, 
a jemu powidat: "A ty nyhde ne ' widchodź, pilnuj swoje konie". 
Skoro wóna poj 1ichała, a jeden kiń premowył do neho: "Szo chłopcze, 
a cyż my ne pojidemy do kosteła ?" Chłopeć sie ohzywat: "Hm, a me· 
ni króliwna ne pozwolyła''. A kiń na to: "Uona w tym znaty ne 
hude, ho my ne h'udemo tam do kincia". A parobek powidat: "A 
w czem ja pojidu ?" A kiń: "N e pytaj sie nyć, na! Ta tłómacz 1ok, 
a w nym je szo potreba, uberaj sie jak n 1ajborsze (najprędzej) 
i sidaj na m 1ene, i j'idmy". I tak tot parobek uhr'ał sie jak jakoj 
krolewyc21 w odinia wid śrybła. I pryjiżdżaje koło kosteła, a kiń 
mowyt: "Teper z mene zliź i id'y do kosteła, a ne żdej kincia naho· 
żenstwa, ino księd21 preczytat (e)wanheliju, zara21 wertaj i sidaj na 
m'ene, i jid"'. No i tak sie stało. Piszoł win do kosteła, króliwna 
sidiła na jednym boci w łaUkach, a win na druhym boci. A óna sie 
zadywyła, zaczudowała, z widky takoj królewycz pryjszoł. I myslyt 
sobie: "Jak wyjdemy z kosteła, taksie spizn'ajemy, szo to za jeden". 
Ale win ne żdał kincia; po prec21ytani wanhelyi zabrał sie i piszoł, 
tak że any ón 1a ne znała, hde sie dił, choć chotiła sie z nym k 1oncze 
wydity. Toj, skoro wyjszoł z kosteła, zaraz sił na konia, pojichał 

8 - Sanockie-Krośnieńskie cz. UI 
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domił i z toho odinia rozebrał sie, i już był jak wpered. A una 
pryjiżdżat domił i pytat ho sie: "Chłopcze, a cy ne jizdył ty do 
kosteła ?" A win: "A w czymże by ja jizdił do kosteła, ko ne maju 
w czym". A óna sie zaraz domirkowała, że to nychto ne mih byty, 
tylko win. I nakazała mu ostryjsze, żeby toho nyhdy ne rohył, 
ino szohy pilnował konie, szo mu widdała. A win toho ne słuchat. 

Nadejszła neclila druha; óna znou pojichała, a kiń druhyj mowyt 
do nioho: "A szczo, chłopcze, my ne poj 1idemo do kosteła ?"
"A jakże by ja pojichał, mene króliwna zakazała, a druh'e, ny maju 
w czym". A kiń: "Szosie turbujesz, na ty tłom 1 ak, uberaj siei mn1e 
i sidaj na mene, i jid', ale ne żdej aż do wanhelyi, ale wp'ered wyjdy, 
ho króliwna na tehe zastane". I tak zrobył. Ubrał siei koni la w odinie 
wid złota, sił i pojichał. Konia lyszyl koło kosteła, a sam piszoł 
na nahożenstwo. Jak mu kiń nakazał, tak zrohył; ne żdał wanhelyi, 
ino pered wyjszoł. Tota króliwna sie znou obzyrat, już ho ny m'a. 
Pryjiżdżat i wóna i znou sie pytat: "Chłopcze, czy ne jizdył ty do 
kosteła ?"- "Jakże; jidno, roni króliwna zakazała, a druhe, ny 
maju w czym".- "Pamniataj sobie, zjimam jatehe (złapię)". 

Tak nadejszła treta nedila. Ale tam już zaczeło sonce (słońce) 

schodyty w tym kraju. A tretyj kiń: "Szo, chłopcze, a my ne po· 
jidemo do kosteła ?"- "Jakże by ja pojichał, ko mi króliwna zaka
zała, a druh'e, ny maju w czym". - "Szo sie turbujesz, na ty tło
maczok, ubyraj sie i mene w tóty diamentowy odinia i jid', ale 
ino do kosteła wstup' i zaraz z kosteła nazad wertaj, ho króliwna cie 
zjimat". I tak win zrobył. Ałe skoro win do kosteła wojszoł (wszedł), 
a wóna już w kruchti za dwermy stojit na nioho; win wertat nazad, 
a óna ho łap. I mowyt: "Ty tu, ptaszku! Ja ty m1owyła i pytała, 
cy ty ne jizdysz do kosteła, a ty powidał, że ni". Zaraz wzieła ho 
do swoho powozu i pojichała z nym domił, ho tot kiń trety już na
pered znał i wtik domił. No i zistał już ciłyj kraj wybawl'eny. I óny 
oboje sie pożenyły. _ 

Tak po wesilu una j'ide do swoji rodyny, dalszyj, do titki, wujka, 
daleko, a jeho zostawyła w domu. Widdała mu kluczy wid wsioho. 
I wszystko mu wilno było: chodyty, hde ino chocze; ale jiden po
kij - były sznurkom zawiezani dwery - i nakazała mu, aby tam do 
toho pokoju ne chodył. Ale jak poj 1ichała, win toho ne słuchał. 
Szo to by było, żeby mi wsiady wilnobyło chodyty, a tu n 1i. Tak 
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rozwi 1azuje sznurok i wchody-t do toho pokoju, i dywyt sie, szo 
tam je. Aż tam wysyt tot czarnoksieżnyk, szo to roisto zaklał, na 
trioch hakach żeliznych. Bo tym razom, szo jizdył ten kril . jako 
parobek do kosteła tri razy, a toho cziirnoksieżnyka powisił na 
try haky. I prywytał ho tot czarnoknieżnyk: "Jak sie m~jesz, 
krilu z nyczoho zrobl'eny! Podaj mni szklanku uody, budesz mał za 
to raz smert' darowanu wid mene". Taj piszoł i podał mu czklanku 
wody. Czarnoksieżnyk wypyl i spustył sie z jednoho haka. A tot 
mowyt: "Podaj my druhu czklanku uody, budesz mał druhyj raz 
smert darowanu". Win kril podał mu druhu czklanku uody. Tamtot 
wypyl i spustył sie z druhoho haka. "Podaj mytretu czklanku wody, 
budesz mał trety raz smert darowanu". Toj podał mu tretu szklanku. 
Czarnoksieżnyk wypyl, spustył sie z tr'etoho haka, a z toho króla 
spała korona i kroliski odinia i został, jak pered był, chłopcem. 
A ten kraj cy misto tak został zaćmiony, jak persze było. A czar.no
kneżnyk połetił za neu, za tou króliwnou, hde una była, i wzioł ji 
z sohou do swoich pałaców, z widki win był. 

Toj chłopec został sie sam. I już króliwny ny m 1a. Ale perszyj 
.kiń mowyt do · nioho: "Chłopcze, ja znaju, de nasza króJiwna je, 
ale sztuka widtam ji distaty; sidaj na mene, poj lidemo po niu [!]. 
I pryjichały daleko, do studni, do toji, szo wóna chodyła po wodu 
wid toho czarnoksieżnyka. I win chłopec teraz powidat do neji: 
"Sidaj, króliwno, na konia ze mnou i budemo utikały. A óna siła 
i wticzut. A tot czarnoksieżnyk także mał takie try konie, jak 
tóty hyły, szo hesiadowały z chłopcem. Tak tóty konie zaczeły sie 
byty. Czarnokneżnyk wyjszoł: "Czoh' wy sie hjete! Ja wam jisty 
daju, a wy takie nespokojny". A uny powidajut: "Jak sie ne majemo 
byty, kój kril z ny'czeho zrohleny wzioł twoju narleczenu i wticze". 
A tot ich pan pytat sie: "Majuż ja czas jeszcze ohid zjisty, żeby ich 
~ohnaty?·' A uny: "Majesz czas ohid zjisty i try hodyny spaty, 
Jeszcze ich w pił doroby dohonysz". Zjił ohid, spał try hodyny i sił na 
swoho konia, i w pił dorloby dohonył. Widobrał tomu chłopcu żen1u, 
a swoju narleczenu i powidat mu: "Majesz smert darowanu, szos 
Jn.y podał perszu szklanku uody". T oj czarnoksieżnyk pojichał 
z niu domił, a tot chłopec sam, bez żeny, do swoho domu. Mowyt 
~yj .kiń kroliwski do chłopca: "Chłopcze, ja lipsze wmiju wtikaty, 
SJdaJ na mene i jid'my". Chłopiec sił i pojichały. Jidut i pryjichały 
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znou do toj studni, hde wóna chodyła po wodu. A chłopce mowyt do 
neji: "Sidaj, budemo wtikały". No i siła znou, i wticzut. A czarno
ksieżnyka konie znou sie bjut. Tot pan ich wyjszoł i powidat: "Szo 
wy sie bjete, cy ja wam sina i wiwsa ne daju ?" A uny powidajut: 
"Jak sie ne majemy byty, kój kril z n'ycz:oho zrobleny twoju nue
czenu1 wkriił i wticze".- "A maju czas obid jisty?"- "Majesz czas 
obid zjisty i dwie hodyny spaty i jeszcze ich dohonysz w pił dor'ohy". 
I toj pan zjił obid, spał dwie hodyny, sił na swoho druhoho konia, 
dohonył ich w pił dor 1ohy i swoju nar'eczenu widobrał, a do chłopcia 
premowył: "To majesz druhyj raz smert darowanu za druhu czklanku 
uody". T oj czarnoksieżnyk pojichał z neu, a chłopec sam do swoho 
domu. Mowyt trety kiń kroliwski do chłopca: "Chłopcze, ja znaju 
jeszcze lipsze wtikaty, sidaj na mene i jid'mo". Chłopec sił i poji
chały. Jak pryj[i]chały do studni, a ta wyjszła znou po uodu. I toj 
chłopec mowyt: "No, sidaj, budemo znou wtikaty". I pojichały. 
A te tri konie czarnoksieżnyka znou sie bjut. Ich pan mowyt: "Za 
szczo wy sie bjete, cy ja wam sina jisty ne daju ?" A óny: "Jak sie 
ne majemo byty, kój kril z nyczoho zroblen'y twoju nar1eczenu 
porwał i wticze". - "A maju czas obid jisty?" - "Majesz obid 
zjisty i jidnu hodynu spaty, a jeszcze ich w pił dor'ohy dohonysz". 
I zjił toj pan oh 1id, hodynu sie prespał, sił na swoho konia i w pił 
dorohy dohonył. Widobrał swoju nar1eczenu i mowyt do chłopca: 
"Majesz trety raz smert darowanu za tretu czklanku wody, a teper 
jak te zjimam, to już twoja smert, jakhyś pryjszoł po swoju żenu". 
Tot czarnoksieżnyk wernuł sie z neu do swoho domu, a chłopec sam 
do swoho. 

N areszcie tóty konie to ho chłopcia tak chłopcia naradyły: "lnaksze 
swoju żenu widtam ne distanesz, poky ne distanesz toho czarno
kseżnyka [!] sestru (to była klacz taka); to je hars daleko, a hde 
to je, mytobi powiemy; musysz pijty do jeho m'atery (toho czarno
ksieżnyka) służyty; choćhyś służył tam i try roky, a nyc ne ber', 
any grajcara; una ma tam duże konił (koni), i budesz se prosył 
o jidnoho konia; ale ne ber' żadnoho z tych tłustych kony, jino tam 
je w kut1i sucha klacz, taka, że ino skora a kiść (a tota je jeho sestra); 
ale jak kroczyt, to myła, a jak skoczyt, to dwi. U na ne hude chotiła 

1 [Zapewne zamiast ,,nareczenu'', tj. "nar'eczenu".] 
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ji tohi daty, ino tłustoho ty hude dawała, ale ty ne her', ino k'oncze 
proś o totu suchu. Bude ty dawała kantarok nowoj, a ty ne her' 
(hohy konia trymał, zadusył), ino powidż: "Jakyj kiń, takyj niej 
hude kantarok". Bude ty dawała siodło nowe (ho w tym nowym sut 
hrytwy, noże, to hy tie porizało ), a ty n e h er', ino stare, potarhane; 
a jak hudesz sidał mi tu klacz, żeby una ne wydiała, tota pani, 
i żeby potis i najhorsze jichał do ty studni, hde jeho żena po uodu 
chodyt. 

Win chłopeć wzioł se strilhu i torhu i pis2.oł piszkom, konie lyszył 
w domu. Prychodyt win koło jidnoho lisa, a tam łetyt zajeć (zając). 
Znioł strilhu z płeczy i miryt do zajecia. A zajeć mowyt: "Stij, ne 
sttelaj! Lipsze se woź mojej sersty, wyskub se i skowaj se (schowaj), 
a jak ty hude jaka prikrist (przykrość), to moju serst pokruć, a ja 
ty hudu do p 1omoczy". I poskubał zajecia, i piszoł dalij. Pod'yhuje 
wołka (wilka) i znou miryt do neho. A wołk mu powidat. "Stij, ne 
strelaj! Woź se mojej sersty i skowaj, jak ty hude jaka prikrist, moju 
serst pokrutysz, a ja ty pryjdu do pomoczy". Wzioł i pidskubał 
wołka, i piszoł. Ide dalij, podyhał łysa i znou ciluje do neho. A łys 
mu mowyt: "Lipsze sobie poskub mene sersty, a hudesz mał pomoc, 
jak pokrutysz ji". Wzioł, poskubał toj sersty i skówał. I zabrał sie, 
i piszoł dali jdo toj pani, do czarnoksieżnyka mlatery, i prosyt sie 
na słnżhu. Ona mu powidat: "Dobre, mij synku, akurat mi potrihno, 
ho my chłopeć ódejszoł i ny ma komu konie pasty". I zaraz dała mu 
jisty i try konie, ahy hnał na pole pasty. "Ałe jak my ne pryżenesz 
domił, to tak hudesz wisył jak druhyi, hude twoja smert". Wzioł, 
wywił se konie, sił na jidnoho i pojichał na tołoku. Jak zliz z konia, 
tak ich poputał, uzdzanyci poznymał i pustył ich, a uzdzanyci se 
do micha schował. Sił se na trawi, alemusie zdrymało. Jak zaspał, 
tak całyj rik spał (takoho mu dała zjisty). Za rik sie prohudżat, 
a tu kony ny m'a. De sie diły? Chodyt, płacze, ny maje sie po szo 
wertaty, ho tota czarnokniżnyczka już dewietdesiat i dewiet chłop
ci(w) powlisyła (powiesiła) za to, że koni ne pilnowały, a taka kara 
i jeho żd'e, jak ne pryżene koni. Ałe prypomynaje sć, że maje 
serść z zajecia; i dobył toji sersty, i pokrut'ył. Zajeć prylitat i mowyt: 
~,Szo ty potrihujesz ?" - "Szo potrihuju; wyhnałem konie, ót-ta 
Ich ny m'a".- "Chodź tu koło kapusty, ho wuny sie porobyły 
w kapusci perepełyciamy i sut w kapuści; ty stań na jidnym kińci 
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i wyjmyj uzdzianyci z micha, i bud' tam, a ja ~jdu z dr'uhoh' 
kińc'ia i budu hnał na tebe, a skoro ty uwydisz try perepełyci, 

że pidłetiat, że wyłetiły z kapusty, a ty werż uzdzianyci za nymy, 
i uny sie zrobiut konie". I tak sie stało. Tot stanuł, a zajeć pobih 
po kapuści i płoszyt perepełyci, i nahaniat na niobu; jak ich pryper' 
w kińci, hde tot stojał, a uny zaraz w h 1oru podłetiły, a tot uzdzianycy 
werh za nyma i zjimał, bo sie zrobyły konie. I rozputał ich (bo choć 
perepełky, były sputane), i sił, i pojichał do stajni. A tam już stoji 
pani. Pani ho już ne mohła karaty i zaraz ho prywytala: "Dobre, 
synku, żeś my konie prywił". I dała mu jisty, a sam1a piszła do 
koni(w) do stajni i wzieła sobie dobroho kolia (drąg), i zaczcła byty 
konie, i powidaje im: "A czem' wy sie ne pochowały dobre; hak 
płacze, hlołowy chocze (ten hak setny, co on na nim miał wisieć)".
"A my się pochowały, my sie zrobyły perepełyciamy, a jakaś bida 
pryjszła wusata (zając) i łetiła po kapusti, a my sie postraszyły 
i z kapusty my w1yłetieły, a win zawerh uździanyci i nas pojimał". 
A óna baba wzieła koł'a i wtiaż ich bje, aby sie na druhyj raz lipsze 
pochowały, bo ich zabje. 

Tak pryszła do chyży i mowyt chłopciu: "Hoń, synku, koni, 
hoń, ażebys my dobre pasał". A win sobi zajał konie i znon pase. 
I musie zdrymało, i usnuł. Jak zaczai spaty, znowu całyj rik, druhyj 
rik. Za rik sie prebndżat, a kony ne je. Chodyt, płacze, ale już ny 
masie z czem wertaty. Nareszcie prypamnietaje se, że maje z wołka 
szerść. Pok.rutył tótu serśt', a wołk pryłetił i pytat sie: "Szo potrebu
jesz?" - "Koniny ma, wyhnałem i deś misie diły". A wołk: "Hm, 
hde ty sie diły; w toj staryj wer'hi sediat, porobyły sie myszami; 
ale chodź koło werby, ja budu werbu hryść, a ty czatuj i z uzdzian 'y
camy, a jak budut łetiły tre myszy, werż za nema uzdzianyci, a zro
biut sie konie". I tak se zrobyly. Chłopeć sć stał koło werby, a wołk 
zaczol werbu hryść; w tym razie wyłetajut try myszy, bo ich wołk 
bars prytis tam w diry, a chłopeć werh na nych uzdzianyci i por') były 
sie kinmy. Chłopce ich zjimał i rozputał, sił na konia i pryjich'lł 
pered stajniu. A stara pani już koło nioho i mowyt: "Dobre, synku, 
żes mni kone napas; id1e do chyży, tam majesz jisty". Chłopeć piszoł, 
ta jist'. A óna wzieła koła i bje te konie: "A czem' wy sie ne pocho
wały, bo hak płacze, hlołowy chocze". - "Mysie pochowały dobre, 
porobyły my sie m 1yszami i sidiły my w werhi; jakaś bidla pryjszła, 
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jak zaczeła zubamy kłamzaty, mysie postr'aszyły i wyłetiły, a toj 
zawerh n:~<dzianyci i nas zjimał." Już ich dalij ne bje i mowyt do 
nych: "Ja was tep'er sama skowam". 

I pryszła do chyży, i mowyt do chłopcia: "Hońże, synku, hoń, 
abys my dobre napas". Chłopeć wział se mich i puta; piszoł do 
stajni, wywił konie, sił i pojichał na tołoku. Na tołoci stał, zliz 
z konia, poputał, uzdzianyci poznymał i skował do micha, a sam 
se sił. I znou mu sie zdrymało, i jak usnuł, to spał ciłyj rik. Prebu
dżat sie, a kony ny ma. Chodyt, hladat i płacze. Aż prypomynat se, 
że maje z łysa szerść. Wyniał i pokrutył. A łys prybihat: "Szo 
potrebujes:~<?"- "Wyhnałem konie i ny ma ich". Łys powidat: 
"Hm, ny ma ich; óna ich teper sama skowała, ta etara pani; zrobyła 
sie kwoczkou, a ich zrobyła k 1uriatmy i na nych siedyt; chodź ze mnou 
aż na strych, pi demo oba tam do n ej; ty zostań na schodach, a ja p idu 
do neji wystraszówaty, żeby piszła wid kuriat, a ty zawerż uzdzianyci 
na k'uriata i zjimasz konie". I piszoł łys do neji aż na strych, i zaczai 
sie z kwoczkou zarywaty (drażnić); jak pryskoczył do kwoczky 
i zjimał ji za hołowu, i ściah ji z kuriat; a kuriata z pid neji wysko
czyły i chtily ·nazad pid niu wtiknuty, ale tot zawerh uzdzianyci 
na nych i zjimał konie. I wede do stajni, a tóta już w stajni je, pani. 
I mowyt do neho: "Eh, dobre, synku, żes my konie napas; chodźże, 
chodź, bo treba szoś zjisty i treba ty zapłatyty za te try roky, żeś my 
tak dobre koni pas". I mu dała jisty, a samapiszła po hroszi. l wy· 
nesła mu trysta dukatów. Ałe win ich ne brał: "Prosze pani, ja tu ne 
znaju, szo tó jest; albo bym hde zahuhył, albo da chto by roni 
Wkrił; ja bym prosył pani, żebyś roni dała tótu suchu klacz, bo ja 
bidny, chotiłbym maty taku jak i ja". A baba na to: "Ja ty dam 
najlipazoho konia, wyber' sobie, szo ty z toho". A toj · powidat: 
"Ja ne choczu, diakuju pani, ja takyj bidnyj, jakby ja jichał na 
takim koniu, toby sie z mene lude śmiały; a tak ja bidnyj, klacz 
sucha, to już tak bude dobre". Tak óna nareszcie powidat: "To 
już se woź, aleszoty z toho, ta hde ty na dorozi zdochne". A win: 
"Wozmu". Ona: "No, to se woź choć kantarok nowyj".- "Diakuju, 
prosze pani; jakyj ja bidnyj, taka i kobyła sucha, tak i kantarok 
niej bude staryj".- "Ta woź se choć siodło nowe". -"Ni, diakuje 
pani, niaj i to bude stare". I wzioł sobie to; złożył sobi kantarok 
i to siodło na tu klacz i wedle na dwir. Jak wywił, a óna, tota pani, 
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sie hdeś tam obemula cy zadywyła. A toj w tym razie borzo skoczył 
na totu klacz i obernuł w tótu storonu, z widky pryszoł; i połetił jak 
striła (powitrom). 

A to ta pani sie obzyrat, a jeh 10 już ny ma. I pustyła za nym 
striłu pirunowu, ale ho ne potrafyło, tilko koło ucha mu prełetiło. 
Tak win łetyt, aż pryłetił koło studni, hde jeho żona iiodu na toj 
czas pryjszła braty. I kryknuł na niu: "Chodź tu i sidaj !" Ona, 
żena, pryjszła i sił'a, i połetieły. A toho czarnoksieżnyka konie 
bjut sie znowu. Win wyjszoł i pytat sie: "Szo wy sie bjete ?" -
"Jak sie ny mamy byty, kój kril z nyczoho zrobleny wział twoju 
narleczenu i wticza".- ,,A maju czas obid jisty?"- "Diabła majesz 
Czas, a ne obid jisty; koj win na twojej sestri wtik Z żenou i już 
w doma je". Toj czarnoksieżnyk wzioł i sie zastrelył ze złosty, 

a ta starasie powisyła na toj setny hak, hde toj chłopeć mał wisyty. 
A toj chłopeć, a teper już kril, pryjichał do swojich pałacy; w tym 
kraju już sie natlad rozwydnyło, już kraj sie zrobył jak sie nałeżyt, 
szczesływyj. A uny potomu żyły oboje dołho i dity mały, i jak ne 
powmerały, to może jeszcze żyjut1• 

Trzy didkis 
Solina 

Jidna pani ny mała nykoły ditej. Pak piszła do hapteky, kupyła 
se lekarstwo. Aptekar jeji powidat: "Ba, jak tóto lekarstwo zjisz, 
to budesz mała panycz1a". I dała wuna gospodyny: "Na, zosmażS! 
I tóto myni zebys dała". Gospodyni położyła to lekarstwo na stił. 
I suka sie prysunuła, taj tóto chopyła i zjiła. I zaraz wid toho zistała 
kitna i urodyła panycza. I suka hódowała ho i dawała mu tyćka 
(cycki). Jiden chłopeć, syn gospodynyn, bawył sie z tym suczynym 
synom, z panyczem. I tretyj z nema sie hawył, jimostyn (księży) syn. 
Jak sie bawyiy, hrały wsi try, i suczyn syn powidat tak: "Chod'
mo wsi tre w lis". I piszly. Idut, idut, pryszły do mostu. Powidat 

1 [W rl..-p. Kolberga następuje streszczenie tego opowiadania (niedokładne, 

w szczeg6łach nawet błędne).] 
2 [Przed tekstem opowiadania Kolberg zapisał: "Wałka trzech synów: suczego, 

pokojowego i księżego z trzema ditkami [!] (diabłami) o 12, o 3 i o 5 głowach".] 
a [W rkp. "zosmarz".] . 
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suczej syn: "Tu budemo noczówaty". I tote dwa: "Eh, my sie 
bojimo". A suczyj syn: "Ne bijte se nlyczoho; idit' wy oba, noczujte 
w kriekach (krzakach), a ja budu noczuwaty pid mostom; a żebyste 
ne zaspały, bo jak zaspyte nyśke (dziś), nasza smert by bola, ino 
ne spijte". Tot suczyj syn noczówał pid mostom. J 1ide na kony 
di.tbeł; dwanajcit hołowi(w) mał tot didko; biił staryj. Za xirinutu 
naokoło świt perejichał na tym kony. Pryjichał do mosta, tak sie 
naokoło neho jiskry sepiat, óhyń, połomiń, i mowyt: "Suczyj senu, 
woliz wodtam (stamtąd) z pid mostu!" I tak do neho jeszcze ditko 
powidat: "Szo choczesz, cy sie budemo óhnem pekly, cy sie budero 
rubały". A suczyj syn: "Budemo si rubaly". Jak pak ditko sia zaczol 
rubaty zo suczynym synom, z tym panyczom, jak zaczol kusaty, 
tak tot suczyj syn jak śwagnoł szablou (szczo se najszoł), tak widtioł 
tomu ditkoii wid razu dwanajcit hlołow. Jak sie zaczeły tóty hlołowy 
metaty, win tóty hlołowy wzioł, posik, wzioł toho ditka, z konia 
zwerh(ł), znoii posik i zmetał wszetko pid mist. I wzioł konia za uzdcez
ku i prywił do tych dwoch, i powidat: "Ja wam nakazówał, żebyste 
ne spały". A uny spały i zhudył ich: "Idit i b'udete wydily, szo ja 
hen zrobył, że bułyby mene tam zabyly, a wy by mene ne zhronyly". 
Na druhou nocz mowyt win: "Teperke-że ty idy, pokojewy senu 
(synu gospodyni) pid most spaty". A tot syn zawodyt (płacze), 
że ne pide. A win do neho: "A musysz pity. A jaktebesie ditko bude 
pytaty: «Cy sie budemo ohnem pekly, cy sie budero kusaty»
to ty mów: «Kusaty»". Tot piszoł, pokojewyj syn, pid most spaty. 
W noczy j'ide ditko z triema hołowamy. Pak znowu tot ditko pytaje 
sie gospodyny syna: "Woliź wi:idtam, z pid mostu!" I win wyliz, 
i tak sie ditko neho pytat: "Co choczesz, cy óhnem sie peczy, 
cy rubaty sie, cy kusaty". Pokojewy syn mówyt: "Kusaty sie". 
Ditko mowyt: "To sie kusajmo". Jak sie zaczely kusaty, to tot 
suczyj syn pryłetił i oboron 1ył pokojlowoho syna. Jak zaczeły oba 
kusaty ditka, tak jeho pókosalyl, zajily ho i zatiahly pid mist, 
i wzialy konia za uzdeczku - i już maju t dwa konie. I powidat suczyj 
syn do pokojowoho: "Ty mene ne zhoronył, a ja pryłetił, ta ja tebe 
zhoronył". Pak po tomu idut do jimostynoho syna, a win spyt. 
A suczyn syn obudżył ho i mowyt: "Ty spysz, a nas ne zhoronyłeś, 

1 
[Zapis niewyraźny, może: "p6kasaly".] 
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ot że ty teperke majesz na tretu nicz noczuwaty pid mostom". 
Tak tot jimostyn syn zawodyt, ne chocze it 1y, bo sie bojit. A suczyn 
syn mowyt: "Ba, ne bij sie, ja ti budu do pomoczy". 

Tak tot piszoł, jimostyn syn, i spyt pid mostom, a suczyn syn 
jemu mowyt: jak pryjlide ditko i bude na neho klykał, żeby mu 
mowył, żeby sie p 1erunamy były. Aż j 1ide ditko z pietioma hołowa
my, taj klycze: "Woliź wódtam z pid mostu!" Jak wyliz, tak ditko 
do neho: "Cy sie budemo óhnom pekly, cy sie budemo ruhały, cy 
sie budemo perunamy (piorunami) były". A syn jimostyn powidat: 
"To sie hyjmo p'erunamy". Jak sie zaczeły perunamy hyty, praskaty 
(trzaskać), tak pryłetił suczyj i pokojowyj syn na pomocz tomu 
i ubyły, zabyły perunami toho ditka, i zatiahly pid mist, i tretoho 
konia wziely. Już majut tre koni- i tre ditke z'ahity. Także sieł 
(siadł) j[i]mościn syn na toho konia, szo z pietioma hołowami jichał 
ditko na nym, a pokojewyj syn sieł znou na toho konia, szczo je
chał na nym ditko z triema hołowamy, a suczyj syn siei na toho 
konia, szczo dwanajcit h'ołow mał ditko na nym. Fosiedały wsi 
tre na koni, jak zaczely hnaty naokoło świta (świat), tak objichaly 
na pił minuty ciłyj świt. 

od Balicroda (t.mioa Niżaa) 

Tak to był jiden kril i mał ładnou żenu. Tak tota żena urodyła 
mu dwa śliczne panycze. Inszy cisary napysały do neho, aby im 
pomih do wijni. Jak win widjiżdżał, tak łyszył swoho najstarszoho 
ministra na gospodarstwi. Tak tot zistał minister i gospodarował 
tak dobre, że jiho pani, króliwna, zistała pry nadiji. I tak wrodyła 
tretoho chłopca (ale bez gazdy swojoho). Ale toji samoj noczy jak 
urodyła, zaklykaly pastucha i totu detynu jimu widdaly, żeby pid
sunuł pid suku, a psiaka żeby pótópył i żehy rozhołosył, że suka 
urodyła dytynu. I wziely totu dytynu wid suky i dały na mamku. 
Tak. kril pryjiżdżat i powidajut mu, że suka urodyła ślicznoho 
chłopca. Tot chłopec sie wypiekał u mamky, i kril ho wział na 
swoju opiku. I chodyt do szkoły z toma druhoma, z krilowoma 

1 [Na osobnej karcie znajduje. się polskie streszczenie tekstu.] 
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synami do czkoły. Bars doskonale se wczyt tot suczyj syn, a te 
druhi na nioho źli, że win lipsze znaje jak wunly. Tak jiho zaczely 
prezywaty: ty suczyj synu! Tot pryjszoł dom.ił i pytaje sie krila: 
"Szczo to sie znaczy, że un1y mene perezywajut: suczyj syn". K.ril 
powidat: "No, ~e hniwaj sie; to prawda je, hotehe urodyła suka". -
"Ah, koj tak, ko ja ny maju materi ny witcia, to ja pidu -\v świt, 
het". Jak win to powił, tak toty druhy panycze zaczeły hars żalo
waty za nym. A kril powidat: "Hm, a czohoż wy za nym żału
jetc, prezywate ho, wjadyte sie z nym, a teper ho żałujete". A uny 
na to: "Koj win id te, to i my pidem1o z nym". No, tak toj kril pozwo
lył im; dał im hroszi, odinia, koni- i pojichaly. 

J 1idut un 1y cilyj deń i pryjichaly weczór koło jidnoho lisa. I po
widat: "Tut hudemy noczuwaly, ho se już ne wydno, ho nicz". 
Suczyj syn mowyt: "To dobre, hudemo noczuwaly, ale treha jidnu
mu stojaty na warti koło toho mostu". Tak konie uwiezały, jisty im 
dały i samli szo mały, to zjily. I jiden sic zihrał i piszoł na wartu. 
A suczyj syn z druhym zistał tam koło konyj. A tamtot stojit aż 
do jidenajcity hodyny. Jak pryjszło kwadranc na dwinajcitu, zaraz 
ho strach zyjoł i zaczol utikaty, ho wczuł, że szoś szumiło do toho 
mostu. I wtik w lis. A toj suczyj syn znał to już i wzioł se pałasz 
swij, i piszoł na misce toho wartowaty. I stojit. Aż tu łetyt jakas 
ż:rnyja na srihnym kony, a sama maje try h 1ołowy. I jak tot kiń 
skoczył na tot mist perednema łahamy, tak i wpał. A ta żmyja 
powidat: "Hou, szo sie takoho stało, ja ohleciuł (obleciał) na tohi 
(na koniu) za hodynu cilyj świt, a ne wpadłeś, ażeś tu wplał pide 
lllnou". A tot kiń powidat: "A jak ny maju pasty, koj suczyj syn 
żde na tehe na tamtym kińcy1 mostu". A żmyja: "Ho, suczyn 
syn! Ta jeszcze ne cz 1as, suczyj syn sie maje urodyty aż za desiet' 
lit". Kiń powidat: " Ha, już je t". A żmyja klycze ho do sehe: "Su
czyj synu, chod' tu!" A win: "N e welykyś pan, chod' ty tu do mene". 
I tak żmyja zlizła z konia i idle ku suczym[?] synu: "Szoty tu na 
lllene żd 1esz?" A win: "Żdu na tehe, ho maju do tehe prawo". 
Jak sie wziely do pojidynku na pałasze, i suczyj syn pokonał żmyju, 
i widtiah tetry hlołowy, a uny do wody i z iiody whorui zrastały 
sie znou. I widtiah te try h1ołowy, połetiły do hory, a ta zmyja, 

1 lub: boci 
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pału.ha, sie podnosyt, a t e try hołowy, kotraz hory spade, i zrasta sie 
z szyjou; a win znou dotnie, aż po jidnoji tne na kawalci, na drihn1i, 
i tak w iiodu mecze, w iiodu werh1• I wertat sie win po konia, i bere 
konia żmyjinoho, a kiń staje i id'e na nym. Prywodyt ho do swojich 
brativ, a un'y spiat, a koni ich ny ma- jakas bida ich ujiła. Win 
ich pobudył, tomu, chtory wtik z warty, dał dwa razy w posk i powi
dat: "Tak to ty wartujesz, a deż wasze konie sut?"- "My ne zna
jemy, de sie dily". Tak polebały i spały do rana. Rano suczyj syn 
powidat: " Ne pojidemo neś w d 1orohu, na czym?" I zistaly tam. 

Prychodyt druha nicz; win każe itle dr 1uhomu na wartu. Ta i dru
hyj piszoł. I tak wartował jak i tot: wtik. A suczyj syn piszoł na jiho 
misce i stojit. Słuchat, a tu łetyt z daleka żmyja z sześcioma hoło
wamy, a kiń toj zmyji zołotyj, zołotysty. I znou pał kiń toj na mości. 
Zmyj a powidat: "A szo sie stało? Ja na tobi obłetiu w pił hodyny 
cilyj świt i ne wpadeś, a teper-eś wpał". Kiń na to: "Jak ne maju 
pasty, koj suczyj syn żde". - "Szo, suczyj syn? Jiszcze mu ne 
czas". A kiń: "Win już twoho brata pokonał". I klycze żmyja: 
"Suczyj synu, chod' tu!" Suczyj syn id 1e: "Szo choczesz?" Zmyja: 
"A tys moho brata zahył, myszlysz, że i mene zahysz [!]". A win: 
"Jak my Bih dopomoże". Jak sie zaczely byty, i widtiah te szisti 
h1ołow, i znou2• I suczyj syn dokonał zmyju, zahył. I wzhł zmyju
konia złocistoho, i wede ku braciom. I zbudył toho druhoho, szo 
na warte stojał, i klyczy: "Jak ty wartujesz!" A tot powidat: "Bars 
menestrach zjoł, ta musiłem utiknut". Suczyj syn dał mu także dwa 
razy w kark za to, szo złe zrobył. I znou noczówaly tam. Rano 
suczyj syn powidat: "Jiszcze ne pojidemy witcy [!]; musemy tu 
noczuwaty jeszcze jidnu nicz. 

Pryszła treta nicz, poweczerialy i powidat suczyj syn: "Ja teper 
pidu na wartu, a wy zistanete tu koło koni (toho srilinoho i złotoho); 
ałe ne spit, ino słuchajte, szo sie ze mnou stane, może bude bida; 
majete tu czklanku iiody i moji rukawyczky; jak bude iioda bihła ze 
czklany, to znakom, ż.e sie tak bude z mene pot lał, to jiszcze ne bars 
bida, a jak z rukawyczky krou (krew) buda [!] iszł 1 a, to znakom, że 

1 [Fragment od słów "i widtiah tetry h'ołowy ... "do " w uodu werh" dopisał 
Kolberg później.) 

2 [Kolberg zaznaczył tu w rkp. , że należy powtórzyć w opowiadaniu fragment 
określony w poprzednim przypisie.] 
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i z mene id 'e, to prychodit' myni do pomocy; i majte tu karty, hrajte, 
żebyste ne spały". I piszoł na wartu. Ale un'y troszke w karty hrały, 
naresztie pisnuly. Nadchodyt kwadranc na dwanajcitu, a zmija łetyt 
z dewiatioma h 1ołowamy na dyjamentowym koniu. Jak pryłetiła, jak 
baiichne na mist, wpał i udarył sie h'ołou (głową) do mostu. Azmyja 
powidat: "A szo tam takoho? Obłetiul ja na tobi za kwadranc.hody
ny cilyj świt, a ne iipałes, a teper szo sie stało?" A kiń: "Szo? Suczyj 
syn żde na tebe". I zmyja klycze: "Suczyj synu! Chod' tu! Ty 
myszlysz, że ty mene tak zabjesz, jak mojich bratił ?"1 Suczyj 
syn: "Chto znaje, jak sie stanie". A zmyja: "Ja tie iiohn'em specz'u". 
Suczy syn: "Ja by chotił widyty tot woheń". Jak zmyja ssane 
(chuchnie) na suczy syna wóhnem, a tot woheń nazad wernuł na 
~yju. A zmyja powidat: "Pecze mne!" Suczyj syn: "A wydysz, 
że wóhnem nycz meni ne zrobysz". Tody sie wzieły popid syłu; 
i ~yja wdarła suczym synom do zemli po kolina; ale tot jak sie 
W"yrwał, jak wozme zmyju za rebro, to po samu szyju wbył zmyju 
w zemłu; a wtohdy hołowy widtynał po jidnii. Jak, sie wzioł do zmyji 
suczyj syn, i totu dokonał, zabył. Tak bere konia dyamentoho [!] 
i wede ku bratiem. Prychodyt do nych, a un 'y spiat; iioda wybihła 
ze czklanky, Ż rukawyczky krou nabihła tilko, że aż un'y łeżaly 
W krwy. I budyt ich, i mowyt: "Bratia, szoste tak necznji!" A un1y: 
"Nas son domył, tak ·my ne mohly dotrymaty". I dobyły do rana. 
Rano osidłały toty tre kone i majut jichaty w d 1orohu. Ale win im 
powidat: "Bratia, jiszcze ne pojidemo; bnd'te wy tu zalitra do 
desiaty hodyny, a ja pidu; a jak mene ne bude o desiaty hodyni, 
tak 24aberte kony i wertajte domił(v). Tak win sie zabrał, suczyj syn, 
a ich lyszył. 

l zrobył sie suczyj syn h'ołuhom, perełetił be20 more i stał koło 
pałacu tych żmyji; żeny ich tam buly i maty. Tak win sie zrobył 
W tym ohorodi kotykom małeńkym i zaczol mianczaty po ohorodi. 
A jidna z tych żen wydiła kotyka z wikna (z piontra) i myslyt, jakby 
ho dostaty. Pustyła swij koszyk (szosie robyt pończochu) i spustyła 
ho za nytku w dolynu na ohor1od. A kotyk wskoczył w tot kosz, 
a ta ho wotiahła do hory i dała mu zaraz mołoka. Pryjszoł weczer, 
a uny sie zabrały wszystki tre z materou spaty do druhoho pokoju, 

1 [W rkp.: "bratił(v)?"] 



126 

a kotyka lyszyly w tym pokoju. Ale kotik chotył czuty, jak uny bu
dut besiadowaty, i wsunuł sie luftom bez pec aż do tarotoho pokoju, 
de uny spały, ale sie ne dał czuty. A uny zaczely wsi sztyry besia
dówaty: "A to huncfot tot suczyj syn, że win naszych gazdi(w) 
pobył". A jidna z tych powidat: "Poczkajte! Ne daruju ja mu toho; 
win bude jichał bez lis, a ja mu sie zrobiu takou hruszkou, że jak 
mene zjist, to sie roztrisne, i z konem". A druha powidat: "Ja sie 
zrobiu takou studniou, jak sie z mene napije iiody, to sie zaraz 
roztrisne, i z konem". A treta powidat: "Choćby hruszy ne jił i iiody 
ne pył, to win musyt - ja sie zrobiu karczmou, a w ty karmczi 
budut hraty i ja budu zapraszowała ho; jak wyjde win na poroh, 
tak zaraz win kamenem sie stane". A ta powidat stara: "Oh, to 
wszytko za darmo (na próżno); ja mu dokażu; ja werżu jajec pered 
nioho, to mu sie zrohyt taka hora, że sie ne bude mih wodrapaty na 
niu, a ja ho budu wóhn'em peczy ze zadu, tak że ne bude mih it'e; 
a choć wojde win na boru, to mu werżu szczitku (szczotkę), to mu 
sie zrobyt takie ternia, hłohy (głogi), że ne bude mih sie pereszyty 
ws.kryść (na wskroś)- a ja ho b•1du wtiaż ohn1em peczy ze zadu; 
a jak mu pak werżu hrebeń, to mu sie zrobyt takyj jałowyj (jodło
wy) lis, że sie ne bude mih ws.kryść perejszyty; ale win, żeby mał 
rozum, toby mu nydż ne było, żeby mał toto szo ja maju; win 
żeby mał tot prut, szo ja maju w stolyku, to jakhys ty mu sie zro
była hruszkou, a win jakby tie wdar tom prutom, tobys sie zaraz 
w kamen obernuła; i tom prutom żeby tako i w tu studniu wdarł, 
taże by sie una w kameń obernuła; i znou żeby do toji karczmy 
wódwirjatom prutom wdarył, to by sie zaraz w kameń obernuła; 
ale to wszytko mało, ho ja jeho budu tym ohn1em peczy tak, że 
meni ne wticze; ja maju brytoii (brzytwę) w stolyku, a win żeby 
distau tu brytu i werh za sebe, toby sie welyke more zrobyło z toho; 
win by był na jidnym boci moria, a ja bym była na druhym boci; 
ale ja sie zrobiu dykom (dziką świnią) i budu płyła bez · morie za 
n 1ema; a win, żeby mał rozum, toby żdał, aż poky bym sie ne webo
pyla perednema łabamy na bereh, a win, żeby mene prutom potiah 
z konia, a z mene by sie zrobył żelizny kił; a win tot kił żeby dał do 
kowala perekuty na kozu, a totou kozou żeliznou żeby skował (scho
wał) do jamky w zemlu na dwie hodyny, toby sie z mene taka panna 
zrobyła, szczobym dopiro mała pietnajcit lit i wt6hdy bym była 
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jiho żena - win by sie ze mnou ożenył". I w tem razi te sztery 
zaspały. 

A win (kot) sie wtotczas zaherat do roboty i here ze stołyka 
tot prut, to jejce i tu szczitku, i hreheń, i hrytwu. I ne spyt toj 
kit, ino id1e koło dwery, żeby mu ótworyly. A tam hyla pokojowa 
i ta ne piszła hars aż rano do toho pokoju, hde uny spały. Jak ta 
pokojowa do pokoju, a mij koty k smyk do druhoho pokoju. Posta
wyła uodu, wertat nazad, a mij kotyk pered neju do sieni, a pak ze 
sieni aż na d wir. 

I zrohył sie znou hołuhom, i pryłetił do swojich hrati. Jak pry
łetił do hrati, a uny już koni osidłały, już mały wertaty domił, ho już 
dochodyła desiata hodyna. I wzialy, zjily, wopyły, szo tam mały, 
i zaherajut sie w dorohu, de win im skaże. Posidaly na koni, a win 
hn każe: "Zehyste nć pohynuły, żehyste mene słuchały". No i j 1idut. 
Jiden z nych powidat: "Hdes tu hruszy czut". A suczy syn: "Pocz
kaj, nej ja pidu. napered". I jak potys konia, już koło hruszky je 
(ho to był kiń, szo za kwadrans ohłetił cilyj świt) i zaraz tym prutom 
wdarył hruszku, i zrohył sie z neji kameń. ldut dalij. Podyhały 
z.nou studniu. Druhyj mowyt: "Napyjmo sie uody, ho tu zdorowa 
Woda hude". A suczy syn: "Dajte spokij, poki ja sie wpered ne 
napju". Znou potys swoho i stał pry studny; wdarył prutom 
i zistał tam kameń. J 1eho hratia pryjiżdżajut na to misce, aby sie 
uody napyly (ho ich konie ne mihly tak żywo ity), a tu uody ne ma, 
kameń. Pytajut sie suezoho syna: "Szo to takie znaczyt ?" A win: 
,,Żehyste były tej hrus2<y jily i tu wodu pyły, tohyste pomerły. 
Ale jid'my dalej. Pryjiżdzajut dalej, a tam karczma; w karczroi 
hrajut i taki huk, a panna wychodyt i zaprasza hości. A te dwa 
powidajut: "Ech, chodźmy, hratia, pohostymo sie". A suczy syn: 
"Nechajte, pok ja ne pidu". Znou potys konia, stał koło dwery, 
udarył swojim prutom u dwery, a tu sie zrohyło wszytko kamińem. 
Te dwa prijiżdżajut, a tu nyczoho ny ma, ny karczmy, ny mu24yki. 
l powidajut: "Szo za ditko, była korczma i ny ma ji, tak jakby sie 
tehe hojało, że wszytko wtikło". A win suczyj syn: "Dajte spokij 
hratia, to wszytko była wasza smert; dobre sie stało". 

I pojichaly dalej. Tak tot z zadu kryczyt (ho ny mał takoho 
konia jak ti druhi-łem srilinoho-i ne mih tak żywo): "Stijte, 
hratia, hojakas mene bida z zadu ohn1em palyt". A to była jeich 
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stara maty, szo tak pekła. Suczyj syn sie domirkował, szo sie dije; 
toho brata pustył na pered, a sam sie wernuł i po zadi zistał, i werh 
jejce; z toho jejca zrohyła sie welyka ho.ra. I uny pohnały dalij, 
a tota stara, tych 1:myjiw maty, na tu horu sie pchaje- ale ta 
hora hars hładojka; szo sie pidsune w horu, to nazad se zesune. 
Ałe jak sie już distała na horu, już sie zrohyła na tym hoci, szo 
i óni. A tot suczyj syn daleko z hratmy. Ale wona znou dohonyła 
toho szo był z zadu i znou ho wohn'em pecz'e; tot kryczyt: "Stijte, 
hratia, ho mene pecz1e". A suczyj syn znou pustył jeho (brata) 
na pered, a sam piszoł nazad i werh szczitku. I zrohyly sie krieky, 
hłohy, ternia i ny mohła sie stara pereszyty, ho ju bars kołoło. 
I znou wtikały. Łetiat, łetiat, a una sie derła temy kriekamy. I już 
sie perederła, i pecze toho wohn 1em. A tot kryczyt: "Stijte, hratia, 
ho już mne pecz'e wohn1em. Suczyj syn znou wernuł sie nazad i wer
hnuł hreheń. I :aobył sie welykyj lis jałowyj. A óny zatel wticzut, 
zaky óna ne wyjde z lisa. Aż tot już kryczyt znou: "Już mne pałyt". 
Suczyj syn sie wernuł i werh hryt(w)u. A z toji sie zrobyło welykie 
more. A una sie zrohyła dykom i plyne do nych bez tu iiodu. A su
czyj syn zistał na herezi, i z tym prutom, i ide na niu. Jak woskoczyła 
perednemy łahamy na hereh, a tot ju wdar tym prutom i :aohyła 
sie żeliznyj kił. I kazał zlisty jidnomu z hratiii, i kazał uwiezaty 
tot kił konewi do chwosta. I tak sie stało; zliz jiden i uwiezał tot 
kił do chwosta, i pojichaly dalej. 

Pryjchaly [!] do jidnoho misca i stały koło kowal 1a i zakJykały 
ho, żeby im zrohył kozu z toho koł'a. Sztyry kowały jak zaczely 
kuty, duchom wykuły kozu z toho koł'a. Suczyj syn kazał wyhraty 
jamu w zemly, newelyku, i kazał wsadyty totu kozu do toj jamki 
i zemlou, hlynou ju nakryty. I zlizly z koni, i dały koniom jisty, 
i sohi także wziały, i spoczywały. I za dwi hodyny widkrywajut 
totu jamu, hde koza, a widtam wychodyt taka śliczna panna, szczo 
ji dopiro pitnajcit lit. I ta panna zaraz suezoho syna za szyju, i po
ciłowała ho, i powidat: "Ty hudesz mij gazda za to, zes ty mene 
wid diahliw wyhawył; ja jistem jidnoho krola diwka - i chodź 
ze mnou do brata - ho nas było takich dwoje i nałeżyt nam sie po 
pił (krolestwa)". Tak suczyj syn mowyt do swojich hratiw, aby 
zabrały te konie wszytki try i żeby pojichały do swoho witci1a, a win 
sohi najoł fu.ru i pojichał z niou do brata, tam hde óna mu skazała; 
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a do nych powił, że pryjide do nych aż za rik; i żeby o tote konie 
dbały, żeby im jisty dawały i dotrymały aż do jeho powrotu. A win 
pojichał z neju do ji brata. Pryichały, a toj sie brat ji wtiszył - i po
żenyly sie. 

Za rik win sie zdohadał, że treba widwidity swoho witcia i bratił, 
tam de sie wohodował. I pryjichał tam ze żenou, pryjily ich jak 
sie nałeżyt. Zjily obid, a po obidi jest tot jeho otec, tot minister, 
a win, suczyj syn, obzywat sie do toho króla: "K.rilu, ty ne jezdeś 
lilij ot'ec, ty powidasz, że mene suka wrodyła; tot jest m.ij ot1ec 
(pokazuje na ministra), a mene twoja żena, a moja maty urodyła, 
jakes był na wijni; a maty powidała, że mene suka wrodyła. .Ale 
tie proszu, żebys ji nydż za to ne robył; una mene wrodyła, a ty 
mene wyhodował, za to ty diekuju; a wy, moji bratia, wywedte na 
rynek tote try konie - i im już czas". I wywely. I win priszoł do 
nych, i pytat sie toho diamentoho konia: "Syła te wdaryt tym 
Prutom". A tot kiń powidat: "Mene nem (tylko) raz". I wdarył ho
i zrobył sie z neho śliczny prync. I ukłon'ył sie tomu suczy synowi 
i podiekował mu, że ho wobawył wid takich muk, że musił nosyty 
takou żmyju tiażkou z 9 hołowamy dwajcit lit. I zabrał sie, i piszoł 
het, i podiakował, bo to był taże krila jidnoho syn. A do złocistoho 
konia mowyt su czyj syn: "A tebe syła razy wdaryty ?" - "Men e 
dwa". Wdarył ho dwa razy i zrobył sie ślicZR) prync, i ukłonył 
sie, pociłował ho w kolino i podiakował mu, że ho z takych 
lnuk wobawył, i że musiał nosyty 20 lit 7 6-ma hołowam.i taku 
potworu. 

:Prychodyt do konia śrybnoho: "A tebe syła razy wdaryty ?" -
"Try razy". I zrobył sie znou prync śliczny. I znou pociłował 
suezoho syna w kolino i podiakował mu: "Diekuju ty, żes mene 
wybawył wid takych muk, żem musiał z trema hołowamy zm.iju 
nosyty". I zabrały sie wszytki tri pryncy, i każdy piszoł do swoho 
Witcia, i były pryncam.i jak peredtem. A suczyj syn zabrał sie ze 
swojou żenou i pojichał z niu aż do ji pałacu. I żyły, poki im Pan 
Bih pozwolył żyty. 

9 - Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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Pobite żmijel 
od Brzozowa (Wzd6w) 

Jeden. król miał trzech synów, dwóch było mądrych, a trzeci niby 
to głupi, a miał lepszy rozum jak tamci. I ten król miał taką szta
darnię czy masztarnie, gdzie konię zaga·nali, a co noc mu żmija 
jednego konia pojadła. Starszy syn przychodzi do ojca: "Ja pójdę, 
tato, na · oborę pilnować przy bracie2, weznę strzelbę, może ubiję 
tę żmije". Jak przyjdzie 11 godzina, tak on widzi, że leci ta żmija, 
straszny szum robi, a z pyska iskry się sypią. Tak uciekł ze strachu 
i nazajutrz mówi ojcu: "Ej, nie poradzimy, bo to straszne złe, wszyst
kie konie nam tu poje". Na drugą noc poszed drugi królewicz, ten 
średni prync, wzioł takoż swoje uzbrojenie i pilnował, ale jak zoba
czył tę żmiję, tak i on uciekł. I mówi znów ojcu, że nikt żmiji tej 
już nie poradzi. Na trzecią noc mówi ten naj młodszy: "Teraz, tato, 
ja pójdę". A ojciec: "Eh, daj już pokój, mój synu, niech nam ta 
żmija już i wszystkie konie zje, abyście tylko wy zdrowi byli", 
Ale ten syn mówi: "Nie, muszę ją zgładzić". I ·wzioł swoją zbroję, 
i poszedł pilnować. Jak ta żmija szumi i przybliża się, tak ten śmiało 
udetza w nią strzałą, a ta, jak się czuła zranioną, tak się wróciła 
i już konia nie wzieła. 

Rano przychodzi ten najmłodszy królewic do ojca i mówi: "Ko~ 
chany tato, widzisz, żem jej nie dopuścił i konia obroniłem. Ale to 
nie dosyć, teraz ja pójdę za nią i będę jej szukać, żeby to licho .zahić". 

Ojciec mówi: "Dziecko moje, gdzie chcesz iść? Bo zginiesz". Ale 
on koniecznie. I dał mu ojciec 100 konnych żołnierzy i piniędzy, 
a pojechali z nim i ci dwaj bracia. Jadą oni śladem, ho zmija postrze
lona krwią drogę farbowała, aż do tej jaskini, gdzie tam siedziała. 
Jak dosdi, mówi uajmłodszy: "No, teraz musi jeden wliźć tam". 
Ale żaden z żołnierzy ani jego bracia nie chciał, bo im chodziło o ży
cie. "No, to ja pójdę tam, ale musJ?<ę się tam spuścić". I kazał 50 
żołnierzom zleźć z koni, pozabijać te 50 koni, skórę z nich pozdejmo
wać i na pasy porznąć, pozeszywać te pasy, przywiązać na końcu 
do tego kociołek; on w ten kociołek wlazł i tam go spuszczali, a po· 
wiedział, że jak poruszy pasami, żeby go nazad wyciągnęli. Jak go 
wyciągli, to on mówi, że ledwo do połowy tej dziury doszed, że 

1 Obacz W . Ks. Poznańskie cz. VI [DWOK T. 14) s. 103. 
• [Prawdopodobnie zamiast: "bramie".] 
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trzeba .znów te dnxgie 50 koni zabić i skórę na· pasy rznąć. Jak 
porznęli, tak go znowu spuszczają, ale on im mówi, żeby go czekali·, 
aż jaki koniec się stanie, choćby im przyszło rok cały tu czekać. 

Kiedy już go na dno spuścili, tak on już na tamtym podziemny;. 
świecie idzie sobie i widzi ludzi; ci w jednej kępce (kupce) płaczą; 
a dalej idzie, w drugiej kępce muzyka gra i ludzie tańcują. On ich 
się pyta: "Co to, moji ludzie, znaczy, że tam płaczą, a wy się tu 
zabawiacie?" A óni mu powiadają, że tamci ludzie płaczą, ho mają 
jutro ginąć, a ruy tu jeszcze weseli, ho my za 3 dni1 mamy dopiro 
stracić życie, ho tu taka żmija jest, co wszystko pojada. A on mówi: 
"Ja właśnie za tą bidą idę, żebym ją zgładził, proście o to gorąco 
Pana Boga". A oni na to: "Będziemy prosić, a niech tam W. Panu 
Bóg dopomoże". 

On idzie. I przychodzi do takiego dworu, droga taka aż się szkli, 
taka posrebrzana. Tak on włau do pierwszego pokoju - ui ma nic. 
Włazi do dnxgiego, a tam panna ładna siedzi i szyje. Pyta ón sie 
jej: "Co tu słychać?" A o~a: "Zły interes, ho my tu w niewoli". 
On się pyta o tę żmiję. Ona mówi: "Nie mogę nic powiedzieć, ho 
mam sekret nakazany; a jestem najstarsza (księżniczka) we dworze". 
On się zabiera od nij i idzie do drugiego dworu; droga pozłacana 
i dachy pozłacane. I tam włazi do pierwszego pokoju, ni ma nic; 
włazi do drugiego, a tam śliczna panna siedzi za stołem i szyje. 
On się jej pyta, a ta średnia mu odpowieda to samo co i pierwsza. 
Jak się tam przenocował, tak idzie znów do tej trzeciej, do naj
młodszej, a tam wszystko dyjamentami wysadzane. On wszed do 
pierwszego pokoju i do drugiego, nie ma nic. Jak wszed do trzeciego, 
a tu siedzi panna, piękniejsza jeszcze jak te dwie, i mówi: "A skądżeś 
się tu, mój książe, mój najmilszy przyjacielu, wzion ?" A on: "Ja 
tu idę, byłem już w pierwszym dworcu u pierszej panny i u dru
giej panny, ale mi nic nie powiedziały; ja tedy tu przychodzę 
dowiedzieć się skutku, żeby ja tę żmiję móg zgładzić, co te konie 
memu ojcu zjada". A ona na to: "Trudno; jest on tu w trzecim 
pokoju za ścianą, ale nie zgładzisz jej, ho óna ma 12 głów; prawda, 
że chora leży, stęka, ho jakaś poraniona, ale zabić ją trudno". 
Dalej mówi ona: "Tu się u mnie przenocujesz, a jutro tam o 12-tej 

1 lub: za 9 dni 
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godzinie w południe pójdziesz do niej, ho wtedy ona śpi". Dodała: 
,,Jest tam na ścianie miecz, co jak nim będziesz dobrze władał, to 
ją zgładzisz; ale jest taki ciężki, 7 cetnarów waży, że ty mu rady 
nie dasz; ale są tam i 3 studzienki, a każda ma swoją wodę. Jedna 
studzienka ma wodę taką mocną, że czem więcej się jej pije, tym 
więcej ma człowiek sił; druga na wodę zrastającą, żeby ciało w ka
wałki było porąbane, to ona je zrosnie; trzecia wodę palącą, bo 
taka gorąca, że choćby w nią kości i żelazo rzucił, to się rozgotuje". 
Tak on poszeł do tej wody mocnej, pije aż mu brzuch urosł; poszed 
do tego miecza, co na ścianie nad tą źmiją wisi, ale go ani ntszyć 
może. Zadumał się: "Kiepsko". Drugi raz poszed do tej mocnej 
wody, pije jeszcze, wraca. Ha! Ruszył miecz trochę. Wraca znów 
trzeci raz i pije, taki się silny zrobił, że zdjął zaraz miecz i taki go 
w garści czuje letki, jak gdyby piórko miał w garści. Wtedy woła: 
"No, wstawaj, ty maszkaro, i ze mną idź na pojedynek". Tak ona 
zmija się zrywa; poderwała się do niego, a on jak zacznie machać 
tym mieczem, tak jej te 12 głów i ją samą na kawałki pociął, języki 
z tych głów powyrzynał i pochował, a jej cielsko powrzucał do tej 
wody palącej, tak że się to wszystko zgotowało. Potem wziął sobie 
we flaszkę tej mocnej wody, a w drugą flaszkę tej zrastającej, i po
szed. Przechodzi do tej najmłodszej panny i powiada jej, co zrobił. 
A ta go ściska za szyję: "Mój najmilszy wybawicielu, będziesz 

mojim mężem, a ja twoją żoną, czy chcesz?" I wzięła chusteczkę, 
przedarła na dwoje, dała mu jednę połowę, a drugą schowała, 

potem sygnet przełamała i jemu dała połowę, a sobie drugą. I trzy 
jabka mu dała. A potem zabrali się oboje, bo oni byli już sobie 
przyrzeczeni. I poszli do tej średniej panny i wzieli ją z sobą, a wresz
cie i do tej pierwszej i znów ją z sobą biorą. I tak idą we czworo 
przez tę jaskinie i przechodzą koło tych ludzi, co płakali i grali, i po
wiadają im, że: ,,Pan Bóg was wysłuchał, ho mi dopomógł zgładzić 
tę bidę i wy już bądźcie spokojni". 

Przyszli nad tę dziurę, gdzie się spuszczali. Prync ten wsadził 
do kociołka najstarszą i pociągnął za te pasy, a tam ludzie i bracia 
jego z tamtego świata wyci:1gli ją na wierzch. Spuścili kociołek, a ten 
znów tę średnią wsadził i tak samo ją wyciągnęli; wreszcie spuścili 
kociołek po tę najmłodszą i tę także wyciągli. Po temu spuścili 

kociołek po tego prynca samego. Ale on się bał o swoje życie, bo 
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itn nie dowierzał. I nakład kamieni w ten kocioł, i dał znak, żeby 
wy ciągli. Aż tu patrzy, a oni tylko do połowy pociągli, a potem 
urznęli te pasy i ten kocioł z kamieniami spad i gruchnął na ziemię. 
On sobie myśli: "Aha, toby wy i ze mną tak byli zrobili". 

No, idzie, przyszeł do jednej chałupki, a tam dziadek z babką, 
co nie widzieli na oczy. "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, 
co tu słychać?" A oni: "Eh, źle, bo my są ślepi, od 7 lat już nie wi
dziemy". On: "Może by ja wam co pomóg". I dobywa tę wodę zras
tającą; przemył im oczy i od razu przejźreli oboje. Wtedy mówią mu 
oni: "A no, kiedy tak, to będziesz tu u nas służył, będziesz barany 
pas, ale będziesz miał dobrze, dostaniesz piszczałkę i skrzypki dla 
rozrywki przy owcach. I dali mu chleba, pieczeń1, by gnał na cały 
dzień. Ale pastwisko to było gołe, a za granicę, gdzie była trawa 
piękna, nie kazali mu owiec gnać, boby zginął. Pognał on owce 
i gra, choć mu było smutno, a owce poszły same do tej trawy i tam 
sie napasły; a tu żmija do niego wychodzi z 9 głowami i mówi: 
"Tyś zgładził moją matkę, ja ci teraz głowę urwę". Ale on chycił za 
swój miecz, źmiję porąbał i te 9 języków z głów schował, i owce do 
domu przygnał. Na drugi dzień znów tam owce pognał; one poszły 
na tę piękną trawę; a wtem druga źmija przylata i mówi: ".A tyś 
mi moje matkę i ciotkę zgładził, teraz ja ciebie". A on znów ij mie
czem te 6 łby2 poucinał i języki do torby schował. Na trzeci dzień 
pognał znów owce i te znów się najadły tej trawy za granicą; a tu 
trzecia żmija wylata do niego: "Tyś mi zgładził matkę i ciotkę, i 
siostrę, teraz ja ciebie". A ón: "Eh, ty szelmico!" Dobył miecz 
i uciął jej te 3 głowy i języki wziął do torby. I znów przygnał owce 
do domu. A Y.awsze go się gospodarz pytał: "Gdzieś pas?" - ,,A tam, 
gdzieście kazali". (A nie gadał, że za granicą). A te owce zawsze spa
sione wracały. (A nie gadał nic o żmijach). Na czwarty dzień wygania 
on owce znów na to pas(t)wisko, ale sobie myśli: "Eh, ja tu już nie 
będę służył, bo mi się tu sprzykrzyło, smutno". ---Ale chodzi po łące, a tu siedzą takie trzy gryfy, ptaki-pisklęta; 
on itn dał mięsa z torby, nakarmił ich i przygnał owce do domu. 
Ale mu się sprzykrzyło i powiada gospodarzowi, że już mu dziękuje 

1 
[Zapis niewyraźny, może: "chleba pieczon." tj. "pieczonego".] 

1 
[Cyfra "6" dopisana później.] 
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za służbę. A gospodarz prosi go, żeby jeszcze został na czwarty 
dzień (c:t.y rok), bo musi on ze żoną jechać na wesele i żeby ten 
pastuch-prync zastąpił go w gospodarstwie. Jak wyjeżdżał, tak 
mu dziad zapowiedział, że mu wolno po wszystkich pokojach chodzić, 
a do jednej komórki nie pozwolił zaglądać. Ale ten po odjeździe 
gospodarza do tej komórki zajrzał; patrzy, a tam stoji konik złoty 
przy żłobie , a w żłobie nie ma siana ino oset. Tak ten prync kładzie 
mu siano, a oset wyrzucił. Konik mu za to podziękował, i gdy wy
chodził ze stajni, mówi mu konik: "Mój ty przyjacielu pryncu, kiedyś 
taki dobry, to wyjmij ty ze mnie z ogona jeden włosień; będzie 
ci to kiedy na pomocy". I ten se wydar i schował włosień do torby. 
Wychodzi z komórki i już ma drzwi zapierać, a tu ten gospodarz 
nadchodzi i mówi: "A ty tu po co? Miałeś zakazane, abyś tam nie 
wchodził, teraz koniec z twojem życiem". Ale żona mówi, że: "Ej, 
mężu, on nas ozdrowił na oczy, co my 7 lat byli ślepi, trzeba go 
puścić". A mąż: "No, prawda, życie ci daruję, ale masz iść stąd; 
jakiej chcesz zapłaty za twoją służbę?" Prync nic od niego nie 
chciał, choć go prowadził do śrybła i złota, i diamen[tów] i dać mu 
tego chciał, ile zażąda, ale prosił ino, żeby się móg wydostać z tam
tego na ten świat. A gospodarz mówi: "Ho, ho, takiego nie ma, 
co by cię stąd wyniós na ten świat". A żona męża prosiła, żeby go 
koniecznie wyprawić na ten świat. Tak ten gospodarz świsnął na pal
cu, a tu przyleciało taka massa kruków (a to były nieczyste duchy) 
i on ich pyta, czy go wyniesą. Oni mówią, że nie. Swisnął drugi raz 
i zno"vu dużo ptactwa przyleciało. Ale i teraz nikt się nie podjął 
wynieść go stamtąd. Jak trzeci raz świsnął, tak przylatuje ten wielgi 
gryf, co jego dzieci karmił, i mówi: "Prawda, że to trudna robota 
i wielga podróż; przecie on się ulitował nad mojeroi dziećmi, karmił 
j e mięsem; ja będę próbował, ja go wyniesę; ale mi trzeba naładować 
na podróż dwie kufy mięsa i dwie kufy wody". I gryf wzion na 
siebie te 4 kufy i mówi: "No, siadajże i ty tu na mnie", On siad 
i puścili się z tego lochu na ten świat. W czasie jazdy już dwie kufy 
gryf zjad i wypił, i rzucił je na dół, potem i drugie dwie skończyli, 
tak gryf osłab i co chce w górę podlecieć, to spada i mówi: "Ho, 
przyjacielu, teraz chyba oba zginiemy". Tak prync wyciął kawał 
mięsa od swego uda z obuch nóg i tego gryfa nakarmił. A gryf jak 
zjad, umocniał i wyniós go na ten świat. I każe mu (pryncowi) zesiąść 
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ze siebie. A on mówi: "Bom sie usiedział, nie mogę (bo ni ma udów)". 
A gryf: "Jakeś był dobry dla mojich dzieci, tak i dla mnie, ho i mnieś 
swoim ciałem i swoją knvią poił". I gryf jak charknął, tak te dwa 
kawałki pryncowego mięsa wyleciały mu z garła . Gryf mówi: 
"No, masz tę wodę zrastającą, to prz)'łoż uda i posmanlj tą wodą, 
a zrośnie ci się". On tak zrobił i zrosło się, i z gryfa złaz. fożegnali 
się oba i gryf mówi: "No, teraz śpiesz się, kwap się do swego kró
lestwa, ho już ta najmłodsza panna ma za twego brata najstarszego 
pójść za mąż". 

A to tak się stało, że jak oni wyciągli te panny z tego lochu, tak 
im kazali, ażeby one podprzysięgły, że to oni bracia wybawili te 
panny, a o nim nie wiedzą, gdzie sie podział. I zabrali te 3 panny 
z sobą, i to wojsko, i wrócili się do ojca, do króla. Jak przyśli, tak 
powiadają, że to oni te panny wyratowali i że się z niemi będą 
żenić, a najstarszemu się najlepiej podobała ta najmłodsza, z tego 
dyjamentowego pałacu. 

Ten prync najmłodszy idzie, śpieszy się, jak mu gryf kazał, i przy
chodzi do tego miasta, gdzie król siedział, ale nie daje się poznać, nie 
idzie do domu, tylko do hotelu i pyta oherzysty: "Co tu słychać?" 
A ón mu po,viada, że tu ma być wesele tej panny najmłodszej, tylko 
że ona (i tamte drugie) chciały mieć takie trzewiki1, jak miały na 
tamtym świecie, żeby ono obuwie było stamtąd. A prync się pyta: 
"Gdzie tu najpodlejszy, najuboższy szewc mieszka?" Tak poszed on 
tam do niego i mówi mu: "Idź ty do pałacu i powiedz, że ty takie trze
wiki zrobisz". A szewc: "Ja bidny, z czego by ja to zrobił?" A prync: 
"N o, idź i powiedz to, już ja ci pomogę". Tak szewc poszed do króla 
i mówi, że zrobi takie trzewiki. A król: "No, jak nie zrobisz za tydzień, 
to będziesz o głowę niższy, pamiętaj!". Szewc nakupił materyi i kraje, 
i robi, a prync kazał sobie wódki przynieść i śpi. Jak szewc skończył 
i pokazał pryncowi, tak ten wszystkie trzewiki podarł, potargał, że 
złe. A szewc (swiec) zmartwiony idzie już do króla na ścięcie. Aż tu 
prync woła z okna: "Hej! Wróć no się". Swiec: "Co, ty pijaku, takeś 
mnie wykierował, a sam spał ino i pił". A żona: "No, wróćże się, 
przecie on poradzi" - powiedziała. Swiec sie wraca, a prync z torby 
dobywa jedno jahko (co dostał od tej najmłodszej) i otwiera je, 

1 lub: buciki 
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a tu we środku są trzy pary trzewików i daje je szewcowi. Swiec 
niesie to do pałacu i oddał te trzewiki. Rychtyk. Panny się ucieszyły 
(i coś już zmiarkowały), a król zapłacił mu po królewsku, suto, że 
miał utrzymanie do śmierci. 

Tak znowu te panny chcą 3 pary takich sukien, jakie miały stam
tąd (z onego miasta), ho inaczej nie pójdą do ślubu. Prync się o tem 
dowiaduje od tego oberżysty. I pyta się: "Gdzie tu najuboższy kra
wiec mieszka?" Powiedzieli mu i poszed tam, choć i ten prync. 
I mówi do krawca: "Idź ty do króla i zgódź się, on ci dobrze za
płaci". I tak samo było jak z tym szewcem. Aż dopiro prync dobył 
drugie jahko, otworzył i wyjął z niego te trzy sukuie. I tak jak 
szewc, wrócił się krawiec z ulicy po te trzy sukuie rozłożoae na 
stole i zaniós do króla, i znów przyniós pieniędzy, jeszcze więcej 

niż swiec. 
Teraz się już zabierają w pałacu do wesela i do ślubu. A prync 

jak to zobaczył, tak wydobywa z torby ten włosień przezroczysty 
z tego konika, a tu zaraz stanął przed nim ten konik po rycersku 
ubrany i ón zaraz siad na niego jak prync i poleciał w powietrzu, 
i konik ten temu pryncowi (najstarszemu bratu, co sie miał żenić) 
wydar ciało z twarzy i dał ten kawałek, tę twarz, pryncowi swemu. 
Wtedy wrócili się weselui do domu, a ten najstars:~.y chory, leży w łóż
ku. Król sprowadzić kazał doktorów, ale go nie mogli wygoić. Tak 
to prync najmłodszy poszed do oberży i dowiaduje sie niby od tego 
traktyernika, że tego królewicza nie mogą wygoić. A prync powiada: 
"Idź ty i powiedz, że tu jest taki doktór, co wygoi (bo on miał tę 
wodę)". Traktyernik poszed i zameldował królowi. Król posyła po 
niego ministra, żeby przyszeł. Ale on mówi: "Taka droga królowi do 
mnie, jak mnie do króla". Wtenczas król kazał zaprząc do powozu, 
siad i sam po niego pojechał. A ten, jak już byli w pałacu, idzie 
do tego chorego brata i kazał się z nim zamknąć w pokoju. Wtenczas 
kładzie chorego na ławce i harapem go wali, a pyta się go:· "A kto 
cię bije -?"- "Doktór'_'.- "Oj, nie doktór, ino brat". Tak do trze
ciego razu. Potem dobywa ten kawałek ciała, przykłada mu do twa
rzy i smaruje tą wodą gojącą - i natychmiast się zrosło. I ten był 
zdrów, ubrał się po rycersku i wyśli tam na salę. Tak ten prync 
najmłodszy, jak się wszyscy zeszli, pyta się: "Co takiemu zrobić, 
co nastaje na życie brata, który mu życie uratował?" A ten naj-
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starszy królewic mow1: "Końmi go trzeba rozszarpać". A ten nasz 
krolewicz mówi: "Nie, to nie po bożemu, nie trzeba na życie cudze 
nastawać". A wtedy przyznał się, kto on jest, i wyjął z torby te 
połówki chusteczki i sygneta i te jabka, i te języki wszytkie, co 
tym żmijom powycinał. I mówi: "Choćbym cię móg, bracie, zabić, 
boś sam na siebie wydał prawo, ale wam daruję; niech was Bóg ,sądzi, 
ja się ożenię z tą najmłodszą, co mi najinilsza, a ty, najstarszy 
bracie, bierz sobie te pierwszą pannę ze srebrnego pałacu, ty drugi 
bracie, tę średnią ze złotego pałacu1 • 

Trzej siłacze• 
Sauockie, Uotrzykl 

Była jedna kobita, wdowa, i miała córkę. Poszły do lasu na grzyby. 
Matka powiada do córki: "Hanna, idź na stronę, na bok, a znajdziesz. 
grzyba; a ja tu w drugą stronę pójdę i znajdę drugiego grzyba, 
będzie dwa. Córka poszła na stronę; przyleciał niedźwiedź, wziął 
te córeczkę, zaniósł do swojej jamy i schował. I tam z nim miała 
chłopca. 

Jak chłopiec· dorósł, że mu było rok, wtedy matka jego, ta Hanna,. 
prosiła go (gdy nie było ojca): "Mój synu, żebyś ty ten kamień od 
jamy podniósł do góry, może by my stąd wyszli na świat". Chłopiec 
dźwiga, ale mówi: "Moja matko, ni mogę, ni mam jeszcze na tyle 
siły; jeszcze, moja mamuniu, musiemytu rok bidować". Jak wyszło. 
na drugi rok, to ten chłopiec jak wzioł kamień, tak rzucił go do góry,. 
wyskoczył i mamę wyciągnął. I idą przez las, a nedźwiedź [!] leci;. 
ale ten chłopiec, jak wyrwał jodłę z korzeniem, jak podniósł ją na 
niego, tak niedźwiedź puścił go i uciek. I oni poszli. 

Idą i przyśli do wielkiego miasta, gdzie był młyn na dwadzieścia. 
cztery kamienie. I tam został chłopiec z mamą, i był za mielnika. 
A taki był mocny, że móg 10 korcy podnieść od razu do góry; i óni 
go tam nazywali Nied'wedowe :!!:Uszko3• Ale on się o to gniewał i kto· 
go tak nazwał, temu ucho albo nos i rękę oderwał. 

1 [W rkp. następuje krótkie streszczenie.] 
1 Zob. H. Gaidoz Jean de l'ours. "Melusine" 1886-1887. T. 3 [s. 298-300,. 

329-330, 395-396]. 
1 [W rkp. Kolberga: ,,ł·uszko".J 
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Mówi on do ludzi w mieście: "Ja już stąd chcę wyjść". I kazał 
sobie zładzić (zrobić) taki buk (pałeczkę) na 12 centnarów żelaza. 
Tak óni mu zładzili, a on do góry go podrzucił w obłoki i lóg (legł) 
spać, i mówi do nich: "Jak bedzie ten buczak leciał, ~ że zabuczy, 
to mnie zbudzicie". Gdy go obudzili, on wysunął nogę i buczak spa
dając złamał się na jego nodze. A na drugi raz, jak mu zładzili i do
dali jeszcze pięc centów (centnarów), i on rzucił do góry, i znowu 
lóg(ł) spać, tak óni go zbudozili - i wysunął nogę, i podłożył, a spa
dający buczak ino się zegnął na jego nodze. On ustał (wstał) i sobie 
ten buczak naprostował, i mówił do ludzi: "Zostańcie mi zdrowi, 
ja idę, a nad moją matką się nie zbytkujcie, bo jak się wrócę, to ja 
was tym buczakiem zabiję". 

Idzie i nadybał Prostupyvwodu (człowieka), i mówi do niego: 
"A ty co za jeden?" Odpowiada ten: "A ja Prostupywóda, złodiej". -
"A no, to i ja złodiej - odpowie ten Niedwedowe Uszko - to 
chodźmy razem". Ale idą, idą nadyba1i1 s~atana czy szatanowego 
syna. I pytają się: "Co za jeden?" - "A ja złodiej". - "A i ja 
złodiej; no to kiedy wszyscy trzej złodzieje, tak idźmy razem". 

Przyszli do wielkiego lasu, zachciało im się jeść, to i: "Chodźmy 
na polowanie". Poszli i zabili jednę sa1·nę . Potem zładzili taki rożen 
i zostawili jednego (Prostupywodu), żeby sarnę piekł, a sami we 
dwóch poszli do lasu. A ten został przy ogniu i piecze. Ale przy
chodzi taki dziad i chce się ogrzać . A Prostupywoda prosi go: "No 
dobrze, chodź się, dziadu, zagrzej, nie bój się, ja cię nie będę bił". 
Dziad przyszed i siad przy ogniu, i nasypał mu popiołu na tę sarnę. 
A ten: "A cóż tu, dziadu, robisz, na co ty mnie to posypał?" A dziad: 
"A cóż, może by się ty ze mną bił!" Tak dziad złapał go, ogień zalał 
i nabił go, natłuk i wrzucił do krzaków. 

Potem przychodzą ci dwaj, a tu ni ma co jeść, a ich towarzysz leży 
w krzakach, stęka i zawodzi. A ten szatanowicz widząc to, mówi: 
,,A cóż to się stało, jakiż mi2 to chłop, kiedy go do krzaków dziad 
wrzucił i wy bił; no t-o teraz idźcie wy dwa (bo go wydobył z krza
ków), idźcie do lasu, a ja tu zostanę" . Poszli, a szatanowicz usiad 
i zaczął [przy)8 ogniu piec wszystką zwierzynę, którą znów przy-

1 Tu się żegna opowiadający. 

s [Zapis niewyraźny, może: "ci".] 
a (Rkp. zdefektowany.] 
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wieźli. A tu znowu przychodzi jak wprzódy ów dziad [i chce ?)1 się 
ugrzać. A ten szatanowicz mówi: ,;Chodź i ugrzej się, ja cię nie będę 
hił". Dziad usiad, ale po chwili wstał i tak jak wprl!lody tamtego, 
tak teraz nabił tego zatanowicza, w krzaki wrzucił, a ogień zalał, 
popiołem zasypał i posl!ledł. 

Przychodzą te dwa, a tu znowu zwierzyny ni ma i dozorcy nie ma. 
Tak Medwedie Uszko powiada: "No, to ja teral/l zostanę i będę piek, 
a wy idźcie na polowanie". Poszliż oni obydwa, a ten Nedwede Uszko 
został przy ogniu i piecze zwierzynę. A tu znowu przychodzi dziad, 
a Medwede Uszko do niego: "No, chodźcie, dziadku, lilagrzejcie się, 
ja was nie będę bił, nie bójcie się". Dziad przyszed i usiad, i znów 
nabrał popiołu, sypie jemu i ogień zalewa. A ten go się pyta: "Cóż ty, 
dziadku, chcesz?" A dziad znowu chce jego bić. Ale ten powiada: 
"Dziadku, poczekajcie". Jak wyciągnął swój huk na piętnaście 
centów (centnarów) i jak go nim zaciął, tak go położył, bije i chce 
go ubić na śmierć. A dziad się prosi: "No, widzę, żeś mocniejszy, 
ale proszę cię, daj mi już pokój, nie bij mnie, a ja ci dam pieniędzy 
tyle, że będziesz miał do śmierci o czem żyć". Ale ten jemu mówi: 
"Aha, to ty rpnie dajesz samemu; ale ja tu mam dwa kamracia; 
chcę, żebyś ty ich także poratował i dał im tyle pieniędzy, co i mnie". 
A dziad mówi, żeby wyplót sobie takie trzy kosze na piniądze. 
A Medwede Uszko mówi: "Nie, ty sam masz mi wypleść takie trzy 
kosze i nasypać piniędzy pełno". 

I przywiód ich dziad nad taką jamę, że tam żaden nie chciał 
pójść, ani ten szatan, ani tamci dwaj. Tak Medwede Uszko mówi 
w końcu : "No, to ja widlllę, że tam już sam muszę pójść" . Jak się 
puścił, tak nabrał jeden kosz pieniędzy, nabrał drugi, nabrał trzeci 

i podał im do góry. Jak im podał, tak oni się zabrali i z pieniędzmi 
poszli, a jego zostawili w jamie. 

A on, bidny, idzie z tym hukiem po jamie; idzie i popukał w jedne 
drzwi. Otworzyli mu się; a tam w takim pokoju siedzi pan i pani 
i koło nich na talerzu pełno kości. I mówi pani: "Ot, widzisz, po coś 
tu przyszed, mój pan cię zdusi i zje, takie kości będą z ciebie, jak 
i te tu są". A on na to nic nie odpowiada, ino jak raz hukiem machnął 
i uderzył pana, tak go od razu zabił. Pani wtenczas upadła mu do 

1 [Rkp. zdefektowany.] 
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nóg i prosi, by jej darował życie. A on na to: "Oj, nie, boś ty powie
działa, że ze mnie takie będą kości, to teraz ja gadam, że z ciebie 
będą kości". I zabił i tę panią. 

Potemu siad sobie i siedzi. Ale zadumał się i myśli: "Cóż ja teraz 
będę robił? Gdzie pójdę?" Aż przylatuje ptaszek i mówi: "Czego 
ty taki smutny, ja ciebie stąd wywiedę". A on: "Eh, idź, cóż ty, 
maluśki taki, mnie poradzisz?" A ptas:~;ek znów mu siad na kolana. 
Ale ten go zdrylił (odsunął). A ptaszek znów siada po raz trzeci. 
Tak Medwede Uszko tuyma go już i pyta: "Cóż ty mi das:~; za 
radę?" - A ptak: "No, tylko chodź ze mną, już ja cię stąd wywiedę". 
Idą, idą, przychodzą do jednych drzwi, potem do drugich drzwi, 
potem do trzecich, czwartych, piątych, szóstych, siódmych, ósmych, 
aż wreszcie do dziewiątych drzwi - i wszystkie im się otworzyli. 
U tych drzwi dziewiątych, jak przeszedł, a tu leży wojsko, naokoło 
stołu, a na stole ma oparte na rękach głowy i śpi, a światło się na 
stole świeci; konnica stojała i między temi końmi był jeden koń 
krasy. Ptaszek mówi do Medwede Uszka: "Siadaj na tego krasego 
konia, a on cię na tę górę wywiedzie, gdzieś się spuścił jamą". 

I koń przykląk, a Medwede Uszko siad na niego. I wyprowadził go 
na wierzch, na tę górę, i wrócił się do swoich koni. A ten wybawiony 
idzie do miasta, patrzy, a tu dwaj jego towarzysze piją i w karty 
grają w szynku. Jak go zobaczyli, dużo się polękli, a ó:a ich się 
pyta: "No, mili kamracia, jaką śmiercią teraz chcecie ginąć". Tak 
oni rzekli: "Weź nas i zwiąż nas obydwóch do kupy za kark, i prze
rzuć przez ten dóm". Bo myśleli, że się jeszcze uratują. A ón jak ich 
rzucił, a tu głowa jednemu na jedną stronę odpadła, a drugiemu na 
drugą stronę - i dwie dziurki w nosie, i skińczyło się. A co powie
działo się, wszystko bajka1• 

Mocny Jan i towarzysze• 

Był jeden chłop Jan i chciał się koniecznie żenić. Idzie w świat 
i napotyka takiego kowala, co ma na wszystkich palcach młoty 
przyrośnięte. I wziął tego kowala z sobą. Idzie dalej i spotyka znowu 

1 [W rkp. następuje krótkie streszczenie.] 
1 [Nad tekstem notatka: "żenią się z podziemnymi pannami".] 
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takiego mielnika, co ma na wszystkich palcach kamienie młyńskie, 
któreroi miele. Ta i idą wszyscy trzej. 

Przychodzą, a tam taka jest jama. Spuszczają się wiadrem do tej 
jamy; a w tej jamie siedzą trzy panny. Najbliżej siedzi jedna, dalej 
druga, a najdalej trzecia. Chłop powiada do najmłodszej: "Chciałbym 
się z tobą żenić". A ona powiada : "Dobrze, ale musisz tego diabła 
zabić, co mnie pilnuje; napij się tej mocnej wody, która stoi na 
oknie, żebyś sie wzmocnił, a diabłowi podaj słabej; on się napije, 
ta i zesłabnie, to go zabijesz, a mnie sobie weźmiesz". I tak się 

zrobiło. Zabił diabła i ją sobie wziął. 
Idzie dalej, a tam siedzi siostra tej panny. I mówi on do niej: 

"Chciałbym cię poswatać z tym kowalem. A ona mu na to: "Napij 
się tej mocnej wody, a diabłowi daj słabej, to go zabijesz i mnie 
weźmiesz, i kowalowi dasz". I tak się stało. Kowal ją sobie wziął. 
Idą dalej, a tam siedzi jej siostra najstarsza. On ją chce swatać 

z mielnikiem. l mówi ona: "Jak mnie chcesz dać temu mielnikowi, 
to ja ci daję grochu i śrutu. I dała mu. Przyszed diabeł i mówi: 
"Bijmy się". A on mówi: "Zjedzmy sobie naprzód trochę grochu". 
A ón zamiast grochu dał diabłowi śrutu. Diabeł sobie zęby połamał, 
a on groch zjad. A jeszcze do tego jadła napił się mocnej wody, 
a diabłowi dał słabej i tak diabeł zesłab, że zdech. I mielnik się ożenił 
z tą najstarszą. 

Wyszli wszyscy na wierzch, na ziemię, te piniędze, co się po tym 
diable pozostali, zabrali z sobą na świat, wybudowali sobie taki duży 
pałac i w tym pałacu mieszkali, i dobrze im się dziejało aż do śmierci. 

Moeny Iwan i towarzyue 
od Ustrzyk (Solino., B6brka) 

W jidnym seli biiła jidna kobita, mała ,malenku chyżu i w neji 
sediła sama. Ta kobita biiła kreis-babkou (akuszerką powiatową) i ma
ła swoho chłopcia jidnoho, synka Iwana. Tot synok nycz ne robyv, 
inonapecu sediv, a una jako babka chodyła meży kobity druhyji, 
tak mu donosyła wsioho doś( ć). Tak tomu synowi już biiło pare lit, 
nyc ne robyv, nyhde ne chodyv. Jidnoho razu piszła una na kstyny 
i jimu kazała pryjity za sobou tam na kstyny do korszmy, że: 
.,Budesz szos wydiv tam"- i że mu dast k.iliszek horiłky. I win 
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priszou tam. Ta mu, jak ho w1ydiała, dała tot kiliszok horiłki. Win, 
jak to skosztował, hars mu sie to dobre jakoś w'ydiało, ho nykoly 
t oho ne pyv. Tak skazali: "Dajte myni hilsze toho, ho to bars dobre". 
A una: " l>oczkaj, jak kolej pryjde do mene, to ty znou dam". 
Ale tot ne chocze żdaty, by wyro s tęgi chłop i mu sie bars chtiło 
toho pyty. I wydiv, jak Żyd totu horiłku tiah z boczki. Tak pry
chodyt do Żyda: "Daj mni z toji horiłki". No, Żyd: "Daj hroszy". -
"Szo hroszy, jaki hroszy, ja ne znaju". Tot Żyd ne chocze, ale win 
bere za boczku i dalij: pyje, calu boczku wopyw. Ale tohdy tam 
hrała muzyka i tot jak wypyv totu horiłku, tak ho zaczeły ztur
chaty lude za to (Żyd namowył te lude). Jeho maty wydit, że ho 
szturhajut, hjut- i znoii pyła pywo. Tak mu dała swoju czklanku 
pywa. "Na, majesz synu, wopyj za mene". Ale tot, jak skosztowau, 
tak powidat: "Oh, a toto jiszcze lipsze, dajte my bilsze toho". 
Maty na to: "Ah, ja ne maju bilsze". A tot wydiv, jak Żyd nis zo 
sklepu to pywo. Taj każe do Żyda: "Daj mni toho pywa". Żyd 
powtórnie: "Daj hroszy; wypyłes my i horiłku wsiu, ajiszcze choczesz 
i pywa". - "Szo, hroszy! Ja hroszy ny maju". Taj dalij do pywnyci; 
ale tam buło zamknene. A tot durknov rukou, tak mu sie dwery otwo
reły i dalij do sklepu, ta i za boczku, i pyje. No, Żyd tam horonyt 
pyty, klyczyt, ale to mu nyc ne pomaha, aż poku ne wopyw. Tak 
taper[!] Żyd ne maje ny horiłky, ny pywa. Sklykał win wszytki lude, 
ciłu hromadu i prosyt, żeby ho byty i trymaty. I tak sie stało. 

Pryjszła ciła hromada i zaklykały ho na dwir, i hjut kiłom (koł
kiem, kijem). A maty zawodyt, a win sie śmije z toho. Pytat sie 
win matery: "A czoho wy płaczete, maty?" A una powidat: "A jak 
ne maju plakaty, koj tehe bars hijut". A tot każe: "A to mene tak 
hijut! Ja myszlau, że uny mene tak luhiat". Jak sie toj oherne, 
jak łusnie poza ucha jidnoho chłopa, tak już na zemly; i jak schopyv 
toho samoho za nohy, i tym bije toj naryd wszytok, tak że jimu 
tylko nohy jeho w rukach zostały, a chłop zabity. Toj narid toto 
wydit; powtikau. A toj Iwan pryszon nazad do kor zmy, wszytki 
lude powtikaly, tylko muzyka zi tała. Tak tot każe se hraty toji 
muzyce, i ta braje. Żyd ny maje nydż horiłky any pywa, tak na 
nioho zły- i myszli, szo tó z nym robyty. 

Billa tam w tym sel1i jidna czarownyca, taka baba. Tak tot Żyd 
powidat do neji: "Rob' da szczo z tym Iwanom". - "No, szoż ja 
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zrobiu z nym, chyba ditko z nym ·zrohyt". - "No, to niej zrobyt 
ditko". Tak una stiahła ho, toho ditka, tota czarownyca. Ditko pry
chodyt do toho Iwana i powidaje mu: · "Chodź, Iwanciu!" A Iwan: 
"Szoż ty za jiden ?"- "Ditko!"- "A deż ty men 1e klyczysz?"
"A do pekła cie klyczu". - "Hm! Z tobou ja do pekła! Wpered sie 
spróhujemo, chto micniszszy (mocniejszy)". I jak Iwan wchopyv 
ditka za ucha, i tak ho szmariv aż pid ławu". "A to ja z tohou pidu 
do pekła- tak Iw'an- koj mysie ne chocze ?" Zahrau sie tot ditko, 
piszou het, ho mu ne mih rady daty. 

Taj prychodyt druhyj ditko: "No, chodź, Iwanciu, czomus ne 
piszou z tamtym ditkom ?" - "A ho my sie ne chotiło, ja jeho po
konau, jak ja mau z nym ity". - "Sprobujmo sie oba". - "Szo ty 
za jiden ?" - "No, prohujmo sie". (Tot hiiw micniszy). I tak, jak 
sie wzialy próhowaty, tak ciłu korszron poroztiahały het, mury 
z korszmy na boky. "Ha, szczoż z tohou rohyty- mowyt Iwan
lll.Uszu z tohou ity, chod'mo". I piszly. Taj prychodiat do pekła. 
Tot Iwan here toj zasuj (zasuwa) wid toji bramy pekelnyj i pytat 
sie do nych, do ditkiw: "A po szczo wy mene tu klykaly ?" - "A tak, 
żehys tu huw· z namy". - " Koj tak, to dobre". Bere tuju zasuj 
i miriat po pekli. A ditky sie pytajit jeh1o: "A szoty tu rohysz ?" -
" A tu hude kosciół, ja miryv na kościoł; tam dalij hude cerkou, tam 
dalij znou hude korszma". A ditky mu powidajut: "Idy het wid nas, 
ty tu misca ne majesz, boby nam duże placu zahrau w pekli".
"Hm! A czohoż 'I'Y mene tu klykaly?" A uny : "My myszlały, że 
ty hudesz tu spokijny, a ty jakieś awantury nam wyrabiasz".
"Ha, koj ity, to ity; i w pekli mn'e ne chotiat". I ohzywat sie do nych 
znou Iwan: "Dajteż meni tóto żelizo (tę zasuwę) na palicu (laskę) 
na pamiatku, żem hiiv w pckli". - "Woź e, a id'y het". 

Tak win sie zabrali, id le. Idle, id 1e; ujszoł kawał doroby i pry zou 
naz lad na tot świt. I dywyt sie, jak tam kowale kujut. Prychodyt 
wiu do nych i mowyt im: "Szcześcia!" Uny mu widpowyly. A win 
im :mowyt: "Może by wy roni zrohyly z toho żeliza palyciu". I tóty 
herut, i robiat tu palyciu. Jak mu wykuły ji, jak toj wziou toju 
palyciu, jak neu w horu szmaryv, taj ne buło dwi hodyny; a ze [!] 
dwi hodyny nareszci upala na zemlu i zapieła sie (zaryła) w zemlu 
do pił (połowy), i zahnuła sie. Powidat win do tych kowali(w): 
"Złeste ji zahartówały". Tak uny wzialy i zahartówaly mu lipsze. 
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Jak win szmaryv jiszcze razwhorui spała, jużmusie pak ne zah. 
nuła. No, po<łi'akował win tym kowalam za rohotu, ne zapłatyv im, 
ho ne mail hroszy. Zahrau sie i id1e dalij. 

Id1e, id1e duże daleko, prychodyt do jidnoho dwor1a. Toj pan woj
szou na dwir i pyta jiho sie: "Szo ty za jid1en ?"-,,Ha, jesdem 
czołow 1ik, hladam służby". - "A to dobre, men'i parobok odejszou, 
akurat mni potrehno; a szo sie tyczy zhody, to hudemo wydiely". 
Tak toj siużyt jiden deń, druhyj deń, bardzo tot usłużnyj, Iwan. 
I spodobał win sie panu. Pytaje sie toj pan: "Szoż ty choczesz, aby 
ty zistau na rik ?" - "Ja nydż ne choczu, tylko abym panu dau 
pstryczka pid nys (nos)". Tak pan myszlał, że jako druhyj czołowik, 
to mu nydż ne hude szkodyv toj pstryczok. No i tak dali służyv. 
Jak pan wydiv jiho syłu, taj sie zlak. Szoż tu rohyty! Takij micnyj, 
ho jak jichaly do lisa, tak druhyi paryhk'y zebrały sohi szo naj
mieniszy iioły, a toj Iwan piszou do stajny i wziau sohi telatka 
małejkie, szo im iszcze ne hiiło rik. I zabrały toty druhyi topory, 
a win nydż, ino swoju p 1 ałycu. Jak pryjichau do lisa, jak potia
hnuł swojou palyczkou jalyciu, tak sie i z koriniom perewernuła. 
l tak ciłu kłade na wiz. Ta tć małejkć telata nydż ne tiahnuly, 
ho win sam tiahnuv jalyciu; tak prytiah aż domił, do dwora. Jak 
toj pan wydiv, jiszcze hirsze sie zlak. 

Ale pani powidat: "Ne bij sie aycz, ja mu kińci 1 a whiju (klina); 
m 1ajemo takij młon na sztery-dwajcit k 1amen(w); ale tam w noczy 
ne daje szoś mołoty, to jiho tam zamorduje. Tak tota pani klycze 
ho: "lwane, Iwanciu, ja ne maju muk'y, żebyś ty sć zapriah iioły do 
woza, to hyś ty mni michy wodwiz do młyna". Toj Iwan powidaje: 
"A na szczoż mni, prosze pani, iioły aho woza, ja naheru na pieczy 
tylko i hudu nis". Pani: "Nćj hude i tak". Tak toj Iwan her1e michy, 
i rozporav wisim michi(w), poporau (popruł) i zoszyv (zszył) na 
jiden. I piszou do śpichler'a z paniou, i nabiera zhiż 1 e, sztyry korce 
żyta, a sztyry pszen,ycy, i perewiazau na dwoje, na pił; wziau na 
pieczy i nese. Prynes win do młyna, położyv sohi i piszou ohzyraty, 
cyż to dohryj młyn, cy ne zepsuty. Ale tam wszetko dobre je. Tak 
nas 1ypuje zhiże swoje na kisz (kosz). Jak ponasypau, piszou i pustyv 
wodu sam, ho tam ne hiiło m 1elnyka. Dobre musie mełło; samomu 
mu tam buło markitno sćdity i rozłożyv sć óhni1a. Taj sćdyt, sćdyt, 
nadejszła nicz; taj win zaspau. Prehudżat sie, a tu sie nydż ne mełe. 
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M:yszlyt sóh1i: "Może uody ny m 1a, aho sie szczo zepsuło". Ale 
Wstaj 1e i id1e dywyt sie na uodu, a uoda d 1obre id1e na k 1ołese, 

tylko że se ne ohertajit, i że se ne mełe. ld'e dalij. Prychodyt 
naz 'ad do młyn 1yci; i wziau se świtł'a, i piszou sie dywyty na pałeczni 
k'ołesa. Aż tam wydit, jak tam ditky trymajit za palci klołeso, 
żeby sie ne ohertało. Taj i tak sie ohzywat do nych: "A wy tu szo 
r 'ohyte ?" A uny: "A my tu m'ajemo swoje prawo, abyśmy tu try
lll.ały". "A cyż wy n e znajete, że tu meł'e Iwan?" - "A szoż to Iwan, 
jakoj Iwan?"- "Jak to, szo Iwan! Tadże ja z warny wpeklihiiw".
"To tam budź, my hudemo trymaly".- "A hudete; hudemo wy
diely". Jak sie woźme Iw'an do swoji palyci, jak zacznie byty, tak 
zaczeły ditky kryczat': "Szo choczesz, to ty dame, ino nas ne hyj". -
"Ja nydż ne choczu, ino żebymysie mołoło i żeby my muk'a każda 
osyhno hiiła, per'ednia, serednia, pozadnia i gryś". Tak tot Iwan 
lih i spyt naz1ad. Ony mu pryrekły, że mu zmelut. Tak Iwan wstaje 
rano i już ani jidnoho ditka tam by ne zaśwityv, tam już ny m 1a, 
a muk'a, jak mu pryrekły, tak wszytka zmołota i popakowana. 
Tak Iwan her1e na pieczy i nes'e do pana. Pani sie dywyt, a mij 
Iwan muk'u prynis. A wuna myszliła, że win już tam propade, ho 
tam już nejiden czołow'ik propav. 

Tak pani sie zaturhowała hars, że toj Iwan tam ne zistał. Bo rik 
prychódyt, taj panu żytia odhere, tot pan. Ale hiiła panna jeszcze, 
tak powidat: "Niej sie tatko ne turhujit, ja mu kińcia whiju". 
Tak klycze ta panna Iwana do sehe, ale wpered kazała ciłoji hro
madi wozyty k'aminia na s1iahy (siągi) do dwora. Jak już to było 
hotowe, powidat una: "Słuchaj ty, Iwanciu, żeby ty mni mij sygnet 
najszou". A toj jij sie pytat: "A deż?"- "A iszłam koło toji jamy 
(ho tam była taka jama hłuhoka) i jakem rukou machnuła, sygnet 
wpau do jamy".- "No, dla czoho! Żehyste mne dały świtło i na 
widry (wiadrze) spustyly, to bym najszou". Uny tak zrobyly. Jak 
Iwan siv u widro, uny ho spustyly do toji jamy. Ale hromada już 
stojała na pohotowiu i poczały kaminia metaty na nioho, aby ho 
tam z'abyly. A toj wodtam klycze: "A szo tam poroszysz (prószysz)? 
Jakże ja sygnet znajdu, koj poroszysz". Ale werhły uny młyńskyj 
kamiń; tot wział kamiń na pałeć i klyczet: "Cy to ne toj sygnet?" -
Tak tyi wydiły, że jimu toto nydż n e szkodyt, taj i meczu t dalij karni
nia; aż nametaly połnu jamu, a win na wers1i już, i z tym sygnetom 

lO - Sanockie-Krośnieńskie cz. m 
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na wers'i (ho widmetau kaminia). Taj win powidat: "Żehyste hiily 
ne porószyly, tohym hiiv może i najszou sygnet, a tak nydż-em ne 
najszou, ino to". Wydiły, że mu nydż ne pomoże; jiszcze hirsze sie 
panstwo zafrasowało. Rik sic skinczył, taj i treha zapłatyty Iwana. 
Taj sie pan w 1yspowidau na smert, a toj Iwan mu dau pstryczka, taj 
i pan skinczyv. 

Win sie Iwan zahyrat i id'e. Ujszou kawał doroby i podyhau czo
łowika. Pytat sic Iwan: "Szo ty za jiden ?"- "Ja nydż ne robiu, . 
tylko skału kerszu (kruszę)". A Iwan: "No, to chod' zo mnou, szo 
ty budesz skału krcszyt, bude nas dwa". Znou uszły kawał doroby, 
nadobały tretoho czołowika i pytajit sic: "Szoż ty tu rohysz ?" -
"Ja nydż ne robiu, tylko kule robiu ze żeliza". - "A chod' z namy, 
hude nas try". - "A, to dobre". I piszou z nymy. Tak uny idut 
znów duży kawał doroby, aż pryjszly do lisa. Tam w lisi uny sobi 
wybrały misce pid jalyceu, zrohyly sohi taku hudu, posiedenia. Toj 
Iwan po">]dat: "Budemo tu spaty, hudemo tu meszkaty". Taj uny 
tam zistaly i meszkajit. Toj Iwan, szo ino zwyria w'ydiv, tak zabyv 
zaraz tou palyciou. Taj szo win zahyv jakoho źwiria, tak tem uuy 
żyły, jily to; i jiden zistawau za kuchar1a, a dwa chodily na łiv 
(na łów). A toj lis bars wełykyj biiv. Toj Iwan szo deń to dalij 
w lis iszou. Jidnoho razu win w 'ydiv śliczne pałace w tym lisi. Tak 
win sie zadywyv, hde by sic tam takie pałace wzieły, chto by tam 
meszkau. Piszou win tam, ale ne znajszou nykoho, tylko wszetkie 
naczynia, wszytkie gratia (meble), szo se nałeżyt, je. tylko czo
łowika ny ma. Taj Iwan sic obzywa do toho druhoho, kolegi: "My 
byśmotu zistaly' tu takie pałace, lipsze jak tam pid jałyceu sedyty''. 
Taj piszły, sprowadyły i tarotoho tretoho i tam sediat. Ale jak 
percez tak i teper jiden zistaje kuchar', a dwa idu t na łiw. 

Jidnoho razu lmy szoś d 1ohroho ubyły, jakohos źwyria, i lyszyly 
jidnoho za k 1uchar'a, aby im óbid zwaryv. I zistau jiden; troche wa
ryt, reszte pecz 1e na ·peczeniu; ale dos(yć), że tam Iwana ne buło, ino 
jiden z tych druhych. Jak tot waryv toj óbid, hiiło już pił obidu, 
pryjiżdżat do nioho dido (dziad) na kozie; i zliz z kozy tot dido, 
i prychodyt do nioho do kuchni, i powidaje mu: "A szo ty taku 
peczeniu peczesz? Ja aż na dewiaty kraj zaczuv (poczuł) tuju pe
ezeniu i prosze tie, daj myni troche, bom bars hołod 1 en". Toj wziou, 
urizau kawalok i daje mu. Ale tot udau, że jako bardzo staryj, i po-
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czida mu sie ruka triasty. A toja peczenia, szo toj mu dau, wypala 
mu z ruk na zemlu. I premowyv toj did: "A pidom-że (podejmij) 
my toji peczeni, bo ja ne mohu". Toj pidniau i daje mu, ale toj 
dido ne her'e peczeniu, tylko jeho samoho za kark (toho, szo skały 
kerszyv) i powidaje mu: "Ja tu cło tebe po peczeniu ne pryszou, 
ale pryszou, żebyste se wodty ·wynesly z mojich pałacy, bo to moje 
ut". I tak wtiaż ho diclo trymat i bije. Nareszcie wziau did i wyrizau 

mu pas skory wid karku aż do nih1 i wziau win jaczminny połowy, 
i tam mu nasypau, de wyrizau, i tak mu kazau: "Abyś powiv (po
wiedział) swoji kolegom, że to jest moje, żebyste se wid ty wonesły". 
A z obidom-sam did pojiv, a w resztu p 'opełu nasypau, zihrau 
sie i pojichau na kozi. 

Ta tot prychodyt Iwan i z tym druhym kolegom i pyta je sie o ohid. 
A toj powidat: "Trochem zaspau, to i jidno sie spalyło, dnilie wobihło 
i ny ma nydż". Iwan na to : "Bo ty sam zjiv, ta.kyj to ty nasz kolega". 
Taj druhyj deń lyszyv Iwan dnili'o [!] - toho szo kule rohyv. 
A am piszou z tym druhym na polowania. A dnlhyj deń tak jak 
i perszy] pryjichau dido na kozi w pił ohidu. I powielat: "A już to 
tak peczeniu peczesz, aż na clewiaty kraj czuty, dajże mni toji pe
czeni". A tot jak perszyj, wrizau kawałok, ta i jemu daje. A temu 
znou didowy ruka sie triasła, taj mu peczenia wypala, ta i powielat: 
"Pod'ajże mni". Ta i toj skulyv siei jemu podaje. A tot did ho łap 
za kark i tak bije jak perszeho. Wybyv ho i wyrizau mu pas tak jak 
p'erszomu, i nasypau jaczminnu połowu, i tak mu kazau, aby jak 
naj korćj wottam sie wynesły. Obid zjiv, a w reszte nameszau. 
"POpeł, zabrau sie i pojichau na kozie. 

Iwan prychodyt i każe: "No, dawaj ób 1id, szos waryv". A win po
widat: "Ja zaspau, jidno mni wybihło, dnilie sie spalyło, a szo 
zistało, to to jidżte". I powidat tot Iwan: "Muszu ja zautra sam 
zostaty óbid waryty, nedobry wy kolegi". I tak sie stało. 

Na druhyj deń zabrały sie ty dwa i piszły na łiw, a Iwan zistau 
doma. Jak z tyma dwoma tak i z Iwanom w pił obidu pryjiżdżat 
dido na kozi i prosyt e znowu peczeni, że ji aż na de·wiaty kraj 
wczuv. Iwan mu daje, a tot her 1e i pustyv z ruk na zemlu. "Pidomże 
my, bo mni z ruk wypało, wydysz, ja staryf'. Iwan sie schyłyv 

1 
Inni: wid potyłyci aż do huzyci. 
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i pidniou, a jak pidnymau, a tot did ho hap za kark. Ale Iwan ne tak 
jak tóty druhy, jak sie widkrutyv dida, łap za borodu: "Cyś ty tak 
i mene chtiv byty jak mojich kolegiw, poczkaj, nawczuja tebe rozu
mu". I tak pidnis sie Iwan do bory, a dida trymat za borodu, i id 1e 
ku palyci swoji, szo stała w kuti. I bere pałyc 1u, i dopiro didowy 
widdaje za swojich kolegi(w): "Na, masz!" Tak szo z nym robyty; 
jak ho dobre wytrepau i wede ho za borodu, tiahne aż na dwir 
do lisa. Tam jidncu rukou trymat dida za borodu, a w druhyi mał 
palyc'u, i jak wtiau pałyceu w jałyciu, tak jałycia wpała i konce 
jałyci sie rozkołou, i dopiro tam wkołou (wkłuł) wetchnóu borodu 
didowu, tak że ho tam zjimało za borodu, toho dida. Jak ho tak 
zaszczepyv, tak ho tam lyszyv w lisi. 

Ale toty dwa jiho kolegi ne piszly na łiw, tylko jiden sie druhomu 
spryjau (pryznał) i jiden druhomu wybrau połowu jaczminnu z piecz
y( w), z tych ran, i sobie myszJały, że i Iwanciowy sie tak distane od 
dida jak im. Ale Iwan lipsze sobie postupyv, ne tak jak óny .. I ty 
dwa prychodiat zobaczyty, szo sie z Iwanom stało. A Iwan do 
nych sie odzywat: "Takoho to hościa mały jak i ja, chod'te, budete 
wodily, szo sie z tym didom stało". I tot did, jak 2obaczyv Iwana, 
tak zaczau wtikaty razom z jałyceu. Ale Iwan kazau im sie wernuty 
domił, żeby zjiły obid, kótry win nawaryv, i jeszcze takoho dobreho 
óbida ne jily. A po óbidi zabrały sie i swoje manatki wsi try i idut 
za didom. Tak idut, idut za tym szlakom, kótrym jałycia tiahnuła 
sie, aż prychodiat do jidnoho lochu, propaści; a tam, jak już ne mih 
sie wmistyty z tou jałycieu, szarpnuv sie i wyrwau sobi borodu, 
i zistała z jałyceu, a sam wtik bez borodu [!] pid zeml'u. Szoż tu 
robyty? Szkoda dida. 

Tak se wradyly, aby sie koncze distaty za didom w totu jamu. 
Zaczały óny lycza (łyka) dresty i płesty takyj sznur welykyj i pry
wiezały dosz(cz)ku, i pryłożyly, aby toto piszło w spid, jakobytreba 
dołhoho sznura. I tak, szo upłely, to probówaly, cy jeszcze daleko 
potrebne. Jak już upłely tot sznur, tak im Iwan tak powidat: "Wy 
mene spuśtte w dolynu i czekajte, poku ja naz1ad ne wernu, ja wam 
dam znak, poruszu sznurom, żebyste znały". I tak óny zistaly, 
tote dwa, a toho spustyly. Jak ho spustyly, jak tot dido wydił 
ho w dolyni, tak spustyv na neho hrad (grad) tak welykyj jak boczky, 
żeby ho zabyło, a sam wtik. Tam biiły molody ptachy, ale barzo 
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wełyki hnizdo; a jak tot Iwan wydiv, tak nakryv te ptachy, to 
hnizdo, swojim. płaszczem, żeby ich hrad ne pobyv. Ale te ptachy 
stare pryłetily (taki welyki, że mihlyby uoła zjisty) i chtiły jiho zjisty, 
ale te małenkije powidajut: "Dajte mu spokij, ne jidżte ho, bo żeby 
ne win, toby nas hrad pobyv". I dały mu spokij. Tak win se zabyrat 
i id1e dalij w tym lochu (na tamtym świti). I pryjszou win do. toho 
dida pałacu; ne biiło tam nykoho, bo did bez borody wtik het. Dalij 
id'e i wydit druhyi pałace, i id'e tam do nych. Prychodyt, a tam ny 
ma znou nykoho, ino jidna princezna, szo była newista (synowa) 
dida. (A to była taka jidnoho caria diwka, szczo win porwau z taro
toho świta, jak na spacer piszła). Ona do neho mowyt: "A deż ty 
sie tu wziau i czoho ty biadasz?" A Iwan: "Ja biadam dida".
"Hm, hm - una powidat - dido już na dewiatym kraju je; ale dido 
bajka! Jak mij gazda pryjde, jćho syn, to bida z tobou bud1e".
"Ne maju ja strachu z toji bidy; koj jiho ót1ec wtik, to pewne i win 
wtikne". - "Koj ty takoj, chodż do pywnyci, bude cie traktowaty, 
budemo wyno prytaczówaty (przetoczyć na drugi bok); tam je na 
jidnym boci zd 1orowe, a na ·druhym zatrute". I tak piszly do pywnyci, 
i tak zrobyly. A una chtiła, żeby win ji woweł zwodtam na tot świt. 
Ino wyjszły nazad do pokoji, tot gazda prychodyt i wytat ho (już 
znau, że jeho witc'a wohonyv: "Jak sie masz, Iwanciu ?" A toż 
ty takyj micny, żes moho witc'a wohnau, jiszcze do mene prycho
dysz; poczkaj, budemo w 1ydiely". Każe żeni, aby óbid dawała. 
Prosyt jiho do óbidu. Siły oba i jiły, ponajidaly sie, a po óbidi piszly 
na wyno do sklepu. Jak wziou tot gazda z toho boku boczku, tak 
kazau Iwanowy: "A ty sobi woź z druhoho boku boczku (a to mał 
biity bok zatruty). I tak wypyły. Tot gazda szczo małpomocnity 
(wzmocnić się), a win osłab; a Iwan pomocniv. Tak tóhdy idut do 
hory i tot gazda mowyt: "No, teper budemo sie braty do pojedynka, 
musymo sie spróbowaty oba". No i tak Iwan powidat: "Cy budemo 
sie byty na pałasze, cy jak, cy budemo sie d 1użety (mocować 
z sobą)". Taj tak sie wzialy oba popid syłu i tak sie poczaly 
dużety. Tak wziau tot toho lwancia, jak nym wdaryv, tak ho 
po kolinaw zeml'u wbyv. A jak sie Iwancio poprawyv i z zemly 
jak wyskoczyv, i porwau ho, tak ho po same pachy w zeml'u wbyv. 
Naresztie id1e po swoju palyc'u, szo stała w kut1i, i jak ho palyceu 
wdaryv, i zabyv. 
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Tak tóhdy una pryneczna powidat: "No, to dobre, żeś ty jeho 
zabyv, ale ja ta maju jiszcze dwi sestr1y i jeho dwa bratia sut, 
na-ż tobi pił sygneta moho i pił chustky moji, chto to znaje, szczo 
sie z namy stane. Tak Iwan sie zabirat i id'e dalij do dnthoji sestry 
i do dr1uhoho. Druhyj ho także prywytav: "Ah, to ty, Iwanciu, 
moho witc'a chotiv zabyty i brataś myni z1abyv, poczkaj, teper 
hudemo w 1ydity". I tak piszly do pojidynku. Billa posadzka kamin
na; i tak sie wziely d1użety, pró~owaty z sobou. I tot Iwana wbyv 
po kolina. Ale Iwan sie poprawyv, zmih i wbyv jeho znou po pas 
wtotkamiń,iwziaupalyciu,idokuska(do kęska, do szczętu) z'abyv. 
Pak piszoii do tretoho i tak samo i z tym tretym zrol)yv, wbyv ho 
w posadzku marmurowu, bo ta biiła marmurowa. 

Tak tuhdy Iwan bere wsio wid toji tretyi princezny, dyamenta, 
srybło, złoto, wertat sie do toji ser'ednyi, a ser1ednia sie zabirat 
także ze zołotom, i idut wsi do perszoji. I prychodiat aż do toji 
diry, de tam dwoch lyszyv swojich kamratów na hori, i poruszau 
tynt sznurom, aby tiahnułY· I posadyv na doszku totu perszu 
(najmłodszu), szo zdybav, z dyjamentamy, i dau znak, szoby wy
tiahly do hory. Jak wytiahly, tak ty dwaj sie zaczaly per'eczyty 
(sprzeczać): "To moja bude, to moja bude". A una powidat: "Dajte 
spokij, bo tam jiszcze je dwi, to bnde mał każdy swoju". Taj i dalij 
puszczajut druhyj raz i wytiahajut druhu; pak trety raz i wytiaha
jut tretu. I puszczajut czetwertyj raz po Iwana, ale Iwan ne sidat, 
ho sie bojał zrady, tylko położyv takyj kamen za sebe, szczo ważyv 
tylko jak sam. Ale wuny tiahnut, tiahnut i wytiahly do bilszoji 
połowyny, i pustyly borzo, aby sie zabyv. A win stojit na boci 
i wodit, jak to t kameń wpau i rozsypau sie na muk 1u. A win sie 
wziau i zabyrat' sie, i id1e nazad tamterna krajimy, w tamtu sto
ronu, ale hde musie doroba natrafyła. Id'e cilyj deń aż do weczera. 

W cezorem wydit z daleka chyżu małejku i tam sie śwityt. Zblyżat 
sie do toji chyży i prychodyt tam, a tam ny ma nykoho, ino jidna 
stara baba, i prosyt sie na niczl, aby ho prenoczówała. Pryjała 
ho tóta baba, dała mu weczer'u, pościl. Ale tot maje spaty, łeżyt, 

ale ne spyt, a i ta baba ne spyt. I dywyt sie ~-in, szo tma bude 
robyty. A una myszlała, że win spyt, i bere sie do roboty. Wziała 

1 [W rkp.: "nicź"'.] 
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ihłu, nytky, nożytie i naparstok i położyła na stil, a tak prym1owy
ła do toho: "Wy, nożytie, krajte, a ty, naparstok, i ty, ihło, szyjte 
sukniu ślicznu wid dyjamentów, sribła, złota". A win sie dywyt, 
jak toto sie ślicznie, jak szwytko robyt samo, a una baba se lehła 
spaty. Jimu toto żal było lyszyty; bo jakby biiv krawcem, jakby 
mu toto rob yło, to by prynajmij czołow 1ik mał kawalok chliba. 
l jak baba zaspała, wriau palyc'u swoju i babu zabyv. I do raua 
prespau. 

A tamty jeho kamraty zabrały sie z toma trioma princeznaroi 
i piszly aż do jich witc'a i maty. Tak win, jak sie wyspau, rano 
wstaje, zabrau tot naparstok, nożytie, ihłu, i id1e, id1e, bars dołhyj 
czas. Win tam iszou ciłyj rik, aż z lochu ·w)iszou i pryjszou na tu 
samu zemlu, de biiv wpered, i do toho samoho misca, wydky tóte 
pryncezny biiły. Zajszou win do jidnoho krawc'a. A tot sie pytat, 
szczo win za jiden. "l ja krawec', czeladnyk". - "To dobre, meni 
akuratne treba, bo maju robotu". A tot krawec mał szyty toji 
prencezni sukuiu do ślubu, szo tomu Iwanowy dała pił sygneta 
i pił chustku1 • Tak pytat sie: "Potrafysz ty pryncezni sukniu uszy
ty?" - "Potrafiu, ale żebym biiv sam a sam w pokoju" (ho sie boj au 
takij zrady, jak sam zrobyv nad bahou). I tak zrobyly, dały mu 
stancyju, materyjały, miru i wszetko. Tot wziau, zamknuv sie, 
położyv to wszetko na stil i powidat: "Wy, nożytie, krajte, a wy, ihła 
i napar tok, szyjte s'licznu sukniu wid dyjamentyw·, wid śryhła, 
złota, jakoji ji ze nychto ne mał". I tak sie tało; Iwancio spau 
hodynu, a za hodynu sukuia hotowa już wosyt na kilku. Tak otwo
ryv dwery i mowyt: "Majster, suknia już hotowa". Tot sie majster 
wydywyv, za hodynu suknia hotowa, taka śliczna; myszliv sohi: 
"Ja bym sam ne potrafyv, to jakyjś lipszy krawec jak ja". I zabirat 
sic krawec z tou sukniou, nes te prynceźnie. Pry-ni , a pryncczna, jak 
uwidyla totu ukniu, zaraz piznała taku robotu, jak im tam ta stara 
haba robyła. I zaraz sie pytat: "A cy to majster rohyv tu sukniu, 
cy chto, cy jakyj czeladnyk ?" A krawec: "Do mene pryjszou cze
ladnyk, to win robyv tu sukniu". - Mij kochany, bud' takij dohryj, 
abyś my pryprowadyv toho czeladnyka". I tak pi zou krawec do
mil, i wziau toho czeJadnyka, i prowadyt do princezny. Pryncezna, 

1 [W rkp. "pił-chustku".] 
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jak ho w1ydiała, promowyła: "A to por'adny z tehe m.ajster, żeś mni 
tak ślicznu sukniu zrohyv". Wopytała sie majstra, szczo sie nałe
żyt, i zapłatyła majstrowy, i piszou het, a jeh'o kazała łyszyty u sehe. 
Tak dopiro una sie ho wypytuje, jakim sposobom win sie nawczyv 
takij roboty. Tak win powidat: jak win tam pid zemlu chodyv, tak 
jeho kamraty zradu zrohyly nad nym, a win im wydau try pryncez
ny. Una prychod'at [!] do sehe (przypomina sobie) i pytaje sie ho, 
cy maje jakyj znak, jak tam hiiv pid zemlou. Dopiro win pokazuje 
tot znak; win położyv pił sygneta i pił chustkul, a una tot [!] 
samo. Ta spiznała, że to win i mowyt: "Wydisz, ja na tehe żdała 
ciłyj rik". A tóhdy piszła do witcia i matery, powiła im, jak 
win ji wydtam wodistav, i tarotoho kawalera ponechała, a z tym 
sie ożenyła. 

Biiło tam sute wesila, hiiło szo jisty i pysty [!] i wszytki sie tiszyly, 
strylaly, banda brała. Tak żyły, żyły, żyły, aż im sie pirwaly w d ... 
żyly. 

Teper pryklykav ich do sehe, dwech, i powidat im: "Biilyste moji
my kamratamy i taku zradu zrohylyste nade mnou; teper wy już 
ne moji kamraty". I kazau zaraz szyhenycu postawyty, aby ich 
powiszaty, a te pryncezn y za inszych ludyj powydawau i pysau 
zaraz po swoju matku, totu kreis-hahu, żeby pryjiżdżała do nioho. 
I tak Iwan wyjszou na kryla cy cisar'a, ho ne znaju dohre2• 

Trzy npiry3 

B6brb 

Jeden chłop miał trzech synów, dwóch mądrych, a trzeciego głu
piego. Chłop ten był wielkim upiorem (upir). Umierając, kazał 

tym synom, żeby wartę przez trzy nocy (za try noczy) utrzymywali 
na jego grobie. Jak umarł i pochowali go, miał najstarszy (jeden 
z mądrych) pilnować grobu. Tymczasem ten głupi powiada, że on 
pójdzie pilnować. I na pierwszą noc poszedł, określił się (okreso· 

1 [W rkp. "pił-chustku".) 
s [Na końcu rkp. znajduje się obszerne polskie streszczenie.] 
• [Przed właściwym tekstem Kolberg napisał: "Syn najmłodszy na grobie ojca 

ścina przez trzy nocy łby upiorom o dwóch, czterech i dwunastu głowach". Samo 
opowiadanie jest zapewne streszczeniem wersji ukraińskiej.] 
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wał) prętem leszczynowym i przypasał szablę. Jak poszedł na ten 
grób, czekał i modlił się Bogu ze strachem1 • Aż tu o dwunastej 
godzinie zjawia się coś o dwóch głowach i zaczyna na niego rzucać 
kamieniami2, i pioruny trzaskały. Jednakże pr:&ystąpić do niego 
nie mogło, ho go to koło opisane prętem leszczynowym broniło. 
Gdy tak z nim dokazuje, on wydobył szabli i jak machnie, tak od 
razu dwie głowy temu potworowi odciął. I głowy leżały. Wtedy 
powrócił do domu. 

Na drugą noc chciał drugi z tych mądrych pójść na grób. Ale 
on głupi znów się uprosił jego, żeby i tę noc tam pilnować. I znów 
poszedł tam ze szablą i określił się tym prętem. O dwunastej 
godzinie znowu przyszło do niego coś o [czterech]3 głowach i znów 
na niego ciska i rzuca, ale przystępu nie ma, ho go broni koło opi
sane prętem leszczyny. On jak machnął szablą, tak od razu ściął 
złemu wszystkie cztery łby. I na:&ajutrz wrócił do domu. 

Na trzecią noc znów poszedł sam, ho już nie potrzebował się 

o to tamtych prosić. Więc gdy tak modlił się Bogu i czekał na 
grobie, aż tu o dwunastej godzinie przychodzi coś o dwunastu 
głowach i ,·hce się na niego rzucić - i pioruny biją - ale nie może, 
ho bronił go pręt. A on jak się zawinie, jak machnie szablą i wszystkie 
12 łbów mu na raz odciął. 

Wtenczas powstał z grobu jego ojciec, ten wielki upir, i przycho
dzi do niego, i mówi: "Kiedyś ty tych wszystkich zgładził ze świata 
i te łby poodcinał, to ty teraz i mnie musisz zgładzić i głowę uciąć, 
i pogrzeb sprawić, ho inaczej nie mogę być zbawiony". Wtenczas 
on kazał przyjść księżom ze światłem i wezwał dwóch swych braci 
i wielu ludzi, i kazał ojcu czysty pogrzeb sprawić i pochować jego 
ciało i głowę, i głowy wszystkie odcięte tych upirów, ho i to były 
upiry. 

1 Gestykulacja. 
1 [Tu Kolberg skr~lił w swoim rkp.: "i innymi rzeczami".] 
• [W rkp. omyłkowo "czterema", prawdopodobnie w związku z przeprowadzo· 

nymi w tym miejscu przez Kolberga poprawkami.] 
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Złotowłose chłopcy 
B6brka 

Była jedn'a cesariwna i ne mała żadne ditej. I wse smutna sediła. 
I pryszła do neji baha i tota baha sie patała1 : "Czoho ty taka 
sidysz smutn1a ?" A cesariwna powida: "Darmo besidówaty, że 

wy my z toho ne pomożete". Baha: "Czem? Może bym i pomohł'a". 
Cesariwna: "Żeby wy my pomohly, żebym mała detynu, ja by wam 
dała piv majetku swoho". Baba nakazała: "Każte wy zjimaty try 
rybu [!] w stawu i tote try ryby nej kuchar zwaryt, i nech nychto 
ne śmieje pokosztówaty te ryby". Jak kuchar te ryby w wodi umył 
i tótu wodu wylił do kanału, j·a hnał pastuch korowu na pole, 
i tota korowa napyla sie toj wody, i zistała tivna (cielna). 

Jak toty ryby sie waryly i priszła kucharewa żen'a i potała sie: 
"Sw ty warysz ?" A win ji kazał, że nie jest wilno pokosztówaty. 
Win sie obern'uł deś na st'oronu, a ón 'a tote ryby pokosztowała 
i zistała cieżk 'a (ciężarna). Jak tote ryby sie zwaryły, dał kuchar 
lokajewi na taril, żeby tóte ryby zanis cesariwni. Jak cisarewna 
te ryby zjiła, i została cieżk ' a. Za d("wiet misiecy otełyła siei korowa 
i wrodyła chłopcia zo zolotym wołosiem (włosem). I pryjszoł pastuch 
do kucharia. i jimu każe: "Kuchariu, w nas sie korowa otełyła 
i maje chlopcia ze zolotym wołosiem. Tak jimu kuchar' dał desiatku, 
żeby piszoł kupety tel1a; żeby to tel 'a pidsadyl pid korowu, a toho 
chłopcia prynis kucharewi i żeni: "Pryniś mni!" Kuchar' toho 
chłopcia dał na mamku, żeby sie hodówał. Za nejakich paru dnyj 
zlehła kucharewa żen la i wrodyła także chłopcia ze zolotym woło
siem. Tak kuchar' mał już chłopci(w) dwa. Tak potomu zlehła 

cesariwna i urodyła chłopcia zo zolotym woło iem. I tak te chłopci 
chodyły do czkoły wszytkie try i kłykały sie wszytkie try bra
tamy. 

Jak sje wewczyły2, i tot cisariv syn prosył swoho witcia, żeby 
im dał koni wszytkim triom, że ón'y pojidut na szpacer, .wszytkie 
try. Tak on 1y pojich.ały na szpacer i zajichaly do jidnoho uhoroda 
(ogród), i w tym uhorodi3 wydiły har-z ładne pałace. Ten naj
molodszyj powidat: "Brate, jakej tu welykoj ładnyj pałac je! Ja 

1 {W rkp. Kolberga "patala" poprawione z "pytała".] 
2 [Nad e nadpisane y.] 
• (Może: "u1horodi".] 
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"takoho szcze ne wydił jak żeju. I jak pryjichaly do stajni wszytkie 
try, dały koni do stajni, pered kińmi sino i ówes, i woda. Nyhde 
.nykoho ny ma, żadnoho czołowika. Jak pryszły do toho pokoju, do 
pałacu, na stoli kawa, wyno, pywo i wsioho jisty, pyty doś, a nyhdy 
.nykoho ny m'a. A tot krowieczyj syn znał, szczo sie roh:yt. Jak 
·potomu tam zistaly na nycz, i tot krm,ieczy syn woprawił toho naj
.mołodszoho do kony na wartu. Tak jimu kazał: "Jak pryjde dwa
najcita hodyna, żchys n e zaspał, ho hu de twoja smert"'. 

Pryj zła dwanajćta hodyna, a "in zaspał. Tot wojszoł krowie
-czy syn, a win spyt. I wepchał cmok (smok) z pid zemli try h 1ołowy, 

i po''idat: "Tu-s, hrate!- do toho krowicezoho syna --my na 
tebe już try rokć żdyme, nyżka (dziś) twoja bude smert!" - "Ha, 
.moji panowc, hu de, ta bude smert', a preczi, moj lj panowe, pozwol
te my sia mojou szahleii perede smertou perekstyty (przeżegnać)". 
Wytiah szablu, aby sie perekstył, a win jak wtiał, wszystkim triom 
hołowy widtiał i zaraz jazyky powidrizował, i schował do torby. 
I piszoł nazad do pokoju. 

Tak na druhou nicz weprawył toho druhoho brata. Tak tot krowe
-czy syn powidat tomu mołodszomu bratu, szczo iszoł na wartu, 
żeby ne spal. A win zaspał. I tot krowieczyj syn wyjszoł na dwir 
(wizyterowaty, cy win spyt), a cmok wepchał dwanajcit h'ołowy: 
~,Ha, hrate, tu-s! Mo na tehe dwanajcit lit żdem'e! Nyżke bude twoja 
smert', bo ty naszych trioch hrat iv zahył". - "Ha, moji panowe! 
Bude, ta bude, wsio jidn'o, ale preczi misie pozwolte pered mertiou 
mojou szabieli perekstyty". Ta jak wytiah szablu, jak wtiał, 
wszytkim dwanajcit hołowy widtiał. Po tomu jazyki powidrizował 
Wszytkim i schował do torby. I piszoł nazad to toho pokoju. 

Na tretou nicz wopała warta na neho samoho. A win (krowieczyj 
syn) dał jim, swojim hratiom, sztery fla zky wyn'a i sztery flaszky 
wody, i sztery świczke z lichtaramy i dał jim karty, żeby sy brały 
w karty, żeby ne spały, że jak już wsio bude zwertaty na kupu, 
żeby pryjszly jimu za pomicz (pomoc). Jak nadchodyła dwanajcta 
hodyna, tak wony dwa skłonyły h 1olowu na stil i zaspały. Wszetko 
sie poperewertało; ón1y ne czuły nycz, a na pomicz swomu bratu 
ne wojszły. I jak cmok wepchał sztyry dwajcit h 1ołow, powidat: 
"Tu-s hrate! Bo już na tebe żdem1e sztyry dwajcit lit, ho ty naszych 
pietnajcit brativ zabył". Ta win krowieczy syn na to powidat: 



156 

"Ha, bu de smert', ta bude, wsio jidnp, ale preczi pozwolte mi, 
l 

moji panowe, swoju szablei:i perekstyty sia. Toj jak wytiah 
szablu, wszytkim dwajcit szterom h'ołow' widti1ił. I tomu najstar
szomu erookowy widrizał jaz1yk, i sił na konia, i pojichał do kowala 
robyty szablu z toho jazyka. Kowal tak mowyt: "Hdeż bude z ja
zyka, z miasa, szabla, zelizo ?" A tot ne potał nycz i wział, i włożył 
jazyk do óhnia, i zrobyło sie z toho żelizo. Z toho żeliza sam win 
zrobył sy szablu i sił na konia, i pojichałl domił2. 

Jak pryjichał domił, a toty dwa braty spały. Tak win ich probu
dyl i powidat im, że "Poj'idemo domił". Ta ony se rano osidłały 
·koni i j l idu t domił z to ho palaczu precz. I jak wyjichały z toho 
pałacu kawalok doroby, tot. krowieczy syn zab 1 ył sy w tym pałacu 
na stoli rukaweczky. I win powidat do nich: "Moji braty, ja sy 
wemu, bom sy zab 1ył rukawyczky". A óny oba powidajut: "Brate 
najukochanszyj, my sie w'ememo z tobou". A win: "Ni, wo tu 
zistante, ja sie wemu sam, ja pryjdu tu zaraz". 

Tak win pryjichał na tot renok (dziedziniec) i swoju szablu za
pchał w zemlu, i z sebe odinia złożył na tot1u szablu, i do toji szabli 
uwiezał swoho konia. I zrobył sie z n 1eho takoj załotyj kit (kot), 
z toho krowieczeho syna. I pryjszoł pered dweri do toho pałacu, 
i zaczai miaucz taty. I wejszła jidna panna, a ich było, totych panniv, 
try . I powidat wóna do tych druhych sestriv: "Sestrlo najukochan
sza, jakyj tu jest u nas ładnyj kit pered dwermy, woźmym6 se toho 
kota do pokoju. Tak wony wzieły toho kota do pokoju i posadyły 
na stil. A potomu tak sobi pry stoli besiiidowały wszetki tre; naj
starsza mowyt, że: "Ja sie zroblu takou hruszeu, szczo jak chto 
totu bruszu zjist, to sie roztrisne kiń i tot sam (on sam, jeździec)". 
A mołodsza mowyt: " Ja sie zroblu takou studnei:i, szczo jak sie 
chto wody toj napje, to sie roztrisne kiń i tot sam". A ta naj
mołodsza powidat: "Ja sie zrobiu takou dorohou zołotou, jak chto 
tou dorohou poj 'ide, to sie roztrisne kiń i tot sam". A toj kit 
wszytko toto czuł. . 

Tak w6ny sestry piszły do druhoho pokoju pereb:raty sie w takoj 
płaszcz, że jak kroczet, to pił myli; jak skoczet, to myla. 

1 [Nad l nadpisał Kolberg v.] 
• [Jw.] 
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A kit, jak ony wyjszły, wchopył sobi rukawyczky w zuby i woletił 
do swoho konia, i. zaraz sie zrobył czołowikom, jak buł1 w pered. 
I zibrał sie w swij mundur, i sił na konia, i pryjichał do swojich 
hrativ. A ony tu żdały. I tak id 1ut wszytkie tre razem. I tot naj
mołodszy powidat: "0, braty najukochanszy! Ja by tu jidnu hruszu 
z toho derewa zjił". A tot najstarszy, krowieczy syn, jimu powidat: 
"Brate, hlladajmo". Jak tu hruszu najszly, tak tot krowieczyj 
syn perekstył szablou tre razy totu hruszu. I z toji hruszi zrohyła 
sia panna. I win ji sie wypotał, ten krowieczy syn, szczo ona besido
wała, jak win sidił na stoli (jako tot kit). A ón1a ne chtiła mu powisty. 
A win wział i porubał ji szahleii swojou. 

I pojichaly dalij. I pryjichaly do takoho małejkoho lisa, i tot 
powidat mołodszy: "Braty, tu taka woda je, ja by sie toji wody 
napyl". Tak win krowieczyj syn perekstył totu studniu swojou 
szahłou, tak se zrobyła z neji panna. A win sie ji pytał, ten krowie
czyj syn, szczo ona· hesidowała, jak tot kit sedił na stoli. A ona ne 
chtiła mu powisty. Porubał ju szableu. 

I pojichaly dalej. I jidut, jidut kawalok dorohy i toty dwa braty 
powidajut tomu krowieczemu synowy: "0 brate najukochańszy, 
jaka nam sie doroha zołota stełyt2". Krowieczyj syn: "Hou, poczkaj, 
hrate, ja pojlidu sam na tot'u dor'ohu, budete wedity, szo sie z toji 
dorohy stane. Jak pryjichał do toji dorohy i zliz z konia, i tót1u 
dorohu tre razy szahlou perekstył, tak sie z toji dorohy zrohyła 
panna, ta najmołodsza. Win sie ji znowyż kazał: "Szo ty besidowała, 
jak ja sedił na stoli?" A ona ne chtiła mu powisty; taj porubał ju 
szableu. 

Tak siły na koni te tre braty i pryj 1ichały na tre dorohy. Tak tot 
najstarszyj krowieczyj sen powidat im: "Tak, ty jid' na tot'u łewu 
dorohu, ty druhyj jid' prosto, a ja poj 'idu na totu, na prawu doro· 
hu". A ony zaczeły plakaty, że: "My dwa zhynemo bez tebe". 
A win krowieczyj syn: "Ha, jak wid mene ne poj lidete, to bude 
wasza smert'". Tot'y, rad nerad, musiły jichaty każdy w swoju 
storonu. Tot krowieczyj syn pryjichał do inczeho kraju, do inczeho 
cisaria. I win tam pryjichał do jidnoj korczmy, i prosył sia w toho 

1 [Zapis niewyraźny; może: "biił" albo "bhl".] 
1 [lub: s te ]l[yt] 
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Żyda na nicz. Jak win tam sie zanoczówał, taksie pytał toho Żyda: 
"Szo tu czuty u was nowoho ?" Tak jimu Żyd powidat: "ViT nas 
czute złe, nasz cisar sie hje już d"\ anajcit lit i ne może w 'yhraty". 
Tak tot krowieczyj syn każe: "Idit, powidżte tomu cle arewi, szo 
win meni dast, a ja mu z toho pomożu, a ja mu z tarotoho druhoho 
cesara, nepriatela, prynesu h 'ołowu na szahly". Ta jak mij Żyd 
to czuł, zaraz pószołl powidaty cesarewy. Tak tot cisar powidat do 
Żyda: "Powidżte jimu, żeby pryszol do mene". Win powidat, tot 
krowieczyj syn, do Żyda: "Jaka meni doroba do ce aria, taka i ce
sariewi do mene, hdyż win chocze, nej pryjde do mene, żeby ja mu 
pomih wyhraty, i nej mi pm ist, szczo win mni za to dast". I toj 
cesar pryszol sam do ncho i pytaje sie: "Szo to (ty) za jiden, że tO. 
ne mih pryjity do mene sam?" A tot krowieczyj syn si~ potaje do 
cisaria: "Szo ty za jiden, szo ty sie poważasz myni mówyty: ty?' ~ 

A cisar: Szo ty za jiden takyj welykyj pan?"- "A ja taki pan 
welykyj jak i cesar". Tak toj cesar radnerad pereprosył jeho i wział 
jeho z sahou do swoho hurgu. Tak na druhyj deń dał mu cesar 
swojich dwanajcit wojakiv, a win hiił trynajcitij na swojim koni. 
I pojichały do wijne (wojny). Jak zaczeły sie byty, jak win swojou 
szableu machnuł, to jak daleko bl~sk z jeho szabli wdarił, tilko wojska 
toho nepriatela wpało. I na jiden deń wszetok swij kraj widobrał 
naz 1ad. Taj tct nepriatel prosył pardon, że: "Już sie z tohou byty 
ne hudu". 

I toj krowieczyj syn pryjichał2 domił, do toho cisaria, szczo 
ho na wijnu pisłał. I hol tam u toho cisaria pare dny, a że hol ładnyj 
plarobek, to toj cisar ho z swojou diwkou ożenył. Tak za jakich 
parc dniv zrobyly polowanie i win pojichał na polowani, krowieczyj 
syn, a swoju szablu i torbu łyszył doma na kłyncy (ćwieku~ nad 
postelon (łóżkiem). A tot'a jiho żena mała kochanka wid inczeho 
cisaria wid inczoji ze~. I jak win, ji gazda, pojichał na polowanie, 
tak óna do swoho kochanka telegrafowała, zezoby win pryjichał 
do neji. Jak ,.,-m prync do neji pryjichał, i zabrau ji samou i jeho 
(toho krowicezoho syna) torbu i szablu, i pojichał domiv, do swoho 
kraju. Jak potomu pryjszoł tot ji gazda z polowania, a ne buło 

1 [Zapis słabo czytelny, może: "piszoł".] 
• [Zapis labo czytelny, może: "prejichał".J 
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any szahly, any torby (szczo w tej torhi te jazyki hOły), ne płakałże 
~ za żenou, tilko płakał za torhou i za szahlou. 

Tak win sie zabrał i piszoł do toho kraju, hde jeho żena hiiła. 

Jak '~in tam pryjszoł, nedałeko toho zamku, i spitkał Zeda (Zyda), 
powidat: "Zyde, ja sie zrohlu takom zolotym konem, a ty sy siad' 
na menc i żebyś tam jichał, hde ja tie powedu. I tam wojde jiden 
pan, i hude sie pytał: «Zyde, prodaj roni toho konia» - «Dla czoho 
ni, ja prodam, ja na prodaż maju»". Tot kupył toho konia, tot 
sam, szo joho żenu i szablu, i torhu ukrał. A win princ sie pytał: 
"Szczo tot kiń hude jisty ?"-"Toto, szo sam pan". Tak toho 
konia dali do stajni, a na rano wonesli jimu kawe. Tak wyjszła 
isz<"ze ta jeho żena dywyty sie, s:t.czo to za kiń, szo kawu pje. Jak 
ten wdarił ji (uderzył swoją żonę) i złomył ji nohu. A ona powidat 
(bo spiznała): "Ah, mij gazdo, każte toho konia z'abyty, bo to mij 
perszyj gazda, perszyj mnż". Tam w stajni hiiła divka; jak ona to 
czuła, ta divka, tak powidat: "0 Boże, takij ładnyj kiń, już ho hudut 
strćlaty". A tot kiń promowył do toj 1i divke: "Jak mene budut 
strelaty, ity1 wojdynarynok i pidstaw zapasku, a ja nohamy hreh
nu, jak ty wpade do zapaske hiyna (glina), chot' maleńki jak mako-· 
we zerno, to ty posij tu hienu na 1ohorod i budeż moja żena. Jak 
toho konia zastrelyli, i ona wojszła na rynok, ta divka, i dywiła 
sie na toto, jak jiho budut strelaty. Jak do neho strelyli, tak win. 
kiń jak nohamy hrehnnł, tak ji hiena wpała do zapasky, a ona totu 
hlenu posijała na 1ohorod. I z toji hieny taka piekna brusza w-Yrosła~ 
I chodył óhorodnyk po óhorodi i totu bruszu wydił. I zaraz tomu 
swoxnu pryncowi meldował, że tak 1 a brusza u nas je, szczo n e wydity 
takoji na ciłyj kraj. Tak tot princ z swojou żenou wyjichał (ho cho-· 
dyt ze złomanou nohou ne mohła) do toho ohoroda, na tótu bruszu 
d'ywyty sie. Jak ona sic dywyła do bory, ta jeho żona, że takoji 
zołotyji hruszy wysiat, tak sie konar widiomył i złomył ji ruku. 
A ona powidat tak: "0, mij mużu najukochańszy, każ ty totu bruszu 
ściaty, ho to je mij perszyj gazda". 

A tota divka zherała w óhorodi trawu krowam. Tak ta brusza 
do neji mowyt, do diwki: "Jak mene hudut ruhaty, jak persza 
triska (wiór) wid mene ·widletyt, tu trisku woź i werś ju na staw, 

1 [Tak w rkp., prawdopodobnie zam.iast "i ty" (w znaczeniu: "to ty, wtedy ty"] ~ 
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do stawu, budesz moja żen 1 a". Tak jak wona tu trisku werbla na 
stali, i z toji triski zrobył sia takij zolotyj kaczur. A tot princ chodył 
sobi na szpacer koło toho stawu z tou szableu i z torbou, szo ukrał. 
Tak win idle, princ, i toho kaczura zołotoho wydił, i chtił ho zjimaty. 
Tak win princ zabrył do toho stawu, a torbu i szablu łyszył na b 'erezi. 
Tak win kaczur złetił na skryłach z toho stawu w horu na b ereh 
i zrobył sie czołowik, ta jak biił. I wział se szablu i torbu swoju na 
sebe, i pryszol do toho zamku, i porubał swoju żen'u i toho prynca. 
A totu divku dał do czkoły tot krowieczyj syn, szo mał zołote wc
łosie na hołow 1 i. Jak ta sie divka wouczyła, tak win sie z neu ożenyłl. 

Złotowłose bliźnięta 
od Ustrzyk (Leozczowate) 

Miała jedna baba trzy córki i posłała je w pole żąć. A pan jeden 
jedzie drogą koło tego pola, gdzie oni żali (żęli) żyto. I powieda 
jedna z tych córek: "Żeby mnie ten pan wziął, to ja bym takie 
wrzeciono naprzędła, że on by całą swoją czeladź przyodział". 

A druga znów powiada: "A ja bym mu taki clueb jeden upiekła, 
żeby nim całą swoją czeladź nakarmił". A trzecia, najmłodsza, po
wieda: "Eh, co tam! Żeby mnie wzioł, to ja bym mu takie dwa 
ehłopczyki urodziła, co by złote głowy mieli". Tak ten pan to usły
szał i wzioł tę trzecią, najmłodszą, ze sobą. 

Przywióz ją do domu i powiada do matki swojej, że się będzie 

z nią żenił. A ta matka jego okropnie zła była i krzyczyła: "Gdzie
by ty się z taką prostaczką żenił, z takiero dziewczyskiem!" Ale on 
koniecznie się z nią chce żenić i ożenił; posprawiał jej ładne suknie 
i wszystko, co potrzebowała. 

Pojechał potemu sam na wojaż i był tam coś cały rok na świecie. 
Odjeżdżając nakazał tej matce, żeby mu doniesła, co tam ta żona 
będzie miała, co urodzi. A żona urodziła takie dwa chłopczyki, 
co mieli złote głowy (włosy). Jak tylko matka, ta świekrócha, to 
zobaczyła, tak kazała te dzieci zabrać i rzucić do stajni między 
bydło, żeby to je potratowało. Tymczasem bydło nie stratowało, 
.ale jeszcze na to chuchało i jeszcr~<e piękniejsze były te dzieci 

1 [Polskie streszczenie na osobnej kartce.] 
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jak wprzódy. Matka rzucała je i tu i tam, między świnie, między 
owce, myślała, że to wszystko ich potratuje, ale nadaremno. Zatem 
wzięła matka te dzieci i zakopała w ziemi: po jednej stronie bramy 
pałacu jedno, a po drugiej stronie drugie. A pod matkę ich kazała 
podrzucić psięta i napisała do syna, że ona urodziła takie psy, a nie 
ludzi ze złotemi głowami. Syn odpisał: "Niech tam będą i psy, 
żeby ich wychować". Ale jak przyjechał i zobaczył te psięta, tak 
kazał te swoją żonę za to zakopać od nóg aż po pas w ziemi, i te 
psięta tak ją tam ssali, dawała im piersi. 

A z tych chłopców, co ich wprzódy zakopali, wyrośli dwie topole 
przy bramie. Ta żona mówi, żeby on te topole ściął i z tych topoli 
kazał dwa łóżka porobić, jedno dla siebie, drugie dla swoji matki, 
tej starej. I zrobili te łóżka. Więc jak oni spali oboje na tych łóż
kach, tak jedno łóżko gadało do drugiego. To jedno pyta się drugiego: 
"A co, czy tobie letko trzymać na sobie tego, co tu spi ?" A drugie 
odpowiada: "Mnie letko, bo ja na sobie trzymam swego ojca". 
A tamto powiada: "A mnie ciężko, ho ja na sobie trzymam wroga 
(tę stal'ą babkę)". Jak ta stara usłyszała, co te łóżka do siebie gadają, 
tak się rozgniewała i kazała je het spalić. I spalili te łóżka, a popiół 
z nich wyniesła ona na wodę i rzuciła do rzeki. I już się ucieszyła, 
że pewnie nic się tu z tego nie urodzi. 

Ale z tego popiołu znowu, choć we wodzie, urodzili się takie same 
dwa chłopczyki ze złotemi główkami. I łapał ryharz wędką ryby 
na wodzie; i jak zanurzy wędkę, tak jednego i drugiego porwie do 
góry, ho ony samy &ię do niego zbliżyli. I wzioł ich na łódkę, i powiód 
ich do siebie ten ryharz. Potemu poszed z niemi do pana, bo oni 
prosili, żeby ich tam zaprowadził. A ten pan (to był ich ojciec) przy
jął ich i kazał im dać obiad. Chłopcy pozdejmowali czapeczki i ojciec 
zobaczył, że mają złote włosy. Tak powiada ojciec, bo się domyślił: 
"Czy to wy moji synowie?" A oni na to, że tak, i wszystko opowie
dzieli, co z niemi ta stara wyrabiała. A potemu mówią, że ich matka 
jest do pół ciała w ziemi zakopana. Tak ten ojciec zaraz ją odkopać 
kazał i przyprowadzić do pałacu. 

Na drugi dzień wielki wydał bal. I pyta się gości: "Co tu robić 
z tym, co komu na zradzie jest?" A ona sama, ta stara, powieda: 
"Eh, co robić! Wyprowadzić do stajni, pl'zywiązać do ogona do 
ogiera i puścić go w świat". 

11 - Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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A ten pan powieda: "No, toś ty sama na siebie sąd wydała, samaś 
się osądziła". I kazał ją przywiązać do tego ogona, a koń ją rozniósł 
po świecie1 • 

Olbrzym jednook.i2 
od Brzozowa (Turzepole) 

Było lO żołnierzy i jedenasty kapral z niemi. Desenterowali 
z wojska i zaszli nad morze. Płynęli tedy po morzu i wielka burza 
zagnała ich do brzegu pustego kraju, gdzie ino skały i krzaki były. 
W tych krzakach nie widzieli nic, ino trzodę baranów i owiec, 
a nie było pastucha. Ale pozierają po chwili, a tu się pokazuje taki 
wielki, tęgi mężczyzna o jednem oku na czole, taki Ka(ł)muk; 
i trzyma dużą laskę w garści. Ale nie mówią nic z sobą, bo ón ich 
mowy nie rozumie ani óni jego. Przychodzi czas owcom wracać do 
domu, i ten wielki Kamuk świsnął na palcu, a wszystkie owce 
zbiegły się do kupy i szły za nim do tego miejsca, gdzie ich zaganiał. 
A ci żołnierze pośli też za temi owcami. Człowiek ten, on Kamuk, 
jak już zagnał te owce do tego schowku, do onego sklepienia w skale, 
gdzie je trzymał, wrócił się i kiwnął na żołnierzy palcem, ażeby 
szli za nim w to miejsce, gdzie te owce zagnał. 

Jak już weszli za nim do tej jaskini, wtenczas on wziął bryłę 
kamienną i zasunął tę dziurę do jaskini, żeby nie mogli wylizć, 
i poszed, usiad w swoje miejsce. Potem wziął ten Kamuk drzewa 
i zapalił w piecu (bo miał tam taki piec), a każda owca przyszła 
do tej balii czy wanny, co była wykuta z kamienia na środku jaskini, 
i tam dojił te owce. Jak już skończył dójkę owiec, tak wziął jednego 
z tych żołnierzy, wsadził na wózek, powióz do tego pieca, tam go 
wsunął i upiekł. Potem onego żołnierza wyjął z pieca, na tym samym 
wózku odwiózł, położył na stole kamiennym przy wannie i zjadł, 

i popił to jadło wszystkim tem mlekiem, co z owiec wydoił. A potem 
się położył spać na tym kamiennym stole. Tak śpi i śpi, a ci pozostali 
11'-

1 {W rkp. następuje krótkie streszczenie.) 
2 Baśń ta, przypominająca jednookiego Polyfema w Odysei, znaną jest i u po

łudniowych Słowian (Ob. Dr Fr. S. Krauss Sagen und Miirchen der Sud$lavcn. 
Leipzig 1883 s. 171: Der Waldmensch). [Po słowie "Odysei" dopisał Kolberg zdanie, 
które następnie przekreślił: "Mogła przez szkołę dostać się do ludu, lubo opowia
dający ją starzec zapewniał, iż słyszał ją w mlodości od ojca swojego".) 
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zaczęli szeptać między sobą, ho widzieli, że im przyjdzie taką samą 
ginąć śmiercią, jak i tamtemu. Kapral im mówi, że skoro tu trzeba 
ginąć, to lepiej by się stąd wydostać, więc powiada im, żeby nale· 
żało ruszyć tę zasuwę i tę bryłę, co on zawalił, odsunąć, a będą 
mogli wyjść. Poszli i próbują, ale gdzie tam, ani rusz! Widzą, że 
żaden niegodzien tej bryły ruszyć, że nie poradzą nic. · 

Wtedy wracają się smutni, a jeden z tych żołnierzy chodzi tak 
po tej jaskini i coś 2irohić zamierza. Widzi kapral, że on zaczepić 
chce tego Kamuka. Kapral do niego: "Bój się Boga, nie chodź 
i nie tupaj tak głośno, ho on się porwie, a ty tu nas wszystkich zaraz 
zguhis2i, ho może by on nam życie darować zechciał na prośby nasze". 
Ale żołnierz powiada: "Ha, wszystko jedno, kiedy i tak już mamy 
ginąć, to lepiej spróbować; żołnierz powinien być odważny; jużem 
się na to poświęcił". I jak się dobrze zamierzył, i jak z tego pistoletu, 
z tej strzelby wypali z całej siły, tak temu Kamukowi w samo 
to jedno oko trafił i one mu wybił. A wielkolud jak się porwie nagle 
i stanie na nogi, tak w tej złości z bólu porywa ten stół kamienny, 
chcąc w nich uderzyć, ale że nie widzi, więc trafia w tę bryłę, w tę 
zasuwę, i rozbija ją na kawałki. Dopiero ci ludzie, jak się zasuwa 
rozsypała, mają wyjście i wychodzą z tej jaskini. 

A Kamuk szukający ich wys2ied za niemi i na dworzu świsnął 
znów na palcu. Aż tu zbiegają się do niego drudzy tacy Kamucy 
o jednym oku, z psami, żeby pędzić za niemi i połapać ich. Ale 
ci żołnie1·ze jak dopadli swoji łodzi, tak wsiedli i puścili się znów 
na morze. A ci, co ich gonili psami, nic nie wskorali, ho psy nie mogły 
się za niemi rzucić do wody. I przypłynęli znów do swego kraju 
i do tego miasta, z którego odjechali. I zameldowali się komendan· 
towi, że jako na spacer wyjechali i tam ich zaniesło, a tam ich taka 
bieda spotkała, że jednego towarzysza utracili. Przekonał się ko
mendant, że óni niewinni, że nie dezenterowali. I podziękowali 

Bogu, że ich od śmierci "''Yhawił1• 

1 [W rkp. następuje krótkie streszczenie.] 
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Gad żarłoczny1 

Procimet 

Buł cisar i dułhy cz.as żył, że ny mał żadnych ditej. Tak 
w połowyni wik1a zistała cisarewa pry nadiji. Ale wypało temu 
cisarewy jichaty na wijnu i pojichał. Tak zabawył dułhy czas, 
jaż jeho żinka zlehła i porodyla hada (gadzinę); i pysze do neho: 
sama ne znaje, że tak sie stało. A win widpisuje: Ano, szczo 
Bih dał, to to treba hodówaty. I zrobyły taku kołys.ku, i dały 
jidnoho żołnira, żeby toho hada kołysał, a had ho nazwał niańku. 
Ale win kołysze, a tu szczo deń, szczo hodyna, tot had welykyj 
roste; szczo tretyj deń musiat robyty kołysku nowu biłszu, bo z tej 
kołyski lije sie (wylega, wypada) na zemlu. Aż pereterwało ciłyj 

misić tak; ale nareszcie tot had promowył do toji niańky, do żoł
nira: "Moja niańko, ja już budu umeraty, żebyś powił momu 
witciu i matery, szczoby zrobyły wełyku trunu (trumnę) i żeby 
mene ne chówały ni hde, ino w kostełe pid churom (chórem), i jak 
mnie pochowajut, szczoby dały szczo nicz (c? noc) jidnoho żołnira 
do mene na wartu". 

Tak jak już pochowały, po wsim, i dały jidnoho żlołnira na wartu, 
tak dopiro prychodyt trykwadrance na jidenajcitu hodynu; roztwi
rat sie z pid chóry tota truna i wyłazyt tot had, i ber1e toho żołnira 
za kark, i nym do zemly, i zabje jih 1o, i zjist, a gwer połamne na 
kuske (kąski, kawałki), a odinia toto z neho pidr'e. Tak prychodiat 
rano do kosteła, de tot sie żołnir podił, i wydżut to odinia, że po
darte, i gwer połamany, a żołnira ny ma. Ale ne każut nydż, żeby 
sie druhyji ne ustr'aszyły pojty na wartu. Na druhu nicz piszoł 
znou druhyj żołnir i tak samo z nym had zrobył, zjił ho. Na tretu 
nicz znou tretyj żołnir. Dosyć, że wyjszło tak na tot1o simsot żołnirej. 
Już żołniry sie sperły, już ne chotiły pijty na wartu. Ale toj cisar, 
szczo robyty, zaczol skupowaty, de koho mih najt 1y i posyłał tam 
do kosteła, ale za to dawał mu dobre jisty, pyty, muzyku, szczo 
tylko sam s e 7yczył: Tak nareszcie już ne3 stało i tych, any żebrakił, 
any bidnych, już ny ma nydż. 

1 Obacz W. Ks. Poznańllkie cz. VI [DWOK T. 14] s.138, 141. [Odesłanie błędne, 
zob. tamże s. 69 i 72, oraz Krakowskie cz. IV (DWOK T. 8) s. 138, 141.] 

1 [Obok nieczytelna nazwa drugiej miejscowości.) 
a [W rkp.: "ńe".] . 
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Nareszcie znajsz 1oł sie jiden takyj, szczo służył pry wojśku i wy
służył try kapytulacyje (trzy razy po l2lat), i wychodyt win na mis to; 
i zdybuje sie ze starszym jenerałem, a toj jenerał mu mowyt, cyby 
ne piszoł na wartu, albo cyby ne znajszoł koho. A żołnir powidat. 
do nioho: "Szczo takoho? Ze ja -wysłużył try kapytulacyji, a mene 
nydż ne zastr 1 aszyło, anym stracha ne wydił". Tot jeneral prosyt 
jiho, aby win piszoł do kosteła. Win powidat: "Pidu, ja sie ne boju 
nydż". Ałe tot jenerał jimu zauwirył i ne zauwirył. I zaraz wzioł 
jeho pid wartu, i dał hroszi syła1 win chocze, i muzyku na ciłyj 
deń, a weczór prowadut jiho na wartu do kof.teł 1 a. Ałe tot żołnir 
dowidał sie lipsze wid druhych, że to strach j Ie, i pomysłał [!] sobi 
w duchu swoim: "Zeby ja mih iitiknuty". Ałe tymczasom warta 
stojit, ne chocze jiho pustyty; a win wzial2, mał horiłku i ·wyno~ 
i daje tij wartie, dał dwom, a nareszci powidat: "Nate wam z flasz
kou, bo ja idlu nadwir (z potrzebą), ale jasie zaraz wernu". Warta 
na to: "Idyże, ale zebys ne zrobył hłupstwa jakoho". A win wid
powidat: "Ne bijte sie, n 1i, ja już staryj żołnir". 

Ałe piszoł tak troche za wuhło wid toji kantyny, wid toho szenku~ 
i podywył sie whorui w dołynu- ne wydyt n 1ykoho; bere nohy 
i wticze. Ale prybili do jidnoji wułyci (droga w mieście), szczo była 
n a boci. Ałe w tyj wułyci sydit did takej sywyj i powidat do nioho: 
"Johann, de ty id 1esz?" A 1'1-"in: "Diduniu, nate sztyry grejcary, 
ażebyste ne powiły, jak was warta bude pytaty, że ja tutk) utik'ał". 
A tot did powidat: "Nydż to z toho, posłuchaj mene, werny sie 
i pidesz na wartu". A win do nioho: "Oj, diduniu, ja już sie ne wernu, 
bo jasie boju". A did: "Nydż sie ne bij, ja tie naradżu, jak ty ma jesz 
zrobyty. Jak tie pryprowadiat do kosteła na wartu, tak ty wozmesz, 
wklaknesz i zmowysz pacirz, i W<'zmesz, rozhornćsz sie i tot płaszcz, 
zczo majesz na sobi, i gwer zdojmesz ze sebe, i gwer obhorny płasz

czom, i położly sered kosteła, i na czubok złoży szapku, a sam woź 

wyliź na chóru (chór) i tam budesz sidyty, i budesz sie dywyty". 
Tak dopiro prychodyt jidynajcita hodyna. Wyłazyt tot had z truny, 
nuż-tia do toho żołniera, szczo stojał sered kosteła, ale ne buło tam 
żołniera, tylko płaszcz i gwer; had połamał gwer i płaszcz poder, 

1 [W rkp. "sył'a".J 
2 [Zapis słabo czytelny, może: "wziol".J 
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i chodyt po kostele, i dywyt sie na chóru1 i powidat do nioho: 
"Jóhann, a to ty tam!" I zaraz skoczył do truny, ho już ny 
mał czasu do neho listy na chóru. Rozwydnyło sie i prychodiat 
po neho, i cy ón je, cy ni? Cy jeho zjiła tota zmyj a; cy ni? Ale 
wydily, że win je i utiszyły się, że win szczos znaje, koły win żytia 
ne stratył. 

"Budemo j eh o prosyty - mowyt cis ar - żeby win piszoł na 
druhu nicz tam noczówaty". A win widpowidat: any że pid'e, 
any że ne pidte, any tak, any tak, ale jak ho zaczeły nudyty, żeby 
koneczno piszol, ale win, choć pryznaje w końcu, że pid 1e, ale duroku 
maje, żeby utik. Dajut jimu hroszi, jidenia, wyno, muzyka, aby 
piszoł na wartu. A win je, pje, a wtikaty duroku maje. Prychodyt 
pered opoczynkom (zachodem) sonca i podywył siew jednu i druhu 
storonu: ne wydno nikoho i uticze w druhu wułyciu. Ale w toj 
ułyci sydit tot samyj did, szczo sedił w tamtoj, i powidajet: "Johann, 
de ty wticzesz ?" A win do nioho: "Diduniu, ja ty dam szóstku, a ne 
powidź nydż, jakby tu hladaly, że ja tu isz 1 oł". A did powidat: "Ne 
utikaj, ja tehe nauczu, szczo ty majesz zrobyty; jak pryjdesz do 
kosteła, rozhornesz sie i położysz gwer u pereroidu (w piramidę, 

ze szablą), i ohornesz tym płaszczem, i złożysz na toto szapku, a sam 
wylizesz sohi na wiłtar i stanesz sohi na wiłtari (oharz). Ide win 
nazad i na wartu. Prychodyt jidenasta hodyna i wyłazyt tota zmyja 
z truny, i już ne id 1e do gwera, tilko łetyt czym z ducha na chóry[!]. 
Tam na chóry poperwertala wszytko, szczo tylko buło, ale 
werta-ć sie z chóry, nuż do toho gwera; połamała gwer, het i płaszcz 
poderła i nareszci hihat po kostele, i hladat żołnira; dywyt sie 
u wiłtar, a tam stojit Johann: "Szczoty tu rohysz, Jóhann? Ja już 
dwi noczy nydż 'n.e jiła". Jak toto wymowyła, już skoczyła do truny, 
ho już buł czas. A win złazyt z wihara w dolynu. Jak zliz, i uklak 
sohi, i mowyt pacir, jaż zrobył sie deń. Nareszci prychodiat lude 
uwidity jeho, cy wi_n żyje, cy ni; zdrily jeho, że żyje, i powidajut: 
chwała Bohu! 

Jak by jeho uprosyty na tretu nicz, żeby piszoł; prosiat jeho i kła
niajut jimu sie, abypiszoł, ale winanysie ne widperat, że ne pid'e, any 
powidat, że pi'de. Sprawiajut jimu totu samu muzyku, szczo hiiła, 

1 [Mianownik l. poj.:) ta chóra 
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i powidajut: "Szczo ino choczesz sohi wolubyty aho komu daty, 
to te wilno, a tylko żebyś na wartu piszoł". A win pije i jist, i druhym 
daje, a dumku maje, aby utik. I wychodyt na dwir, i dywyt sie 
prosto, i powidat: "Już tu hudu utikaty". I uticze, a tot did sidyt 
samyj, szczo sedił na perszyj i na druhyj ułycy, i powidat do neho: 
"Johann, szczo ty rohysz, czoho ty uticzesz, ne bij sie, nydż ty sie 
ne stane, tylko tak zroby, jak ja toh 1i każu". A Johan na to widpo
widat: "Już ne pidu, ho sie boju".- "Nydż ne bij sie; pryjdesz do 
kosteła, rozhornysz sie i ohornyj gwer, tak jakes tamtoho razu 
zroh)ł, a sam wo~esz i lażesz pid trunu, pid wiko (na rozłożonym 
wieku trumny), i una wolize z truny, a ty wstanesz i czym z ducha 
lażesz do truny, do seredyny; i żehys sie ne ustupył, choćby tie 
jlak prosyła, choćby ty szczo obiciuwała i pokazywała, i dawała 
srihło, złoto, ahys ne obizwał sie. I taksie stało. Ale jak wuna w1osko
czyła z truny i hihat po kostele, i pohihła na wiłtar, i powidat: 
"Johan, już tie i tu ny ma!" A tot gwer połamała. Ale już na niu czas 
do truny; id 1e, a tam w truni Johann. I prosyt jeho, molestuje, 
ohiciat mu rozmajite drohe reczy, ale tot sie ne ustupyt. A Johann 
żde w truni jąż do perszy hodyny. Dywyt sie Johann o pił do per
szeji hodyny: rohyt sie z toho hada jakieś stworenia, że podobne do 
czołowika; ale piżdał do pił do druhoji: zrohyła sie z toho diwczyna. 
Żde dalej, aż do pił do czetwertoji. Dywyt sie: a to śliczna panna, 
choćby róża; i nareszci wołazytwin z truny i wytat sie z tou pannou, 
i powidat do neji: ,,Panno, ja już try noczy jak tu pokutuju za tehe". 
A una powidat: "Szczoż! Ja tomu nydż ne wynna". Ale naresztie 
herut i ukłekajut oboje pered wihar', i mowiat pacierz, jaż s'oneczko 
schodyt (wschod-łli). 

Prychodyt po nioho tot jenerał, żeby sie dowidaty, cy win szcze 
żyje, cy ni, ho już dwi noczy, jak tota żmyja nydż ne jiła, ałe toji 
tretoji noczy- tak myszlał- pewnie, że ho zjiła. Roztwirat dwery, 
dywyt sie do kosteła, ale strach jiho wział, ho uzdrił dwoje luda harz 
śllicznoho, i zamknoł kościoł, i piszoł jaż do cisaria. I prychodyt, 
i powidat do cisaria, że tak a tak stało sie, że jakim sposobom dwoje 
luda harz śl'icznoho zrohyło sie w kostele. Zhyrat sie cisar' sam 
i hiżyt czym z ducha dywyty sie, szczo to za lude. Prychodyt do 
kosteła i dywyt sie: jeho panna, króliwna; i wytat sie win z tym Jo
hanom: "Johane, jak sie majesz, tys moju d'ytynu w1yhawył z hada, 
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ja tebe ożeniu i pyszu tobi pił królestwa swoho". I ożenył jeho z tou 
pannou, szczo win se ji wobawył z toho hada. 

Ale nareszcie u piat' albo w szesć misiecy id'e Johan ze swojou 
żinkou do óhoroda na spacer, a tam sidyt tot did pre steszce (przy 
ścieżce) i powidat do nioho: "Johan, cym tie na złe naradył?" 
A tot dopero bere, J ohan, i uklakat na kolinka, i tomu didowy 
diakuje; a did jimu widpowidat na toto: "Sprawuj sie dobre, tak 
jak do toho czasu, s~oju żinku lyszy tutke, a sam widid1e, ja tobi 
ji oczyszczu, ho wuna neczysta. Dopiro tot Johan widojszoł i dy
wyt sie, szczo sie bude robyty. A did wział totu jeho żinku, pererizał 
na pił i wytres z neji szestero hadyv (gadów), i wział, i ścilył ji (zło 

żył ją) do kupky, jak buła upered, i klycze do nioho: "Johan, chody 
tu, już majesz swoju żinku; zamist szczoby mała maty szestero 
ditej, toby biiła mała za toto szestero hadej. Bo jiszcze babka jeji, 
twoji matce1 zakleła ji: «Żebys ty porodyla hadejh> Ale twoja maty 
własna porodyla tehe badom, ino tehe samou, a ty hys hiiła por1o
dyła szestcro"2• 

Panna- strach" 
od Rymunowa 

Jednemu królowi umarła córka. Ale tak, że była czerwona cała 
po śmierci. I pochowali ją w kościele, bo to dawniej po kościołach 
chowano. Na drugi dzień mówią ludzie królowi, że óna, choć była 
pochowana, wylazła z grobu i tak po całym kościele rumotała, 
świce gryzła, lichtarze, ławki, chorągwie przewracała i taka była 
niespokojna. Tak samo było i na trzecią noc, i na czwartą. Król, 
żeby tym hałasom położyć koniec, posyłał odtąd na noc żołnierza 
na wartę do kościoła, żeby uważał, co ta panna robi i schwytał ją 
albo przeszkodził temu jej dokazywaniu. Ale żaden z tych żołnierzy 
nie wrócił, ho ona każdego z nich czy zjadała, czy gdzieś podziewała, 
dość, że znikał. Ale król chciał koniecznie dowiedzieć się,' co to tam 
tak straszyło, i tego stracha, jeźli można, złapać. 

l nakazał jednemu z żołnierzy (choć już żaden iść tam nie chciał), 
żeby, jako posłuszny poddany, szedł do kościoła na noc; że może mu 

l [Tu zwraca się do królewny.] 
1 [W rkp. następuje krótkie polskie streszczenie.] 
3 Obacz: W. Ks. Poznańskie 'cz. VI [DWOK T. 14) s. 72. 
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się to teraz uda dociec, a wojak się jakoś wymknie. Biedny żołnierz, 
wiedząc, co go czeka, wolał uciec, a wreszcie i samemo sobie życie 
odebrać, niż tam chodzić. Kiedy tak idzie i płacze, spotyka go siwy 
dziaduś i dowiedziawszy się o jego biedzie, mówi mu: "Nie płacz, mój 
synu, wróć się i idź tam na wartę, jak ci król kazał; ale pamiętaj, 
co ci powiem: abyś mondur swój powiesił koło drzwi i postawił gwer 
(broń) przy nich, a sam wlazł na chór i tam stał i czekał, a nic ci 
nie będzie, bo ona na chór nie pójdzie". Zołnierz też tak zrobił. 
Jak przyszła ll godzina, a ta wylatuje z tego grobu, z tej tntmny, 
cała jakby płomień, a ogień jej z ust bucha i wywraca wszystko, 
a jego mondur podarła i gwer połamała w drobne kawałki. On tam 
n a tym chórze mało nie zemglał że strachu, aż dopóki, kiedy pierw
sza wybiła godzina, ona pomknęła do tntmny i znikła. Rano żołnierz 
z kościoła wychodzi; wszyscy się dziwują, że żyje, prowadzą go do 
króla, a on królowi opo·wiada, co widział. Król ucieszył się, że się 
żołnierz od śmierci wywinął i nakazuje mu iść tam na drugą noc, 
by się koniecznie przekonać, co to dalej będzie; i pociesza go, że 
kiedy mu sie pierwszy raz nic nie stało, to i drugi raz się wywinie. 

Poszed żołnierz zasmucony i chce, jak pierwszą razą, uciec, ale 
go spotyka t en sam dziadek i do powrotu nakłania. Mówi mu: 
"Pamiętaj, abyś tak jak przeszłej nocy zostawił mondur i gwer 
przy drzwiach, a sam wlazł w koszuli na ambonę i czekał tam, 
a nic ci nie będzie". Usłuchał on żołnierz i zrobił znów tak, jak 
mu dziadek rozkazał. Kiedy ón tak stoji na ambonie, a tu koło 
11-tej wylatuje znów ta ognista panna, wywraca wszystko i hałasi 
po kościele, drze jego mondur i łamie gwer; włazi i na chór, ale na 
ambonę wejść już nie śmie. I znów, gdy około godziny pierwszej 
znikła, żołnierz wystraszony odetchnął i rano powiedział królowi, 
co się tam w kościele działo. Król, tern bardziej zaciekawiony, 
kazał mu i na trzecią noc iść tam na wartę. Nic nie pomogło. 

Biedny żołnierz znów płacze i narzeka; i gdy wyszedł na ulicę, 
spotyka go po raz tn.eci ten sam dziadek, każe wracać i iść na wartę, 
i powiada: "Nie bój się, ale słuchaj mnie i zrób tak samo jak wprz.ódy, 
a jak tylko ona wylizie z tntmny i zacznie po kościele latać, tak 
ty zaraz na jej miejsce wieź do jej trumny i tam się w koszuli połóż 
na wznak, jakoby umarły; i nie ruszaj się z niej aż do godziny trze
ciej, choćby nie wiem jak cię prosiła, błagała, zaklinała. Zołnier.z 
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też tak zrobił, jak mu dziadek kazał. Jak tylko o jedenastej wyle
ciała z trumny, tak on hyc do trumny i leży kieby trup. A ta, jak 
się nahaJasiła i nawywracała różnych rzeczy, tak przychodzi do 
trumny i woła, żeby z niej wyszedł; on ani rusz; ta go zaklina na 
miłość Boga, na wszystko, żeby ją puścił. Jak zobaczyła, że to 
wszystko nie pomaga, tak około drugiej poszła i klękła przy ołtarzu, 
i modli się. A cała wybielała; około trzeciej zaś zrobiła się jak róża. 
Jak tylko wybiła trzecia, on powstał z trumny i ukląkł przy niej. 

I tak klęczących i kwitnących obojga młodych znaleźli l~d;ie 
nazajutrz przy ołtarzu, a żywych i zdrowych połączył król zaraz 
i na zawsze małżeńskim węzłem1 • 

Czarnoksiężnik 
Solina 

Miał ojciec jednego syna, a był bardzo ubogi. I mówi syn do ojca: 
"Tato, ja pójdę w świat". Ojciec mu pozwolił. Zabrał się ten chłopiec 
i przychodzi do jednego lniasta przed kainienicę jednego pana, 
a ten go się pyta: "Gdzie idziesz, chłopcze?" - "Oto idę i służby 
szukam". - "Czy ulniesz ty czytać i pisać?" - "Ulniem". -
"Nie potrzebno lni takiego, żeby ulniał czytać i pisać". Ale ten 
chłopiec zrozulniał, o co temu panu chodzi, poszedł inną ulicą, 
podybał innego chłopca bidnego i óbdartego i mówi mu: "Ty, daj 
lni swoje ódzienie obdarte, a ja ci dam lepsze". I dobrze; ten chło
piec mu dał obdarte, a sam sie przebrał w jego suknie. I ten pr:z.e
brany idzie znów na tę drogę, i podybuje znów tego pana. A pan 
go się pyta, myśląc że to inny: "Gdzie idziesz, chłopcze?" - "Służby 
szukam, panie". - "A ulniesz ty czytać i pisać?" - "Nie, nie 
ulniem".- "To dobrze, będziesz lniał służbę u mnie; nie będziesz 
nic innego robił, tylko książki, te mniejsze, pucował z prochu i tu 
zostaniesz na cały r~k, ale dużych książek mi nie ruszaj". I przy
jął go na cały rok, sam pojechał w drogę, a chłopiec ciągle książki 
pucuje i uczy się na nich czytać. Za ten cały rok nauczył się też 
i dużo czarować. Ale ten pan mu zakazał, ażeby tę największą 

1 [Na dole karty znajduje się odsyłacz, odnoszący się zapewne do tego opowia· 
dania: "Obacz baśń: Dary cudowne", zob. s. 271 w tym tomie.] 
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książkę nie ruszał; a ón z niej najlepiej się czarować nauczył i już tak 
dobrze to umie jak jego pan. 

Po roku pan powraca z podróży i pyta go się: "Jak ci się tu 
żyło?" - "Dobrze". - "Ale ja widzę, żeś ty ruszał tę największą 
książkę". - "Nie, ja cały rok jej nie ruszał, ale na niej tyle prochu 
hyło, żem ją na końcu z wierzchu musiał wypucować". --.,.. "No, 
to twoje szczęście, żeś nie zaglądał, to masz już jeden rok u mnie, 
a teraz zostań się i na drugi rok".- "Dobrze, panie".- I jak 
poprzód, znów pan wyjechał na cały rok i znów zakazał hrać tej 
największej książki, żehy ani prochu z niej nie zmiótł. A ten się 
wciąż w domu uczy, jeszcze lepiej. Na drugi rok ten chłopiec już 
lepiej umie jak jego pan. 

Pan powraca i pyta się znowu, dlaczego ruszył mu tę książkę. 
"Jakem nie miał ruszać, kiedy prochu na niej naokoło i pajęczyny 
WS:llędzie bardzo dużo hyło". A pan uwierzył mu, że do środka nie 
zajrzał, i już nic mu nie mówił, ino te słowa: "Bądź u mnie jeszcze 
na trzeci rok". I pan jak poprzód pojechał, a jego zostawił. A ten 
się uczy na tej dużej książce i tak już umie dobrze, że się więcej nie 
obawia, ahy jego pan mógł mu szkodzić, a nawet w czemkolwiek 
podołać. 

Kończy się rok trzeci i pan przyjeżdża. I począł znów ganić go 
za to, że ruszał tę książkę. A ten się wymawia, że tyle na niej hyło 
prochu, że już jej zza prochu nie hyło widno i musiał ten proch 
zgarnąć. Za te trzy lata pan mu daje 300 dukatów zasługi i odprawia 
go. Ten pieniądze zabrał i poszedł do domu do swego ojca. Nim 
jednak przyszedł do domu, że hył młody, ws:~.ystkie prawie pieniądze 
po drodze przejadł i porozdawał, a do domu przyniósł tylko 10 
dukatów. Ale i te pieniądze nie na długo starczyły, ho ojciec hył 
hiedny. 

Po dwóch tygodniach, gdy już zbrakło pieniędzy, powiada on 
do ojca: "Tato, jutro pójdziemy na jarmark, ino se zładujcie postro
nek". A ojciec: "A na cóż mi postronka? Z czem ja pójdę na jarmark?" 
A syn: "Pogonicie wieprza; zaceńcie go 100 reńskich i dadzą wam, 
nie [!] godzcie się, ale nie dawajcie z nim postronka". Tak ojciec 
z.milczał, nie pytał już jakiego to wieprza (ho go nie hyło) i postronek 
zrychtował. A matce znowu mówi: "A wy, matko, żebyście upiekli 
chleba na jutro, ho pójdziema z ojcem na jarmarek". Matka, jak 
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mogła, tak i spiekła jakiś placek, ale nie zważała na to, że . syn, 
który spał na piecu, zsunął się, p<)Szedł do stajni i tam przemienił 
się w wieprza. A poprzód już kazał ojcu postronek przyładować. Rano 
ojciec bierze postronek i idzie do stajni po wieprza. Widzi, że wieprz 
stoji, i to taki, jakiego na świecie jeszc:~;e nie widział; hiene go na 
powróz i goni. A w tym razie dowiedział się i czarnoksiężnik o tem 
z książki, że ón się stał wieprzem, ho to już były c:~;ary. Przychodzi 
ojciec do miasta, a tam już kupcy z daleka stoją i pytają się, wiele 
chce za tego wieprza. A ten ojciec powiada: "Sto reńskich". A kupcy, 
jak jeden tak drugi i trzeci (ale nie było tam jeszcze między niemi 
czarnoksiężnika) wyjmują po sto reńskich i dają. A ten ojciec mówi: 
"Ja sprzedał temu pierwszemu i bez postronka". Ten kupiec mu 
zapłacił, wziął wieprza i oddał mu J'()Stronek. Kupiec zajął swego 
wieprza, a ojciec poszedł na miasto z pieniędzmi1 i postronkiem. 
Przyszedł do jednej przekupki kupić sobie flaków albo czegoś do 
tego placka. A j ego syn już koło niego stoji (ho się z wieprza już 
zrobił człowiekiem) i mówi do niego: "Tato, co robicie?" - "Ot, 
kupuję se flaków do chleba". - "Co byście tam jedli flaki! Chodź
my do traktierni, każemy se dać obiad jak się należy". I poszli; syn 
kazał dać dwie porcyc i jedzą, i piją wino. Po obiedzie, za który 
yn zapłacił, poszli na miasto, podyhali furę z tej swojej wsi, naku

pili różności, co im potrzeba było, i powrócili do domu. I żyli sobie 
cały tydzień do drugiego jarmarku. 

Przed drugim jarmarkiem znowu syn mówi do ojca: "Tato, pój
dziemy zno"W<I na jarmark". A ojciec, jako bidny, mówi: "A z czymże 
by ja poszed na jarmark?" A syn na to: "Ino se zróbcie dobrą 
uździenicę, a zajmiecie sc konia na jarmark i żądajcie za niego 
tysiąc reńskich; ino go nic sprzcd~waj ie z uździenicą, holiyścic 
mnie na wieki zugł2.dzili". A matce mó,\i, al1y na jutro upiekła 
placek. Na drugi dzień raniutko syn się zerwał z pieca, poszedł do 
stajni i przemienił się w konia. Ojciec wstaje, bierze uździenicę i· idzie 
do stajni, a tam już 'koń stoji gotowy. Ojciec bierze go na uźd,.ienicę 
i prowadzi, a matka wychodzi do nich z plackiem. I p<)gnał ojciec 
konia na jarmark, i wsiadł na niego blisko miasta. A czarnoksięż
nik już stoji przy drodz i' pyta "ię ojca: " Gospodarzu, a toś sobie 

L 

1 [Poprawione z pierwotnego zapisu: "pieniędzmy".] 



173 

pięknego konia wyhodował, wiele chcecie za niego?" I zaczął go 
plaskać po grzywie. "Tysiąc reńskich, panie". I ten czarnoksiężnik 
wyjmuje pieniądze i płaci. I bierze konia, ale ojciec nie chce mu 
oddać uździenicy (ho mu syn zakazał). A czarnoksiężnik: "Dlaczegoż 
mi nie chcesz dać uździenicy, jakże ja poprowadzę konia?" - "A ja 
uździenicy nie dam, ho bez niej sprzedałem konia". - "A · wiele 
chcesz za uździenicę?" A ten ojciec: "Choćbyś mi pan dał za nią 
tyle jak za konia, to i tak nie dam". - "No, to masz drugie tyle". 
I płaci mu. Ten ojciec się złakomił na tyle pieniędzy i oddał mu tę 
uździenicę. Jak tylko oddał, tak zaraz ten czarnoksiężnik siadł na 
tego konia i założywszy na niego uździenicę, uniósł się w powietrze, 
w oczach tego ojca. I zniknęli z jego ócz w oka mgnieniu. 

I przylatują obywda (ci czarownicy) w dalekim, inszym kraju 
przed jednego kowala. Czarnoksiężnik mówi do kowala: "Rób mi 
czterofuntowe podkowy pod tego konia, i żeby je przybić czerwono, 
i zrobić taki rożen, co by mógł pr2.ejść, także na czerwono, skroś 
konia, od pyska aż do zadu. A konia tak uwiązał u plota, tak go 
podniósł, że przednie nogi jego nie dotykały ziemi, a tylko zadnie 
były na ziemi.-

I c2:em prędzej kazał kuć te podkowy. Kowale też robią co duchu. 
Czarnoksiężnik zagadał się 2: kowalami w kuźni. A tymczasem dziwka 
zbierała trawę w ogrodzie po tamtej stronie płotu i mówi ona sama 
do siebie: "Ej, koniu, koniu, jakiś ty ślic2<ny, szkoda, że za godzinę 
żyć już nie będ2:iesz!" A koń pr2:emawia do niej: "Ej, dziewczynko, 
kiedy mnie żałujesz, to żebyś mi rozpięła ten rzemycz~k pod gardłem, 
a ja bym ci to jak najlepiej wynadgrodził". Dziwka pr2:elazła przez 
płot, ten rzemień mu rozpięła i co prędzej przez płot ucieka. A koń 
jeno się wstr2:ąsł i wszystko, co miał na sobie, 2: niego opadło, a sam 
w mysz się pnemienił. Czarnoksiężnik z kuźni dostrzegł to wstrząś
nienie i widząc, że koń 2<Dikł, zawołał: "Konia mi ukradli!" Ale 
gdy zobaczył, że z tego konia zrobiła się mysz (a już on wiedział, 
że to ten sam jego jest uczeń), tak się sam przemienił w kota. I goni 
tę mysz. Ale ta wsunęła się do dziury, uprzedziła go. Z dziury wy-
unąwszy się inną drogą, przemieniła się ta mysz w ptacha - i 

poleciał ptach w powietrze. Wtedy i kot także w większego jeszcze 
przemienił się ptacha, jastrzębia, i poJeciał za tamtym. ~niąc się 
tak, 2:aJecieli w insze, dalekie kraje. Ale ten młody zaws~e lekszym 
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się stał ptakiem, ho był lepiej uczony, umiał lepiej latać, więc go 
tamten stary, cięższy, nie mógł nigdy dogonić. Przylecieli oni 
przed jeden zamek królewski i tam się jeszcze gonią. A tam przy 
zamku była taka wieża; w niej kazał król osadzić swoją córkę, ho 
była taka rozkoszna, żeby nie mogła mieć styczności z mężczyznami. 
Ale ta królowa córka uwidziała, jak drapieżny ptach wielgi góni 
małego. I nad nim się ulitowawszy, otworzyła kwaterę (szybę) 

w oknie, aby ten mały ptach wleciał do niej. I wleciał, ho się prze
mienił w kanarka. Ona okno prędko zamknęła, aby ten drapieżny 
ptach tam nie wleciał za nim. Ten tedy jastrząb musiał się bez ni
czego wrócić nazad. A królowa córka posłała służącą do miasta, aby 
dla tego kanarka kupiła klatkę. Służąca przynosi ją i kanarek dostał 
się do klatki, którą powiesili na ścianie. Na drugi dzień królówna 
mówi, że kanarkowi trzeba dać jeść i pić, trza go pokarmić. Więc go 
:iywili i pojili. Jednego razu królowna się ubierała i popatrzyła się 
do lustra. A kanarek w klatce mówi: "Niczego1, niczego jesteś! 
Tyś ładna!" Królówna się obziera, a nie widząc nikogo w pokoju, 
dziwi się, że ktoś niewidomy gada. I patrzy się w lustro na drugą 
ratę. A kanarek znowu: "Niczego, niczego". Królewna się zdziwiła 
i pyta się: "Ktożeś tu taki jest, co mi się odzywasz, co mi odpo
wiadasz, i gdzie jesteś?" A kanarek: "Ja jestem tu w klatce".
"Cóż ty za jeden?" - "Ja jestem człowiek tak jak i ty i już tu parę 
czasów cierpię; ale ty mi dawaj lepsze jedzenie (jakby człowiekowi) 
i ·wypuszczaj z klatki, a zobaczysz mnie". I ta też go wypuściła. 
A wtedy przemienił on się w ładnego chłopca, tak że się królównie 
od razu podobał. I mówi on: "Ja tu pozostanę, jeżeli chcesz, ale 
ty miej lepsze o mnie staranie; i ile razy mnie wypuścisz z klatki, 
tyle razy będę człowiekiem, a gdy będziesz chciała mnie mieć pta
kiem, to mi każ wejść do klatki i klatkę zamknij". Od tego czasu 
posłała królewna do kucharza służącą, żeby jej przysyłał dwie porcye 
jedzenia, ho teraz jest zdrowa i więcej jeść potrzebuje. I przysyłali 
jej te dwie porcye.; óna trochę swojej zjadła, a resztę zostawiała 
na wieczór i wypuściła go z klatki, aby ją zjadł jako człowiek, któ
rym był aż do rana, gdy go znów do klatki zamknęła. I tak się to 
robiło, aż wreszcie królówna została przy nadzieji i porodziła chłopca. 

1 niczego - nic ci nie brakuje, nic w tobie nie ma brzydkiego 
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A rodzice pytają się: "Skąd by to mogło być? Pr20ecież tam nikt 
u niej nie bywał". I zaczęli ją badać, od kogo. Ona powiada, że 
chyba od kanarka, bo ma tylko kanarka. Ale służąca mówi, że jest 
nim tylko bez dzień, a na noc staje się człowiekiem. 

Jak się król o tem dowiedział, tak kazał mu zaraz wyjść z klat ki, 
zrobić się człowiekiem, i choć go ożenił z tą swoją córką, to jednak 
odsunął go z nią do inszego zamku i tu mu kazał za karę paść 300 
owiec. No i ten pasie. Zajął on pierwszego dnia swoje owce na pole, 
a tu już kole niego stoji jego dawny pan (czarnoksiężnik) i mówi 
do niego: "No, jak się masz, chłopcze? Jesteś tu, teraz bierzmy się 
do pojedynku". Jak się zaczęli bić i przemieniać, ten w t ego, ten 
w tego zwierza, jak się zaczęli łowić, aż nareszcie stary się zrobił 
zającem, a młody charteru i ten chart już tego zająca zmógł i zagryz. 
Poczem ten młody (jako chart jeszcze) zagrzebał tego zająca w zie
mię. Wtedy przemienił się on w człowieka i przygnał owce do domu. 
Na drugi dzień znowu zajął owce w pole. A ten stary znowu tam 
jest (bo z ziemi się wydobył) i mu mówi: "Jak się masz, chłop0ze ? 
Teraz się na nowo popróbujmy". I poczęli się jak wczoraj przemie
niać w zwierzęta i łapać, aż wreszcie chart zadusił zająca i go zagrze
bał. Ten się młody wtedy przemienił w człowieka i zajął owce do 
domu. Na trzeci dzień ta sama historyj a; wygania on znowu swe owce 
W pole. Ale teraz stoji już stary z pałaszem i skrzypcami; w prawej 
ręce trzyma pałasz, a w lewej skrzypce. I mówi: "Chłopcze, jak się 
masz? Już się teraz bić i gonić nie będziemy; ja ci przyniósłero 
skrzypce na podarunek, abyś lepij grał jak ja, abyś pamiętał, żeś 
miał swego pana i mistrza; a teraz masz tu i pałasz, abyś rui nim -
gdym już niepotrzebny - głowę uciął". Chłopiec odebrał skrzypce 
i pałasz i skoro tamten kazał, zrąbał mu głowę. Jak mu uciął głowę, 
a z kadłuba wyleciał siwy gołąb i mówiąc mu: "Chłopcze, dziękuję 
ci za wybawienie!"- uniósł się w powietrze. 

Chłopiec nastrojił sobie skrzypce i zaczął grać. A to byli takie 
skrzypce, że choćby kto nie umiał, to jak smyczek położył na nich, 
zaw~tze ładnie zagrał; a jak zagrał, to choćby kto i umarł, toby 
musiał wstać i tańcować i to póty, póki by nie przestał. Toteż 
i jemu te skrzypce grali, a jak zagrał, to owce po parze się brali 
i tak tańcowali z sobą, że by byli pozdychali, gdyby nie był przestał 
grać. Jak przestał, tak owce zajął i pognał do domu. 
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A na czwarty dzień, jak miał gnać owce, tak mu ten król nakazuje, 
żeby za granicę owiec nie puszczał, ale pasł tu, z tej strony, gdzie 
nie było trawy, ino kiepskie pastv.':isko. Bo tam za granicą była 
bars duża trawa, jako łąka już do koszenia, bo to były zaklęte 
kraje i tam owce śli hurmem. Ale on, jak tylko z owcami wyszed, 
tak poszed prosto właśnie tam w t e zaka2;ane kraje i pasie je. Wten
czas wychodzi z lasu taki rycerz wielgi, wysoki na 3 łokcie, idzie 
do niego i grozi mu: ,;A toś mi tu owce twe zajął na moje łąki!" 
A ten mówi: "Poc:z;kaj, panie, ja ci zagram trochę, a ty sobie pohulaj!" 
I zac:z;oł grać na skrzypcach, a ten rycerz jeszcze z daleka podska
kuje. I grał tak długo, aż przeciwnik zziajany i zmęczony upadł 
b ezsilny na ziemie i usnął. Wtedy pastuch pr:z;ystąpił do niego i uciął 
mu głowę własnym jego pałaszem na 3 łokcie długim. Potem poszed 
zwycięzca dalej do lasu i widział tych rycerey pałace. Wszedł do 
pałacu, do środka; a tam była szafa, w niej 12 zasuwek (szuflad), 
a na :z;asuwkach były napisy, że każdy, kto by chciał, żeby z tych 
lasów stały się kraje i ludy, to niech te zasuwy po jednej powysuwa. 
On też wzioł i powysuwał. Jak powysuwał, a tu się porobiły z lasów 
miasta, a w tych miastach ulice, zegary biją, dzwonią, banda gra, 
żołnierzy wołają do gwery, powozy jadą, pełno ruchu. Tak zaraz 
lecą do niego te ludzie, t am do pokoju, gdzie ón był, i pytają go się: 
"Najjaśniejszy królu, co potrzebujesz?" A ón powieda: "Nic nie 
potrzebuję". I wziął te 12 zasuwek, pozasuwał nazad i :z;nów z onego 
kraju i miast porobili się lasy. A ón poszed do swoich owiec i zajął 
je do domu. 

Znów na drugi dzień goni ón owce prosto w te kraje, gdzie pasł 
wc:z;oraj, choć mu król zaka:z;ał. Jak tak pasie za granicą, za drugą, 
tak znowu wychodzi drugi taki rycerz, ale większy, na 6 łokci wyso
ki, i grozi mu z daleka. A ten bierze skrzypce: "Poczkaj, ja cię trochę 
zabawię, potańcujesz!" I zagrał. A rycerz jak zacznie skakać, tak 
·wreszcie i ón się przewrócił jak tamten pierwszy. Pastuch głowę 
mu uciął własnym · jego pałaszem długim na 6 łokci, który mu od 
boku odpiął, owce zajął dalej, wszedł w las i znowu uwidział pałac. 
A~ tym pałacu była tak jak i w pierwseym szafa z 12 zasuwami, 
i kiedy je poroztwierał, to się i teraz cały las w ludne i gwarne 
zamienił miasta - dopóki zasuwy nie zamknął, po czem wszystko 
do dawnego wróciło stanu. A on owce swoje przygnał do domu. 
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Na trzeci dzień goru on znów swoje owce aż za trzecią granicę, 
gdzie jeszcze lepsza była trawa. A tu znów wychodzi rycerz 9 łokci 
wysoki i krzyczy: "A tuś mi! Czy to nie wiesz, że tu nie wolno paść". 
A pastuch bierze skrzypce: "Poczkaj pan i słuchaj, a tańcuj, jak 
ja ci zagram!" I zaczął grać, a rycerz tańcuje, aż w końcu się prze
wrócił. Pasterz ucina mu głowę jego pałaszem, tak jak i ón saltl wiel
gim. Potem id:rie dalej w las do tych pałaców i znów otwiera 12 
zasuwek w szafie, a lasy przemieniają się w ludne i głośne miasta 
i ludzie go zapytują, czego mu potrzeba. Ale on zasuwki pozasuwał 
i znów z miast porobiły się lasy, a on wrócił i owce swoje przygnał 
do domu. 

Inszy królowie wydali temu królowi wojnę za to, że córkę wydał 
za takiego pastucha. Tak tedy król, teść jego, musi się ładować 

do wojny. A ta córka, żona pastucha, często tam do swego ojca 
jeździła. Tym razem zaczął się ojciec na nią skarżyć, że tak źle 
się wydała i ón teraz musi stawać do wojny i bić się z drugieroi 
królami. Mówi do niej: "Pamiętaj powiedzieć swojemu mężowi, 
żeby się i ón nie lenił i poszedł z nami do tej wojny, żeby mi choć 
wody podał". Ona mu to powiedziała, mężowi. Na naznaczony 
dzień zabiera się jej ojciec z swojem wojskiem w drogę. A za nim 
jedzie z nakazu i ten jej mąż, pastuch; ale jedzie tak, że się wszytki 
ludzie z niego śmieją; bo ze stajni wyprowadził sobie ślepą klacz, 
a dosiadłszy, obrócił się tyłem do jej głowy, wziął se ogon w jedną 
rękę i bije ją w tylec, a klacz sobie leci, gdzie chce, aż poleciała na 
pas wisko, gdzie poprzód pasła. I zlazł z niej, i mówi: "Niech się tu 
pasie, kiedy chce". A sam poszed do tego pałacu, gdzie pierwsze
go rycerza zabił, powysuwał te zasuwki i widzi już miasto i kraj, 
i już go się pytają: "Najjaśnijszy królu, co potrzebujesz?" A wtedy 
mówi on: "Potrzebuję, aby wszystko wojsko stąd wyruszyło 
za mną, a mnie dajcie konia i królewskie odzienie, bo zaraz rusza
my do boju". Tak się stało, wojsko stanęło, on przypasał swój 
pałasz i już jadą. I przyjechali do króla, teścia. Ale pastuch (nie 
poznany) kazał swemu teściowi ustąpić w tył, a sam poszedł naprzod 
i uderzył na nieprzyjaciela, tak że wszystko przed nim uciekło, a on 
mógł zająć tyle nieprzyjacielskiego kraju, ile by chciał. Jak ich po
bił, tak wraca nazad, a teść go prosi (jako obcego): "Proszę książęcia 
na obiad". A ten mu odpowiada, że przyjdzie, ale musi wprzody 

12 - Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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odprowadzić swoje wojsko na miejsce. Teść wrócił do domu, a on 
z wojskiem do ich kraju; tam konia i rzeczy oddał, zasuwki w szafy 
pozasuwał i znowu zrobiło się nic, tylko lasy. A do teścia na obiad 
nie pojechał, ino uciekł, znowu się stał pastuchem i do swojej 
żony znowu na tej śmiesznej powrócił kłaczy. 

Po niejakim czasie znowu się ci drudzy królowie pobuntowali 
i jeszcze gorszą jak wprzódy wydali temu króbwi wojnę. Wybierają 
się więc na nią tak jak i pierwej; teść jedzie na przodzie, a on, zięć, 
znowu wśród śmiechu na tej samej szkapie przodem do ogona, 
któren trzyma i bije, i gna na to pastwisko. I zostawia ją tu, a sam 
idzie do drugiego pałacu, tego sześciołokciowego rycerza (a takie 
wszytkie wojsko było jak i ón sam), i odsuwa te 12 zasuwek, ubiera 
się w piękne odzienie, zabiera to wojsko, co nadeszło, i jedzie na 
pomoc teściov.i; mija teścia (który go nie poznał), bije to wojsko 
nieprzyjacielskie i pędzi go daleko przed sobą. Jak ich pobił, tak 
wraca, a teść znów go, jako nieznanego księcia, zaprasza na obiad. 
Ale on wymawia się jak pierwszym razem, wojsko swe odprowadza 
do ich kraju, konia i odzież oddaje, zasuwki odemknięte zasuwa 
i znowu robi się nic, tylko lasy. Wtedy na swojej śmiesznej szkapie 
wraca do żony. 

Ale królowie ci obcy po raz trzeci się buntują i znowu na większą 
jeszcze wojnę przeciwko nim trzeba było wyruszyć. I zn!>wu tak 
jak wprzódy, zięć jego nie poznany, wybrawszy się na tej chudej 
szkapie, sprowadził z trzeciego zaklętego kraju wojsko tego dzie
więciołokciowego rycerza, nieprzyjaciół zwyciężył, wojko odpro
wadził, zasuwy pozasuwał i kraj w nicości zostawił, a sam na szkapie 
wrócił do żony. Ale przy tej trzeciej wojnie, jak nacierał tęgo na 
nieprzyjaciela, jeden ułan z nieprzyjacielskiego wojska tak mocno 
go uderzył pałaszem, że mu łydkę przeciął i krew z niej ciec zaczęła, 
a jego teść rozdarł na połowę swoją chustkę i połowiną chustki 
zawinął mu nogę, myśląc, że to temu obcemu rycerzowi robi on tę 
przysługę. Jak tedy- pastuch powrócił z tej wojny, dała mu żona 
obiad i położył się spać, a nogę ma zawiniętą. Ale nogawica od spodni 
posuwa mu się w górę i żona widzi tę chustkę, a na niej znaczone 
imie jej ojca. Jak uwidziała, że chustką ojca ma jej mąż zawiniętą 
nogę, tak zaraz poleciała do ojca oznajmić to, ho sie ucieszyła, że 
przecie i jej mąż był i walczył na tej wojnie, skoro ma ranioną 
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nogę. Ale OJCiec temu nie uwierzył i mówi, że to nieprawda, bo 
przecież by on go tam był spostrzegł! Ale córka twierdzi, że to 
prawdą być musi, bo tam tatki imnie jest napisane na tej chustce. 
I dopiero król sobie przypomniał, że jednemu rycerzowi ranionemu 
zawinął swoją Ćhustką nogę. I aby się o tem przekonać, idzie tam 
z córką do niego, gdy spał. I kazawszy córce rozwiązać letko 'tamtą 

połowę na ranionej nodze, składa do kupy swoją połowę, widzi, 
że się jedno do drugiego zdaje (nadaje). I przekonawszy się ojciec, 
że to nie był obcy rycerz w tych trzech wojnach, tylko jego zięć, 
budzi go i przeprasza, żegotakletko ważył. A on wartował (wart był) 
nie. takiej godności, żeby owce pas, ale żeby do lepszych przyszed 
dostojeństw. I mówi: "Zięciu mój kochany, przebacz mi to". I zdniął 
ze swojej głowy korunę, i kładzie ją zięciowi na głowę, żeby razem 
z jego córką rządził calem państwem. Ale ten nie chce jej przyjąć, 
mowiąc: "Ja mam swoje państwo, bo mam tam trzy królestwa, 
a tatko niech sobie trzyma swoje". I zabrał się ze swoją żoną do tego 
lasu dużego i do tych pałaców, i w szafie wszystkie 12 zasuwek 
poodsuwał; a wtedy zrobił się kraj szeroki, jeden i drugi, i trzeci, 
i pełno w nim· miast i ludzi, którzy mu oddają czołobitność pYta
jąc się: "Najjaśniejszy panie, czego ci potrzeba?" I na każde jego 
skinienie gotowi bić się za niego, bo widzieli, że nad niemi mądrze 
panował, bo był naucznyl. 

Zwierciadło gadatliwe 
Solina 

Jiden kryl mai żenu i mał z neju diw ku (córkę) Kasię. Ale ta 
żenla mu wmerła. A win sic ożenył z druhou wdowou, a ta już mała 
diwku z perszym gazdou, Marysiu. Tak teper sic zrohyło dwie diwky; 
kryl ma swoju, a królowa swoju. I tak sie obi hodujut. Ale tot'a 
krilowa hula ładnijsza; i zaczely do neji kawalery jizdyty. Tot'a 
m'aczecha zaczcła zazdroscity, że do neji chodiat kawalery, a do 
ji diwki nie. Ta m'acecha mowyt swomu krolowi, żeby swoju diwku 
królewsku, Kasiu, dał na folwarek, aby tam dohl'adała omasty. 
A toj folwarek był w lisi, że było daleko, żeby tam kawalery ne 

1 [W rkp. następuje streszczenie.] 
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chodyly, tilko do ji diwki Marysi, toj maceszyny, żeby chodyly. 
Król .na to prystał i swoju Kasiu dał na folwarek. 

Tak tot kawaler prychodyt do kroleskiego pałacu, a toj Kasi 
już ny ma. A ta m'aczecha namówyła wszytku czelad', ~eby ne powiły 
nykomu, hde sie Kasia diła. Toj kawaler bars sie żuryt za tou 
Kasiou, a na Marysiu any sie ne dywyt. Ale najszoł ji w tom folwar
ku i zaczai dalej do neji chodyty. Maczecha sie toh' diznała. I jak sie 
ta m 1aczecha uberała i dywyła sie do lustra, i powidat tam do 
lustra: "Slicznam, pieknam" - a w lustri jej tak widpowidat: 
"Ty hłupa swynió, twoja paserbycia sto razy ładnijsza". Pohniwa
ło to m'aczechu, że jej tak w lustri widpowidat, i myslyt sobi: 
"Szoby z tou Kasiou zrobyty". Zaklykała una tóty diwky, kótry 
byly z Kasiou pry korowach, aby totu Kasiu wywaby l y w lis i żeby 
ji tam lyszyly, żeby ju zahubyly. 

Tak tóty diwki, jak już distaly wid krołowy rozkaz - pryjszla 
nediła- i klyczut totu Kasiu w lis na malyny. I tak daleko zajs:rly, 
że ji tam lyszyly, a samy wernuly domił. Tóta Kasia chodyt po 
lisi, szo raz to dalij w lis zajszła, i tam Kasia musyt nóczuwaty 
pid jidnym dubom. Rano wstaje i znou ne znaje, hde it 1y. Id'e, 
id1e i prychodyt do jidnoho dwora (des siew tym lisie tam dwir wział). 
Ale w tym dwori n'ykoho ny ma. Kasia zrobyła se postil i położyła 
sie spaty; już sie zdała na Boha, szosie z nieu stane, to stane. Aż tu 
nadchodiat 24 zbóji(w). A una tak twardo usneła, że nycz ne czuła, 
bo w lisi płakała ciłu nicz pid dubom. Te zbóji jak wydiły, że majut 
ślicznu pannu, zaczely sie rozberaty z toho zbójskobo odzinia 
i popreberaly sie jako panowe. Zastelyly stil, nakłaJy naczynia 
i zaczaly jisty obid, i zaczaly m 1owyty hołosno, żeby una wc~uła 
i wstała, tóta panna. Wtem Kasia sie probudżat i wydyt tilko 
paniłl, i wstrlaszyła sie. A uny jej mowlat: "Ne bij sie, diwczyno, 
nyc ty sie ne stane, chodź z namy jisty, bo nam tu tebe Pa.n Bih 
dał; budesz nam jisty waryty. I Kasia wstała, i piszładonych jisty. 
Zjily ob'id, a po obidi wszytki dwajcić sztyry prysiahly jej, że jij 
nyc· złoho ne zrobiat, ino że ji budut szanowaty i tak z niu budut 
żyty jak 7. materou. I tak sie tiszat neu, tak im dobre id 1e, jisty 
im waryt. 

1 [W rkp. Kolberga: "pa"lił(w)".] 
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A toj kawaler znou sie zafrasował za neii, ho już i na folwarku ji 
ny ma. Pytat sie diwok, de sie diła; żadna mu ne powiła. A do 
Marysi any raz nychto ne chodyt. 

Jak sie zacziiło dobre powodyty toji Kasi w tych zhójiw, tak ta 
maczecha znou do lustra zazyrat i mowyt: "Ślicznam, piekna". A w lu
stri i znou widpowidat tak jak wpered: "Idy, hłupa swynio, 'twoja 
paserbycia sto razy ładnijsza". Rozhniwała sie mlaczecha na to 
i zaklykała jidnu kohitu, kótra znała czarówaty. I pytat sie ji, 
żeby ji powiła, hde sie ji paserbycia dziła. Bo jak Kasia w hidi była, 
tak w lustri nyc sie ne widpowiło. A jak sie dobre ji zrohyło, tak 
zaraz ji widpowiło. Ta kobita ji powidat: "Ho ho ho! Una lipsza 
pani jak królowa". - "Teper szohy ji zrohyty?" Kobita ji mowyt: 
"Treba ji taku wstążku zaklasty1". - "Dóbre, ale chto ji tam po
nese". Kobita powidat: "To już ja sama". I ponesła; zrobyła sie 
holubom i pryłetiała aż na rynok (podwórze, dziedziniec) do toho 
pałacu zhójskoho. Tut zroh yła sie nazad kohitou i prychodyt do 
Kasi. Kasia sie wtiszyła, że wodiała (widziała) kohitu z tobo mista, 
widky unia, i zaczeła ju hostyty. Pohostyła ji i chocze ji dawaty 
hroszy, odinia; ale tota ne chocze. Powidat: "Ja panni prynesła 
podarunek, wstążku". Ale Kasia n e chotiła wziaty, ho to była 
doroh1a stążka, i mowyt do kobity: "Lipsze se sprodajte, ja maju 
dosyć". Kobita powidat: "Kó-m już prynesła, nej już panuncia 
wozmut, już ne wozmu ji nazad domił". Tak wzieła ta kobita 
i podwiezała Kasi ponczochu2 tou wstoużkou. A Kasia jak siediła 
na postely, tak sie perewernuła jak neżywa. A kobita sie zabrała 
i połetiła w swoju storonu. 

Zbóji prychodiat i ne zastały obida; aż jiden rozpalył wohnia 
i ohid sie dohotował; i wydżut, że ta Kasia łeżyt, ne wstaj 'e. Jidiat 
ohid i mowiat: "Niej spyt Kasia, może sie bars nakrutyła". I ob 'id 
zjily, a una ne wstaje. Ruszajut ji, a una jak neżywa, uznały ji za 
umarłou; treha ji pochówaty, koj wmerła. Ale treba ji rozebraty, 
umyty i uhraty, a dopiro chówaty. Nahrily iiody, n tlały do wanny, 
rozberajut ji, majut ji myty. Zzuły czcr ewyk, jiden i druhy, zniely 
pinczochy, a una tóhdy wstajle, No, utiszyly sie, ałe wziely wsio 

1 
zaklasty - zakląć (tu najpewniej: "założyć"] 

2 
[W rkp.: "ponczochu' ".] 
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to odinia z neji i werhly do peca; a razem z tom i totu wstążku za
czarówanu. 

Jak una buła zawmerła, a w lustri nyć ne widpowyło macesi. 
A jak una wstała (Kasia), a ta maczecha sie pytat: "Slicznam, 
piekna"- to ji lustro widpowiło: "Hłupa swynio, twoja paserbycia 
sto razy ładnijsza". Tamaczecha klycze znou tu kobitu, aby i kończe 
szoś zrobyła, aby una już ne żyła. Wzialy zołotu szpylku i znou 
zaczarowały tu szpylku. I znou ta kobita ponesła i prełetiała do 
Kasi. Kasia sie wtiszyła, że wydiała swoho czołowika (swojaczkę) 
i zaczeła znowu ji hostyty. Po hostyniu dobywat una szpylku i mo
wyt do Kasi: "Na' wam, panunciu, szpylku, szo wam prynesła na 
podarunek". Kasia ne chtiła totu szpylku pryjety, bo była bars 
doroh1a: "Lipsze sohi prodajte, budete mały pare grajcarów". A ta 
znou powidat: "Ko już raz prynesła, to ne widnese, nech już pa
nuncia pryjmut". I wzieła tu szpylku, i zapieła na hołouu medży 
wołosia, i rukou zaterła, aby ne było znaty. I Kasia znou zamerła; 
hde sediła, tam sie perewernuła. 

Zbóje prychodiat tak jak peredczy, a obidu ny ma. I wodiat 
(widzą) Kasiu, że spyt. Dały jej spokój, obid dowaryły i zjily, 
a Kasia ne wstaje. Myslat, że tak jak persze było; zaczely ji wozu
waty i rozberaty odinia, ale Kasia ne wstaje. Tak mowiat: ,Już 

Kasia ne wstane, treba ji pochowa ty". Były tam medzy nema 
różni remesnyki i złotnyky i inszy; zaczely truny dla neji robyty. 
Nasamyjpered zrobyly złotu, a potomu śrybnu; i włożyły złotu 

w śrybnu trunu, i dopiro Kasiu zebrały, i położyły do truny. I piszly 
do lisa, i najszły taku jalyciu (jodłę), szo mała sztyry widnohy 
na jidnom pniaku. I tam ju z trumnou wynesly, i powisyly na po
witriu medzy toma widnohamy na zolotych łańckach, a nad trunu 
powisily wiko het wysoko; a truna była ótwarta. A zbóje - każdyj 

sobi wzioł niż (nóż) w ruku; i najstarszy powidat: "Teper, koj nasza 
panna wmerła, to i my budemy wmeraty zaraz". I na jidno sło
wo (hasło) każden sobi w serce wbył niż. I wpadły. 

A tot kawaler bars sie żuryt za neu i założył welykie polowania 
w tyin lisi. Jak pustyly psy - a psy za tym tropom pryłetiły na 
toto misce, hde te zbóji były pozabywani. I zaczely harkotity. 
A mysliucy łetiat za psami i hadajut, że psy napadły jakoho źwi
ria. Tak wydiat, że ny ma nyć, jeno te tnipy ze zbójiw i ta truna, 
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szo wysyt na powitri. Toj kawaler zaraz lize do hory wydity, szo 
tam w tronie je. I piznał, że to jeho Kasia. I zatruhył na myśliwciii, 
żeby sie wszytki zeszły, że już po polowaniu. A win każe spuszczaty 
tu trunu na zemliu i here ji na hreczku, i prywiz dom 'ił. I skował 
(schował) w swojim pokoju pid pościel. I tam ji trymat dółhyj czas. 
A ny mał nykoho, tilko matier. Tota maty sie zaczudowała, szo 
sie takie stało. Nykoly swij pokij ne zamykał, aż wid toho czasu, 
jak se tu swoju Kasiu prywiz. Jidnoho razu piszoł win na pole, 
a maty zaklykała kowala i kazała widomknuty dwery, żeby wydiała, 
szo tam je skowano. I hladat, hladat, aż znachodyt pid postelou 
trunu, a w truni wmerłu pannu. I wzieła, lyszyla to i zamkneła 
nazad pokij. Syn prychodyt z pola, a tota maty do nioho mowyt: 
"Synu, szo ty zamyślył, cy ty sie hudesz z trupem żenił, cy szczo; 
trupa treha pochowa ty". I tak syn matery usłuchał, i myslyt spra
wyty pohrih. Kazał zrohyty katafelok ślicznyj i świtła prynesty 
duże, aby sie swityło ciłu nicz. Na druhyj deń maje sie ch6waty. 
Zaklykaly hahu, aby ciłu nicz siediła koło tiła, aby sie wid świczy 
szo ne zapalyło, jak sie kotra swicza perwerne. Tota baba siediła 
tam, de Kasia leżała, a toty pany w druhym pokoju w karty hrajut 
i pijut. Ale ta babasie prydywlat toji Kasi, zhlyżyła sie do h1ołowy 
i wydiła złotu szpylku, jak ji sie w wolosiu błyszczała (wid toho 
switła). I myszlyt: "Czkoda hy było toji czpylki, żeby piszła do 
zemly, treha wyniaty, hudu mała pare grajcarów za to. I tak :r.rohyła. 
Dosiahła :rukou i wyniała szpylku. Ale Kasie[!] sie zaraz poruszyła 
i wstaj 1e, i kryczy: "Jezus, Marya, szo sie ze mnou stało!" Bo wy
diała świtło koło sebe. A ta baba gwah kryknuła i w nohy. A panowie 
sie złetiely i pozaduwaly (zdmuchnęli) świtło, ho wydiely, że żywa 
(a una była już jak żywa, rumienaw truni, tylkożesie ne ruszyła). 
Pryhih i docht6r i zaraz ji dał lekarstwo (na wzmocnienie- tilki 
czas ne jiła!). I zrohyła sie zd1orowa Kasia. 

Misto (zamiast) pohrebu na druhyj deń nastało wesi!la. Bo toj 
kawaler piszoł zaraz do ślubu z tu Kasiu. Jak wernuly wid ślubu, 
a już tam i ta m'aczecha, i ot1ec ji, i ta Marysia prijichaly na we
sił'a, i już pozasiclały do obidu. A Kasiasie obzywat do hości swojich: 
"Szo hy takomu rohyty, chto ne daje dr'uhomu na świti żyty i na 
jehlo żyti'a nastupuje ?" A m 1aczecha powidat: "Nyć hy takomu 
ne zrohyty, ino wziety sztery ogiery, prywiezaty ho rukou do jid-
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noho, druhou do druhoho, nohou jidnou do tretoho i druhou do 
czetwertoho i rozerwaty ho". A Kasia mowyt: "A toś sie sama 
ósudyła smert, boś my ne dała żyty pry wijcy (ojcu), widesłałaś 
mne na felwarok i widtam-eś m.ne namowyła diwky, aby mne wy
wely w lis i żeby mne tam lyszyly. Byłam w lisi u zhojiw; i tam-eś 
mni ne dała byty, jeszczes mne óhczarowała". Teper wziely i roz
tiahly ji szterema kińm.y, i tótu hahu, szo do neji chodyła. A una 
sohi żyła z gazdou, poki ne wmerła naprawdu1 • 

Pasierbica u dwunastu zbójów 2 

od Rymanowa 

Był taki świec (szewc) przy wojsku, który żołnierzom robił huty. 
Jak już w)rsłużył drugi [kontrakt)3, tak i wzioł sobie ahszyt. A miał 
ładną córkę Karolinkę. Gdy już dorosła, ojciec z nią wychodził 
za miasto na spacer. I zaszli raz trochę dalej gościeńcem, i widzą, 
że stoji na boku karczma, którą trzymała wdowa, mająca także 
córeczkę. Idą oni do tej karczmy i proszą, aby im dali śniadanie. 
I widzą, że wchodzą rozmajici podróżni i żołnierze, każą sobie dać 
jeść i pić, jedni płacą, a drudzy nie płacąc chcą wychodzić. Ale on 
tych drugich zatrzymuje, wystawia im przed oczy ich nieuczciwość 
i zmusza poniekąd do zapłaty. Gospódka (gospodyni) wdzięczna 
mu za to, stawia przed nim i córką jadło, prosi, by się posilili i zahawi
li, i rozmawia z niemi. Wkrótce godzą się oni, że skoro on jest wdow
cem, a ona wdową i ma swoje gospodarstwo, to najlepiej będzie, 
gdy się pobiorą i razem na tej karczmie gospodarować będą. I tak 
się stało. Pożenili się i mieszkali razem. A do karczmy rozmajci chodzi
li z miasta gefrejtery, feldfeble, nawet oficerowie. Ale gospódce 
tej markotno było, że się wszyscy umizgali do tej szewcowej córki 
Karolinki, a do jeji córki nikt. Fostanowiła tedy pozbyć się tej 
pasierbicy. I namawia swego służącego parobka, żeby tę · Karolinę 

wywiódł do lasu, tam ją zabił i przyniósł z niej oczy i serce. Farobek 
z nią pojechał i gdy jej wśród lasu powiedział, że ma ją uśmiercić, 
ona zaczęła go się prosić i błagać, by jej darował życie. A tam wtedy 

1 [W rkp. następuje krótkie polskie streszczenie.] 
1 [Zob.] W. Ks. Poznańskie cz. VI [DWOK T. 14) s. 69. 
8 [Zapis niewyraźny, można odczytać tylko początkowe kant- lub kont-.] 
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leciała sarna. Karolinka mow1: "Zabij ją, a mnie puść". I tak się 
stało. Z zabitej sarny wyjął on oczy i serce i zaniósł swojej pani na 
znak, że dopełnił rozkazu. 

A Karolina powędrowała coraz głębiej w las. A tam była taka jama 
i stała taka chata. W chodzi ona, widzi, że tam nie ma nikogo, ale 
Wszystko przygotowane do wieczerzy, porozkładana żywność i ogień 
się pali na kóminku. Zawinęła się, przyrządziła wieczerzę i sama też 
podjadła trochę. Aż tu słyszy hałas na podwórzu. Schowała się za 
ogromną kufę w sieni i słucha, co to będzie. A tu wchodzi do chaty 
12 zbójców. Ten ich starszy mówi do drugiego, do kucharza, ażeby 
im jeść zgotował. Kucharz powiada: "A na co, kiedy tu już wszystko 
stoji gotowe. Ha, kto tu był? Szukać go". Szukają po calem obejściu, 
ale znaleźć nie mogą. Podjedli i położyli się spać. Na drugi dzień 
postawili w domu wartę, a saini poszli. Tak było parę dni, warta 
nikogo nie zdybała, bo ona siedziała cicho w swoim kątku. Wreszcie 
zaniechali znów stawiać wartę i wszyscy poszli na zbój. Wtedy ona 
wylazła ze swego ukrycia i znowu jak wpnódy ugotowała obiad, 
sama podjadła i skryła się za łóżko. Zboje przychodzą, widzą, że 
Wszystko jest .narychtowane, jedzą i piją, a po wieczerzy szukają 
znów tej gospodyni, co to zgotowała. Ale na próżno. Wreszcie kłaść 
się chcą. Aż tu jeden z nich, jak się położył i sięgnął ręką pod łóżko, 
namacał Karolinkę i powiada, że jest ktoś pod łóżkiem. Zrobili 
alarm i wyciągnęli ją. Ale widzą, że ładna, grzeczna panna, więc 
podprzysięgają - każdy z nich- że jej żadnej krzywdy robić nie 
będą i proszą, ażeby u nich była za gospodynię. Cóż Iniała robić ? 
Przystała na to, gotowała im jeść i bardzo jej tam było dobrze 
u tych zbójów. 

A ta macocha j ej, co to ją kazała zabić, Iniała sen, że ta Karolinka 
żyje i że daleko jej teraz lepiej, niż było w domu. Mocno się tem za
niepokojiła i rozgniewała. Idzie ona tedy do swojej siostry czarno
księżnicy, co Inieszkała w lesie, i wszystko, co zaszło, jej powiada. 
Ta siostra mówi jej, żeby była spokojną i wróciła do dom, że ona 
na to poradzi. Czarnoksiężnica tedy przybrała postać tego szewca, 
ojca Karolinki, idzie do tego lasu i do t ej chatki zbójeckiej, wchodzi 
tam i wita się z nią. Karolinka się ucieszyła, że przyszedł do niej 
ojciec, i ściska go. Gdy oświadczył, że głodny, zaraz mu jeść zgoto
wała i podała, i razem jedli. Po obiedzie mówi on, że trzeba mu 
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przecież za to córkę wynagrodzić; ta się wzbraniała przyjąć 

cokolwiek, ale on mniemany oj·ciec pokazał jej piękną chustkę 

i chustkę tę obwinął koło głowy i ramion, i z tyłu zawiązał. Jak 
tylko to zrobił, ona pada jakoby nieżywa. On sobie poszedł. 

A zbójce przychodzą i widzą ją leżącą. Myśleli, że śpi; aż jeden się 
zbliża, trąca ją, a ta się ani rusza, nieżywa. Drugi podchodzi 
i mówi: "No cóż, to tueba ją rozebrać i pochować". Zaledwie zdjęli 
z niej chustkę, a ta ju:l 7:nowu ożyła, wstaje i sama się temu dziwi, 
że tak długo spała. 

A macosze znowu się śni, że Karolinka żyje i że jej lepiej teraz, 
niż było w domu. Rozgniewana leci ona znowu do siostry czarno· 
księżnicy i powiada jej, co się stało. Siostra ją pociesza i mówi, że 
już teraz na to poradzi. Więc idzie do tej chaty zbójeckiej po raz 
drugi i znowu udaje ojca Karolinki. Ta się ucieszyła, że ojciec przy· 
szedł, i ugościła go. Po obiedzie mniemany ojciec, odchodząc, obda· 
rzył ją pierściuniem i sam go jej włożył na palec. Zaledwie to zrobił, 
a ona znów pada jak nieżywa. Przychodzą zbójcy i widzą ją w takim 
stanie. Trzącbają na wszystkie strony, ale gdzie tam! Ruszyć się 
nie godna (nie może). Ha! Trzeba ją pochować. I kazał ten starszy 
zbój zrobić srebrną trumnę, i żeby do niej był złoty krzyż nad głową. 
Jeden z tych zbojów powiada: "To może by zamiast krzyża położyć 
ten pierściuń, co to u niej błyszczy na palcu". Jak tylko pierściuń 
zdjęli z palca, a ta otwiera oczy i podnosi się żywa, mówiąc: "Ha, 
jakże mi się też dobrze spało". Cieszą się zbóje, że ona żywa i wy· 
chodzą jak zawsze do lasu. 

Ale macocha ma znowu sen taki, że ta Karolinka żyje i że jej lepiej 
jak w domu. Biegnie ona do swojej siostry i uskarża się na nią, że 
jej nic nie pomogła. Czarnoksiężnica powiada: "Czekaj, teraz się 

lepiej · Weźmiemy do rzeczy". I poszła, jakoby ojciec, po raz trzeci 
do Karolinki. Ta się wita, prosi ojca siedzieć i daje mu jeść. Po obie
dzie ojciec na podziękowanie wpina jej do włosów z tyłu głowy 
szpilkę bardzo piękną, brylantową. Jak tylko to zrobił, ona się 

przewraca jak nieżywa. Przychodzą zbójcy, widzą, co się dzieje, 
szturchają ją i trącają, wszystko na próżno. Teraz powiadają: "Nie 
ma rady, trzeba ją naprawdę pochować". I kazał ten starszy włożyć 
ją w tę trumnę srebrną, ślicznie ubrać, a koło niej położył taki ze· 
garek, co się sam nakręcał i o.bracał, i bił głośno godziny, a za każdem 
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biciem jeszcze wygrywał siedem tańców. Potem poszli na łąkę i tam 
wy brali jej grób, zbudowali takie sklepienie we Środku, a w tym 
sklepie postawili tę trumnę; a nad sklepem wznieśli kopiec i wsadzili 
ta m taki stromik na kopcu. 

A ten starszy zbój powiada, że kiedy jej już nie ma na świecie, 
to i óni już tu niepotrzebni. I tak im kazał, żeby tam jeden po drugim 
wartowali i żeby się jeden z drugim bili aż na śmierć. Kiedy już tak 
jeden drugiego pobił, że się wszyscy pozabijali, wtedy i ten starszy 
także postanowił umrzeć, oparł się o kopczyk i wbił sobie nóż 
w piersi. · 

A zdarzyło się, że w tym lesie polował tam ze swemi myśliwemi 
królewski syn. Wtem pomknęła się sarna i królewicz zapuścił się za 
nią w gęstwinę. Sarna nareszcie prz}biegła do tego kopca i tam gdzieś 
przepadła. Królewicz jej szuka wszędzie, zmęczył się i odpoczął na 
kopcu koło stromika. Kiedy tak leży, słyszy, że coś pod ziemią 
dźwięczy; nadstawia ucha i słucha, jak zegar tam w głębi wybija 
godzinę i gra swoje tańce. Zwołuje więc swoich towarzyszy, mówi 
im, że coś tam się rusza pod ziemią, każe przynieść motyki, łopaty, 
bijki różne i kopać w tem miejscu. Rozkopali kopiec, dostają się do 
sklepu, patrzą, a tu leży w bogatej trumnie prześliczna panna, 
a koło niej ten zegarek. Królewicz, zachwycony, nie mógł się jej 
napatrzyć; ale każe swoim ludziom naładować ją na tragi i z trumną 
przenieść do swojego zamku. Tu każe ją zanieść do swego pokoju 
i przesiaduje ciągle koło niej, nie godzien (nie może) jej opuścić. 
I już wcale ze stancyi nie wychodzi, i tam sobie nawet każe jeść 
przynosić. Królowi i królowej bardzo to było przykro, że ten syn 
ich tak tem martwem ciałem był zajęty. Więc umyślili dać wielki 
festyn w pobliskiero mieście i tam go wyprawić, że tam będą różne 
panny żywe, księżniczki dla niego do wyboru. 

Jak tylko go tam wyprawili, tak król i ci dworzanie wpadają do 
tej jego stancyi i poczynają tę Karolinkę oglądać. Aż tu widzą, 
że się u niej coś błyszczy we włosach. Patrzą, a to prześliczna 
brylantowa szpilka. Zaledwie wyjęli ją z jej włosów, patrzą, 

a tu i sama panienka wstaje z trumny. Ha, posłali po królewicza, 
a ten przybiega jak na skrzydłach i już ma swoją ukochaną pannę 
w rękach. 
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Wyprawili też wkrótce wesele. Posłali też i po jej ojca, t ego sta
rego szewca, który mówił, że jako żywo, nie był ani razu u swojej 
córki w lesie, ho o niej nie wiedział i miał ją za zginioną. A te d wie 
baby, to jest tę macochę i jej siostrę czaro-w-nicę, ukarali śmierci[ą], 

ho je kazali roznieść po polu ogierom, a ciała ich spalili na popiół 
na granicach1 • 

Kupcówna i cmok • 
Iwonicz 

Kupiec jeclen miał trzy córki. Wybrał się jednego czasu w podróż 
i przygotował okręty, żeby j e mógł za morzem naładować towarem. 
I pyta się tych córek, co im ma z zagranicy przywieźć. Dwie starsze 
proszą go, ażeby im przywiózł bogate sukienki, a ta najmłodsza 
prosi tylko o trzy bukiety róż. Fojechał kupiec. Ale co się dzieje ? 
Kiedy już nakupował tych towarów i naładował niemi okręty, przy
chodzi straszna burza i rozbija mu jego okręty z towarem, i to tak, 
że ledwo sam z duszą uratował się na ląd. Idzie on tym lądem i dos taje 
się między takie skały i zarośla. Aż nareszcie widzi, że tam na górze 
jest taka zagroda, takie domostwo, a spoza plota wychylają się t rzy 
bukiety róż z krzaka różowego, co tam rósł w ogrodzie. Myśli on sobie: 
"Tamto przepadło, ale jest przynajmniej prezent dla mojej najmłod
szej córki". I dalejże , rwie jeden bukiet róż. 

Zaledwie go urwał, aż tu wpadają na niego jakieś gady i żaby, 

syczą i chcą go rozszarpać. Wtem nadbiega taki cmok duży, każe 
im się uciszyć i pyta się kupca, kto mu pozwolił brać te róże. Kupiec 
mu rozpowiada wszystko i mówi, że te róże są obiecane najmłodszej 
jego córce. Cmok powiada: "Życie twoje jest w mojem ręku, ale 
jeżeli mi dasz słowo, że twoja córka tu do mnie przybędzie, a będzie 
miała wszystkie wygody, to cię puszczę". Kupiec - cóż miał 

robić ? - przyrzekł, cmok go puścił, a on wrócił z huki~tem róż 
do domu. 

I powiada, co go spotkało. Dwie starsze córki mówią, że to się ich 
nie dotyczy, więc do cmoka nie potrzebują j echać. Ale najmłod-

1 [W rkp. następuje krótkie streszczenie.] 
• [Zob.] Krakowskie cz. IV [DWOK T. 8) s. 47. 
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sza, że to ona żądała róż, przystała na tę podróż, tem bardziej, że 
tu chodziło o życie jej ojca. Więc wybrała się w drogę do tych skał. 
Jak tam przyjechała, tak się zapuściła między te skały i wdrapała 
się na tę górę. I widzi tam takie domostwo i wszelką w niem wygodę. 
Ale ludzi tam nie było. Miała co jeść i pić, bo się sam stół nakrywał 
i stawały na nim różne potrawy o jakich pomyślała, a gdy obiad 
skończyła, półmiski z resztą potraw znikały i obrus gdzieś się podzie
wał. Toż samo było i z łóżkiem, które się na jej żądanie samo zaście
lało lub rozbierało. Po ogrodzie też, kiedy chciała, mogła się prze
chadzać, byle tylko kwiatów w nim nie rwała. A ów bukiet róż 
nosiła zaws~ e przy piersi. I było jej tam bardzo dobrze, a nawet 
i cmok, który się czasami pokazywał, był dla niej bardzo delikatny 
i wyrozumiały. 

Z czasem jednak samotne to życie zaczęło jej się przykrzyć. Więc 
widząc raz cmoka w dobrym humorze, zaczęła go prosić o pozwolenie 
odwiedzenia kochanego ojca. Cmok też nie miał nic przeciwko temu 
i dał jej taki pierściuń, i powiada: "Jak go włożysz na palec, poło
żywszy się na noc spać w łóżko, tak się jutro już obudzisz u ojca 
swego; a pamiętaj, jak tam wstaniesz i ubierzesz się iść zaraz do 
masztarni, bo będzie tam koń z prezentami dla ojca". 

Tak też zrobiła. Kładzie się spać i pierścień na palec. Nazajutrz 
budzi się i jest już u ojca. Wstaje, idzie do masztarni, a tam stoji 
koń i ma przewieszone z jednej i drugiej strony dwie sakwy, jedną 
pełną złota, drugą śrebra. Oddaje to ojcu, wita się z nim i pyta: 
"Co robią siostry?" A ojciec mówi: "Eh, moja droga, poszły one 
obie za pijaków, co ino ciągle hulają i trudno ich z karczmy wypro
wadzić". Przyszły te siostry i narzekają. A óna sobie myśli: "Toć 
to ja z moim erookiem daleko jestem szczęśliwszą" . Ale jej ten cmok 
wyznaczył termin, kiedy ma wrócić. Już też ten dzień nadszedł, 
a ojciec nalega, by czem prędzej wracała do domu. Wieczór kładzie 
się ona do łóżka i pierściuń na palec. Toteż na drugi dzień, gdy się 
p1·zebudziła, widzi się ona w cmokowej zagrodzie, a cmoka samego 
zbolałego i umierającego. Całuje ona biednego cmoka i płacze. 
Wtem zaczyna się łyskać, pioruny biją, trzaskają na wszystkie 
strony, z cmoka robi się prześliczny królewicz, przy nim stoji jego 
ojciec, król, jego brat i siostra, co powstały z tych bukietów róż 
(bo ten zerwany bukiet był to ojciec). A te wszystkie skały, zarośle, 
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kamienie zamieniają się w ludne miasta, pałace i ogrody, ho to wszyst• 
ko było zaklęte przez czarownika, a ona p9święceniem swem wszystko 
odklęła i do życia przywiodła1• 

Wąż i piszczałkat 
od Brzozowa (Wzd6ll) 

Młynarz jeden zamożny miał dwie córki. I sprosił raz do siebie 
wieczorem gości na zabawę. Gdy się poczęli schodzić, wysyła matka 
młodszą z tych córek, Marysię, z konewkami po wodę do pobliskiego 
zdroju. Kiedy Marysia przyszła ponad zdrój i wody chciała zaczer
pnąć, ukazał się nagle duży wąż, obwinął się koło konewki i :r:zekł, 
że dopóty brać wody nie pozwoli, dopóki ona mu nie da słowa, że 
za niego pójdzie za mąż. Marysia się okrutnie zlękła i zostawiw~zy 
konewki, pobiegła cwałem do domu, gdzie stars2.ej siostrze i matce 
o swojem opowiedziała spotkaniu. Wtenczas matka odzywa się do 
starszej córki, Kasi: "Może hyś ty poszła po wodę, może on jej tobie 
da". I poszła do zdroju Kasia. Ale i ją tak samo wąż zagadnął. 
Smielsza niż jej siostra (i sądząc, że to są jeno żarty), przyrzekła 
wężowi swą rękę, a ten jej pozwolił nabrać wody, ile chciała. Kiedy 
potem idzie z pełnemi konewkami do domu, patrzy, a tu za nią 
czołga się i ów gad. Zlękła się nieco i ucieka, ale i wąż leci za nią. 
Gdy przyszła do izby i konewki postawiła, słyszy, że coś dobija się 
do drzwi. Matka się pyta: "Co to takiego?" A Kasia odpowiada, 
że to jest ów wąż. Matka: "A skądże ón się tu bierze?" Kasia na to: 
"A bom mu dała słowo, że za niego pójdę; alem myślała, że to żart". 
Matka: "Ha, kiedyś dała słowo, to nie ma rady, trzeba go przyjąć". 

I otworzyła matka drzwi, a wąż wczołgał się do izby i zaraz z gośćmi 
zasiadł za stołem do wieczerzy jako narzeczony. Trzeba mu było jeść 
i pić podawać, tak samo jak i drugim gościom. Wreszcie po wiecze
rzy, gdy się już goście rozeszli i zaczęto słać łoża na noc, oświadczył 
wąż, że będzie spał z .żoną, bo skoro mu raz Kasia rękę przyrzekła, to 
ją już uważa za swoją żonę. Nie było przeciw temu nic do nadmie-

1 [Pod tekstem opowiadania Kolberg napisał:] Kupiec przywozi córce bukiet 
róż z ogrodu cmoka, któremu za to musi ona odda6 rękę. W końcu cmok' ten 
przemienia się w przystojnego królewicza. 

t [Przed właściwym tekstem opowiadania napisał Kolberg krótkie streszczenie.] 
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nienia. Ale obwinęli Kasię w mnóstwo powijaków i tak ją na łożko 
położyli, a dopiero wczołgał się na nie i wąż. Około północy patrzy 
Kasia w tę stronę (ho usnąć nie mogła), a tu nie ma węża, jeno leży 
na tem miejscu prześliczny panicz1, jakiego jeszcze w życiu nie 
oglądała. Oh! Teraz to co innego- ucieszyła się. Ale nazajutrz 
obudziwszy się, widzi znów obok siebie owego węża. Kiedy wszyscy 
w domu powstawali, wąż wylazł z izby i znikł. Tak samo było i na 
drugą noc; a już się go teraz Kasia nie bała, bo wiedziała, z kim ma 
do czynienia. Ale gdy przyszedł jako wąż i na trzecią noc, a o północy 
zamienił się w panicza, Kasia rzuciła mu się na szyję i zaczęła go bła
gać i na wszystkie świętości zaklinać, ażeby już pozostał, jak był, 
człowiekiem, i nie opuszczał jej więcej. Dał się też uprosić. Nazajutrz 
tedy, gdy wstali, widzą i rodzice, i Marysia owego panicza zamiast 
węża i bardzo się wszyscy z tego cieszą. Panicz też wkrótce zabiera 
tę żonę Kasię i odwozi do swego pałacu, a zabiera też z nią i jej 
siostrę Marysię. A matka mówi do tej ostatniej: "A uważasz, jakaś 
ty była głupia?" 

Marysia też, widząc szczęście Kasi, pozazdrościła jej tego, a czyhać 
poczęła na jej zgubę, sądząc, że jak ją zgładzi, to ów panicz się z nią 
ożeni, Ażeby niecny swój zamysł przywieść do skutku, postanowiła 
zwabić ją do lasu. Więc powiada do Kasi: "Siostro kochana, chodźmy 
na poziomki, bo mam dziś wielkie upodobanie do poziomek". Kasia 
się jednak trochę zawahała i pyta się męża, czy ma iść. On na to: 
"Czemuż nie? Idź moja droga, nic ci się nie stanie w lesie, przecież 
będziesz w lesie nie sama, ale z siostrą". I poszły obie do lasu z dzban- . 
kami. Kasia wkrótce swój dzbanek napełniła, Marysia zaś, iż podczas 
zbierania poziomek dużo ich zjadała, miała bardzo mało. I powiada 
do Kasi: "Rób tak jak ja, zjadaj, a będą ci smakowały". Ale Kasia 
mówi: "Nie, moja siostro, mam ja dobrego męża i ojca, niech się 
i oni także pożywią". Na to znów Marysia: "Masz racyą, trzeba im 
te poziomki zanieść, choćby i w moim dzbanku; ale patrz no, Kasiu, 
co się też to tam uwija na gałęzi tego drzewa?" I kazała jej spójrzyć 
w górę. Gdy Kasia głowę podniosła, Marysia przyskoczyła nagle do 
niej i chlast!- kozikiem jej poderznęła gardło. Kasia zbroczona 

1 [Tu, i w całym tekście, Kolberg przerobił słowo ,.panicz" z wcześniejszego 
"pryne".] 
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krwią upadła i żywot zakończyła. Wtedy Marysia, by ślady zbrodni 
swej zatrzeć, wykopała dół, wrzuciła weń zwłoki Kasi i przysypała 
je ziemią. Jak przyszła do domu, oddała zaraz poziomki swemu 
szwagrowi, pytając się: "Czy dobre?" - ho ona j e dla niego zbierała. 
Panicz się pyta o Kasię. Marysia na to: "Nie wiem, gdzie się podziała, 
musiała się w lesie zabłąkać." Wysyłają tedy ludzi na poszukiwania, 
ale ci jej znaleźć nie mogą. Szuka i sam panicz, ale naderemno[!], 
jak nie ma, tak nie ma. Zeszło tak pół roku, a nieszczęśliwy małżonek 
jest niepocieszony. Na próżno stara się Marysia go rozerwać; wszystko 
to na nic, ho on jej znać nie chce i tylko wciąż o żonie swojej gada. 

Ale na grobie Kasi wyrósł tymczasem jasion. I gdy raz pasterz 
ukręcił z kory tego jasionu piszczałkę i w nią zadął, aż tu z głębi tej 
piszczałki wydobywa się głos: 

Graj, pasterzu, graj, 
żalość mą ogłaszaj! 

Młodsza siostra mnie zgładziła, 
bo mi szczęścia zazdrościła. 

Zdziwił się pasterz niepomału i zaczął się tą piszczałką chwalić. 
Doszło to do uszu panicza. Każe on przywołać pasterza i zadąć 
w tę piszczałkę. Ledwo pasterz zadął, a już ta sama piosnka z niej 
wylata. Wtedy porywa sam piszczałkę i zaledwie ją przyłożył do 
u st, a tu z niej wychodzi śpiew: 

Graj, paniczu, graj, 
żalość mą ogłaszaj. 

Siostra żonę twą zabiła, 
bo jej szczęścia zazdrościła. 

Dowiedział się tedy prawdy i przybiega do Marysi: "Tyś ją zabiła". 
Marysia zbladła, ho tłumaczenie jej i zaprzeczanie na nic by się nie 
przydało. Zbrodnia była oczywistą. Wtrącono ją zatem do więzienia. 

Ale niepocieszony panicz kazał ów jasion ściąć i znaleziono istotnie 
pod jego korzeniami zwłoki Kasi. Wyjęto j e, położono do trumny 
i Wyniesiono do pobliskiego kościoła, i obstawiono światłem. A mąż 
noc i dzień klęczał i modlił się przy tych zwłokach. Gdy się tak modli 
i prosi Boga, by mu nie zabierał tak prędko ukochanej Kasi, która 
nicwinnie została zamordowaną, wysłuchał jego modłów Pan Bóg 





Rękopis terenowy O. Kolberga z Leszczowa tego; zob. s. 215-216. 
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i spuścił z nieba anioła w bieli. Ten mu mówi: "Idź i weź trzy jasio
nowe listki; połóż jeden listek na jednem oku Kasi, drugi listek na 
drugiem oku Kasi, a trzeci listek na jej sercu, a ożyje ci ona nade 
dniem". I tak się stało. Gdy rano przys:~~li dworzanie jego do kościoła, 
patrzą, a tu już nie ma zwłok Kasi w trumnie, ale ona sama wraz 
z mężem klęczą zdrowi przed wielkim ołtarzem i dziękują Ż całej 
duszy Panu Bogu, że im obojgu żyć jeszcze i cieszyć się sobą pozwolił. 

Świńska skóra 
od Ustrzyk (Lobozcw) 

Taka jedna pani ny mała dityj. Jak sie zbyrała do cerkwi, tak 
ji muż mowyv: "Żebyś mała dytynu, tobyś doma łyszyła, choc 
b~s mała swyniu, choc bos swyniu urodyła". Ale w tot czas weszła 
tota żinka w tiaż (ciążę), a jak wyszły toty czasy, tota żinka porodyla 
swyniu. Ale dały po tomu znaty do becyrku - szo z tou detynou 
robyty? Becyrk kazav, szczoby totu detynu, szczo Pan Boh dav, 
ochrstyty (ochrzcić). Jak totu dytynu ponesły do cerkwy i ochrstyły, 
i prynesły domił nazad, tak tota dytyna (tota swynia) sie hoduje 
kilka lit, a nychto ne znaje, szczo takie je, bo maje swynsku skoru 
na sobi. 

Jednoho razu pryszły z cerkwy tot gazda z żinoju i besiduje do 
neji: "Żeby bola sie urlodyła dytyna, toby bola poszła ta na cze
resznie (trześnię)". Ale tota swynia tak zaczuła, szo oteć tak mowyv 
do mamy, i tota swynila wzieła koszyk w zuby, i idle do lisa. Tak 
pryszła pid jidnu czereszniu i poterła sobou to dlerewo. I ta skora 
jeji sweńska zystała na zemly pid czereszniou, a tota wyrobyła sie 
z toji swyni proślyczna panna, złoty mała wiołosie na hołow 1 i; 

i wolizła na czereszniu. Ale tam, hde ona szła do lisa, bohaćkij son 
(syn) koni pas na luci; wodiv ji i piszou win za tou swyneu, szczo una 
bude robyła. Dywyt siwinna niu, a potomu na totu pannu, jak win 
ji wydiv na czeresznij[!], szczo zołoty wołosie maje. Tak win sie 
barż wtiszyv. Jakże pryszła wosień, a win chotiv sie żenyty, ta win 
prosiv witcila i matiler', żeho musie pozwołyły żenyty z tou swyneu 
(a ne wilno jimu bolo mowyt', że to panna). Ale wony jimu ne 
pozwalajut, że z toho budle smich. Win pak na toto ne dbau; id1e, 
totu swyniu poswatav (piszov ze swatamy do neji). Tak jak już sie 

13- Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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zaczeło wes'ila, tak to hola wszyduj rodyni hańba. Ale win z toho 
ne dhaw nycz. Tak zherajut sia w nedilu do ślubu; pryszły pered 
prestoł, tak win położyv dwa palci na prestole, a wona położyła 
łahu swoju. A pyp zwynczyv. Ale pryszły domił wid ślubu, jiły tam, 
pyły i potomu zrohyły pokł'adyny w komory. Molodeewy postełyły 
na postely (łóżku), a tota swynia piszła spaty pid postiel, zake 
(zaczem) świtło ne zahasło. Ale potomu, jak świtło zahasło, ona 
z toji skory w'ylizła i piszła spaty do nioho na post'el. Jak tak spały 
na posteły, aż do hiłeho dnia. 
Aż wojszła tam maty jeji i w'ydiła, że skora pid postełeu łeżyt, 

a wona sama w posteły. Tak maty chopyła totu skoru swyńsku i do 
wohni'a werhła. Woszły do neji; wóna sie prohudyła, a skory ny ma, 
a wona mała jeszcze dwa roky chodyty w tyj skori. Tak wona po
czerniła cała na dwa roky, a ino wołosie zołote zystało. 

Win z toho nycz sohi ne rohyv, ho znav, że wóna z toho wojde 
za dwa roky, że pohilije.l 

Świetlana dziewica 
Wzd6w 

Był jeden ubogi szewc, co mieszkał w chałupce w lesie i miał 
dwoje dzieci i krowę. Wkrótce on umarł i pozostało te dwoje dzieci, 
syn i córka, w bardzo młodym wieku i w wielkiej biedzie. Tak ta 
córeczka, Marysia, wychodzi podojić tę krowę do stajni, a krowa się 
do niej odzywa: "Moje dziecko, za trzy dni ja już od was odejdę 
i będą mnie złutniki2 łupać, to ty wtedy stań przy mnie i uważaj, 
żeby ci choć kropla krwi mej na głowę upadła, a będziesz szczęśliwa. 
I tak się stało. Po trzech dniach, kiedy zdejmowali z tej krowy skórę, 
ona przy niej stanęła, parę kropel krwi z tej krowy na Marysi głowę 
upadło i ta zaraz złotym zaświeciła włosem. Gdy wróciła do izby, 
a mrok zapadał, to te włosy jej świeciły jakoby lampa. 

I zdarzyło się, że jeden prync polował w lesie z dworzanami; ci 
pobiegli w jedną stronę lasu, a ón w inną i zabłąkał się. Mrok zapadał. 
On idzie coraz dalej, wtem widzi, że się coś z daleka świeci. Podchodzi 
bliżej, a tu stoi chałupka, a w niej dwoje młodziutkich ludzi i pełno 

1 [W rkp. następuje krótkie polskie streszczenie.] 
• złutniki- oprawcy, co wierzchowiska, tj, skóry zwierzęce zdejmują 
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światła. Więc puka do drzwi, by mu otworzyli. Brat, gdy prync ich 
zapewnił, że jest podróżnym spokojnym, otworzył mu drzwi i zaraz 
uciekł za piec. Ale siostra, bojąc się, by coś złego nie wypadło, siedząc 
także za piecem, zawiązała głowę chustką i wnet włosy jej świecić 
przestały. Prync wchodzi do izby i dziwi się, że w miejscu, gdzie 
przed chwilą tyle było światła, tak się zrobiło ciemno. Pyta się o przy· 
czynę, a ci mu odpowiadają, że nie mają za co kupić światła. Prync 
nalega, żeby było światło i grozi młodym ludziom, że ich pozabija, 
jeśli światła nie będzie. Wtedy Marysia odwiązuje sobie chustkę na 
głowie i światło ze złotych włosów bucha na całą izbę. Widzi też prync, 
że panienka ta jest bardzo piękną, i od razu powiada, że mu się ona 
spodobała i że oboje młodych zabierze jutro ze sobą. Tymczasem 
prosi o nocleg. A słyszała te słowa czarnoksiężnica, która podsłuchi
wała niepostrzeżona pod oknem; miała też i ona trzy córki, z których 
u jednej, Kasi, były podobneż złote włosy, choć podlejs:r.e i nie tak 
pięknie świecące. 

Nazajutrz szukają tego prynca po lesie. Wreszcie znajdują go 
dworzanie, po czem wracają do króla i wkrótce przysyłają ze dworu 
powóz w 4 zaprzężony konie, mający prynca z dwojgiem młodych 
ludzi odwieźć do pałacu. Zabrali się więc we troje i jadą. A ta czarno
księżnica z córką swoją bieży wciąż za niemi. Wyjechali z lasu i jadą 
wedle morza. Kiedy powóz przystanął na popas i on prync z bratem 
wysiadł, czarnoksiężnica poskoczyła nagle, porwała Marysię z powozu 
i wrzuciła ją do morza, a na jej miejsce posadziła swoją córkę, Kasię. 
Princ tego nie spostrzeg, myślał, że ma przy sobie swoją ulubioną 
i pojechał z nią i bratem do pałacu. 

A Marysia wrzucona w morze przemieniła się tu w złotą rybkę1 • 

Gdy prync przyjechał do pałacu, zaraz rodzicom przedstawił 
swoją ulubioną (bo myślał, że to Marysia) i jej brata. I niedługo też 
pojął tę Kasię za żonę. A tego Marysi brata wzieli do służby. Ale 
wkrótce ta Kasia zrobiła z niego pastucha i kazała mu paść świnie. 
Kiedy tak pierwszego dnia świnie jego pasą się nad morzem, usnął 
on nad samym brzegiem, a miał w torbie chleb i ser. Aż tu wypływa 
z morza złota rybka, myje mu włosy i czesze, a potem wsuwa się 
do torby, wyjada z niej chleb i ser i niknie znów w morzu. Brat się 

1 Inni mówią, że ją złota połknęła ryba i rybką znów urodziła. 
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ocknął, chce se podjeść, a tu nic w torbie nie ma. Idzie z płaczem do 
dworu i powiada o swoim głodzie. Na drugi dzień pasie on znów 
świnie i usypia nad morzem, i taż sama spotyka go przygoda. Posta
nowił dociec, co to się dzieje. Więc na trzeci dzień, gdy znów pasł 
tam świnie, udaje, że usnął i czeka, co to będzie. Wtem pojawia się 
złota rybka, czesze mu włosy i gdy się ona wsuwa do torby, on ją 
łap!- i ti·zyma. Ta go się prosi na miłość boską, żeby ją puścił, 
bo oboje zginą. Ulitował się i puszcza, a rybka hyc do morza. Gdy 
przyszedł do domu, opowiada to swojej pani (tej Kasi), a óna mówi: 
"Jakiżeś ty głupi! A po cożeś tę rybkę puszczał, toć lepiej ją tu przy
nieś do domu!" Chłopiec usłuchał i gdy znów poszed ze świniami nad 
morze, schwycił tę rybkę (gdy doń się jak w poprzednich razach 
zbliżyła) i poniósł do swojej pani. Ale rybka, przeczuwając co ją 
ezeka, mówi do brata w drodze: "Gdyby mnie zabili, poćwiertowali, 
to uchwyć kawałek z mego mięsa i zasadź w ziemię pod okno prynca, 
a będzie ci i mnie dobrze." I tak się stało. Kasia, jak tę rybkę dostała, 
tak ją porębała i te kawałki kazała bratu wynieść dla wieprzy. 
Wtedy on zasadził (zakopał) kawałek tej ryby pod okno prynca. 
W nocy widzi prync, że mu pod oknem coś przyświeca, aż łuna bije. 
Patrzy, a tu zakwita śliczny kwiat, co światło z siebie złote rozsiewa. 
Więc zrywa szybko ów kwiat, cieszy się nim i zamyka do swojej 
szafy, by go nikt nie widział. I nie wychodzi już z pokoju, ale sie 
wciąż przypatruje i tym kwiatem bawi. I tak z nim siedzi przez trzy 
dni. Co wieczór przynosili mu kolacyę; zjadł trochę i resztę pozostawił 
na talerzu. Rano, gdy się zbudził, widzi, że nic na talerzu nie ma, że 
zjedzone. Tak samo było i na drugi dzień. Więc na trzecią noc posta
nawia udać śpiącego, a uważać, co się będzie działo. Gdy noc nadeszła, 
widzi, że się szafa otwiera, jasność bucha, a tu wychodzi ze szafy 
prześliczna panna ze złotym włosem i idzie do talerza. Wtedy on się 
zrywa i łap ją, nie puszcza więcej. Poznaje zaraz w niej swoją żonę 
Marysię i - ucieszony - namawia ją, by się znów do tej szafy skryła. 

Nazajutrz ta Kasła przychodzi do męża i wymawia mu, że tak się 
od niej odsunął, że go już kilka dni nie widzi, że zobojętniał dla 
niej, i pyta się go, jaka tego jest przyczyna. A wtedy on jej powiada: 
"Milcz, zdrajczyni! Tyś mnie oszukała i kara cię nie minie, a tu jest 
ta, którąś podeszła haniebnie". To mówiąc, otwiera drzwi od szafy, 
z której wychodzi jaśnieją.ca cała Marysia. Na ten widok zlękła się 
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Kasia, pada mężowi do nóg i truchleją c błaga go o przebaczenie. 
Ale on mówi na to: "Nie zasługujesz na nie, ale proś o to Marysi". 
Marysia też, jak to zwyczajnie bywa u kobiety, przebaczyła jej 
chętnie i darowała życie, które mąż chciał odebrać, ale kazała jej 
odtąd świnie paść, jak to kazano wprzódy robić jej bratu. A z tego 
brata-pastuchy zrobiono ministra1 • 

Upiór• 
L isk o 

Była jedna panna, śliczna, jedynaczka, i chodził do niej kawaler. 
I nigdy nie przychodził w dzień, tylko zawsze wieczor. Tak óni nie 
wiedzieli, skąd ón był i co za jeden - kawaler taj kawaler. Jak 
przyszedł, to nigdy nie usiadł, ino zawsze stał wśród pokoju i tak 
rozmawiał z nią i z rodzicami. Jednego razu, kiedy trzymał swoją 
czapkę w ręku, upadła mu na ziemię. A ta panna przyskoczyła raptem, 
podjęła mu tę czapkę i spostrzegła, że on ma nogi końskie. Tak wtedy 
on poszed het, a ona opowiada matce: "Moja matko, to nie jest 
żaden człowiek, on ma nogi końskie". A matka mówi: "Poczkaj, jak 
przyjdzie tu powtórnie, to my się przekonamy, co on za jeden". 
I zrychtowali duży kłębek mocnych nici, i umówili się, żeby mu, jak 
on przyjdzie, przywiązała córka nitkę do guzika z tyłu. 

Jak przyszedł, tak też i ta to zrobiła. Potem on tam pobył z pół 
godziny (nigdy nie bywał dłużej nad godzinę) i poleciał. A ten 
kłębek zaczął się roztaczać za nim, bo jak chodził, tak się i nitka 
rozwijała coraz dłużej. I kiedy kłębek przestał się już rozwijać, tak 
wtedy ta córka leci za tą nitką, żeby się przekonać, co to za jeden 
i gdzie ón pójdzie. Zobaczyła, że leci on koło kościoła, bez cmentarz. 
Przyleciała, aż widzi, że wskróś wielkich drzwi żelaznych kościoła 
jest taka dziurka. I patrzy ona bez tę dziurkę, a ón przy wielgim 
ółtarzu stoji i świece tak je, lampy gruchocze, że aż strach. Ale kiedy 
óna tak patrzy, ón się obejrzał i uwidział ją. Ale ta zabrała się i uciekła. 

Na drugi wieczór przychodzi on znowu do nij i pyta się: "Kt o za 
mną chodził patrzeć, powiedz mi? Bo jak mi nie powiesz, to ci ojciec 

1 [W rkp. następuje krótkie streszczenie.] 
2 Obacz W. Ks. Poznańskie cz. VI [DWOK T. 14) s. 138. [Odesłanie błędne, 

zob. tamże s. 229.) 
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umrze".- "Ja nie chodziłam, ani wiem kto". - "To ci OJCiec 
umrze".- "Niech umrze". I poleciał het. A ojciec umarł i go pocho
wali na cmentarzu. Przychodzi znowu i: "Powiedz, kto za mną cho
dził i patrzał, ho ci matka umrze".- "Niech umrze, ja nie wiem, 
kto chodził". I umarła. 

Wstaje ona rano, pochowała matkę na cmentarzu, a kupiła i dla 
siebie trumnę i do tej trumny się położyła, niby umarła. Ale poprzód 
rozkazała, co mają czynić, jak ją będą chować. Kazała wybrać 
popod wszytkie progi takie dziury, żeby trumna przeszła popod 
próg. I nie kazała się nieść drogą, ale poza drogi, tam gdzie wiatr 
nie duje i słonko nie świeci, w takie wertepy. I tak też ludzie zrobili, 
i pochowali ją w lesie, w wertepach. 

Teraz on upirz, kawaler, przychodzi znowu wieczór do niej a tu 
jej nie ma. Pyta się tego dozorcy, co go zostawiła na gospodarstwie: 
"Gdzie się podziała?" A on powiada: "Panna umarła". - "A kiedyś
cie ją pochowali?" - "Dziś". - "A gdzieście ją pochowali?" -
"Na smentarzu".- "A którędyście ją nieśli?"- "A tędy, drogą". 
Ten upirz wraca się do pokoju i uderzył trzcinką swoją w próg, i pyta 
się proga: "Nieśli tędy ojca?" Próg odpowiada, że: "Nieśli". -
"A matkę?" - "Nieśli". - "A pannę?" - "Nie". Wyszedł na drogę 
i uderzył drogę, i pyta jej się: "Cy nieśli tędy pannę?" A droga 
mówi: "Nie". Przylatuje na cmentarz i uderzył tą trzcinką cmentarz, 
i pyta się go: "Czy pochowana ona tu?" Cmentarz: "Nie". Ten przy
latuje do tego dozorcy, co go ona zostawiła, i powieda: "Ty powia
dasz, że ona pochowana na cmentarzu; to bajka; ja, żebym miał 
siedm par chodaków żelaznych zedrzeć, to ja ją muszę znaleźć". 
I tak poleciał, obuł się w chodaki i szuka jej. Ale nie znalazł, chociaż 
się już obuł w siódme chodaki. 

A Óna wciąż tam leży na wertepach. I z tej panny wyrosła taka 
śliczna róża pachniąca, że cały las zapachł (ho to ona żywa była). 
A jeden panicz wyjechał w ten las na polowanie i poczuł (zasłyszał) 
on zapach tego kwiatka. I idzie dalej. I nachodzi ten kwiatek, 
i chce go urwać. Ale kwiat się urwać nie da. A on panicz kazał sługom 
wykopać cały krzak z korzeniem. I wykopali. Przyjechał do domu 
i wsadził różę tę do wazonu. 

Raz, kiedy był sam i przynieśli mu kolacyę, a on zaraz nie poszedł 
jeść, tylko kazał lokajowi poczekać, a lokaj zostawił jadło i poszedł, 
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zerwała się ta panna (ten kwiatek) i zjadła tę kolacyę, nim panicz 
przyszedł. Ten przychodzi jeść kolacyę, a tu nie ma nic. Krzyczy na 
lokaja, a ten o niczemnie wie, co się stało. Na drugi wieczór, kiedy 
znowu przynieśli kolacyę, panicz niby się oddalił, ale sobie zasiad 
w kącie i zaczajił się na tego, kto mu przyjdzie jeść kolacyę. Aż 
patrzy, a tu ślic2:na panna wychodzi, siada prey stole i je. Tak 
ten panicz z tyłu podchodzi i łap ją wpół. A ta prosi się: "Bój 
się Boga, puść mnie, bo mnie upierz potnie". Ale ten jej już nie 
puścił. 

I cóż tu robić? Ona mówi: "Idź po księży, niech oni tu przyjdą 
z kropidłami, ze święconą wodą". I tak się stało . Przyszli księża, 
a ci dwaj, ona i on, obrali się do ślubu i wzięli księży między siebie. 
Kiedy wyszli na dwór, a ten upierz już jest koło nij i odzywa się: 
"A widźisz! Już siódmą parę chodaków żelaznych drę!" I idzie za 
niemi do kościoła. A kiedy jeden ksiądz daje im ślub, to ta reszta 
księży kropią i kropią święconą wodą na upirza, póki tego ślubu nie 
wzięli. Po ślubie dał jeszcze ksiądz kropidło tej pani do rąk i mówi: 
"Na, uderz go tem kropidłem na odlew". A ta, jak go udereyła, tak 
maź (smoła) się z niego zrobiła. Potem ci się dwoje zabrali spokojnie 
do domu i jak nie pomarli, to do dziś gospodarują1• 

Diabeł - tuz• 
Czaazyu? 

Jeden żołnierz stał na warcie koło jednego magazynu w nocy. 
Zachciało mu się jeść i pić. I pomyślał sobie: "Żeby mi kto przyniósł 
co zjeść i wypić, toby na tamtym świecie uwidział (miał łaskę ode 
mnie)". I tak patrzy, a tu idzie jakiś człowiek. A ten krzyczy: 
"Halt, wer da?" Tamten stanął. Żołnierz się pyta: "Coż ty za 
jeden?" - "Co się pytasz? N a ci karty, to będziesz miał czem się 
potem ha wić". - "Wiesz dobrze, że mnie nie wolno brać, bo ja 
teraz stoję na warcie; ale połóż mi tam do budki mojej, a jak mnie 
zluzują, to ja potem se wezmę". Taj ten obcy człowiek położył mu 
do budki karty i sam sczez (znikł). Żołnierz się obejrzał, że nie widno 
nikogo, ta i podniósł karty, i zaczął do miesiąca obzierać, cey są 

1 [W rkp. następuje krótkie streszczenie.] 
1 [W rkp. tytuł Diabel, a obok nazwy Czaszyna znak zapytania.] 
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wszystkie karty; porachował wszystkie, ino jednego tuza (asa) 
brakowało. I powiada do siebie: "Cóż mi to za karty, kiedy nie ma 
w nich jednego tuza". A ten człowiek, co mu karty dał, jak to usłyszał, 
wraca (bo to był diabeł) i staje przed nim, i gdy ten znów zapytał: 
"W er da?"- odpowiada mu: "A czegoż mnie wołasz, ja sam jestem 
owym tuzem, którego w kartach nie ma; i powiedz mi, co ci po
trzeba; w każdym razie mnie wspomnij, a ja przyjdę i dam ci". 
Żołnierz mówi: "Idź mi przynieś wódki pół kwarty". Ten tuz pole
ciał i w mgnieniu oka przynosi mu tę wódkę, a sam szczez. Jak żoł
nierz wódkę wypił, już mu się lepiej zrobiło i zaczął sobie chodzić. 
Ale po chwili znowu mówi żołnierz: "Tuz!" A ten człowiek znowu 
jest koło niego i pyta się: "Co potrzebujesz?"- "Przynieś mi całą 
kwartę wódki i co przekąsić". Ten człowiek poleciał, przyniósł mu 
wódkę i chleba, oddał mu i szczez znowu. Żołnierz napił się raz wódki, 
przekąsił se i dosyć, że za te dwie godziny wypił całą kwartę wódki. 
Przyszed óblozung (Ablosung), a ten żołnierz pijany. Pyta go sie 
kapral: "Gdzie wy sie upili i kto wam wódki przyniósł?" Ten nie 
powiedział nijak, ino: "Ja nie pijany". Zaraz go wzieli i do haresztu 
dali, i rano pójdzie do raportu, i będzie karany. A na jego miejsce 
inny żołnierz przyszed. 

No, tamten w areszcie wyspał się; przebudza się rano, znowu mu 
się wódki zachciało. Tuz mu znowu przyniósł. Wołają go, żołnierza, 
do raportu; osądzili go na 30 kijów za to, że się upił na warcie. I miał 
tę porcyą kijów odebrać po południu. Ale on tej kary nie czekał, 
jeno przed południem zawołał tuza. Tuz się pyta: "Co chcesz?" 
A tam było więcy hareśtantów z nim. Ten kazał tuzowi przynieść 
wódki i każdemu z haresztantów po porcyi jedzenia. Tuz przyniósł 
to wszystko i znów przepad. A óni sobie piją i jedzą, ta i po jedzeniu 
sie pokładli spać . Jak óni usnęli (to było w południe), a ten zawołał 
tuza. Tuz przyleciał i pyta się: "Co chcesz?" A on: "Potrzebuję, 
abyś mnie stąd wziął i zaniósł pod inszego króla, i tam żebyś mi wysta
wił śJiczne pałace, żebym w nich siedział jak pan". I tak się stało. 
Tuz go wziął i przyniósł go na jedno błonie; już i pałace stoją; i tam 
go osadził. 

Teraz już nie jest on zołnierzem, tylko wielgim panem. Tylko że 
jest na pół mili od miasta. Nic mu nie brakowało; miał sługi, piniędzy 
i co chciał, bo ten tuz mu wszystko donosił. Zaprzyjaźnił on się z gu-
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hernatorem, a ten gubernator miał córkę. I odwiedzali się nawzajem. 
Jednego razu ten pan (dawniej żołnierz) idzie przez most, a tam 
praczka z córką pierze na rzece bieliznę. I pan mówi do praczki: 
"Ty, kobieto, może hyś dała swoją córkę za mnie". Ta praczka odpo
wiada: "Ej, panejku, ne roh'te se śmich z moji diwky; możete sie[!] 
wziety jaku paniu, moja diwka bidna". A ten pan: "Cóż iy sobie 
myślisz, ja z ciebie żartu nie robię, ino kiedy mówię, że się ożenię, 
to się ożenię". I tak wziął on praczki córkę do siebie, sprawił jej 
śliczne odzienie i ożenił się z nią. A ten gubernator już się zagniewał 
na niego, ho się spodziewał, że ón się oświadczy o jego córkę. Ale ten, 
choć się ożenił, wciąż chodzi do gubernatora, a gubernator musiał 
i do niego. Gubernator, nic wiedząc co robić, począł szukać kluczki 
(kruczka), żeby się nad nim pomścić. 

Jednego razu, gdy pan ten był u gubernatora, ten mu zaczął pleść 
i ganić tę żonę: "Coś ty się z taką ożenił, podłą, wszystko miasto zna, 
jaka óna była, nawet i ja ją znam (że z nią był pospołu)". Ten żoł
nierz-pan jak to usłyszał, tak go to zmartwiło i już na żonę złego jest 
serca, i powiada do niego: "Kiedy pan gubernator ją znasz, to 
powiedz, jaki ona ma znak". Gubernator odpowiada, że powie mu 
o tym znaku, ale dopiero za 24 godzin. I założyli się; żołnierz-pan 

mówi do gubernatora: "Jak mi powiesz o znaku, to wszystek mój 
majątek będzie twojim; a jak mi nie powiesz, to ja ci twój cały 
majątek zabiorę". I ten pan-żołnierz nie idzie już wcale do domu, 
ho się zafrasował, i na ten frasunek pije po mieście. Gubernator 
ten o znaku żadnym nie wiedział, więc chce się dopytać przez te 24 
godzin u kogoś, co hy mógł o tem wywiedzić się, a dopiero żołnierzowi 
powiedzieć. I zbiera się, i idzie się dowiadywać, bez most. A tam dru
ga praczka pierze i gubernator z mostu krzyczy na nią: "A uciekaj 
stamtąd, ho ja skaczę do wody". A ta się odzywa: "Oj, paneńko, 
a szczoż wam takoho, że sie hudete topyty ?" A on odpowiada: 
"Idź het, haho, ty mi nic nie pomożesz".- "Czem' panejku,jamoże 
dopomohu". A on: "No, to powidz mi, jaki ta pani (córka tamtej 
praczki) ma znak?" A ona: "Panejku, ja ne znaju, ale moja diwka 
jest tam za pokojewu koło neji, to óna pewne znaje". I zawołała 
swoją tę córkę. Ten gubernator jej się pyta: "Co za znak ma twoja 
pani?" - "Ja nie wiem, ho moja pani sama się ubiera i sama się 
rozbiera". I dziwka, ta pokojowka, poszła het nazad. A ta haha, 
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praczka, inszą poradę podaje. Wzieła gubernatora, wsadziła go do 
skrzyni i skrzynię zamknęła na kłodkę, i dali tę skrzynię na wóz, 
i uciekają tam z miasta do tych pałaców tego pana. Jak już niedaleko 
nich była, zaczęła płakać i krzyczeć, tak aż ta pani żołnierzowa 
zeszła na dół i pyta się tej praczki: "Co takiego, co wam tam, Mary
siu?" A ta: "0 joj joj, ojoj joj, tam w miści rahujut, ja tu wtikła ze 
swojou skrynkou i proszu, żehyste meni skowały ji, ho ja tam maju 
rożni kawałky".- "Dobrze, dobrze". Zawołała pani chłopów i za
nieśli tę skrzynię aż do paninego pokoju. Ta Marysia wzięła, odemknę
ła skrzynkę (z klucza), ale zostawiła wieko zawarte, żeby można 
je było odchylić, i poszła. Tak on tam, gubernator, był całą noc 
w skrzyni. Wieczór, jak się już pani rozbiera, ten sobie trocha i po 
cichu wieko podniósł; ona zdejmuje z siebie suknię jedną i drugą, 
ale ma długą koszulę, nic ón nie może widzieć; ale potem óna podniosła 
trochę koszulę i łapie pchły po nogach; a ten zerknął i uwidział 
u niej brodawkę dużą jak pół palca pod prawem kolanem. Jak to 
zobaczył, tak się ucieszył, wieko przyparł po cichutku nazad i położył 
się w tej skrzyni. Ale musiał czekać do rana, aż póki Marysia nie 
przyjedzie z wozem po skrzynię. A Marysia skoro dzień już tam jest, 
ho miała dobrze za to zapłacone, i przyleciała zaraz z kłodką zamknąć 
skrzynię, żeby pani nie była ciekawą, co w niej jest; chłopów zawo
łała, żeby znieśli, i zabrała ją z sobą na wóz, i pojechała. W domu otwo
rzyła ją i zapytała się gubernatora: "Cy już pan wie?" A ón powieda: 
"Wiem". Wynagrodził ją i poszed. 

Upłynęło 24 godzin i żołnierz przyszedł do gubernatora zapytać 
go o znak. Gubernator na to: "Powiem; oto pod prawem kolanem ma 
brodawkę dużąjak półpalca". Zołnierz się zafrasował; no, i przepadło; 
musiał mu swoje pałace oddać. A gubernator mówi, żeby się do tej 
a do tej godziny wynosił, ho to już jego majątek. Zołnierz-pan się 
rozgniewał, odegnał swoją żonę nazad do matki, a sam został i za
wołał: "Tuz!" A ten diabeł się zjawia i pyta się: "Co potrzebujesz?"
~,Potrzehuję, żebyś mnie stąd przeniósł pod trzeciego króla, tam gdzie 
wojsko egzercyruje1''. I ten tuz go przeniósł, tam gdzie chciał. Ale 
Qn zostawił w domu swoje karty (te, co dostał stojąc na warcie); ho te 
karty :llahrała żona wtenczas, jak swoje skrzynki i koszyki od niego 

1 [W rkp. "exercyruje", podobnie dalej.] 
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odebrała, a on o nich zapomniał. A tam w tym nowym kraju przystał 
do wojska i jest już nazad żołnierzem, i musi u nowego króJa na nowo 
ćwiczyć się tak jak rekrut. 

A ona, ta jego żona, wynalazła te karty po swojim mężu i ciekawa 
była, jakie to te karty są; i widzi, że brakuje w nich tuza. I mówi: 
"Co to za karty, że wszystkie są, tylko brakuje tuza". Jak to wymó
wiła, a ten tuz (ten diabeł) już koło niej. Pyta on się: "Co potrzehu
jesz ?" - "Co bym miała potrzebować? Abyś mnie tam zaniósł, 
gdzie mój mąż żyje, i żebym tem była, czem mój mąż jest". No i tak 
się stało. Ten porwał ją i zaniósł tam aż do tego miejsca; i podług 
żądania jej zrobił z niej pana, i óna wstąpiła tvm do wojska, a mąż 
jej nie poznał. Jej mąż egzercyruje już parę czasów i tak nie może się 
nauczyć tej egzercyrki. A óna, ino przyszła i do wojska wstąpiła, 
już za tydzień umiała całą egzercyrkę i została gefreitem w tym sa
mym pułku i kompanii, gdzie ón był. A jej mąż nie może się nauczyć; 
tak dali jego pod jej komendę, żeby go dobrze ·wyrychtowała. Ona 
jego poznała, a ón jej nie. I teraz óna mu odpłaca za to, że on jej nie 
chciał szanować i odpędził. I męczy go ćwiczeniami, że ani dnia, ani 
nocy nie ma spokojnej. Została kapralem; już dostała większą moc 
nad nim, więc ·bardziej mu jeszcze dokuczała. A ten myśli, jakaś bida 
przyniesła tego kaprala, że go tak wciąż prześ]aduje. Została felfebrero 
i bardziej jeszcze ma na niego oko, i pcha go, gdzie tylko może, aby 
bidę poczuł; chociaż już umie, a ten felfeber mówi, że nie. Została 
lejtnantem, potem oberlejtnantem i kapitanem i jeszcze gorzej go 
grdęczyła[!]. Dopiero jak została obersztem, tak go zrobiła kapralem. 
Już się ucieszył: "Chwała Bogu, że ta bida już ode mnie odeszła, 
teraz będę już trochę lepiej żyć jako kapralina". Ale niedługo mu 
było dobrze. Po niejakim czasie óna została jenerałem i miała odejść 
do innych pułków, i bierze sobie tego kaprala, swego męża, za ordy
nansa. Już mu się tam lepiej powodzi. Jednego razu ten jenerał 
wypytuje się kaprala, skąd on pochodzi i jak się tu dostał. A ón 
zaczął wszytko opowiadać, jak mu te karty przyszli, jak się ożenił, 
jak się założył z gubernatorem o ten znak, jak gubernator o nim wie
dział i wygrał od niego te pałace. Tak ona, jak to wszystko wysłuchała 
i przekonała się, że on tu w tem mało co winien, tak się nad nim uli
towała i już mu żadnej krzywdy nie wyrządzała, i owszem, przedsta
wiła go na lejtnanta; ino to miała na sercu, aby się pomścić nad guber-
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natorem. Powiada ona do kaprala: "Jutro wezniemy urlop i poje
dziemy do tych krajów, gdzie my tam byli, bo i ja stamtąd pochodzę". 
I jadą. 

Jak mieli już nadjechać, tak dali znać, żeby tam dla pana jenerała 
była kwatera u gubernatora, który mieszkał już w tym wygranym 
pałacu. I ten gubernator postarał się o to, że kiedy taki dostojny gość 
przyjedzie, żeby miał wygodę i pr21yjemność. Nareszcie przyjechali 
tam i stanęli na kwaterze u niego. Tak zaczynają jeść obiad i tego 
lejtnanta w21ięli do siebie do obiadu. A jednerai się pyta gubernatora: 
"A to pan śliczne masz pałace, czyś to pan kupił, czy wziął po ojcu?" 
A gubernator powiada: "Anim kupił, anim po ojcu wziął, alem 
wygrał przez zakład". A ten jenerał ciekawy, jakim sposobem. 
Wtedy gubernator opo·wiada mu (nie domyślając się, przed kim 
mówi), że był tu jakiś pan, miał te pałace, które nie wiedzieć skąd 
tak rychło się wzięły, i zaprzyjaźnił się ze mną; bardzo my się kochali, 
bom dla niego swoją córkę trzymał, a ón się ożenił z prostą dziwką 
i moją córkę opuścił; a ja za to powziąłem do niego złość i pomścić 
się chciałem; i pomściłem się, bo zacząłem mu jego żonę ganić, 
chociaż wiedziałem, że to nieprawda, i powiedziałem, żem [ją] znał, 
a ten się pyta o znak; a ja o tern znaku nie wiedział, aż mi praczka 
dodała i wsadziła mnie w tę skrzynię, abym tam u tej pani w pokoju 
nocował; i tak dowiedziałem się o tern znaku, a potem wydostałem 
się przez noc z pałacu, i takim sposobem ja te pałace dostałem. Jak 
to powiedział, tak ten jednerai mówi: "A toś pan bardzo źle postąpił, 
toś pan cygaństwo zrobił". I kazał szubienicę wystawić na tę babę 
praczkę, która temu wszystkiemu była winna, i na gubernatora, 
który się tego dopuścił . A swemu lejtnantowi dał parę razy w twarz, 
mówiąc: "Słyszysz, ty hultaju, co tu się mówiło, poznajesz mnie". 
I wtenczas dopiero przebrała się i odkryła wszystkim, kim óna była. 
I oni się już tam zostali w tych pałacach1 . 

1 [Pod tekstem opowiadania Kolberg napisał: "Żołnierz na warcie znudzony 
i głodny otrzymuje pomoc diabła, który się wywiązał z brakującego asa karcianego 
i na każde zawołanie: «Tuz!»- stawał i przynosił, co zażądano".] 
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Diabeł i dobosz 1 

Był to jeden tambor (bębnista, dobosz) przy wojsku, a miał złego 
kapitana. Kapitan ten chciał, żeby ón miał dobry bęben, a nigdy 
mu nowej skóry nie dał, tak że ten musiał ten bęben komiśny łatać, 
a sobie sprawił nowy bęben za swoje pieniądze. Jak sie jego lata 
służby skończyli, tak on idzie na urlop. Oddaje komiśny' bęben 
i wszystko, co się należy, magazynierowi, a swój nowy bęben bierze 
ze sobą na plecy, na swoje ubranie i odchodzi. Idzie on, idzie, i zajszed 
w wielgie lasy. Myślał, że je przejdzie. Ale go tam noc zajszła. Mar· 
kotno mu było, bo szed sam. I zdniął z pleców swój bęben, i zaczął 
na nim wybębniwać marsza, żeby mu się lepiej szło. Na to hasło 
przylatuje do niego jakiś człowiek (diabeł) i mówi: "Podoba mi się 
to, że ty masz takie narzędzie, co tak głośno w nie bijesz, że aż po 
całym lesie słychać; daj mi ty to narzędzie i naucz mnie tak robić 
jak ty, a ja tobie dam laskę taką, palicę, że co zechcesz, to będziesz 
miał". Dobrze. Ten tambor włożył na diabła pantalir (rzemień), 

zawiesił na nim bęben, pokazał mu, jak się to robi i troszkę go pouczył 
bębnić. A diabeł dał tamborowi laskę. A ten się go pyta: "Widzisz, 
ja cię pouczył, a teraz ty mi powiedz, co ja mam z tą laską robić". 
Diabeł na to: "Jak ci się czego zachce, to tylko tą palicą durkniesz 
(sztukniesz) do ziemi, a tam ci się zapyta coś: Co potrzebujesz?" 
No i diabeł wzioł bęben i poleciał,' a tambor został z palicą w lesie 
i zaczął się turbować, co on to takiego zrobił. 

Przypomniał sobie, że trzeba tą palicą do ziemi durknąć. I durkuął. 
A tu z palicy wyskoczył człowiek i pyta się: "Co potrzebujesz?" 
A on mówi: "Potrzebuję bryczkę, parę koni i furmana świadomego 
drogi, żebym sobie jechał jak pan". I tak się stało. Stała bryczka 
i konie z furmanem i ten sobie siadł, i pojechał. I przyjechał do jedne· 
go mniasta. Zajechał do jednej traktyerni. Tam sobie najął stancyę 
i mieszkał. Skoro mu brakło pieniędzy, to palicą w ziemię durknął, 
a diabeł, co z niej wyleciał, przynosił mu, ile potrzebował. I już nie 
był on jako tambor, ino jako pan. Była tam mała dziewczynka, 
służąca; ta mu usługiwała, przynosiła mu jeść, łóżko mu słała i wodę 
przynosiła - i za to co dzień dostawała reńskiego. 

1 [W rkp. tytuł Diabeł.] 
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Ten pan poszedł sobie jednego razu na spacer po mieście. I spodo
bała mu się króleska córka, która także na spacer wychodziła. Jak 
przyszed do swego mieszkania i wszytcy domowi posnęli, i drzwi po
zapierali, to ten swoją palicą durknął do podłogi. A z palicy wyskaku
je diabeł i pyta się jak zawsze, co potrzebuje. A ten mu powiada: 
"Potrzebuję królewskiej córki, żebyś mi tu zaraz i z łóżkiem przyniósł 
ją". Ten diabeł zaraz mu ją przyniós i z łóżkiem przez okno (a było 
duże). Ten pan spi z nią całą noc. Nade dniem, tak na godzinę przed 
świtem, durknął znów palicą do podłogi, a diabeł odniósł królewnę 
z łóżkiem do zamku. 

Rano powiada królewna do matki: "Mamo, w nocy jakaś mnie bida 
wzięła i zaniesła do jednego pana, i musiałam z nim spać". Pytają 
jej się, gdzie. Można ona pozna. Nie, nijak ona nie wie. Więc nauczyli 
ją, co ma robić. Narychtowali jej do łóżka saganik z farbą i szczotkę 
mularską i zapowiedzieli, żeby nie spała, i jak ją będzie niósł diabeł 
albo wsadzał przez okno, żeby tą farbą na murze koło okna namalo
wała krzyż. Nadeszła noc. Kiedy już wszyscy posnęli, ten pan znowu 
po nią posłał i diabeł mu ją przyniósł, a ona ten krzyż tam nazna
czyła. Nade dniem znów ją ten pan prze20 diabła odesłał, ale popa
trzywszy się po murze, dostrzegł ten krzyż. Więc durknął palicą 
do podłogi, a diabeł się pyta: "Co chcesz?" - "A to idź do każdej 
kamienicy i zrób koło każdego okna taki sam krzyż, jaki tu jest". 
Diabeł poleciał i tak zrobił. Jak się rozwidniło, tak ten król wysłał 
patrol szukać, gdzie by ten krzyż był. Patrol patrzy, a tu jest krzyż 
na każdym domu; wrócił i to opowiada. Jakże tu wszystkich anhal
tować. Nie ma co robić. 

AJe radzą znów tej królewnie, jak ma się znaleźć; dali jej mąki 
ćwierć, żeby sypała po drodze, a najwięcej koło tego okna, przez 
które ją będzie niósł. I tak się stało. 

Następnej nocy znów pan po nią posyła diabła, a ona przez drogę 
tę mąkę sypie. Jak się wyspał, odesłał ją pan i patrzy się, że przed 
oknem dużo rozsypano mąki. Tak on tak samo wszędzie kazał temu 
diabłowi zrobić. Patrol znów widzi, że przy każdym domu i na każdej 
drodze jest mąka. 

Teraz nie wiedzą, co robić. AJe mówią jej: "Oto weź farby czarnej 
z sobą i nafarbuj mu koszulę". I tak zrobiła, gdy diabeł ją przyniósł. 
Ale raniutko, jak ją pan odesłał, patrzy się przez okno na ziemię 
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i na mur: nie ma nic; a po sobie wcale się nie przyglądał. Poszedł 
do łóżka i śpi. Król wysłał patrola, żeby do każdej kamienicy o jednej 
godzinie wszyscy razem wtargnęli, więc w ej szedł i tam do niego patrol. 
I każą wstać, i rewidują go, i akuratnie ten znak czarny jest, co ona 
zrobiła. 

I wzięli do króla tak w tej koszuli. A król każe jego za to spuścić 
i przykuć do suchej studni i tam wszystkim kucharkom z. miasta 
lać na niego po~yje. A warta tego pilnowała. No i niosą, i leją na 
niego te pomyje; nawet kazali i tej dziewczynce, co mu usługiwała. 
Ta mała przychodzi i nie leje, tylko go się pyta, co ón tam robi i jaką 
mu radę dać. A ón powiada do niej: "Moja kochana, tam w mojim 
łóżku jest palica; weź koło siebie tak ją przypasz, żeby nikt nie 
widział, i jak przyjdziesz jutro z pomyjami, to mi tę palicę spuść, 
a ja ci za to odwdzięczę". Na drugi dzień przychodzi ona najraniej 
z pomyjami i z tą palicą i spuszcza mu ją nieznacznie do studni 
zamiast pomyjów. A on, że nie móg ręką ruszyć, bo je mi'lł przykute, 
tylko nogą ją podniós i durknął do ziemi. A diabeł i do studni przy
latuje: "Co potrzebujesz?" - "Potrzehuję, ażehyś mnie tu wyniós 
z tej studni, a przyniós tu i wsadził, i przykuł samego króla, tak jak 
on mnie zrobił". No, ten jego wyniósł na bezpieczne miejsce, a króla 
złapał na epacerce chodzącego i tam go przyniós, i przykuł w studni 
przy tych pomyjach, co już po same pachy nalali. 

Ale nie wiedzą we dworze, gdzie się król podział. A te kucharki 
wciąż te pomyje leją. A król woła na nie i prosi się, żeby nie lali, 
ho to ón tam siedzi. Dali znać do krolowej, cy je król w domu, 
ho ón ze studni się odzywa. Przyszła królowa i dworzanie i poznali, 
że naprawdę król tam siedzi. Chcą go wydostać, ale nie mogą, bo 
przykuty i diabeł go pilnuje. Ale każe król, żeby go (tego tamhora) 
koniecznie poszukać i żeby go przeprosić za to, co z nim zrobił. 
A po mieście chodzą i głoszą, żeby się taki znalazł, co króla wypuści, 
to dostanie za to nadgrodę. A on pan durknął palicą do podłogi, 
a diabeł króla wyniós. Wtedy król zapowiedział, że ten, kto to 
zrobił, kto taki jest, żeby przyszed, że król ręczy mu słowem, że mu 
wszystko złe daruje (przebaczy) i jeszcze go wynagrodzi, że go 
wypuścił. Tak ten przyszed i królowi się zwierzył, że to on taki jest 
majster, ale mu palicy nie pokazał. Za to wszystko jeszcr.re go ożenił 
ze swoją córką. 
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Diabeł 
B6brka 

Służył jeden parobok w pana i pojichał woraty w pole. Orał win 
do południ i wY-szoł tam jiden chłop do nioho, a ne mih besiadówlaty, 
a i tot órał do południ, oba. Pryjichał na południ do dwora parobok, 
a tot został na pole, szczo ne Umil besiadów1aty. Tymczasem powidat 
tot parobok do pana: "Ja już ne pójidu w pole, bo wojszoł tam 
na pole takoj chłop obrosłyj, a ne mih nyczo hadaty". A pan: "No, 
i sczoż takoho z tom?" A win: "A ja już ne pojidu oraty, bo 
sie bóju, bo zjił mni chlib i "kawał słonyny, a nycz do mene ne 
mowył". A pan powidat: "Ne bij sie, win te ne zrobyt nycz; 
zalitra wyjde do tebe tl'e, a ja dam dwa chliba i k1awałok słonyny 

dla tych trioch". 

Pojichał druhyj deń tot parobok oraty i chodyły za nym try, za 
płuhom. I razem z tym parubkom worały do południa. Siei se tot 
parobek na południe na medży, zaczol połudnowaty; siły około neho 
te trioch chłopi(w). Zaczol jisty chlib swij i słonynu, a im triom dał 
dwoje chliba i kawałeczek słonyny. Potomu zajoł byky (woły) do 
wody napowaty, a uny piszly za nym wsi try do wody też. Pryjszoł 
parobok, zaprieh woły oraty i uny try chodyły za nym do w 1eczera, 
a nycz ne besidówały. Wec:~;ór dwa z nych wzieły paróbka do lisa 
poweły, a jiden zistał pry wołach. Tym czasom te dwa posadyły 
toho parubka koło hroszi(w) - dwi kupy biily hroszi taki welyky -
i nahornuły mu, pił micha dały imu broszy i kazały mu dwihaty, cy 
woz.me bilsze. A win powidat, że wozme bilsze, i jak wzioł, pryweły 
ho do byki(w) nazad. l wyweły ho na dorobu, żeby jichał domił, 
a samipokłonyłysie (a nycz ne biesiadowały), i wernuly sie do lisa, 
do swojich hroszi. Pryjichał parubok domił, a pan sie pyta: "A szoste 
tam zrobyly na poli, lwane ?" - "Nycz, pane, ale ja już u pana 
siużyty ne bndu". A pan mowyt: "Dla czohoż ?"A win: ,,A bo już 
maju hroszi doś, bo mni dały tóty try obrośli, a wid pana ne choczu 

braty za rik, szczo my pan wynen; już panu daruju". Pan mu dał 
kony dwa za te, szczo mu zasłuhy darował, żeby swoje hroszi powiz 
do domu. Jeho żona, toho Iwana, chodyła po żebraniu z dwyjma 
dytmy. I tot Iwan, jak pryjszoł do toho swoho sełta, powidat do 

żen 1y : "Już ne budesz chodyłapo żebraniu, bo ja maju duże broszy". 
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I kupyly dwir, hde toj pan sedił, i una, ta żebraczka, szczo chodyła 
ciłyj rik z ditmy, piszła se ze swoim gazdom do toho dwora. Pana 
W

1ohnaly, a samy sedily w tom dwori. 

Żelazny człowiek 
· Lioko 

Był jeden król, a był wielgim myśliwym. Miał on 24 myśliwców 
do siebie i nigdy darmo z nimi nie powrócił z łowów, ale zawsze coś 
zabił. Mówi raz do nich: "Moji kochani, nie wiemy, czyje szczęście, 
czy wy macie szczęście do łowów, czy ja. To ja pójdę teraz sam na 
polowanie, a wy pójdziecie wszyscy ryby łapać". I tak się stało. 
Tak król zabił sam tyle, co i z nimi zabijał, a oni łowili cały dzień 
i nie złowili ani jednej ryby. Aż przed wieczorem zapuścili sieci 
i złapali jakąś potworę, żelaznego człowieka. Było ich 24, więc 
myśleli sobie, że ino sobie hańbę jakąś zrobią przed król~m, jak to 
przyniosą. Tak sobie postanowili, aby to nazad puścić do wody. 
I puścili go. Przychodzą do króla i powiadają, że nic nie złapali. 
A jeden z nich taki był podchlihca, że się chciał przypodchlihić 
temu królowi i powiedział mu, że złapali żelaznego człowieka, ale 
go puścili. Na drugi dzień rano woła król tych wszystkich myśliwców 
i powiada do nich: "Jak mi tego nie złapiecie dzisiaj, coście złapali 
wczoraj, tak u mnie nie macie służby; ani mi tu bez niego przy
chodźcie". Tak óni sami się dziwują, że król o tem wie; kto to o tem 
królowi doniósł? Tak poszli łapać ryby. Łapią ryby cały dzień, 
nadchodzi wieczór, a oni nic nie mają; aż wreszcie, jak ostatni raz 
zapuścili sieci, wyciągają to samo dziwo co wczoraj, tego żelaznego 
człowieka. Kontenci, że im się udało, przynoszą to do króla. Król 
się doznał, że jako on sam tylko ma szczęście do łowów, ho i drugi 
raz tyle złowił, co i z niemi dawniej łowił. 

Król kazał w pałacu swoim takie kraty wyrychtować, żeby tam 
wsadzić tego żelaznego człowieka, żeby go widno było. I wsadzili 
go. Potem rozpisał do innych królów, żeby się zjeżdżali do niego, 
ażeby się pTzypatrzyli, jakie ón ma cudo. Nim przyjichali, syn 
królewski bawił się ze złotą gałką, co sobie nią podrzucał i łapał, 
i ta gałka upadła mu tam za kratę, do tego człowieka. Królewicz 
się obziera, gdzie mu się podziała ta gałka. A żelazny człowiek 

14 - Sanockie-Krośnieńskie cz. UI 
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odzywa się: "Królewiczu, gałka twoja jest u mnie". - ,,To oddaj 
mi ją". - ,,Ja ci oddam, ale mnie stąd wypuść".- "Jakże ja cię 
wypuszczę, kiedy nie mam klucza?" - "Idź do matki, matka ma 
klucz w kieszeni; jako dziecko, pobaw się z matką, poigraj i wyjmij 
jej nieznacznie klucz z kieszeni". Tak on to zrobił, poleścił się koło 
matki, wyjął jej klucz, poleciał i wypuścił tego człowieka z klatki, 
który mu gałkę jego oddał. A królewicz zamknął tę klatkę, że

lazny zaś człowiek, nim odszedł, rzekł do niego, że jeżeli go jaka 
przykrość spotka, żeby tylko jego wspomniał i wezwał, to on 
mu pomoże. K.rólewic~ wsunął znów klucz nieznacznie do kieszeni 
matczynej. 

Jak się ci wszyscy królowie pozjeżdżali, ażeby zobaczyć zapo
wiedziane cudo, już go w klatce nie było. Król przyprowadza gości 
do klatki, a tu pustki, nie ma nic. I woła żony swojej, i mówi: "Coś 
ty zrobiła, żeś mi taką hańbę zadała i wypuściła". A ona: "Jakto? 
Ja o niczćm nie wiem". - "Ależ ty masz klucz, nie wypieraj się". 
Tak przysądzili ci wszyscy goście, żeby ją stracić za to, co zrobiła. 
Królewicz dowiaduje się, że matka skazana na śmierć za to, że 

wypuściła tego człowieka. I przychodzi on do swego ojca i wyznaje: 
"Darujcie mamunci, bo to ja jej wykradłem klucz i człowieka tego 
wypuściłem". A ci wszyscy goście mówią: "Matkę moż(na) było 

stracić, ale syna, że małoletni i następca, nie wolno tracić; tylko 
wygoń go, ojcze, w świat". I ojciec go wygnał. Syn mówi: ,,Kiedy 
już tak, to niech mi tatko da i kamerdynera jeszcze, żebym był 
śmielszy". Wybierają się oba i wyprawili ich z pieniędzmi, końmi, 
odzieniem. 
Jadą oni, ale królewiczowi zachciało się pić i mówi do kamerdy

nera: .,Jedzmy ku studni" . Przyjechali, pozłazili z koni, ale nie 
mają czem pić, bo studnia głęboka. Kamerdyner mówi: "Będ:ziesz 
królewicz pił, a ja będę królewicza trzymał za nogi, a ja potem będę 
pił, a królewicz mnie potrzymasz za nogi". Nasamprzód puścił 

królewicz kamerdynera; ten się napił i królewicz go wyciągnął. 

Potem kamerdyner · spuszcza królewicza, żeby się napił. Jak się ten 
napił, a kamerdyner go nie chce wyciągnąć . I mówi do niego kamer
dyn~r: .,Jak mi przysięgniesz, że ja jestem królewicz, a ty mój 
kamerdyner, to cię wyciągnę, a jak nie, to nie". I tak musiał kró
lewicz to przysiąc. Jak już wyłaz, tak siadają na konie; kamerdyner 
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jedzie jakoby królewicz, a ten już za nim jako sługa. Zajechali do 
jednego pana. Ten ich pan (czy król także) przyjął gościnnie, a miał 
córkę do wydania i mówi: "Wydam ja swoją córkę za królewicza, 
ale tylko wtenczas, jak mi dopomoże w wojnie, że ja wygram i pobiję 
nieprzyjaciela". Ten kamerdyner (już za królewicza) przyrzekł, 
że dopomoże do wojny, a już coś słyszał od królewicza o żelaznym 
człowieku. Na drugi dzień zabierają się do wojny; ten pan c~y król 
naprzód, a óni dwaj za nim z tyłu. Ale oni daleko zostali z tyłu, 
a kamerdyner powiada do królewicza: "Oto mi się chce spać". 
A "królewicz: "No to niech konie spoczną, zjedzą siana, a my się 
na tym kopcu siana trochę prześpiemy". Ten kamerdyner (co udawał 
pana) usnął, a królewicz wstał i zawołał: "Żelazny człowieku". 
A ten już koło niego. "Co chcesz, książę?" - "To chcę, abyś mi 
dopomóg zbić t ego nieprzyjaciela, ho ja jadę do wojny". Ten czło
wiek daje mu takie zawiniątko i: "Ubieraj swego konia i siebie w tę 
odzież i weź ten pałasz, a gdzie tylko uderzysz, to zwyciężysz". 
I 7<niknął. Królewicz ubrał się, przypasał pałasz i pojechał do wojny, 
pomaga tamtemu królowi, którego wyprzedził - i pociął, pobił 

wszystkich, że już wołają: "Pardon!" I ten król zwyciężył jedną 
wojnę z tym królewiczem. A królewicz nie zsiadł z konia, ino jak 
najprędt.:ej nawrócił i pędzi, żeby stanął na tem samem miejscu, 
gdzie jego śpi kamerdyner. I woła znów: "Żelazny człowieku!"
"Co chcesz?" - "Naści nazad twój mundur i konia". I to wszystko 
zawinął do kupy i jemu oddał, a koń gdzieś zginął i żelazny gdzieś 
czezł (zniknął). I budzi kamerdynera. Ten się pyta: "Kiedy się 

mają bić?" A królewicz: "Już po wojnie, pobiliśmy, ·wracajmy do 
domu". Przyjechali do tego pana czy króla na obiad i ten, co "~-\}"grał, 
poszedł do stajni, do koni, jako sługa; a kamerdyner siadł jako 
zwycięzca ·z królem do obiadu. 

Tak niezadługo znowu się taka wojna zebrała. I ci znów tak na 
nią pojechali jak tamtą razą, i temu się słudze znów spać chciało, 
i położył się. A tamten królewicz i t eraz znów zwyciężył jak wprzódy 
za pomocą żelaznego człowieka. Po wojnie znowu kamerdyner 
odbierał powinszowania, a królewicz pilnował koni. 

Niezadługo nadeszła trzecia wojna. I także tak pojechali jak 
poprzednio, i znów zwyciężył królewicz. Jak wrócił z wojny, oddaje 
żelaznemu człowiekowi odzienie, konie i wszystko. 
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A żelazny człowiek mówi: "No, teraz chodź do mego pałacu (ho 
to był także zaklęty król), ażeby ci moje córki odwdzięczyli za to, 
żeś mnie wypuścił z tej klatki u twego ojca, bobym był musiał 
doznać wstydu, że na mnie patrzali ludzie, i musiałhym dłużej 
pokutować w tem żelazie". Przychodzą tam do tych pałaców. 
Najsamprzód wita go najstarsza córka: "Witam królewicza!" 
I podarowała mu obrus. "Na, to masz na pamiątkę, żeś mego ojca 
uwolnił; jak ci się będzie jeść chciało, wtedy sobie ten obrus rozściel, 
a będziesz na nim miał, co tylko dusza zapragnie". A druga wychodzi: 
"Witam królewicza, naści na podarunek tahakierkę za to, żeś mego 
ojca uwolnił". A to była taka tabakierka, że jak otworzył, to wielki 
blask uderzył; żeby nie wiem jak ciemno hyło, to tu było jasno jak 
słońce. Wychodzi trzecia i mówi: "Witam królewicza". I niesie mu 
dwie flaszeczki maści drogich; tu jest na nich napis, że jedna, jak 
ją podłożysz pod nos, to zaraz ożyje, choćhy umar; a druga, choćby 
głowę lub rękę odciął, to posmarować tą maścią, to się zaraz zrośnie 
do kupy. I ten żelazny człowiek żegna go i dziękuje mu, że go wy
puścił; i że już mu się wypłacił, i nie będzie mu już do pomocy, 
a rzeczy te każe mu, aby dobrze skował. Królewicz poszedł. Przy
chodzi do tego siana i budzi tego swego niby pana, że już dosyć 
spał i że już czas iść do domu, do tego króla, co mu pomagał na 
wojnie. 

Ale przez drogę o coś się poswarzyli i ten kamerdyner (niby pan, 
a nic nie robiący) uderzył tego królewicza dwa razy w twarz, niby 
swojego sługę. A ten się na niego zagniewał. A ta królewna zawsze 
jakoś czulej spoglądała na tego sługę niż na tego wrzekomego pana. 
Jak przyjechali do domu, ten kamerdyner, co udawał pana, poszedł 
z królem na obiad jeść, a królewicz poszed do stajni; ale nie chciał 
tego obiadu jeść, jeno se tam zamknął, rozłożył swój obrus i jadł 
z niego, co mu się podobało. A ta królewna przez dziurkę od klucza 
zobaczyła (ho tam była jasność od tej tabakiery także) jak ón tam 
zajada i zaczęła durkać (pukać) do niego, żeby ją puścił. Ale króle
wicz otworzył dopiero wtedy drzwi, aż wszystko to pozwijał i po
zamykał. Wpuścił ją. Ona się pyta: "Co tobie, żeś taki smutny?" 
On: "Bo mnie mój pan dziś dwa razy uderzył; cóż to dla pani znaczy, 
o co jej idzie, on jest mojim panem i wolno mu mnie bić". Ona: 
"Bo mnie się wszytko widzi, że ty nie sługa, tylko pan, a tamten 
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sługa, nie pan". A on: "No, tak Pan Bóg dał i tak musi być". Ale 
rozwinął obrus i zaprasza królewnę w gościnę, aby sobie pozwoliła. 
Ta się zadziwiła i pyta się: "Skądeś to wziął" - ale hardziej jeszcze 
z tej tabakiery, co taki blask z niej szedł. Ona: "No, mój kochany, 
daj ty mnie to, i te flaszeczki do mnie schować, ho ja się hoje, 
żebyś tego nie utracił, ho mój tatko posyła was jeszcze , do jed
nej królowej na zagadki; jak to odgadniecie," to dobrze, to się 
ona z tym ożeni, a jak nie, to może i wasza śmierć będzie". I od
dał jej to. 

Na drugi dzień rano wybierają się oba tam do tej królowej. Ale 
ten kamerdyner (niby pan) każe sobie konia osiodłać temu króle
·wiczowi; a ten jeszcze sobie bierze konia drugiego do bryczki. I zabrali 
się w drogę, i jadą. W drodze niby-pan nic nie widzi, a ten królewicz
-sługa widzi wielki ogień, a koło tego ognia stary człowiek siedzi, 
grzeje się, ale krzyczy, że zmarzł. Był to Mróz. Ten królewicz za
wołał go, żeby siadał z nim do bryczki, ho to było koło drogi. I siadł, 
i jadą dalej. Dalej znów nic nie widzi ten przodni pan, a ten króle
wicz-sługa widzi, że koło wody leży staruszek i krzyczy, że mu się 
pić chce. Było to Pragnienie. Królewicz woła go: "Chodź do mnie". 
I wziął go. I pojechali dalej. Jadą, a tam znowu siedzi człowiek 
stary koło chleba i krzyczy, że mu się jeść chce. Był to Głód. Ale 
że nikto nie widzi tych trzech starych, ino ten królewicz-sługa. 
Jak przyjechali te dwa do królowy, a ta królowa ich przyjmowała 
jak innych gości, jak się należy. Przychodzi wieczór i ona obydwóm 
im daje taki osobny pokój, każe ich zamknąć i mają przez noc 
zjeść sto wołów pieczonych i sto pieczywa chleba, i sto beczek wina 
wypić; i pod nima ma się przez noc spalić sto siąg drzewa (ho to 
była żelazna podłoga). I tak się stało. Zapalili to drzewo, przygnali 
woły i przynieśli to jadło i wino. I zamknęli ich. Tak ten kamerdyner 
zaturhował się mocno, ho chtóż to wszystko zje i wypije? Aż ten 
królewicz obziera się na tego, co koło chleba leżał (ale go kamerdyner 
nie widział) i tyknął go po cichu: "Ty głodny, jedz!"- sam wziąw
szy jeden chleb i kawał pieczeni dla siebie i towarzysza. I w oka 
mgnieniu ów niewidzialny Głód zjadł woły i chleb. Potem patrzy 
się na tego, co leżał koło wody: "No, pyj, człowieku" - sam sobie 
wina nieco utoczywszy. I wino znikło tak prędko jak i chleb. 
Teraz zaczynają oba jeść; zjedli, wypili i mają spać. A tu zaczy-
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nają pod niemi palić drzewo. A królewicz się przysunął do 
tego, co marzł koło ognia, i mówi: "Uważaj i nie zaśpij, abyśmy 
się tu nie popiekli". I tak palą, robi się ciepło, gorąco, a ten 
Mróz jak dunie (dmie) jeno nieco, a tu wszystko ciepło niknie, 
na ścianach szron. Wypalili sto siągów, a tym nic się nie stah. 
Przenocowali. 

Rano przychodzą ludzie jeno wymiatać popiół w przekonaniu, że 
ich już ogień pożarł, bo się tam już przed niemi niejeden upiekł. 
Patrzą, a óni obydwa żywi, śpią. Powstawali i otwierają im. Idą 
do królowy. A óna: "No, com miała ludzi różnych, tom miała, 
a takich mądrych nie było; to teraz ja temu swoją rękę muszę 
oddać, temu panu, co taki mądry". 

Ten kamerdyner (niby-pan) - żal mu się zrobiło tej i tamtej 
królewny, żeby nie pozyskał i tu, i tu - i jadą do tego króla, co 
wojnę z nim wygrywali. Teraz jadą ona przy sobie na bryczce. 
Jadą koło jednej wody, a królewiczowi się trochę zdrzymało. A ten 
kamerdyner łap za nogi królewicza i do wody. Utopił go, a sam 
przyjechał do tego króla, gdzie się będzie z królewną żenić. On 
przyjeżdża, a óna (jes~cze przez okno widziała, że sam jedzie), 
pyta się go: "A gdzież tamten jest?" A ten mówi: "Gdzieś się na 
drodze zapodział". 

Tak óna sobie kazała zaprząc parę koni do powozu i wio, w tamtą 
stronę, gdzie on pojechał (a rodzice nie wiedzieli). I wzięła z sobą 
te dwie flaszec?ki. Aż przyjeżdża do tej wody. A jego woda wy· 
rzuciła już utopionego. I wzięła z furmanem za nogi, wylali z niego 
wodę, miała tam i odzienie dla niego. A wtedy poddała mu to le
karstwo z jednej flas:reczki pod nos i ożył. I pyta się ona: "A skąd 
się ty tu wziął?" A ten na to: "Skąd? Oto wrzucił mnie tu kamer· 
dyner~ bo ja jestem jego pan, a on mojim sługą, ale ja mu musiał 
przysiąc (bo mnie chciał utopić, tak jak mnie teraz utopił), że on 
będzie panem, a [ja] jego sługą aż do śmierci; no a teraz ja już po 
śmierci- wskrzeszo:t;ty, teraz już ja pan". Opowiedział jej wszystko, 
jak było; przyjechali do domu; schowała go, ale na to tylko, aby go 
ubrała ślicznie jak do ślubu. A gdy mieli już iść z tym kamerdynerem 
do ślubu, wraca óna do pokoju, bierze za rękę swego ulubionego 
i całemu towarzystwu go pokazuje. Dopiero ón królewicz mówi 
i wypowiada kamerdynerowi wszystkie jego zdrady. Toteż kazali go, 
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tego :t<drajcę, roztargać końmi. A ten się królewicz ożenił ze swą 
pierwszą. A tamta druga królowa zagadkowa musiała tak zostać, 
ho ją i ten, i nikt inny nie chciał, że taka była okrutna, że Judzi 
ty]e potraciła1 • 

Mosiężny dziadek• 
Leszczowa te 

Był jeden król i on lubił barz polować. Poszed wón na polowanie 
i upolował sobie mosiężnego dziadka (musiał to być, proszę pana, 
jakiś święty). Jak go se przywióz do domu, tak ro2.pisał listy na 
wielki hal (zgromadzenie). A tego dziadka zamknął do piwnicy 
i przykazał, ażeby go nikt nie ruszał, nie wypuścił stamtąd. Król 
ten miał syna jedynaka; ten syn chodził koło tej piwnicy, a dziadek 
mosiężny prosił się go, żeby go wypuścił. "Wypuść mnie, a nie 
będziesz tego żałował, ja ci zawsze będę na pomocy". I ten królewicz 
go wypuścił z piwnicy. 

A król, jak już sprosił na hal tych różnych królów i monarchów, 
tak chciał im pokazać tego dziadka, kazał odemknąć piwnicę, a tu 
nie ma nic. Król się rozgniewał strasznie i zapytywał, kto · mu to 
skręcił. A dworscy słudzy powiedzieli, że królewicz Józef miał klucz 
od piwnicy i pewnie go wypuścił. Król kazał sługom zaprowadzić 
za to tego syna swego w las na polanę i tam rozstrzelać. A matka 
okropnie płakała i prosiła ich (sługów), żeby choć przywieźli jej 
z niego serce i mizelny palec. Jak go wyprowadzili, tak i im się żal 
zrobiło, za co mają go bić, kiedy on im nic nie winien. A tu idzie 
pies. Oni mówią do królewicza, żeby sobie pozwolił ten mi7elny 
palec uciąć, a oni go puszczą w świat. Pozwolił, ucięli mu palec 
i puścili go. A zastrzelili psa i serce z niego wyjęli. Przynieśli to 
serce i ten palec do matki, która myślała, że już syna całkiem na 
świecie nie ma. 

On królewicz poszed w świat i trafił znów do drugiego króla. 
Tam się harz podobał tej jednej córce, którą król ten miał, i ta 
prosiła, żeby go ojciec przyjął do służby. Przyjął go. A ten król 
miał wojnę toczyć i powieda, że kto by mu dopomóg nieprzyjaciela 

1 [W rkp. następuje streszczenie.] 
1 Obacz Krakowskie cz. IV [DWOK t. 8] s. 9. 
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pobić, to by za tego oddał swoją córkę. Tak ten królewicz Józef 
wyszeł do ogrodu i wezwał tego mosiężnego dziadka. A dziadek 
zrobił tak, że miał on wszystek zbrój i konia do tej wojny. Toteż 
królewicz pobił tamto wojsko i wygrał. 

Ale tymczasem na tej wojnie ucięli mu czy odstrzelili kawałek 
pięty, tak z zapiętkiem. Przyjechał do domu i położył się tak kole 
proga spać. A służąca szła i zobaczyła to, zatem wraca do swojej 
pani i powieda, że ón ma taką dziurę w hucie i że mu zapiętka 
brakuje. Tak ta panna jedynaczka wzięła go tak na inkwizycyę 
i ón się jej do wszystkiego przyznał; powiedział, kto on i z jakiej 
przyczyny tam jest. Król go ożenił z tą córką i dał im połowę króle
stwa. A na to wesela[!] zjechało się dużo panów, królów, przyjechali 
też i rodzice tego królewicza. I mówią, że on taki podobniusieńki, 
jak ich syn był. A wtenczas i synowi żal się zrobiło i upad rodzicom 
swojim do nóg, i na dowód, że jest ich synem, pokazał, że palca 
mizelnego i zapiętka nie ma. Rodzice się z tego pocieszyli i znów 
pół swego królestwa dali. Potemu pojechali wszyscy do domu do 
tych jego rodziców, którzy barz wynagrodzili sługi swe, że im tak 
syna zachowalil. 

Syn karbownika 
od Dynowa 

Jeden karbownik miał żonę i syna bardzo malutkiego. I służył 

u swego pana 25 lat. Kiedy chciał odejść, pan mu nie chciał za 
służbę zapłacić, ino mu powiada: "Jak mi za dzień 25 sągów drzewa 
wybijesz w lesie, to ci zapłacę". Karbownik zwołał dużo ludzi, dał 
im wódki, przyrzek zapłatę, żeby mu tylko te 25 sągów położyli. 
Robotnikom tym żona karbownika przynosiła jeść, z tern małem 
dzieckiem. Niosąc tak raz, szła ponad taką skałą, a z tej skały 
wyleciał zbój i zabrał ją razem z dzieckiem. Dziecko rzucił takiej 
gadzinie, żeby go (je) zjadła, a żonę karbownika wzioł za kucharkę 
dla siebie i 12 zhójo:w. 

Ale gadzina nie zjadła dziecka, tylko mu dawała piersi ssać przez 
6 lat. ·Po sześciu latach ten chłopczyk wyszed z tej jamy, ho chciała 
matka, ta kucharka, żeby już chodził po świecie, a on się wrócił 

1 [W rkp. następuje krótkie streszczenie.) 
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i prosił, żeby go gadzina jeszcze rok karmiła. Jak mu ten rok jeszcze 
dała ssać, tak wyszed, zaszed do zbójów do matki, wyjął z komórek, 
co te zhoje miały, różne jedzenie i picie, i jadł sobie przy ich stole. 
A zhoje nadeszli i krzyknęli: "Skądeś ty się tu wzioł? Co ty tu 
robisz? My cię zaraz zabijemy!" A on na to: "To najprzód się będzie
my próbować, kto mocniejszy, tylko mi dajcie jedną sztabę żelaza 
i stańcie sobie wszyscy rzędem". Jak stanęli rzędem, tak on wziął 
tę sztabę żelaza i świsnął nią tych zhojów i wszystkich dwunastu 
razem położył i zabił. Potemu poszedł do tej skały zbójeckiej i tam 
wziął pieniędzy dwa sienniki; jeden dał matce, a drugi zostawił 
sobie. Ale matka nie mogła swego dźwignąć; tak ón wziął jeden 
siennik pod jedną, a d.ntgi pod drugą pachę i niósł. I szedł z matką. 
A w lesie spotkał swego starego ojca. Dał ojcu i matce oba te sienniki 
z pieniędzy, a sam pożegnał się i bez niczego poszed w świat. 

Idzie, idzie, taj natrafił na pałac. A tam oknem wygląda taki 
młody diabeł, czy półdiable (taki czarnoksiężnik), i mówi do niego: 
"I&iże ty do drugiego pałacu, tam będzie taka panna, córka, to ją 
tu przyprowadź". Tak on poszed, ale zostawił u tego diabła konia, 
uździenicę i miecz. 

Idzie i spotyka staruszka, co pasie krowy, i pyta go się: "Co ty 
tu robisz, staruszku, chodź ze mną". A to był Mróz. I poszli oba. 
Dalej idzie i spotyka drugiego takiego człowieka, jak wiatr letkiego, 
że co ten Letki stąpi krok, to zrobi milę, a jak skoknie, to pięć mil. 
I poszli. Idą i spotykają takiego człowieka brzuchatego, Ciężkiego, 
co idzie drogą, a brzuch swój duży wiezie na telidze (dwóch kółkach). 
I wzięli go z sobą. 
Idą i przychodzą do tego drugiego pałacu, gdzie była ta panna, 

tego półdiabła, takiego czarnoksiężnika córka. Ten półdiabeł powieda: 
"Jak mi zjecie całą piwnicę tego jedzenia, to ja wam tę córkę dam". 
Oni poszli do piwnicy, gdzie pełno było jedzenia i picia, i zjedli 
to wszystko, i powiedzieli, że jeszcze są głodni. A półdiabeł mówi: 
"No, jeszcze jeden wam dam rozkaz. Ja zapalę 25 siągów drzewa 
pod piecem takim, a jak wy na tej blasze, na tym piecu wysiedzicie 
25 godzin i wytrzymacie, to wam dam córkę". Oni siedzą tam, 
a tu już na dobre zaczyna dogrzewać. A ten z brzuchem mówi: 
"Oj, Mrozie, Mrozie, ho mi już dobrze brzuch dopieka". Ta i Mróz 
jak zacznie mrozić, i wszystko wymroził, cały piec. Przylatuje 
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półdiabeł i mówi: "Joj, ja całe 25 siągów wypalił, a oni wszyscy 
żyją, co się to stało?" A ci mówią, że im jeszc21e zimno. Półdiabeł 
mówi: "No, to weźcie córkę". 

Ale córka mówi: "Ja z wami nie pójdę, chyba jak mi złapiecie 
pierścionek, co go ja rzucę do głębokiej studni". I rzuciła. Jak 
Letki skoczy za pierścionkiem, i złapał go w powietrzu. Ona mówi: 
"No, już muszę iść z wami". Ta i idzie z niemi. Idą, idą, a tu ona 
fru do góry i przemieniła się w gołębia. A ten Letki za nią i złapał ją. 
Idą, idą, a tu ona przemieniła się w rybę i plusk w wodę. A Mroz jak 
zaczął mrozić, tak wszystką wodę wymro21ił, tylko się przerębel 

!IIOStał, a Letki skoczył do przerębli i złapał rybę. Ona tedy prze
mieniła się znowu w pannę. 

I przychodzą do tego pałacu, do diabła, a ten syn karbownika 
mówi: "Oddaj ty mi szablę, konia i uździenicę". A diabeł mówi: 
"A oddaj ty mi pannę". A syn mówi: "Jak przeleziesz przez to 
okno na dół (tam w tym pałacu), to ci ją oddam". Diabeł mówi: 
"Ty pierwszy". A ten mówi: "Ty pierwszy". Ta i się kłócili. Diabeł 
mówi: "Ty się kłócisz". A ten mówi: "I ty się kłócisz". Diabeł 

mówi: "Ta i kto z nas przelizie ?" A on: "Ty przeliziesz". I diabeł 
zaczął liźć na d6ł. A ten szust go do smoły i diabeł w maź się rozlał. 
Potem w tym pałacu smoły już nie było. A ten młody ożenił się 
z tą półdiabła córką, z tą panną, a óna była katoliczką. Potem 
podziękował on temu Mrózowi i Brzuchowi i wynagrodził ich, 
a oni sobie poszli1• 

Uczynny wiatr 
B6brka 

Buł2 chłop i szoł do młyna zmołoty zernu. I zmołoł, i ide domił, 
i za(w)iezlał se mich. Id1e, id'e; witer fuknoł i jimu muku rozebrał. 
Priszoł domił i żena ho bje: "Hde muk'u podił?" Id'e, wernuł sie 
i spotkał sie z witrom, i pota sie witer: "Hde ty idesz ?;' - "Do 
witra po muku''. Tot powidat (witer): "Na ty obrus! (na, masz 
obrus)- pryjedesz domił, budesz mowyl: «Obrus, rozwyj sie!»" 
Pryjszoł win do korczmy i mowył: "Obrus, rozwyj sie!". Obrus sie 

1 [W rkp. następuje krótkie streszczenie.] 
2 [W rkp. Kolberga: "Biił".] 
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rozwył; je jisty i pyty. Jak toto wydiły Żydy, i chłopa zapojiły, 
i tot obrus wkroł Żyd, a win zaspał. 

Na druhy deń pryjszoł pak domił. Żona ho znou bje, a win wern'uł 
ie druhyj raz do witrai zdyboł sie z witrem. Witer sie pota: "Hde 

ty id'esz ?" -· "Do witra po muk 1u".- "Na-ż ty barancia; pidesz 
domił, budesz mowyty: «Baranciu, potrieś sie!»" I ne iszol domił, 
ino zaszoł do toj samoj korczmy. Powidat do Żyda: "Ty hłupy 
Żyde, ty ne majesz, szczo ja maju". - "Czujesz, Iw1an, szo t y 
majesz ?"- "Eh, ty hłupy Żyd'e, ty to ne majesz, chot' ze świta 
pidesz, szo ja maju". - "Czujesz, Iw'an, pokaż meni" . A win 
powidat: "Baranciu, potriaś sie!" Baran sie potrias, dukaty z wełny 
wysypał. Tot Żyd, jak to wydił, i na druhu ratu [chłopa] zapojił, 
i toto wszytko wykrał: i barana, i dukaty. 

Iwan prychodyt domił i żena ho znou bje na tretiu ratu. Wernuł 
sie pak znou do witra po muk'u. Zdyboł sie z witrem i powidat 
witer: "De ty jd'esz?"- "Idu do witra po muk'u". ·- "Na-ż ty 
huhen (bęben), idy do domu i budesz mowyty: "Sim z bubna!" 
Win :mou piszoł do tyj samej korczmy, do Żyda. A Żyd pota: "Czu
jesz, Iw'an, szo ty majesz ?" A win mowyt: "Sim z bubna, sim 
z buhna, sim. z buhna!" Aż tu jak sie wosune sim ditkiv, jak zaczeły 
ditky Żyda har'ataty (rozstrzęść), jak zaczeły byty, a Żyd sie prosył: 
"Czujesz, Iwan, daruj meill żytia, a wszytko ty widdam". A win: 
"Sim do bubna, sim do buhna!" I wział, i widdał wsio: i wobrus 
i barancia. Tot Iwan zabrał i pryjszoł domił. I powidat: "Neboho 
żeno, takeś menle była, teperke ja już to wszetko mam". I mowyt: 
"Obrus, rozwyj sia l" Obrus ro:z;wył sia i wony wszytki sie najiły 
i napyły. I powidat: "Baranciu, potriaś sil" Barancio sia potrias, 
dukaty nasćpał. I biiły bohaczy1• 

Zdradliwa siostra 
Solina 

Byli rodzice i mieli dwoje dzieci, Jasia i Kasię. I ci rodzice pocho
rowali, i mieli umierać, i odkazali opiekunowi, żeby podzielił t e 
dzieci po połowie majątku i żeby sobie każde poszło w swoją stronę . 

1 [Niżej Kolberg napisał: "Wiatr, co chłopa mąkę rozwiał, daje mu za to obrus, 
baranka i bęben, z których ma on jadło , złoto i pomoc diabelską".) 
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A temu Jasiowi zostawił ojciec strzelbę; taka była, że co widział, 
to zabił. Rodzice pomarli, a opiekun tak zrobił, jak kazali. Ale te 
dzieci bardzo się kochali i nie chcieli się rozejść; Kasia powieda, 
że gdzie ty pójdziesz, Jasiu, to i ja pójdę. No i poszli razem w świat. 
Zajszli oni w wielgi las; temu lasu końca nie było, nie mogli z niego 
wyjść. I zostali w tym lesie. On wystawił taką budę, sam chodził, 
polował i przynosił zwierzynę, a Kasia mu to piekła, i tem oboje 
żyli długi czas. 

A on co dzień to dalej szed w tym lesie. Jednego razu przyszed, 
a tam prześliczne stoją pałace. Przychodzi on tam, ohszed naokoło, 
ale nie ma do tych pałaców żadnego wchodu, żadnych drzwi, ino 
jest jedna dziura taka, że trza się pchać. I właz tą dziurą do środka. 
Przychodzi, a tam śliczne pokoje, coraz to ładniejsze; wszędzie 

dużo odzienia, pieniędzy; a na ostatku przychodzi do jednej piwnicy, 
a tam same trupy. Tak go wziął strach. I wyszed z tej piwnicy, 
i wraca do jednego pokoju, a tam wisiał pałasz tego jednego zbója. 
I wziął ten pałasz; idzie i przychodzi do tej dziury, żeby wyjść, ale 
słyszy, że te zbóje już idą. On sobie stał z boku tej dziury i zamie
rzył się pałaszem. Pcha się jeden zbój tą dziurą, tak jak i ón się wprzo
dy pchał, a Jaś pałaszem swojim jak machnął, zaraz mu głowę 
odciął, a ten kadłub na bok pociągnął. Pcha się drugi zbój, a Jaś tak 
samo i temu głowę odciął, a kadłub na bok odciągnął. I tak samo 
każdemu z następnych zhojów, dwudziestom trzom, zrobił; a dwu
dziestego czwartego ino skaliczył, ho ten miał bardzo tłusty kark; 
ale go pociągnął na bok do tych drugich na kupę, a ten zadał (udał), 
że jakoby był zabity. I ten Jaś te wszytkie trupy pościągał do tam
tych, co tam w piwnicy byli, i tam ich zamknął. 

I wtedy wraca do swojej siostry, do tej budy w lesie, mówi jej 
o tem, co zaszło, i t am ją zabiera z sobą do tych pałaców, że tam 
będą mieszkać. I pokazał jej wszytko, pieniądze, odzienie, i mówi: 
"Siostro, będziesz tu miała wszytkiego dosyć". A do tej ·piwnicy, 
gdzie były te trupy, zakazał jej chodzić, że tam jest nieporządnie 
i ciemno, żeby tam nie chodziła: "Bo śmierć twoja będzie". I zamknął 
piwnicę na klucz. Jaś jak wprzódy, tak i później na polowanie chodził, 
a Kasię zostawiał na gospodarstwie w domu. Ona gotowała; ale 
zresztą nie miała dużo roboty, nudziło jej się i markotno jej było, 
dlaczego brat nie pozwala jej iść do tego ostatniego pokoju. Razu 
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jednego, gdy została, skorczało ją (skorciło coś), żeby tam zaglądnąć 
do tego pokoju; i pomyślała sobie, że brat o tem wiedzieć nie będzie, 
że otworzy sobie i znowu zamknie. Aż tam otwiera (dobrała sobie 
klucz), a tu nagle zbój (ten raniony) na nią: "A tuś!" Ona się zlękła 
i ze strachu upadła. A ón się do niej obzywa: "Nie bój się, Kasiu, 
wstań i idź tam do szafy, jest tam maść taka w słojiku; przynieś 
mi jej i podaj". Kasia to usłyszawszy ochłonęła, wstała, poszła 
i maść przyniesła. I kazał sobie zrobić taki płajster i przyłożyć 
na tę ranę na kark. A Kasia, jak kazał, tak zrobiła. I mówi on jej: 
"Żebyś ty bratu nic o tern nie mówiła, boby źle ze mną, ale i z tobą 
było". I nastawał na nią, żeby już z nim trzymała, a nie z bratem, 
a dobrze jej z tem będzie. Toteż jak Jasio był w domu, to zbój był 
w schowaniu, a jak Jasio wyszed, to óna zbója odwidzała i j eść 
mu dawała. 

l zbój się już wygoił i umocniał, i tak do nij mówi: "Ty moja 
Kasiu, ty z bratem żyć nie będziesz, a ze mną możesz, bo wiesz, 
że to wszystko jest moje; śmierci ja mu robić nie będę, chociaż ón 
mojich kompanów pozabijał, tylko udaj, że ty jesteś chora, a jak 
cię zapyta, jakiego lekarstwa potrzeba, to ty powiedz, że ci się przy· 
śniło, że tam na tej górze jednej są zające; i żeby ci przyniós mleka 
od zajęczychy, a wyzdrowiejesz". Tak się też stało . Jaś przychodzi 
z polowania, a tu Kasia zadaje (udaje) chorą . Jasio się pyta: "Cóż 
ci takiego?" A óna: "Jestem chora, ale mi się przyśniło, żebyś mi 
przyniós od zajęczychy mleka, to bym sie zaraz obaczyła (wzmocni· 
ła)". A Jaś na to: "Siostro kochana, zaraz ci to zrobię, bobym ci 
i słońka, i miesiąca przychylił, gdybym mógł". I poszed szukać 
tego mlika. Przychodzi na tę górę i celuje swoją strzelbą do zajęczy
chy. A óna mu mówi: "Daj spokój, ja wiem, po coś przyszed; chodź 
i podój mnie". I podojił ją, a óna mu dała i swego syna: "Na, masz, 
ten cię będzie bronił, zając". 

A nim Jasio wrócił, to zbój Kasie znowu namówił, żeby była 
chorą i bratu kazała, żeby poszed na drugą górę po lisie mleko; 
a tam (myślał zbój) są lisy w kupie, to go pewnie zajedzą. Ten Jaś 
przychodzi, przyniós jej tego zajęczego mleka; ona skosztowała 
i mówi: "Ha, dobrze; dużo mi lepij; ale tak mi się przyśniło, żebyś 
jeszcze poszed na tę drugą górę i stamtąd mi przyniós mlika od lisa, 
toby mi to więcej pomogło i całkiem bym się obaczyła". A Jaś 
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powiada: "Co ino powiesz, wszystko ci zrobię, bo mnie to martwi, 
że ty chora". I zabiera się, skoro troszkę zjad, i znowu idzie ze 
swoim zajączkiem. Przychodzi na tę górę i zobaczył lisicę, jak ze 
swojim synem leci. A Jaś celuje. Ona lisica mówi: "Stój, ja wiem, 
po coś przyszed; chodź tu i podój se mlika". I podojił ją, a óna mu 
dała i swego syna: "Na, to masz mego syna, ten cię będzie bronił". 
I zabrał się, i przyszed do domu. 

A nim Jaś wrócił, poprzód już ten zbój namówił Kasię, żeby mu 
kazała iść na trzecią górę do wilków; a tam go wilcy pewnie zjedzą . 

Jaś przychodzi, daje lisiego mleka siostrze; ta wypiła i mów:i: "Ah, 
już mi dużo lepij; ale mi jeszcze potrzeba wilczego mleka, żebym 
całkiem się obaczyła''.. A Jaś troche pojad i znowu idzie ze swojeroi 
zwierzętami (a Kasia i zbój nie wiedzieli, gdzie ón te zwierzęta 
chował, na jakim dworcu). Jaś przychodzi na trzecią górę; widzi, 
jak wilczyca z wilczątkiem leciała; celuje do niej. A ta się odzywa: 
"Stój, wiem po coś przyszed; chodź tu i podój se u mnie mlika". 
I podojił ją, a ona mu powiada: "Na, to masz i mego syna, ten cię 
będzie bronił od złego". Tak Jaś wraca z tern mlekiem (i ze zwie
rzętami) do niej. 

A ten zbój ją tymczasem namówił, żeby mu kazała iść na czwartą 
górę po niedźwiedzie mleko, w przekonaniu, że go tam pewnie 
niedźwiedzie rozerwią . On poszed do niedźwiedziej góry i znowu 
niedźwiedzica mu pozwoliła się udojić, i dała mu niedźwiadka do 
obrony. 

A zbój mówi do Kasi: "Jak mu się i tam jeszcze nic nie stanie, to 
go poślemy na piątą górę, lwią, po lwie mleko, tam go niezawodnie 
lwy rozszarpią". Ale i tu lwica pozwoliła się podojić, i dała mu swego 
syna, lwiątko, i dała mu jesz~ze myśliwską torbę. A w torbie była 
trąbka czy piszczałka. I mówi jeszcze lwica do Jasia: "Jak będziesz 
w jakiem nieszczęściu, choćhyś za dziesięcioma żelazneroi był drzwia
mi, to tylko na tej piszczałce zatrąb, a mój syn wszytko połamie, 
a około ciebie stanie na pomoc". 

A znowu zbój tak se radzi z Kasią: "Jak Jaś wróci, to każ se zrobić 
kąpiel w wannie i będziesz jego prosić, żeby się z tobą poszedł kąpać, 
żeby wedle ciebie usiad; a ón się będzie wstydzić i obróci się do 
ciebie plecami; a ty wtedy będziesz się z nim bawiła tak, że każesz 
mu ręce w tył przegiąć i dwoma wielkieroi palcami je zetknąć; 
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ty te dwa palce z·wiążesz jedną nitką i zapytasz go, czy może to 
rozerwać; on to rozerwie; potem zwiążesz palce te dwiema nitkami, 
i on to rozerwie; nareszcie będziesz dodawała ciągle po jednej nitce, 
a gdy już nie będzie mógł rozerwać, wtedy zawołasz na mnie (bo ja tam 
będę ukryty siedział), a ja wyskoczę i jego zabiję, zetnę mu głowę". 

Tak Jaś przychodzi z lwim mlekiem i daje je siostrze. Ona' wypiła 
i mówi, że jej jest już bardzo dobrze, tylko jeszcze potrzebna kąpiel 
w wannie. Jaś jej tę kąpiel zrobił, sam wodę nagrzał i nanosił. Kiedy 
óna siadła do kąpieli, prosi do niej i swego brata, żeby się wykąpał. 
Ale ten nie chce, że to nieładnie, aby się z nią kąpał. A óna: "No, to 
chodź w koszuli, w gatkach, i plecami się do mnie obróć, a przecie 
tak chodź!" On usłuchał i siad do kąpieli. A óna mówi: "Pokaż no, 
Jasitl, twoje palce wielkie, ja ci je zwiążę, cy ty urwiesz". I tak, 
zakim móg, to rwał; a już potem złożyła mu dużo nici i nie móg urwać. 
Wtedy woła ona na swego: "No, chodź, już sie nie wzbroni". I ten 
zbój wyskoczył z pałaszem, co go porwał ze ściany (z tym, co to 
Jaś tych dwudziestu i trzoch zabił, a był bardzo ostry) i mówi do 
Jasia: "A widzisz, ptaszku, już cię mam; ty nas 23 zgładził i nntieś 
chciał, aleś nie móg; a to ja teraz tobie oddam". Jaś powiada: "Ha, 
już ja wiem, że moje życie w twojim ręku, ale daruj mi jedną chwilkę 
życia, ażebym sobie przed śmiercią choć raz zatrąbił na mojej 
piszczałce, co ją mam w tej torbie". A torba wisiała na kołku. Ka ia 
powiada: "Nie daj mu, tnij zaraz". A zbój: "A jak mu nie mam dać! 
Niech tę jednę chwilkę się przynajmniej ucieszy". I przynosi mu tę 
piszczałkę, i trzyma mu ją nad gębą, żeby sobie zaświstał. 

Jak tylko Jaś świsnął, a tu jego zwierzątka już są koło niego, 
ho to wszytko ruchło, drzwi powywalali, już tam są. Jaś tylko głową 
skinął na nich, a zwierzątka już zhoja porwały i w oka mgnieniu go 
rozszarpały. I postawały znowu koło swego pana, koło Jasia, i patrzą 
się, co z siostrą każe robić. A Jaś głową dał znak, że już nic. I Ka ia 
wylazła. Wylazł i on z kąpieli, a zwierzęta mu odgryźli nitki z pal
ców. I kazał tym zwierzętom wannę z wodą zanieść do trupami 
i Ka ię tam zaprowadzić, żeby te trupy jadła, a tę kąpiel piła. I wziął 
klucz, i zamknął ją tam. 

A sam się zebrał, ten klucz wziął z sobą i ten pałasz, i tę torbę i ze 
zwierzętami poszed w świat. Przyszed do jednego miasta, a w tern 
mieście wielga jakaś żałoba. A ón się pyta: "Cóż to takiego, że tak 
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żałobą óbite to mniasto ?" A ludzie mu powiadają: "U nas jest taki 
cmok, co ma 24 głów; nasampr:~<ód mu ludzie dawali owce i cielęta na 
pożarcie, potem krowy i woły, nareszcie iludzi, jak tego już nie stało". 

Ale ludzi już podawali wszystkich (za numerem), a w końcu wy
padło na królewnę. I ten się Jaś pyta: "A cóż by temu dali, co by 
takiego cmoka zabił?" A ten traktyernik, chtóry to słyszał, zaraz 
o tem dał znać do króla. Król przyjechał po niego powozem i wziął 
go do siebie. Tak Jaś tam był aż do drugiego dnia. I na drugi dzień 
ten lokaj z tym furmanem królewskim, co tę pannę wieźli, umówili 
się, żeby powiedzieć, że to oni ją wyzwolili, a Jasia zabić. A ta 
królówna miała stać przód słońca (nim słońce wejdzie) koło tej 
dziury, gdzie ten cmok wyłaził. I nim óna przyszła, Jaś już tam był 
ze sweroi zwierzętami, już tam czeka. I kazał jej tam pójść na bok, 
do kapliczki, żeby się pomodliła (ho tam była kapliczka i każden sie 
pomodlił, nim go cmok zjad). Ten cmok, ta żmyja pokazuje jedną 
głowę z dziury; a ten jak krzyknął na swoje zwierzęta, a te: łap! 
I ten swym pałaszem głowę tę odciął, a te zwierzęta zaraz porwali 
tę głowę; a ta bida, zmyja, wystawia zaraz drugą głowę; a on znowu 
ją odcina, a zwierzęta łapią. I tak wszytkie 24 głów temu cmokowi 
odciął. Jak odciął, zaraz ze wszystkich głów powyrzynał języki i do 
tej swojej torby je włożył. Teraz posyła jedno zwierzątko do pałacu 
i daje znać, żeby przyjeżdżali, że już królówna wyzwolona. I przysłał 
króllokaja i furmana po tę pannę i po Jasia. Siadają oboje do powozu 
i jadą; w tyle lokaj stoji, a na przodzie przy furmanie siedzi lis 
i zając, a reszta zwierząt leci przy powozie. 

A wtedy lokaj jak korbą obrócił (bo tam była taka maszynerya 
w tym powozie), a tu nagle głowa Jasia odleciała na jeden bok do 
fossy, a kadłub na drugi bok do fossy. A lokaj siada na jego miejsce. 
A zwierzyna się chce przekonać, czy Jaś tam siedzi. Niedźwiedź 
się wspina na łapach do powozu, a tam pana jego nie . ma, tylko 
lokaj królewski. I powiada do lwa i wilka, że go nie ma. Wtedy 
niedźwiedź postrącał lisa i zająca z koziołka i wrócili nazad tą samą 
drogą. I spotykają po drodze głowę i kadłub swego pana w dwóch 
fossach. Zwierzęta przykładają głowę do kadłuba, oblizują je, ale 
się nie chce zrosnąć. A wtem lis widzi, że jaszczurka leci i niesie fla
szeczkę jakiejś maści. Tak lis łap tę jaszczurkę i pyta się: "Co ty tam 
niesiesz?" - "Niesę taką inaść, że jak nią posmaruje, to się zrośnie 
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i ożyje". - "Dajże nam trochę". A ta nie chciała dać. Ale oni jej 
odebrali sami i nasmarowali nią głowę i kark, i to się zrosło, i pan 
ich ożył. 

Wtedy przyszli wszytki do tego traktyernika, gdzie byli poprzod. 
Jaś napisał list do tej królownej i posyła z nim zająca (uwiązał 
mu go koło szyi) do pałacu. Zając przyniós ten list do królowny; 
óna go odebrała i przeczytała, że ten jej Jaś jest zdrów. I poszła 
do siebie, odpisała mu (i nawiązała tam różnych cukierków), żeby tam 
się dostał wieczorem jak najprędzej do pałacu. Ten wieczorem przy
chodzi do niej. Przyjęła go jak się należy; zawołała tego lokaja, 
dopiero się tam wyprawdają, że jak to było, że kto zabił. Jaś se każe 
pokazać lokajowi, jaki ón ma znak z tego cmoka. A ten lokaj poka
zuje głowy, że ma 24 głów. A Jaś się pyta: "Cy mają te głowy ję
zyki?" - "A jakże!" I dopiero dobył Jaś z torby języki, i dopiero 
się pokazało, że Jaś jest wybawca tej królówny. Lokaja wzięli, 
końmi roztargali, a Jaś ma stanąć z tą panną do ślubu. Ona go się 
pyta, cy nie ma ón jakiej rodziny, żeby na wesele przyjechali. 
A ón powiada: "Mam jednę siostrę, ale ta była w więzieniu"- a te
raz nie wie, cy żyje. Ale óna koncze chce tej siostry. Wtedy Jaś daje 
niedźwiedziowi list do siostry, klucz od tej truparni, żeby leciał 
co najprędzej i przywjód tę siostrę na wesele. Niedźwiedź poszed -
ta jeszcze żyła- i przywióz ją do miasta tego; a tam óna się omyła, 
ogarnęła i kupiła jeszcze trutki na brata (trucizny), i przyjechała 
do niego do pałacu. Przyjechała po ślubie, ale jeszcze na wesele. 
Wtedy przy obiedzie piła za zdrowie swego brata i wrzuciła mu trutki 
do wina. On to wypił i upad. Ale widzieli to zwierzęta. Skoczył 
zaraz lis i przejad mu prosto serca i wyssał mu tę trutkę. I ten 
Wstaje znowu. Ale lis zdyszał (upadł). I wilk przejad Jiso·wi i wyssał 
z niego. Wilk znou zdyszał. Przyskoczył niedźwiedź i wyssał z wilka. 
Wilk wstaje, a niedźwiedź dyszy. Już lew nie ssał, ale razem z wszyst
kiemi zwierzętami przydusili tak niedźwiedzia, że mu trutka wyszła 
i ón stanął na nogi. Teraz brat mówi do siostry: "Tyś mi tak bardzo 
źle wyrządzała ciągle za to, że ja cię tak bardzo kochał, a ja się został 
sam i dwa razy po śmierci od ciebie danej ożył". I ten król kazał ją, 
tę złą siostrę, rozszarpać końmi1 • 

1 [W rkp. następuje streszczenie.] 

15 - Sanockie-Krośnieńskie cz. nr 
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Królewicz i towarzysz1 

od Rymanowa 

Jeden król miał syna. Król ten, owdowiawszy, ożenił się powtór
nie; ale ta macocha nie cierpiała tego syna. A w sąsiedztwie mieszkał 
czarnoksiężnik i ten także miał syna, zwanego Kogutkiem. I król 
przyjął tego Kogutka do kompanii swego syna, żeby razem się bawili. 
Mówi syn do króla: "Tato, trzeba by nam w świat pojechać, bo mało 
go jeszcze znamy". Król: "Masz racyą; i jedźcie, moje dzieci, oboje, 
i poznajcie świat, bo ta znajomość będzie wam przydatna". Jadą. 

I przyjechali do drugiego króla, i bawią się tam na jego dworze. 
A tam była taka piękna księżniczka, tego króla córka. Ten królewicz 
zakochał się w niej i oświadczył, a ojciec jej się na to zgodził. I napisali 
o tem do tamtego króla, ojca królewicza, który też odpisał, że się 
również zgadza na ten związek. Potem żeni się ten królewicz i wra
cają z tym Kogutkiem do domu. 

Droga była daleka i zatrzymali się na nocleg w lesie. Ale ten 
Kogutek nie mógł jakoś usnąć, słyszy o północy jakiś szum w lesie 
i widzi (bo miesiąc świecił), jak na pobliskie drzewo zlatują trzy 
wielkie ptaki, kruki, i tam coś do siebie gadają. Podsunął się po 
cichu pod drzewo i słyszy, jak ten jeden kruk mówi do drugiego: 
"Jutro przyjedzie nasz królewicz z młodą swą żoną do domu; a ta 
królowa-macocha wyjedzie naprzeciwko nich w złocistym wspania
łym powozie i zaprosi ich, żeby do niego wsiedli; jak tylko wsiądą, 
tak powóz uniesie się z niemi w powietrze i roztrzaska ich na kawałki; 

ale gdyby to kto usłyszał, chciał dla przestrogi im donieść, toby się 
po kolana w kamień zamienił". A drugi kruk mówi: "Jeśliby ich 
to nieszczęście minęło, to im grozi drugie, bo królowa-macocha będzie 
ich w komnacie częstowała winem i poda im dwie szklanice; j ak go 
oboje wypiją, padną trupem, bo napój zatruty; ale ten, kto im to 
powie i ostrzeże, po pas w kamień się obróci". A trzeci kruk dodaje: 
"A choćby i od tej śmierci się uchronili, to królowa-macocha przy
gotowała im takie łóżko, że jak się na niem położą, to łóżko się z niemi 
zajmie ogniem i ich spali; ale kto, usłyszawszy, im to powie, ten 
się całkowicie zamieni w kamień ·•. 

Na drugi dzień jedzie ten królewicz z żoną i tym Kogutkiem do 
domu. Kiedy już są blisko dworu, spotyka ich królowa-macocha, 

1 Obacz Kralrow8kie cz. IV [DWOK t. 8] s. 66. 
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która wyjechała naprzeciwko nich, wita ich grzecznie i zapras2;a,. 
by w tym powozie zasiedli. A ten Kogutek stawa przy drzwiczkach 
powozu; nie puszcza i odgania ich, tylko każe im iść piechoto, że 
niedaleko do pałacu. Zdziwili się wszyscy, jak on to śmiał uczynić, 
i robią mu wymówki. Kiedy weszli do pokoju, królowa-macocha 
pije ich zdrowie i podaje im dwie szklenice wina, żeby podziękowali. 
A ten Kogutek przyskakuje, wytrąca im z rąk te s2<klenice, że padają 
i rozbijają się na podłodze. Wszyscy się zdumieli nad tem zuchwals
twem sługi i król się też rozgniewał. Aż gdy potemu królowa-macocha 
poprowadziła ich do łożnicy i wskazała łóżko, gdzie mieli oboje 
spocząć, ten Kogutek uderzył znów to łóżko swoją laską, a łóżko 
wybuchło ogniem i spłonęło. Królowa-macocha nie posiada się od 
złości i namawia króla, aby tego zuchwalca ukarać śmiercią. I król 
kazał go wrzucić do ciemnicy. Ale młodzi, królewicz i ona, chcieli 
go ratować i mówią, że trzeba z niego protokół ściągnąć, dlaczego 
on tak dokazywał. Król na to przystał. Wyprowadzają go z ciemnicy 
i pytają najprzód, dlaczego nie dał im siąść do powozu. "Bo powóz 
byłby ich uniósł w powietrze i roztrzaskał". Jak to powiedział, aż 
tu nogi jego od stóp do kolan skamieniały. Potemu pytają się, dla
czego pozbijał te szklanki z winem. "Bo to była trucizna, nie zaś 
wino". Jak to wyrzekł, zaraz po pas stał się kamieniem. Na koniec 
pytają go, dlaczego dotknął się tego łóżka. "Bo gdyby się byli 
oboje młodzi na niem położyli, toby się było zajęłoo gniem i ich 
spaliło". Jak to powiedział, patrzą, a on się cały zamienił w kamień. 
Krolewiczowi i jego [żonie] markotno się zrobiło, że ich wybawca 
przemienił się w kamień. I kazali ten kamień zanieść do ogrodu, 
pod pałacem postawić i taki daszek, taką kapliczkę nad nim zbu
dowali. 

I urodziły im się bliźnięta, dwóch chłopaczków. Wkrótce potemu 
śni się tej królewiczowej, że wierny sługa ich, Kogutek, może być 
z zaklęcia wybawiony i ożyć, jeżeli ona się zdecyduje swoim bliź
niakom poderznąć gardła i tą kyrią (krwią) kamień ten pomazać. 
Ciężka to była rzecz dla matki. Ale powtarza się ten sen i na drugą. 
noc. Więc widzi ona, że w tem jest jakaś wyższa od ludzkiej wola. 
Bierze zatem nóż, i chlast!- obojgu chłopczykom podrzyna gardła, 
niesie potemu ich ciałka i wrzuca do rzeki. Wraca do domu i krwią 
pomazuje kamień, który zaraz ruszać się począł i ożył. Zmartwieni 
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rodzice stratą dziatek ucieszyli się tern, że przynajmniej ten wierny 
ich sługa Kogutek żyje i z niemi rozmawia. A zdawało mu się, gdy 
ożył, że ze snu się zbudził. Ale gdy sobie wspomniał wszystko, co 
go spotkało, westchnął i zaczął się modlić do Boga, że kiedy miło
sierny Bóg z kamienia go ożywił, to niech i te niewiniątka ożywi ze 
krwi i wody. I kiedy Kogutek z nią poszli oboje ku strumykowi, 
widzą, że oba te chłopczyki siedzą nad brzegiem strumyka i bawią 
się piaskiem, rzucając nim wzajem ku sobie, a gardziołka ich, w tern 
miejscu, gdzie były poderznięte, mają jakoby złotą szramę tylko 
i są zupełnie zdrowe. Matka i Kogutek porwali je na ręce i dziękując 
Bogu ponieśli do zamkul. 

Wierny sługa 
od Dynowa, Bnozowa 

Była to jedna pani, księżna, dużo piękna, ale sobie nie mogła 
męża dobrać, chociaż się ich kilo (kilku) starali o nią. Tacy się hra
biowie zjeżdżali, a óna nie chciała, ino za jednego, co bywał, taki 
chłopak dzielny. A tamci zazdrościli temu. Jak już wesele mieli 
rychtować, a tu jeden lokaj, staruszek taki, był, co ich wszystkich 
pilnował. I kiedy zasiedli goście do stołu, i postawiono przed nich 
szklanki z kawą c7;y winem, wtenczas lokaj tę szklankę, co stała 
przed onym chłopakiem, jej przyszłym mężem, ręką nagle machnął, 
że się wywróciła precz i wylała (ho go chcieli towarzys7óe struć). 

I nalano mu i dano dobrą kawę. 
A jeszcze naładowali mu takiego konia goście, że gdyby był na 

niego wsiad, byłby od razu zginął. I było czterech koło konia war
towników. A lokaj przyszed i przebił tego konia, a tym wartownikom 
dał po dukacie, żeby nic o tern nie gadali. Pan chce siadać na konia, 
a koń leży przebity. Zatem mu wyrychtowali drugiego konia; 
natychmiast siad i pojechał. 

Jakże pojechali do ślubu i wzięli ślub, przyjeżdżają do domu, 
jedzą, piją. Przyszła noc, poligali spać. Ale oni goście tak ur70ądzili, 
że de? niego spędzili wszystkie gady, wszystkie węże, żeby go pojadły 
tak, aby się marnej kości nie zostało. Ale lokaj naładował taki 
pałasz i stał na drzwich (przy drzwiach); jak zacznie rębać, tak 

1 [W rkp . następuje kr6tkie streszczenie.] 
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wszystko wyrębał; aż przyszed taki gruby wąż, że gdy go pałaszem 
ciął, tak krew bryznęła aż na twarz tej pani, księżniczki. A te gady 
porąbał i poumiatał wszystko czysto i pomył. Ale mówi: "Jakże ja 
mam te krew zetrzyć jej z twarzy, to ona się pobudzi". Więc ukląkł i tę 
krew językiem pomalutku z jej twarzy zlizał, że się nie obudziła. 

Ale mąż obudził się i widzi, że ten stary lokaj od niej odchodzi. 
Rozgniewał się i pyta: "A czegoż ty chodzisz do mojej żony?" 
A ten powiada: "Znasz ty, paniczu, pamiętas:z;, jakem zatrutą kawę 
przed tobą odtrącił, anibyś był dychał dzisiaj". Ino to wymówił 
lokaj, już stał po kolana kamieniem. "A znasz ty, jak konia ci nała
dowali, żebym ja był go nie przebił, tobyś i ty był nie żył". Jak to 
powiedział, stał po pojas (pas) kamieniem. "A znasz ty, jakeś przy
j echał od ślubu i pokładłeś się z nią spać, na ciebie spędzili wszystkie 
gady, węże, a ja ich porąbał; jeden gad bryznął krwią na twoją 
żonę, a ja poszedłem krew 'ł:lizać, a ty powiadasz, że ja do twojej 
żony chodzę". Ledwo to wyrzekł, stał się cały kamieniem. 

Ale ci, mąż i żona, jak to usłyszeli i jak to zobaczyli, zaczęli 
żałować i płakać, i modlić się. I tak cały rok płakali i modlili się do 
tego kamienia, bo chcieli, żeby się nazad przemienił w człowieka. 
Ale za rok ta księżna urodziła syna. Prz)'szło na jedną noc i śniło 
jej się: "Zarznij ty swoje dziecko i krwią tą posmaruj kamień, a on 
będzie tak jako był człowiekiem i dziecko twoje nie zginie". Przyszło 
na drugą noc, śni się to samo. Ale rod:~.icom żal. Sni się to samo na 
trzecią noc. Ona nie chce, ale on wziął to dziecko, :;:.arznął, krwią ten 
kamień posmarował, a kamień ożył. I jak tylko lokaj ten wierny 
zagadał, wszyscy się ucieszyli. Wtedy i lokaj się modli, wziął swą 
książeczkę, patrzy, a tu i ono dziecko żywe i śmieje się do rodziców1• 

Widąca woda 
Solina 

Jiden kril był ślipy imał trioch syni(v). Tak toty synowe mowl'at 
do witcia: "Tatu, my pidemy w świt, czej najdemy takoji wody, 
żebyś prewydiv". Tot kril im pozwolyv, żeby szły i biadały takoji 
iiody. Dwa najstarszy pojichały w jiden bi.k (w jedną stronę), a o.aj-

1 (W rkp. następuje krótkie streszczenie.] 
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mołodszy siv na koni1a, pojichav w druhyj bik. Tóty perszy dwa pryji
chały do jidneho mista, ne tylko, żeby uody ne prynesły dla witci 1a, 
ale tilko nadoużyły (zadłużyli się), że ich konie i bryczku wziały 
lude za do uh (dług), a ich wsadyły do haresztu, bo n e mały czem 
douhu zapłatyty. 

A tot najmolodozy jichav ciłyj deń, a nyhde w miści ne biiv any 
w seli. Pryjichav do jidneho lisa; tam ho zajszła nicz. I położyv sie 
wypicznuty (odpocząć) troche. Rano wstaj'e jichaty, a tu już konia 
ny m 1a. I dywyt sie, a tu stojit wolik (wilk). I premowyv wolik: 
"Szo panyczu duma te ?" - "A dumam, bom mali konia, a teper ho 
ny maju; a na czym poj 'idu?" A wolik: "A deż ty jidesz ?" - "Jidu 
na taku iiodu, bo maju witci1a ślipoho, szczoby ot 1ec prewydiv". 
A wolik: "Ja o takij iiodie ne znaju, ale za to, żem zjiv konia twoho, 
to tie ponesu do misiacia (miesiąca), a tot pewne znaje, de taka iioda 
je". -"Dobre". Tot panycz siv na wolika i pojichały. Jidut, ale 
z daleka wydiat, że sie śwityt w lisi. Toj wolik prywiz ho koło toji 
chyżky i powidat: "Zliź tu z mene i pytaj sie toho pana w chyży 
o iiody[!], a jak winne znaje, to tie win piszle dalij do swoho brata; 
a jak win tie piszle dalij, to ja tu na tebe budu żdaty". Tak prychodyt 
toj panycz do toji cheży i pytat sie toho gazdy, cy ne znaj e win 
o takij iiodie, czej by jeho ot'eć prewydiv. A toj czołowik pohostył 
ho i widpowidat: "Ja jezdem misiać i oświczam hory i dołyny, 
i wszytko wydżu, de szo je; a o takij iiodli ja ne :maju; ale na te 
(na masz!) konia i sidaj na nioho, i jid' do moho brata, do soncia, 
a win znaje pewne o takij iiodie". 

Tot panycz siv na toho konia i pojichav dalij. I pryjiżdżat znoii 
do takij cheży, i kiń powidat: "Idyż do toji cheży i pytaj sie toho 
czołowika, cy win ne znaj e o takij iiodi, a ja tu budu na tebe żdaty". 
Toj piszou do chyży i potat sie toho gazdy, cy ne znaje win o takij 
iiodie. Toj czołowik ho pohostyv i jemu powidat: "Ja jezdem sonce, 
oświczam wszytkie ~ory i dolyny i wszytko wydżu, szo je, a o takij 
iiodie ja ne znaju; ale na te konia i jid' do moho brata, do witru, to 
win .ty powist' o takij iiodi". 

I tot panycz podiakował, siv na konia i pojichav dalij. Nareszti 
pryjiżdżat do takoji chyżky; kiń powidat: "Zliź z mene i idy do 
chyży, i pytaj sie o wodu, a ja tie budu żdaty tu". Tak win piszou 
do toji chćży i pytat gazdy o takij iiodie. No, toj hazda znou po· 
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hostyv ho i powidat: "Ja jezdem witer, duju po wszytlcich horach 
i dolynach i znaju o takij liodi żywuszczyji pod d 1erewom w óhorodi; 
ale tam sztuka dostaty sie, ho tam na brami stojit sztyry dwajcit 
lewy (24 lwów), toby tie tam poszarpały zaraz; ale je jedna taka 
hodyna w dohi, że óny spiat, tote lewy; naż te konia, sidaj a jid' 
horzo, a czej tóty lewy hudut spały w toji hodyni, tam hude mist, 
a ty konia swoho uwiaż po tim hoci mostu, a sam idy bez mist 
i hudesz wydiv, cy łewy spiat". 

Tak toj siv i pojichav. Pryjichav koło mostu i konia uwiazau, 
a sam zebra u sie i id Ie. Dywyt sie, a łewy spiat. Tak toj sie wtiszyv 
i pospiszat jak najborsze do toho óhoroda, żeby jak najhorsze 
nabrau liody, zakiel ony spiat, ho znau, że jakby sie poohudżały, 
toby ho rozszarpały. Ałe mali win wse hodynu czasu. Perejszoli 
win bez bramu pomedzy lewy i wojszou w toj óhorod. Slicznyj 
óhorod! I nahrau sohi w dzbanoczok pid tym d 1erewom liody z toj 
studny, z kótróji mu braty kazav toj witer. Ałe ne słuchau toj panycz 
witr' a, żeby sie najskorej wertau z tou liodou, ino se dywyt, a tam 
sliczne pałace sut w tym óhorodie. I mowyt do sehe: "Ne ładne 
by hiiło, żeby ja w takim ślicznym lohorodie hiiv, a pałacy(w) 
żeby ja ne wydiv". No, idle; wchodyt do jidneho pokoju, a tam 
ny ma nykoho, ino je(st) stil, a na stol'i hochenok chliba, a na chlibie 
napysano, że chto tot bude jił, a wse (win chlib) hude ciłyj. Tak 
toj panycz wziau se toj chlib. Idle do druhoho pokoju, tam na 
stołyku je butelka wyna i napysano: chto to wyno hude pyv, a wse 
bude polno. I panycz wziau totu butelku. Idle do trletoho pokoju. 
A tam spyt śliczna króliwna na łiżku. Zal jimu sic zrobyło, żeby 
ji taku łyszyv samou i moszlyv: "To i ona może bude ciła!" I dalej 
[do roboty)!, ałe tychońko. Tak sie z neli chwilku perespali, ałe 
(ji ne podkasywaw ino)2 łehońko, łehońko sukniu pererizau, żeby 
sie ne obudyła, bo jakby sic lewy poobudżały, to i óna toże. I óna 
zistała tieżka. 

Potomu perewernuv stołek, szo tam hiiv, do hory nohamy i na
pysau pid spodom krydoli, chto spali z neli i kótroho krola syn 
(że jak hude syn, to win jeho ot1ec). 

1 [W rkp. skreślone przez Kolberga.] 
• [Jw.] 
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I piszou, wziav z sobou chlib, wyno, wodu żywuszczu i kawalok 
sukni, szo jij widrizał. f perejszou pomeży lewy, a lewy jeszcze 
spały. I id'e do swoho konia. Siv na neho i pryjiżdża do czołowika
-witru i powidat jimu, że uody distau. Witer ho pohostyv i tot kiń 
musiv ho widwesty aż do s1oncia. Pryjichav do s1oncia, a sonce 
dało mu znou swoho konia i pryjichav do m 1isiacia. A koło misiacia 
toj wouk, szo tomu panyczowy konia zjiv (zjadł), już żde na swoho 
panycza. Toj misieć znou ho pohostyv; panycz siv na woiika i pry
jichav na to misce persze, hde spau i woiika zdybau. Woiik powidat: 
"Za tu sztuku, żem ty zjiv konia i prynis-em tie tam do m'isiacia 
i nazad tu, teper id1y sam aż domiv". 

Tak tot panycz id Ie i prychodyt do misca, hde jeho bratia w aresz
tie siediat za douhy. I wlydieły te bratia z haresztu bez wikn'o, 
jak win szou dorohou, i znały dobre, że win swojich hroszy nyhde 
ne stratyv, szo win wziau z domu, a czej ich w 1okupyt z toji newoly. 
I klyczut na neho: "Brate, bij sie Boba, my tu poh'ynemy! Wykup 
nas!"Toj panycz piszou do toho pana, kotremu óny wynny biiły i za
płatyv za nych toj doiih, i wykupyv im konie i bryczku, żeby mały 
na czem jichaty domił. Posidały óny i z nym, i jidut wsi tri domiv. 

Ale zajichały w lis. Tóty dwa zjimały toho brata, szo ich wyku
pyv z newoly, wziały ho za szyju i chotiły ho zabyty: "Jak nam 
ne dasz swoju uodu, to tie zabjemo; a my ti damy swoju uodu 
(jakuś taku neżywuszczu, smertelnu)". 

Tot panycz zbojau sie smerty i pominiau sie na wodu; wziau 
jich uodu, a swoju im dał; ino musiv prysiahnuty' że tóta uoda 
żywuszcza jest ich, a tota, szo óny mu dały, jeho wodou. I pryjichały 
wsi tri domiv. Toty bratia jeh1o uodou, szo mu widobrały, pornastyły 
witc 1iu uoczy, a otleć zaraz prewlydiv. I powidajut do witcia: "Ano, 
tato, jakoji winuody prynis, spróbujmy". Zaklykały psa i tou wodo u, 
szo :n;tu dały, pornastyły psu oczy. Skoro pomastyły, zaraz hoczu(!] 
tomu psu powysklakowały i h'·ołowa sie roztrisła. I mowiat do 
witcia: "Wodysz, tato, jaku win tobi wodu prynis, i szo każesz 
zrobyty tomu huncfotowy za tóto, że win tebe chotiv zhubyty". 
Ot 1ec powidat: "Ha, robte z nym, szo choczete". Tak uony wziały 
ho i wsadyły do haresztu, i ne dały mu ny jisty, ny pyty, żeby 
zhynuv. Ale win żywyt sie tym vynom i tym chlibom, szo ho wziau 
sobi wid tamtoji kroliwny z pałacu. Tak ot lec sie tiszyt, że prewydyv; 
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synowe dwa sie tiszat, że im sie tak udało, a toj bidaczysko sedyt 
tam. w hareszci, any mu nychto iiody ne podast. 

Tota króliwna, szo win tam chodyv po iiodu, urodyła po dewia
tych misiaciach ślicznoho panycza. Już mu jest sim lit. Toj panycz 
sie ji pytau neraz, cy win maje sweho tatka. A iiona mu po~lidała, 
że ne maje. Bo iiona sama ne znała. Ale win panycz, już wmiv py
saty troche krydoii, i czytat raz pid stoły-kom, jak sie bawyv, szo 
tam buło napysano. I pryłetiv do swoji mamy, i powidat: "Mamo, 
ja już maju swoho tatka". Hm! Tota kroliwna zadywyła sie, s:z;o za 
tatko. Toj panyczyk tiahne ji za ruku: "Budesz wodieła, hde mij 
tatko". tJona prychodyt i obemula stolok duha {do hory nohamy), 
i czytat; i diznała, kótryj jej gazda je. I tota króliwna kazała posta
wyt try mosty (bo tam buła welyka iioda); jiden mist sribnyj, 
druhy złotyj, a trety dyjamentowy. I napysala do toho króla (szo 
tam biiv napysany), żeby tot kril prysłav swoho syna, szo tam do 
neji chodyv po iiodu, bo jak ne pryszle, to bude z neii wijnu maty. 
Tot kril, szo biiv wpered ślipyj, jak pereczytav lyst wid neji, tot 
klyczyt tych dwoch syni(w) i pytat sie: "Kótry-ste do toji króliwny 
chodyły po iiodu men1i na iioczy, bo jak tam ne pidete, toje kotryś 
tam były, to budemo musiły stawaty do wijny". Najstarszyj powidat: 
"Ja biiv". Ubrau sic ładnie jako krolewycz, siv na konia i j 1ide. 
Pryjiżdżat .na mist' śrybny i jide bez mist, a iiona na tamtym boci 
mostu na koniu z pałaszom w ruci i z tym swojim. panyczom żde już 
z wojskom na neh 1o. Dywyt sie uona jak toj jide bez mist i mowyt 
do swoho panycza: "Twij tato j'ide". A panycz powidat: "Ne, to 
ne mij tato". Pryjiżdżat win blyżej koło neji, widdav honor ji, 
a iiona sic ho pytat: "Byłeś, królewyczu, po iiodu w mene, w mojich 
pałacach?" A tot powidat: "Biiv, kroliwno". - "A szo-żeś tam 
w mene wydiev?"- "Nyć-em ne wydiev".- "Koj-eś nyć ne 
wydiev, toś tam ne biiv". Kryknuła na swojich żołmirej, zsadyły 
toho najstarszeho z konia i dały mu sto kyji(w). I powiła mu: "Kołyś 
tam ne biiv, a czeho powidasz, żeś tam biiv; pamnitaj, jak mni 
ne pryszle twij otec toho syna, szo tu buv, to twoja smert bude". 
Tak wernuv sic domiv i powidat witciu, jak iiona mu nakazała 
(ale o kijach nyć ne besidowau). 

Tak otec sie pytat sered'uszczeho: "Możes ty biiv?" A win mowyt: 
"Tak, ja biiv, tato". To samo; ubraii sie paradnie jako krolewycz, 
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siv na k<Jnia i j 1ide. Pryjiżdżat win na mist zolotyj; a uona na tamtym 
boci żde ze swojim wojskom, jak plered. Pryjiżdża win na mist, 
a uona sie pytat swoho syna: "Synku, twij tato jide". A tot panycz 
powidat: "Ne, to ne mij tato". Pryjiżdżat win, widdały se honor 
jak sie nałeżyt, a uona ho sie pytat: "Biiveś tam w mojich pała
cach?" - "Biiv, króliwno ". - "A szoś tam wydiv ?" - "Nydż". -
"Koj żes ne wydiv nyć, to znakom, żeś tam ne biiv". I znou mu 
kazała dast sto kiji(w), i powidała: "Jak ne pryszle ot 1ec toho syna, 
szo tam biiv, to twoja smert bude". Win wernuv domiv i powidat 
witciu to, szczo uona mu nakazała. 

Otlec powidat: "No, koj ty ne biiv i tot ne biiv, to chtoż tam 
biiv; to chyba toj, szczoste ho do aresztu wsadyły". A uony po
widajut: "Tato, zobaczmy do haresztu, może win żyje".- "A da
wały wy mu jisty ?" - "Ni, ne dawały". - "Ha, to pewne ne żyje, 
hde by żyv!" I tak uony berut klucz, i ótwiriajut do toji pywnycy. 
A win żyje; maje stołyk, na stołyku chlih i wyno i za sim lit, szo 
tam sediv, jiv i pyv wtiaż, a chlih ciłyj jeszcze i wyna polna butelka. 
Tak uony sie odzywajut: "No, brate, wstań i chodź, a pojidesz 
tam, hdeś chodyv na uodu". A win do nych: "Kojste mni tu uodu 
widobrały i powiłyśte, żeste tam chodyły, to tam jidit, a mene 
łyszyte". A uony zaczeły ho prosyty; nareszti ot 1ec pryszov i prosyv, 
tak tot sie zebra u i piszou z nema. w ziały ómyły ho, skupały' dały 
mu konia, ubrały po kroliwsku i pojichav. Tak j 1ide na tot mist, 
na dyjamentowy. A uona ne wydieła jeszcze, tylko tot panyczyk, 
i zaraz do neji mowyt: "Mamuńciu, mij tatuńcio j 1ide". Jak pryjichav 
koło neji, tak uona sie pytat: "Cy biiv tam i szo tam wydiv ?" 
A win powidat: "Wydiłem na sam pered mist i zliz-em z konia 
i tarn-em konia łyszył na tamtym boci, i piszou-em bez mist, a tam 
wydiv-em ślicznu bramu; a z jidnoji storony bramy dwanajcit 
lwi( w), a z druhoji storony dwanajcit lwi spało; i tamtudy pryszou-em 
do óhorodu". I wsz~tko to powidat, szo biiło i szo zrobyv. "A jak 
mni króliwna ne wirysz, tak majesz znak". I pokazav ji toj kawalok 
sukn,i, szo widryzau ji, jak z neu spau. A uona spiznała, że to je 
toj samyj, szo biiv tohdy u tóty sukni. Tak zaraz wzieła uona jeho, 
obciłowała i poweła do tych pałacy(w), hde tam chodyv na uodu, 
jako muża swohol. 

1 [W rkp. następuje polskie streszczenie.] 
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Młoda woda 1 

od Brzozowa (Wzd6w) 

Król jeden miał trzech synów, dwech było mądrych, a trzeci 
głupi. Król ten był bardzo stary i dowiedziawszy się, że jest gdzieś 
na świecie woda odmładzająca, zapragnął tej wody. Syno~e jego 
powiedzieli, że pójdą szukać młodej wody dla ojca. Pojechali też 
naprzód dwaj starsi, ale gdy wjechali do dużego lasu, dostali się 
do jakiejś czarnoksiężnicy, która wprawdzie wiedziała o tej wodzie, 
ale ich zbiła z tropu i zaklęła w jakieś miejsce, gdzie mieli być za 
rok i 6 niedziel straceni. 

Gdy ich czas jakiś nie było widać w domu ;. powrotem, wybrał 
się w drogę trzeci syn, najmłodszy królewicz, żeby tę wodę znaleźć 
i braci swoich odszukać, chociaż rodzice, bojący się, aby i jego 
taki sam los jak ich nie spotkał, odradzali mu tej jazdy. 

Dostawszy się do lasu, długo bardzo jechał, nim się ujrzał przy 
niskiej, o jednem oknie chałupce; spojrzawszy w okno, widzi w niej 
itarego pustelnika z siwą brodą, siedzącego nad książką i modlącego 
ssę. Zapukał do drzwi; pustelnik go wpuścił i zapytał, czego chce. 
Królewicz go powitał grzecznie i powiada, że szuka młodej wody 
dla ojca i prosi o informację, gdzie by takową mógł znaleźć. Na to 
potrząsa pustelnik brodą i mówi: "Hm, przyjacielu, trudna to 
sprawa; ja coś o niej wiem, jednak jeszc:z;em się za mało o tem nauczjł; 
jedź ty do brata mego, do drugiego, starszego pustelnika, co o sto 
mil stąd mieszka, a ten ci lepiej ode mnie o tym interesie powie, 
jeżeli zechce". Królewicz go tedy żegna, dziękuje mu i jedzie do 
te·go drugiego pustelnika, który tak samo mieszkał w lesie w chałupce 
i modlił się na książce jak tamten. Puka do drzwi i gdy pustelnik 
otworzył, wita go: "Pochwalony!"- i powieda mu, po co do niego 
przyjechał. Pustelnik potrząsa brodą i mówi to samo co i pierws:z;y: 
"Hm, trudna to rzecz, mój królewiczu, byłaby jednak do zdziałania 
możebna, gdyhyś miał rozum i wytrwałość i usłuchał moich rad, 
a zrobił wszystko tak, jak ci wskażę". Królewicz błaga go o instrukcyę 
i zaklina się, że wszystkiego święcie dopełni. Wtedy mówi mu pustel
nik: "Pamiętaj więc, że jak pojedziesz jeszcze o sto mil dalej, to 
napotkasz wysoką górę; chodzi tam koło niej pełno wilków, lisów, 

1 Obacz Krakowakie cz. IV [DWOK T. 8] s. 69. 
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niedźwiedzi; trzeba ich minąć, żeby cię nie spostrzegli, bo cię roz
szarpią; dalej, wchodząc na górę, jest drugie ogrodzenie, którego 
pilnują gęsto takie lwy, lamparty, tygrysy i straszne inne zwierzęta 
i gady; wreście jest na samej górze brama pałacu, za bramą na 
boku studnia cudowna, z której można zaczerpnąć młodej wody, 
ale obok studni leży wielka, okrutna, najstraszniejsza ze wszystkich 
zwierząt żmija o 6 głowach, co z jej pysków ogień bucha, i ta broni 
przystępu do tej studni. A gdzieżbyś ty, słaba istota, potrafił prze
dostać się do tej studni przy tylu i takich przeszkodach? Zastanów 
się nad sobą i lepiej odstąp od twego szalonego zamiant". Ale króle- · 
wicz zapytuje go, czy nie ma jakiego sposobu dostać się do tej studni. 
Wtedy rzeknie pustelnik: "Hm, byłby sposób, ale czy ty go święcie 
dopełnisz?" Królewicz się zaklina na wszystko, że pójdzie za radą 
pustelnika. Pustelnik na to: "Otóż trzeba, ażebyś tam poszedł w samo 
południe, bo wtenczas wszystko pod górą i na górze śpi; oto masz 
mój zegarek, podług którego będziesz się rychtować (a tymczasem 
zostaw mi tu swój zegarek); jak będzie 12-ta godzina, poczniesz 
wchodzić na górę i możesz stąpać po tych wszystkich gadach, co 
ich tam będzie coraz gęściej, im bliżej źródła, bo one wszystkie, 
i ta żmija, w głębokim są pogrążone śnie i wtedy nic nie czują i nie 
szkodzą; ale uważaj, żebyś się zawinął i skończył interes przed 
1-szą godziną, a był o tej godzinie już u spodu góry i poza ogro
dzeniem, bo wtedy wszystkie te bestyje się budzą, a każda z nich 
na kawałki by cię potargała". 

Królewicz podziękował pustelnikowi, wziął od niego zegarek 
i jedzie. Gdy nadjechał pod górę, dochodziła już 12-ta południowa 
godzina. Wtedy uwiązał konia u drzewa i idzie do tej góry. Akurat 
wszystko już śpi; wchodzi on na górę; im wyżej, tem większą moc 
napotyka zwierząt i gadów, tak że musi po nich stąpać, ażeby 
się dostać do bramy. Jak tylko wszedł za bramę, widzi rozwaloną 
na ziemi we śnie okrutną żmiję o 6 łbach, a przy niej cudowną 
studnię i źrodło. Wydobywa czem prędzej swe flaszeczki, napełnia 
je bez przeszkody ową młodą wodą i chce się zaraz oddalić. Ale 
wte~ widzi na boku jakieś mniejsze drzwiczki, ;nieco uchylone. 
Ciekawość go bierze zobaczyć, co też tam jest w tym pokoju. Gdy 
zajrzał - o cudo! Prześliczna panna, jakiej nigdy ;nie widział, leży 
na kanapie, równie jak i te gady pogrążona we śnie. Czuje, że jakaś 
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siła niewidzialna przyciąga go do niej; nie traci jednakże przytom· 
ności i patrzy na zegarek. Widząc, że ma jeszcze pół godziny czasu 
pn;ed sobą, a panna śpi twardo, podchodzi do niej i dotyka jej się. 
Po C:llym, schyliwszy się pod stół, pisze kredą na odwrotnej, spodniej 
stronie stołowego blatu, że w dniu tym a tym i o tej godz~nie był 
tu u tej panny taki a taki i zrobił to a to. Wylazłszy spod stołu 
i wyszedłszy za bramę, począł z całych sił biec na dół, ażeby na czas 
jeszc:14e stanąć u podnóża góry, gdzie były ostatnie ogrodzenia. 
Zaledwie też minął je i dotarł do swego konia, aż tu bije pierwsza 
godzina i wszystkie zwierzęta i gady budzą się ze snu i stras1;liwie 
~aczynają ujadać, wyć i hałasić; ale im poza te ogrodzenia wyjść 
nie było wolno. 

Królewicz pojechał teraz prosto do tego pustelnika, co mu te 
rady dawał, jakby dostał tej młodej wody. Powiada pustelnikowi, 
że jak najlepiej wszystko się udało, dziękuje mu bardzo za jego 
pomoc i oddaje łaskawie pożyczony zegarek, a odbiera swój. Nic mu 
tylko nie mówi o spotkaniu z oną śpiącą panną. W końcu dodaje, że 
posiadając już młodą wodę, pragnąłby z nią wrócić do ojca, ale mu 
żal opuścić tych swoich braci, których chciałby odszukać i z niemi 
powrócić do domu. Pustelnik (a był to wszystkowiedzący czarno· 
księżnik) powiada mu: "Ej, trudna to rzecz, nie zdążysz ich wyba
wić, chybahyś się z jazdą bardzo pośpieszył, ho za godzinę już 
będą oni straceni. Bo oni się dostali do rąk takiej c1;amoksiężnicy, 
co ludzi gubi; jest tam taka u niej maszyna, co na dole ma w skrzyni 
pełno noży i kolców ostrych, sterczących do góry, a ta się skrzynia 
pomaleńku podnosi do góry; z góry zaś spuszcza się z wolna taki 
drąg, do którego są przywią1;ane i przykute ciała żyjących ludzi. 
Za godzinę zetkną się te noże 1; onym drągiem i ciała ludzkie i twych 
braci na kawałki będą pokrajane. Podziękował mu królewicz za 
tę wiadomość, pożegnał go i leci, żeby jeszcze przybyć na czas 
do tej czamoksiężnicy i braci od śmierci wybawić. I wyswobodził 
ich, ho popsuł zaraz tę maszynę. 

Królewicz jedzie z oswohodzonemi braćmi do domu. W drod1;e, 
gdy wyjechali z lasu na łąke, mówi królewicz, że strasznie jest 
zmęczony, że go sen ogarnia i spocząć tu musi. Zgodzili się na to 
bracia i gdy on się położył na trawie i śpi, oni dwaj zazdrośni szeptają 
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do siebie, jakby mu tę wodę młodą odebrać i ojcu przywiezc, ze 
niby to oni ją :~~dobyli. Starszy brat mówi, że najlepiej go tu od razu 
zabić i wodę zabrać. Ale młodszy, litościwszy, powiada: "Eh, daj 
pokój, bracie, przecieć on nam życie uratował, jakiemże czołem 
mamy mu je teraz odbierać; oto lepiej będzie, gdy mu flaszki z tą 
wodą odbierzemy, a włożymy mu do kieszeni nasze flaszki ze zwy
czajną wodą, którą oto w tem jeziorze naczerpiemy". I tak też 
zrobili; wyjęli z jego kieszeni flaszki z młodą wodą, a wsunęli nato
miast swoje :~~e starą, z tego jeziora. Gdy się brat obudził, pojechali 
wszyscy trzej w dalszą drogę i przybyli wkrótce do pałacu swego 
ojca. Ojciec, gdy ich zobaczył, niezmiernie się uradował. Królewicz 
najmłodszy powiada, że mu się udało dostać tej upragnionej młodej 
wody i podaje ojcu dwie flaszeczki. Ojciec się przez kilka dni ciągle 
tą wodą przemywa, ale na próżno; jak był starym, tak jeszcze 
starszym się robi. Wtedy najstarszy i średni dają mu tę prawdziwą 
młodą wodę, co ją królewiczowi ukradJi. Ojciec się nią myje i już 
na drugi dzień wygląda jakoby młodzieniec dwudziestoletni. St rasz
nie się na tego królewicza najmłodszego rozgniewał, że go tak oszukał, 
i mówi, że syn jego wyrodny śmiercią to przypłaci. Najstarszy brat 
zgodził się na to, ale średni powiada, że dosyć będzie kary, gdy 
go z domu w świat wygnają. I wygnali go. Ale on poszedł do tej 
panny, co to ją spotkał w tym pałacu, skąd miał młodą wodę, a to 
dziecko, jej synek, poznało go jako swego ojca. Więc i ona poznała 
i pojęła go zaraz za małżonka, i królowali razem długie ]ata1 • 

O wodzie, która odmładza 2 

od Rymanowa 

Byli jedni państwo, mąż i żona, którzy majątek mieli duży, ale 
nie mieli dzieci. Więc myślą sobie: "Co nam po majątku, kiedy 
nie mamy komu go pozostawić". I tak hulali, żyli dobrze, aż wszystko 
przeszastali. A wtedy urodził im się syn. Mówi ojciec do żony: 
"Jakeśmy mieli majątek, to nie było dzieci, a teraz, kiedy jest syn, 
to znowu nie ma majątku". Powiada ona: "Trzeba by to dziecko 
ochrzcić". Ale nikt im teraz nie chce stać w kumy, bo biedni. Więc 

1 [W rkp. następuje krótkie .streszczenie.] 
• [W rkp. tytuł MZoda woda.] 
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mówi on: "Pójdzmy drogą, gościeńcem, a kogo pierwszego napot
kamy, będziem prosić w kumy". I napotkali jakiegoś pana, który 
jechał w powozie i na ich prośby r~<godził się, a dziecku nadano 
imię Jan. I dał mu ten pan taką książeczkę, w której było coś złotemi 
napisane literami, i mówi, żeby to przeczytał po 12 latach, co tam 
napisane. I pojechał. Tymczasem rodzice oddali chłopca do. czkoły 
i uczył się. Ale gdy już miało wyjść te 12 lat, chłopiec idzie sobie 
w świat i nic nie dba, choć go rodzice proszą, aby ich nie opuszczał 
na starość. Idzie chłopiec, ten Jan, drogą i napotyka drugiego 
chłopca, Józefa. ,.A gdzie idziesz?"- "W świat".- "No, to i ja 
pójdę z tobą".- "Czemu nie! Chodź!" I idą obydwa dalej. Prrt<y
szli na jedno pole, a tam stało takie drzewo, taka trześnia (czeresz
nia). Ten Jan tam wlazł na to drzewo i tak siedząc międrt<y gałęziami 
wyjął sobie tę książeczkę z kieszeni z te mi złotemi literami, i zaczyna 
czytać. A ten Józef stał pod drzewem, zobacrt<ył to i pyta się go: 
"Co ty tam takiego czytasz?" Jan zlazł z drzewa i pozwolił mu 
Czytać w tej książeczce. I dowiedział się Józef z niej, jakie to Jan 
:miał przywileje. 

Zaszl:i potem. do jednej studni na łące. A zachciało im się bardzo 
pić. Ale woda była dosyć głęboko. I mówi ten Józef: "Oto tr~j 
mnie mocno za nogi i spuść głową do studni, ja się napiję, potem 
mnie wyciągniesz i ja to samo zrobię z tobą, żebyś i ty się także 
napił". Hano, dobrze. Napił się Józef i spuszcza do studni tego 
Jana. Kiedy się już Jan napił, woła, żeby go Józef wyciągnął. Ale 
ten mówi: "Nie wyciągnę cię, dopóki mi nie poprrt<ysięgniesz, że 
odtąd ty się będziesz nazywał Józefem, a ja będę tobą, to jest tym 
Janem". Cóż miał biedny Jan robić; złożył mu tę przysięgę, ten go 
wyci~nął i z przemienionemi imionami powędrowali dalej. 

Przyszli do dworu do jednego króla, który ich przyjął do służby, 
tego Jana jako Józefa, a Józefa jako Jana, bo mu tak swoje imiona 
powiedzieli. 

Król był stary i śniło mu się, że jest tam w lesie taka studnia, 
co ma wodę, że odmładza starych ludzi. I posłał tam król po nią_ 
swego nominowanego, co go przyjął, Jana. Ten Jan jedzie, jedzie 
i napotkał takiego dziadka. I pyta go się dziadek, gdzie idzie. "Ot, 
po taką wodę do studni".- "Ej, to na próżno; wróć się do domu, 
ho przecież tej wody trzeba w coś zaczerpnąć; niech ci król da 
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dwa dzbanki, jeden srebrny, a drugi złoty; a potem pójdziesz tą 
a tą drogą; jak już staniesz u tej studni, to najprzód zaczerpniesz 
wody srebrnym dzbankiem o wpół do dwunastej; potem, jak wybije 
12, zaczerpniesz złotym dzbankiem, a potem sobie wodą ze studni 
obmyjesz głowę; a jak będziesz czerpał, to nie uważaj na żadne 
strachy, co by ci przeszkadzały. On też tak zrobił, wrócił do domu, 
powiedział, że czemże wody zaczerpnie? wziął te dwa dzbanuszki 
od króla i powędrował z niemi do lasa, do tej studni. Czeka on tej 
godziny, a tu przychodzą jego ojciec i matka i tak się proszą: "A toś 
się znalazł, nasz ukochany synu, a jakżeś nas pocieszył, a wracaj 
z nami do domu!" I proszą a proszą. Ale on siedzi i wzruszyć się 
nie da, aż tu wybiło wpół do dwunastej, rodzice ci zniknęli (a byli 
to złe duchy) i on zaczerpnął wody w srebrny dzbanek, i zatkał go. 
Potem czeka dalej, a tu jakaś straszna konnica jedzie, jakby wprost 
na niego, z dobytemi pałaszami, i krzyczy: "Umykaj, bo zginiesz". 
Ale on siedzi, nic się nie boji. Potem znowu wlecze się smok i sypie 
na niego iskrami. On nic. Wreszcie bije 12 godzina, wszystkie złe 
duchy znikają, a on czerpie wodę w złoty dzbanek i zatyka go. 
Potem obmywa sobie wodą ze studni głowę, patrzy w studnię jak 
w lustro i widzi, że na głowie ma włosy złote. Nie bardzo się tem 
ucieszył, ale wracając wstąpił do dziadka po radę, co robić. Dziadek 
mu daje taką czapkę z włosia ze strupami i mówi: "Ot, przykryj 
tem głowę, żeby tych złotych włosów nie było widać, i wracaj". 
Jak wrócił, tak oddaje królowi te dwa dzbanki. Król wziął dzbanek 
srebrny, umył się wodą z niego, patrzy w lustro, aż tu przemienił 
się w straszną maszkarę, w jakiś potwór z brzydkim i trędowatym 
pyskiem, jakieś kudły ze strupami na głowie. Strasznie się rozgniewał 
i każe wrzucić tego swego Jana do ciemnicy. I siedział tam Jan, 
ale mówi on temu ministrowi, co go wrzucił, żeby ten król popróbo
wał i tej drugiej wody. Minister to powiada; król popróbował, umył 
się wodą ze złotego dzbanka, patrzy, a on teraz zupełnie zrobił 

się inszy, bardzo prŻystojny, młody mężczyzna. Więc każe wypuścić 
Jana z ciemnicy, dziękuje mu i mówi nazajutrz, że teraz, kiedy 
odmłodniał, trzeba mu się ożenić; w nocy śniło mu się, że tam za 
morzem jest jakaś księżniczka ze złoteroi włosami i ta właśnie 
będzie dla niego żoną; tylko trzeba posłać po nią, ho to daleko, trzy 
korabie naładowane chlebem, mięsem i makiem. Król mówi do Jana: 
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"Ty po nią pojedziesz!" I naładowali jeden okręt chlebem, drugi 
mięsem, trzeci makiem. W siadł Jan ze sługami i popłynęli. Przy
płynęli przed jedną wyspę; patrzą, a tu zgraja dzieci wybiera kacze 
jaja z gniazda, co było na brzegu w takim pniaku. Ten Jan i ludzie 
jego wysiadają z korabia, odpędzają te dzieci i wkładają jaja na 
powrót do gniazda. Fotem wybierają się w drogę po wyspie; napoty
kają zaraz kaczkę, która im dziękuje, i choć ten Jan nie chce od niej 
żadnego upominku, daje mu ona kacze pióro ze skrzydła i mówi, że 
gdyby kiedy potrzebował pomocy, to tylko niech tern piórem potrze 
się i jej zawoła, a óna się zjawi. 

Idą dalej, a brzegiem płyną obok nich i okręty. Aż tu natrafiają 
na taką górę czy kopiec, a tam na niej stoji warta i nie chce ich 
puścić. Za wartą musztruje się w szeregach wojsko. Wychodzi 
komendant do tego Jana i jego ludzi i mówi im, że tu ich śmierć 
czeka, jeżeli się nie okupią. Wtedy ten Jan kazał przystanąć okrętowi 
z chlebem i rozdzielił wszystek ten chleb między wojsko. Widząc 
to komendant był mu bardzo wdzięczny i rzekł, że gdyby go kiedy 
potrzebował, niech tylko o nim pomyśli i świśnie, a przyjdzie mu 
on z wojskiem na pomoc. 

Gdy ich puścili, tęgo Jana z ludźmi, jadą oni dalej i natrafili 
znowu na drugą górę czy kopiec, a tam także warta siedzi; taki 
wtak (ptak) z dużemi szponami, taki worzoł1• I zlatują się drugie 
orły2, i chcą ich szarpać, jeżeli się nie wykupią. Tak ten Jan kazał 
z tego drugiego okrętu przynieść to mięso i porozdawał między 
nich. A starszy orzoł podziękował i powiada, że gdyby kiedy był 
on w potrzebie, a pomyślał i zawezwał tych orłów, to oni przylecą. 

Jadą dalej, ten Jan ze swemi ludźmi. Napotyka trzeci kopczyk, 
a tu mnóstwo świegota wróblików: cirp, cirp, cirp - i to taka chmara, 
że byłaby ich zasypała . .A1e Jan kazał im zaraz przynieść mak z tego 
trzeciego okrętu i wszystko się uciszyło. Starszy wróblik dziękuje, 
obiecuje pomoc i pyta się go, po co on to jedzie. Jan mu powiada, 
że po księżniczkę ze złotemi włosami. Wtedy wróblik się odzywa: 
"Jak przybijesz do lądu, tam a tam, to tam będzie taka babka, 
co ci wskaże drogę". 

1 worzoł- gryf?; [jest to gwarowa postać wyrazu "orzeł"] 
2 [Kolberg skreślił w w pierwotnym zapisie "worły".] 

16 - Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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Przybijają oni do lądu i widzą, że tam stoji opodal taki duży 
dwór. Wchodzą do dworu i napotykają staruszkę. Ta ich przyjmuje 
gościnnie, prosi siedzieć i jeść daje, ale stawia im na stole chleb 
kamienny z drewnianym nożem. Potem pyta się, po co przyjechali 
(a podobno już nawet o te m wiedziała, ho to była taka wiedząca). 
Gdy Jan powiedział, że przyjechał po księżniczkę ze złotemi włosami, 
wtedy babka mówi: "Dobrze!" Ale prowadzi go za dwór, do gaju, 
gdzie ogromny leżał kamień, i powiada mu: "Trzeba z tego kamienia 
zrobić taką dużą drewnianą skrzynię czy trumnę, żeby w niej księż
niczka mogła pojechać do króla". I dała Janowi i jego ludziom 
narzędzia: dłuta, piły, oskardy, heble, bijki, ale wszystkie te na
rzędzia były całkiem drewniane i kazała zrobić skrzynię do dru
giego dnia, bo inaczej śmierć jego będzie. I dała mu chleb kamien
n.y, z drewnianym nożem, żeby go sobie krajał i podjadł. A on tego 
ani ruszył. Jak odeszła, prync pomyślał sobie: "Żeby też tu to 
wojsko z komendantem nadeszło, to oni by tu wszystko pięknie 
obrobili". Ledwie to pomyślał, aż tu przylatuje to wojsko z wyspy; 
komendant krzyczy: "Hej, cieśle, kamieniarze, do roboty!" I wnet 
skrzynia dla księżniczki była gotowa. Baba przychodzi na drugi 
dzień i widzi, że skrzynia już gotowa. "A chleba podjadłeś sobie?"
"Podjadłem". A on go ani ruszył. 

I był tam taki duży spichlerz, gdzie różnego gatunku zboże było 
nagromadzone i leżało w osobnych kupkach. Ta baba go tam zapro
wadziła, wzięła szufli i wszystko to zboże zgarnęła do środka i zmię
szała razem. I powiada: "Jak mi tu tego zboża do jutra nie upo
rządkujesz, każde w osobną kupkę, i nie spiszesz porządnie rejest
rów, gdzie co jest, to po twojem życiu będzie". I poszła. On tym
czasem pomyślał o tych wróblikach, co ich nakarmił makiem. 
I wróbliki te przylecieli i wyzbierali wszystko zboże, każde na 
swoją kupkę, że mógł zaraz i rejestra spisać. Przychodzi baba na 
drugi dzień i patrzy, a tu wszystko jak najporządniej ułożone i spi
sane. 

M;ówi baba: "No, masz tutaj gołębicę, trzymaj ją mocno za nogi, 
aż do drugiego dnia, aby nie uciekła; bo jak ja tu przyjdę za 24 
godzin i gołębicy nie zastanę, to twoja śmierć będzie". I poszła. 

A ta gołębica, jak mu się zaczęła tr.21epotać w ręku, tak jej nie mógł 
utrzymać i puścił. Widzi, że źle z nim. Aż mu na myśl przyszli 
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owe orły, co ich mięsem nakarmił. Zaledwie o nich pomyślał, aż tu 
orły już są przy nim i on im mówi o swojej stracie. Orły zaraz się 
rozlatują smać onej gołębicy. Znaleźli ją aż tam koło babilońskiej 
wieży i ledwie ją z ciasnej dziury wydobyli, i przywiedli z sobą. 
Przychodzi baba nazajutrz do Jana, patrzy, a ten trzyma gołębicę, 
jak trzymał. 

"No, wygrałeś -mówi baba - ale to jeszcze nie koniec; masz tu 
pierściuń, trzymaj go nad tą studnią i żeby ci do wody nie wle
ciał, ho inaczej, jak ja tu przyjdę za 24 godzin, a pierściunia nie 
zobaczę, to twoja śmierć będzie". I poszła. Trzyma on ten pier
ściuń nad wodą, a ta woda w studni jakoby się nadula do góry, 
aż do brzegu, i tak go jakoś załechtała w rękę, że pierściuń upuścił. 
Wtedy widzi, że z nim źle; więc wziął to kacze pióro, potarł i zawe
zwał tej kaczki- a tu kaczka staje na oczy i dowiaduje się o stracie 
pierściunia. Zaraz też plusnęła na wodę, a ta woda zaczęła opadać, 
na dnie był pierściuń, kaczka go złapała i podaje Janowi. Jednakże 
gdy go brał, pierściuń mu się znów wypliznął i upadł w studnię 
jeszcze dwa razy głębiej, że aż pod jakiś kamień. I stamtąd także 
wydobyła go ·kaczka i oddała Janowi. Ale mu ona mówi: ·"Jak ci 
się babka dwa razy będzie pytała, czy masz pierściuń, to ty ani 
słowa na to nie odpowiadaj; a gdy się trzeci raz zapyta, to ty wten
czas ten pierściuń przerzuć poza siebie i obejrzyj się, a potem kopnij 
nogą to, co zobaczysz". 

Tak też się stało. Baba przychodzi i pyta się o pierściuń raz 
i drugi. On nic na to nie odpowiada. Gdy się spytała po raz trzeci, 
rzuca on ten pierściuń poza siebie i ogląda się. Patrzy, a tu za nim 
stoji stary i spróchniały pień drzewa. Jak tylko kopnął go nogą, 
aż pień się rozleciał w kawałki i wyskoczyła z niego księżniczka 
ze złoteroi włosami. Zaraz się z nią przywitał i poprowadził do owej 
skrzyni z kamienia. A ona uważała go za swego wybawcę. I popły
nęli razem ze sweroi ludźmi do tamtego kraju, do króla. Król się 
cieszy, że mu przywieziono pannę ze złoteroi włosami, tę która 
mu się śniła. Ale księżniczka nie chce iść za króla, choć ten odmłod
niał, i powiada, że nie takie jej przeznaczenie, że trzeba, ażeby 
poszła za swego wybawiciela. A wtedy dworski Józef (on praw
dziwy Jan) widząc, że mu się teraz te jego złote włosy na co~ przy
dadzą, zdjął tą kudłatą czapkę, co mu ją dał ten dziadek, jak wracał 
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od źródła, i ukazał swe prawdziwie nabyte złote włosy. I wydało 
się, który był Janem, a który Józefem. Naturalnie, że pobrali się 
oboje jak się należało. A król ukarał tego fałszywego Jana, a tego 
prawdziwego wynagrodził, dając mu połowę swego królestwa1• 

Znajduch 
od Liska, B6brka 

Tak huwała diwka - i zawyła sie. Taj mała jidnoho chłopcia 
i ne mohła ho hodówaty, tak bidna hiiła. Taj szła z nym na druh'e 
seł 1o i tak sóhi duma: "Szczoż ja hudu z detynou rohyty, jak ja 
jeho maju hódówaty ?" Taj wzieła k 'oszyczok z sohou, id 'e z nym 
popid jałyci (jodła), dywyt siew horu i dumaje: "Ja joho w koszy
czok położu i tam na jałyciu powiszu, nej ho ptaky zjidiat". I tak 
zrohyła, a sama piszła het, łyszyła ho. To hiiło koło dorohy. 

Iszoł melnyk dorohou do kośtioła z żenou. Taj słuchat, a tu 
szczoś wereszczet (wrzeszczy). Ta postawały, rozzerajut sie i dywiat 
siew horu, i wydiat koszyk. I mowi win do żeny: "Joj, tam w tym 
koszyku szczoś je!" Taj woliz (wlazł) w horu, a tam detyna w tym 
k 1oszyku. Powidat do żeny: "Nehoho, heł (tu) detyna je". A óna 
do nioho mowyt: "Wozm'yj, hudemo mały dwoje, ho mamy tilko 
jidnoho chłopcia!" Taj zliz w doł 1 enu z koszykom i ona cikawa buła, 
i wzieła ho do sebe na ruky, i powiła (rzekła), że ne powyty, i mowyt: 
"Wernymo sie teper domił, rozhrijemo detynu, może sie hude 
hodówało". Taj pryszły domił, detynu skupały, powyły; dała mu 
cyćku, popidsało i położyła ho spaty razom ze swojim w kołysku. 
Taj te chłopcy oba sie hodujut, taj się wyhod'owały; piszły do 
szkoły, zaczeły sie uczyty, a toj najduch sie lipsze uczył i tłustszyj 
biił od tamtoho (Juzia) i lipsze mał szczestie do wsioho. Taj potom 
piszły zo szkoły domił. Dawała matka im jisty, a toj (najduch, 
Antoś) ne jił, ino tak sedił i pidper(ł) sie. A óna pryjszła do neho, 
taj: "Antosiu, czomu ty ne jisz2 ?" A ·win powidat do neji: "Ja ne 
hudu jił". A óna: "Czem-żeż ne budesz jił?" A win: "Ne hudu ja 
jił, ho meni wse powidat, że ja najduch; teper proszu ja tata i mamu, 

1 [W rkp. następuje krótkie streszczenie.] 
t [W rkp. "jiż".] 
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żeby mni powiły, jakoj ja najduch, ho ja slohi pidlu w świt". A tato 
powidat: "A szczoż ty, synojku, w świti hudesz rohył?" A win: 
"Jak nri Pan Bih dast, tak hudu rohył, tilko proszu tatka i mamu, 
żeby nri powiły, jakjasie tu wziął?" Taj jimu powidat ot'ec: "Ty 
sie tak tu wziął: jak ja szeł z żenou do kost 1eła, tak ty na jały~i wysil 
w k'oszyku". A win: "A cy je tot koszyk? Cy ho mlajete ?"A 'otec: 
"Majemo". A Antosio powidat: "A hd 1 eż win je, koda ja ho tu ne 
wydżu". A otec: "Tam pid hlantamy (bonty na strychu)". A Jantos: 
"Dajte mni tot koszyk, ho ja sohi pidu w świt z tym kloszykom". 
A maty jimu: "Szczoż ty dat 1y za toty róky, szoś u mene rohył?" 
A win Antosio: "Nycz ne choczu, ino sóhi tot koszyk wozmu na 
ru.k.u i pidu". Taj maty chótiła mu daty ciłyj chlih na dorohu, a win 
ne chotiv hraty, ino sóhi kławalczyk wzioł taj piszoł w swit. Bo 
tot koszyk dawał mu wszystkie szczistie. 

Taj chod', chod' po switi, taj weł 1ykoj kupec zist6ł. A Juzio 
te% kuplec hiił. A tot Antosio, jak chodyv po świti, tak mał wełyke 
szczestie i harz zhohatył sie, i kupył si pojizd, konie i wszytko 
koło sehe mał ładne; furmana, lokaja. A Juzio tilko w swojim seli. 
Jantoś slohi dumał: "Pidu ja teper do witcia i m 1ateri, budu w1ydił, 
szczo sie tam rohyt". Taj wział furman zaprih konie, taj posidały, 
taj alo! (halloh, allons) - pojichały w seło. Pryjichał tam do witcia 
i do m 1ateri, a óny ho ne spiznały. Taj tam hiił jakoj czas, może 
z tyżdeń, może hilsze, i ne powił, że win jich syn. Taj powidat do 
toho Juzia: "Chod', pidemo w świt oba na kupectwo". Taj piszły 
oba na kup 1ectwo. A temu Jantosiowy sie weło (wiodło) szczestie, 
a Józiowi ni. Pak pryjszły domił razom, troszke doma pohiiły, 
a win sie ne pryznał. Taj po tomu: "Chod'my druhyj raz na kupec
two". Tak piszły. Idut bez lis; tot Juz;o powidat do Jantosia: "Szczo 
ty za jiden, że ty takie szczistie majesz na ciłoj świt?" Jak zejszły 
W lis daleko, tak Juzio mowyt: "Teper my sie hudemo byty". 
Taj i były sie oba. Józio 1mih Jantosia, taj wzioł pr 'otyczku (prątek, 
drut) taj mu powodobywav (wydłubał) oczy, taj łyszył ho w jednoj 
soroczci i w portkach, i bez oczej, a sam piszoł z koszykom het. 

A jimu, Jantosiowi, Pan Bih dał takoho ptaszka. Taj tot ptaszok 
pryłetił i promowył do neho: "Szczo toh'i je, szczo t y ne majesz 
oczej ?"-A Jantoś: "Bo m.ni takoji Juzio powonymał, mij kamrat". 
A ptach do nieho mowyt: "A japidu i pozakł'aduju ty tute hoczy". 
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I ptach piszoł, i znajszoł te hoczy, i pozakładał Janrosiowi nazad. 
No, już oczy maje, yno ne wydyt. Potomu ide m 1oszecze wesil'a 
(mysze wesele) ta id1ut spiwavszy. Drużba id'e na samy p 1ered 
i spiwat. A Jantoś słuchat, taj mosly (myśli) do sehe: "Poczekaj! 
Ja tehe zjimu (uapię)". I zjimał drużhu, i pota (pyta) sie: "Szczo 
ty za jiden ?" Taj ide mosz (mysz) wełyka, stara, to i totu zjimał. 
Już maje druhuju. Tak win potat ich sie: "De wo idetle ?"A mosz 
powida: "My rlohymo wesil1a; kosar (kosarz) kosił, taj mni dity 
pokaliczył, taj idu na wodu". A Jantos sie pota: "Na jaku wodu ?" 
A ona powidat: "Na ciłuS:iiC:liU (na całkowaną, na tę, która ma włas
ność zrośnięcia w całość)". A Jantos powidat do neji: "A dasz my 
toji wody, to tie puszczu, a jak ne dasz, to twoja smert hude tu". 
A mos:li powidat: "Dam; tu sid' (siedź), jasie wernu i t 1ohi prynesu, 
i dam". Mosz piszła i prynesła mu toji wody, i dała. Win pomastył 
se OC:liY tou wodou i :liCiliły mu sie oczy, i tilko szcze ne wydyt. 
I pustył mosz i mosz 1 aczoho drużhu. A sam sidit, słucha t sie, id ut 
nazad. Taj win sie pidsił i druhyj raz: łap! I znou zjimał jou, totu 
mysz, i mowyt do neji: "A deż ty druhyj raz id lesz, ho ja tehe ne 
puszczu, twoja smert hude". A mosz: "Ja id 1u na wodu". Win: 
" Na jaku?" A mosz: "Na wyduszczu (widzącą, żeby widział)". 
A Jantoś: " Dasz meni toji wody, to tie puszczu". A óna: "Tu sid', 
ja sie wernu i prynesu ji tóhli". Wernuła sie, prynesła i dała jimu 
flaszczu (toj wody), i sohi wzieła druhu flaszczu. Taj win se oczy 
pomastył, taj i wydił, prowydił. Jantos powidat d'> nej: "Ta idy 
ty w swoju storonu, a ja pidu w swoju". 

Tak win id1e po switi i zajszoł do tak1oho sełla. W tym seli ne 
buło wody i ta pojid' (pojady, ludożercy) hiiła; takych buło dwa
najcit, szczo każdyj deń musiły zjisty czołowika jidnoho; a tot 
czołowik hiił wyznaczony i ni mih wtikaty. Taj hiiła tam taka pryn
cezna, taka śliczna panna, s:llczo mała ju tota pojid' zjisty zaiitra 
już. A win (Jantoś) · pryjszoł do toho cisara, do ji witć 1a, i powidat: 
"Szczo mi daszte, a ja tótu pojid' het wyżenu z seł1 a; i wodu hudete 
wszetki mały, i już ne hude pojidy". Tak toj otec powidat: "Jak 
toji pojidi ne hude, to ja tie ożeniu :li swojou diwkou, z swojou pan
non". A tot Jantoś mał koło sehe pysto[łet]1 takiij, że wid ra:liu 

1 [Rkp. w tym miejscu zdefektowany.] 
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mih dwanajcit zahyty. Taj prlszła nicz i win piszoł do toho pokoju
do tych pałacy(w), wony mały pałace - do t[oji pojidy ]1 i mowyt: 
"Daj Boże dobryj deń, daj Boże zdorowie!" A wónly: "A czohoż 
ty tu pryszoł?" Jantoś mowyt: "Na hostynu". A t[ot ... ]2 najstar
szyj mowyt: "Ja tie tu zaraz pohoszczu". Jak wony zacz~ły jisty 
za stołom, a tot Jantos wyniał pystołetek, i [ ... ]3 wszytke dwanajcit 
zahył. Potomu, jak ich zabył, ne wernuł sie do cisaria, ino piszoł 
w swit zaraz het na sprobunok [... szczo ]• z toho hude. 

Tak potomu buło, szczo jakojś tam pan, inny cisar, mav sie 
z tou pannou żenyty. Tak jak już wesil'a m[ało hyty]5, tak cisar 
taku gazetu na całyj świt rozisłał, szczohy sie wszytki dżiado, 
żehrako schodyły na tot dziadiwakij obid [ ... ]6 Jantoś, szczo ju 
wid smerty oboronył, taj i win wzioł na sebe szmatia dziadiwskie 
i piszoł na toj bal. Taj idut hosti n[a toj bal]7, jiden za druhym, 
taj i Jantoś z zadu id'e, zwyczajne jak dziad bidnoj ide. Pryjszły 
tam na tot rynok (rynek); taj i ta panna, pryncezna, kazała wszyt
kim dziadam w riad postawaty (tak jak kadas horiłku dajut teper), 
a pak prosyła witć 1 a i matier, żeby ji pozwolyły podywyty sie każ
domu w oczy. Szoł ot1ec w pered, i panna, i tot kawaler ji. I piszła 
tak za riedom, i dywyła sie każdemu w oczy wid jidnoho kińcia 
aż do dr'uhoho. Taj id'e aż na konec, a tot, szczo ji wid smerty 
wokupył, stojit aż na zadi i skulył sie. Skoro pryjszła do nie~o, 
i zaraz apiznała ho, zjimała ho za szeju, pociłowała i mowyt: "Ja 
twoja żona, a ty mój mąż! Teper budemo zyły oboje". A tot kawalir 
zaraz na zeml'u wpoi (upadł). A ona sie z tym dziadom, z tym 
Jantosiom o[żenyła] 9 i żyły, żyły, aż im się pirwały (za pozwoleniem 
p ans kim) w d... żyły lo. 

1 [Rkp. w tym miejscu zdefektowany.] 
' [Jw.] 
a [Jw.] 
' [Jw.] 
' [Jw.] 
• [Jw.] 
' [Jw.] 
1 [Zapis słabo czytelny, może: "koda".] 
• [Rękopis zdefektowany.] 

10 [W rkp. następuje polskie streszczenie.] 
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Dwie studnie 
od Rymanowa 

Był jeden król, miał jedynaka syna. I chciał mu dać takiego 
nauczyciela, co by był bardzo mocny. Ale skąd tu takiego wziąść? 
I zdarzyło się, że tam w tem morzu rybarze złowili ogromną rybę, 
co ją ledwo wyciągli na ląd. Ha, trzeba ją ponieść do króla. Król 
się zadziwił, bo jeszcze tak wielkiej ryby nie widział. I zaczęli tę 

rybę płatać na kawały siekierami. Wtem coś ze środka woła: "Stój, 
bo mi głowę utniesz!" Aż tu wyskakuje z tej ryby taki człowiek 
goły, Nagły1 i powiada, że jest tym mocnym człowiekiem. KróJ 
się cieszy i oddaje mu swego prynca na naukę, a tego nagiego każe 
przyodziać w mundur huzarski. 

Ale ten prync powiada królowi, że się będzie żenić. Król mówi: 
"No, dobrze, to tu są u mnie w pokoju portrety różnych pryncez
nów, to sobie z nich wybierz jednę, która ci się będzie podobała". 
Zaprowadził go do swojej stancyi, a tam na ścianie wisiały portrety 
różnych prynceznów; ale jeden portret był obrazkiem obrócony 
do ściany, a grzbietem do nich, do pokoju. Tak ten prync powiada,. 
że: "Ta będzie". I obrócili ten obrazek na drugą stronę, a tu bardzo 
ładna się pokazuje pryncezna. "Ale cóż! - mówi król - kiedy ona 
mocna, wszystkich gubi, bo ma w sobie pełno złych duchów". 
Prync jednak powiada, że ta mu się najlepiej podoba. A ten też 
mocny, Nagły, uspakaja ich, ażeby się nie lękali2, że on mu dopo
może, jak będzie co złego. 

I wybrali się razem do tej pryncezny. W drodze powiada Nagły 
do prynca: "Panie, trzeba tak tam zajechać, żebym ja był niby 
pryncem, a ty był niby moim sługą, żeby ona myślała, że to ja się 
o nią staram". Prync mówi, że: "Dobrze". Przyjmują ich bardzo 
grzecznie, bawią, potem im dają nocleg, a tego Nagłego (niby to 
prynca} lokują w ogrodzie, gdzie była ładna kanapa. Na dingi dzień 
prowadzi ich prynce.zna do takiego podwórca; patrzą, a tam jest 
ruchomy krzyż, a na krzyżu przyhity taki jeden z tych prynców, 
co się o nią starał, a z tyłu niego jeszcze deszczka, do której wbite 
gwoździe. I ta pryncezna odeszła kawałek drogi w tył, i wzięła 

1 [W rkp. "nagy" z przypisem:] Opowiadacz mówi: "nagły". 
s [Poprawione przez Kolberga z: "lękały".) 



249 

ogromną kulę 2<łotą, i puściła ją ku krzyżowi (tak jak to w kręgle 
grają); a ta kula, jak dotknęła krzyża, że się poruszył, tak ten 
rozpięty na nim prync w krzyk i lament, bo mu te gwoździe utkwione 
W deszczułce raniły boki i grzbiet. Teraz mówi ona do Nagłego: 
"No, sprobuj teraz ty, pryncu, ale pamiętaj, że jak nie dasz rady, 
to i tobie się tak dostanie". Tak ten Nagły, jak pochwycił tę kulę 
ciężką, jak machnie i ciśnie ją ku krzyżowi, a tu krzyż na drobne 
roztrzaskał się kawałki, a ten prync, co na nim wisiał, uwolniony. 
Myśli ona sobie: "Aha, to teraz źle ze mną będzie". Idzie zatem 
do tego niby sługi (właściwie do jego prynca) i pyta go się, co to 
za jeden ten jego pan. A ten jej odpowiada, że to jest Nagy. 

l postanowiła zgładzić go. Ale mu już ten sam prync, jako sługa, 
o tych jeji złych zamysłach doniósł. I gdy przyszła noc, położył 
się on (Nagły) na tej kanapie odwrotnie, to jest tak, że tam, gdzie 
przeszłej nocy miał głowę, położył nogi, a po przeciwnym boku 
głowę. Ona wtedy, gdy spał, przyleciała z ogromnym mieczem, 
i myśląc, że mu obcina głowę, obcięła mu obie nogi po kolana. 
A potem wrzucić go kazała do takiej ciemnicy i do kosza, co się 
poruszał. Leży on tam i po chwili słyszy jakieś jęki w sąsiedztwie. 
Pyta się: "Kto tu?" A ten ktoś się odzywa: "Ja to jestem (jeden 
z nieszczęśliwych tych prynców, co to ona kazała powtrącać do 
tych ciemnic, pokaleczywszy ich), ale mnie znowu brakuje rąk". 
Tak ten Nagły powiada: "Dobrze by było, bracie, gdybyśmy się 
mogli połączyć; ty hyś mi dał twoje nogi, a ja tobie moje ręce". 
I jak zaczęli bujać temi koszami, tak one się zbliżyły i uderzyły 
o siebie, a Nagły schwycił ten kosz rękami. A wtedy ten bez rąk 
wskoczył do kosza Nagłego. Nagły wsiadł mu na kark jak na konia 
i tak pobiegli oba w świat. 

I mówi ten drugi do Nagłego, że jest tu taka baba w lesie, co 
by poradziła naszemu kalectwu. I pobiegli do niej . Pyta się ten 
Nagły tej czarnoksiężnicy: "A czy jest tu taka woda odżywiająca, 
co by się zrosły te brakujące nasze członki?" Baba mówi, że: " ie 
ma". - "Ej, łżesz babo"- mówi Nagły i zaczął ją trząść tak 
silnie, że baba z bólu wszystko wypowiedziała, gdzie szukać ta
kiej wody. Biegną oba dalej w las, a tu już stoji we wskazanem 
miejscu ta studnia. Ale Nagły, żeby się przekonać, łamie gałęź 
z drzewa i rzuca ją w tę studnię. A tu gałęź zaraz z tej studni wypada 
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i cała się pali, i iskry sypie. Myślą sobie oba: "Aha, takaś to ty, 
babo, chciałaś nas tu spalić". Bierze sobie Nagły z tej studni tego 
ognia i wlewa go w te 7 guzików, co miał u huzarskiego munduru 
po lewym boku. I pobiegli w dalszą drogę, i widzą znowu drugą 
studnię. Nagły łamie znów gałęź suchą z drzewa i ciska w tę studnię. 
Po chwili gałęź ta wypływa i zielenieje, pełno na niej liści. Wtedy 
czerpie z tej studni wodę; obmywa sobie nią nogi i towarzysza 
swego ramiona. I członki im odrastają; ten ma obie ręce, a tamten 
obie nogi. A nadto wlewa sobie Nagły tej wody w 7 guzików (tj. 
w wydrążone gałki), co miał po prawym boku u piersi munduru 
huzarskiego. 

A wtedy idą obadwa do tej złej pryncezny, bo Nagły jej tego, 
co mu zadała, darować nie chce. Jak przyszedł, patrzy, a ona się 
tu dobrze przeciwko niemu wałami obwarowała. Ale on nic o to 
nie dba, jak zacznie machać rękoma, tak porozbijał te warownie. 
Ona się zastawiała drzwiami, ale on i drzwi rozbił; i tak uciekała 
aż za siódme drzwi; on te wszystkie drzwi roztrzaskał i dopadł jej. 
A wtenczas pochwycił ją, położył na ławie i zaczął oblewać tą ognistą 
wodą z tych guzików z lewego boku. Ona się broni ze wszystkich 
sił, wrzeszczy i ryczy, bo ją parzy; a to ryczały te złe duchy w niej, 
co nie chciały ustąpić, ale musiały. Aż wreszcie uleciały wszystkie, 
gdy się na popiół spaliła. Wtedy Nagły pokropił ten popiół z niej 
tą wodą z prawych 6 guzików i wszystko się do kupy zrosło, jak 
najpiękniejsza zrobiła się pryncezna, choć martwa jeszcze; dopiero 
gdy wylał wodę z siódmego guzika do jej ust, panna ożyła i zda
wało jej się, że z głębokiego snu powstała. 

'Niedługo też potem odbyło się jej wesele z tym prawdziwym 
pryncem, a Nagły został jego pierwszym ministrem1 • 

Trzy panny 
Wzd6w 

Je'den chłopak służył u jednego pana przez siedem łat, a iadnej 
płacy przez ten czas nie brał. Po siedmiu łatach powiada: "Ja już 
tu panu nie będe dłużej służył". A pan na to: "Może byś ty za to 

1 [W rkp. następuje krótkie streszczenie.] 
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coś sobie zażądał". Chłopiec mówi: "A jużcić mi się należy". A pan: 
"Może hyś ty sobie wybrał konia ze stajni, choćby najlepszego". 
A chłopiec: "Dobrze". I poszed do stajni, ale wybrał sobie najpodlej
szego starego konia. 

Jak przyszedł do izby, tak pan mu oczy zawiązał chustką i po
stawił na stole dwa talerze, na jednym były pieniądze, a na dru
gim piasek: "No, teraz wybieraj, na co natrafisz to twoje, to weź
miesz". I kiedy on już rękę podsuwał do talerza z pieniędzmi, pan 
mu nagle podsunął talerz z piaskiem i on w ten piasek rękę włożył. 
Jak mu odwiązali chustkę, mówi pan: "No, widzisz, kiedyś trafił 
na piasek, to go bierz". A on na to: "No, dobrze, niech i tak 
będzie". I wzioł piasek do worka. Jedzie na swoim koniu wraz 
z workiem. 
Nadjeżdża pod taki las, a tu napisane na tablicy, żeby się nie 

puszczać do tego lasu bez pożywiołu dla siebie i dla konia na trzy 
dni, ho las wielgi. Ale on sobie myśli: "Eh, mam trochę pożywiołu 
dla siebie, a dla konia może się gdzie znajdzie pod krzakiem". 
I wjechał do lasu. Jedzie, jedzie czas jakiś, może do środka do
jechał i widzi wielgi płomień wśród lasu, a z tego płomienia woła 
jakiś głos: "Kto slyszy, kto w Boga wierzy, ratuj mnie". Tak on 
podjechał trochę i duma; trochę się i zaląk. Nareście złaz z konia, 
idzie ku ogniowi i przeżegnał go, mówiąc: "W imię Chrystusa Pana 
ukrzyżowanego, w imię Ojca i Syna i Ducha Swiętego amen". 
I siad na konia. A tu ogień już się tylko tli cokolwiek, a z niego 
wyskakuje taki człowiek (coś w jego postaci) i poskoczywszy z zadu 
na konia, poczyna onego chłopca dusić. Ten zaś na to mówi z gnie
wem: "Takiś to ty przyjaciel! Jacie uratował, a ty jeszcze na moje 
życie nastajesz!" Tak ten człowiek puścił go i mówi: "Wybawi
łeś mnie, ale nie całkiem, boś tylko imie Chrystusa Pana położył 
na tym ogniu, aleś go jeszcze piaskiem nie przysypał; gdyhyś był 
piaskiem potrząs, tohyś mnie zupełnie wybawił". I przy nim szedł. 
Jak już wyjechali z lasu na łąkę, tak chłopca wzięło spanie i po
łożył się spać. A konia puścił paść i ten człowiek go dozier11ł. Jak 
się wyspał, wstał i siad na konia, i chce jechać dalej. A ten człowiek 
powiada: "Po co masz dalej jechać, wróć się do lasu i słuchaj mnie, 
tu ci będzie dobrze". Tak on nawrócił konia i znowu pojechał w las 
ku temu ogniowi, a ten człowiek znik. 
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Jak już podjechał do środka lasu, patrzy, a tu już nie ma ognia, 
jeno zamiast niego stoji na tem miejscu zamek duży. Przyjechał 

do niego, brama się otworzyła sama i gdy wjechał na dziedziniec, 
sama się też za nim zamknęła. Wchodzi ón do pokojów, a tu stół 
nakryty, wszystkie wygody przygotowane dla niego, a nie ma 
nikogo. I tak mieszkał tam sam w tym zamku bez siedem lat, a zaw
sze miał usługę i koń miał swoje pożywioły, a nikogo nie było widać, 
co by to sprawował. Jak te siedm lat minęło, tak zaczęło mu się 
cnić, że tak sam jeno z koniem tu siedzi, i mówi: "Już tu nie będę 
dłużej, bo mi się przykrzy". I postanowił wyjść z tego zamku. Jak 
wyjechał i brama się za nim zamknęła, tak spotyka trzy panny, 
a były pół białe, a pół czarne. One go się pytają: "Gdzie jedziesz, 
Jasiu?" On na to: "Nie wiem, ale już jechać muszę, bo mi się tu 
cnie i nie mogę wytrzymać". A one: "Wróć się do zamku, bo zginiesz". 
Ale on nie słuchał, jeno stamtąd pojechał, ho nie może już tam 
być. I dała mu jedna z nich koszulę, druga płaszcz, a trzecia miecz, 
i zalecili mu, żeby tę koszulę i ten pła[ sz ]cz miał zawsze na sobie, 
a tego miecza żeby nigdy od boku nie odpasywał. 
Wyjechał z lasu i jedzie. Przyjechał do jednego królestwa do 

miasta, i stanął sobie w gospodzie, i pyta się gospodarza: "Co tu 
słychać?" A ten mu powiada: "Eh, bida, bo tu obcy król napadł 
na naszego i już go podbija, już się pod niego dostaniemy". A Jaś 
na to: "To kiepsko". Ale wsiadł na swojego konia i hala! D tej 
wojny pojechał na pomoc temu swemu królowi. I jak zaczął machać 
tym mieczem i w tem ubraniu, tak podbił pod siebie tamtego króla, 
tak że jego wojska musiały uciekać. Wtedy ten jego król powiada: 
"Mój wybawco, ja ciebie bierę z sobą, daję ci moją córkę za żonę 
i pół królestwa". I ożenił go z tą córką . 

Ale ta córka go nie lubiła, bo już tam wprzody inszy do niej 
podjeżdżał. Więc tylko z posłuszeństwa dla ojca poszła za Jasia 
i nad tem myślała, jakby tego męża zgubić. Więc powiada do niego, 
niby przymilając się: "Eh, wiesz ty co, Jasiu, nic podobasz mi się 
bez tę koszulę i ten płaszcz, i miecz; ta koszula taka brudna (a przecie 
ona koszula czem więcej w niej chodził, tem · się stawała bielsza), 
zdejm ty ją i wykąp się, to mi się może lepiej spodobasz". On się 
na to zgodził. Jak przynieśli tę wannę z wodą, tak on tę koszulę 
zdjął, płaszcz zrzucił i miecz odpasał, i wlaz do tej kąpieli. A ta 
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wtedy łap za te jego rzeczy i oddaje je swemu kochankowi, co tam 
gdzieś stał na boku. A ten kochanek zaraz się w to oblókł i miecz 
przypiął do boku, i jak razem z nią przypadli do Jasia, co w tej 
kąpieli siedział, tak go zaraz pocięli w drobne kawałki, te kosteczki 
jego zapakowali do tego worka, gdzie miał piasek, włożyli to na 
konia jego i puścili go w świat. A ojca (króJa) i matkę swoją kazała 
ona zaraz do muru zamurować i tam ich żywili jeno bez takie okienko. 

A ten koń pobieg z tym workiem pełnym kości i piasku do t ego 
aroego miejsca, skąd przyjechał, do lasu. Jak przyleciał ku bramie 

zamku, tak zakwiczał okropnie. Wtenczas wyszły te trzy panny 
i gadają niby do Jasia: "A widzisz, Jasiu, my ci gadali, że zginiesz, 
a tyś nie słuchał, widzisz, na co ci to wyszło". I wzieły ten worek 
odwiązały, i wyjęły te kosteczki. Potemu jedna z nich płókała j e 
wodą z jednej studni, druga składała z nich cząstki w całość, a trzecia 
wodą zrastającą z drugiej strony smarowała to ciało, że się zagoiło, 
zrosło. A t en wskrzeszony przez nich Jaś wyciąga się i otwiera oczy : 
"Oh, jakżem się walnie przespał". Teraz te panny (które zupełnie 
zbielały) odzywają się do niego: "Ej, przespałeś ty się, przespałeś, 
ale nie wiesz, żeś był na kawałki pocięty, a my cię dopirz od śmierci 
wybawiły". Jaś im za to podziękował i cieszył się, że ich (te panny) 
woją krwią chrzczoną wybawił. Bo cały ten las zaklęty przemienił 

się w miasto; i były tam pałace, i wojsko, i ludzie, jak w mieście, 
jak tylko rzucił tym piaskiem w drzewa i pogorzelisko {bo tam 
panowali czarnoksiężniki). I mieszkał on w tym pałacu przy tych 
pannach bez cały rok. Po roku już mu się zaczęło cnąć i chciał do 
żony pojechać. A te trzy panny nie chciały go znowu puścić: "Bo 
znowu zginiesz". Ale on koniecznie naparł się pojechać. Widząc, 
że go nie zatrzymają, dały mu te panny: jedna jahko, druga chustecz· 
kę, a trzecia listek. I pojechał. 

Przyjechał do tego miasta, gdzie była jego żona, i nadybuje na 
drodze Cyganów. Zsiada i puszcza swego konia, i mówi do jednego 
Cygana: "Ja się zrobię koniem, a ty wsiądziesz na mnie i będziesz 
ujeżdżał koło królewskiego pałacu". Jak dobył jahko do garści, 
tak się zaraz zrobił koniem i Cygan na niego siad, i ujeżdża. Król 
wychodzi, widzi tego złotego konia i powiada do Cygana: "Wiele 
chcesz za tego konia? Bo ja go muszę kupić". I zgodzili się, i Cygan 
mu go oddaje, a]e przez uździenicy. A król na to: "Ja go kupiłem 
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z uździenicą, ho tak wszyscy kupują". Zapłacił Cyganowi za konia 
i zaprowadzili go z U:l<dzienicą do stajni. Jak przyjechała ta jego 
żona (ho jej wtedy nie było w domu), tak jej ten drugi mąż poka:l<Uje 
tego konia: "Widzisz, jaki piękny, doty koń". A ona na to: "Ale 
mnie on się nie podoba, każ go stracić; on mi w oczach solą". A ten 
drugi mąż na to: "Hal Kiedy chcesz, to go każę zastrzelić jutro 
o godzinie 9 rano". A pokojówka słyszała, jak oni to gadali, i pros[iła] 
swej pani, żeby jej pozwoliła tego konika pojść ohejźryć do stajni. 
Pani jej pozwoliła; tak poszła tam, pogłaskała go i mówi: "Bidny 
koniku, już cię będą jutro o 9 godzinie strzelać". A on się do niej 
obraca i odzywa: "Moja panienko, kiedy mnie tak żałujesz, to żebyś 
jutro koło mnie stanęła; i jak mnie będą strzelać, i zabiją, żebyś 
tę pierwszą krew, co hrysknie ze mnie, złapała w swoją zapaskę i wy
lała ją pod okno tego krola, męża jej drugiego". I ona wyszła, i jak go 
:14astrzelili, tak ta krew hrysła na jej zapaseczkę i ona tę krew wy
płókała :14 tej zapaski i tę wodę z krwią wylała na prost tego okna. 

A tu na drugi dzień wyrosła z tej krwi taka piękna gruszka złota 
ze złot~mi listkami. Ten król mąż wychodzi, widzi to i powiada do 
swoji żony: "Ah, jaka to piękna złota gruszka, chociem konika 
stracił, ale przynajmniej tą złotą gruszkę mam". Tak ona przycho
dzi i powiada: "Eh, ta gruszka mi się nie podoba, wolałaby ja, 
żebyś ją kazał uciąć i spalić, ho inaczej to życie sobie odbiorę". 
On nie chce. Ona: "To ci grusza milsza niźli ja?" A ta pokojówka 
słyszy to znowu i prosi o po:l<wolenie obejźryć tę piękną gruszkę, 
nim ją zetną. I przychodzi do tej gruszki i mówi: "Oj, bidna. ty 
gruszyczko, mają cię jutro ściąć". A gruszka mówi: "Moja dobra 
panienko, kiedy ci mnie żal, to pamiętajże o tem, żebyś - jak mnie 
będą ścinali- chyciła pierwszą trzaskę i rzuciła ją na staw". 

Jak tę trzaskę cisła · na staw, a z tej trzaski zrobiła się kaczka 
złota. Tak dopićrok ten jej król-mąż wychodzi na spacer, prze
chadza się koło tego stawu i widzi tę złotą kaczkę. Spodobała mu się 
hars i chce ją złapać. Ale co jeno ręką sięgnie, a kaczka umyka 
dalej na wodę i nie może ją złapać. Tak on zdjąn ze siebie ten płaszcz 
i tę kos:l<Ulę i odpasał ten miecz, i położył to na grobli, a sam właz 
do wody, do stawu, żeby kaczkę złapać. A kaczka, co płynęła z kraja, 
ciągnie coraz hardziej na środek stawu, a ón za nią. Jak się już do 
niej zbliżył, a ta kaczka (może lepiej: ten kaczor, ho to był ón) 
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furknęła prędko do góry i na brzeg stawu i stała się znów człowiekiem, 
tym Jasiem. I ten Jaś zaraz koszule oblek na siebie, płaszczem sie 
zaodział, miecz do boku przypiął i już jest jako pan· 

A ta żona jak to zobaczyła, tak się zlękła, ale przylatuje do niego 
i przeprasza: "Oh, mój mężu, widzisz, on cię, mój mąż, kazał porąbać 
w kawałki i mego ojca i matkę do muru zamurować". A on na to: 
"Nieprawda, tyś to wszystko narobiła, ty jesteś winna mojej śmierci 
i tej męki twoich rodziców". I óna się już wymówić nie może. A ón 
Jaś kazał ojców odmurować z tego więzienia. Ci, kiedy wyszli, 
mówią: "Czy cię, ty nasz aniele stróżu, tu do nas zesłał Bóg i Trójca 
Swięta, żeś nas z tej nędzy wyciągnął; dziękujemy ci, nasz zbawco, 
a tych zbrodniarzy trzeba śmiercią ukarać". Zaraz też kazał ón 
uśmiercić tego króla-męża i swoją pierwszą żonę, a z tą panną 
pokojówką, co mu dopomagała, ożenił się1 • 

Królewna - zły duch 
od Rymanowa 

Król jeden miał syna jedynaka. Ten, kiedy już podrósł, powiada 
do ojca, że mu się trzeba żenić. Ojciec mówi: "Bardzo dobrze, ja 
już stary, a na ciebie czas; tu oto są portrety różnych księżniczek, 
to sobie z nich wybierz tę, która ci się spodoba". I wisiały tam 
na ścianie te portrety, ale jeden był odwrócony twarzą ku ścianie. 
Królewicz go obrócił, widzi, że księżniczka jest piękną, i mówi: 
"Ta będzie". Król mu perswadował, że kiedy obrócona, to coś 
nic dobrego, ale syn na to nie uważał, jeno się uparł, że z tą się ożeni. 
Więc ojciec dał mu do boku takiego nauczyciela czy ministra, 
Józefa, i przykazał, żeby syn je~u we wszystkiem był posłuszny. 

I wybrali się ci dwaj w drogę. Idą i zaszli w gęsty las. A dalej 
była tam wśród lasu piękna łączka. Gdy tam przyszli, powiada 
królewicz, że go sen morzy i że się na tej gęstej prześpi trawie. 
Gdy usnął, wtedy minister Józef obchodzi tę łąkę, by się przekonać, 
jakie tam są drogi i którędy mają pójść dalej. Aż tu naraz widzi 
jakieś duże domostwo drewniane; obchodzi go naokoło, ale widzi, 
że w niem nie ma wcale okien. Dopiero tam wysoko, niby we wieży, 

1 [W rkp. następuje krótkie streszczenie.] 
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dostrzegł małe okienko i poczyna wołać. Nikt mu nie odpowiada, 
więc ciska w nie kamykami. Wtem, jak tylko szybka pękła, wygląda 
z okienka jakaś czarna pani. On się zląkł i przeprasza, ale ona, 
owszem, dziękuje mu, że ją wybawił, bo tu już 100 lat siedzi; i po· 
wiada, że go wynagrodzi. Więc choć nie żądał żadnej nagrody, 
wyrzuca mu ona tem okienkiem płaszcz i powiada, że ile razy się 
w niego odzieje, będzie niewidzialnym. Czarna pani znikła, a on 
płaszcz schował, wrócił do królewicza, obudził go i powędrowali dalej. 

Idą znowu tym lasem i na drugi dzień, w połednie, natrafili na 
drugą taką łączkę. Królewicza znów sen zmorzył i kładzie się, 

a Józef obchodzi tymczasem łączkę. I napotyka podobneż domostwo 
jak wczoraj. I kiedy wybił kamykiem szybkę w 'rysokiem okienku, 
pokazuje się znowu czarna pani, która 200 lat tam pokutowała, 
dziękuje mu za wyswobodzenie i rzuca mu wełnianą torbę, mówiąc, 
że ile razy nią trząchnie, będzie miał złoto, będą się sypać dukaty. 
Schował on i tę torbę, idzie do królewicza, budzi go i wędrują dalej. 

Na trzeci dzień napotkali nową wśród lasu łączkę i królewicz 
spać się na niej położył. Wtedy Józef, chodząc tak i szukając daJszej 
drogi, ujrzał trzecie domostwo podobne do tamtych, i gdy wybił 
szybkę, czarna pani, która tam 300 lat przebywała, podarowała 
mu pręt, którym bić będzie mógł wszystkich, sam będąc nietykalnym. 
I powiedziała mu, że tędy a tędy wyjdą z lasu i przyjdą do miasta, 
gdzie mieszka owa królewna, z którą się królewicz chce żenić. 
Przybywają obadwa do owego miasta i stają w gospodzie. Tu do

wiadują się, że królewna niejednego już zgładziła konkurenta, ho 
im takie zadawała sztuczki, że ich spełnić nie mogli. Radzi się 

tedy królewicz swego Józefa, czy tam pójść do niej do pałacu, czy 
nic. Józef mówi: "Idź, królewiczu, ale nic przyjmuj od niej nic, 
żadnego podarunku, choćby ci nie wiem jakie dawała bogactwa, 
boby źle z tobą było. Poszedł on tedy i gdy się zameldował, był 
bardzo grzecznie przyjęty. Na odebodnem dała mu królewna mały 
kluczyk złoty i prosiła, żeby jej go jutro o tej samej porze przyniósł. 
Królewicz zapomniał o przestrodze Józefa, przyjął ładny kluczyk 
i wrócił do domu. By nie 2ginął, włożył on ten kluczyk do pugila
resu, pugilares zaszył w poduszkę, a tę podłożył pod siebie, kładąc 
się do łóżka. Józef zaś postanowił czuwać w jego pokoju i wdział 
na się płaszcz, który go niewidzialnym czynił. Około północy otwie-
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rają się drzwi, wchodzi czarna pani (owa królewna), lekko podnosi 
śpiącego królewicza i kładzie na boku, wyjmuje z łóżka poduszkę, 
z niej pugilares, a wreszcie dobywa i chowa przy sobie ów kluczyk 
złoty; potem kładzie znowu wszystko na swoje miejsce, jak było 
wprzódy, a w końcu i samego królewicza. Po czem wychodzi ona 
z pokoju i idzie do swego pałacu, a za nią idzie i niewidzialny Józef. 
Tu wyjęła piszczałkę i gdy w nią zapiskała, zajechał piękny, we 
czwórkę zaprzężony pojazd; wsiadła do niego i ruszyła w drogę, 
a z nią i Józef, który niepostrzeżenie stanął za powozem. Gdy tak 
czas jakiś jechali, zaczęło coraz być ludniej i gwarniej, bandy grały 
wesoło; wreszcie zajechali przed piekło; tu pani czarna wysiadła 
i z wielką przyjęto ją radością. A Józef stanął sobie w sieni. Kiedy 
ją witał ten starszy, Lucyper, ona oddała mu ów kluczyk, on zaś 
doręczył go swemu słudze, asmodejowi, żeby schował do siódmego 
sklepu. Ten asmodej idzie ze świecą i z tym kluczykiem, a tu nagle 
Józef (niewidzialny) jak go palnie swym prętem przez rękę, tak 
świeca zgasła, kluczyk upadł, a biedny asmodej, przelękły, biegł 
jęcząc po piekle i schował się, bo się starszego bojał. Wtedy Józef 
podniósł ten klu.czyk i skoczywszy za pojazd odjeżdżającej do pałacu 
pani, wrócił ~ kluc:z;ykiem do swego domu. 

Na drugi dzień wstaje królewicz, szuka owego kluczyka, ale 
na próżno. Boji się zatem pójść bez niego do pałacu. Ale Józef 
powiada, że kluczyk ten się znalazł, daje mu go i powiada, żeby 
królewicz, oddawszy go, gdy królewna będzie skutkiem tego zara:~~ 
chciała brać ślub z nim, nie dał się do tego żadną miarą nakłonić. 
I tak się też stało. Gdy jednak od niej odchodził, musiał przyjąć 
bogaty pierścień z poleceniem, aby go nazajutrz królewnie zwrócił. 
Więc do domu przyszedłszy, znowu ten pierścień, jak poprzednio 
kluczyk, schował do pugilaresu, ten zaszył do poduszki i włożył 
do łóżka, a potem się sam na niem położył. A w pokoju tym był 
i niewidzialny Józef. O północy przychodzi znów czarna pani, 
śpiącego królewicza odkłada, pierścień ów wyjmuje, potem króle
wicza na powrót kładzie do łóżka i odchodzi, a za nią Józef. Przy
bywszy do pałacu zapiskala ona, pojazd nadjechał, ona wsiadła, 
on niewidzialny za pojazdem - i tak przyjechali oboje przed piekło. 
Tu ich znowu powitano muzyką i zabawą. Czarna pani oddała 
starszemu pierścień, a ten go dał drugiemu asmodejowi i kazał 

17 - Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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za siedem dr7wi zanieść. Ale niewidzialny Józef jak go tr:raśnie 

swym prętem po ręku, tak asmodej pierścień upuścił i z jękiem 
uciekł. A Józef, podniósłszy pierścień, skoczył za pojazd i razem 
z panią wrócił do pałacu, a potem do domu. 

Na trzeci dzień szuka 2.nów królewicz pierścienia, ale go nie m a. 
Wtedy oddaje mu go Józef i powiada, że jak pójdzie on (ln-óle
wicz) do pałacu i odda pierścień, a królewna koniecznie go będzie 
chciała zaślubić, żeby na to się nie zgodził, bo źle z nim będzie. 
Jak tedy poszedł królewicz do pałacu, tak i niewidzia1ny Józef 
tam za nim podążył. Królewicz oddał pierścień, a królewna koniecz
nie chce z nim brać ślub i już posyła po księdza. Ale Józef staje 
się wtedy widzialnym (bo zdjął płaszcz) i gdy ta krzyczy i woła 
o ślub, on ją uderza swym prętem kilkakrotnie, tak że zamilkła 
i drzeć poczęła. Wtedy Józef mówi, żeby zapiskala na ten pojazd. 
Ona nie chce, ale jak ją łupnął prętem, tak ta musi. Gdy zapiskala 
i pojazd zajechał, kazał Józef wsiąść do niego najprzód tej królew
nie, potem posadził przy niej królewicza i oboje jej rodziców, a sam 
jechał ze stangretem. Przyjechali przed piekło, ale tam, jak zoba
czyli tę całą kawalkadę i tego Józefa z tym prętem, już nie tak było 
wesoło. Jak zaczął śmigać tym prętem i okładać nim wszystkich 
diabłów, tak się taki krzyk i hałas zrobił, że aż na ziemi było słychać. 
Ci dwaj asmodeje wrzeszczeli i gadali, że chcą iść na te łąki w lesie, 
do tych pań czarnych, ale Józef ich śmigał, że aż gdzieś poprzepa· 
dali. A ci rodzice i ta królewna gdzieś się także pokryli, że ich nie 
było widać. Aż ich ten Józef znalazł; a wtedy musieli znów wszyscy 
ci, co przyjechali, wsiąść na powrót do powozu i wrócić do pałacu. 
Tutaj dopiero, skoro Józef rodzicom i ludziom pokazał, jaką to 
mają złośnicę i czarną królewnę, co już tylu książąt z tego świata 
pozbyła, postanowili ją ukarać. I przywiązano ją do dwóch ogierów, 
że ją rozerwali, a potem spalili ciało na popiół i rozrucili ·po świecie. 

A król z królową, choć po córce zmartwieni, widząc jaki to jest 
ten królewicz porządny i ten jego minister Józef, przyjęli go za 
syna i całe mu ofiarowali królestwo; lecz nieszczęście chciało, że 

w pierwszej, jaką mieli, wojnie kula nieprzyjacielska rozerwała 

ciało ministra na dwojel. 

1 [W rkp. następuje kr6tkie streszczenie.] 
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Pierścień i lampa l 
od Rymanowo 

Był jeden Żyd, co miał syna jedynaka Jabrama. Umierając, ten 
ojciec zostawił Jabramowi piękny majątek. Ale Jabram, jak zaczął 
hulać, tak przehulał cały ten majątek i w końcu wyszedł na żebraka. 
W szelak o i tak w mieście, gdzie mieszkał, nikt mu nawet jut i ka
wałka chleba dać nie chciał, mówiąc: "Kiedyś nie umiał szanować 
tego, co ci dał Pan Bóg, to teraz cierp". Wyszedł on za miasto 
i lamenci. Wtem spotyka go babka i pyta go się, co go tak martwi. 
On jej mówi, że dawniej miał majątek i wszystkim rozdawał, a tera~ 
mu nikt ani centka dać nie chce. Babka mówi: "No to ma z tu 
ode mnie pierzciuń, to on ci da wszystko, czego zapragniesz, jak 
tylko potrzesz go o drzewo, kamień, o mur albo o cokolwiek". 
I znikła. Myśli on sobie: "Ej, jeść mi się chce". Więc potarł pier
ściuń o drzewo, a tu wylatuje jakby z ziemi dwóch takich czarnych 
niby-ludzi i pytają go się, co rozkaże. On mówi: "Pros1ę, żeby 
mi tu stanął stolik z jedzeniem i piciem co najlepszem". Oni dwaj, 
na to się odzywają: "To nas odpraw". On wziął znów pierścień, 
potarł o drzewo, a oni zniknęli; na ich zaś miejscu już stoji jadło 
i napitek. Pojadł sobie i napił, i myśli: "No dobrze, kiedy tak, 
to ja tu zażądam królewny za żonę". I potarł pierścieniem o drzewo. 
Dwaj czarni ludzie już są i pytają się, czego chce. On mówi: .,Chcę 
królewny za żonę". A oni na to: "Ho, ho! Tego ci dać teraz nie 
możemy; ale staraj się dostać do tej a tej góry, mieszka tam taki 
a taki staruszek, to on ci powie, co masz robić; ale ta góra raz tylko 
do roku w ten a ten dzień się otwiera i trzeba wtedy wejść do niej 
wespół z chłopczykiem siedmioletnim, ale takim, żeby ani na minutę 
nie był starszym ani młodszym od tego wieku". 

Idzie on do miasta i przyjmuje służbę u szewca, który miał kilkoro 
dzieci, a jeden synek już miał niedługo skończyć siedem lat. Polubił 
on tego chłopca i gdy już czas ten nadchodził, wziął go ze sobą 

1 l. W. Wolf (Niederliindische Sagen, Leipzig 1843 s. [368] nr 283) mówi: "Im Jalue 
1548 wurde im Hertzogthwne Geldern ein Zauherer aufgegriffen, dessen N ame 
Jacob Jodocus van der Rozen und der von Cortryk (Courtrai) gebiirtig war. 
Dieser hatte einen Ring, in welchem ein Geist eingeschlossen sass, und der Geist 
war ihm wiJlig zu allen Dingen und mochte fiinfmal an jeden Tage zu Hiilfe 
gerufen werdcn" ([zob.] Kujawy cz. I [DWOK T. 3) s. 133 i 189). 
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na spacer i powiódł do tej góry. Droga nie była bliska, więc on, 
żeby zabawić chłopca, dawał mu ciasteczka, cukierki, w końcu 
dał mu i ten pierścień. A pamiętał dobrze, że czarni, jak się pokazali, 
mówili mu, żeby, jak wejdzie do tej góry, do tych pałaców, i będzie 
wychodził, zażądał dla chłopca od starszego nie tych pięknych, 
świecących lamp, jakie spotka, ale starej zakopconej lampy leżącej 
za piecem. Wchodzi on tedy z chłopcem do tej góry, a tu wszędy 
prześliczne świecące pałace i ogrody, w końcu taki pałac, w którym 
tysiące lamp się paliło, a tam był staruszek. Kiedy chciał wychodzić 
i podziwiał te blaski, staruszek mu mówi, żeby sobie wybrał dla 
chłopca kilka najpiękniejszych lamp. Ale on powiada: "Nie żądam 
tych pięknych lamp, tylko proszę o tę starą, zakopconą". Musiał 
mu dać. Idzie on z chłopcem i po drodze wybiera jeszcze chłopczyk 
z ogrodów złote jabłka i gruszki i kładzie do kieszeni. Jak już doszli 
do bramy od tej góry, wychodzi on na świat i woła na chłopca. 
Ale cóż, kiedy brama w tej chwili zapada się z wielkim trzaskiem 
i ten chłopczyk zostaje tam w tem podziemiu, pod temi skałami. 
Idzie tedy Jahram drogą sam, ho już się nie śmie pokazać w mie~cie 
u szewca bez tego chłopca. 

A tymczasem chłopczyk, Johan, chcąc wyjść z tej góry, nie 
wiedział którędy. Ale przypadkiem pierścieniem, co miał na palcu, 
potarł w jakiś czas potem i czarni go wyprowadzili. Idzie on w świat. 
Po niejakim czasie zachodzi do jednego miasta, gdzie ten król mieszkał 
z królewną, i stanął w domu zajezdnym. Potarł on lampę, poszkrohał 
ją, a tu już się zjawiają obaj czarni i pytają, czego chce. On 
wtedy zażądał od nich prześlicznej chustki ze złotą gałką i złotym 
kutasem na każdym z czterech rogów. Gdy już ją dostał, zawinął 
w nią te złote jabłka i gruszki, co je miał w kieszeni, i posłał królew
nie ~a prezent. Królewna się zdziwiła, co to za kawaler takie prezenta 
przysyła, ale sobie myśli: "To on i więcej dać może". I zażądała, 
jak go zobaczyła, ażeby jej przysłał sto wołów ze złoteroi rożkami, 
a na każdym rożku· prezent jakiś. On znowu w zajeździe poszkrohał 
tę lampę i znowu za pomocą tych czarnych otrzymał te woły ze 
złoteroi rogami i prezentami, i przygnał je przed królewski pałac. 
Król mówi: "No, dam ci już córkę, jak mi zbudujesz taki wspaniały 
pałac, że wszystko w nim będzie od kryształów, złota i srebra, 
i złotym mostem będzie połączony z mojim własnym pałacem". 
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Czemu nie? Jak tylko lampę potarł, miał już pałac, i z tym mostem. 
Nic było co robić, król mu musiał dać córkę; i gdy się pobrali, mie
szkali oboje w tym pysznym pałacu. 

Ale ten zięć lubił polowanie i często wyjeżdżał do lasu. Raz, 
gdy go nie było w domu, chodził tam kupiec (ten Jabraham) i miał 
kilkanaście lamp pięknych na sprzedaż, które obnosił głosząc, że 
je zamieni chętnie na stare. Słyszy to pokojówka i powiada królo
wej. Ta myśli sobie, że dobry to interes; więc dała kupcowi tę starą 
lampę, a sama wzięła za to parę nowych, błyszczących. Gdy mąż 
przyjechał z polowania, powiada mu ona o tej zamianie. Wtedy 
on się odzywa: "A cóżeś ty zrobiła najlepszego? Teraz to już on 
nas zgubi". 

A ten Jabram, jak dostał tę starą lampę do rąk, tak zaraz po
leciał na wieżę pałacu tego i poszkrobał ją. Dwaj czarni stanęli 
i pytają się, czego chce. "Oto, żebyście mi zaraz ten cały pałac 
złocisty razem ze mną i z tą królewną przenieśli nad czerwone 
morze, w powietrze tam wysoko, jak najwyżej". I tak się stało. 

Król się budzi na drugi dzień, patrzy, a tu już tego pałacu, co tu 
hył poprzednio, wcale nie ma, ani jego córki. Toż samo i zięć; ten 
ię budzi i widzi, że zamiast w pałacu, leży na piasku. 

Ale królowi i zięciowi jego było markotno, że nie ma królewny, 
i każe ją szukać. Wysyła zatem zięcia swego Johana i wojsko mu 
daje. Kiedy już zajechali nad morze c7erwone, widzą tam daleko 
w górze świecącą się ponad morze gwiazdę i chcieliby się do niej 
dostać. Ale widzą towarzysze jego, że nie sposób - i wracają. 
A on sam, kiedy chciał z koniem skoczyć w morze, zawadził jakoś 
o brzeg morski tak, że mu pierścień na palcu potarł się o nadbrzeżny 
piasek. W tej samej chwili zjawiają się dwaj czarni i zapytują, 
czego żąda. On im mówi o owym pałacu powietrznym, że chciałby 
się tam dostać. Ci mu powiadają, ażeby szedł brzegiem morza aż do 
lasu, a tam w chatce mieszka stantszek, co mu pokaże sposób do
stania się do tego pałacu. 

Ha, idzie on do lasu i do owej chatki. Staruszek mu powiada: 
"Masz tutaj trzy korzenie, jeden duży, drugi mnic>:jszy, a trzeci 
najmniejszy; weź najprzód ten duży w usta i pogryź, a potem 
w miarę potrzeby i te dwa drugie". On też tak zrobił. I włożył ten 
duży korzeń do ust, a tu przemienia się on w orła. Więc dalejże 
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w powietrze i leci ku onej gwiazdzie, ku onemu pałacowi górnemu, 
co miał na czterech rogach wiszące złote łańcuchy. Ale lecąc tak 
czuje, że go coraz siły opadają. Więc kładzie w usta ten drugi, 
mniejszy korzeń; zaraz też, zmieniwszy się w gołębia, leci znów 
ku górze ze zdwojonerui siłami, jakby odmłodzony. Ale i to nie 
trwało długo; siły go i teraz zaczynają opadać. Więc bierze do 
ust ten korzonek najmniejszy; a tak, przemieniony w małego ptasz
ka, leci coraz chyżej w górę. Przecież i teraz poczyna tracić siły. 

Ale widzi wiszący jeden z tych łańcuchów złotych. Więc dobywa 
wszystkich sił i hyc!- wpada na pierwsze jego ogniwo; z pier
wszego skacze na drugie, potem na trzecie, czwarte i dalsze; dostaje 
się wreszcie i wpada do okienka tego pokoju, gdzie mieszkała królew
na. Ta właśnie siedziała w oknie i dziwi się, co to za ładny ptaszek 
wpadł do jej pokoju. Ale ptaszka już nie ma; wpadł pod łóżko; 
więc szuka go tam i spostrzega, iż spod łóżka wyłazi człowiek (bo on 
się tam w człowieka przemienił). I cieszy się ona, że swojego pier
wszego, Johana, znalada. Mówi mu: "Ale teraz trzeba się pozbyć 
tego pana Jabrama, co mi się nar.zuca; więc postawię na stole dwie 
szklenice wina, a jedną z nich zaprawię szlaftrunkiem; i kiedy on 
przyjdzie, i będ2..ie znów żądał ode mnie ślubu, to mu powiem: 
są tu dwie szklenice pełne, ty weź moją, a ja twoją, wypijmy, a potem 
będą nasze śluby; i kiedy on wypije tę ze szlaftrunkiem i zaśnie, 
to wtedy ty mu odbierzesz tę starą lampę, co ją ma zaszytą w ko
szulę za pazuchą". I tak się też stało; on zasnął, odebrali mu tę 
lampę, poszkrobali ją i wrócili nazad na ziemię i do swego kraju. 
Ale nim wrócili, wziął Johan ten pierścień i tę lampę i wrzucił je 
w morze, na głębinę, by więcej już nie sprawiały czarodziejstw1 • 

Cudowne skrzypce 
Leszczowa te 

Jeden pan mavtre synowe (synów) i tre diwky (córki). Takony~oho 
najmołodszoho, hłupoho, tak ne lubyły, były, aż mu palec miz'einy 
wytiały. A win ny mav szczo robyty doma, wziou sie i piszou h.et. 
Pisżou daleko w lis; tam najszou jednu chałupu. I pyta się gazdy 

1 [W rkp. następuje krótkie streszczenie.] 
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(a ga~da biiv ślipyj), czyby ho na służbu ne pryniaii, że win iimije 
hraty na skrypkach. Gazda: "Ja tia wozmu, ale cy budesz pas 
wiwci na rik ?" - "Budu". - "Ta idy do stajni, dywy si, s~czo 
to je; a jak ne budesz nycz ruszyty zo stajni, to wsio bude twoje". 
A . "d N" ' " . Wl1l poWI at: " 1, ne ruszu . 

Wtotczas nóczowaii bez nicz i dały mu na śnidania, a potomu 
wohnaii wivci na kiczorki; win se siv i hra[ii na) skrypkach, a wivci 
piszły w żmijewe proso. Tam buła zmija i mała proso swoje. Tota 
żmija do neho łetiła i powidat: "Poczkaj, pesi synu, pozbyv sie 
did i baba swoj[i]ch oczej, i ty sie swojich pozbudesz". A win za
czóii sia prosyty, zaczóii spiwaty koło neji, hraty, a ona zaczeła 
hula ty koło neho; hula t, hu] at, zakrutiła sie w koło, taj i pała na 
ze:rnl'u. Tot pryłetiv, prybyv ji do zemli kl 1uczkamy (hakami drew
nianymi). Ona zaczeła sie ho prosyty, win ne chocze ji pustyty. 
Ona powidat: "Pustyż mene, a ja ty dam, szc:t<o budesz chtiv, cy 
hroszy, cy zbiża, cy bohactwa". A win powidat: "Szczoby tomu 
robyty, żeby sie did i baba tak na swoje oczy dywyły, jak sie dy
wyły?" On'a powidat: "D 1idowe oczy sut na stupku (słupku) w cze
repku, a babyne na połyci w hmaci (w maku)". A win: "Szczoby 
to robyty, żeby ony sie to tak na te oczy dywyły, jak sie dywyły?" 
A onla mowyła: "Żeby womyty (wymyć) jaroku i okó, i pryt'ułyty 
jaroku do oka, a wonosie zrost 1e". Win tak zrobyv. Wtotczas wony, 
did i baba, wtiszyły sie, że już w'ydiły. I pytajut sie ho, szczo win 
chocze za toto. A win: "Szczo me dastle". A uny jemu dały konia 
zoł'otoho i na nioho wbranila zołote, i sakwu hroszi. Win wzioii, 
wsiv t aj pojichav aż do swoho witci1a. 

Wtotczas tam wobrav joho ot'ec takij riv (fossę). A win sie pyta: 
"Na szczo tota fossa taka weł1yka ?"-A ot lec: "Chto bez totu 
fossu pereskoczyt na koniu, tot sie bude żenyty z mojou diwkou 
(córką)". Tak win mowyt: "Ja pereskoczu". Ot'ec: "Eh, ty ne 
pereskoczysz; tu były .ne takii panowe, a ne pereskoczyły, aż by 
ty pereskoczyv". A win: "Pereskoczu". Tak win konia ruszyv; 
km jak skoczyv, aż druhy tylko (drugie tyle) jak tota fossa buła. 
Jak win pereskoczyv, wtotczas ot1ec dav za neho diwku swoju. 

A tot ot lec ne chtiv jeho w pokoju trematy, że win takij prosty 
chłop biiv. Wowiv jeho do stajni i z diwkou, i stołek (stół) mu haw 
(tam) dav. Ta panna diwka płacze , ne chocze ho, ne chtiła za neho, 
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za chłopa, jity. Win piszov wtotczas, rozebrav se konia, zaśwityv 
se świczku na stołek, wosypav se hroszy z sakwy na stołok; i wzióu 
ubrali sie w hodinia (odzież) złote, zakuryv se sygaro i se kuryt, 
i hroszy rachuje. Wtotczas tota sie diwka dywyt i wziała sie popid 
boky, i siła koło neho. A otec do lokaja: "Id1y, podywy sie, szczo 
win tam robyt". Win piszov, podywyv sie i wernuv sie, i powidat: 
"Proszu pana, heli taki błćsk w stajni bije, tak aż ny moż sie dywyty". 
A pan otlec: "Eh, to neprawda". I wziav galosze (kalosze), obuv 
sie, piszov sam sie do stajni podywyty. Dywy sie, tam takij błćsk 
w stajni bje. Wtotczas wziav ich ot1ec za ruki i prywiv do pokoju. 
Win sie pytat: "Cy spiznajete mene, tato, że ja wasz syń ?" -
A otlec: "Ty ne je mij syn". A win powidat: "Ale wasz". Otec: "Ny, 
ne mij". A win: "Wasz; podywyte sie, żeśte meni palec widtiały" . 

A otec: "Powidż, jak sie moje diwkie nazywajut ?" Win powił, 
jak sie nazywajut po imni'u. Wtotczas otec: "A powidż, jak sie 
moje panycz1y (dwa synowe) nazywajut ?" Win powił. Wtotczas 
otec spiznai'i i wydiv, że palec widtiaty maje. A win hłupyj wtotczas 
te swoji sestry za muż powydawali i bratowe (braci) oba też pożenyv. 
A i sam sie tam ożenyv na widczyzni (ojczyźnie, ojcowiźnie)I. 

Szczęśliwy pastuch 
Myczkowcc (nad Sanem, niżej Boberki) 

Był pan, prync, miał dwie córki bardz2 piękne. Jeździli do nich 
kawalery, różni panowie, nie chciała za nich pójść. Fotemu przy
S7<ed bidny, chodowny pastuch; przyjął go ojciec tych panien do 
zwierzyny, bo miał u siebie zwierzyniec (koszar). Ten pastuch 
pas(ł) te zwierzynę; jak pasie, tak pasie. Panny wychodzą na gale
rye, na osoki i patrzyły się, jak ten wypuszcza te zwierzynę. Jak 
wypuścił, a ta panna starsza powieda do ojca: "Jakże mi się ten 
pastuch podoba!" A ojciec na to: "Co ty gadasz? Żebym tego już 
nie słyszał więcy od pryncowy córki, bo to nie honor". A ona: "Ta
tuńciu mój i mamuńciu, on musi konieczno mojim być". A rodzice 
na to, że to nie może być. I zaraz jemu pokutę zadali, że zwierzynę 

1 (W rkp. następuje polskie streszczenie.] 
• [Zapis słabo czytelny, może: " bardzo".] 
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jego prync wypuścił ws~ystką z koszara, żeby go sprobować, czy 
on potrafi napędzić ją nazad wszystką do koszara na wieczerl, 
a jak nie, to go straci. On poszed i te zwierzynę pasie w lesie, i płacze, 
co będzie robić, jakże tu nagonić tyle zwierzyny, ho to się wszystko 
porozpraszało, że będzie miał stratę życia. A stary dziaduszek nad
chodzi od lasu i pyta go się: "Czego ty płaczesz?" (A to był sam 
Pan Bóg). A on mu opowiedział, co się stało. Dziad mówi: "Nie 
bój się, nie płacrt< - że ta zwierzyna będzie wszystka w kupie -
jak zaświszczesz, a ty se legnij i spij teraz". I dał mu taką piszcza
łeczkę i poszed. A na wieczór, jak ten pastuch zagwizdał, tak ta 
zwierzyna wszystka przyszła do niego i ón ją zagnał do koszara. 
I tak było co wieczór, kilka razy. A ta panna wygląda z tej galeryi, 
z tego piątra, i kontenta, że ón te zwierzynę zawsze całą przygania. 

Potemu óni jemu zadali taką pokutę, że wyschło wszędzie i w mieś
cie iiody nie ma, żeby on t e sztukę pokazał i te uodę dostał. Aż ón, 
jak przyszed do miasta, jeden kamień podejmuje, a to uoda: hliuch! -
spod tego kamienia na wszystkich ludzi. Tak óni wszyscy, całe 

miasto, kontetni, że mają uodę w mieście, a on taką sztukę pokazał; 
chcieli mu płacić: wiele chce? Ale on: nie, nic nie chce. Wrócił 
nazad do tego prenca, gdzie ta córka. A ten prync sie dziwuje, 
że ón każde sztukę, co tylko ón mu zada, to zrobi. Panna bardzo 
z tego kontentna i powiada do ojca i matki, że trza wesele robić. A óni 
na to, że nie, nie jeszcze. Dopiero mu jeszcze, temu pastuchowi, 
jednę pokutę zadali przed weselem. 

I pisali, żeby była wojna, żeby on był w tej bitce, i żeby wegrał. 
A ón nie bardzo miał ochotę, ale wreszcie powiada: "Na imię Boga, 
pojadę". I dali mu takie konisko stare, liche, i żeby jechał na tern 
do wojny. Myśleli, że go zgubią. Jak przyjechał z tą piszczałką, 
tak komenderuje, a zawsze bardzo dobrze; i to tak dobrze, że jak 
przyleciała kulka koło niego- jak grad szły: fiu, fiu!- tak ón 
tylko machnął, a kula poszła na bok, żadna go się nie chyciła. Nie 
mogli mu nic poradzić, tamten prync nieprzyjacielski. Jak już 
wegrał pół królestwa sobie - ho widzieli, że już żadny rady z nim 
nie ma - tak dopiero po tej wojnie ón wraca i powiada, że już 
pół królestwa wegrał, swoje pisanie przynosi do tego prynca ojca. 

1 {Zapis słabo czytelny, może: "wieczor".] 
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Już teraz OJCiec powiada do córki: "No, to trzeba wesela robić, 
kiedy on taki mocny". On i ona ojcu i matce do nóg buch!- że 

musi się z nim żenić. Pozjeździli się panowie, prynce (jak zawsze) 
i posiadali koło stołu. I pytają się jej, za kogo ona idzie. A ona 
mówi, że lepszy dobry pastuch jak kiepski prenc, i już do tego idzie, 
do swego, a oni wszyscy poklasnęli, że dobrze, niech za niego idzie. 
Po weselu goście się rozjechali, a ón dostał swoje pałace i swoje 
zwierzyńce1 • 

Zasługi 
od Ustrzyk (B6brka, Solina) 

Jiden chłopeć biiv bidnyj. I piszou do klasy (miary w wojsku) 
i zdau sie. I wosłużyv try roki w wojsku. Pak ho wybrały, żeby 
biiv nad wojakami najstarszy. Tot służyv dwanajcit lit. Maty po 
neho pysze, żeby prychodyv domił, a win pysze do m 1atery, że mu 
dobre. Jak wysłużyv dwanajcit lit, i starszy sie pytały, szo chocze 
za tote roky, szo służyv. "Choczu taku fajku, żebym nykoly do 
neji tiutiun ne kłav, żebym kuryv, i choczu taku fuzyju, de koho 
budu wydiav, żebym z1abyv, i choczu taki skrepki, że de koho 
wydżu,jak zahraju, żeby zaraz hulav. Tak tot wział se fajku i skrepky, 
i fuzyju i piszou domił; fuzyju 2 se powisyv na kluczku w chyży, 
a sam lih se na pecu. :Prychodyt księdz do neho i powidat: "Deż 
ty sie neboże tilky czas zabawiv?" A win: "W wojsku". A win 
księdz sie pytat: "A czyjaż fuzyj a na kl'uczci wysyt ?"Tak mowyt: 
"Moja, ja se totu fuzyju zasłużyv". Tak księdz powidat: "Ja maju 
dwanajcit hołubi(w), wszystkie na topole sediat, a jidcn na samom 
wersi sedyt na topoli; jak myni jidnoho holuha zabjesz, choć toho, 
szo na wersi sedyt, to budesz dobryj strellec". A win: "Jigomość, 
zabju". I wstav z peca, wziav se fuzyju, piszou na dwir . . Księdz: 
"Strelaj, cy zabjesz!" Tot jak strelyv, wszytkich dwanajcit hołubi( w) 
z'abyv: toho, szo na wersi sediv, i tych w dolyni. Powidat księdz: 
"Szoś mni zrobyv, żeś mni wszytki hołuby pobyv, ja ty kazav 
ino jidnoho zabyty, toho, szo biiv na wersi". I tote wszytki hołuby 
popadały w terne (ciernie). I księdz piszou toty hołuby zberaty, 

1 [Tu Kolberg napisał krótkie streszczenie.] 
2 [lub:] h[uzyju] 
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i w1iz w ternia. Tot woj lak jak se wynis skrypky na dwir, jak zaczon 
hraty, jak zaczau księdz po terniu skakaty; j takou mav na sohi 
sitku (świtkę, łejhik z płótna), totu sitku podler i tiło sohi pooh
derau, a tot wojak wtiaż hrau, a księdz wtiaż hulau, aż mu sie 
kroii lała i aż se oczy poszturhau w terniu. Pak sie ludy pózhihały 
z seła do toho wojaka, nychto ne mih do neho prystupyty, ho każdy 
hulau. I pak ho prosyly, żeby ne hrau i żeby da-jak księdza dostały 
z terny. Pak tot perestal dokus (całkiem) hraty, a księdz wyjszou 
z ternia takoj okarw'awenyj. Taj piszou na popivstwo i ho podlau 
(zaskarżył), toho wojaka. I wyszło ferladunki (wezwanie), żeby 
stawały do prawa, jak się ksiądz ohlaczyv (wyzdrowiał). I toty 
pryszły do prawa, księdz i wojak. Tot se woj 1ak wziav z sohou 
skrypky. I mały toho wojaka hraty na sz 1yhenyciu, na hak; i ludy 
sie zhihaly - w tym miści hiiv torh - dywyty sie, jak ho hudut 
w'iszaty. A win mowyt do tych, szo ho chtily hraty: "Proszu was, 
panowe, niaj s e raz pered 1e smertiu zahraju" (do trioch raz tak 
prosyv sie). A księdz powidat: "Nie pozwólcie mu grać, ludzie ani 
panowie, ho jak mu pozwolicie grać, a (to) mnie przywiążcie do 
stoupa (słupa)". To toho księdza prywiazaly do stoupa na lycz'ak. 
Jak tot wojak zaczau hraty, jak zaczely wszytki lude po miści 
hulaty, aż se rukamy triskaly, doły mistom wid neho het łetily, 

a księdz koło stoupa zaczoil skakaty, aż se kiscia poohderau. To t 
se piszou hravszy domił, a księdza lyszyv, i jeho ne powisyly1• 

Kapelusz niewidek 
od Ryma.nowa 

Chłopiec Jan szedł sobie drogą i napotyka studnię, a przy meJ 
wiadro i żłób. Napił się i siada. Wtem przychodzi stara kobieta 
z pobliskiej chaty. Jak zobaczyła chłopca, tak pyta się, co on tu 
robi. Chłopiec mówi, że szuka służby. A kobieta na to: "Chodź 
do chałupy, to może cię mój gazda przyjmie". I poszli do wsi. Gazda 
chętnie chłopca przyjął, a mieli tam jeszcze i dziewczę do posługi. 
Gazda kazał im paść owce i barany. I wyganiali je w pole, napojili 

1 [Niżej Kolberg dopisał: "Fajka ciągle się paląca, strzelba wszystko zabijająca 
skrzypki do tańca pobudzające".] 
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przy tej studni, a potem szli na pastwisko. Ale gazda im przykazał, 
ażeby nie pędzili owiec na te wzgórza, gd2;ie wyborna, gęsta rosła 
trawa, ho tam mieszka jakieś złe, co by im porwało zawsze po parę 
owiec, baranów, ale żeby się trzymali niziny, gdzie była bardzo 
chuda pasza. Ale temu chłopcu było przykro, że te owce nie mogły 
się tu w dole pożywić jak należy, a przy tym był ciekawy, co to 
tam takiego siedzi czy przeszkadza na tem wzgórzu. Więc pewnego 
razu wybrał się z kiełku owcami na tę bujną trawę, a dziewcze 
ze stadem zostawił na pastwisku. Chodzi on po tej górze i zaszedł 
w jedno takie miejsce łyse, że jakaś jama była i w tej jamie były 
schody, i szły na dół. Więc i on zeszedł niemi w głąb ciemnej jamy; 
ale im się dalej ~a puścił, tem się hardziej rozwidniło i nareszcie 
widzi, że wszedł w jakiś inny świat pod ziemią, ale i tam jest jakaś 
jasność. 

Idzie on pod ziemią, idzie i zaszedł do jakiegoś pałacu; a w tym 
pałacu były na dole w 24 pokojach jakoby sklepy. Idzie on na 
piętro i tam także znajduje 24 pokojów. Przeszedł kurytarz cały 
i zachodzi do ostatniego pokoju. Otwiera drzwi i widzi, że siedzi 
tam przemczna panna, jakaś zaklęta. Ta panna mówi mu, że mógłby 
ją wybawić, ale złe duchy nie pozwolą. I dała mu powóz z końmi 
i furmana, i żywność, żeby jeździł cały rok i szukał dla niej sposobu, 
by ją stamtąd wyrwał. A temu furmanowi dała mwkę. Pojechali 
tedy w świat i jadą; zajechali do dużego lasu, a Janowi się pić za
chciało koło południa i każe furmanowi szukać wody; ale furman 
jedzie tu i tam i nigdzie wody znaleźć nie godzien1• Gdy już Janowi 
pragnienie na dobre dokuczać zaczęło, mówi furman: "Eh, wiesz 
pan co, ja tu mam śliwkę, to hyś mógł nią pan pragnienie ugasić". -
"A dawaj ją"- mówi Jan, obiera tę śliwkę i połyka ją. Ledwie 
połknął, wpada w mocny sen. Przylatuje ta panna i budzi gQ, i trzą
cha na wszystkie strony, a on leży jak kłoda. Tak mówi ona do 
furmana: "Jak się obudzi, to mu powiedzcie, że ja tu byłam, i niech 
się strzeże, ho mnie i siebie zgubi". Jak tylko odleciała, on się obudził 
i furman mu wszystko powtórzył, co od niej słyszał. 

Jadą tedy dalej i znów napotykają d-wór gościnny i taką pannę 
jak tamta (a to była ta sama, tylko tak majaczyła). Wyjechali 

1 nie godzien- [nie) może 
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na drugi dzień i jadą długo, ho i ta mu rok jechać przykazała. Wje
chali do lasu, panu się znowu pić zachciało, a że nie mogli znaleźć 
wody, dał mu furman otrzymaną od panny gruszkę. Zaledwie ją 
zjadł, usnął. Panna przyleciała, chce go budzić, szarpie go i szczypie, 
ale wszystko na próżno. Więc mówi znów: "Jak się zbudzi, . to mu 
powiedzcie, że ja tu byłam, i niech się strzeże mnie tak poruszać 
swą niewstrzemięźliwością, bo zginiemy". Zaledwie odleciała, on się 
zbudził i dowiaduje się o jej bytności i o jej przestrogach. 

l udają się do trzeciego dworu i panny, a to była ta sama, i znowu 
go wyprawia ona. Jadą znowu w dniu trzecim po lesie. Janowi 
się koło południa pić zachciało, a że nie było wody, dał mu furman 
jabłko, które od panny dostał. Zaledwie go zjadł, zmorzył go sen 
i pada znów jak nieżywy. Przylatuje ona i mówi: "Trudna rada 
z tobą, kiedyś taki niewytrzymały, muszę cię za to potrapić". 

I wkłada ona mu na głowę żelazny kapelusz, co ważył 10(1 cetnarów, 
i żelazne buty na nogi, ważące po 80 cetnarów. On w tem wcale 
chodzić nie może. Aż wreszcie z wielką biedą zdarli z niego ludzie 
te żelazne rzeczy i puścili go w drogę. 

Idzie on, idŻie i napotkał trzech ludzi, zażarcie się z sobą bijących. 
l pyta się ich, o co im chodzi. A oni proszą, żeby w spórze ich był 
sędzią. I mówią, że ich ojciec odumarł i pozostawił im, trzem braciom, 
trzy rzeczy w spadku, to jest leżące tu: kapelusz niewidek (robiący 
niewidzialnym), torbę wełnianą, za potrząśnięciem której sypie 
się złoto, i pałasz, bijący wszystkich nieprzyjaciół. Każdy z nich 
chciałby trzy rzeczy posiąść, więc niech on, obcy, ich tu rozsądzi. 
Mówi tedy Jan: "Dobrze, otóż kto z was trzech pierwszy doleci 
do mety, tj. do drzewa tam pod tą stojącego górą, ten będzie tych 
rzeczy właścicielem". Trzej bracia puścili się w pogoń, ale że razem 
do wskazanego przybiegli drzewa, więc i tam na nowo rozpoczynają 
kłótnię. Jan tymczasem włożył ów kapelusz na głowę, tak że go 
ujrzeć nie mogli, i powędrował ze swoją zdobyczą w świat. Gdy 
już był daleko, mógł kapelusz zdjąć, nie dbając już o to, czy go 
kto . widzi, czy nie1 • 

I nadszedł nad r.zekę, przez którą trzeba było się przeprawić. 
A stał na brzegu słup i na nim było napisane, że kto się tu przewiezie, 

1 Obacz W. Ks. Poznańskie cz. VI [DWOK T. 14) s. 113. 
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musi sobie lewą rękę uCiąc pozwolić. Przybywają tedy przewoź

nicy, a było. ich w łódce siedmiu, i pytają go się, czy czytał ten 
napis i czy przystaje na warunek. On Jan kiwnął głową na znak, 
że tak, i wsiadł do łodzi. Kiedy już dobijali do drugiego brzegu, 
on nagle kapelusz włożył na głowę i już go nikt nie widzi. Przewoź
nicy nie wiedzą, gdzie się podział, rachują się i widzą, że jednego 
z podróżnych brak; a ten choćby był i do wody wskoczył, toby 
tego cichaczem zrobić nie mógł. 

Idzie on dalej kawał drogi, a tu mu się druga pokazuje rzeka. 
I znów na brzegu jest słup, na którym napisano, że kto się tędy 

przewozić będzie, musi sobie dać uciąć prawą rękę. Przychodzą 
przewoźnicy i pytają się go, czy na to przystaje? On schował lewą 

rękę pod płaszcz, żeby nie dostrzegli, że ją posiada, i wsiadł z niemi 
do łodzi. Gdy już mieli dobić do drugiego brzegu, on nagle wkłada 
na głowę kapelusz i znowu im znika z oczu. 

Idzie on dalej i przychodzi do trzeciej rzeki. A tu na brzegu 
stoi słup z napisem, że temu, kto się tędy przewiezie, będzie ucięta 
głowa. Myśli on sobie: "Co mi to szkodzi, niech ją utną, jeżeli zo
baczą". I wstępuje do łodzi, a przewoźnicy wiozą go. Dobijają 

do brzegu, a tu już go nie ma, ho go znowu przed niemi ukrył ka
pelusz. 

Idzie on drogą i przychodzi do jednego miasta. Tu staje w jednym 
domu, w gospodzie. I kazał sobie podać obiad. A ten gospodarz 
powiada mu: "Dobrze, ale tu teraz (w dniu tym) jest taki nakaz, 
że kto nie zapłaci za ten obiad sto dukatów, ten będzie wisiał". 
I pokazał mu gospodarz ciała trzech powieszonych już w podwórzu. 
Jan mówi: "Ja się tam nie obawiam tego, proszę mi dać jeść". 
Przynieśli obiad i on zajada. Gospodarz mówi, że na zamku jest 
wesele, że ta panna, królewska córka (ta, co to on miał wybawić 
z tamtego świata), będzie właśnie miała wesele z drugim pryncem. 
Powiada Jan, że tam pójdzie na to wesele. Gospodarz mu odradza 
i mówi, że go tam warta nie puści. Ale on się tego wcale nie h oji. 
Bo jak włoży na głowę kapelusz, to go nie widać. 

Poszedł sobie tedy najspokojniej do zamku i do tego pokoju, 
gdzie się to wesele odbywało i gdzie właśnie siedzieli przy stole, 
przy uczcie. Przyuoszą lokaje półmiski z jadłem i stawiają jeden 
półmisek przed panną, a drugi przed narzeczonym. A t en Jan 
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stał tuż za niemi (ale go nie widzieli, bo był w kapeluszu) i zabierał 
wciąż sprzed nich z tych półmisków potrawy, a oni nie wiedzieli, 
kto to im zabiera, dziwili się, co się dzieje, i byli głodni. Aż wreszcie 
panna pomyślała sobie, że to może kara hoża za tego biednego 
człowieka, co go to obuła w te żelazne buty i odziała tym żelaznym 
kapeluszem. Rus21yło ją sumienie i poszła do swojego pokoju, żeby 
tam zapłakać nad swojem i jego nieszczęściem. Kiedy tak płacze 
i - chcąc łzy otrzeć - zagląda w lusterko, widzi nagle, że on sam 
(t en Jan) poza nią stoji (a ón wtedy zdjął swój kapelusz niewidek 
i był widzialny). Ucieszona obziera się ona, a tu nie ma nikogo 
(ho on znów prędko wdział kapelusz na głowę). I tak do trzeciego 
razu. Nareszcie płacze ona i przeprasza, i błaga go, żeby jej prze
baczył i zapomniał o doznanej od niej krzywdzie. Wtedy rozczu
lony Jan zdjął kapelusz, dał jej się poznać, a ona jako wybawiona 
podała mu swoją rękę i - reszty każdy, choć i głupi, się domyśli1• 

Dary cudowne 
od Liska, Solina 

W jidny kompanii żołmiry(w) był kapytan bars zły. I tak tych 
żołniery(w) kunieruje (kujonirt, prześladuje), że ny mały widpo
czyoku ani dnia, ani noczy, ino wtiaż sie pucowały, a nlykoły ich 
ne pochwalył. AJe uny stojały po kwatyrach po jidnemu. Jidneho 
weczera nakazał im, aby sie dobre wypucowały na rano do werkuoku 
(rewizyi). Tak każdy cugs-firer posyłat swoho gefrejtra, ażeby 
zwizyterował, cy każdy żołnier je w doma i cy pucujesie na zaiitra. 
Tak tot gefrejter chodyt, obejszoł ciłyj cug, a wszytko w doma 
i pucuje sie, ino jeden żołnir zebrał sie sak-um-pak (mit Sack uad 
Pack) i stojit. A ten gefrejter pytat sie ho: "Hde ty sie zebrał?" 
A win powidat: "Powim wam prawdu, że ja zdezenteruju, bo już 
ne mohu wytrymaty". A gefrejter na to: "Ja sie zheru, wpered 
zamelduju cugs-firowi, że wszytko doma, zheru sie i pryjdu tu 
do was, i pidemo het oba". Piszoł gefrejter meldowaty, że wsio 
doma; dywyt sia, a i cugs-firer stojit sak-um-pak zebrany. I pytat 
sie: "Panie fircr, deżte sie zebrały?" A win: "Ha, dezenteruju, bo 

1 [W rkp. następuje streszczenie.] 
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już ne w 1ytrymam". Gefreiter: "Chodźte do mene, to i ja pidu; 
już tam i jeden je zebrany zołnir"'. I piszly uony do toho żołnira, 
kótryj żdał, i wsi try zebrały sie i piszły niczou. 

Jak pryjszły do lisa, bo w wełykyj lis zajszły, tak posidały. Óny 
chotiły spaty. A tot prostyj żołnir powidat do nych: "Ne budemy 
wsi spały; ino wy dwa spit', a ja budustał dwi hodyny na wartie". 
Taj polehały i usnuły. A toj sobi chodyt i wartuje jak na szylwachu 
(Schildwache). Było to w samu piłnicz. I czuł, jak szoś łetiło i dud
niło be21 lis, ale jako powitrem. A win kłyczet podołh swoho prepisu: 
"Halt, wer da?" I wział gwera fertig, miryt na oko i choc21e strelaty 
tam do toho stracha, szo buczał. A win tam widpowidat z powitra: 
"Ne miry, ne trymaj mne dołho, bo zhynu".- "A szoż ty za 
jidno ?"- "Jezdem ja pani z za czerw1oneho moria, ze szklannoji 
hory, bo jak sie zabawl'u, to tam ne dijdu później; za to, że mene 
pustysz, jak ty bude jaka prikriśt', że ty bude potribno, tak ty do 
meue prychod', a ja ty dopomohu". Tak win pustył tótu paniu, 
toho stracha i uona w swoju storonu połetiła. Za dwi hodyny budyt 
win toho cugs-firera, żeby win stanuł na wartie, a żołnir sobie 1ih 
spoczyty. Tak stojał dwie hodyny, a potomu pak do rana i gefreiter. 

Rano zebrały sie i idut bez toj lis dorohou. Jtide pan (diabeł) 
powozom, sztyrma kińmy, i pytat sie: "Hde wojaky idete ?" A uny 
powidajut, jak prauda, że dezenterujut. A win: "Może by wy do 
mene piszły na służbu". A uni: "Ta czemu? Pidemo, ale jak nam 
pan zapłatyt". A toj pan: "Jak kótryj zasłużyt, tak mu zapłaczu". 
Tak uni siły do powozu, wsi try, a win z nema pojichał aż do swojich 
pałacy(w), do takich skał, lasów, że ino niebo było wydity. Jak 
pryjichał do domu, tak kazał, żeby powysidały z powozu i piszły 
tam za nym na druhe piątro. Pokazał im tam złotyj stil, złotu 
wazu i złotyji łyżkie (łyżki): "Tut wam budut prynosyty jisty, 
pyty, budete tu ciłyj rik; a ja tu z wamy ne budu, ja pryjiilu za rik, 
a za rik wy majete mni powisty, z czoho tot stil, tóta waza i tóty 
łyżki; bilsze ne majete do roboty nydż, majete karty, hroszy, hrajte 
se; a jak ne powiste, to wasza smert bude". I win pojichał, iłyszył 
ich, i zamknoł na klucz w tym pokoju. A ditky im dawały jisty doś. 

Rik już nedaleko, a uony ne znajut z c21oho tot stil i wa21a, i łyżkie. 
"Złote to i złote; powimo, że złote". Toj prostyj żołnier dywyt 
sie raz czerez wikno, a tam śliczna hrus2;ka roste na óhorodi, a na 
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neji śliczny hruszky, takiji wełyki. I myszlyt, jakby to tam sie 
distaty i kilka sohi wyrwaty. Jidneho razu w nocz 1y, jak tot 1y 
zaspały, a win se bere remenia z gweru i patrontaszu i zwiazuje 
na kupu, żeby sie wiknom spustyty w dolynu. I spustył sie, i chocie 
rwaty. Ale na hruszci znou tam didko sedit i jemu powidat: "Ne 
rwej ty tych hruszok; ne wilno, ho mene pan kazał pilnowaty, 
szoby nychto ne rwał". Tak toj żołnir' sie zadumał: "Szo to znaczy, 
Ula czoho? A ja muszu wyrwaty choć jednu hruszku". I pytat 
ie: "A szoż ty za jeden?"- "A ja didko". -"No, to dobre, to 

ja ty ne budu rwał hruszek, ałe mni powidż, z czoho toj stił i waza, 
l. ł "k ?" D b · · · . h " N yz y. - " o re, Ja ty powrm, mo IW rusz ne rusz . - " e 
rusz-u". - "Toj stił jest z kińskoji skory, a nohy u stoł 1 a także 

kińskie sut nohy; waza to jest kińska h 'ołowa, a łyżky to sut z ma
łejkoho żerebiata nohy. Ale ty toho ne powidaj, że to wid mene 
znajesz, boby mene pan wbył". Tot żołnir wysunoł sie nazad na 
tym remeni w horu i remenia porozbirał nazad, i położył na swoje 
misce. A te druhy wojaky nydż ne czuły. 

Tak rik sie zkinczył, a pan pryjiżdżat, tot starszy didko. I pytat 
sie: "No, jakże, dobre wam tu było, małyste szo jisty, pyty?" 
A uny widpowidajut: "Mały my wsioho doś, ino nam sie cnuło, 
87..0 ne małysmy szo robyty". -"No, ja roboty żadnoj ne zadał, 
ino majete IWii powisty, z czoho toj stil i waza, i łyżki". I dalej 
do firera: "No, z czoho tot stił?" A firer powidat: "Złotyj, pane, 
i wszytko złote'". Tak dalej do gefreita: "Z czoho tot stił?" A gefreiter 
toż samo, że zołote. Nareszti pytajesie pan prostoho żołnira: "z czoho 
to?" A żołnir powidat: "To je, pane, kińska skora, a to sut kińskie 
nohy i z konia hołowa". -"A chtoż tebe, Inij kochany, toho naw
czyi?" - "Pane, nychto ne nawczył, ja sam to wydżu, że takie 
kińskie je; że takie hrobaky potem łażut". -"No, to dobre". I otwo
rył try pokoje, i każdomu z nych kazał do jednoho pokoju ity, 
i szo tam znajde, to jeho bude, to maje zapłatu za rik. Tak firer 
znachodyt w swojim pokoju deś tam za pecem kapeluch stary; 
ne wart był i dwa grajcary. A gefrejter znachodyt za pecem staru 
torbu, także ne warte nyć. A toj prosty żołnier nachodyt piszczałku, 
taku że sie dety niu bawyły. I pan klyczyt, że: "Szoste poznacho
dyly, to berit i chod'te het, bilsze tam ny m 1a". Tak uni powidajut: 
"Szczosmy znachodyly; takie, że ne warte nydż, stary kapeluch 

18 -· Sanockie-Krośnieńskie cz. Ul 
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i torhu, i piszczałku". A pan powidat: "To mene nydż do toho; 
jakeśte robyły, tak majete". I wypustył ich z pokoju, i mowyt: 
"Idit het". I zabrały sie, i piszly. 
Wyjszły do lisa, tak toto wszytko pometały precz; firer kape

luch, gefrejter torhu; a tot, szo piszczałku mał, ne werh; mysz
lyt: "Eh, hudu mał choć swystaty na druhych". A ta piszczałka 
była taka, że z dwoch kińciw było można na neji swystatf. Win 
spruhował, cy dobre swyszczy, i swysnuł. A te jeho kameradzia 
piszły już na pered. Aż tu, jak swysnuł, takije wojsko sie zrobyło 
i pered nym stało, i pytajut sie: "Czo', najjaśnijszy krilu, potrebu
jesz ?" A win ohernuł i swysnuł druhym kińcem, i to wojsko zhy
nuło, zczezło. Tot żołnier sobie podumał: "Koj piszczałka taka 
dobra, to i totkapeluch i torba, szo uny werhły, musiat także byty 
dobre''. W ernuł sie i pidniał tóto; kapeluch sobie wział na h 1ołowu, 
a w torhi hladat, szo tam je; namacał, że tam jakis grajcar je, a ne 
moż ho woniety (wyjąć); tak ohernuł torhu dnom do hory i poczał 
triasty, czej tot hrisz jakyj wypade. Aż, jak potrias, hroszi sie tak 
syplut jak z micha, a samy dukaty. Perestal triasty; hroszi łyszył 
i dohania swojich kamratów. Jak ich dohonył, a iiony ho ne wydiat. 
I poczeły besiadówaty do sebe i na nioho, na szczo im było za nydż 
siużyty i nydż ne zarobyty; weliłyby my byty pry tym kapitanie, 
chociaż był zły, a wse im lipsze; a tam sediły jak w hareszci, chot' 
nydż ne robyły. A żołnir wszytko toto słuchat; uny ne wydiat 
nykoho, a win wytiah (wyciągnął) swoju szablu i poczał ich bety 
(bić), ho sie rozhniwał. A uny sie jeszcze hilsze postraszyły, ho ne 
wydiały, chto ich hje, i poczeły utikaty, i mowlat: "Chto nas tak 
hje, nej sie obyzwie". A win zniał toj kapeluch (a uny ho zobaczyły) 
i powidat: "Jak was ne bety, koj ta torba hars dobra, z neji hroszy 
sie syp]'at, a wy ji zawerhły; toj kapeluch także dobry, bo jak 
pide w nym krasty, to nychto ne wydyt złodija". Pocziił triasty, 
a z torby hroszi tak jak z micha sie syplut. 

Zabrały te hroszi i piszły do jedneho mista, pid inczoho .krila. 
Najały sohi tam stancyju na try osoby, kupyły sohi try kufry i na
triasły polny broszi, aby mały, na szo im treha; kupyły sohi panskie 
odinia, a to żołnirskie i gwery powisyły na kiłok. Tak im tam dobre 
było, ho mały hroszi; jak z kufra wohrały, to natriasły z torby 
nazad. Tak w tym miści był kril, a toj kril mał taku diwku, kroliwnu, 
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zo bars dobre znała w karty hraty i każdobo obihrała, chto 7< neii 
sił hraty; i powiła tak, że kótryj by ji obihrał, za toho pide, bude 
sie z nym żenyty. Dowidały sie i te żouniry, teper panowe, o tem 
hraniu. I toj prostyj żołnir koncze chocze ity z neii w karty hraty. 
A ty druhy mu ne pozwalajut, że ino perehra i śmichu z s·ebe na
robit, że tam prywozyły kuframy hroszi, a una wse wybrała, i każdy 
wernuł sie z nyczom, jeszcze hańby nabrał: "Tak i z tobou bude". 
Ale win na toto ne dbał: "Ja m:1ju torbu, ja potriasu, a wse budut 
hroszi, uona ich ne perebere". Sprawył se ładne odinia i jlide (najał 
se fury) do kroliwny. Pryjichał tam, a una sie dywyt, hde kufry 
sut, bo win ne mał, ino torbu pid surdutom. Tak zaczeły hraty 
oboje. Uona już jeho hroszy nasypała dwa kufry, szo wid niobo 
wybrała i myszlyt, szo by to znaczyło, że win swojich kufrów1 

ny mał, a tu już u neji dwa kufri(w) hroszi je. Pomiarkowała sobi 
tak: "Treba jeho zwizyterówaty, szo win takoho maje". Kazała 
prynesty dwie szklanek wyna i wsypała do jebo czklanki szlaftrunku, 
żeby usnoł; i powidat: "Teper wypyjmo, mij kochany, po czklance 
wyna na szczestie; pak nam sie lipsze bude hrału". Jak win toto 
wopył, i zaraz pał na zemlu, i zara1< zaspał tak jak mertwyj. A una 
zaczeła koło neho bladaty, z witky win tóty hroszi brał. Nydż ne 
najszła, tylko totu staru torbu. I myszlyt sobi, szoby to była za 
torba; i jak potriasła, a tu sie syplat hroszi jak z micha; i myszlyt 
sobi: "Aha, taka to torba". I wzieła totu torbu, i kazała z nieho 
odienia bet zderety i jebo samoho, jak spał, kazała zanesty do 
tranzetu. Toj sie prebudżat, zmerz(ł), dywyt sie, a win w tranzeci 
na zeml'i, bez odinia, bez nyczoho. 

Tam win sie ·wyrwał i pryłetił do swojich kamrati(w), i powi
dat, że już torby ny ma, że mu skrały. Rano rozwidniło sie-i po
widat im, że wozme sobi kapeluch, żeby jebo nycbto ne wydił, 
i pidle po torbu; i wział sobi żeliznoho pruta i pryszol tam do toho 
pokoju, bde tota kroliwna spała. ZaczaJ bladaty koło neji totu 
torbu i ne najszoł, bo una ji deś daleko skowała. 

Tak tot żołnir rozjił sie (rozgniewał) na to i dał jej dwa razy 
po pleczi prutom, tak aż jej skoru pretiał. Una kryknuła, pozbihały 
sie, a tu ny ma nykobo. Toj zabrał sie i piszoł het. Druhyj deń 

1 [Zapis niewyraźny, może: ,.kufriw".] 
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znou piszoł tam i znou jej dał dwa pruty. Tak i płeczy hars spuchły 
wid toho i ne znaje, chto bje. Kładut zymnu wodu na płeczi. Nareszti 
una sie domiarkowała, chto takyj ji bje. Kazała swomu witciu, 
ażeby każde rano stało polno żołnieri(ii) tam koło i w jej pokoju, 
żeby ne mih tot prystupyty, szo ji hje. I taksie stało. Pryszły żoł
niry i stojat. A tot nadchodyt w kapelusi. Nychto jiho ne wydit, 
perepchał sie do neji i znou jej dał dwa pruty, i wtik aż na pec, 
ho tu było polno żołniry(w). Ona kazała dwery zaperety, ażeby 
koncze hladaty toho, szo bje. Tak iiony hladajut, gwery majut 
naflancowani z bagnetamy i tak po stancyi macajut. Ałe jeho na 
pecu nychto ne wydit. Ino jiden żołnir jakoś zawadył o kapeluch 
bagnetom i mu kapeluch zniał, i wtedy ho wydiły. No, zjimały ho 
i do haresztu, a kapeluch kroliwna skowała, tam hde torba. Win 
w hareszti sedit; wydit win czerez wikno, że tam jakyś stary did 
id'e. I klycze na toho dida: "Didu, otwor' mni tam, ja tohi zapłaczu". 
Did widszczepył dweri i otworył mu, a win wział dida do sehe: 
"Naste, didu, moje odinia, a ty mni daj swoje; tak ja tie tu łyszu, 
a sam pidu i wernu sie, a uny ta1 tu zaraz zrohiut krilom, bo uny 
mene chotiat, a janechoczu byty krilom". I perehrał sie w didowe 
Qdinia, i piszoł, wtik. 

I pryłetił do swojich kamrati(ii), i im powidat, że kapelucha 
już ny ma; żeby mu jeszcze piszczałka dały. Tak lude krolescy, 
żołniry, prychodyt[!] tam do haresztu i herut toho dida, i wedut na 
smert. A dido se pytat: "De wy mene wedete, cy na krila ?" A uny: 
"Poczkaj, hudesz zaraz krilom, hudesz wydity, jak tehe wozmut 
na hak". Dido powidat: "Toto ne j 1a; jakyś mne pan zaklykał 
i powił, że mnia zrohiut krilom, wzioł moje odinia i piszoł, a wyteper 
mene za darmo h'udete wiszaly". Tak uny dida toho pustyły, 

a zrobyły pohonia za tym didom, szo wyjszoł z haresztu. 

I kroliwna wstała, siła na konia i także j 'ide dida hladaty za 
wojskom. A toj żohiir z piszczałkou wyjszoł na dwir i swysnuł. 
Aż tu stanuło wojsko koło nioho i pytajut sie: "Szczo potrehujesz, 
krilu ~asz ?" A win powidat: "Byjte toho nepriatela, S:t4CZO tu nao
koło nas stojat i do nas idut". I win zara:z; sił na konia, i wdaryło 
toto jeho wojsko na toj kroliwny wojska i hjut sie. Ałe jak kroliwna 

1 [ta (zamiast "tia")- cię] 
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wydiała, że wojsko jeho zmahat hars jej wojsko, tak zaczeła kłykaty: 
"Pardon!" Win jako żołnir prepisy znał, tak usłuchał [!] toho i dał 
spokij. A kroliwna sie zblyżyła i powidat do nioho: "Już ja teper 
tobi daruju i hudu twoja żena, ino mi pokaż, szo ty tepe:r: takie 
majesz". Tak win, hłupyj, pokazał jej swoju piszczałku. Jak una 
wysnuła, tak jeho wojsko zrobyło sie już na jeji boci, jej wojskom, 

a win sie zrobył didom i poezol wtikaty. A una za nym z wojskom, 
zo swojim i z tym. Una chotiła (jeszcze raz swysnuła), żeby toto 
wojsko jeszcze lipsze jimało toho dida. Ale obemula druhym kińcom 
piszczałku i toto wojsko jeho sczezło. 

A win tymczasom wtik w lis i tam meży krieky1 skował sie, meży 
riszcza (zarośla suche gałęzie), jak mysz. A una wernuła sie z pisz
czałkom i z swojim wojskom domiv. A win żołnir tam posidił troche 
i dumat, szo z toho bude. I prypomniatał [!] sobi, że majujednu 
paniu za czerwonym morem i na szklanny hori, szo mu obiciała 
byty do pomocy. Teper sie zabyrat i id 1e do neji. Pryjszoł do neji, 
prychodyt do tych pałaci(w) i uóna ho spiznała, i znała już, czoho 
mu treha; i pohostyła ho (bo jakby chto inszyj pryjszoł, toby ho 
tam rozszarpały, bo to była taka czarnokneżnyca). I wzieła ho do 
woho óhoroda, żeby wydił, jakoje uona owoce śliczne maje, jabka 

i hruszky. Pryweła ho koło hruszky i powidat: "Jakże, podobajut 
ty sie tóte hruszi ?"A win: " Ja by rad zjisty choć paru, bo aż pachnut 
koło mene". Kazała mu se wyrwaty ino dwie. Win wyrwał dwi 
i zjił. Jak zjił tote dwi hruszi, tak distal na h 'ołowi zaraz dwa rohy 
takyji wełyki jak najbilszyj wengierski wił maje. A una mu tymcza
som wyrwała jeszcze s ziść tych samych hruszok i ne kazała jisty, 
tylko aby se skował, ho i z tych hruszok, chto zjist, to także takyje 
rohy distane, jak win mał. Teper ho pryweła do jabk1iw i kazała 
mu se wyrwatydwa jahka, i żeby te jabka zjił zaraz. Jak zjił tóte 
jahka, a tóte rohy mu spały oba z hlołowy na zeml'u. I wyrwała 
mu znou sziśt' jahłok, i aby sohi kował, że tote jabka tak 1ije same, 
i jakby chto zjił, to rohy widpadut. Wydiała, że win po żebracku 
ubrany, tak dała mu odinia incze, lipsze, i mowyt: "Bilsze tobi 
nydż ne dam". I win pomiarkował, że tote jabka i hruszi byli bars 
dohri dla nioho. Podiakował tóji pani za to i piszoł. 

1 [Zapis słabo czytelny, może: "kriaky".] 
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I pryjszoł do swoich kamrati(w), ale nydż im ne powidat, hde 
był i szo bude robyt; a uny na nioho kryczat, że win wszytko zahła
dył: i torbu, i kapeluch, i piszczałku. Ale uony majut jeszcze hroszi 
doś, bo try kufry mały dukati(v). Sprawył win se odinia tak jak 
bidnyj sadownyk i piszoł z tema hrus1;amy i z tema jabkami pered 
kroleskie pałace, tam hde i druhy prtSkupky prodawały swoje owoce. 
I win tam usil koło nych z koszyczkom swojim; w jednym maje 
jabka, w druhym hrusze. Tak pryszła nedila, a ta moloda kroliwna 
j 1ide do kosteła koło nieho; i zapachły jej hruszky. I pisłała lokaja, 
żeby kupył tych hruszok. Lokaj pytat sie: "Kilko ty prodajesz 
za grajcar?" A win: "Szo, ty hłupyj, to jedna dukat kosztuje". 
Lokaj prychodyt i mowyt krolewni: "Jakojś hłupyj, wczynył dukata, 
każe se dukat płatyty za jednu hruszku".- "A hde by ja mu 
dała dukat za hruszku!" - powidat uona i kazała jichat do kosteła. 
Wertat z kosteła; znowu jej zapachły te hruszi i posyła druhyj 
raz lokaja, pytaj e sie, szo win chocze za to. A win: "Ja już ra1; 
wczynył dukata". Lokaj prychodyt do neji: "Inaksze ne bude, 
jak dukata". Pytat sie nona lokaja: "Cy duże maje win tych hrusz?" 
A lokaj: "Ny ma, ino sziśt'". Uona: "To akuratne bude myni dwi, 
'vitciu dwi i mami dwi". I wonieła sziśt' dukati(w) z pularesa, 
i daje lokajewy, a lokaj zanis i wział hruszi. A toj, skoro hruszi 
prodał, zaraz piszoł precz i sprawił se odinia jako księdz, jako berna
dyny noszut. A uona pryjichała z temi hruszkamy domiv i zaraz 
dała dm "'\vitci 1u, dwi materi i sama wzieła d,vi. I tak razem jidiat. 
I zaraz distały rohy, wyrosły im rohy na h'ołowi, takyi wełyki, 
jak win mał wperedy. Tak sie postraszyły, poliakały sie, szo sie 
stało. I pisłały toho lokaja, żeby toho sadownyka zara1; pryweł. 
A tani. już ani ślidu ne było, hde win sed 1 ił. Tak tot już sie ubrał 
za księdza, b ernadyna, wział knyżku pid pachu i id 1e k~ło tych 
pałacy. Win tych dworowych ludy sie pytat: "Szo tu czuwaty?" 
Wuny po"'\vidajut: "U·nas złe c1;uty, bo nasze panstwo majut rohy na 
h 1ołowi, chot by sie takoj trafył, szo by pomih, to by weliki hroszi 
za to · distał".- "Idit, powidżte, że ja tomu może poradżu". Tak 
wony dworowi powiły krilowi. A win sie bars utiszył, że takoj sie 
znachodyt, że sie tomu pomoże. I kłyczut jeho do sebe. Zakłykały 
ho i pytat sie kril, cy porady-t win tomu. "Hm, czej Pan Boh dopo
może; jezdem z wełykoho klasztoru księdz, że wszytko pomaham 
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za sprawou bożou; jak ja tu wydżu, to tu je jakojś wełykyj hrich, 
wy tu zrobyły komuś jakuś krywdu; treha na samyj pered wospo· 
widaty sie perede mnou, a ja potomu widprawl'u nahożenstwo 
i czej Pan Bih peremenyt toto". Zaczol spowidaty krila, pak kroliwnu 
staru, nareszti i kroliwnu mołod 1u. Ta kroliwna tak sie spowidat, 
że any o kapeluchu, any o torhi, any o piszczałce ne wspimne. 
A win: "Ej, dobre sie spowidaj, kroliwnu, jakaś tu krywda je, ho 
jak ne powisz wsioh', tak rohy ne spadu t". Tak uona nareszti zaczeła 
hesidowaty o jednym panu, jak ho obibrała i szo z nym zrohyła, 
i wzieła mu torhu. Księdz każe widdaty torhu, czyja je. A nona: 
"Komuż ja widdam, ja jeho ne znaju, jeho ny ma". A księdz: "To 
widdaj meni, księdzu, ja widprawl'u toto i Pan Bih ty hrichy wid
pustyt". Tak una widdała jemu torhu. A win powidat: "Jeszcze 
szoś ty tomu wynna". Tak wuna widdała i kapeluch. Tot powidat: 
" Jeszcze szoś!" A wuna widdała i piszczałku. Naresztie księdz 
wzioł i podawał im po dwi jahka, żeby zjiły. Skoro uony zjily, rohy 
im powidp'adowały. I dopiro sie pryznał, że win nie księdz, że win 
jest sam tot pan, szo w karty hrał, tot żołnir. A wuna mowyt: "Koj 
ty takoj rozumny, mudry, rozumniższy jak ja, to i musysz byty 
mojim gazdom". I pożenyly sie. A win tot kapeluch i torhu, i pisz
ezałku widdał swojim kamratom. I jak ne wmer, to jeszcze żyje, 
a kamraty hulajut1 • 

Wybawiona 
od Brzozowa (Wzdów, Jasionów) 

Jeden p an był taki, że nie wierzył, ażeby było piekło. Ale czytał 
na książce, a tu mu z tej książki coś powiada: "Jest piekło". I 7iO· 

baczył taką skałę z jaskinią, i wszed tam. A tam siedzi taki okropny 
Lucyper przykuty łańcuchem do ściany, a obok niego jest i żona, 
taka żmija. A była tam dalej, osobno, przykuta dużeroi ogniwami 
łańcucha i taka zaklęta panna także. Tak ten pan się pyta, czy może 
być wybawiona dusza z piekła (tj. ta panna). A Lucyper mówi: 
"Może, ale trzeba, żebyś poszed na taką górę, co do nij sto mil jest 
i stamtąd mi przyniós dobrego wina". Tak on wyszed z jaskini, 
a za nim i ta panna zaklęta (co o tem winie słyszała) i mówi mu ona: 

1 [W rkp. następuje polskie streszczenie.] 
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"Jedź na tę górę, ja cię sama hęde niesła; i masz tu swoją książkę, 
módl się tam na niej gorąco, tylko jak się będziesz pocił, żeby żadna 
kropla potu nie spadła na książkę, hyś jej nie splamił". Zaniosła 
go na tę górę, ale mu kazała podprzysiąc, że za tę pomoc, gdy ją 
zbawi, to się z nią ożeni. Podprzysiągł. On się na książce gorąco 
modli i uważa, żeby jej nie splamił, i tak długo się modli, aż mu 
te duchy ze złością wydają to wino. I wraca on z niem i z książką 
do Lucypera, i oddaje mu. Lucyper pije i mówi, że dobre. 

A pan pyta: "A będzie ona dusza zbawiona?" A Lucyper znów: 
"Trudno, ale trzeba, żebyś na drugą górę poszed, co do niej jest 
mil 200 i stamtąd lepszego wina przyniós". I znów mu ta panna 
jest usłużna, ho jej podprzysiągł, i niesie go na tę drugą górę. Ón 
się tam bars gorąco modli i znowu mu dają jeszcze lepszego wina. 
Przychodzi on z niem do Lucypera, ten pije i mówi, że i to dobre. 
Pan: "A będzie zbawiona?" Lucyper: "Trudno, ale idź na trzecią 
górę, co do niej jest mil 300 i przynieś mi stamtąd taki czerwony 
kwiatek, co tam rośnie". Wys'r.ed on z jaskini i znów go ta panna 
niesie na tę trzecią górę, jak ij podprzysiąg, że zbawi i ożeni się. 
Tak ón się modli gorąco i dali mu te duchy z góry ten kwiatek, 
ale że był wielgi upał, ón się spocił i kropla potu padła na jedną 
kartę w tej książce. Tak wraca ón z tym kwiatkiem do Lucypera 
i oddaje mu go. A Lucyper go chwali i mówi, że się dobrze sprawił, 
i już go chce ·wynagrodzić. Ale ta żona Lucyperowa, ta żmija, po
wiada: "A zobaczmy też, czy na książce ni ma żadnej plamy". 
Patrzą, a tu jest plama. I mówi ta żona Lucyperowa: "A widzisz, 
że on się źle sprawił". I kazał mu Lucyper iść na taką górę i tam 
kopać wągle i zwozić; i żeby piec przygotował - ho go chciał spalić. 

A ta panna już o tem wiedziała. Jak wyszed z jaskini, tak ona 
powiada do niego: "A wiesz ty na co? Bo on na twoją i moją zgubę 
te wągle ci kopać każe i zwozić do tego pieca, żebyś w nim palił, 
ho on nas tam wrZ\ł..Ci. Nie ma co robić, tylko uciekajmy". Dała 
mu takie huty, co od razu milę zrobi za każdym krokiem i sama 
takie . wzuła, i ' polecieli. Ale powiada mu ona: "Ohejźryj ty się, 

czy nas nie gonią, ho mnie się oglądać nie wolno, hohym zginęła". 
I jak się on ohejźrał, tak powiada: "Oj, goni nas sam ten Lucyper, 
już jest blisko" (bo i on miał takie huty, co one jednę czy d·wie mile 
od razu nosiły). Wteuczas panna zrobiła się lipą, a jego przemieniła 
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w kwiatek. Wrócił Lucyper i mow1 do żony- która go się pyta: 
"Cy masz?" - że gonił, ale tam ni ma nic, ino lipa i kwiatek. A ona: 
"To trza było brać tę lipę i kwiatek. Biegaj drugi raz za niemi, bo 
to są oni oboje". Lucyper drugi raz poleciał i już ich prawie dogania. 
On się obeźrał i powiada to pannie. A panna zrobiła się zaraz kaplicą, 
a jego księdzem (inni mówią: św. Janem). Lucy-per się wraca i mówi 
do żony o tem, a ta mu na to: "Bo to oni oboje byli". Baba sama, 
ta żmija, znów leci za niemi i już ich dopędza. On się obejźrał i mówi 
to pannie, a ta przemienia się w wodę, w taki duży staw, a jego 
w rybkę. Baba, ta żmija, nadleciała i poznała ich, i jak zaczęła 
tę wodę pić, pić, tak aż pękła i rozlała się. A óni oboje uciekli. 

Ale jak przyjechać mieli do jego ojców, jego rodziców, óna po
wiada do niego, kiedy usiedli pod drzewem: "Powitaj ty rodziców 
swoich, ale ich nie całuj, bo jak ich pocałujesz, to o mnie na trzy 
dni zapomnisz". Gdy przyjechali, on idzie i z rodzicami się wita, 
mówi o swojej żonie, ale nie pomnąc na dane jej przyrzeczenie, 
całuje ich. Wraca potem, gdy sobie po trzech dniach przypomniał, 
że z żoną pod drzewem był, pod to drzewo, ale już zastaje tam 
siedzącą Cygankę; ta mu mówi, że jest jego żoną, a ón się tylko 
dziwi, że się ta żona tak bardzo zmieniła, opaliła. (A ta Cyganka, 
podsłuchawszy ich wprzódy pod krzakiem, gdy się oddalił, zabiła 
tę żonę i pochowała ją w pobliżu). Pan ten myślał, że Cyganka jest 
jego żoną; żył z nią i miał już dwoje dzieci. 

Ale na grobie tej zabitej żony wyrosła wierzba. Panu się to drzewo 
podobało, coś go tam ciągnęło; chodził tam często i modlił się. 

Cygankę to gniewało. Kiedy razu jednego wyjechał, ona tę wierzbę 
ściąć kazała, a panu swemu, gdy wrócił, mówiła, że jej ta wierzba 
zawadza. Ale ci, co trzaski z tej wierzby nieśli, upuścili gałązkę 
naprzeciw okna jego pokoju i znowu z tej gałązki ·wyrosła wierzba; 
a pan ucieszył się i znowu go coś pod tę wierzbę ciągnęło, więc 
chodził tam i płakał, i modlił się. Cyganka, zła, wyprawiła go gdzieś 
w podróż i ową wierzbę ściąć kazała i spalić, a popiół rozsuć po 
trawniku. Ale z tego popiołu wyrosła wkrótce ruta i cały trawnik 
pokrył się rutą, że kwitła i pachniała. Cyganka i tę rutę wyrwać 
czeladzi kazała i spalić. A ten pan, biedny, zachorował. 

Ale szewc, co mieszkał blisko, uprosił się czeladzi, że mu jeden 
krzaczek ruty dali i ten on przed swoim domem zasadził, tak że 
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wkrótce rozkwitła. Szewc z żoną wybrali się jednej niedzieli do 
kościoła i trochę nieporządku było w chałupie. Gdy wrócili, patrzą, 
a tu czysto zamiecione, posprzątane, w piecu ogień rozniecony. 
Dziwili się oboje, kto to to zrobił. (A to z tej ruty, gdy odeszli, 
zrobiła się taka panna, co ten porządek robiła, a potem się znów 
w rutę przerzucała). I tak samo było na drugą niedzielę. Aż naresz
cie na trzecią niedzielę mówi szewc: "Trzeba to dojść, jakim sposo
bem się tu ten porządek wyrabia, kto to tu tak chodzi". I kiedy 
żona wyszła (a ón udał, że wychodzi), wszedł od tyłu domu do izby 
i w powale, gdzie była dziura, ukrył się i zaczaił. Aż tu wkrótce 
wchodzi ta panna i zaczyna robić porządek, zamiatać, i wreszcie 
idzie do pieca, by napalić. A wtedy on prędko się spuszcza i łap 
ją wpół pasa. Panna się broni i prosi, ale on nie puszcza. W końcu 
i on jej prosi: "Moje dziecko, zostań z nami, my nie mamy dzieci, 
bądź ty naszą córką, pocieszycielką i lekarką; błagamy cię, ulituj 
się nad naszą bidą i zostań u nas". I tak ją uprosił, że została 

z niemi. 

Ale t en pan (mąż Cyganki) coraz to słabszy. Ani wróżki, ani 
doktorzy, których żona (ta Cyganka) sprowadza, nie pomagają. 
A ten szewc, słysząc, że bardzo z nim źle, przychodzi raz do niego 
i mówi, że ma ón i wychowuje u siebie taką śliczną pannę, co wszystkie 
roboty i leczyć umie, może by ona co pomogła. Pan, jak o tem usły
szał, błaga mu [!], żeby mu tę doktórkę przysłał jak najprędzej. 
Zaraz więc szewc, jak wrócił do domu, wysłał tę wychowankę do 
pana. Panna, jak tylko weszła, widziała, że on jest bardzo chory, 
usiadła wedle niego, wpatruje się i mówi: "A pamiętasz pan, jak to ... 
(i tu mu recytuje ws:1;ystko od początku, mówi o Lucyperze, o owem 
winie, o węglach i piecu, o ucieczce, o gonitwie żmii itd.). W czasie 
tego opowiadania pan coraz bystrzej się w nią wpatruje, potem 
siada na łóżku, w końcu opowiadania wstaje z łóżka, poznaje zabitą 
przez Cygankę żonę ·(ho mu ona śmierć swą i zmartwychwstanie 
opowiedziała)- i już zdrów. Cygankę chciał rozszarpać końmi, 

ale że ' żona za nią się wstawiła, pozostawił ją przy życiu, ale dziećmi 
już opiekować się nie pozwolił i wygnał na bory i na lasy. Potem 
się z tą panną ożenił, ho już była zhawiona1• 

1 [W rkp. następuje krótkie streszczenie.] 
\ 
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Cudowny byk t 
Solina 

Jiden pastuch honyv wtiaż hoky (pasł ciągle woły). I pak nykoly 
musniedania ne dawały; gazdi służy, a gazda hol hohacz. Jak napas 
pastuch boki, i powidat takdobOkił (byków): "Ja was, hćńci (b'yczki), 
napas, a meni sie jisty chocze". A bok do neho powidat horoźnyj: 
"Woźmy ty z mene rih i pereżehnaj zieml'u tre razy". A pastuch: 
"Eh, heńciu, de by ja z tehe rih zdejmau, z tehe by krou (krew) 
zła". Tak bok do pastucha: "Ne choczesz ty z mene rih zniaty, 

a ja zdójmu sam sohi, kó ty sie hojisz". Tak bok piszou do hereha, 
jak zaczou byty roh1om zeml'u, i wołomiv sohi rih, i mowyt: "Id1e, 
chłopcze, woź se rih". Pastuch piszou, wziou se rih i tak mu mowyt 
bok: "Woź sy tot rih i pereżehnaj, pereksty zeml'u tre razy rohom". 
Pastuch wziou, perekstyv zemlu tre razy. Zeml'a mu sie roztwóryła 
i tam w zemli buły kołacze, chlib, masło, syr, wyno i łyżki, i myska; 
i tot pastuch najiv sie, napyv sie. I jak sie najiv, perekstyv zemlu 
tre razy rohom, i zeml'a sie zaperła, a rik [!] nazad hykowy ździv 
(zdziałał, zakręcił), tak jak hiiv persze. Teperke pryżnou (przygnał) 
znou hoky domił do stajni, po(w)iazav. I pryjszou do chyż, i mó
wyła mu gazdynia : "Id1y jisty!" A win powidat: "Ja ne budu jiv, 
ja ne choczu". Tak una mu mówyła: "Koły ne choczcsz jisty, idyże 
do roboty, bandurky (kartofle) pokópowaty". 

Tak znou druhyj deń zajav bOky. I kazau bok: "Jak ty sie jisty 
bude chtiło, to woź z mene rih, pereżehnaj zeml'u tre razy; ziemia 
ty sie roztworyt; najisz sie, napjesz sie". Jak w 1eczór pryżnou byky 
domił, tak zuou mowyła mu gazdynia: "Id'y jisty!"- "Ja ne 
choczu". A pak wuna: "Id1y ty, gazdo neboże, za nym, hudesz 
wydity, szczo to win jist, że win ne chocze doma jisty; persze jiv, 
teper ne chocze". Wojszou gazda, dywit sie z za krieka (krzaka) 
i wydit, jak pastuch zniou z boka rih i pereżehnau zeml'u try 1·azy; 
zeml'a musie róztwóriła, tot sie najiv, napyv. Ta pak priszou domił 
gazda, wział kosu i mowyt: "Żeno, żeno, ty ne znajesz, szo to nasz 
słu.ha rohyt; woźme rih z byka i pereżehnaje zeml'u, zeml' a mu 
sie roztworit, a win jist i pyje". A una mowyt do muża: "Woźmy 

1 [Pod tytułem Kolberg dopisał: "Róg z byka wydobywa z ziemi obfitość jadła 
inapoju".] 
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se, nehoże, kosu i poóstrej se kozoul, żehys toho byka zarizav". 
Nahnav pastuch hoky do stajni; tak powidat toj byk do chłopcia: 
"Ej, nehoże chłopcze, ne wiaż (m)nia, yno ty na mene sidaj, ja 
tie ponesu, ho win gazda (m)nia zariże". Jak pastuch siev na byka, 
jak zaczon byk wtikaty z tym chłopcem, a tot gazda wydiv i za 
nyma (niemi), za oboma. A bok powidat do gazdy: "A chodź, chodź 

gazdo dalij w lis, ty mene chtiv zarizaty, a jatehe zahódu (zabodę)". 
Gazda sie hojav i wernuv sie. A tot chłopeć na byku pojichau dalij 
w lis; tak fide, a bok powidat: "Chłopcze, zliź z mene, a woź tópir 
(ho znajszły tópir na dorozi); nastynasz h 1 ołuzia2, czetyny (jodło

"vych gałęzi) i wustawisz taku kuczu (staj enkę) dla mcne, żeby 
na mene śnih ne iszou, ha i doszcz". Chłopeć powid.at: "Beńciu, ty 
hudesz mau kuczu, a ja zmer-znu". - "N e bij sie, ny, ne zmer-znesz, 
ty sie siadesz koło mene, siadesz mi pid posk (pysk), ja hudu na 
tehe dechav, ta ne ścipnesz, ne zmer-znesz, a jak ty sie jisty schocze, 
to woźmesz rih z mene (itd.)". Pastuch nastynav hahtzia i ustawyv 
tótu kuczu dla byka. 

A bok mowyt mu potomu: "No, już my tu dwajcia lit, ja taryj, 
już ty zariż (m)nia". A chłopeć: "Ej, heńciu, deż hy ja tie riz". 
Tot bok mowyt: "Musysz (m)nia rizat". A win: "Ej, heńciu, ja 
hy tie ne rizał, żeby tam n e znav szczo". Bok chocze. Tak wzioł 

chłopeć noża, ta poezon zawodyty. A bok: "Ne płacz, hudesz miav 
rih z m en e i h de s e zeml'u per ek stysz, to sie zeml' a roztwory i ty 
najisz sie i napyjesz". I win byka zarizav i zahrih ho do zemli w jamu 
hłehoku. A win pastuch takyj hiiv mocny, że jak chopyv za werszok 
huczka albo hraba, tak wytiah(ł) z koreniom, ze wszytkim " 'id razu. 

Wdzięczna gadzina 3 

Procisne 

Mała baba dwoch syniw; jeden hiiv bobatyj a druhyj hidnyj . 
Maty ho wże prohaniała: "Idry na łużhu, ne kaczaj sia po pecu!" 
Taj poszou na służhu do gazdy. Wysłużyv rik; gazda daii jomu 

l [koza- tu : osełka] 
2 [Zapis nie całkiem czytelny, może: "hółuzia".] 
3 [Rkp. nieznanego autora; w tekście znajduje się kilkanaście wyrazowych 

i literowych poprawek Kolberga; tu wprowadzonych. W nagłówku autor tekstu 
napisał "Przypowiastka (bajka)", tytuł Wdzięcznagadzina pochodzi od Kolberga.] 
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chlib i mysku hroszy; win ne hrav, tilko jeden grajcar, i piszoł 
het, a pak wernuv sia nazad. Wysłużyv druhij rik i znowu wziav 
grajcar tilko, i poszou. Mau wże dwa grajcary i nazad wernuv sia 
na tretij opad do tohoż gazdy. Wysłużyv tretij rik i ne wziav hilsze 
jak grajcar; za try roki mav try centy. Poszou z tom w swit. · 

Id1e, id 1e i zdyhav chłopa; pytaje sia ho: "Szczo tam majesz?" 
"Maju psiata, idu w wodu metaty". - "Prodaj meni jednoho". -
,Szczo dasz?"- "Dam tia centa". Kupyv i wże maje psyka. 

Ide druhyj chłop, nese kotiata do wody metaty. "Szczo nesesz ?" -
' Kotiata do wody". - "Pro daj mni jedno". - "Szczo mni dasz?" -
"Grajcar". - I kupyv, wże maje psyka i kotyka za dwa grajcary. 

Ide tretij chłop i nese kił w rukach. Tot pytał sia: "Hde idesz ?" -
"Idu dołhunku (gadzinę) byty". - "Ne hyj, prodaj meni". -
"Szczo my dasz?" - "Dam ty grajcar". Kupyv; wże maje za try 
centy: psyka, kotyka i dołhunka. 

Ona dołhunka na nioho swysnuła, by szoł za neju. I pryprowa
dyła joho, psyka i kotyka do lisa nad jamu; kazała mu stojaty 
nad jamou, sama wlizła w jamu i wynesła persteń w roti, i dała 
mu, i powiła: "Ty mene ne dau zahyty, ja tohi ne dam zahynuty; 
na ty (na, masz ci) persteń; szczo zamysłysz tilko, hudesz maty". 

Win wernuv sia domiv z psykom i z kotykom, a persteń schował 
do eehe i wyliz na pec. Tak maty howoryt': "Szczoś meni za try 
roki zasłużyv? Psa, kota, taś pryliz nazad na pec; jeszcze da waty 
jisty tohi, psu taj kotowi, ha! Idy sobi het, propad'!" Win powidat: 
"Idy, mamo, do krila (króla), diwku (córkę jego) za mene swataty".
"Hrim. (grom, piorun) by tia zahyv, ta cy kril za tehe, durniu, by 
diwku dał? Leżysznapecu z psom taj z kotom, nycz ne robysz!"
"Ale idy, mamo". 

W ona piszła; kril pytaje sia: "Czohoś, babo, pryszła ?" -"Oj! 
howoryt ona - mene syn zahnau, hyśty swoju diwku za nioho, 
za moho syna, dały". Kril powidat: "Idy, babo; jak mni win palacy 
taki wystawyt i malowanu dorohu, ja za nioho diwku dam". 

Prychodyt baba, syn pytaje: "A szczo ?" - "Kril kazav, hyś 
wyetawyv pałac i futrowanu dorohu, to daść tia diwku". Win zliz 
z peca, wyszov na dwir, wziav persteń na ruku i wże wsio stało: 
pałac, doroha, jidinja (jedzenie), pytie, wsio szczo zamysłyv. Taj 
buło weeile. 



286 

Tak jiden deń, druhyj, tretij; a jej pryszło do hołowy: "Nycz 
ne robiat, a wsio je". Tak ona do joho besiduje: "Szczo to je?" 
Ona joho muczy taj muczy i jij sia zwiryv o tim persteniu. Wona 
sia załadyła i tot persteń ukrała i litekła za more do swoho pobra
tyma (kochanka), a win ostav sia znowel bidnym z psom i z koty,kom. 

Win zabrav sia i poszou d' moriu, siv nad berehom i psyka 
i kotyka posłav do nii (żony). Pryszov kit, złastyv sia koło nii; 
wona powidat: "Oj, gazdo, gazdo, takij samyj kit, tam de ja była!" 
Win powidat, szczo kit do kota sia prydast (podobny): "Daj jomu 
jisty i pusty do komory, bo sut myszy, szczury, nechaj łowyt". 
Kit prenoczowau, naimau myszy, szczuriw i pokłau na pidłohu. 

Na tretiu nycz starszyj szur pytat sia kota: "Szczo ty tak inoje 
wojśko łowysz?" Kit powidat: "Dopoty budu imaty, dopoki mni 
tot persteń ne oddadut!" Szczur swysnuv, hde jaka mysz, jaki 
szczur, szczob toho perstenia hladały. Mysz woskoczyła na pysto
lat (pistolet), na stenu, spustyła sia w rurku, woniała (wyjęła) 

persteń, dała kotowi i kit z nym utik na d wir, i oba z psom poszły 
do moria. Pryszły k' moriu, pes pytaje sia, cy je persteń, a kit Etav 
morkotity, szczo je, i pustyv persteń do wody. Jak pustyv do wody, 
tak sam za nym piszou do wody; hde jaka ryba, win wse łowyt 
taj kłade na kup u. 

Tak starsza ryba pytat sia: "S.-czo ty tak moje wojśko łamesz?"
"J a jeszcze tebe zakładżu, jak meni perstenia ne oddasz, szczo 
ja pustyv w wodu". Ryba swysnuła; zaczały szukaty wsi ryby, 
znajszły i kotowi w rot dały; kit wyliz z wody i oba z psykom poszły 
do swoho gazdy, óddały mu persteń i stał nazad bohaty, a wona 
zóstała bidna i jiju z toho pystołeta rozstrilał jeji pobratym '(ko
chanek)!. 

'\\ dzięczr.e zwierzęta 
·Solina 

Był brat i sestra. ·Ny mohły chliba se zarobyty, ny mohly żyty, 
piszły w świt. I zajszły w lis, najszły fuzyju (strzelbę) i zastrelyły 
se pti1eha, i tem żyły. Pak znoii idut i najszly se szablu, pak Żnou 
idu t i najszły se piszczałcze. Tak sestra powidat do brata: "Chcd':rro, 

1 [W rkp. następuje polskie streszczenie, napisa• e przez Kolberga.] 
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brate, do toji chyży w lisi w jałowy, de se śwityt". Pak uni piszly 
tam, a tam w toji chyży buło 30 stancyi i buła jedn1a stara zbójecha, 
szczo buła maty tom zbójam, szo im jisty waryła. Tak óna powiła 
tym dwojul, sestri i bratu, żeby het iszły, bó tu pryjde kompanija 
zbóji, je(st) ich tryjcit (30), to was poriżut. Tak óni, brat z sestroju2, 
piszly do druhyj stancyi, że zbójicha ne znała, i powidat win 'brat: 
"Chodymo, sestro, tut". I wojszły do druhoj stancyi. Pak zbóje 
pryjszły domił i nahnały do toji stancyi, hde te dwi siroty buły, 
wolywi'a (stado wołów), szo pokraly. A pak sestr1a płacze, że tu 
nasza bude smert, brate. A brat: "Ne bij sie, sestro, czej nam Pan 
Bih dopomoże, czej mo jeszcze n e poh 'ynemo. Tak posidały te 
zbóje do kolacyi; a pak powidat najstarszy zbój: "Tudy sie [!] dwi 
duszi da smerdiat". A pak po wecz 1eri stara zbójecha tym zbójam 
poustełała, żeby sie polehały. One sie polehały, a ten chłopec, ta 
syrota, wzioł szablu i jak posnuły, tak tych wszytkich zbójów 
porizał, ino jidnoho, toho tryjciotoho, nadrizał yno troche. I wzioł, 
i do jamu [!] wszytkich tryjcit pomitał. 

A pak sestra mu zachoriła (zasłabła): "Idy no ty, brate, pry
neś myni mółók1 a bors'uczoho. A bors 1uk łetyt; a tot do neho fuzyju 
nacelował byty. A borsluk powidat: "Ne byj (m)nia, ja ty sie sam 
podoju (bo to biiła borsuczecia); ja tobi budu do plomóczy, a woź 
mene z sobou". Una sie podojiła, a win zibrał mołoko. Toj 
wzioł tu borsuczyciu na mutuzlok do sebe i pryhnał do stancyi, 
i uwiezał. 

Pak sestra jim1u mowyła tak: "Ide, brate, prynes s'ernieczoho 
mółók 1a. Piszoł brat w lis; serna łetyt. Pak brat chotił strełaty, 
a serna powiła: "Ne byj nia, ne byj, ja ty sie sama podoju; ja ty 
hudu na wel'iky do p 1omóczy, a woź mene z sobou". U na sie podojiła. 
Win ji wzioł i prywezał tam, de je hórs'uk. 

A pak sestr1a powidat: "Idy, myni pryn ieś wiołezoho (wilczego) 
mołok 1 a. Win id'e w lis, a woiiczecia łetyt. Tot nacelował do neji 
Ubyty, a una jimu po·wiła: "Ne byj mene, ja ty sie sama podoju 
i budu ty na wel'iky do p 'omóczy". Win wzioł ju na mutuzok i jak 
una sie podojiła, prywiv do stancyi, de buły bórsluk i sern1a. 

1 [Zapis niewyraźny, poprawiany; może: "dwoim".] 
1 [Zapis niewyraźny, może: "sestrou".] 
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A sestra ne znała, że winne zabył te źwiri 1 a, yno m'ysłała, szczo 
win zabył i potomu podojił tóty zwiri 1e. A pak win tó.te tre zwiri'e 
poprywiazował tak, żeby tóta sestra ne znała. A una to mółok 1 o 

widberała od brata i tom m1ołokom [!] hójiła1 (gojiła) toho złodija, 
szczo win ho nadrizał, hójiła2 jeho szyju, a pak sie zadawała (uda
wała), że una chora, a una sama ne bola chora, bo win boł ji kochan
kom. A brat nycz toho ne znał; win m1 yszlył, że un1a chora. A sestra 
mowyła: "Brate, id 1e jiszcze, pryn 1 eś z llyszky mołoka. A win id 1e 
w lis, a lyszka łet 1 yt. Pak nacelował 1ubyty, a leszka powidat: 
"Ne byj nia, ja ty sie sama podoju". Piszła do neho, podojiła sie 
i wzioł moloka domił, do swoji sestry, i tótu l 1yszku wzioł, ho una 
do neho powiła, ze3 mu hude do pomoczy. Wzioł i prywezał ji tam, 
de tamtetry buły; już maje sztery. Sestra mowyt: "Id1e no, nehoże 
brate, pryn ' eś medw1edsczoho mołoka". A win ide w lis; medwed'ecia 
łetyt. Nacelował do medwedeci byty. Medmedycia [!] powidat: 
"Ne hyj nia, ja ty hudu na wel1yky do pomoczy, ja ty sie sama 
podoju". I una pryjszła do neho, podojiła sie, wzioł ji na mutuzok, 
prywezał, de hiiła tóta zwiryna, a moloko zanis sestri. 

Sestra mówyt: "Ba, nehoże brate, ty sie nachodył, ja ty zro
hyła kupił, uody-m ty zahriła, żeby-ssie skup'ał". A win, brat, wzioł 
zni 1ał4 z slebe s 1oroczku i wliz do k 1upely. A pak sestrla powidat: 
"Ja ty zwiażu ruky, cy rozerwiesz mutuz 1ok". A win wzioł, dał 
ruk1y zwiazat, a rozerwał mutuz1ok. A sestr1a: "Neboże brate, ja 
ty zwiażu razem nohy i ruky lanckom (łańcuchem), cy ty :rozer
wiesz?" I zwiezała. A win powidat: "Neboho sestro, roz(w)iaż! 
To ja ne rozerwu". A pak una kłyczetoho zbója, swojoho kochanka: 
"Chodź, chodź tu, bo win ne rozerwe". A zbój pryjszoł, tot jij ko
chanok, i powidat: "Ty nas porizał wszytkich tryjcit, a ne znał, 
zes men1e y-no nadrizał; teper ja teble zariżu. A win brat w kupil'y 
zawodył (rozpłakał się), że ho zbój z'abje. Pak win powidat zbój 
do swoji kochanki, do toji jeho sestry: "Roz(w)iaż jimu nohy i ruky 
mu roz(w)iaż! Ja sie. takoho hrobak 1a ne boju, ja toho ne maju na 
jeden p 1ałeć (palec); win nas wszytkich porizał, a ja jeho zariżu". Win 

• [lub: hó]l[iła] 
• [Jw.] 
3 [W rkp. poprawione z pierwotnego "szczo".] 
• [W rkp. "zniał", prawdopodobnie zamiast "zniał".] 
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brat woliz z k 1upily i sił se na stołci. A pak powidat: "Sestro, daj 
no mi piszczałcze; ja se chot' raz pered smertiu sw1ysnu na pisz
cz1ałc~eci". Jak swysnół raz, tak tóta zwi 1eryna wyłomyła dweri; 
jak toho zbója zwieryna zjimała, jak zaczcła jisty, tak zjiła na prach, 
a z neho ne zostało any kistka. 

Tot brat porozpysował po świti, po panach, po szandarach; żeby 
sie zj eżdżały wszetki. Pak sie pozjeżdżały panowe i szaudary 
i tot porozmakoł (poodmykał) tóte złodjejskie pokoje, wszytkich 
t ryjcit, a tam biiło duże hroszi(w), duże woły(w), duże korou (krów) 
i różne tam naczynia biiło po jamach. 

Pak pan jiden powidat do neho: "Ty, nehoże, tilki zbóji(w) 
porizał; ja maju takóju jidnu taluhu (smok), szczo una zjist tre 
korowy nadeń i jidnoho konia w noczy, żeby ty jiszcze i tótu taluhu 
zarizał". A win powidat: "Jak mni Pan Bib dopomoże, to zariżu". 
A pan powidat: "Ja do neji już kilka raz strylał i ne możu zastrelit; 
j ak ty taluhi h'ołowu postynasz, to budesz sie z moju pannu żen 1yty; 

ja maju taku pannu (a to biiła jeho detyna ridna)". A tot1a taluha 
mała dwanajcit h'ołowi(w) i wołazyła zo skały. Una lizła h-weczór. 
A win, tot brat, stojał sy nad neu, a una tych dwanajcit h 1ołowi(w) 

wk 1azuje zo skały. Tak win, jak se wzioł szablu, jak raz szwagnoł, 
wod razu dwanajcit h 1ołowi widtioł. Tóte dwanajcit h 4>łowi połe
tiło, pokaczaly sie pid skału, a tóta taluha pokaczała sie znou za 
nemy. Pak pryjszoł win do pana. A pan potat sie: "Ścioł-is ?" 
A win: "Ścioł". A tak pan: "Eh, możes ne ścioł". A win: "Niej pan 
ide obzyraty". A pan piszoł obzyraty i prawda biiło, że ścioł. Tak 
pan powidat, że sie już budesz żenyty z mojou dziwkou, z tou pannou. 
Dały na zap1owedy. Wyjszły zap'owedy, napysal po panlach, 
żeby sie pan'y zjiżdżaly na wesii1a. Jak sie już pany zjichaly, po
widat win: "Ja pojlidu po swoju sestr1u". Pryjichał tam po sestr'u 
i tota dyczyn'a (dziczyzna, zwierzęta) z nym sidiła na breczci (w po
wozie). Pak win rozemknół pokij, tam hde złodieji(w) porizał, i tam 
swoju sestru wsadył za toto, że win boł1 w smerty pro nieu pożył 
(poni ósł). Jak rozemknoł, powidat: ,,Chodź, sestro, na wesil1a, ja 
ty t oho daruju". Piszła sestra, siła se koło neho na broczci, i tota 
zwieryna. Toj furman zatioł koni ta i pojichał. 

1 [Zapis słabo czytelny, może "bow", prawdopodobnie omyłka Kolberga (za
miast: " bo" 'by').] 

19 - Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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Pryjichaly do mista. Una powidat: "Zdaj, hrate, ja złazu z wizka, 
pidu se da szczo wkupyty, ho misie jisty chocze, a ty mene żdaj". 
Taj win ji podiżdał, una pryjszła, siła se z nym i pojichaly. 
Pryjichaly tam, de sie mał z tamtou pannou żenyty. Pak win wzioł 
se kiliszok horiłki nalał i za zdoroiiko do neji pje: "Daj Boże zdoro
wie, s'estro!" A una mowyła: "Pyj zdoroul" Pak una wzieła, nalała 
kiliszok horiłky, wzieła po pry sohi i werhła mu trutku (truciznę), 
i dała mu tótu horiłku z trutku, i win wopył, i perewemuł sie na 
łanku (ławkę) już ne żywyj. A wszytcy panowe zahałonily (żałowali), 
że win dopiro hol zdoroii, a teper już wmer. A pid ławku, pid nym, 
dyczyn'a siediła. Jak wylizła z pid ławku, jak zaczeła ssaty tótu 
trutku z neho, tak wossały i zaraz win wstał, i zdóriw tak jak hół. 
I powidat: "Sestro moja, ty (m)nia struła!" Jak pak tóta dyczyna 
zaczeła hluwaty (pluć) ta i jeho sestru wziely na sz1ehenyciu 
(szubienicę) zawesyty ji. Jak ji zawisily, a tot brat, ta syrota, ożenył 
sia z tou pannou, wziely ~lub i poty żyły, aż poki im sie w huzyci 
żyły ne pererwaly1• 

Sokola w woronim hniścłi a 

Znesła orłyca jejo w hni:~;do woronie. Worona wysidiła woroniata 
swoje i wirlatko. Wirlatko cy tam sokola sporo rosło, spirsze (spórzej) 
wid woroniat. Barz tis2:yt sia worona sokolatiom: panycz żoiiti 

czohoty maje. Sokola hardo pidrosło, a worona Iitala jak wse za 
żyróm dla neho i dla swoich woroniat, lesz liże żyru nastarczyty 
nem ohła- a dokil styhła (do~cigła) wemuty z pożywlinióm, so
kola zjidało ij 8 jidno dytia po druhem. Na ostatok, koJ:Y uże woro· 
niat .1,1.e buło, a worona i tylkó żyru nastarczyty ne mohła, panycz 
w żoutych czohotach po żer matier. 

1 [W rkp. następuje polskie streszczenie.] 
1 [Zob. J. K.] Turoweki [Dodatek do :rbior6w pieśni ludu polskiego i ruskiego. 

Lwów 1846 s. 29.] 
• [W rkp. Kolberga "ij" poprawione z "iji".] 
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O sokole1 

Miał sokoł za Wisłą gniazdo i z tego gniazda jął przenosić po 
jednemu swoje dzieci na drugą stronę rzeki. Niesie jedno na barkach, 
zawiesił się nad środkiem rzeki i zapytuje: "Co poczniesz, synu, 
ze mną, gdy będę tak słabym jak ty dzisiaj, a ty tak silnym jak ja?" 
Odrzecze młody: "Będę cię nosił, ojcze, jak mnie nosisz". Tym obu
rzony stary sokół opuścił go do wody i powrócił po drugiego. Z dru
gim wracając, i zawiesiwszy się nad środkiem rzeki, tak samo go 
zapytał, a gdy ten tak samo mu odpowiada, znowu go puszcza 
do wody. Wraca po trzeciego i nad środkiem wody tak samo pyta 
go jak dwóch poprzednich. A ten mu odpowie: "Będę nosił moje 
dzieci, jak ty mnie nosisz dzisiaj". I zaniósł go ojciec na drugą 
stronę rzeki. 

Sąd niewieścis 

Był wół, zwał się pan Wojciech i służył u gospodarza rolnika, 
i sprzykrzyła mu się służba, i poszedł w puszczę, i bujał sobie 
swobodnie. Nadszedł wilk, a zwał się pan Mikołaj, i rzecze do pana 
Wojciecha: "Mości Wojciechu, skóra, którą waść na się wdziałeś, 
nie jest waścina, lecz moja, przeto ją z waści zdejmę" . Na to rzecze 
pan Wojciech: "Pójdziem się sądzić". I szli. I naprzeciw wyszła 
liszka, a zwała się panna Maryj anna. I zawoła pan Mikołaj: "Panno 
Maryjanno! Panno Maryjanno! Prosiemy bliżej!" Zbliżyła się i za
pyta: "Czego waszmość ode mnie żądacie?" - "Rozsądź nas -
rzecze pan Mikołaj- a chodzi nam o to: ja twierdzę, że skóra, 
która na panu Wojciechu, jest moja, on zaś przeczy". Liszka, 
która rada była oblizać kosteczkę z wołu, wydała wyrok, iże skora, 
w którą pan Wojciech ubrany, jest pana Mikołajowa. Odeprze 
pan Wojciech: "Nie przystaję na babie sądy, pójdźmy dalej". 

1 [Zob. J.K.] Turowski [Dodatek do :bior6w pieini ludu poZ.kiego i rrukUgo. 
Lwów 1846 e. 30.] 

1 [Zob.] Turowski. [Odesłanie Kolberga błędne, w publikacjach J.K. Turowekiego 
nie odnaleziono podobnego tekstu.) 
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I idą. Nadbiega zając. Woła pan Wojciech: "Mości Zakrzewski, 
mości Zakrzewski, prosimy!" A zając nadbiegając pyta, o co idzie. 
P~n Wojciech mówi: "Oto pan Mikołaj, gorzej niż prawem kaduka, 
upomina się u mnie o skórę, która na mnie jest". A pan Zakrzewski 
na to: "Proszę z sobą, rzecz rozstrzygnie się przed stołem trybunal
skim". I przyszli przed nastawione żelazo. I rzecze pan Zakrzewski 
do pana Mikołaja: "Jeśli waść chcesz próbować swój wniosek, tedy 
powtórz za mną następujące słowa przysięgi: «Ja, Mikołaj, przy
sięgam Panu Bogu wszechmogącemu w Trójcy Swiętej jedynemu, 
iże skóra, która na panu Wojciechu się znajduje, nie jego, ale moja 
jest»"· A gdy te słowa wyrzekł pan Mikołaj, rzekł mu pan Zakrzews
ki: "Teraz dla potwierdzenia swej przysięgi uderz o stół sędziowski 
i rzeknij: «Tak mi, Boże, dopomóż»"· I uczynił to pan Mikołaj, 
i pochwyciło go żelazo za szyję. A pan Zakrzewski powie: "Teraz 
waść bądź cierpliwy, nadejdzie chłop i ferować ci będzie dekret, 
a waść, panie Wojciechu, wracaj do gospodarza, pracuj na chleb 
i będziesz bezpieczny w własnej skórze!" 

Woły, wilk, pies, lis i zając1 

Solina 

Jiden gazda mail woły, szo nemy bars robyv. Nykoły ny spoczy
wały i w nedila robyly. Jiden bok (byk) biiv leniwy i powidat do dru
hoho: "Chodimo w lis, jakoś dyky żyj[u]t2, to i my biidemo zyty". 
A tot druhyj powidat do leniwoho: "Choć gazda namy rohyt, to 
nam daje jisty, siczku nam riże i sołomu nam daje, i hnij wy
mecze, i mysie nyczem ne hadamo". Gazda woweł (wywiódł) tote 
woły na pole pasty koło lisa i z motuza pustyv ich, i oba sie rozyhrały, 
i połetiły w lis. Jiden, Ienywy, piszou het, a tot sie wernuv, druhyj, 
na okrajci, bo leniwy klykav za nym: "Chody zo mnou, a jak ne 
choczesz, to sie werJiy do gazdy". Gazda kłycze do leniwoho: "Na, 
hyś, ~a, byńciu, na!" - a tot bok do neho ne wyjszou, ino piszou het. 

1 [Na marginesie Kolberg dopisał: "Bajka".] 
: {Zapis słabo czytelny, poprawiany; może: "żyjit".] 
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Tot gazda wziav toho byka, szczo sie wernuv, i za1av do Liska, 
i prodau ho, i jiszcze troche hroszy dołożyv, i kupyv dwa małejkie 
bok'y. A tot byk, szo wtik - biiła taka p 1asiczka w lisi - i win 
chodyv tam pasty. Jak sie napas, i piszou w krieky huści noczowaty. 
Ta i wovk ho zaczuv, że win tam łeżyt, taj prychodyt i pówidat: 
"Janie, jak się masz?" A byk wstali i do wovka powidat: "Mikołaju, 
jak ty sie majesz ?" - A wovk: "Janie, a skora z tebe moja". A byk: 
"A jakem prawem skora z mene twoja?" A wovk: "Ja takoho maju 
sędzie, szo usudy, że skora z tebe moja". A byk: "To chodi, Miko
łaju, do toho sędzi". Tot bok i wouk pryszły do toho sędzi, a tam 
staryj pes łeżau ślipyj. Wouk do psa mowyt: "Prawda, że skora 
z Jana moja?" Tot pes powidat: "Prawda, że twoja skora z Jana". 
Łetyt lyszka (lis); lyszka sie zwała Maryjanna. Ta i wouk powidat: 
"Prawda, Marjanno, że skora z toho byka Jana moja?" Lyszka 
powidat: "Twoja skora, Mikołaju". 
Już sie mau wouk braty do bykla, a zajeć sie dywyt z za 

krieka i powidat do toho byka: "Jane, chod' no heli, ja tie zo wszyt
kij bidy wiiwedu". Jan (byk) pryszon do zajacia; zajać powidat: 
"Jak Mikołaj prysiahne, to mu skoru dasz". Ta i tot zajeć, i tot 
Jan, i Mikoł~j, i Marjanna, idut, idut, a zajec u jedny stupyci 
(taka biiła stupycia, łapka) znau i prywen tam wouka, żeby pry
siehau koło toji stupyci. Wouk sie pytat: "Jaka forma?" I kazau 
zajeć woukowy, żeby złożyv łahy i kłapnon tak łabamy dwa razy 
poroale po stupyci, a trety raz tęgo, odże skora bud e z toho Jana 
jeh'o. Jak kłapnou tęgo wouk, tak jimu stupycia obi łapy zjimała . 

Jak zaczou wouk ryczaty, skimlity, tak zajec sie pytat: "Jużes 
prysiah? Tu zautra gazda woj de do tebe i ty prysiahu prytiahne 
(odbierze), jak ty prysiahau". A do toho byka Jana, szo tam 
biiv, mowyt zajec: "A ty, byku, idyże sobi do tarotoho gazdy, 
wodkys mu wtik, tam ty biiło dobre; tam gazda pase byki 
małejki na iiokrajci". Jak pryjszou do gazdy, gazda sic pytat: 
"Deż ty sie tak zabawyv?" Gazda wziav toho byka i toty małen
ki i domił zajau. Zajec mowyt do toho byka Jana: "De bys t y sie 
w tym lisi zmiestiv, ko ty takyj wełykyj, a ja takyj małejky, 
a zmistyty sie ne mohu; doky ja jiden prutyk obrizu, ja sie piet
najcit razy obernu, żeby mene nychto ne wydiau, a ty chotiv, żeby 
tia wolik ne wczuv". 
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Pies, wilk i lisl 
Boberb, B6brlo:a 

Biiv to takij bidny pes (pies) na popistwie (na probostwie) 
i szou se dorohou, i zdohau (zdybał) ho woiik, i powidat: "Czoho ty 
takoj hidnyj ?"A pes na to: "Ja dla toho takoj hidnyj, ho mni j'isty 
ne dajut". A tot wouk powidat: "Ja tehie naradżu, żebyś ty hiiv 
lipszyj, tłustoj". A pes: "Jakże ty mni naradżysz?" Woiik: "Jak 
hudut hrlahaty w polu, to jimość wyjd'e tam do czelady i wynes1e 
z sohou p 1anycz1a [!], i posadyt ho taj koło krekiv (krzaków), a ja 
wojdu z lisa i toho panycza weboplu (złapię), a ty hudesz za mnou 
biczy". A pes: "Jak hudesz chapaty, to tak, żebyś ho ne skaliczyv". 
Wouk: "A jak uchopisz, to ty hudesz hih za mnou i hudesz na mene 
haukaty (szczekać), to ja p 1anyc:z;a puszcm". Pies: "A jak jimość 
pryjdle i hude wodyła (widziała), że ja wid tehe widhyv planycza, 
to hude mni dawała lipsze jisty, i jak ja sie spasu, hudu tłustoj, 
ty pryjdles:z; i mene zjisz". 

Jak wouk uchopyv p 1anycza, a pes za nym łetiv i hrechau, a woiik 
pustyv panycza i nyhde ho ne skaliczyv, jimość poszła na plehaniju 
i psa kłykala za sohou do domu, a detynu wzieła na ruki, tak zaraz 
mu (psu) dobre dała jisty i powiła zaraz jegomościu, że woiik 
chopyv p'anycza, a pes ho ohoronlyv. I ksiądz powida tak: "Jak 
tymoho p'anycza ohoronyv, żeś ne dau ho uch 1opyty, to ty hudesz 
mene dohryj, ja tohe jisty hudu dawaty dobre i hde ja hudu jichaty, 
na jaku hostynu, to tehe hudu z sohou hraty wse". 

Raz u gazdy jidnoho świat 1yv wodu jigomość w jeho zaho[ ro ]di (za
grodzie) i zistav tam na ohid. A pes potomu iszou za nym dorohou. 
I tot woiik ho zdohau znou na dorozi, i pytasie ho: "Czyj ty?" A pes 
na to: "Ja popiv". A wouk: "To jużeś mni ty hutyv (utył)". A pes do 
wouka: "Szoż ze mnou zrohysz ?" A woiik: "Jużeś se teperke opas, 
żeś tłustoj, to jatehe teperke zjim". A pes: "Ne jidż ty mene, ho ja 
idu na hostynu za jegomościou, a ty chodź :z;o mnou i szo ja hudu 
jisty, to toh 1i dam". ·r oba sia zabrały, i szły tam do toho gazdy, 
hde jegomość na ohidi hiiły. I piszły oba do cheży (chaty), i tam 
se wlizły pod ławku, hde jigomość sediły. A jigomość ne znały, że tam 
je woiik i moszlały, że tam jino je sam pies pod łavkou. I szo jego-

1 Bajka. 
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mość ne zjiły, to werhły psu pid ławu. A pes ne jił sam, jino dau 
W 1oukowy. Pes powida potomudo wouka: "No, najileś sia ?"A wouk: 
"Jużem sie najił, ino my sie chocze pyty". Pes: "Chodź zo mnou 
do komory, jak budut iszły po horiłku, a jak on1y otworiat dwer1i, 
i tam sie oba wsunem', i ón'y nas tam zaprut, w komori, a tam 
je(st) horiłka i my sie tam oba n'apjemo". Jak naszli oba bariłku 
z horiłkou w komori, tak pes powid'a: "No, hrez obr'ucz (obręcz)". 
Jak tot wouk obrucz rozhrez i barćłka sia roztrisla, tak horiłka 
wołetiła z barełki, a pes do wouka: "Teper pyj!" Jak sie wouk 
horiłki napyv, powida do psa: "Ja już pianej!" A pes: "Diżdaj! 
Tu dweri otworiat i my wodte (stąd) wtiknemo, tak żeby nas nychto 
ne widyv, że my tu boły". A wouk do psa: "Ja budu śpiwau w ko
.r.n.ori". A pes: "Ne śpiwaj, bo jak wejdut z cheżi (chaty), to nas 
hudut bety (bić) oboch". A wouk powida: "Ja choczu koncze śpi
waty". A pes: "Ne śpiwaj, bo nas budut obóch bety". Wouk toho 
ne słuchau i zaczon woty (wyć). Jak tot gazda wczuv, że wouk woje 
(wyje) w komori, tak połetiv do komori i biłsze chłopiv połetiło. 
I jak otworyly komoru, a pes utik, i zaśwityły, a wouka zastały 
w komori. I jak sie zabrały kila (koły, drągi), i jak zaczeły bety 
wouka, tak zbyły, że ledwo z wodtam woliz (wylazł). 

A pes ho diżdau na dwori. I jak wouk woszou na dwor'i [!]z ko
.r.n.ori, pes powida do neho: "Ja tobi powidał: ne śpiwaj, bo nas 
bud ut bety". Pes sie zabrał i piszou na popistwo, a wouk sie zabrał 
taj id 1e dorohou. A łćszka (lis) spała w paźdieriu (paździerzach), 
wyszła na dorohu i do wouka powidat: "Wodke (skąd) ty id1esz?"
Wilk: "A ja holem na hostyni, ale tak mnie zbyły, że ledwo lizu". 
Uszka, jak ji sia te pazdziń napchało na szerśt', powidat: "Men1e 
hirsze bełć (bili) jak tebe, bo z mene aż kiścia (kości) lize; woź mnia 
na chwist, bo ja ne hodna (nie mogę) wojty (wejść) w lis". A wouk: 
"No, to i sid1aj na chwist". Ona siła na chwist i wouk id1e, i ji nes1e 
na chwyści. I wojszły w lis, i leszka si zaśpiwała: "W kalinowym 
lesie, bity nie bitego niesie". I tot, jak wczuv, że ona tak śpiwa, 
tak wziou i z sebe ji zwerh (zrzucił), z chwista. 

Ide woilk i wojszou na pole; tam popivski wivci pasut. I pry
szon do barana woilk, i mowi: "Czyj te?" A baran mu powidat: 
"Popiv". A wo'!.tk: "Jużeś te mni tu hutyv". A baran: "Szo zo mnou 
zrobysz?" A wouk: "Zjim tia." A baran: "Ne jidż mnia po k 1awał-
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ku, tu se siad' (usiądź), a ja sobi dojdu k'awałok, i te rozdom (ty 
rozdmij) posk (pysk), a ja tobi włeczu (wlecę) ciłoj w posk". Jak 
se baran widojszou k 1 awałk [!]od neho, tak wouk si rozdniou posk, 
a baran jak sie pustyv do nioho łet 1 ity, jak ho palnou w posk rohom , 
wouk sie perewernuv, a wivci pozaderały chwosty do hore i powti
kały za baranom, a wouk zistau. 

Potem wouk ziszou. na młaku (łąka mokra, błoto) i tam pase se 
popiwśka kobeła. I wou.k pryszon do neji i pyta sie: "Czyja te?" 
A kobyła powida: "Popowa". A woiik: "Już te mni tu hótowa 
(gotowa)". A kobeła: "A szoż bu.desz zo mnou robyv?" Wouk: 
"Zjim t[ia]I. Już mnia dwa osz 1ukały, a te ne osz'ukasz". A kobyła: 
"Jakże te mene budesz jił, koły ja iszcze n e spowidana ?'' - A [ wouk )2 
na to: "Jakże bude ?" - A ona powidat: "Chot' mni sałteriu (psał
terz) preczytaj". A wouk ij sie pyta: "Hde?" A ona: "z zadu 
pi[ d ... )3- (za pozwoleniem, szanuju panski honor). A wouk: "Jak?" 
A ona: "Ja podojmu chwist, a te se siad' i tak zubami tris[ ... ]4• 

I wouk se sił, jak zaczou zuhami triskaty, a ona chwist pidniała , 

jak ho udary, prasne zadnemy nohamy [ ... A ona]S potomu chwist 
zderła i· połetiła. A wón wouk sie zwerhnluv w młaku. 

Win wojszoł z toji młaki i piszou kawał w lis. Tam popiwski 
słuh 1a rubat chorost (chrust). I pryszon do neho wouk, i pyta sie: 

C · Y?" A . 'd P . łu.h' " W k J . . " zyJ te. wm poWI at: " op1w s a . ou : " uzes mni 

tu hótyv6 (gotów)". A słuha: "Szo budesz zo mnou rob'ył?" Wouk: 
"Już tebe zjim". A słu.ha: "Jakże mene budesz jił, ko ja sie szcze 
ne mył?" Wołk: "Ta jd 1 ~ sie umyj''. Piszoł słu.ha tot w poticzok 
i sia um'oł, a wou.k takoj siedił tam na tim Iniscu i żduł na słuhu. 
I wojszoł słu.ha do neho, i mowi: "Ne maju sie czem terety (otrzeć)". 
I wYtiuł (wyciął) sobi takoj kił (kij, drąg) i zapchał sie (założył) 
ho za remin (pas), i powiada do wouka: "Daj mnisie chwosta wte
rety". A wouk do neho: "Woź se, ta se utrej". Tak słu.ha jak sie ucho
pył za chwist, jak sie wonioł (wyjął) tot kił, jak zaczon wouka byty, 

1 [Rkp. zniszczony.] 
s [Jw.] 
a [Jw.] 
• [Jw.] 
• [Jw.] 
• [Nad v nadpisane l.] 
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nah'ył sie, nab 1ył i wział sie topora, i wouku chwist wytiał. Jak 
wouk se sił, jak zaczol wety (wyć~, jak zaczeły sie woucy złetaty 
do neho, a słuha wydił, że ich sie duże nazłetało, wział i wtih 1 na 
jałyciu (jodłę). Tak woucy do toho bezchwostoho besidujut: "A jakże 
my ho w~dtam (stamtąd) dostlanemo ?"A tot bezchwostoj do nych: 
"Stawajmo jeden na dr'uhoho, to ho wodtam dost1anemo:'. Jak 
zaczeły stawaty jeden na dr 1uhoho, już takoj distawały do neho, 
jak on buł na samym wersi (wierzch) na jałyci. A toj bezchwos
t oj buł na samym spodie, na zemly. Jak sie wychopył z pod nich 
(wyrwał), tak sie pyta ich: "A cy j 1uż ?" A ony wszestki sie ssYPały 
na zeml'u i na neho sie rozhniwały, i jeho het rozdarły (rozszarpały). 

Zbawca kró)a2 
Bóbrka 

Przy wojsku było dwóch braci. Jeden był za starszego (oficera) 
w fanteryi (Infanterie), a drugi, młodszy, przy ułanach. A ten ułan 
ni miał taki pamięci, nie był ciekawy. To go też starszy brat bił~ 
poniewierał, bo mu hańba była, że ten brat taki nieciekawy i nie 
może dosłużyć się. Nie móg tego ścierpieć (ten ułan), siad na konia~ 

desenterowal (deserteur) i pojechał do króla3 na skargę. A król polo
wał natenczas w wielgim lesie ra:~~em ze swemi ministrami i zapuścił 
się w las, oderwał się od nich i zaczął błądzić w tym lesie, że nie 
móg wyjść. Ten ułan jechał i zdybali się razem na ścieszce. Tak 
ten ułan się pyta, ho nie spoznał króla, że był po legersku (Jager} 
ubrany, i mówi do niego: "Kamracie, co tu robisz?" A król mówi: 
"Zabłądziłem i ni mogę z tego lasu wyjść; a (g)dzież ty jedziesz?'~ 
A ułan powiada: "Mój brat mnie bije, żem sie nie chciał uczyć, 
że ni mam pamięci; ja tego nie móg wytrzymać i jadę do króla 
na skargę". A król mówi: "To bida". A ułan: "No, to teraz ja zlizę 
z konia, a ty, kamracie, Jegrze, pojedziesz sobie na nim, boś sie 
pewno zmęczył, a ja będe tako koło ciebie szed". I dał temu królo·w:ł 
wódki, chleba; zakąsili i król wsiad na konia, i ruszyli. I jech~li, 
jechali długo, a w tym lesie byli zbóje. Zamierzchło już i tam było 

l (Zamiast "wtik".] 
2 [Na marginesie notka Kolberga: "Zbóje".] 
• Niektórzy mówią: książę lub cesarz. 
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widać światło, to i śli do tego światła, do pomieszkania zbójów. 
Dopiero ten jeger (cesarz) mówi, że może tam są źli ludzie, toby 
nas zabili, co nam po temu; nie jedźmy tam. A ułan: .,Eh, co ty 
za wojak, że ty się bojisz; pojedziemy tam, przecie nas dwóch jest". 
Przyjechali i uwiązał ułan konia u stolipa (słupa), i mówi: .,No, to 
ja tam pójde zajzryć, a ty, jak sie bojisz, to sie schowaj, tu na boku 
stój". Król sie ukrył, bo już trenczyi (drżał), a ułan wszed do tych 
pokojów, gdzie oni jedli. A zhoje, co ich było 12, zaraz mówili: 
"Oh, mamy świeże krew". I jak jedli, tak go sie pytają, jaką se 
ón śmierć sądzi. A on tak mówi do nich: "Ja se wypraszam naprzód 
smierci baniak (garnek żelazny) smoły wypić". Tak oni kazali swoji 
matce czy gospodyui, żeby zagrzała tę smołę, aby kipiała. Jak 
już smoła zaczęła kipić, tak on wziął ten baniek za obie ucha w obie 
ręce i kazał się im (co tak siedzieli naokoło stołu) dobrze pozierać, 
jak on będzie pił te smołę. A on, jak stanął, jak sie narychtował, 
tak zamiast te smołę pić, on ją na nich chlusnął pomiędzy oczy, 
że im pozaliwał oczy. Potemu wyjął pałasz i wszystkim po
odcinał głowy. Dopiero wtenczas woła na tego swego kamrata: 
.,Kamracie, chodź tu, coś ty za wojak, kiedy się chowasz; widzisz, 
a ja tu sam jeden tych dwanaści zbójów porąbał". Król wszed, 
najedli, napili oba i wszetko poobzierali, jak gdzie co jest. Ten 
ułan powiada: "Teraz pojedziemy do króla, to on tu z wojskiem 
przyjedzie, żeby widział, co ja zrobił, a ty, kamracie, bedziesz 
świadczył". 

Zabrali siei pojechali, a ułan już trochelepij drogę znał, to i poje
chali tam do tego burgu, gdzie król mieszka. Dopiero jak już dojeż
dżali do króleskiego burgu, król myśli, jak by się tu od niego uwolnić, 
jak by ucieknąć, żeby się pójść ubrać po królesku. I powieda do 
ułana: .,Ty tu jedz powoli, a ja polecę naprzód, bo ja tu znam, 
ja cię tam zaczekam kole bramy i się znowu spotkamy~'· Król 
poszed potemu naprzód. I jak przyszed do burgu, tak sie zaraz 
przebrał i zaraz kazał- swojim ministrom, żeby tu przyszli i żeby 
banda była gotował, i żeby naprzód niego wyszli i jemu, temu 
ułanowi, zagrali. I dopiero ten ułan jedzie; już jest koło bramy, 
a tu tyle ludzi, taka banda gra; nie wiedział, co się takiego stało 

1 [W rkp. może: "gotowo".] 
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i pomyślał sobie, że może to już naprzód śmierci ta banda tak wyszła 
grać, że ten brat jego napisał już do króla, że on zdesenterował, 
i skazali go na rozstrzelanie. 

l dopiero ministry zobaczyli go, i zapytali się, co żąda. Oni już 
wied1;ieli, bo król im powiedział, ino tak umyślnie pytali, żeby 
sie nie dokonał (dowiedział), co to jest. Potemu go dopuścili do 
cesarza. I on przyszed do króla, ale go nie poznał (bo sie król całkiem 
przebrał); i król jego się pyta, czego ón żąda. A on ułan mówi: 
"Byłem przy wojsku za ułana, a brat za oficera przy fanteryji 
i tak mnie okrutnie bił, że ni mógem wytrzemać i musiałem desente· 
rować, żeby się poskarzyć przed tobą, najjaśniejszy monarcho; 
jechałem przez jeden las i tam napotkałem legi. a, i zabiłem 12 zbojów; 
potemu pojechaliśmy oba do najjasniejszego monarchy, żeby mu 
o tem powiedzieć, i jakeśmy tu dojeżdżali, on mnie opuścił, powie
dział, że idzie naprzód i że mnie tu 2.aczeka kole bramy". Dopiero 
król powieda: "No, to dobrze, mój kochany, żeś ty tak kamrata 
utrzymał, żeś mu nie dał zginąć; no, stój tu i poczekaj, a ja tam 
pójdę do drugiego pokoju". 

Król poleciał do drugiego pokoju, zrucił z siebie odzienie, a toto 
nazad wziął legierskie, co w niem polował, żeby mu się pokazać, 
że to jego ten kamrat ~dzie i dotrzymał słowa. Potemu król wyszed 
drugiemi drzwiami przebrany za jegra i przeszed popod okno tego 
pokoju, gdzie ułan stał, żeby mu się pokazać, że to kamrat jest, 
ale ino się mignął, a potem wrócił nazad, żeby się za króla przebrać, 
i wszed znowu ubrany po królesku do pokoju, gdzie był ułan. A ułan 
powieda: "Dopiero widziałem kamrata pod oknem, ale znowu 
gdziesik ucik". Król wtedy chjcił go za szyje i mówi: "To ty, dziecko 
moje, widzisz, coś mnie uratował; a to ja był ten legier, coś z nim 
wędrował; gdyby nie ty, toby ja może zginął. Ty będziesz mojim 
zięciem i dostaniesz pół królestwa za tę sztukę, co ja widział, co ty 
zrobił. Teraz co ze swojim bratem każesz zrobić, cy jemu śmierć dać, 
cy bedzie tak bidował jak ty?" A on mówi do króla: "Ja tam nie 
chcę jego śmierci, tylko żeby był za gemejna tak jak ja, i żeby go 
tam bili i nakręcali mu ucho jak mnie". Król napisał zaraz do tego 
regimentu, żeby go zaraz zrucili na gemejna i żeby poniewierali 
jak tamtego. Potemu on go zaraz ożenił i dał mu pół królestwa, 
i sobie żyli. 
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Żołnierz i król' 
~isne 

Był jeden żołnierz, który przewiniwszy coś, skazany został na 
śmierć. I uciekł do lasu, i tam się błąkał. A w lesie tym był i król, 
myśliwy, który się również zabłąkał. I spotkali się z sobą. Mówi 
żołnierz do myśliwca (a nie wiedział, że to był król), że trzeba szukać 
jakiego schronienia, i powiada do niego: "Wleź ty na to drzewo 
i jak zobaczysz gdzie z góry jakie światełko, to rzuć w tym kierun.k,u 
swoją czapkę na dół, a my w tę stronę pójdziemy". I tak się stalo. 
Poszli obydwa w tym kierunku i zaszli do jednej chałupy w gęstwinie. 
Weszli tam i widzą babę gotującą jadło przy ogniu. Przywitawszy 
się z nią, proszą o nocleg. A baba do nich, widząc że to są dwaj 
dorodni ludzie: "Żal mi was, moji chłopcy, bo tu przyjdą niedługo 
12 zbójców, to was zabiją". 

I chciała ich gdzieś ukryć, ale żołnierz mówi, że nie bardzo się 
hoi, a tu tymczasem dał się słyszeć hałas za drzwiami i zbójcy weszli 
do izby. Zobaczywszy tych dwóch podróżnych, zaprosili ich do 
stołu i sami zasiedli do wieczer.zy, którą podała im staruszka. Na
syciwszy i napojiwszy obydwóch, pyta się ich starszy zbój, obróciwszy 
się najprzód ku żołnierzowi: "No, teraz powiedz nam, jaką śmiercią 
chcesz ginąć?" A żołnierz na to: "Kiedy już mam ginąć, to chciałbym 
jak najlżejszą ginąć". - ,,A jakaż to jest ta najlżejsza śmierć?"
"Oto każcie w dużym baniaku (kotle) oleju zwarzyć i postawić 
na środku izby, a ja nad tym olejem się nachylę i tak pomalutku 
i bez bólu zginę". Ci zbójcy kazali babie, ażeby nagotowała oleju 
i wlała go do baniaka. Kiedy już olej wrzący był w baniaku, posta
wionym naśród izby, obsiedli go dokoła zbójcy, by się tej żołnierza 
śmierci przypatrzyć, a on tymczasem nachylony stał nad olejem, 
mając w ustach szmatę, przez którą (jak powiadał) ma przychodzić 
do ust gorąca para, która go zadusi. Widząc, że wszyscy spokojnie 
czekają na wynik tej jego czynności, zanurzył nagle ową szmatę 
w gorącym oleju, i ~ąwszy ją pokropił w oka mgnieniu wszystkim 
12 zbójcom wkoło twarze, tak że im oczy powypalał, nim się ci 
spostrzec zdołali, co się z nimi stało. Pozabijawszy ich potem wraz 
z myśliwym, poczęli ci dwaj przepatrywać mieszkanie. W pierwszym 

1 [Obok nazwy miejscowości dopisał Kolberg: "Kuch[arz]", wskazując na 
swego informatora, por. podobną notatkę na s. 313 i 378.) 
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i drugim. pokoju znalazł żołnierz różne porabowane ludziom skarby, 
w trzecim. zaś zastał myśliwiec żywą królewnę, którą ci zbójcy 
złapali i tam zamknęli. Królewna, poznawszy wchodzącego ojca, 
rzuciła mu się na szyję; on, również ucieszony, przywitał ją po 
ojcowsku, lecz nie kazał nic powiadać przed żołnierzem, czyją 

jest córką. 

Gdy już wyszli we troje z tego zbójeckiego mieszkania, szli przez 
las drogą wskazaną im przez babę i doszli do jednego miasta; tam 
wstąpili do oberży i kazali sobie dać jeść i pić. Żołnierz sobie dobrze 
podchmielił i usnął za stołem. Król tymczasem, zapłaciwszy grubo 
gospodarzowi, wymknął się wTaz z córką z pokoju i pobiegł z nią 
do swego pałacu. Jak się tylko żołnierz obudził, tak zaraz zapytuje 
gospodarza: "Gdzie się podział myśliwiec z tą panną?" Gdy mu 
gospodarz powiedział wszystko, co się przytrafiło, zmartwił się 

niepomału i postanowił pójść do samego króla, ażeby się poskarżyć, 
przedstawić swój nieszczęśliwy los i prosić o nagrodę. 

Przybywszy do stolicy, poszedł zaraz wprost do królewskiego 
zamku i ucieszył się, że go warta z łatwością puściła (ho już król 
był nakazał służbie, by takiego a takiego puścili). Ale gdy wchodził 
na schody, widzi, że ów myśliwiec (a był to król, ubrany tak jak 
nim był w lesie) wychodzi naprzeciwko niego. Wtedy, przypom· 
niawszy sobie o swojej przygodzie- i zagniewany- wykrzykuje: 
,,A ty tu co robisz? A gdzie moja panna?" I w twarz uderza myśliwca. 
A ten roztwiera ubranie na piersiach i pokazuje mu swoje krzyże 
i gwiazdy, jako jest król. Wtenczas żołnierz, poznawszy z kim 
ma do czynienia- i przestraszony- upada do nóg przed królem 
i wykrzykuje: "Panie, zasłużyłem na śmierć choćby najcięższą, 
a]e ufam, że twoje miłosierdzie będzie większe niż twój gniew". 
Król, to usłysziwszy, podniósł go z posadzki, darował mu jego 
winę, a w końcu przekonawszy się o jego przywiązaniu i gorliwej 
służbie, zrobił go feldmarszałkiem, dał mu swoją córkę za żonę 
i połowę swego królestwa na wiano1 • 

1 [Na osobnej kartce streszczenie.] 
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Mądry kupiec1 

Procisile 

Buli tryje kupcy. Pryszły do korszmy, siły sohi horiłku pyty. 
Powidajut jiden do druhoho: "J1idem' w świt, a ne znajem', kilko 
hroszi majemo, treha porachówaty". A sedit dido za stołom i wony 
do neho: "Powidżte nam słowo takije, taku bajku, bo wy po świti 
chodyte". - "Ja bo wam powił, ałe treba dukata daty". Jiden 
kupec dav jimu dukata. A did powiv tilko: "Dobre budete hostyty". 
Kupec powidat: "A bilsze, didu, ne powest 1e myni ?" A did każe : 

"Daj jiszcze dukata, to te powim słowo druhe". Kupec dav znou 
dukata. A did: "Byś sie swoji żyn 1i ne zwyrał (zwierzał)." Kupec 
znou sie potaje: "A bilsz', didu, ne poweste?" A did każe: "Dajte 
tretoho dukata, to te powim jiszcze jidno słowo". I kupec dav 
tr1etoho dukata. A did powiv: "Bez sebe żebyś nykomu chudoby 
ne dawau". 

Kupcy piszly do mista, dobre h 1ostyly; nakupyły uoliu (wołów). 
I tot kupec gazda, szczo dawav dukaty, piszou na pysznu steżku 
(pieszą ścieżkę~ i pryszou do studni wodu pyty; a tam kiń stojav 
koło studni, a cugli w wodi buły, bo jeho pan utopyv sie, a na tim 
koniu biiły sakwy. Tak tot kupec wziou toho konia, pojichau domił. 
W domu zadav sie pered żinkou, że choryj, i położyv sie w łóżko. 
A tu pryszły do neho jeho test', prosyt ho na wesila. ,,Ah!- po
widat- ja chory!" A test' powidat, żeby pustyv choć żentu, żeby 
ładne buło. A kupec: "No dobre, ałe maje detynu m~łeńku". A test' 
na toto: "Nej bude i detyna, a tam detyna nycz ne bude robyty 
(nie będzie przeszkadzać)". Kupec: "No dobre, niaj id1e i z detynou". 

Tak win kupec, jak żinka piszła, zibrav sie koło piłnoczy, ubrau 
sie jak pan, śiv na toho konia i za niou2 , za żinkou pojichav na wesila. 
Pryjichav i powidat pered chyżem tak: "Co tu je? Cy tu korszma? 
Cy tu wesile ?" A wóny prosiat pana do chyży, żeby pan siły, żeby 
tak sie podywyly na wcsila. Tot pan: "Ja by dav wamnawodkę 
piniędzy, żeby kto poszed i pryniós ją". No, prynesł 1y, ponapywały 

sia, hulały tam, Wuna hulała, detyna w kutii (w kącie) zawodyła 
i tak sie bawyly. A pan powidat: "Ja by piszov spaty, żeby d 1e". 

1 [Na marginesie dopisa\ Kolberg później drugi tytuł: "Oszust". Na odwrocie 
karty znajduje się krótkie polskie streszczenie.] 

1 [Zapis słabo czytelny, mo~e: "neu".] 
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A teszcza mu powidat: "Chybaby do bojszcza". A win: no, dobre, 
ale szczoby jaka kobicinka z nym lehł 1 a. A jij maty na to: "Chybaby 
moja diwka (córka, a żona tego samego kupca) poszła z panom, 
nem (ale) wóna maleńkie dytia maje (toto, szczo na boci buło)". 
A pan każe: "To nic, ja lubię dzieci". Tak polehaly ta i spały. A konia 
jak wzialy do stajni, tak pan kazav, szczoby sidł 1a (siodła) z pered 
neho ne brały. Pan, jak zasnuły w toji chyży, wstav, kiń buv hotowy, 
lyszyv żinku, szczo spau, siv na konia i wziou detynu z sobou, 
ta i pojichav domiv. Óna se probudyła: koło sebe mać, mać (maca), 
a tu ny pana, ny detyny. Prychodyt wóna do chyży, de buło wesila, 
i powidat do maty swoji: "Szczo budemo teper robyty, ny pana, 
ny detyny". A maty każe: "Ne znaju". A diwka na to: "Chyba 
spałemo chyżu i powimo, że detyna razom z chyżou zhoryła". 

I spalyly chyżu obi. 
Na druhyj deń prychodyt wóna diwka do domu. A win łeżyt 

znou choryj, takoj jak hOl (a detynu widdav na seł'o, .teby wona 
ho ne w1ydiła). Pryjszła z wesila. A win do neji: "A szczo, pryjszłaś 
z we sila, żeno ?" A wóna: "Prys zła, prys zła". - "A detyna de 
j 'e?" - "Oh, detyna zhoriła, bo ciła chyża zhoriła". A win: "Jakoż, 
wsi powysk'akiwaly, a detyna zhoriła ?"A wóna: "Zhoriła, zhoriła". 
A win: "Ne, to ne może b 1uty, żeby sama detyna zhoriła".- "Ah, 
gazdóńko, zhoriła". A win do najmyczky: "Pidy no, prynesy, 
szo-m ty dav". Piszła n 1ajmyczka i prynesł'a detynu. A win: "Dywy
·że, żenojko, ot szczo ne prawda, detyna żywa". Tohdy imyv (wziął) 
ji byty. 

Tak do neho, do kupca prychodyt kum i każe: "Daj myni kobyłu 
zawołoczyty po dwich faskach owsa (zabronować po dwóch ćwier
ciach wysiewu). A kupec: "Kobyła ż 1 erebna, kumojku, szcze poszy
bet' sie, ta zm1ecze (zrzuci, poroni)". A kum powidat: "Ja budu 
baczyty (uważać), budu pomału robyty". A kupec: "No, ta wozmyt 
sob'i, zawołoczyt', nem (ale) uważno". No, tot kum wziav kobyłu 
taj powiv domiv, ta jszc?.e nabrav zbiża na kobyłu i piszov wo
łoozyty tam toto pole. Ta i powidat: "Hoń! Niej id 1e, niej woło
czyt". Kobyła łehła i zmetała. A win wziov żerebia i w potok wwerh: 
"Ot toż my sia położyła!" A tot gazda, szczo jeho kobyła buła, 
sidyv tam w potoci i widyv, jak win werh toto ż 1 erebia. Wziav 
toto żerebia i piszov domił. Tot kum prywodyt weczór kobyłu 
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do toho gazdy, kupca. A win: "A zawołoczyłyste pole?" A kum: 
"Zawołoczyv-jem".- "A kobyła cy zd1orowa ?"- "A zdorowa, 
ja ji nycz ne zrobyłem". A gazda: "Prywiażyt' kobyłu w stajni". 
Ta i kum piszov, prywiezav i każe do gazdy: "Bud'te zdorowy!" 
I piszov domił. 

A gazda, kupec, jak prynis tóto żerebia domiv, tak wziav jiho 
i schowav na pid (pod, strych). I buło tam sim lit (siedm lat). Tak 
to t kum zabohativ i napywały się wony szcze z jidnom gazdou w kor
szmi, trioch. Powidat kupec do kuma: "Szczoby takyj kiń kosz
towav, szo sim lit na dwor 1i ne buv?" A kum jimu na to: "Ha, 
takyj kiń warta choć simsot (reńskich)". Pryzhodyły sia. Na druhyj 
deń doma pyły lytkup i tot kum dav hroszi gazdi i pytaje sie: "Deż 
tój kiń ?" A gazda: "A ta, chodit, ja wam dam". I jak wyjszły do 
siny, tak gazda prystawyv drabynu na hori i poliz. A tot powidat: 
"Wy bo z mene, kume, śmich robyte".- "Eh! Ja z was śmich 
ne robiu". To i poliz na pid i zwerh toje żerebia. I powidat gazda 
do tretioho: "A cyż ne wart tot kiń simsot, szo ne buv sim lit na 
dworli ?" Ta i preprawdowały (potwierdzili). A do toho kuma, 
szo dawav jimu kobyłu: "A ne tiamyż ty (pamiętasz), jak ja tobi 
dawav kobyht, a ty ji zhonyv, kobyła zmetała i ty werh żerebia, 
i mało mene ne zabyv, bo ja tam sediv w potocy". 

Sprawdzone wróżhyl 
Leszczowa te 

Jednemu synowi, Janowi, umarła matka i OJCiec. Był on mały 
i nie umiał sam jeszcze gospodarować. I poszed do gazdy drugiego, 
żeby go nauczył; ten go uczył i jeść dawał mu, a Jan mu się wy
sługiwał. I służył u niego trzy lata, a gazda darował mu trzy dukaty, 
po dukacie na rok. I już go nauczył gazdować. Po czem Jan prosił, 
żeby go puścił, że pójdzie do domu. 

I zajszeł do karczmy, a tam siedziała wróżka. Pyta sie ón ty 
wróżki, żeby mu powiedziała, jak mu się w domu będzie gazdowało. 
A "Wróżka: "Jak mi dasz dukata, to ci powiem jedno słowo". On 
dał dukata, a ona powieda: "Jak się ożenisz, żebyś od siebie żony 

1 [W rogu karty Kolberg napisał: "Moralne"; tytuł pochodzi od wydawcy.] 
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nie puszczał nigdzie, ani do karczmy, ani na wesele". Daje jej Jan 
drugiego dukata, żeby mu drugie słowo powiedziała. A ona mówi: 
"Pamiętaj, żebyś bez wodę, jak hedzie duża, nie szed sam ani nie 
jechał, ho sie utopisz". Jan ji dał jeszcze i trzeciego dukata, żeby 
lllU trzecie słowo powiedziała. A óna mu mówi: "Żebyś bez siebie 
nikomu chudoby swoji nie dawał na robotę". 

Dawszy Jan wróżce te trzy dukaty, już sam ni miał ni grajcara. 
Idzie on do domu, a tu wielka woda spadła. I przypomniał sobie, 
że mu wrożka nie kazała bez wodę iść. Aż jechał kupiec wielki 
na bydło i pyta się go, czego on nie idzie? A Jan mówi: "Bohym 
ię utopił". Kupiec ten chciał się na koniu przeprawić, ale sie utopił, 

a koń popłynął nazad do brzegu; ten chłop Jan go złapał i znalaz 
na nim przywiązane piniądze. Poczekał, aż woda opadła, i przyje
chał na tym koniu do domu z wielkieroi pieniędzmy, i duże budynki 
za te piniądze powystawiał. A potemu ożenił się w sąsiedztwie 

i wyjechał z żoną za granicę. 
Jak wrócił, żona Hanusia urodziła mu małe dziecko, a tam u ojca 

jej było wesele, ho wydawał za mąż drugą córkę. I przyszli prosić 
Jana z żoną na wesele. A on mówi do swojej żony: "Jak ty chcesz, 
to idź, ho ja nie mogę zostawić domu i dla ·wielkiego gospodarstwa 
llluszę tu pozostać". I żona poszła z dzieckiem. A do niego przyszli 
trzy wojaki na kwaterę. Posłał do karczmy po wódkę, tych woja
ków pogościł i sam się napił. I dwa wojaki położyli się spać . A on 
sam z trzecim wojakiem przebrał się po wojskowemu i poszed na 
to wesele, gdzie była jego żona. Gdy tam przyszli, ludzie ich pogoś
cili, a żona przebranego męża nie spoznała. Powiada on do drużby, 
żeby mu dał chwilkę potańcować z dziewką albo kobitą. A drużba 
przyprowadził mu nie wiedzący jego własną żonę. Potemu poszli 
oni oboje do hojiska spać . A to dziecko, które wzięła z sobą, poło
żyła matka jej między nich oboje, ho płakało. Do dnia, jeszcze 
w nocy, wziął mąż to dziecko i zaniósł do domu. A żona nie sły
szała i zaspała. Na drugi dzień mowi ona do matki: "Cy ni ma tu 
dziecka?' A matka na to: "A ja tam przecie to dziecko wyniesłam 
do was na hojisko". I szukają. Jan tymczasem dziecko oddał do 
mamki. A Hanusia, obawiając się gniewu męża za niedozór nad 
dzieckiem, podpaliła stodołę, żeby potem, tłumacząc się, powie
dzieć, że dziecko spaliło się razem ze stodołą. 

:o - Sanockie-Krośnieńskie cz. UI 
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On zaś przyszedł drugi raz, dał się poznać i zabrał żonę do domu; 
a zgniewany, że dziecko (jak powiadała) się spaliło, zbił ją i zamknął 
do komory. Po weselu zaś poszed do teścia i pyta się: "A kto sto
dołę spalił bez swój głupi rozum?" Ojciec na to: "Ja nie spalił, 
ino te spalili, co na hojisku nocowali i dziecko ukradli". Wkrótce 
rodzice ci przyszli do niego na gościnę. A on Jan pocznie tych sta
rych bić, za co pozwolili bez swój gh1pi rozum stodołę spalić. A żonie 
przyznał się i to dziecko oddał, ale też była ona diable skatowana 
za to, co się pobierała z wojakami iść spać, i jej rodzice byli sh
towani. 

Potemu przyszed tej żony Jana kum do niego, żeby mu pożyczył 
konia zawłóczyć żyto. A Jan: "Ja ci pożyczę, ale pomału włócz, 
ho klacz jest źrebna, żeby nie porzuciła". On kum bierze tę klacz 
i ma włóczyć; wziął dużą bronę, na bronę ziemi i dwie faski żyta; 
wyjechał pod górę i tak zaczął mocno włóczyć, że klacz porzuciła. 
Ale Jan szed krzakami i widział wszystko, co tamten robił. Kum 
wzioł potem nieżywe źrebie i rzucił w krzaki, ho nie wiedział, że 
tam Jan w tych krzakach się ukrył. Po tej włóczce wraca kum do 
Jana, oddaje mu bronę i powiada, co się stało. Ale Jan wiedział 
już lepiej, co się stało, ścierwo źrebięcia mu pokazał, a potem zbił 
go i skatował. I mówi: "Prawdę mi powiedziała wróżka za te trzy 
dukaty: żebym wody głębokiej unikał, żebym bez siebie nie pusz
czał żony i żebym bez siebie nie dawał nikomu chudohyl. 

Ferdynand 
Sanok 

Był jeden pan bogaty w mieście. Nie miał żony ani dzieci. Jak 
przyszła starość, tak pomyślał sobie, co z tym majątkiem robić. 
I siedzi sobie w jednym ogrodzie publicznym, i pije wino. A tu 
jeden chłopczyna nadchodzi z pieczoneroi rogalkami w koszyku 
i pyta się gości: "Kto potrzebuje rogalka?" A ten pan się odzy
wa: "Chłopcze, podaruj mi cały koszyk tych rogalków". A chło

piec, ·niewiele myśląc, zdejmuje koszyk i daje temu panu, i mówi: 
"No, kiedy pan tak chce, to daruję".- "A skąd ty zapłacisz two-

1 [W rkp. następuje krótkie streszczenie.] 
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jemu panu, piekarzowi?"- "Ja już mam tyle grajcarków swojich, 
że będę to mógł zapłacić". Pan widział, że chłopczyna nie żartuje, 
przywołał go do siebie, pogłaskał go, że taki uczynny, i obiecał, 

że za to będzie kiedyś takim panem jak i on sam; "No, to kiedyś 
taki szczery, to już te rogalki sprzedaj, panu kosz odnieś, a potem 
Wróć się i pójdziesz ze mną". Chłopiec tak zrobił, rogalki sprzedał, 
kosz i pieniądze odniósł i przyszedł do ogrodu do tego nowego 
pana swego. Ten pan go poczęstował swojem winem i poszli. 
Przychodzą do domu, tam chłopcu bardzo dobrze; co pan je, 

to i sługa dostaje. Jednego razu mówi pan do niego : "Ferdynand, 
chodź ze mną, ja ci pokaże wszystkie swoje skarby, a po mojej 
śmierci dostaną się tobie". I zdjął pałasz ze ściany, i pokazuje mu: 
"Widzisz, jak ja ci oczy zawiążę, a ty hyś chciał je rozwiązać, to 
ci ten pałasz zaraz głowę utnie". I wziął ten pan chustkę, oczy 
chłopcu zawiązał i niewidzialnym dla nikogo otworem zaprowa
dził go do piwnicy. Tu rozwiązał mu oczy i mówi: "Widzisz te 
dyjamenta, te kwiaty ze złota i kamieni, te pieniądze; to wszystko 
zostanie po mojej śmierci dla ciebie, a teraz wybierz sobie jeden 
kawałek, który ci się spodoba". On sobie wziął jeden kwiatek brylan
towy. A pan bierze chustkę i nazad mu zawiązuje oczy, ażeby 
nie widział, którędy pójdą. Wyprowadził go z piwnicy, zaparł ją 
i dopiero w domu oczy mu rozwięzał. I mówi do niego: "Tak jak 
ja cię tam wprowadził i pozwoliłem ci wziąść jeden kawałek (a już 
wprowadził wielu innych przed nim i dawał im po kawałku), tak 
i ty w przyszłości będziesz tam prowadził każdego, kto ci się spo
doba, ale pod tym samym warunkiem, jak ja ciebie tam prowadził, 
to jest zawiążesz mu oczy, wezmiesz pałasz w rękę, i jakby chciał 
zdejmować chustkę, to mu zaraz głowę odetnij; a jak nie, to mu 
daj jeden kawałek podług jego upodobania". A temu panu nie 
wolno się było żenić i chłopcu także nakazał, że jak odbierze to 
dziedzictwo, te bogactwa, to i jemu nie będzie wolno się żenić, 

że musi zostać kawalerem. 
Po niedługim czasie ten pan zasłabł, czuł, że śmierć się jego zbliża, 

i dopiero wtedy pokazał Ferdynandowi wchód do tej piwnicy. 
I umarł. Ferdynand go pochował przystojnie, jak kazał, a sam 
został się i był panem tych skarbów. Przyjął sobie dwoch chłopacz
ków małych do służby. 
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Jednego razu sam król przebrany za kupca zajechał do Ferdy
nanda i tam nocował. Tak temu królowi spodobał się ten kwiatek 
brylantowy i jeden z tych chłopczyków. Na drugi dzień rano, 
po śniadaniu, zabiera się król do odjazdu i mówi do Ferdy
nanda: "Jakże mi się ten kwiatek i ten chłopczyk podoba". Tak 
Ferdynand się odzywa: "Kiedy się podoba, to weź je sobie pan, 
i chłopcu każę się ubrać, żeby jechał z panem i z tym kwiatem". 
I pojechali. 

A potem przyjechali na wizytę cio Ferdynanda gubernator i arcy
biskup i prosili go, aby im pokazał te skarby, które nieboszczyk 
pozostawił. No, tak on im oczy pozawiązywał, a wprzódy pokazał 
pałasz, co by im głowę ściął, jakby który chciał chustkę rozwią
zać, i zaprowadził ich do tej piwnicy, chustki odjął i kazał sobie 
wybrać po kawałku, jaki im się spodoba, a potem oczy im zawiązał 
i wyprowadził, zaparł<>zy drzwi. Tak óni dwaj, kiedy odjechali, 
zaszli w radę, jakim by sposobem tam wejść do tej piwnicy. Arcy
biskup mówi do gubernatora: "Ty masz córkę, poślej ją tam na 
wizytę, niech się tam zanocuje, a wtedy ona go zdurzy i się do
wie, którędy tam jest wchód, i nam to powie, a my g<> sprzątniemy". 
I tak się stało. Przyjechała ta panna, pogościł ją i zanocowała. 

Ale on był taki retelny, taki podściwy, że jej nic nie tknął; i cho
ciaż ona chciała się koniecznie dowiedzieć o tern wejściu, to jednak 
on się z tem nie wydał, chociaż ją tam z zawiązaneroi oczyma zapro
wadził i pozwolił wziąść kawałek. Na drugi dzień po śniadaniu 

pojechała ona do ojca i powiedziała, że nie udało jej się jego nakło
nić i nie wie, którędy się do tych skarbów wchodzi. 

Naradzili oni sie inakszej, gubernator z arcybiskupem. Zrobili 
sobie takiego jak i ten był Ferdynanda z wosku; zapakowali go 
do powozu i przyjechali do niego (do żywego) znowu obaj z wizytą. 
Przyjął ich jak wprzódy. Po kolacyi posiadali do kart. Pograli 
trochę, nareszcie mówią: "Trzeba się napić, a będzie lepsze szczęście". 
I zrychtowali szlaftrunk, i do jego szklanki wsypali. Każdy wypił 
za zdrowie sąsiada i on też wypił. I zaraz usnął. Wzięli oni zaraz 
tego żywego, ale pijanego Ferdynanda i zanieśli do pojazdu, a tego 
woskowego przynieśli do pokoju i udali przed służbą i ludźmi, 

jakoby ten ich pan, Ferdynand, umarł. Ubrali go pięknie, przy· 
stroili, położyli na katafalek. 
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A z żywym pojechali do siebie i wrzucili go do piwnicy SWOJeJ, 
do lochu wilgotnego. I jak zmiarkowali, że on już się przebudził, 
tak przyszli do niego, żeby im opowiedział, którędy jest wchód 
do skarbów; i zagrozili mu, że jeżeli nie zrobi wyznania, to go zaraz 
zabiją. A on nic na to. Więc zaczęli go bić prętami po plecach, 
że aż krew ciekła i aż koszule wbili za skórę, ale on nie powiedział. 
Wtedy wyszli, ale z groźbą, że jak nie powie jutro, to go będą piekli 
żelazami. A tymczasem pochowali na cmentarzu tego woskowego 
Ferdynanda. 

N a drugi dzień poszli znowu do niego bić go prętami i tak siekli 
jak wczoraj, ale on ani rusz, nic im nie powiedział. Odchodząc 
znowu mu zagrozili, że przyjdą, odwiedzą go jutro i jeszcze mocniej 
będą siekli. 

Ale tej córce gubernatora żal się zrobiło, że ón taki był ućciwy 
dla niej i pragnęła go wyratować. Więc kupiła takie księzkie odzie
nie, huty, spodnie, surdut i kilkanaście dukatów do kieszeni upchała 
dla niego, jak wyjdzie. Ale jakże go puścić, kiedy ojciec ma klucz 
od piwnicy w kieszeni? Toteż ona sobie nad tem pomyślała i tak 
zrobiła: udała; że ją porwała mocna choroba, holenie w sobie, i za
częła się tar2ać, wić po podłodze, nareszcie porwała ojca za nogę, 
przytuliła się do niego i klucz mu z kieszeni wyjęła. Z tem poleciała 
na dwór, że jej tam lekcej się zrobi, i tym pędem chwyciła to odzie
nie, poleciała do piwnicy, otworzyła, rzuciła mu odzienie i krzyczy: 
"Wstawaj, ubieraj się i uciekaj jak najprędzej, gdzie cię oczy po
niosą, ho cię teraz zabiją, jak do ciebie przyjdą". Tak ten ubrał 
ię i wysunął, i jakby jaki księżyna zaszedł do jakiejś traktierni, 
żeby się posilił i dalej za miasto do koleji. "Proszę wsiadać" -
i pojechał. A ona znowu wróciła do pokoju, udała ból, chwyciła 
ojca i znowu mu nieznacznie wsunęła klucze do kieszeni. 

Na drugi dzień o tym czasie, co go mieli bić, wchodzą ci dwaj 
do piwnicy, a jego nie ma. Jeden na drugiego się patrzy ze złoś
ci i nie wiedzą, co robić. Jeden do drugiego: "A cożeś zrobił? Co 
się stało?" - "Ja nie wiem, co się stało" - mówi jeąen i drugi. 
Arcybiskup mówi: "Ale ty miałeś klucz, to ty wiesz, co się stało"
Teraz się połękali. I dali znać po mieście, aby łapali takiego a ta
kiego, niewiadomego. Tak w tej traktierni mówili, że był jakiś 
ksiądz. Wtedy kazali, że czy ksiądz, czy nie ksiądz, żeby łapali 
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i przyprowadzili. Ale że żaden z tych złapanych nie był F erdy
nandem, więc ich zaraz puszczali. 

Ferdynand zaś, jak zsiadł z wagonu, tak w tem mieście (gdzie 
ten król mieszkał, co to był u niego zamiast kupca na gościnie) na 
tym placu się położył i śpi. A wtem razie idzie ten chłopczyk królew
ski (co był poprzód na służbie u Ferdynanda) i widzi t ego księdza 

spiącego. Chłopczyna ciekawy przygląda mu się z bliska i poznaje 
go po sygnecie na palcu, na którego kamieniu jest wyrażone imie 
F erdynand. Chłopiec go nie budzi, tylko jak przyszedł do domu, 
opowiada to królowi i mówi, że to musi być ten sam, u ktorego 
on służył i gdzie król był na wizycie. Król posyła wózek i konie, 
aby go pomaleńku wsadzili do powozu i przywieźli. Jak przyjechali, 
złożyli go legutko na kanapie. Król go poznał i widział, że z jakie
goś strapienia, z jakiejś nędzy uciekł. I kazał temu chłopczynie 
trzymać ten kwiatek i stać tam, aby jak się przebudzi Ferdynand, 
miał to przed oczyma. A ten się przebudza, zrywa się i krzyczy: 
"Biją mnie, pieką mnie!" A chłopczyna z tym kwiatkiem: "Nie 
bój się pan nic, jesteś na bezpiecznem miejscu, uspokój się, tu są 
twoji przyjaciele". Przychodzi ten król ubrany jako kupiec, aby 
mu się przypomniał i również mu perswaduje, i uspakaja go. Naresz
cie przyszedł on do siebie. A kupiec pyta, co się takiego z nim stało. 
A ten Ferdynand mówi, jak arcybiskup z gubernatorem byli u niego 
na ·wizycie, w tem razie on się tam napił, co mu dali, i potem się 
znalazł, nie wie jak, w ich piwnicy, i tam go męczyli dwa razy, 
ho się chcieli dowiedzieć o otworze do tych jego skarbów; i byliby 
go zamęczyli, ale jego córka użaliła się i jemu dopomogła do ucieczki. 

Ten król (co to był i kupcem) pisze do owego gubernatora jako 
do swego podwładnego: "Co się dzieje z tym Ferdynandem, o którym 
długo już ja nie słyszę?" Gubernator odpisał, a arcybiskup potwier
dził, że już umarł i jest pochowany. Teraz król rozkazał; aby oba 
stawili się przed nim jak najprędzej . No i przyjechali obydwa tam 
do króla i król ubrał się jak do sądu, po królewsku, i dopiero zaczyna 
im wyjaśniać: "Ty jesteś gubernator i powiedasz, że Ferdynand 
umarł". Ten odpowiada, że naprawdę umarł i on sam podpisywał 
jego pogrzeb. Teraz do arcybiskupa: "Ty czyś prawdziwie pocho
wał Ferdynanda?" Arcyhis~up: "Ja go sam pochował". -"To jest 
prawda?"- "Prawda". Tak ten król obraca się za siebie i woła: 
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"Jegomość!" I przychodzi Ferdynand, a król każe mu się rozbierać 
do gołego, do pół pasa. I naka2'uje tym dwóm, żeby obzierali, co 
to za człowiek i kto go tak skatował. Dopiero się król pyta: "Ferdy
nand, któż cię tak bił?" A ten pokazał na nich i mówi: "Te dwa 
oprawcy mnie tak bili". Teraz pyta się krol: "A co, umarł Fer
dynand?" A ci dwaj upadli do nóg królowi, przyznali się i powie
dzieli, jakiego to, że woskowego, pochowali Ferdynanda. Ale nic 
ta pokora nie pomogła, ho oba musieli iść na śmierć. A ten Fer
dynand prosi króla za nią, żeby óna dostała za męża tego nowego 
młodego gubernatora, ho on się żenić nie może. I już on tam naj
więcej u tego króla przesiadywał, i jemu te wszystkie skarby po
darowałl. 

Farmazyn 
Uherce 

Buł to takij farmazyn w jednym sel1i, szczo sie zapysywał do 
farmazyni(w) i mał kochanku, ho mu sie żenyty ne wilno hiiło. 
I pryszła ta kochanka do neho. I wzioł, i nabrał hornec sorokiw
ci(w), i tak ji mowyt: "Czy kochasz ty mnie tak szczerym sercem, 
jak ja ciebie kocham; jeżeli kochasz, to ci te wszystkie piniądze, 
te cwancygiery, daruję". A una powidała: "Kocham". A win: 
" Podpisz mi się na to". Wzioł, pustył se karwy (krwi) z mizylnoho 
palcia z prawoji ruky i kazav ji pidpisaty sie. I una mu sie pid
pisała. I dał ji hroszi tóty wszytkie, hornec sorokiwci(w). A win 
myszlił, że jak mu sie una pidpysze, to już diabeł mu ne zrobyt 
nycz, tylko toji kochancy, że już do neji bude mał prawo, a do 
neho nycz. Ta jak win pak biiv, tak potemu zachorował. l pryszol 
do neho ksiądz, i pyta ho sie tak, toho farmazyna: "Proszę pana 
dobrodzieja, może bym pana dobrodzieja wysłuchał spowiedzi". -
,,Oj, proszę księdza przyborszcza (proboszcza), mnie już spowiedź 
niepotrzebna, ho ja już bede umirał; ale żebyś mnie nie chował 
na cmentarzu, tylko od hycnego potoku, tam w lesie". Ałe ksiądz, 
jak umar tot farmazyn, kazał jeho pochówaty na cmentari. A ta 
kochanka pak ogłupiła zaraz, ino ho pochowały. A potomu jak 
umarła, to2 i una poszła do pekła za nym. 

1 [W rkp. następuje streszczenie.) 
• [Zapis niewyraźny, może: "ta".] 
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O zbójcy w~gierskim Sandor Rozsa 
od Bukowoka 

Mała matka syna i buł za biskupa. I jeho zakleła, i sie z neho 
zrobył zbij (zbój), a nazywał sie Szanda-Róża. I nazmowlił do 
sebe dwanajcit takich chłopiw, zbójów. I de pryjszoł do gazdy, 
to wykrał, zrabówał - i na dwerech napysał, że tu buł takyj i win 
tóto zabrał, i piszoł. Tak chodył kilka lit, tak rabował. I pak już 
nychto ne mih zijmaty jeho. Aż piszło za nym. hladyty dwajcit 
muża, wojaki(v) i kapitan, i jeho najszły w korszmi samoho. I win 
se sidit za stołom, ta kawalok wid seł'a. I wyszoł kapitan do kor
szmy i sia z nym prywytał, i tak ho sie pyta, ten zbij kapitana : 
"Gdzież pan masieruje ?" A kapitan: "Takoho a takoho hladamo 
zboja, Szando-Rużu". A zbij pyta sie: "A szc:wżby z nym robyly, 
żeby jiho najszly?" - "Zaraz by my ho uwisyly, bo win bars ludej 
rabuje". A zbij: "Niej bedzie pan łaskaw, żeby sie koło mnie siad". 
Kapitan siad se koło neho. I tot zbij sidyt se za stołom, a koń jih'o 
w sinych (sieni) koło żołoba. A tyi dwajcit muża, wojakił, na dwor'i; 
mały w tyj korszmi rosztik (rast-tag) dwi hodynu. I tot zbij mowyt 
do toho kapitana: "Ja by panu kupił porcyju objadu i zapłacił". 
A kapytan: "Ja pana nie przyciągał do tego". A zbij: "A bo mi 
sie tak podoba". Kapytan: "Kiedy tak panska łaska, to ja temu 
nie bronię". I wziął zbój, i zapłacił mu obiad. I jeszcze jak kapitan 
zjił swój obiad, zbij mowyt mu tak: "Mnie jeszcze tak podoba, 
żebym zapłacił każdemu wojakowi".- "Ha, ja pana do tego nie 
przyciągam, do straty".- "Kiedy mnie sie tak podoba, ja każdemu 
zapłacę". Tak zapłacił za każdego obiad traktyernikowi. I pak 
postojały już dwi hodyny, i si dały nlky z panem kapitanem. Jak 
teraz: "Pan pojade swoją drogą, a ja swoją". Tak tot zbij wyszoł 
do sieni, a kapytan zistał za stołom i wojaki zostały za stołom. 
A zbij poszed do sieni i napysal tak na dwerich (drzwiach): "Tot 
i tot samyj szczo uhladasz, jił z tobou i pył, i dał ti ruku, i zapłatył 
każdomu wojakowy· obid; ja jeszcze maju neś (dziś) staty w Her
mansztati". A z toji korszmi do Hermasztatu buło sztyrysta myl. 
Jak si wo(w)iezoł konia wid zoloba iwowiłsina podsinia, i na neho 
sieł, a wony wyjszły za nym si dywyty, Cj daleko je. A win jak 
na konia sieł, jak sie kiń z nym wznis do hory, ino tylko zarwały, 
że wydiły, jak sie śwityły pid kouem sriliny pidkowy. 
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Okrucieństwo zbójnika 
Procisne 

O okrucieństwach zbójników różne obiegają gadki. I tak np.: 
Buł rozbyjnyk w lisi i nichto, i hromada, ny mobly ho jimaty 

i zahyty. A chłopec sie takyj najszoł, newelykyj, i powidat: "Ja 
ho sam zabju". To t rozbyjnyk sidiał w lisach, w Tatrach. Chłopec 
piszoł tam taj chodyt po lisi i zawodyt. A tot rozbyjnyk uczuł 
taj zaklykał ho k'sohi. 

Dał mu obertaty sołonynu na riżni (rożnie), a sam lih spaty. 
A toj chłopec, jak rozpik sołonynu, taj chlapnuł mu ji w hoczy, 
w twar'. Jak sie rozbyjnyk schopył, jak zaczai po huczkach bi
haty, nahywaty sohou to tu, to tu, tak chłopec wtik zaraz do do
lnu i zaklykał hromadu, żeby iszly ho jimaty. I piszly. Pryweły 
ho domił, w seł'o, toho rozhyjnyka. Win już bez oczej. Posch 'odyly 
sie lude i jiho posadyly za stil, a óny sidiat, stojat, radiat koło 
stola. Tot rozhyjnyk powidat: "A podajte mi toho chłopcia na stil, 
niaj ja poobzeraju ho (rukou pomacaju) wsiahdy, w płeczoch, 

w hrudioch, w nohach, jakyj win wyroste czoło·wik . Tak óny mu 
podały toho chłopcia . A win jak schopył ho za h'ołowu, tak i roz
dusył jeho: "Koły win mene spas z świta, to i ja jeho spasu". 

O zbóju Kostee1 

Proc i me 

Buł to jiden chłopak zuchny i piszoł do wojska. Nazywał sie 
Kostek. I mał pry wojśku kochanku. Najoł tej kochancy stancyn 
w mieście i zgodził się trzy miesiące za tę stancyę zapłacić komorne. 
Ale nie miał pieniędzy zapłacić i ·wyprosił się jeszcze u gospodarza 
na drugie trzy miesiące. Ałe kończą się już te drugie trzy miesiące 
i piniędzy nie ma. Co tu robić? Zmawia się on ze swoją kochanką, 
że to ón jako wykręci się. I posłyszał, że tam są w jednym sklepie 
pieniądze; i poszedł, i ukradł te pieniądze. A że mu się sztuka udała, 
więc poszed i zaraz go podarzowi Zydowi zapłacił za te 6 miesięcy. 
A nikt się nie dowiedział, skąd on wziął te pieniądze, tylko kochanka. 
Ukrad raz - przepadło; ukrad drugi raz- także przepadło. Nareszcie 

1 Kucharz. [Zob. przypis l na s. 300.] 
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powiada do tej swojej kochanki, że już nie będzie służył przy wojsku, 
ho mu się szczęści w złodziejstwie i szczęście samo idzie. 

Zabrał się w nocy ze swoją kochanką i ucieka het z miasta, i na· 
potyka chłopów sześciu. I pytają się oni go: "Co ty za jeden?" 
A on odpowiada: "Cóż hym hył? To co i wy". A óni mówią: "My 
jesteśmy złodziejowie". - "To i ja złodziej". - "To przystań do nas; 
jak będziesz dobrze nas wodził, to będziesz starszym". A ón po· 
wiada: "Ja będę dobrze wodził (hudu dobre powodyty), ho już 
mam taką naturę, ale wy mnie musicie przysiąc tak jak żołnjerzowi; 
do czego ja każę, czy do ognia, czy do bitwy, to musicie się przyjąć 
do tego". A óni: "Przyjmiemy, i to dobrym sercem, ale tylko żebyśmy 
nie mieli chyby od ciebie". Dopiero zabierają się wszyscy wraz: 
"No, chodźmo wszyscy, gdzie co nadybiemo". Ale nie nadybali nic. 
Przyszli do tego swego położenia, gdzie mieszkali. Przenocowali. 
Na drugi dzień ten Kostek mowyt: "Bud'te w doma, a japidu da 
gde, da szczo sie dowidaty". Tak dopiero dowiedział się o jednym 
panie; ten hył bezdzietny, ale miał dużo piniędzy. 

Tak ten Kostek wraca się do domu (do tego położenia, gdzie 
złodzieje byli) i zabiera ich, i idzie przed wieczorem do tego pana. 
Przychodzi i obrał się jako za gościa, i rozpowiada, że ón jakby 
to sąsiad był, i zawołał na lokaja, żeby go puścił do pokoju do pana. 
Ale lokaj odpowiada mu: "Ale panie, już mój pan w łóżku, już 
dziś nie można". Ale Kostek na to: "Ja muszę, ho mi koniecznie 
potrzebno; jak ja panu rozpowiem, to się za to pan gniewać nie 
będzie, a ty mnie puść". Jak już ten go puścił do pokoju do pana, 
tak ten się świadczy, że mu pilno potrzeba miejsca i że będzie u niego 
albo za ekonoma, albo za leśniczego. Pan go się pyta: "Masz ty 
zaświadczenie?" On odpowiada: "Nie, ni mam, ale ja sam zaświad· 
czam za siebie". A pan: "Ja nie mogę tak cię przyjąć bez świadectwa, 
może ty złodziej". A ón na to: "Ja nie złodziej, ale jakem tu szedł, 
słyszałem, że coś pukało do drzwi, może to złodzieje". Ale pan na 
to się rozgniewał i m6wi mu: "Idź za drzwi". A on powiada: "Oh, 
jakiś pan prędki". Dopiero zapukał do drzwi, a tych sześciu już 
na pogotowiu w sieniach czekało. I jeszcze pan do niego mówi: 
"Ja ci kazał, ażebyś się wyniós, a ty jeszcze czekasz". A ón na to: 
"Oh, panie, nie tak prędko mnie wygnać". Ale ten pan wstaje z łóżka, 
bierze go za ramiona i wypycha. Wypchał go do sieni, w sieni go 
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łap - tego pana ci sześciu - i związali, i gębę zakręcili, żeby nie 
krzyczał, i zostawili pod progiem. A pani natenczas odjechała 
do ąsiadki. I wpadli do pokoju, i raz-dwa, gdzie co było, pieniądze 
i uJmie zabrali i hajdla w drogę. I odeszli kawałek. Nadjechała 
pani, Pani szuka pana- ni ma. Ale idzie bez sypialny po~ój
pana ni ma. Idzie na przedsienie i wpadła na pana pod progiem 
ZWiązanego, i krzyknęła: "Joj, Jezus Marya, co się stało". I roz
wiązuje; ale jeszcze pan żywy. I dowiaduje się, że go napadli rozhój
niki i okradli. 

Jak już po kradzieży przybyli do swojej chałupy te rozhójniki 
i ten Kostek już tak się wsławił, że zostawił ich w domu, ho sam 
lepiej umie, i idzie z lasa drogą, i spotyka babę. I pyta się: "Babo, 
z idky-s ?"l A baba: "Ot, ja z toho seła". - "A szczo tam czuty 
'W tym. sele ?" - "Nycz ne czuty; ałe stała sie nam nowyna; pryj· 
szoł' jiden do dwora i wział i zwiazał pana, i zabrał hroszi i odinia, 
a szcze do toho powił tot złodziej, że win sie nazywa Kostek, sławnyj 
złodiej". I zaczcła wygadywać na złodzieja: "Zehy jeho Hospod' 
skarał, nasz pan takyj dohryj, a jakas bida pryszła i jiho ohykrała". 
A ten złodziej ·jej mówi: "Ja tomu nycz ne wynen". Ale wyjmuje 
pulares i daje babie dwie szóstki: "Kupysz myni tam cwiaczky 
(gwoździe) takyi seredni, ne wielgi, ne mały, i jak hudesz ity nazad, 
to j·a budu żdaty, to my widdasz". Baba poszła, a ón czeka na babę. 
I kupiła C"lviaczków za 20 centów. I przywołał do siebie dwech 
złodziejów, i czekają we trzech na tę babę. Baba idzie i niesie 
c"lviaczki. A ón Kostek wstaje z trawy i pyta się: "Nu, babo, nesesz 
cwiaczky?"- "Nesu".- "Nu, dawaj, dawaj; a syłaż tych c"lviacz
kiw je?" - "Oj, try kopy". - "Oj, poczkajże, nehoho, to wszytki 
twoji; żehys znała, jak zakazówaty o Kostyku". Dopiero on krzyk
nął na tych dwóch: "Fediu i Mytry, perewern1y habu na zemly". 
Dopiero wziął te cwi 1aczki i babie wszystkie w podeszwy powbijał, 
i mó"lvi do niej: "Wstańże teper i idy do swoho, ho juże~ pidkuta; 
a jak ty sie pan hude zwidówaty, chto te nabył, to powiż, że 
Kostek". 

Przychodzi ta baba do pana, ho musiała, a pan jej się pyta: 
"Chtoż ty nabył?"- "Ja ne znaju, ale win sam mowył, że Kostek 

1 [Zapis poprawiony z pierwotnego "z widky-s".] 
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jakyjś". A pan: "Oh, to pewno tot, szczo mene ohekral; a d 1e win 
biił ?" - "Oj, w tym lesie panskim". A pan nic nie uważał, tylko 
krzyknął na furmana: "Zaprzęgaj żywo, ho ja pojadę do urzędu, 
żeby mi przysłali wojska, ażeby my strzęśli las, czejhy my go zna
leźli". Sprowadzili wojska, obsadzili wszędy: po bokach, po górze, 
po dole, szukają cały dzień, nić ma nic. 

Nie słychać go było długo; ale ·wydarzył się jarmark w mieście 
i prowadzi baba krowę na jarmark koło tego samego lasu; a on n a
dybał te babę i z nią się wita: "De ty honysz totu kor 'owu ?" 
"Oj, prodaty". - "Na szczoż ?" - "Oj, wynnam n 1aszomu panu 
w seli". - "A cy majesz hilsze korou ?" - "Oj, ne ma, ino totu 
jidnu". - "A to takyj wasz pan dobry, że nć może piżdaty trochy, 
cy nc maje hroszy?" - "Ta ne maje t eperke, ho nadwynoł sic 
jakyjs d obryj czołowik taj zabrał". - "A cy narikat harz pan, 
że mu chto zabrał hroszy?" - "Oj, narikat, ałe żeby mu Rospod 
dał zdorow:ie, ho to już ne buło rady". - "No, chody, jatobi zapła
czu totu korowu, koły ty choczesz prodat 1y, prowadź za mnou". 
Tak ona prowadzi tę krowę za nim do lasu; idą i idą, ale powiada 
ona: "Oj, proszu pana, to wasz dim barz daleko". A ón: "Ni, neba1·z 
daleko, tilko kusok jeszcze". Nareszcie przychodzą pod wielką 
skałę, a ón powiada: "Pożdaj tu troche, japidu po hroszy, to tobi 
zapłaczu". Ale ona się już obawia i mówi: "Oj, proszu pana, chto 
je znaj e, toty hrosze, de wony sut ?" A ón: "N e bij sic, ja ty zaraz 
prynesu". I bierze on, podejmuje płytę kamienną jak drzwi i tam 
lizie do t ej jamy. Wkrótce też z tej jamy wyłazi i daje babie pienią
dze: "Na, majesz, żcbys widdała panu i żebys sobi kupyła jiszcze 
dwi korowy, i zebys powiła panu, jak sic tebe bude zwidówaty, 
żeś prodała kol'Owu Kostkowy". 

N a dmgi dzień idzie ona raniutko do pana i oddaje mu pienię
dze. A on sic pyta: "Dcś ty wzieła hroszy, wczoraj nc buło nydż, 
a neśky już sut". - "Ba, proszu pana, tom musiła korowu pro
daty".- "Komu żes ' prodała ?"-"Ta, jakyjs pan kupył".- "Ale 
zwidowalas se z widko ?" - "Oj, n e zwidowałam sic, ałe win sam 
powidał, że win K 1ostek jakyjs".- "A deż win knpył totu korowu, 
u tcbe cy u misti?" - "Oj, ni".- "A deż?"- "A tu, tak oj na 
dorozi pid lisom". - "I ne powidał tohi hilsze nycz?" - "Ni".
"A cy został tak oj ·w lisi?" - "Oj, tak oj w lisi". Pan dopiero 
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znowu prędziutko do miasta posyła po wojsko, wojsko przyszło 
i obstąpili znowu cały las, zrobili obławę i nie mogli go złapać. 

A drugi pan - zdarzyło się - przychodzi u siebie do kuchni 
i zapowiada karbownikowi robotę w polu i w lesie i mówi mu: "Ah, 
tamten pan nie może sobie już rady dać, sprowadza wojsko ~ oh-
tępują las i nie może tego Kostka złapać". A na to odzywają się 

dwa parobki: "Eh, prosze pana, tak ne hladajut; a nu, żeby my 
pijszly, cymy by nć najszly?" A pan: "Ja ty ue boroniu, idy, hla
daj, prynesy my z neho hołoii (głowę), a ja tohi z swoho gruntu 
wyryzuju tohi grunt i stawiu ty chałupu, i woły tohi dam". -"Oj, 
pl'osze pana, wy ho ne dały". - "Ale ja ty powidaju, a toj karhow
nyk tu czuje, a moje słowo starsze jak ciłyj majetok". 

Tak zbierają się ci dwaj parobcy i idą nihy do miasta. I idą sobie 
drogą koło lasu, nie spotkali nikogo. Przychodzą do miasta, wypili 
sobie wódki, wzieli chleba ta i v .. -racają się do domu. Gdy nadeszli 
pod ten las, posiadali sobie. Siedzą i leżą, a tu nie ma nikogo. Ale 
tak na wieczór rychtują się : "Pidemo het domiv". Jeden do dru
giego: "Chody, wstawaj!" Drugi: "Eh, poczkaj jeszcze, może chto 
pryjde albo szczo". W tej chwili przychodzi ten Kostek z lasu 
(a óni nie wiedzieli, że to on sam) i powiada do nich: "Dobryj we
czór!" A oni: "Dobryj weczór".- "z widkOśte paróhke?" - "My 
z toho i toho seła". - "Deste wy chodyły?"- "Ot, my chodyly 
do mista, myszłelysmo, że ta szczo zar\ohymo w misti, ałe ne mohly 
my nydż zarlohyty i ny majem' any służby, any nyczoh' ". - "A de
żeste buły do toho czasu?" - "Ot, służyłysmo u toho pana tak 
za darmo". -"Ale przecież wam szczos płatył?" - "Ot, szczoż 

by nam dał, chodaky taj soroczku, sirak, kachtan (kaftan), tilko 
wsio". - "Może wy by sie najćły u mene ?" - "Ta czomu n e, 
ta my toho hlademo".- "U mene by wam dobre buło, tiażko 
byste ne rohyły, ot, szczohym wam powelił (pokazał)". - "Ta 
dobre, dobre". - "Ale musyte se zo mnou prohówaty, cy wy mieni, 
cy wy słabi, ho ja potrehuju mocnych". A oni: "Ny-smo słabi, 

ny-smo mocni, seredni". -"No, kotryj hude sie hraty zo mnou ?" 
A jeden do drugiego: "A cy ja znaju, idy ty, Wasylu". A Wasyl 
ziął się z Kostkiero za barki; Kostek próbuje,. próbuje, ale rzucił 

Wasyla o ziemię i mówi: "No, dosyc je(st) ty m~cnyj; chody szcze 
i ty druhyj". Tak poszed z nim dmgi za barki, Hryć. Jak poszedł 
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Hryć, tak Kostkiero trzy razy rzucił o ziemię, bo był mocniejszy. 
A Kostek mówi: "Ty mocnijszy, ałe ty ne możesz u mene służyty, 
chyba jakby ty prysiah myni, szczoby ty sic do mene nie b:rał, 

ne czepił". Hryć: "Ta czomu ni, ja prysiahnu, ja sie do was braty 
ne budu". Przysiągł ten Hryć, a Kostek prowadzi ich obud·wu do 
tej swojej pieczary. Podejmuje Kostek płytę wielką i powłazili 

tam. Tu lampa sie świeci i wybudowany jakby dom, jest piec i. stoły; 
Kostek ich częstuje wódką. Przebyli tak do dwunastej w nocy, 
są syci, pijani, już mają dość. Przychodzi ich zbójów siedmióch, 
a ci dwaj parobcy świzi pytają sie ich, skąd óni przychodzą. A Kostek 
odpowiada: "Chodyły na robotu". A oni zapytują: "Do jakoji 
roboty?" Kostek mówi: "Oh, songy byty (sągi rąbać)". Parobcy 
przespali do rana. Na drugi dzień wstają, tych zbójów nie ma, 
tylko sam Kostek. Pytają się: "A deż tamty sut ?" Kostek na to: 
"Poszły do roboty". - "To może i my pidemo do roboty?" A Kos
tek: "Oh n 1i, wy se jeszcze widpoczeńte". Daje im jeść i pić dobrze. 
Tak przebyli razem z Kostkiero cały tydzień. N a drugi tydzień 
już wysyła ich Kostek z tymi siedmioma razem na zbój. Oni poszli, 
dowiedzieli się, co za robota, i razem z tamtymi rozbijali. 

Ale zdarzyło się raz, że owi siedmiu poszli z domu, a ci dwaj 
pozostali w domu z Kostkiem. Kostek nie spał jednej nocy i trak
tuje nazajutrz tych parobków wódką i winem, aż się popili. Ale 
i Kostek napił się i podparłszy się na ręku, zdrzymnął się przy 
stole. A Wasyl powiada do Hrycia: "Hryciu, woź (weź) za szyju 
toho Kostky i zaduś". A Hryć na to po cichu: "Jakże ja maju ho 
zadusyty, koby win sic porwał i mene skaliczył, ho win mocnijszy, 
że starszyj''. A Wasyl bierze nóż leżący na stole, co nim chleb krajali, 
i stuka po stole. Ale Kostek śpi twardo i nie słyszy tego. A W asy l 
umia:ł strzelać, a Hryć nie; i powiada cicho do Hrycia: "Chodim 
wid stola po małejku, a ja ho zastrilu". Odeszli od stołu pomaleńku 
i Wasyl bierze ze ściany sztuc taki (sztuciec), i odeszedł se na trzy 
kroki od niego, i zmierzył mu w sam łeb. Gdy wystrzelił i trafił go, 
Kostek miał jeszcze siłę, że porwał się z ławki, chwycił ze ściany 
rewolwer i wystrzelił tak celnie do W asy la, że mu zgruchotał ramie, 
a ten wykrzyknął: "A toś mnie rozbójniku zgładził, zbawił życia". 

Dopiero Hryć bierze szmaty i owija Wasylowi ramiona, by mu 
krew nie ściekła, i ratuje gó. Poczem chwyta za szablę i ucina Kost-
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kowi głowę. Tułów zabitego rzuca do piwnicy, a z głową ucieka 
do pana wraz z ranionym W asylem. Pan ich się pyta: "A szczoż 
tam?" - "A nydż, prosze pana". - "A je Kostek?" - "A je; 
Wasyl ho zastrilył, a ja widcioł hołou".- "A deż win buł?"
"W lisi". -"A cy daleko?"- "Oj ni, tak oj tu w naszym".
,,A szczoż win tam rohył ?" - "A tam chałupa starsza jak tu pań
skie pokoje; tam rozmaitych riczy tilko je, że strach". Pan krzyknął 
na gromadę, żeby się co żywo zebrała do lasa. A Hryć mówi: "Po
mału, pomału, ne bardzo sie tam spiszyt, ho tam je jeszcze semoch, 
to jak pidemo piźnisze, to my ich zjimamo". 

Tak ci siedmiu przychodzą w nocy do swej chałupy, a tu Kostka 
nie ma. A starszy: "Deż nasz gazda? Piszoł pewne szczos hladaty 
dla nas na zautra; ale idy po horiłku, ta hudemo pyły". Pozasia
dali1 naokoło stołu, jedzą i piją; słuchają, a tu ktoś otwiera ka
mienną płytę. "Oh, już nasz gazda idle". Patrzą się, a tu idzie 
IIryć i szandary. Te wszystkie (ci wszyscy) stają słupem i nie wiedzą, 
co robić, czy się brać do bitki, czy stać spokojnie. Ale szaudary 
mają gwery naładowane ze spisą (bagnetem) i grożą, że któren 
hy się poważył.ruszyć na nich, to go zaraz na bagnet wezmą. Zabrali 
ich, powiązali, pokuli i dopiero pytają, co gdzie jest. Jest piwnica 
z winem i wódką, druga jest piwnica z odzieniem i rozmaitą bronią, 
a trzecia jest z samemi trupami ludzi, których zbóje pozabijali. 
Szaudary i gromady wszystko pozabierali, chałupę rozburzyli i tam 
ciało tego Kostka znaleźli, a zbójów zabrali do sądu. A pan tym 
dwom parobkom powyrzynał ze swego pola grunta, postawił im 
chałupy i ich pożenił, i powiada im: "Wiwat, chłopcy! Żehyste 
buły wse zuchny i dla mnie szczery". 

Palec z pierścieniem 2 

Solina 

Krol chtił swoju diwku (córkę) żenyty. A una powidat: "Jasie ne 
hudu żenyty, poku ne hudu mała panyczla z dzełenema wlusamy". 
Diznało sie 20 zhóji, że óna chocze takoho panycza z dzełenema 
w 1usamy. Najstarszyj zbij diznał sie, pak powidat: "Ja se kupiu 

1 [Poprawione z "pozasidały".J 
2 [Na marginesie notka Kolberga: "Zb6je".] 
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farby i se ufarbuju wusa na dzełeno". I zapriah koni, i pryjichał 
do toji panny, do toji króliwny w nedilu. Kroi sie pyta d' neji: "Cy 
choczesz takoho panycza ?" A una powidat: "Choczu". Prywytaly 
sie z nym, pohostyly ho, król sie pyta d' neji: "Cy budesz sie z nym 
żenyty?" A una: "Budu". Pak sie jeho, toho złodija pytała kroliwna, 
a myszlała, że to panycz, cy sie bude z niu żenyty. A win powidat, 
że bude. Już sie jidno z druhem bude żenyło. Win mowyt: "Moja 
panno złoto, jid' zo mnou, budesz wodiła moji pałace". Una po
widat: "Ja ne pojidu, aż w czetwer". Pryszła slereda: "Furmani! 
Zaprihaj koni, kótry najlipszy, i bryczku, kótra najlipsza". Una 
powidat, a hi.iła mudra: "Ja ne znaju, kady do tebe dloroha". 
A win powidat: "Daj my fasku hlorochu, ja budu wtiaż tot horoch 
sypał dorohou, a ty budesz za mnou jichała; de budesz horoch 
wodiła, kady sie bud e horoch sypał, żebys tam jichała". Pak siła 
una w bryczku i furman sił; furman powidat: "Ja ne znaju, kada 
jlichaty". A una: "De budesz horoch wydił, tam kińmy ukruczy''. 
Zajichaly w welyki lisy i kriekly; tak jidut wtiaż dorohou, kady 
horoch sie sypał, aż pryjichaly do tych pałacy, de dwajcit zbojiw 
sediło. 

Tak una, jak zlizła z hreczky, puka do dwery i klycze: "Puść!" 
A ne buło nykoho, ho te zhóji poszły krasty. A taka ta panna, ta 
króliwna, hula lehk'a, że wolizła hore murom do jidnych dwery 
i mała klucz zo sohou swij, a do tych dwery klucz pchnuła, zaraz 
ji sie dwery roztworyły i mowyt sama do sehe: "Tu mni sie tot 
pokij ne podobat, ho to złodijśkyj pókij". Odmoka druhyj, znou 
ji sie ne podohat. Rozmyka tretyj, powidat: "Tot mni sie już po
dohat". A pak una dewictnajcit pokoji(w) rozemknuła wszystky, 
a ódmykat dwajcityj pokij, dywyt sie na klobyciu (kobylica, na 
której się d:rwa rąhie1), a kohycia pokarwawena, szczo zbóje ludej 
ryzali i metaly do jamy; tam biił na kob)ci pałasz i topir, szo zło
dieje rizaly ludej. I _ strach ji zihrał, i chtiła wtikaty ta panna. N e 
mała hde wtikaty, ho czuła, że zbóje idut, ta skoczyła meży te 
trupy, szczo tam leżały w jami, i tam sie sk'owała (schowała). 

A zhóji wedut pannu, taku druhu jak una sama, znou króliwnu. 
A win zbój dniliu sohi taku pannu zweł, i znou w s 1eredu, a tota 

1 [W rkp.: "rąbia".] 
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panna• se śpi wała, buła hłupa, i zaraz z nema iszła. A tamta mud.ra 
tychojko leżała meży trupamy, a ne mohła d 1ychaty zo strachu. 
A tota hłupa panna śpiwała, a jiden zbij powidat: "Ne śpiwaj". 
A una na to: "Jak to, mni ne wilno śpiwaty?" A pak druhyj zbij 
powidat: .,A ne wilno, ni". A tretyj powidat: "Jak hudesz z p.amy 
spała, to hudesz śpiwała". Una na to: "Ja by z wamy ne hriszyła". 
A uny: "Jak ne hudesz znamy spała, to my ty ruky pow'ytynamy". 
Ne chtiła. Ta i pryweły ji do k'ohyci; położyły ji ruku na kohyciu 
i wzieły topora se, i zahyly ji, i wytialy jej ruku ze złotym perscje
niom. I tota ruka skoczyła meży trupy do toji panny perszej, mud.rej. 
A tota panna powoly tu se ruku wzieła i położyła do k'oszyczka, 
zczo z sohou mała. A ten starszy zbij, szczo tu ruku wtiał, mowyt 

do druhoho: "Idy po tamtu ruku do trupili, szo sk'oczyła". A win 
powidat: "Ja ne pidu, zautry sie n 1ajde". 

Toty zhoji polihały spaty, wszytki dwajcit. Powidat najstar
szyj do dr 'uhoho: "Szo my hudemo z tamtou pannou rohyty, szo 
pryjlide" - ho uny myszlały, że una ne pryjichała jiszcze. A druhyj 
powidat: "Szo,_ jak ne hude z namy spała, to ji politynamy ruky 
i nohy, i h lołou i werżemy do jamy meży trupy". A una panna 
już meży tnlpamy sydiła i wszetko słuchała, szo uny hesidówały. 
Jak lihały spaty i chliha hochenki(w) nakłały dla sehe, a pustyly 
try psy z lanca na dwir. Pak uny zaspały, toty zhoji, tak ona po
woly-ky wolizła z pid tych trupili i wzieła sohi toty kluczy od po
kojiw, szo ten zhoj najstarszy mał wszytki dwajcit pid h'ołowou. 
I toty kluczy dzienkly (zadźwięczały). Zbój jiden do druhoho po
widat: "Wstawaj, bracie!, ho chtoś tu je, chtos kluczmy dzien
knuł". A tot starszyj: "Eh, spyj, tu ne ma nlykoho". A tota panna 
stała na hrih druhoho zhoja, a win klycze: "Wstawaj, chtoś tu je". 
A tretyj zbij: "Ny ma n'ykoho, spyj!" Pak jidnomu stała znou 
na cziłku (na głowie, na włosach), a win klycze: "Wstaj, chtoś tu 
je". A inczyj mowyt: "Spyj, tu ny ma n'ykoho". Tak una pereszła 
hiz wszytkich zhóji(w), hiz wszytkich dwajcit. Taj se wzieła do 
toho kloszyczka sztyry chlihy i pryjszła do jidnych dwery, i jak 
kluczem pchneła, zaraz ji sie roztworyły, tak że wszytki dwery 
poroztwieriała i porozmykała; de kluczem pchneła, zaraz ji sie 

1 [W rkp.: ,.bratsie", ale l prawdopodobnie skreślone.] 
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roztworyły. Tak pryjszła do jidnoj bramy, s:1o ne mohła roztworyty, 
szo ji 20 zhóji(w) roztworiało, a ne mohly roztworyty. A una :za· 
pchała try palcy meży te dwery u bramy i zaczeła sie tou dirkou 
pchaty, aż ji kiścia (kości) treszczaly, a psy do neji wszytki ·try 
harczaly: har har har! Una im werbla, tym psam, jiden chlih, pak 
werhła druhyj chlih, jak zjily tot, pak werhła tretyj chlih ; jak 
wyszła na dorohu, klycze: "Furmanie, ujiżdżaj wydtam do me· 
ne!" Furman wyjichał do neji, una siła na hreczku, werhła czet
wertyj chlih psam i powidat: "Furmane, jid' kińmy tak żywo, 
chothy zaraz pozdychały, ho tu dneś nasza smert hude". Jak psy 
zjily czetwerty chlih, jak zaczeły za niu łetity, jak zaczeły hre· 
chaty, tak sie zbójówe pozbudżały i za niu łetiły razom ze psamy, 
chtily totu pannu dohonyty. A uny ne znały, że to ta persza kró
liwna, uny myszłaly, że to jaka insza. I totu pannu ne dohonyły, 
wtikła. Powertaly sie domił, i ze psamy. 

A tota panna pryjichała domił do witcia, do króla, na rynok. 
I jak stał furman z kińmy na rynku, zaraz konie potrisły, pozdy~ 
chały. A wuna do neho: "Furmane, ne powidż, że konie potrisły, 
ho i tak król ne hude toho znał". Ta i furman wział konie, pozatie
hał w hereh (na brzeg), ta i pometał. A ta panna piszła se do pokoju 

o 
i se łehła w łiżko. I pytat sie ji króliwna maty: "Cy ne chora?'' 
(Óna ne znała any król, że tota diwka jizdyła). A tota panna po"ri.., 
dat: "Chora, mamuniu". l • 

Ta żdaje win czetwerha, ny maje princezny, i tak żde do 'ne
dili. Tak pryjiżdżat do neji w nedilu tot kawaler z dzelenema w 1u
samy nazad i mowyt: "Czom' ty, moja panna, ne pryjichała do 
mene w czetwer, jakem ty kazał?" (A winne znał, że una tam hii
ła). Tak una powidat: "Jakże ja mała tam jichat, koły ja chora 
hiiła". A win: "To szkoda, a szo sie takoho stało?" A un.a mowyt1 : 

"Ja była chora". 

1 [W rkp. są dwie wersje zakończenia. Pierwszą Kolberg skreślił, a na odwrocie 
karty zapisał drugą. Pierwsza wersja brzmiała następująco:] ,,A ty myslesz, że j~ 
tam n e biiła ?" A win siewstraszył zaraz. A una: "Ja tam biiła, wydiłam, żeste j'idni 
panni ruku wtiely; i meżyj trupami sediłam, i czułam, szoste na mene besid~~ 
wały, żeste chtily mene zarizat, jak ne budu z wamy spała". I pokazuje mu tot~ 
ruku toji panny ze złotym pierścieniem. A tot zbój, jak wydił totu ruku, wtikał. 
A wojaky zastały :~~.a neho, jiho ne pustyly. I toho zbója zabyly. Sił król ze swoju 
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Tak óna zaraz pry tym ohidi (tam był obid) rozkazała jedny 
kompanii granatyrom, szo majut rohyty. I uważały, jak óna powi: 
"To m 1asz!"- żeby zaraz skoczyły i ruhały tych zhójiw. A jeji 
Ot 1ec i maty ohid rychtujut i pozasiadały wszytki do stołu. I po
widaje mu una: "Mij kochany, żeby ty znał, jakem chora była 
i myni sie snyło, mni sie prywydyło, że ja tam była wtedy; riibym 
tam pryszła, tam welyka brama buła; dywiu sie, tam śliczny pałace, 
alem ne mała kady perejty, ho wsiade buło obmurowane; tak my 
sie snyło, żem ja chodyła na około, aż w jidnym miści było troszke 
muru wydarto i tamtudy-m sie wsunuła; prychodżu do jidnoho 
pokoju, tam ślicznie; prychodżu do druhoho, tam także tak; dosić 
ich było, cztyr-dwajcit tych pokojiw; w każdym było łyżko i nad 
łiżkiem pałasz wysyt; prychodżu do dwajcitoho p 1erszoho, tam 
kuchnia; prychodżu do dwajcitoho druhoho, tam jest soloma na 
zemli, szo tam chtos spiat". A tot zbij sie ohzywaje: "A to 
u nas toho ny m 1a". A una: "Prychodżu do dwajcitoho tretoho 
pokoju, a tam jest stil welykyj (szo jiły) i kresła naokoło stola; 
prychodżu ja do dwajcitoho pietoho pokoju, a tam je kłec (kloc), 
a na kiecy topir; dywlu sie, a tam w dwajcit szestym pokoju 
sut jakiś trupy; i wział mne strach". A tot zbij: "U nas toho 
ny m'a". A una: "A mene tam strach wchopył, żem ne znała, 

hde sie dity, hde wtikaty; chotiłam nazad wertaty na pokoji, 
ale już ne było skoro, ho czuty było, że już nedałeko jakijs ludy, 
zhóji, idut; ja wtikła meży te trupy; a tu prychodiat jakyś niby 
panowe, niby zbóje, a ja już taku [!] tam sedżu; prowadiat sohi 
prynceznu jidnu, i óna sohi śpiwała, a uny ne dały ji spiwaty, 
tylko żeby z nemi spała; ne chtiła spaty, tak uny ji ruku kazały 
wytiaty, a ruka skoczyła aż do mene, ho ja tam sydiła, a ja tu 
ruku z perstiniom wchopyła i schowała do koszyka, a jak my ne 
wirysz, to mlasz!" 

hóliwnu na hreczku i tam pojichał z wojakamy do tych zhoji(w)- reszta. I ka
zał król wojakom, żeby toty dwery het porozbywaly, połamały. I tych wszetkich 
zhóji pojimaly, i pobyły. Wybraly jamu i toty trupy pochowaly tam, de biily, 
de trupy, de sediła tota jeho diwka, pryncezna. I wzioł se król dwi breczky 
hroszy wid tych zbóji, i wojaky se pobraly broszy siła, ino chtily. I nakłaly, 

rozpalyly oheń, i spalyly toty wszytki domy; toto wszetko zhoriło, ino popił 

rozhornuly. 
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Jak óna to wypmviła i ruku pokazała, tak toty granatyry zaraz 
skoczyły ze wsich storon i ohstupyly tych zhojiw, i wszytkich za
kołoły hahnetamy na smert. Tych zhójiw pochowały, potym tam 
pojichały, hde óny meszkały, i tam wszytko popałyły, a hroszi 
sohi pobrały i toty psy1

• 

Zbóje 
Solina 

Pryjszly dwa zhóji do gazdy swataty diwku jeh 1o. A wuni si po
uherali tak jak pany, a gazdane znał, szczo to za jidn1i. Gazda mo
wyt: "Ko jij sie trafyły taki swatacz1y, tak piekne pouherani, 
tra ji widdat1y". Tóty zhoje pytajut sie, cy hnet' wesila hude. 
A gazda: "Ne hude, aż za try nedili". A zbóje: "Ni, my zrohymo 
za tyżden wesila; ho u nas maty słahta, ny ma komu rohyty w chyży". 
A gazda: "Jak zrohyte samy, swojim kosztem, to zrohit wesila, ho 
ja hroszi ny maju". A uni: "No, to my prywlezemy hroszi, chliba, 
wsio, szczo treha ". 

Pryjechały w nedilu dwi fury zhoji(w) i w nedilu zaraz wesila 
zaczynały. Buło wesila try dny. Kupyły tóty ehóji dwa złote per
stenie i tot gazda mołodyj dał swoji żinci, i jak już wyswatały, 
tak pojichały z niu tam do swojich, do lisa. Tam wełykyj, okrut
nyj lis; pryjichaly, ne buło ino jidno chyszcze (chatka) w tym lisi. 
Pozłazyly z fur, tam banda taka hrała, i tam poschodyły sia 
do toho chyszczatia zhijnyki. A tam jidn'a maty stojit na łancu 
(łańcuchu), a druha pid perenu (pierzyną). A tótu mołodu wzieły 
tam do komory z tou jij gazdou. Tymczaeom hulajut tóty zhoje 
i powidajut: "Des tu czuty prisnu duszu; ko una tu je, dajte ji 
tu hulaty z namy". I wyweły ji z komory. Posadyły sia za stił, 
a toji mołodyji kazały, szczohy una im podawała jisty i pyty, żeby 
im usłuhowała. 

Taj uny tam mały- kuchar ku, szczo h otowała im ohid, i uny ji da
wały jisty orichy wołośki, nycz innoho. I jak zbóje piszły do gazdy 
swataty diwku (a dwa ino zbóji(w) zistało w domu), to ta kucharka 

1 [Tu w rkp. następuje streszczenie, w szczegółach niedokładne. Pisze w nim 
np. Kolberg, że królewna "siedząc w jamie u zb6j6w, schwyciła ... palec z pier
ścieniem". Może to streszczenie trzeciej wersji?] 
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zo zhójinou materou zistały w domu; a ty zbóje im kazały staraty 
sie, żeby ohid im waryły, jak óny z wesila pryjidut, żeby ohid hiił 
hotowy. Tota maty stara powidat do toji kucharky: "Palte, kucharko, 
w pecu, treha sie staraty dla wesilnych na oh'id, treha im specz1y 
ze dwi husy". Tak ty dwa zhóji zrohyly wizok (wóz), sami p,iszly 
do lisa, i kazała stara maty kucharei do wózka siedaty, i powidat ji: 
"Siad' se ino na wizok, ja te hudu wozyty". A stara maty chtiła ji 
w pec zawesty, żeby sie spekła dla zbójów na p 1eczeń, jak pryjlidut. 
A una tak powiła, ta diwka-kucharka: "Siad' se ty, maty, ja tebe 
hudu wozyła". I ta maty sieJa na wizok, i zawezła ji kucharka do 
peca, i spekła sie stara na peczeniu. Jak sie spekła, tak kucharka 
wzieła, h'ołowu ji witcieła i położyła pid perenu, że niby maty spyt. 
Te zhoje pryj'ichaly, posidały za stil i ty kucharei kazały ity na 
iiodu (po wodę) do studni, w lis pił myli (pół mili). Tak una wzieła 
konoiiciii (dwie konewki) i piszła na iiodu w lis do studni. I łyszyła 
tam konoiici koło studni i swoju chustoczku na znak, że nosyła. 
A sama utikła w lis; ji dohanialy, a una wlizła na jałyciu (jodłę). 
I wyjszły dwa zbóje, i do neji strilały, ale że ji ne mohły di · taty. 
Pryszły domił, kazały se daty jisty. Taj toho mołodoho żen'a piszła 
hladaty peczeniu w pecu. A tot gazda powidat do swoji żony: "Klycz, 
żeno, niej matier' daje jisty". A una, ta żena, powidat: "Ni, ne 
treha klykaty, maty spyt". A gazda: "Ej, nakryj tam, żeno, h 1 ołou 

materi chustkou, bo ji muchy kusajut". A żena wzieła i nakryła 
ji chustkou, i dała ohid i tótu peczeniu z materi (ho una ne znała), 
a zbóje moszlely, że to kucharka p 1eczena, i zjiły. Tota żena wydiła, 
że sut pry tyj peczeni palcinantkach i na nohach, i ne chtiła jisty, 
ho to ta sut lude inakszy (jakis lutryjany), a una buła z tutejszych 
kraji (z Galicyi). A potomu im dała, wyniała z peca, żeliznu steranku 
(zacierkę z siekanego żelaza), a sama już ne jiła. A gazda pyta sie: 
"Dla czoho ty ne jisz ?"A óna: "Myni sie jisty ne chocze". Potomu 
jak zjiły, dała wyna pyty (może krou, dużo tam luda buło pobyto 
w sklepi), a sam 1a ne pyła. A gazda mowyt: "Idy no ty, żeno, zhudy 
matier". A wuna ne chotiła: "Eh, pewne spiat". A uny: "Eh, ho 
ty hudesz tańciuwała, a maty hude jisty waryty". A una: "Idit 
paty teper po obidi". A gazda idle am napostil hladaty matier', 

a tu ny ma nyc, ino hołow'a. A jiho brat klycze: "Brate, to my już 
-u harku zjily". A gazda: " i, to buła chyba matir, ho tu ino 
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holowa matierina". Posidały na koni i pojichaly do lisa, do studni, 
że óna pry studni je(st). Jak wydily, że ji ny ma koło studni, tak 
pohnaly het za neu, za tou kucharkou w lis, hore lisom, aż do ji 
seł 1 a pryjichały, do jij chyży. 

Pryjichaly tam, prywytały ich, kazały posidaty, dały im zaraz 
jisty, pyty, pohostyly. A potomu sie pytały, de jich diwka jest, 
tóta kucharka. A maty powidat: "Piszła po trawlu". A zbóje: 
"Idit, prywedyt ji tu, my ji wozmemy nasłużbudo sebe". A maty: 
"Jakże ja ji dam na służby, ko wy ji chotiły szczos tam zrobyty, 
stratyty". A wuni: "My ji ne chtily żadnu stratu zrobyty, ino żeby 
nam dobre gospodarstwo weła; bo nasza maty sam'a se spekła".
"A jakże wóna sie spekł'a ?"-"Ba, wolizła na prypiczok i hornec 
welykyj ze strawou wutihała (wyciągała), ny mohła wódwihnuty, 
upustyła i sama wpała; dajteż nam waszu diwku, my ji zapł 1 atymo". 

A maty: "No, to se ji weźte, a jak wam dosłużyt rik, żebyste ji 
zapłatyly". I kazała maty toji diwcy, żeby z nymy pojichała. A una 
jichaty musyła, bo jich buło zbóji(w) syła. Jak pryweły de sebe, 
do swojoho domu w lisi, tak zaraz totu diwku, tótu kucharku, 
wsadyły na wizok: "My tebe budemo woz 1yty po chyży". A po tomu 
jak sieła, wzeły i pojichaly z neu do peca, i spekł'y ji. Hołowu wid
tiały i połozyly na postil, i ponakrywały perynou, i na h 1ołowu 
chustku. Taj zapriehły sztyry kony i pojichaly do toho seła po 
witci 1a i matier- dwa zboji i furman. Prywezly matier i witci 'a 
tam do tych zbojow. Zawedły ich do stancyji, do inszóji, ne tam, 
de diwka buła, i kazał tot zbój starszyj nakrywaty do stołu, i hości 
swojich pohostyty. Tak maty klyczet: "A deż ta moja diwka je, 
żeby óna pryjszła do mene". A win, gazda: "Eh, spy; nej sie troche 
wyspyt, my ji ne b 1udemo klykaty". A maty mowyt: "Eh, na służhi 
nyma koły spaty". A tot zbij: "Una w mene je za swoju, niej spyt". 
A maty: "Eh, ja tu pryjichała na hostynu, choczu, żeby una mni 
usłużyła, prynesła wody; ja ji tilko czas ne wydiła, to meni bez 
nij markitno". Wypyly herhatu, każut dawat pecz1eniu; prynesły 
peczeniu i daje zbój hostim jisty. A maty jiła i mowyt: "Ale my 
sie ni chocze dobre j 1isty, kó ja swoju dytynu ny wydżu; ja ji tu 
sama pryprowadżu, jak perszyj son wyspyt". Jak powstawały 
wid stołu, i maty piszła diwky hladaty. A zbij mowyt: "Chod'te 
troche do druhoji stancyi, ja sam pidu, obudżu i pryprowadżu". 
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I wzioł ich do stancyi, tam daleko, do sklepu: "Chod'te, ja wam 
dam pywa sie ponapywaty". I zaklykał zboji tam wszytkich do 
toh'O sklepu, i tam ich, tych hości, pozarizaly. I tak już Pan Bih 
daJ, że wszytko tam zistało: i matier, i wit 1ec, i diwka1 • 

Pułapka na zbójów! 
Le!7;M.Owate 

Niedaleko Sambora mieszkała jedna pani bogata. Ale się bała 

napaści zhojców. Więc dom mocno zbudowała i najęła takich dwóch 
Wanników, co by pilnowali i nikogo do niej nie puszczali. A jeden 
z, tych wartników był w zmowie z rozbójnikami. I ten wpuścił ich 
jednego wieczora, wszystkich dwunastu, do swojej pani. Zhoje 
przychodzą, a ona się niezmiernie ich połękala i chciała ich często
wać kawą i herbatą. A zboje żądali pieniędzy i złota. Jedni z nich, 
widząc jej uprzejmość, chcieli jej darować, a drudzy nie chcieli, 
ino. żeby im coraz więcej dawała bogactw, to dopiero jak wszystko 
będą mieli, to ją puszczą. A ona powiada, że w piwnicy ma duże 
skarby jeszcze. Oni mówią: "To nas tam zaprowadź". Ona ich do 
piwnicy zaprowadziła i pokazała, gdzie są te bogactwa. Oni zaczeli 
brać to wszystko, napychać sobie kieszenie pieniędzmi, a ona po
malutku zaczęła się cofać i nareszcie wyleciała na górę, i drzwi 
od piwnicy za sobą zatrzasnęła, i wszystkich tych zbójów poła
pała. Wtenczas dała znać na policyę, a żandary przyśli i poareszto
wali wszystkich 12 zbojów i tego wartnika. I wszystkich 13 potem 
powiesili. 

Mędry złodziej 
od Rymaaowa 

ieden król miał trzech synów. Dwaj starsi byli mądrzy, a trzeci 
głupi. Ci dwaj prosili ojca, żeby im pozwolił pojechać w świat, 

aby go poznać. I trzeci też, Johan, powiada: "Ja pojadę z wami". 
A oni: "Eh, siedź w domu, cóż hyś ty tam robił, głupcze". Ale 
on. ~oniecznie chce jechać. No, dobrze. Ale gdzież mają jechać? 

1 ie wiedzą. Mówi ojciec: "Oto, gdzie się któremu przyśni tej nocy, 

1 ' [W rkp. następuje polskie streszczenie.] 
1 JCały ten tekst jest przekreślony kilkakrotnie przez Kolberga.] 
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tam pojedzie". Zgodzili się na to i śpią. Na drugi dzień p:yta się 
król, co się każdemu z nich śniło. Najstarszy syn mówi, że .mu się 
to a to królestwo śniło i że tam pojedzie ożenić się. Drugi powiada, 
że mu się tamto królestwo śniło, więc do niego pojedzie szczęścia 
szukać. Trzeci, najmłodszy, powiada: "Mnie się śniło królestwo 
moskiewskie i że mnie tam czeka szubienica, ale ja nie wiem, co to 
jest takiego ta szubienica". Bracia mówią: "Ha, kiedy nie wiesz, 
boś głupi, to się dowiesz; a trzeba nam jechać tam, gdzie nam sen 
jechać każe". I pojechali obydwa, każdy do swego królestwa. · 

A ten trzeci wybrał się do królestwa moskiewskiego. Ale· napot
kał w lesie 13 zhojów. Ci mówią, żeby do nich przystał. "Ha, dob
rze".- "Ale co umiesz? Ukradnij wołu". Idzie on do miasta i niby 
to kupić chce pałasz. Kupiec mu pokazuje 13 pałaszy, a on zręcznie 
kradnie z nich jeden i odchodzi. Potem idzie przez las, a tu· dwóch 
zbojów prowadzi wołu, jeden z przodu idzie, drugi z tyłu. W lesie 
patrzą, a tu leży pochwa od pałasza. Ale myślą, co po niej,- kiedy 
pałasza nie ma. I idą dalej, patrzą, a tu leży pałasz. Teraz myślą: 
"Eh, kiedy jest pałasz, to warto i po tę pochwę się VITócić": I uwią
zali wołu do drzewa, a sami poszli szukać pochwy. On tymczasem 
wołu odwiązał i pobiegł z nim do starszego zbója, jeszcze nim oni 
przyszli. Teraz mówi zbój: "No, kiedyś taki dobry, to przynieś 
mi głowę ludzką świeżo odciętą".- "Dobrze". Idzie on i spotyka 
w lesie starą babkę i chce ją zabić. Ta go się prosi o życie. On nic. 
Wreszcie daje mu ona złotą kulkę, że jak podłoży pod język, to 
wszystko będzie wiedział. I puszcza tę babkę. 

Przyjechał on do tej Moskwy i stanął tam w zajeździe. Pyta się 
kogoś, jakiegoś pana: "Co to jest ta szubienica?" A ten, co to widać 
był jakiś taki bywałski po świecie, powiada mu, że to jest: galgen. 
A cói jest galgen? Nie ·wiadomo, pewnie to musi być jakiś gałgan, 
ale ja sobie przecie z nim dam radę, jak go spotkam. · Jak tak 
chodził po Moskwie, tak sobie obrał mieszkanie u jednego szewca. 

A tymczasem król wysłał wojsko do lasu; zrobili obławę i tych 
liliójców połapali. Ale mówi ten najstarszy zbój: "Masz nas tu, 
królu~ ale nie wszystkich, boście jeszcze nie złapali tego, co niiędzy 
nami był najlepszy :dodziej, a złapać go trudno, tego Johana". 

A miał tam król taki skarbiec i w nim były klejnoty. Kiedy ci 
żołnierze szukają tego Johana, on tymczasem razem z tym szew-
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cem poszli je ukraść. A ón miał takie ziele, co mu w zy tkie zamki 
odmykało; nakładli sobie pełne kieszenie tych klejnotów i poszli. 
Na drugi dzień królowi meldują, że klejnoty pokradzione. Ha, 
trzeba teraz pilnować i złapać złodzieja, ho on tu pewnie i drugi 
raz przyjdzie. Więc uradzili zrobić taką paść we drzwiach, co jak 
on tylko wchodzić będzie, ona spadnie i głowę mu utnie. A Johan 
już wiedział o tem, ho mu to ta złota kulka pod językiem powie
działa. Więc jak poszli oba i pokradli, i mają wracać, mówi on do 
szewca: "Wczoraj ja ci drogę pokazywałem i szedłem pierwszy, 
teraz ty idź pierwszy". Jak tylko szewc wszedł we drzwi, a tu paść 
zapada i ucina mu głowę, którą zaraz Johan zabiera z sobą i tylko 
ciało pozostawia. Z szewcową wdową się żeni. 

Na drugi dzień widzi król to ciało, ale bez głowy. "Ha, to on 
znowu to zbrojił"- mówią wszyscy. Trzeba szukać tej głowy. Więc 
każą, aby wojsko to ciało obwoziło po mieście i stanęło przed każ
dym domem; gdzie będą płakać, tam musi być winowajca. A on to 
już wiedział. Jak podjechali pod szewcowy dom, tak ona wypada 
z domu i płacze . A on jedno dziecko jej podsunął tak blisko ognia 
na kominku, że sobie nóżkę przypiekło i matka znów zaczęła pła
kać o to dziecko. I mówi on do tych wojaków, że ta matka płacze 
o swoje dziecko, ale nie o co innego. Oni jednak znak zrobili na 
tym domu i pojechali dalej. On tymczasem wieczorem, gdy było 
ciemno, porobił takie same znaki i na innych domach na całej ulicy. 
Na drugi dzień szukają oni tego domu, a tu nie wiedzieć który. 
Mówią wszyscy, że to znów jego sprawka. 

Król powiada, że trzeba to ciało obwiesić na szubienicy, to pewnie 
ktoś przyjdzie z nieboszczyka krewnych, żeby je w nocy oderznąć 
i zabrać. "Ale będziemy pilnować". Więc postawił tam komendanta 
i 12 żołnierzy na warcie, żeby go złapać. Ale on już o tem wiedział. 
Więc nabrał na wózek swój dobrej gorzałki, ·wina, araku, a był 
tam i szlaftrunk, i jedzie drogą. Droga była zła, a on woła na konie: 
" Wio, wio!" Wózek ciężki, więc niby to uwiązł. Prosi tych żołnierzy 
i komendanta, żeby mu też wózek wyciągnęli z błota. Komendant 
pozwolił, wyciągnęli. W nagrodę tej pomocy częstuje ich t emi 
trunkami, aż się popili i posnęli. A wtedy wyjął on z wózka habity 
kapucyńskie, które miał na spodzie przygotowane, i wszystkich 
żołnierzy poprzebierał za kapucynów. A ciało nieboszczyka oderznął 
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i wziął z sobą na wóz. Na drugi dzień budzą się wszyscy i dziwią 
się, że w kapucyńskim są stroju. A dziwi się z nimi i król i śmieje 
się z tego, i powiada: "To nowa Johana sprawka". Ale go złapać 
nie mogą. 

I doradzili królowi jego ministrowie, żeby wielki wydał hal i spro
sił na niego wszystkich, to i on tam przyjdzie. I powiada, że kto 
go dostanie, to będzie spał z jego (królewską) córką, prostą i wy
soką panną. Po balu po~li oni do tego jeji pokoju. A namówili córkę, 
że jakby on się znalazł i tam będzie spał przy niej, namazała mu 
twarz czarną farbą. Ona to zrobiła i śpi. A on tymczasem łap za 
ten garnek z tą farbą i wszystkim, co tam spali w tym pokoju, 
tak samo twarze pomazał (pomarugosił)l. Na drugi dzień patrzy 
król, a tu wszyscy mają twarze zmarugoszone. Ha! To nikt inny, 
tylko on zrobił. 

I znowu król wydał drugi bal. Poschodzili się wszyscy pano
wie, przyszedł i on także. Ale tam była za drzwiami do drugiego 
pokoju, którędy się wychodziło, taka jama głęboka wykopana. Jak 
on wyszedł, tak wpadł w tę jamę. Widzi, że z nim kiepsko i zaczyna 
krzyczeć z całej siły, że się zamek pali. Zrobił się popłoch, wszyscy 
biegną tu i tam i wychodzą, a nawpadało ich wielu do tej jamy, 
gdzie on siedział. Ale on [się]2 tak zaczaił w kątku, że jak wpadli, tak 
on brzegiem po ich ciałach dostał się na wierzch i umknął do domu. 

Mówi król i ministrowie, że trzeba rozpisać takie listy po kraju, 
że mu się zupełnie wszystkie jego złe czyny przebacza, owszem,, 
obdarzy go, aby się tylko zgłosił. On, jak już miał ten befel królew
ski w ręku, że mu się nic złego nie stanie, tak się pięknie ubrał i przy
szedł do pałacu dobrowolnie. Król go się o wszystko wypytuje, 
a on całą swoją historyą opowiada. Ale zaczyna od tego, że mu 
się śniło, że tu w tym kraju ma dla niego być szubienica. Jak to 
powiedział, tak król każe wołać swoją najstarszą córkę, którą wszyscy 
nazywali Szubienicą·, że była szczupła, wysoka i trzymała się prosto 
jak kij. "No, to teraz- móv.i król śmiejąc się- trzeba cię obwie
sić na tej szubienicy". I dał mu swoją córkę za żonę3• 

1 [Zapis słabo czytelny, może: "zmarugosił".] 
s [Brzeg karty zniszczony.] . 
' [Na odwrocie karty znajduje się krótkie streszczenie.] 
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Złodziej 
Solia.a 

Jidna królezna (królowa) ny mała nyjakych detej. I pryszła 
stara baba poworożyty ti królezni, że hude mała jidnoho p<tnycza,, 
ale tot panycz harz hude złodij z neho. Una piszła do króla, do 
1Voho toho gazdy i mowyt: "Eh, no, żeby hiił, żeby Pan Boh dał, 
żeby sie urodył". A król: "Czej by ne hiił złodij; ja mu dam kassu 
swoju królistwa, żeby ne hiił złodij". Tak i królezna tóta zlehła 
i mała panycza. I pryjeła mam.ku. Tak jak pryjszło tomu chłopci, 
te.Djlu panyczowy, na druhyj rik, już sie win puszczat chodyty. 
Panowe tam buły u króla i kuchari waryly jisty tym panam; ta 
d~,tyna pryjszła koło stola ta i chopył jidnomu panu zegarek, dru
homu (s)cyzoryk (chto sie tam spodijał, że taka maciejka detyna 
już szczo ukrade). Pak na druhyj rik król pryjał niańku, żeby ho 
wczyła chodyty, wodyła za ruku i żeby pilnowała, hde win toty 
zegarky chowat. Uny pilnówaly, ale ne mohly dopilnowaty, ani ta 
niańka, de win toto chowat. Kuchari majut hidu, że panowe powida
ju,t, że to uny kradut łtiżky żelizni, widelcy, a to win chopyt i wse 
chowat, nychto ne może za nym najt'y. Tota detyna, tot chłop
czy}f;, krał do piat' lit wtiaż. Król powidat do swoji królezny: "Ja 
ho dam do czkoły". [Tak toj hiił]1 w czkole rik i perejszoł za rik 
wszytki ksiożky, jaki sut, a druhyi, szczo hiily po piat' lit, po desiat' 
lit, to jiszcze ne umily w czkole wszytki, a toj za rik wszytki perej-
zoł. I już sie wszetko nauczył, i sie z tych druhych śmije; ałe de 

najdle cyzoryk, zegarok, wse tym chłopcim wchopyt, ukrad 'e. 
Chłopci wsi idut do króla i skarżut sie, że nam nekoly nydż ne 
sczezało, a teper nam sczezat (brakuje), ho nam króli(w) syn krade. 
A król wzioł i widobrał ho zo czkoły. 

I zaraz zaklykał sziłci 1a (szewca), i powidat: "Żehys wzioł moho 
S:YJ!a uczyty za ziłcia". Szwiec powidat: "Król jidnoho syna maje, 
na szczoż ho do mene chocze widdat". A król: "Mij syn krade, 
żehys ho ostrou karou karał, jak ty troche skóry propade, ho mij 
syn złodij; a do mene pryjd1y, ja ty zapłaczu". Tak tot szwiec, 
SiiiO mu skora propade, hje ho, że win skrał, a pryjd1e do krola, 
a król musyt tu skoru zapłatyt. Odże pak tot syn wyhiił rik i powidat 
do . sziłcia: "Za szczo mene pan h je, ja jiszcze lipsze wmiju cz1ohoty 

1 [Zapis niepewny, rkp. w tym miejscu przedarty.] 
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rohyty, jak pan". I jiszcze zrohył lipsze jak ten. Tak ho król widó
hrał od sziłcia i zapłatył za rik, szczo ho uczył. I zakłykał krauci'a 
(krawca), żeby pryjszoł do neho kraw'eć, i powidat: "Żeby kiaw'eć 
moho syna wzioł uczyty za krauci 1a". Kraw'ec powidat: "Deby 
król widdał syna za kraucia, ino jidnoho maje". Tot powidat: "Ja 
dam, ho mij syn złodij, jak ty troche sukn 1a propade, pryjdy do 
mene, ja ty zapłaczu, a moho syna ostrou karou kar'". Tak ·iot 
wzioł uczyty królewoh' syna za kraucia, i tot biz rik tam hiił, i krał 
sukn 1a, a cisar płatył za toto krawcowi, szo win krał. Za rik nauczył 
sie lipsze u krauci1a jak tot. Król wzioł ho domił i tomu krauciowy 
zapłatył, szo ho wczył. I pisłał król po złotnyka. I złotnyk pryj
szoł, i pyta sie: "Na szczo mnie pan król klyczet". A król: ,',Żebyś 
wzioł moho syna uczyty za złotnyka, a jak ty troche zołota propade, 
to jiho ostrou karou kar', a do mene pryjdy, ja ty wse zapłaczu". 
To t krolewakij syn jiszcze lipsze umił rohyty koronky, pieracienia 
złote. I powidat win do złotnyka: "Za szczo mene pan hje, ja iszcze 
lipsze wmiju rohyty jak pan". Wyhiił rik, wzioł ho kroi domił; 
tot iszcze lipsze krade. Szczo rik, to lipsze krade. Kroi powidat: 
"Synu, żehys już nydż ne krał, ho myni hańba". Pak win sie nydż 
ne pokaje, ino krad'e. Tot kroi po świci rozpysał, po panach, żeby 
sie pane zjiżdzaly wszytki do neho. Te popryjiżdżaly i cisar pryji
chał do neho, i król powidaje do tych panił: "Szo ja maju ze swojim 
s)inom rohyty, ho hars krad 1e". A tot cisar powidat do neho: "Jak 
win nydż ne hude krał wid dnyś, to win twoja detyna, a ty jeho 
ot 1ec". A kroi do neho: "Jak ty nydż ne hudesz krał nykoly, to 
ty moja detyna, a ja twij ot1ec". Pak óna krolizna 'vyjszła i po· 
widat: "Synu, jak nydż ne hudesz krał, to ty moja detyna, a ja 
twoja .maty; a jak hudesz krał, to niaj tie dwi nohy twoje ponesut, 
a woczy powedut, idy sohi w świt". Pak i cisar mówyt: "Jak hudesz 
krał, to niaj ti dwi twoje nohy nesut i woczy wedut, idy do kassy, 
weź se broszy i konia kótrego najlipszego i jid' se het w świt". Tot 
wzioł z kassy broszy' widkłonył sic, pocialuwał witcia i matery 
nohy i ruki i sił na konia, i pojichał. 

Taj zajichał do stareho mista, pid inszoho cisaria, inszy kraj. 
I prodał konia, a sam ide mistom; dywyt sia, a tam jiden złotnyk 
rohyt koronky i pierścinia ~łote. Złotnyk powidat: "Czoho sie pan 
dywyt ?" A win króliw' syn: "Ja hladał rohotu". A tot ie pyta: 
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"Jaku pan wmije róbotu ?" Tot powidat: "Ja Um.iju taku robotu, 
jak pan rohyt, koronky i pierścinie". Tot mowyt: "A to niej pan 
id l e do mene, to budemo oba robyly". Tot kroliw' syn sie rozebrał, 
tot bere sie do roboty, a win złotnyk wydił, szczo win jiszcze lipsze 
llln.ije robyty jak win sam. Tak do neho nosiat lude, żeby napra
wiał, żeby robył jiszcze lipsze. Robiat oba, majut oba dużo hroszi, 
a krolów' syn maje jiszcze bilsze broszy. Woszło im złoto, że już 
ny ma z czoho robyty. Tot kr6liw syn piszoł hore mistom, pak 
sie wernuł dole mistom nazad i dywit se do jidnoho sklepu, a tam 
w sklepi złoto; a tam warta jak nicz tak deń je. I powidat do toho 
złotnyka króliw syn: "Pane, chod'mo złoto krasty". Tot powidat: 
"Bij- sie pan Boha, ja ne pidu, ja sie boju". - "Ałe chod', ja toh'i 
dam try koła złota na pieczy i pid 'esz". I piszli oba na złoto; tot 
kroliw syn wzioł sobi molotok i łopatku i kupył se japn1a (wapna), 
wzioł ' mołotkom kaminia poobywał z muru na druhym boci i ło
patkoii poszturhał, i diroii wliz do złota, a tot stojał druhyj, tot 
złotnyk. A warta na druhym boci stojała. Tak wliz i podał try koła 
złota; · toj wzioł na pleczi ta i ponis. A kroliw syn zistał; jak wyliz, 
tak kamenem tu diru nazad zapchał i wzioł se na łopatku japna 
i zahilił jak biiło wpered. A tot kupec, szo złoto prodawał, tot pan, 
rachuje złoto, cy je wszytko; rachuje, rachuje, tak mu try koła 
złota iszcze brakowało i powidat: "Może ja sie zamolył, to bajka". 
Tóto złoto porachował retelno, syła je - ny ma. A tot złotnyk 
i t j kroliw syn, jak pryjszly domił, i za toto złoto1, szczo ukraly, 
mały dużo hroszy, szo pourabiały na koronky, na pierścinie. Jak 
toto złoto worobyly, i powidat kroliw S)n: "Chod'my jiszcze, pane, 
druhyj raz na złoto". -"Eh, bij sie Boha pan, ja już ne pidu, 
jasie boju". - "Ne bij sie pan, chod"'. I oba piszly na złoto druhyj 
raz. Tot kroliw syn wzioł i mołotkom dint wobył w tym samym 
misci (biiła warta, ale na dwerech, a uni z hoci kraly). I wliz tam, 
i znowu podał mu try koła złota tomu złotnykowy, tot ponis, a tot 
kroliw syn wyliz wydtam dirou, karneniem zamurował, zalepył 

i piszoł domił. Tot kupec, szo prodawał złoto, rachuje, brakuje 
try koła złota, już na pewno, i id1e do cisara (do toho pid [!] inczym 
krajem), i skarży pered cisarem, że złoto chtoś krade. 

1 [Kolberg poprawił pierwotny zapis "zołoto".] 
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I cisar pojich al z iżynierom, szczohy sie dowidaly, jak to złoto 
wkraly złodije. lżynier sie podywył w szkiełko i powidat: "Tou 
dirou złoto kradut". A cisar powidat: "Nydż ne zrobyty, ino posta ... 
wyty boczku mazy (smoły) koło toji diry, to jak złodij pryjde, 
to w maź wpade". Ta nazad tóty oba, złotnyk i kroliw syn, idut 
kras ty na tretu ratu. W zioł kroliw syn kaminia z muru powynyinał 
i zrobył dirlu, i powidat do złotnyka: "Ja łazył dwa razy, a pan 
niaj lize trety raz". A złotnyk: "Eh, ja ne polizu, ho ja sie boju, 
meni do hore wołosi staje". A tot kroliw syn: "Musysz listy, ho 
ja łazył dwa razy". Tot złotnyk se pchaje, już lize tou diroii; ho 
musyt. Jak spustył nohu tam do jamy, tak szusnewmaź po san1.oj 
kark i powidat, że już hewde moja smert. A kroliw syn: "Szoż 
tam takije ?" A win: "Bo ja wpał w maź". Kroliw syn ho bere za. 
ruky, tiahnet, a win any siane ruszyt; tiahne ho za cziłk.u (ciemię, 
czuprynę), any sie ne podast. Pak kroliw syn powidat: "Boże, 
wozmut tia zautra na muky, budut tia muczyly; a ja tohi smert 
dneś zrohiu, ho jakby tia muczyły, to bys ty powił, szczo ja z tohou 
krał, i wzial 1yby twoju żen 1u i twoji dity, i men 1e do krymynału, 
a tak to ty ino sam zhynesz". A złotnyk: "No, to roni zrob smert"'. 
Tot kroliw syn wytiahnoł scyzoryk z kieszynky i mu naokoło kark 
obrizał, i wział za cziłk.u i skrutył jimu h 1ołou, i w ział w jidnu ruku 
h1ołou, w druhu motyku, wybrał jaroku i totu h 1oło(w)u położył 

w jamku, i zahrih hłynoii. I prychodyt do żen 1y toho kupca; żena 
sie pytat: "Hde mij pan?"- "Już pani pana ne bude wlydiała". 
A tot kupec piszoł do cisara: "Je złodij, hiiło dwoch, ale jiden dru
homu h1ołou ohrizał i wział, ino tołuh (kadłub) w mazy lyszyl hiz. 
h 1ołowy". Cisar pryjichał i powidat: "Wotieńte ho z mazy i poło
żyt ·na taczko, i weźte ho na misto, i popered każdy dim (dom) 
w 1oźte jeho; i chto hude za nym płakał, może żena, może dity, 
to jiho woźte i do mene prywedit". Dość po miscie powoz)>ly i nichto 
ne płakał. 

A kroliw syn już powidał toji jeho żenie: "Żeby pani za nym 
ne płakała, ho ja kroliw syn, to jiszcze pani hude króliznou, ~o 
ja paniu n e opuszczu do smerty, ho ja maJU wid maty kryżyk złoty 
na dorohu, a ja teper hudu pani gazda, ho tu nychto ne znaje po 
miscie, chto wmer, aho szczo, ja hudu z panioii żył tako, jak tamtot 
bill, i hudu pani dity szanował". Óny jeho, toho trupa powo2lyly 
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po misti i pered ji dim wezly, i prywoziat do neji, a tot kroliw syn 
'WZiał baniak (garnek żelazny) wody, zahrił na blasi w kuchny 
i pryweł detynu, szo ji biilo try roky, i na totu detynu wolał doli(w) 
h 1ołou. Tak ta maty toji detyny zawodyła za gazdou, jak uzdriła 
tn1pa. Tak ony toho gazdu ji, trupa, postawili i pytajut sie . to ho 
holi w syna: "Aha, czo' tam tak płaczut ?" Króli w syn na to: "Ja 
ie podywył ze żenou na toto cudo, szo w'ozete po miści, a detyna 
pryszła do blachy ta i na sebe wodu wolała; odże moja żena płacze 
za detynou, szczo se popekł 1 a." Tak óny wziały toho trupa, szo 
wozyly, prywezly do cesaria. Cesar sie pyta: "Chto płakał?" 

A uny: "Nychto ne płakał, ino jidna pani płakała, szo ji sie detyna 
upekła". 

Cesar powidat: "Woźte jeho, toho trupa, rozepnite koło dorohy 
na sochy (żerdzie) i woprawyt dwanajcit wojaki(w), żeby toty 
wojaky pilnowały, że chto bude płakał za nym, żeby ho prywely". 
A jeho żen 1a ne mohła wytrymaty, ino chtiła koncze za nym plakaty. 
Króliw syn pytasie: "Choczesz ty za nym plakaty?" A una: "Choczu". 
Dai ji piatku (~reńskich) tot kroliw syn: "Idyże se nak'up różnych 
flaszlok i budesz tam kraczyła (kroczyła) biz fosu (rów), odże wpad' 
(wpadnij) i toty flaszky wszytky pobyj". Óna wpała i wszytki toty 
flaszky pobyła. Tak limentuje, tak zawodyt: "Szo ja budu bidna 
sirota służebna robyty (a ji tak kazał kroliw syn, żeby tak płakała), 
a ja ny maju zkąd zapłatyty totu czkodu". Tak toty 12 wojaki(w) 
wczuły, że óna płacze, i pryszły do neji: "Czoho ty płaczesz?" 
A una: "A bom kraczała biz fosu i-m pobyła różn 1y fJaszky, szom 
ie na toto cudo tu zadywyła (ji tak kazał kroliw syn powisty)". 

Tak ji dał piatku jiden wojak mołoserny: "Idy, kobito, het, a ne 
płacz". Una pryjszła domił, tak ji sie pyta kroliw syn: "Jużeś sie 
napł'akała ?" A una: "Już". A win powidat do neji: "Dem h 1o
łcu Y.ahrib, skował, a tarnem i wse jeho tiło skował razom na cmen
tari; pered h 1oło(w)u, a pak tiło". 

A win weczor wział, tot kroliw syn, wybr3.ł sic za księdza, że 
to księdz, i jichał do toho trupa. Jak pryjichał do bramy, hde tot 
trup bill, a 12 wojaki(w) ho pilnowało, noczówało i dnówało, szczo 
mały taku budku (a brama w deń biila utworena, a w noczy zaperta), 
tak sie pytat: "A pustyte mene ?" A wóny: "Dhczoho by my ne 
pustyly księdza priborszcza, pustymo". I pustyly ho. Tot pryjichał 
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koło toji hudky i powidat do nych: "Ja tubudu noczuwał". A óny: 
"To niej noczujut jigomość tu znamy". A win: "Ja ne hudu noczó
waty, ino pidu da gde noczuwaty, a niej moja bryczka i konie 
noczujut tu z wamy". Win ne piszoł nyhde noczówaty, ino piszoł 
hrih (jamu) wybiraty dla toho złotnyka, szo mu h1ołowu obrizał. 

A na ty bryczci z kińmy lyszyl bariłku horiłky; wojaky totu horiłku 
zapachaly (zapachniała im) i totu horiłku wopyły. I óny wszytkie 
spiat. Prychodyt tot księdz (tot kroliw syn), wzioł toho złotnyka 
tiło, spustył zo sochy(w), prywiezał za łabu (za nohu) do bryczky 
i do toji jamy prywiz, de wybrał, i werh, zahrib i hlynou prymetał. 
I pryjichał do tych wojaki(w) nazad, i wszytkim dwanajciciom 
popryholował na h'ołowi (pogolił głowy); toto odinie, szo mały 
wojaky, to poznymował z nych i pometał do fossy, i na nych po
dawał odinie księże i wszytkim dwanajcit wohrał (ubrał) za księdzy, 
i poznymował z nych czohoty z nih\ a podawał im patynky. 

Druhyj deń wstajut tóty wojaky. Jiden do druhoho powidat: 
"To ty księdz?" A druhyj widpowidat: "To i ty księdz". A jiden 
wojak powidat: "A idy no, bratsie, dywy sie, cy je tot złodiej na 
sochach?" Tot prychodyt: "Ny m 1a". I to sie wszytki 12 księża 
zibraly i piszly do cisaria, i poklakaly koło cesaria. A cesar powidat 
do nych: "Niej księdzowe budut, ja da szczo jiszcze podaruju księ
dzam". A óny powidajut: "z namy księdz noczuwał i nas porobył 
wszytki za księdzy(w), i nam toho ukrał, szo w maź wpał, może 
nam cesar daruje toto~'. I cesar darował im toto, i kazał poznymaty 
z nych odinia toto księże het, żeby zabrały na sebe wójanske odinia, 
jak biily. 

Zaraz cesar sprawył hal u weczór, żeby sie wszytki panowe zjiż
dżaly na bal, de ino sut jaky h mieści. I nasypał dukaty po pid
łozi, i postawył wartu na hori, żeby sie dywyła, chto sie po to złoto, 
po ty dukaty zihne, Echylyt. A tot króliw syn kupył se smoły szew
śkij, namastył se cz'ohoty smołou i piszoł hiz pidłohu, i dukaty{w) 
mu sie napchało pid czohoty; wyjszoł na dwir, dukaty powyberał 
z czohoty(w) i znou'ś piszoł na podłohu i znou'ś dukaty nabrał. 
Tot sia z hory dywyt, warta, dukaty sie wse m 1enczat. Cesar sie 
pytat: "Zyhnuł sie chto po dukaty?" - "Nychto sie ne zehnuł, 

1 [z nih - z nóg] 
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a dukaty sic menczat (zmniejszają)". Cesar powidat: "Niej panowe 
wszytki noczujut tu, hude na druhu nicz hal". Tot wział ccsar, 
zasW'itył świczku i piszoł ohzyraty, cy chto maje czohoty nasmo
łeny. A tot kroliw syn tote c2:ohoty nasmolcne wyzuł, !l<Werh 
het', a inczy obuł. A cesar powidat: "Nej panowe jiszcze hudut na 
trefu. nic z". 

Na tretu nicz cesar - mał taku princeznu - i wynis ji, totu 
diwku, na trete plontro (piętro); chto pide do toji panny spaty, 
żeby mu ta panna 2:rohyła kryżyk na czeli (czole); a mała taku far hu. 
I wm pryszoł, i ona jemu zrobyła kryżyk. A pak ona zaspała. A win, 
tot kroliw syn, wział taku farhu z kalemarei (kałamarza), zrohył 
hyżyk na jej czeli i wszytkim panam porobył kryżyki na czeli. 
Na druhyj deń tóty panowe wstajut. Mowyt jiden do druhoho: 
"Ty masz k.ryż". Tot powidat: "To i ty masz kryż. Wszytki majemo 
hjżi". Pak cesar pryjszoł i powidat: "Jes(t) złodij, ale mudryj; 
niej szcze b udu t na czetwertu nicz panowe, na hal". 

Na czetwertu nic2: wynesly totu pannu aż na czetwerte plontro 
i koło neji zrohyly taku pidłohu tonejku, tak jak lystok; chto budc 
do toji panny iszoł, i sie załomyt. Tak tot kroliw syn powolejki 
(powoli) na paleich id 1e hiz pidłohu; szo ino mał krok zrohyty do 
toji panny na łiżko, to win sie załomył i piszol w spid, spał aż z czet
Wertoho piątra w dolynu. I powidat: "Zo wszytki-m bidy wojszol, 
u z toji ne wojdu". Jak kryknuł na horu: "Wstawajte panowe, 
bo horet" - zaczely panowe łetity. Jak zaczely panowe tou dirou 
spadaty do neho wszytki, panowe hrubyji i staryji, i mołodyji, 

jak zaczcło na pidłozi hukat: buch, buch, buch, cesar pryszol do 
nych i powidat: "Jes(t) złodij, ale mudryj". Roztworył hrudy 
(piersi) i powidat: "Maju królestwo i pił królestwa mu daruju, ino 
żeby myni sie pryznał, chto, i z tou pannou sie hude żenył, szo 
z niou spał na tretym plontre, i win bude królem, a una bude królez
noii. I win sie pryznał, i pak sie z tou pannou ożenył; biił królem, 
a una króleznou1 . 

1 IW rkp. następuje polskie streszczenie (niedokładne).) 

22 - Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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Gościnny mielnik 1 ... ·. 
od Ul!trzyk (Solina, B6brka) 

Był to mielnik harz bogaty. Tak złodzieje przepytali się, prze
wiedzieli, że to on jest taki bogaty. Miał to on harz pięknego kon,ia 
i te złodzieje gadają do siebie, jakby to tego konia ókraść. Jeden 
mówi do drugiego, że tego konia nie możemy ókraść, ho są d'fa 
psy hars złe. Nabijali się (dobierali się) tam parę razy, ale nie mogli 
tego konia ókraść. Ten Inielnik poszed do miasta, tam się napił -
nad wieczorem. Idzie sobie do domu z miasta; były lasy, la~em 
sobie szoł napity. · . 

Tak te złodzieje nadybali go w lesie; to on sie hars poląk; ónych 
było dwech, a ón ino sam. Jego sie złodzieje potają: gdzie idzie, 
co ón za jeden człowiek? A ón: "A ja taki człowiek jak i wy, ja 
tak jestem złodziej jak i wy, ja tam idzie [!], gdzie i wy". A _óui 
sie teraz zeszli do kupy i powiadają wst;yscy trzech: "Gdzie t eraz 
pódziemy kompanować ?" Ten mielnik powiada: " Oto pódziemy 
tam do tego bogatego mielnika konia kraść". A óni do niego, że 
tam są psy złe, a zamek bardzo dobry, że nie dostaną się. A' ón 
mielnik: "Ja na to poradzę i psom każę, i odemknę, a wy pód~iecie 
do stajni i wyprowadzimy konia". 

Oni przyszli wszystkie trzej na dziedziniec, blisko stajni; psy 
się ruszali. Tak ten mielnik cmorknął, psy gQ poznali jako gazdę 
i ucichli. Ten mielnik z jednym złodziejem, niby kompanem, ' stał 
sobie przy stajni, a trzeci złodziej zaświcił świecę maleńkię2 i ohe
szed trzy razy całe zabudowanie. Jak powrócił, mówi: "T~raz 
będziemy do stajni się włamywać". Ta czeladź cała w chałUpie 
hola zamanióna (otumaniona), żeby się nie ruszała i spała, jak 
óni będą do stajni się dobywać (tą świczką ich zamanoniuł) . Ten 
mielnik wyjął swój klucz (ho miał przy sobie) i odemknął drzwi 
od swoji stajni, i powieda do tych swoich kompanów: "No, idź

cież wy do stajni i. bierzcie tego konia, ja hede na dworcu stał i pil
nował, żeby się kto nie obudził". Jak oni weszli do stajni, tak ón, 
mielnik, drzwi za nimi zapar(ł) i zamknął ich w tej stajni. 

1 [Na marginesie dopisek Kolberga: "Złodzieje".] 
2 Swieczka ta robi si~ z tłuszczu dziecka wyprutego z łona matki. Więc złodzieje, 

jak gdzie spotkają brzemienną kobiet~, to ją zabijają i płód jej wyciągają, by z niego 
zrobić tę świeczkę, która, zapalona, ma własność usypiania Judzi napadniętych. 
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l d~piero otwiera od chałupy swojej drzwi, i woła ludzi, co w cha
łupie spali. Te ludzie chcą wstać, nie mogą się przebudzić, nie mogą 
się l'Uszyć, bo byli zamamione, a wreszcie jakoś trochę po manónil 
się poruszali. Jak w chałupie zaświcił i te czeladź pobudził, tak 
pośli wszyscy do stajni i tych d w ech złodziej i zabrali do chałupy. 
I ten mielnik powieda do tych złodzieji: "Ta ja tu sam jestem 
gospodarz, a to jest mój koń, jak ból tak jest". A złodzieje zdziwili 
się. On mówi, żeby sobie posiadali, bo sie spracowali, że ón ich 
poczęstuje. I posłał mielnik swego parobka do karczmy po wódkę. 
Przynosi tę wódkę i kazał im sie poposiadać poza stół, a óni poś
cierpali ze strachu. Ten do nich mówi: "Nic się nie bójcie, ino sia
dajcie za stół". Kazał żonie przynieść masła, sera i chleba. Wten
czas wszyscy piją i jedzą. Po tej gościnie, jak ich pogościł, tak oni 
złodzieje mówią, że kiedy tak ich dobrze przyjął, niech będzie 
spokojny, już nichto ich nie okradnie, nicbto ich nie spali. Wy
niął i na to konto dał im jeszcze 4 papirki. I oni za to podziękowali, 
i poszli sobie het z Bogiem. "Żebyście już więcej tu nie byli u mnie". 
I już całe życie tego mielnika nichto nie okrad. 

Specyfik złodziejski• 
od Lutowisk (Dwernik); Bóhrka1 

Pojichał gazda w pole oraty. Nadejszło na nioho dwanajcit zbij
nyki(w) i powidajut tak: "Daj Boże szczestie, bohacz, daj Boże 
szczestie, Iwan!" A win: "Daj Boże i wam!" A uny: "A żeby ty 
nam, gospodar, porajił taku duszu, jak nam treba". A win: "Ja 
ne znaju, jakoji wam treha". - "Nam takyji treba mołodycy, 
że maje perszu dytynu". - "A ja ne poraju, bo ja sam taku maju". 
A uni: "A szoby ty za niu chotiv ?" - "Nycz n e choczu bilsze, 
ino korec hroszi".- ,,A jakże ty ji nam prodasz, tu swoju ~u 
z tou dytynou ?"-,,A ja wam prodam".- "A jakże mo (my) 
ju W 1ozmemy?"- "Ja swoju żinku wyprawlin do młon 1a, ponese 

1 [W rkp . .,po-manóni", co wskazuje, że wg Kolberga było to wyrażenie przyim
kowe w funkcji przysłówka; może to jednak imiesłów od pomanić.] 

2 [Przed tekstem Kolberg napisał: .,Zbójnicy kupili od gazdy żonę zaszłą w ciążę, 
by wypruć z niej dziecię do praktyk złodziejskich. Ale brat jej obronił ją".] 

• [.,Bóbrka" dopisane później.] 
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pszenyciu mołoty, a wy tam idyt; una tam wojde i stane se w jałynu 
(jedlinie), a wy tam berit swoju zbroju i idyt za neu". 

Uny, te zbijnyki, dały mu, tomu gazdi, korec hroszi. A win swoju 
żinku wyprawyv mołoty pszenyciu do myna [!], a ich namowyv, 
żeby wziely swoju zbroju, żeby is~ly za neu. A jij maleńka detyna 
już tóto czuła i dała ji znaty, że una już prodana, zapłaczena, że 
na wiki straczena. Tak ta gazclenia piszła do brata i powidat, że 
ji gażda prodav: "Szczoż ty, brate, że ja ju prodana, straczena 
na wiki ?" A brat mowyt: "Idy ty do młon 1a, a ja pidu za tohoju 
i wozmu swoju zhroju, żeby tie oboronyty". l>iszoł win do toho 
gazdy: "Szczoż ty, szwagre, zrohyv, szczos ty prodał swoju żenu, 
moju sestru ?" A gazda: "Ha, już sam ne znaju, szczo z:rohyv, 
pryjszly do mene, postawyły korec hroszi i ja sie złakomyv, i pro
dav; no, to teper szczoż robyty! To woźte mene na straczenia, 
a una niej zóstane, niej ne hude straczenie". A zbij, szczo tam 
hiił, powidat: "My nie kontentni z nioho, nam jeho ne treba, 
my zapłatyły już za duszu żinki i my ju h 1udemo hraty, nam 
jij treba". Brat wydił, że już n e poradyt, że sestrla pro dana, że już 
perepadło. 

Aż tu, kój una nesła pszenyciu do młyna, zhijnyki pryjszly i szyś
tioch zdyjmało jij pszenyciu z płeczu, a sześtioch nuży (noże) łado
walo1, szczo ji mały zarizaty, szczohy distaty tótu detynu z neji, 
że una była w ti 1aży. I pytajut sie ji: "Jakże ty choczesz, newisto, 
cy choczesz, żeby my ty dytynu distaly tak, żehys ty żyła, cy że
hysmo ty smert wid razu zrobyly". A una: "Oj, już ne choczu, 
żebyste men1e m 1uczyly, już wid razu smert zrohyt". A tot brat 
zibrav sie, wyliz z za krieka i jak uny wsi stojały w glid (rzędem) 
nad neu, tak win stryliv z takoji strilby, szczo dwanajcit ma na
hoji(v) i wid razu wszytkich dwanajcyt zabyv, i do zemli pohrebav. 
A potemu wziou totu sestru do sehe. A jiho, gazdu, chotily wid
daty do sudu, ale żinka powidat: "Niej żyje, ho mni jiho żal~ my 
i tak sic rozprawymo -win pide w świt, a ja u brata zistanu". 

1 (ładowało- przygotowywało] 
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Zlodziej Jwanko1 

B6brka 

Biiv wełykyj złodiej, nazywav sie lwanko. I powidaly lude: ta 

tlo ukrau Iwanko, to tu ukrau, to tam ukrau. Aż pan czuv tóto 
i zaklykav ho do sehe. I mowyt: "Powidajut lude, że ty, hvanko, 
welykyj złodiej". - "Hej, hdehy ja, proszu pana, hiiv takyj wely
kyj złodiej!" Pan mowyt: "Ukrad' ty mi konia takoho, że jeden 
czołowik hude sidiv na kony, druhyj hude trymau za cugu, a trety 
hude trymau za chwist; dostanesz za tóto sto dukaty(w) wid 
mene, jak ho ukradesz". - "Oh, proszu pana, treha sie toho aż 
wczyty!" 

Piszov Iwanko, wziou se harełku okowytky i powisyv ji nad 
nymy na dni pid powału. I jiden z tych, szczo trymaly konia, po
widat: "Nebożata, deś tu horiłku czuty". A druhy mowyt: "I ja 
czuju" . A trety mowyt: " A nu, hladajte!" Tak jiden hl 1adaje, 
hl'adaje, taj najszou. "Ot- powidat - już je; każe, budemo pyty". 
Ta jak zaczely pyty, tak sie i popyly; ta Iwanko pryjszou, ta 
konia ukrau. A óny już i ne wydily nycz, szczo sie zrohyło. Tak 
wochodyt na druhyj deń pan do nych, a óny wsi łeżat, ne tiamłet 
nycz, ne ruszajut sia. Tot ich sie pytat: "De je kiń ?" Aż jiden 
mowyt: "Ta, mo ne znajemo hde". - "A ja wam d{tV trymaty".
" Ba, my ne znamo, szczo sie tu zrobyło". Tak prychodyt pan do 
Iwanka: "Ukrałes konia?"- " Ukrau".- "A des ho podiv?" 
" Tam je na bojiszcze". Taj wziou, womykau sinó z roha (stodoły) 
i tam ho zawyv (zawiódł) w sinó, i tam ho schowau wó rih, i piszou 
domiv. Pan ide do roha i hladat konia, a tu ny ma na bojiszczu, 
hde sie podiv? A Iwanko spyt domiv. Pan prychodyt do neho 
i pota ho sie: "De ty konia podiv?" - "A, proszu pana, tam je 
na bojiszcze".- "Chod', pokaż!" Piszou Iwanko z panom i id 'e : 
" Oj, prosze pana, kiń je w sini". I wywiv konia z sina. Pan: " No, 
I wanku, znajesz jak wkrasty i znajesz jak schowaty". I dav mu sto 
dukativ . 

"Teperże mi ukrad' taki uoły, że bude jiden płuhom orał, a druhyj 
pohaniau, a tret yj zahaniou, to dystanesz znou sto dukaty( w)". 
" Ho ho, pane, to treba sia toho jiszcze uczyty". Tak tóty pojichaly 

l [W rkp. tytuł "Złodzi ej ".] 
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trioch oraty. Tot Iwanko kurkuse wziau z kurietmy i piszoii, i siev 
(siadł) se koło studeńk.e. Taj jiden mowyt, toj szczo orali: "Ja by 
tu sie iiody napyv". A druhyj mowyt: "I mni sie chocze". A trety 
mowyt: "ldit, idit, ta i ja pidu". A tot Iwanko wziou, kurku z kuriet
my wosypau z torbeńki w krieky (krzaki). I jiden z tych tiioch 
mowyt do druhych: "Chod'te, chod'te jimaty, sut kuropatwy". 
A druhyj także, szczo orau: "Jimajte, i ja id 1u". A trety, szo zaha
niau: "A cy sut?"- "Sut, sut, chod' i ty". A Iwanko zate (wten
czas) pryjszou i te uoły ukrav. Taj wziou te, prywiv do dwora 
i zawiv do stajni. I wybrau m.ist (podłoga), zawiv pid m.ist i ókryv 
mostom naz 1ad. I piszoii domiv, taj se sidyt, fajku se palyt. Taj 
wyjszou pan do tych, szo uorały, uoły(w) ny ma. "A hdesz uoły 
sut ?" - "A mo ne znajemo, prosze pana, szo sia z nymy zrobyło; 
pewne, że Iwanko już wkrau". Prychodyt do Iwanka: "Krałes 

uoły ?" - "Wkraii". - "A deż su t?" - "Ot tam w stajny". T ot 
pan pryjszou do stajny, hladat po stajny, uoły(w) ny ma. Do Iwanka: 
"Chod', pok1aż, de woły sut". - "Niej pan bude łaskaw, to ja 
ukażu". I piszly do stajny. Iwanko podnis mist: "Ot tu sut, oh!"
"No, Iwanku, dobryś złodiej, dobre umiejesz krasty i schówaty". 
I dau mu sto dukativ. 
"Teperże mi ukrad' z moji żeny z palcy sygnat zolotyj (pier

ścień)". - "Ho, ho, prosze pana, to sie treba wczyty jiszcze". -
"Jak mi tóto ukradesz, to dystanesz znoii sto dukativ". Tak jak 
polihały po weczeri panowe do łożka, a Iwanko se pisz.:u, stanóii 
za dweri; pak ne zamknuly, jak szły spaty. I po teroku se wliz 
tychońko pi d łóżko, de pani spyt. Jak sie utiszyło, win mowyt 
(z pid łóżka wojszou) do pani tychońkim holosom (niby to muż): 
"Kochanciu, kochańciu, daj mi ty twij sygnat, żeby ty Iwanko ne 
wkrau". Tak una wzieła z palcy i dała mu, i tot wziou, piszou na 
stil (stołek) i wziou lusterko, i wonioł z lusterka skło, i tam poło
żyv sygnat, i nazad prykrei lusterkom. I piszou domiv. A pani 
na druhyj deń id 1e i mowyt do pana: "Niej mi no pan odda mij 
sygnat". A pan: "Ja nie wziął".- "A ot-em ty s noczy dała, jakem 
szła spaty".- "Ni, ty mene jiho ne dała, to pewno Iwanko wkrau". 
Pan pryjszoł do Iwanka: "Wkrałes sygnat ?"- "Wkrau". -
"Hdeżes podiw?"- "Tam, ·prosze pana, je w pokoje na stoli". 
Pan sie wernuv, hlada po pokoje na stoli, ny ma; nyhde nyczoho. 
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Id'e ·do Iwanka: "A deżes podiv?" -"A ot tam, na stoli je". I pi
szou Iwanko do pokoje z panom, i wziou lusterko, wynióu skło 
i pokazau panu sygnat. "No, Iwanku, boden-es krasty, ale i ho
den-es i schowaty". I dau mu trete sto dukativ. 

"Teperże mi ukrad' takyj kuferok z hriszmy (pieniędzmi) zo 
stola z pokoju hiz wikno, a wikno hude ótworene. A nad wiknom 
z hore w pokoju bud ut takii dwa z pałaszamy stoj 1aty; jak ty tóto 
~adesz z medży tych dwoch, to distanesz znowu sto dukativ".
,,Oho, prosze pana, treha by sia wczyty". A toj Iwanko wziou, 
o ~szelcu szczoś czuv, szczo ho pochowały tam w zeml'e. Piszou 
d~ lisa pid tu szebenyciu, wziou ho na pieczy i prynis aż tam pid 
wikn'o; i pchaje ho wiknom do pokoju. A jiden z tych ludej, szczo 
biily koło wikna: szast pałaszom, druhyj szast pałaszom, aż hołowu 
utialy i holowa wiszelca połetiła w sered pokoju. A Iwanko za te 
hroszi ukrau. Tak wziaii kuferok i pidniou pidłohu, i położyv ho 
pig pidłohu, i piszou domił. W domu sidyt, fajku kuryt. A pan 
prychodyt rano do wikna: broszy ny ma. Obzeraje h 1ołoiiu -
h'o~~wa ne tóta. Taj prychodyt do Iwanka: "Ukrałes hroszi ?"
"Wkrau". -"A hdeż sut ?"-"A tam w pokoje". Pan pryjszou 
hladyty po pokojach, ny ma. Do Iwancia: "Chod', pokaż, hde 
sut".- "Jak pan bude łaskaw, ja pidu, pokażu". Taj wziou, pi· 
szou, podniau pidłohu: "Ot, prosze pana, tu sut!"- "No, Iwanku, 
hod~n-es krasty, hoden-eś i schowaty". I dał mu sto dukativ. 

"Teperże mi, Iwanku, ukrad' samoho księdza". -"Oho, prosze 
pana, treba by toho sie iiczyty". Piszou Iwancio w rik'u, najimau 
se raki(w). I piszoii do mista, kupyv se świcz'ok po grajcari. I pi
szo;U. z rakamy i zo swiczkamy do kosteła, i każdomu rakowy dał 
w te nożyczki (kleszcze) po jidny świczci, i każdomu zaśwityv. 
I tak se sam zaśpiwau: "Wójdy, księdze, wójdy, bo mi tie treba, 
bo Pan Jezus po tebe pryjszoii sam z neba". Taj jak tóto księdz 
czuv, dalij do kosteła; w kostełe sie śwityt. A w kostełe Iwanko 
stojit z michom i mowyt (że to Pan Jezus): "Już w tobi ny hrich 
(grzechu nie ma), wlizże tu w tot mich, bośl zasłużył jak treba 
i pidesz do neba". Taj księdz wliz w mich. A Iwanko ho zawiezav 
u mich i prynis do pana. Taj poszou do pokoju, taj panu daje. 

1 [W pierwotnym zapisie "boś ty se tak zasłużył" Kolberg skreślił- ś ty 3e tak.] 
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Tak pan, jak rozwiezau mich, dywyt sia; dywyt sia sam księdz. 
Pan: ,,A kiedy ty księdza ukrad, to hyś ty i mnie samego ukrad". 
Wtenczas dopiero wzięli, pan z księdzem toho Iwanka, i kaz11ły 

mu h 1ołowu zniaty: "Żebyś ty już hilsze tak ne krad". 

Majster złodziejski' 
od Sanoka, Hymłl.Oowa 

Jeden wojciec miał trzech synów. Te synowie nie chcieli nic robić, 
po muzykach chodzić, bawić się; byli hultaje. Pan się o tem dowie
dział, ho i na pańskie nie chcieli chodzić, i mówi: "Bet ja ich wygonię 
do światu". Pośli po świecie się rozlecić; jeden poszed do stelniacha, 
drugi poszed do kowala, a trzeci trafił między złodziejów i uczył 
się złodziejstwa; a żaden o żadnym nie wiedział, gdzie się czego uczy. 
Minęło temu siedem lat, jak się pouczyli już za czeladników, tak t en, 
co u stelmacha był, wrócił do domu wyuczony i do pana, a pan się 
cieszył, że ma swojego nadwornego stelmacha. Potem zaś przyszed 
drugi, pan go się pyta: .,A ty jaki rzemieśnik ?" On powiada: ,.Ko
wal". Pan mówi: "To będziesz u mnie kowalem; jak to mi dobrze, 
żem ich do świata wyprawił; teraz hede miał swoich rzemie~ni
ków". 

Potemu przyszed ten trzeci, tak porządnie ubrany, zegarek wisi 
u niego, ładny kawaler. Iprzyszeddo ojca: "Tatu, terazmytubędzie
my dobrze żyć, ho ja mam pieniędzy dość". Pan się o tym dowie
dział i posłał lokaja, żehy go do pana sprowadził. Lokaj mówi: 
"Chodź, ho pan mnie tu po ciebie przysłał". A on lokajowi odpo
wiada: "Jaka mnie droga do pana, taka i panu do mnie; pan tu mo
że sam przyjść". I pan się dziwował, że ón tak panu hardo takie 
przykre słowo powiedział. Posłał drugi raz po niego lokaja. A on 
zaś tak odpowiedział: .,Jak pan przyśle po mnie sztyry konie i po
jazd, to siędę sobie do pojazdu i pojadę". Pan, jak to usłyszał, tak 
powiada: "No, to już trzeba posłać, ho co on to jest za jeden, że tak 
mówi". I przyjechał, wysiad z powozu i przyszed do pokoju. Pan 
mówi: "No, proszę sobie siąść, Pawełku". I sobie posiadali. Pan 
powiada: "Cóż ty za jeden, Pawełku, że ty sobie tak się ponosisz 

1 [Przed właściwym tekstem Kólherg zapisał: "Ukradł panu prześcieradło 
z loża, konia ze stajni, skarb z pokoju i oszukał księdza".] 
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lepiej niż ja". On na to: "Ja nie jestem żaden pan, tylko złodziej'.~. 
Pan na to: "Kiedyś ty złodziej, to poczekaj, ja ci zadam sztukę, 
abyś spode mnie ukrad prześcieradło; jak nie ukradniesz, to będziesz 
zagłodzony1, a jak ukradniesz, to dostaniesz sto dukatów". Dopiero 
ię umówili, na którą noc. · 

A Pawelko poszed, zrobił sobie takiego klajstru do garnuszka 
i wieczorem zakrad się tam do tego pokoju pod łóżko, gdzie oni 
pali, pan z żoną, na tem prześciradle. Poszed pan z panią spać 

i kazał dwom pokojówkom polegać koło łóżka i mówi: "Jakże tu 
może złodziej przyść, kiedy tu są dwie pokojówki, a i my też 
twardo spać dziś nie będziemy". Dopiero jak oni zaspali, tak 
.złodziej wyłaz spod łóżka i tego klajstru wlał między państwo 
w środek, a pokojówkom pozwiązał koski (warkocze) do kupy, że 
jak się obudzą, to będą się wadzić, bo będą myślały, żr tota tę, 
a tota tę trzyma za włosy. I nazad pod łóżko wlaz, czekał póki 
się państwo nie obudzi. Potemu się pan obudził; maca, coś pomiędzy 
niemi jest rzadkiego. Budzi panią i mówi do niej, że coś tu między 
nami jest takiego rzadkiego, skąd się to wzieło? A ona powiada, 
że jedli jakąś zupkę, że któreś z nich trąciło w nocy i musiało to 
zrobić. l zaczęli się przedzierać, pan z panią. Tak pan woła na po
kojówki: "Kaśka, Maryśka, idź zaświeć". A pokojówki zrywają 
się i jedna na drugą woła: "Puść mię!" A druga: .,Ty ty mnie puść!" 
Bo myśleli, że jedna drugą trzyma. Pan się rozgniwał na to, wstał 
i poleciPli z panią do drugiego pokoju po ś·wiatło. A złodziej '~ylaz, po
rwał prześcieradło i ucićk. Zaświcili państwo, przychodzą do pokoju, 
widzą że pokojówki mają powiązane kóski, a prześcieradła już nie ma. 

No, na drugi dzień pan po niego posłał. - "No, ukradeś Pawełku 
prześciradło ?" - "Ukrad". Pan mu odrachował sto dukatów 
i mówi: "Wszetko jedno, ja już ci wszetkie sztuki będe zadawał, 
żeby się przekonać, czyś ty taki maj ster złodziej". Dopiero mówi: 
" Ja tu mam takiego konia cugowego w stajni, jak mi ty go ukrad
niesz, to dostaniesz dwiesta dukatów i koń bedzie twój, a jak nie 
ukradniesz, to będziesz zagłodzony". Pierwej se umówili, na którę 
noc. Potemu pan kazał zwołać chłopów i wartę po tawić twardą 

1 zagłodzony- zgładzony? [Dokładniej: w tymże znaczeniu gwarowa postać 
formy zagładzony.] 
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koło stajni. Jeden siad do żłobu i trzymał tak za cugle, drugi na 
koniu siedział, a trzeci za ogon trzymał. I tu zaś chłopy stali na 
progu z kołami naokoło stajni. I mówili tak: "Jakże teraz złodziej 
może dostąpić". A on Pawelko zrychtował sobie barełkę wódki 
mocny i ubrał się tak jak lokaj, w takie same odzienie. I przyszed; 
i tak tym w s zetkim mówi: "Mnie tu pau wyprawił z wódką, żeby 
wam po półkwaterku podawać, abyście dobrze pilnowali". Podawał 
im wódki po jednym półkwaterku; im to smakowało i mówią: "Podaj 
nam jeszcze po półkwaterku, będziemy dobrze pilnować". A on mówi: 
,,Ja bym wam dał, ale pan będzie krzyczał". A oni go uprosili i dał 
im jeszcze po jednym. Dopiero on potemu odszed na bok, a oni się 
poprzewracali i pozaśpiwali (pozasypiali), ho się popili, każden 
lóg(ł). On na bok poodsuwał te, co na progu stali i w stajni; temu, 
co siedział we żłobie i trzymał cugle, dał śpiącemu powróz w rękę, 
a temu, co na koniu był, przywiązał go do stragarza, do banta po
wrozem, żeby myślał, że na koniu siedzi, a temu, co trzymał za ogon, 
dał kiczkę (snopek do poszywania dachu) w rękę, żeby myślał, że 
za ogon konia trzyma. Potemu pomału konia wyprowadziuł na 
świat, siad i pojechał. 

Na drugi dzień, jak się rozwidniało, lokaj wyszed, patrzy, chłopy 
wszystkie pozaspiwane, idzie do stajni, konia ni ma, tylko te chłopy 
trzymają cugle, kiczkę, a jeden uwieszony do banta. Poobudzał 
ich. Pan wyleciał i na lokaja: "A cóżeś ty zrobił?" Lokaj mówi: 
"Taże ja przy panu spałem, nie ruszałem się przez całą noc". 
Dopiero pan: "Ah, już wiem, to on, złodziej taki mądry". Potemu 
pan do niego posłał: "No Pawełku, ukradłeś konia?"- "Ukrad, 
panie"~ Pan mu dał, odrachował dwiesta dukatów- i koń twój. 

Ale pan myśli: "Eh, kiedy on taki mądry, to ón mnie z całego 
majątku wyzuje; trzeba go tu zgładzić, koniecznie go tu zgładzę". 
I mówi pan: "Kiedy tak, wiesz ty co, Pawełku, ja moją całką 
kassę, piniędze wszetki postawię na stoliku na sali. I jak mi ukrad
niesz, to wtenczas będzie twego pół i mego pół, to już będziem 
wtenc~as oba porówno gazdować; a jak nie ukradniesz, to będziesz 
powieszony". Potemu se umówili, na którę noc. I pan sobie wziąJ 
zaświecił 4 świece, piniędze z tóaletką położył na stole, wziął sobie 
dubeltówkę i pałasz koło siebie, siad koło tych pieniędzy i siedział. 
I czeka, a myśli sobie: "Jakże to on może dojść do tych piniędzy, 
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kiedy ja tu siedzę całkiem zbrojny i nie śpię". Dopiero złodziej 
poszed na smętarz, wykopał trupa i wziął na plecy, i dalej tam z nim 
do· tych pokojów; przyniós i przed uokno go postawił. A pan jak 
zob·aczył, my~lał, że to on już, ten Pawełek, włazi. I przyszed do 
okna i porwał pałasz, i ud tar go parę razy przez głowę, tego irupa, 
tak że jego głowa wpadła do pokoju, a ten kadłub upad na druge 
strone. Potemu pan się ucieszył, że tego złodzieja już zaciął, pinią
dze liszył (zostawił) i poleciał do drugiego pokoju się pochwalić 
przed żoną, że już Pawełka zgładził. A ten tymczasem oknem wsko
czył; porwał piniędze z toaletką i poszeł. Pan nazad sie powrócił, 
widzi, że piniędzy nie ma, a ścięta głowa na ziemi. Pozierają, co 
takiego, a to trup już całkiem ugnity. 

Potemu pan po niego posłał. "No, ukradeś, Pawełku, piniędze 
wsz·etkie, teraz będziemy obydwa gazdować". Ale sie turbował, 
że głupiemu złodziejowi dał się zwieść z rozumu. Tak w niedzielę 
poszeł pan do kościoła. A ksiądz już wiedział o tem i zaczął pana 
z kazalnicy publikować, hańbić, że pan w szkołach uczony od maleń
ko~ci dał się Ż całego majątku stracić. Pan przyszed do domu 
i mówi: "Słuchaj, Pawełku, ty mnie zgładził z całego majątku, 
teraz mnie ksiądz publikuje, że ja tobie się dał zwie~ć; żeby~ ty mógł 
temu księdzu zrobić jake hańbę". A Pawelko mówi: "Niech pan 
zrobi taki hal u siebie, żeby dużo państwa było, to ja jemu hańbe 
zrobię". Dopiero on poszed, Pawełko, nałapał raków i porobił takie 
uskowe (woskowe) świczki małe, i poszed do ko~cioła, dobył się 
i za~wiecił w kościele wszetkie świce wszędy, i te świczki pozaświecał 
i podawał tym rakom między szczepcie, i sam poszed do zakrystyi, 
odział sie w te odzienie księże do mszy i wyszed na kościół, i odpra
wia przed ontarzem1 • A kościelny wyszed na dwór, poziera, a w koś
ciele sie świeci. Poleciał do księdza i powieda: "Proszę jegomości, 
w kościele sie świeci, taki blask, co tó takiego?" Ksiądz wstał i po
szed z kościelnym do kościoła. Przychodzi i poziera. Ón myślał, 
że io hanioły po kościele świecą, a ten starszy hanioł sam zeszed 
z nieba i mszą odprawia. I poszed ksiądz do zakrystyi, żeby się czem 
prędzej zbierał i do mszy jemu posłużył, że to on hanioł pewnie 
po niego przyszed, żeby go zabrać do nieba. A Pawelko mówi: 

1 [Zapis słabo czytelny; może: "outarzem" poprawione z "ołtarzem".] 
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"Ja po ciebie przyszed, ja jezdem hanielicz z nieba po ciebie zesł~y. 
żebyś przyszed, ale trzeba, żebyś tak goło jak cie matka na świat 
urodziła, żebyś tak szed; a ja cie zawiążę do miecha (wora) i cie po
niesę". Dopiero ksiądz z wielką ochotą, że do nieba idzie, rozebrał się 
i wlaz(ł) do wont. A ten wziął go i zawiązał, i dalej ciągnie do dwont. 
A ksiądz myślał, że go prowadzi do nieba, i mu głowa zaczęła dyr
kać po kamieniach na ganku, i krzyczy: "Ej, już mnie głowa bqli". 
A Pawełku: "Czkaj, czkaj; to dlatego, że tu idziemy już bez czyśc~ec, 
zaraz będzie niebo". I przyciągnął go na sale i mu mówi: "Widzisz, 
my tu już w niebie, słyszysz, jak tu hanioły śpiwają, jaka tu wielga 
radość". 

Dopiero wtenczas, jak rozwiązał miech, jak go ·wypuścił goło, 

a tu wszescy pano·wie, co na balu byli, krzyknęli: "Wiwat, księże 
jegomościu! Pozdrawiamy!" I w śmich. A ksiądz jak uźrał panów, 
tak zawstydził się okrutnie swojej gołoty; i uciek het we drzwi, 
i poleciał do domu, i tak mówi: "Oć, że ja pana hańbił, że sie dał 
z majątku zwieść głupiemu złodziejowi, a ón mnie lepij jeszcze 
wyrychtował i ze wszetkiem mnie zhańbił". I uciok z tej wsi het, bo 
widział, że panu i złodziejowi nie poradzi. 

Uczeń złocłziejski1 

S lina 

Billo dwoch bratił2 • Jiden mał tri chłopci, a druhyj nydż. Tot, 
szo ny mał chłopci, pow:idat do toho dnthoho, starszoho brata: 
"Daj mni toho swoho chłopcia najstarszoho na służbu". Tak toj 
mu dał toho chłopcia na służbu i tot brat wzioł sobie toho chłopcia, 

i piszoł w lis na derewa. Taj prywił ho do jidnoho buczka i pytat 
s:ie: "Szo to z toho bude, Juziu ?" Tot chłopce : "Szo by było? Witc1e 
do bokił3 (cięgadło v. dyszel)". - "z tebe ne bude gazda, ja tebe 
nazad widdam". Tot ho widdał, toho chłopcia, do brata i mowyt: 
"z toho chłopcia ne bude gazda; daj mi n 1ajmołodczoho ~hłopeia~ 

Stasia".' Tot piszoł w lis na derewa4 z nym, prywił do kriek 1a, ta 

• [W rkp. tytul: "Złodziej".) 
2 [W rkp. "bratil(w)".) 
3 [W rkp.: "bokil(w)".) 
• (Zapis niewyraźny, może: "derwa".] 
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i pytajet sie jeho: "Szo to z toho hude, Stasiu?"- "Szo bude, 
strydu, hude pałka (ludy byty)". Pak do druhoho krieka ho wed'e: 
"Szo to z toho hude, Sta iu ?" - "Szo hude, stryciu, hude pilha 
(dwery w1 komoru podważuwaty)". Tot powidat, stryk: "z .tebe, 
Stasiu, bud e gazda". 

Jiden chłop uorał sered pola, a druhy wił (wiódł) hoky (woły). 
Tot chłopeć powidat: "Stryciu, ja wkradu byka jidnohu tomu, 
szo ore". Tot chłopeć wyliz na huczka. A stryk do neho: "Jakże 
ty wkradesz; jiden wede hoky, a druhyj id'e z zadu". Tot powidat: 
"Wk:radu". Jak zaczał na buczku gwahowaty na dnthu toronu 
za potyk (potok), za uod1u, i se gwahuje, kryczyt, że bok hyk 1a 
zjił, ino ch·wist zistał w pysku druhoho. A uny chłopy połyszyły 
byki, połetily w lis, de sie takyj cud stał. A tot chłopeć z huczka zlis, 
hyk'a wypri'eh, chwist widrizał, zapch 1 ał dr1uhomu w pysk. Toty 
chłopy prychodiat do tych hykił i hesidujut se: "Byk nasz zjił 

byka, ino chwist mu zistał w pysku". A tot chłopeć: "Wydite, 
~tryCiu, wy powidaly, że ja ne wkradu, a ja wkrał byka". 

Wed'e Żyd kozu za motuzok. "Stryciu, majete cz 1oboty?" -
"Maju". Tot wział czohit wid stryka, taj położył p 'ered Żyda na 
dorobu. Żyd perejszoł, czobit ne wział. Tot wział czohit toj samyj, 
znouż poni kawał i położył pered toho Żyda ·w dolyni, nazad. 
Żyd pryw·ezał kozu do huczka i powidat: "Tuje jiden czobit, a druhyj 
je w hori, to oba wozmu, to sie ohuju". Żyd piszoł po tamtoho czo
hóta w horu, wertat sie, a druhoho czobota w dolyn 1i ny ma. Ale 
i kozy ny ma. Taj tot chłopeć wzioł kozu i tot czohit i prywił do 
tr}rka. "Wydite, stryku, wy powidaly, że ja ne wkrad1u kozu, a ja 
wkrał". Stryk: "Dohryś". 

A win chłopec: "Teper, stryku, kładite woh'eń, peczte woła i ko
zu". Tot stryk nakłał ohni1a, spik kozu i woła. Ponajadaly sie oba 
mniasa, taj powidat chłopeć: "Stryku, hende duże 'owec wyjszło, ja 
najstarszoho barana wkradu".- "Eh, hde ukrad 1esz, na czystym pole 
pasut wiwci pastuchy, to ne wkrad'esz". Tot powidat: "Wkradlu". 
Tot chłopeć piszoł w selo i wkrał kurku z kuriatmy, pustył ji w krieki. 
Toty; pastuchy jak zaczely za kurkou i za kurietmy łetaty po krie
kach; a Sta io medży wiwci włetił, webopył barana na płeczi i ponis 

1 (" dwery w" dopisane później.] 
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w lis do stryka. "Wydite, stryku, wy powidaly, że ja ne wkr~du, 
a ja wkrał". Zarizał barana tot stryk, spikly ho i zjily oba. Jak sie 
ponajadaly roniasa oba, powidat win: "Stryku, straszmy sie, kotryj 
sie hudemo hojaly, cy ja, cy ·wy". Tot stryk wział koł\a (kół), jak 
zaczał po kołodach praty kołom. Tot chłopeć powidat: "Chod'te do 
mne, chod'te, jasie ne boju; ano jawaspidu straszyty, cy sie hudete 
hojaly mene". Tot piszoł chłopeć, jak zaczał w lisi zawodyty: "Ja 
ne wkrał barana, any woł1a, any kozu, ino mij stryk". A tot stryk 
myslił, że ho da chto hje, a win składat na stryka, że to stryk wkrał. 
I stryk zaczai wtikaty. Tot chłopec wojszoł z lisa: "Stryciu, stryciu, 
ne wticzte; wy sie mene hojaly, a ja sie was ne boju". 

Bratanek lepszy złodziej niż stryj' 

Buło dwoch hratia. Jiden brat ny mav ditej nycz, a druhyj ':b~at 
mav try syny. A to[t] brat hiz ditej to huv złodyj welykyj. I piszov 
do toho brata druhoho i mowyt: "Niaj no twoji chłopci zo mnou 
idut w lis, cy hude z neho, z da kotreho, gazda". Tot druhyj mo~: 
"Ta ja im ne horoniu, niaj id1ut". Ta óny z nym, z tym stryk1om, 
piszly w lis wsi try. Ta jiden mowyt, najstarszyj: "Ej, stryku, 
z to ho huczka hillaby wiś (oś wozowa)". A stryk mowyt: "Ej, s 1ynyku, 
z tehe gazdane hude". A druhyj znou mowyt: "Ej, stryku, z _.toho 
huczka hiiłohy widsle (dyszel)". A stryk: "Ej s 1ynyku, z tehe gazda 
tyż ne hude". A tretyj mowyt: "Ej, stryku z toho huczka hiiło~y 
dohryj huczok (drążek) tramy (przyciesie) pidważowaty". A stryk: 
"Ej, s'ynyku, z tehe hude gazda. Teperże chodź zo mnou u lis". . 

Idut u lis, wed'e chłop kozu na tarh. Chłopec mowyt: "Stryku, ma 
numu (my jemu) kozu wkrademo". A stryk: "Jakże, s 1ynyku, wkra
demo, koj win ji wedle na mótuzku ?"-"Oj, stryku, wkrademó; 
każte no, stryku, jiden czobit wasz z nohy". - "Na szczo ?" '-
"Budete wydity". Tot położył na dorozi czohit pered toho chłopa, 
szczo ~ił kozu. Taj tot chłop ide i se dywit, szo czohit na dorozi 
łeżyt, i mowyt do sehe: "Żeby hiił druhyj, tobym wzioł, a tak', 
szczoż myni z jednoho". Ta~ tot chłopec pohih, wzioł tot sa.~yj 

1 [Przed tekstem Kolberg napisał: "Kradnie on chłopu but z nogi, dragiemu 
kradnie wołu od pługa i w końcu straszy stryja".] 
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erohit i pohih znou pered neho, i znou położył na dorohu. Tot id·e, 
dywyt sia, czohit znou łeżyt na dorozi. "Oj, powidat chłop, żebym 
wzioł tamtot, mavhym dwa". Tak wziov, pry(w)iezav kozu do 
krieka (krzaka), ta wernuv sie po tot czohit, szo wydił w1p.ered. 
Tak ide dorohoii, id1e, idle, czohota ny ma. "Ta, zdaje mnisie, tu hii.v, 
a może dalij jeszcze". Pisz'ov dalij, ny ma cz1ohota; wernuv sie 
nazad: "Choć tamtoh' tra wziaty". Prychodyt na to misce, dekozu 
pry(w)iezav, a tu i kozy już ny ma. Chłopec wzioł, kozi h 1ołou (głowę) 

widrizav i zapchav totu h lołowu w hołoto, tylko in 1o posk (pysk) 
wóstawiv z hołota, żeby ji wydno troche hiiło. Tak tot chłop ide, 
dywit sie, kozy ny mla; pak dywit sia, a tu wydit posk i mowyt: 
,,A. to tie zapchało w hołoto!" I wytiah, i ohzyra: "Tot mnie teper 
zradyv jakyś psij syn". 

A tot stryk mowyt do chłopcia: "A to ty hudesz lipszyj złodij 
jak ja". Pakże tam znou gazda ore hykamy koło lisa. I win mu mo
wyt: "Stryku?" A stryk: "Hou ?"- "Tomu gazdi, szo or1e, ma 
nomu (my jemu) byka iikrademo".- "A to jakże iikrademo, koj 
win nema ore". - "Oj, stryku, wkrademo". Taj tot chłopec wzioł, 
woliz na jalyciu koło pola ta i klycze: "Lude, gwahu, cud sie stał; 
wił (wół) woła zjił, ino chwist zistav". Tot chłop, szo ore, słucha 
i słucha, szo takie chto klycze. Ide sie w lis dywyty, a chłop1 zliz 
tym czasem z jalyci i wzioł woła, widrizał mu chwist i zapchav 
tomu druhomu wołowy posk, i druhoho woła hiz chwosta powiv 
w lis, wkrav. Tot gazda, szo orał, wochodyt z lisa, dywit sie na 
jalyciu, ny ma n 1ykoho n 'yhde; prychodyt do płuha, dywyt sia, woł'a 
ny ma, i sie dywyt, wił druhyj trymat chwist w pysku. 1\iowyt: 
" No, to win ne brechał, szczo wił woła zjił, ino chwist zistał". Tot 
wyniał chwist z pyska; chwist je, woła już ny m'a. 

- Tot stryk powidat: "No, chłopcze, lipszyty hudesz złodij jakja".
" No, teperże, stryku, ty men 1e hudesz straszyv, czy ja ci sie hudu 
hojał?". Tak stryk zaczoil chłopcia straszyty. A chłopeć powidat: 
"Oh, ja sie ne boju, stryku, ja znaju, że to to (ty). No, teper, stry]!;u, 
ja tehe hudu starszyv; ty sied' koło ohni'a". Win stryk siev koło 
ohnia. Chłopeć piszou, wzioł se skóru tot'u z woła, szo ho wkrav, 
wzioł se huczka, i po tej skóri huczkom; h 'uk huczkom, h 'uk 

1 [Zo.miaat: "chłopeć".] 
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huczkom i zawodyt: "Oj joj joj joj, to ne ja iikrav, to stryk wkrav, 
t:o ne ja Ukrav, to stryk wkrav". A stryk,jak toto wczuv, tai wnohy, 
utik het, ho myslał, że toho tak hijut za toho woł 1a. Tak tot chłopeiS 
pryszou do wohni 1a, stryka ny m 1a; wzioł, nakłav koło wohnia 
takych pniaki(w), takyj szczo w lisi zkorczowani, leżaki, i położył 
sia koło wohnia spaty. "A ty, stryku, chocz, chocz koło wohnia z da
leka, zazyraj i dyw sia, że koło wohnia łeżyt tylko (dużo) chłopi(w), 
żeby men 1e zjimaly, że ja woła ukrav". Tak chodyv, aż pokyl sie ne 
rozwydnyło, pokyl deń ne buł. Jak sie rozw 1ydnyło, tot sie dywyt, 
tak to pniaky koło wohnia, a chłopec spyt se. Taj powidat: "Doś(ć) 
ja złodij hiił, ale ty jiszcze lipszyj hudesz. Jatehe straszyv, to ty sie 
ne · hojał; a ty mene straszyv, a ja ciłu nycz chodyv i hojav sia, 
a ty se spau". 

Żołnierski spryt 
Czaszyn 

Jeden żołnirz, który stracił nogi w wojsku, chodził po prośbie, 
nareszcie z kart wróżył. Przyszedłszy do karczmy, wywróżyć miał 
z kart komuś, gdzie jego skradzione rzeczy są i kto je ukradł. Gdy 
juz zaczynał, kiwnął na niego chłop jeden i wyprosił go na podwórze; 
tu mu się przyznaje, że to on ukradł i prosi go, aby go też nie wydał 
i daje mu reńskiego. Żołnierz mu obiecuje, że go nie wyda, byle 
tylko skradzione rzeczy oddał i złożył w pewnym miejscu. A tak 
żołnierz wziął podwójne wynagrodzenie, ho od złodzieja i od poszko
dowanego. 

Kowal 1 

IwoniM 

Chodził Pan Jezus ze świętym Piotrem po SWiecie jako dwaj 
dziadkowie. I zaszli ria noc do jednego kowala. Ten ich przyjął 
bardzo gościnnie i wygodnie przenocował, a nie chciał żadnej za
płaty. Odchodząc, mówi do niego Pan Jezus: "Kowalu, chcę cię 
wynagrodzić i daję ci trzy życzenia, które się spełnią; więc :mów, 
czego pragniesz". Kowal dziękuje za łaskę i powiada, iż sobie życzy: 

1 [Zob.] Kujawy cz. l [DWOK T. 3] s. 181 ; W. Ks. Pozna1iskie cz. VI (DWOK T. 
14] s. 248. [Pod tytułem Kolberg dopisał : "Ławka. Gruszka. Torba".] 
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l) aby ten, kto na tej ławce usiędzie, nie wstał z niej, dopóki on 
(kowal) mu nie pozwoli; 2) toż samo, gdy wlezie ktoś na tę 

gruszę w sadzie; 3) toż samo, gdy wsunie rękę w tę oto torbę 
z żelastwem i rupieciami. Pan Jezus i święty Piotr zgodzili się na 
to i odeszli. 

Po niejakim czasie przychodzi do kowala diabeł i kusi go, aby 
mu zapisał duszę, po którą przyjdzie za rok, a tymczasem dostarczy 
kowalowi pieniędzy i złota, ile tylko zechce, żeby się bawił i hulał. 
Kowal, chętny do zabawy, przystaje na to i daje mu cyrograf swój 
do ręki, a diabeł przynosi mu obiecane dostatki. Po upływie roku 
przychodzi diabeł i mówi: "No, kowalu, chodź ze mną, ho już czas 
na ciebie". Kowal prosi diabła usiąść na ławce, że się tymczasem 
zbierze do jazdy. Jak tylko diabeł usiadł, już złapany. Kowal po· 
wiada, że już gotów, a diabeł na to: "Kiedyż wstać nie ruogę".
,.A przecie ja cię nie trzymam" - mówi kowal. I tak go przetrzy· 
mał dzień cały. Aż wreszcie diabeł się odzywa: "No, żądaj, czego 
tylko chcesz, a puść mnie". Kowal mówi: "Oddaj cyrograf". Diabeł 
rzucił mu go p0d nogi i - uwolniony przez kowala poleciał. 

Ale wkrótce potem przychodzi znów do kowala diabeł, ho to jego 
rzemiosło kusić, i obiecuje mu złote góry i dobre życie, byle tylko 
zapisał mu swą duszę, a on po nią przyjdzie za dwa lata. Kowal 
przyjmuje to i daje mu znów swój cyrograf. Po dwóch latach przy· 
chodzi diabeł po niego i woła, żeby się z nim zabierał. Kowal prosi 
go, żeby usiadł. Ale diabeł, wiedząc już co się święci, usiąść nie chce. 
Wtedy kowal mówi: "Może sobie podjesz gruszek z tego tu drzewa 
w sadzie". Diabeł ·widzi, że ładne wiszą tam gruszki, wlazł na drzewo, 
zerwał parę gruszek, ale już zleść nie może. I nie puścił go kowal, 
dopóki mu nie zwrócił jego cyrografu. 
Jednakże w kilka miesięcy potem znowu coś diabła korci, żeby 

tego kowala do złego namowić. Więc obiecuje mu już trzechletnią 
hulankę. Kowal cyrograf daje - i jak hulał, tak hula. Po trzech 
latach zjawia się znów diabeł po jego duszę. Kowal mówi: "Dobrze, 
pójdziemy, ale może sobie tych gruszek z drzewa podjesz, ho da
leką mamy drogę". Diabeł sobie myśli: "Nie głupim tam włazić, ho 
wiem dobrze, co to za grus?a". I mówi: "Nie głodnym wcale; ale 
chodź, ho nie ma czasu. Kowal mówi, że się musi zebrać; więc bierze 
z sobą ową torbę i wychodzą. 

23 - Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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Kiedy już tak idą ulicą, patrzą, a tu ksiądz z Najświętszym 
Sakramentem idzie do chorego, co w . przyległym mieszkał domu. 
Diabeł mówi do kowala: "Ja się muszę skryć, bo. tego oglądać mi 
nie wolno". Kowal mówi: "No, to się schowaj w tę tu torbę". I pod
stawił mu ją, diabeł w nią wlazł, bo w najmniejszą dziurkę wleźć 
godzien, a kowal ją zamknął i tak długo w niej diabła trzymał, 
dopóki mu ten nie wyrzucił owego cyrografu. Kt() szczęśliwy .?. Mój 
kowal. I poszedł do domu kuć jak · dawniej żelazo i klepać pacierze. 

Diabeł i baba 1 

Czaszyn 

Została jedna baba wdowa po jednym chłopie i miała kawałek 
pola swojego. Nie miała co siać na niem. Zejszła się z diabłem. 
Zaczęła mu opowiadać, że nie ma co siać. Diabeł powieda, że b·ędzie 
z nią społu zasiewał, tak ni.J:>y, że będzie jej pole, a jego nasienie. 
I tak sobie uradzili billi sadzić2, Tak sobie uradzili, że jego bedzie 
wierzch, a jej spód. Dopiro óna mu ~wieda, że to trzeba dobrze 
koło tego robić i kopać, żeby wierzch dobry uros. Diabeł się pyta, 
jak już prześcigli kartofle, czy już czas brać. A una mu powiedziała, 
że czas. Zajszoł diablisko i pozżynał wierzch, całą bylankę. Wtedy 
baba zajszła i wykopała sobie kartofle. Diabeł zaczął gryść swoją 
bylankę, twarda była i gorzka; a baba ugotowała sobie kartoflu [!] 
i przychodzi do nij diabeł, i prosi, żeby mu dała skosztować, bo jego 
bars niedobre, nic po tem. Tak skosztował, widzi, że bars dobre 
i zawstydził się, że go tak baba oszukała. Mówi: "Poczkaj, na drugi 
raz nie dam ja się tak oszukać". 

I dopiero zaczynają radzić sobie, co by na drugi raz zasiać. Pak 
uradzili sobie proso siać, ale już on będzie brał spód, a baba wierzch. 
Baba mu mówi, że to trza dobrze robić koło tego, pleć, żeby dobry 
spód wyros. Jak już "to zrobili, wyplewli, proso prześcigło, diabeł 
przychodzi i pyta się baby, czy już czas spod brać z t ego prosa. Baba 
mówi: "Taże ty wiesz, że ty wprzody brał wierzch, a potem ja spód, 
to i teraz ja wprzódy wierzch, a ty potem spód. Baba wyżęła swoje, 
jeszcze jej diabeł pomóg, diabeł sie rucił do swego spodu, wytar-

1 [Na marginesie dopisał Kolberg: "Diabeł".] 
1 Tu mówią: kartofle, ziemniaki albo buli, w górach bandurki. 
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gał i przyniós, i zaczął ·gryść. Baba sobie proso wymłóciła, wyupi
chała i ugotowała kaszę, i sobie zajada. Diab~ł przychodzi do nij 
i znó-il mówi, że jego niedobre, i prosi znouś, żeby mu dała swego 
skosztować. Jak skosztował, dobre. 

· Teraz strasznie sie już rozjad, że go. baba drugi raz oszukała. 
I mówi do baby: "Bijmy się". Baba dopiro mu mówi: "No, jakże 
się będziemy bić, ty jest silnyj, a ja słaba; inacy ni~, jeno bez płót 
widłami sie będziemy szturać". On se zrobił widły z dwoma rogami 
(szpicakami), żeby ją dwa razy od raz sztochnoł (bo go dwa razy oszu
kała), a óna -widły z jednym szpicem. Już porobili widły, już mają. 
Dopiro stanęli, diabeł z jedny, a: baha z drugi strony plota. Tak do
piró jak sie diabeł rozji, co szturnie, to mu wse widły staną w płocie, 
a baba jak s.ztochnie, to wse go dostanie szpikulcem. Dopiro jak sie 
diablisko rozjad, tak ucik i powiedział, że nigda z babami nie chce 
mieć nic do roboty. 

lnnygantba 
Boberka 

Biiv gazda z żenu, tak sic lubyły, szczo nykoły si ne wadyły. 
A ditko sidiv na hlaci (hriadci - drążku, grzędzie) sim lit i zliz 
z hladki, i szou dorohou, i spitkała go baba, i potała ho sie: "Szo 
tobi sic stało, hde ty biiv, żeś tak zisoch_. (zesechł) ?".A win powidat: 
"Sediłem sim lit na hlaci, a ne mih-em. skusyty dwoje nałożeństwa 
(małżeństwo)". A baba: "A czujesz, zapłat'. ni (mnie), ja ti zaraz 
nyźkie (dziś) skuszu". A win mówi: "Ja ti dam mich hroszej, ażebyś 
nyźke skusyła, bo ja już sedżu sim lit na hriadci i wisoch, i poczorniv, 
a ne mih skusyty". A óna powida tak: "Wemy sie naz 1ad, a ja ich 
nyźkie skuszu". 

Piszła ona do chyży do gazdyni i powida: ,,A czehoż ty, gazdy
nejko, taka sum.n la (smutna)? Musyt was gazda byv (bił)?" A ona: 
"Win mene nykoły ne byv, bo mne bars lubyt". A baba: "Gazdynej
ko, bude win was is:tcze lipsze lubyv, ino men'e posłuchajte". A gaz
dyni: ,,A szczoż by zrobyty?" Baba: "Woźte brytwy i óholte ho 
(o~ólcie), a bude lipsze !ubyty". Gazdyni: ,,A jakże ho óbołyty?" 

l [znó-i- znów jej] 
1 [Pod tytułem Kolberg napisał: "Gdzie diabeł nie może, tam babę po~e".J 
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Baba: "A tak, jak pryjde weczór z pola i laże se spaty, i ohołyte ho, 
jak zaspyt (jak uśnie)". Baba połetiła na pole i spleznowała (przestrze
gła) gazdźi, że tie żen'a zariże, jak pryjdesz weczer domiv spaty; 
rekoma-ć (wrzekomo, udaj) sp1y (śpij), a swoje na peńku maj (na 
pieńku miej), a dowisz sie, cy to p rauda bude". Tak win pryjszov 
weczór domiv, a óna mu dała jisty i koło neho zwyczajne jak gazdyni 
koło gazdy. A win jiv i ne jiv, bo uże mierkowav, uż mav na peńku, 
cy to prauda bude, szo baba powiła. I potomu jak lih, rekoma-ć 
spyt, a tu dywyt sie, szczo bude robyty jmu żen' a. A óna wzieła 
bret(w)u, pouostryła se i id 1e do neho hołyty ho. A toj hadav, szczo 
ona chocze ho zarizaty, podnis siei chap, zjimov (złapał) ju za ruki: 
"Aha, to ty mene chocz' zarizaty!" I zaraz ji byv. A didko skoczyv 
z hladki i potiszyv sie. Ta i bidna gazdyni nabrała (plag) nadaremni. 
A baba wzieła hroszi mich ta i piszła. 

od Baligroda 

Jidna gazdyni trymała parobka i sie po tomu zakochały, gaz
dynia z parobkom. I gazda pojichav na wesnu o raty, a jimu, słuzi, 
kazav siczku rizaty. I parobok zistau siczku rizaty, a tot gazda 
sobi zabiiv top1ir doma (zapomniał topora). I ona po tomu zakły
kała parobka z bojszcza, i podjiły sy śnidania, i se oboje polihały. 
A wtotczas se spomnuv, że zabiiv topir i łyszyv woły i płuh na poli, 
i piszou po topir domiv. I prychodyt, a gazdynia z parobkom na 
postely. Jak w'ydiv, porwau topir ze złostiu i piszou z toporom 
na pole, a im nycz ne mowyv. Lem se pomyszliv: "Poczkaj, ona 
meni tu jisty wynese na pole, to jaju tu wid razu zabju". Dopiero 
ona barzo sie bojała: "Jak ja mu jisty ponesu, win mene może 
z 1ahyty". I barz smutna2 buła. 

I pryszła żebraczka, i sie jij potała: "Czoho wy, gazdyńciu, takii 
su.mutni"3 A óna powidat: "Ba, mij gazda pojichau w pole oraty, 

1 Gadka. 
s [Zapis niewyraźny, widać ślad nieczytelnej poprawki. Por. następny przypis.] 
1 [Zapis niepewny; nad pierwotnym "smutni" nadpisał Kolberg su i prawdo-

podobnie skreślił początkowe s wyrazu smutni (może omyłkowo?). Niewyklu
czona lekcja "m smutni". Por. poprzedni przypis.] 
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a ja sobi troche z parobkom lahła, żeby lipsze robyv, żeby lipsze 
słuchav; a win, gazda, pryjszou po topir i ze złostiou piszou, ja 
sie teper boju jimu jisty nosyty". 

A żebraczka: "Tycho, gazdyńciu, zapłat'te men 1i, dajte mly· fasku 
pszenyci, to ja wam tak zrobiu, że win wam ne bude nycz 
mowyv". A gazdyni: "Ja bym wam dała i dwi faski, żebyste tak 
zrobyły, żeby mene ne byv". A żebraczka: "Powiżte myn1i, szczo 
win lubyt najlipsze jiste ?" A gazdyni: "Win nycz tak ne lubyt 
jak połewku (polewka, żętyca, serwatka)". Zebraczka: "Ba, na
Warte-ż mu jak najbilszy horn 1ec, kady win tak lubyt; teper ja 
pi d u na pered do nioho, a wy za mnoii ponesete jisty". 

Ta jak piszła żebraczka, jak już hii.ła nedałeko neho, tak mo
wyła: "Daj Boże szczestia, gazdo, dwoji na kupi!" A win takij 
złyj iszcze hiiv i powidat: "Szczoty mni toto mowysz, babo szelmo!" 
A ona mu widpowidat: "Bo to ja, gazdońku, lubyła plolewku jisty; 
odże, jak teper hde idlu, a ja jiła polewku, to myni sie zdaje, że 
dwoje na kupi łeżut, chot' tam hude ino jeden". Potomu chłop, 
tot gazda, se sam zdumav, zmitygówau, że to win luhyt polywku, 
to może i jimu sie tak zdawało. Dopiero mowyt do żebraczki: "Ah, 
kobito, to was Boh nadnis, ho hiivhom se żenu zabyv". A że

braczka: "Ta wo by boły zhreszyły i za darmo Ubyły żen 1u". 
Tota baba chotiła jiszcze rozmawiaty, a tota gazdynia już mu 
nese jisty. 

Jak prynesła, a win sie [j)ij (żeny) pytat: "Szczoś mni tam pry
nesła jisty?" A ona gazdynia do neho: "Ta to ty znajesz, gazdońku, 
szczo ty lubysz jisty, to ja ty tóto prynesła". Gazda powidat: "Ma
jesz żeno szczestie, że tota kobita nadejszła, ho hiivhym tia z'abyv 
na smert wid razu". A gazdyni: "A szczoż takoho, gazdo?" Na to 
gazda: "A to ja pryjszou po topir, a men 1i sia zdawało, że 

ty leżysz z plarohkom". A ona mowyt: "Joj, gazdo, a tohli szczo 
sie stało? Ta to ja se koło peca nakrutyła, tom se lahł'a troche". 
A win mowyt: "No, to majesz szczćstia, to woź totu kohitu domiv 
i zapłat' ij, i podiekuj". Gazdynia wzieła totu babu żehraczku domił 
i dała ji dwi faski pszenicy, jak ohiczała. Zebraczka poszła. Gazda 
lipsze żince wirył (wierzył), a parobok zistau sie i jeszcze lipsze 
kochau sie. 
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Gadatliwa żona 
od Ustrzyk (Łobozew) 

Tak to b~v jiden pyjak; ta chodyv do korczmy i pyv iise. Pry
chodyt domiv, żinka sie z nym wadyt. Ałe win bere sókeru i ide 
do lisa. Wojszov do lisa i stav rubaty jałyciu (jodłę), i dorubav 
sie do seredyny. A tam buło dupł'e (dziupla), a w tym duplu hroszi; 
stały sie sypaty na zeml'u. A win ne m..av w szczo toto zabraty; 
piszov domiv po mich i po woły z wozom i wziev z sobou żinku. 
Tak zabrav toty hroszi z żinkou do micha i położyv na wiz, i na 
toty hroszy czetynu (gałęzie) nakłav, szczoby ne hoło w 1ydno, 
że hroszy wez 1e. I wezut toty broszy domiv. 
Ałe win sie hojit, że joho żinka wydast pered ludmy, i kazav 

ji staty pered wyb:D.y (wołami). A win wziev, położyv hołota na 
hałuzu (gałęź) i werh (rzucił) bez werch, żeby jej i upało na h 1ołowu. 

A wonasie chopyła za h'ołowu i powidat: "Mużu, mużu! Hłynianyj 
doszez łet 1yt!" Win na to: "Tycho, tycho, żehys toto ne powidała 
n lykomu". Ałe idut popid dwir, a win zjimav kamiń i postyv 
(puścił) kamiń zo skały w dołynu, a wóna sie ulekła toho, ho 
una ne w1ydiła i powidat: "Mużu, mużu, szczo to takie?" A win: 
"Tycho, tycho, to pańskon matierou dyrwa (drzewo) powiz didko 
do pekła". 

Ałe piszov tot muż na druhyj deń do korczmy napywat znou. 
Tak prychodyt domiv, wziov żfuk.u b-yty. Tażinka potomu wobihła 
na dwir i stała kreczaty: że win hroszy najszoii, że wona już żytia 
z nym ne hude mała, ho win pyje, a ju hude byty. Tak toto lude 
czuły i dały znaty do wijta. A wijt piszou do pana i powiv toto 
panu. Pan kłycze toho pyjaka, czo hroszy najszou i pota sie ho: 
"De toty hroszy podiv, szczo najszou w lisi?" Ałe win powidat, że 
win ne najszou żadny hroszy. Tak położyv jeho sędzia na stolec 
i kazav mu daty dwajcić i piać (huków). Ałe win sie ne pryznav 
i: "K.łycz moju żinku, niaj powist, koły toto buło?" 

{No i prychodyt tota żinka pered pana i pered sędzie. Tak pósz
czajut toho muża z aresztu do toji żinki i do pana, i do sędziego 
do oka. Pota sie sędzia: "Kobito, kiedy to i jak to było?" A wona: 
" To było tak: poszed mój mąż do lasu i nalaz piniędze". Ałe win: 
to nie jest żadna prawda, on nie nalaz żadnych piniędzy; no niech 
ona powie, kiedy to było. Tak iiona: "Panie sędzia, to wtedy było~ 



359 

kiedy gliniany deszcz iszeł". A sędzia sie : z toho śmieje, że tota 
kobita jest głupa.· "Kobito, gadaj ty sprawiedliwo, ho dostaniesz 
dwadzieścia pięć rózeg, jak nie będziesz sprawiedliwo gadać". A óna: 
,,Ale ja, panie, to sprawiedliwo gadam; jeżeJi się panu nie pamię
tało, kiedy gliniany deszcż padał, to może się panu pamięta, jak 
to pańską matką diabeł wióz drzewo do piekła". A pan, że mu sia 
ne podobało, żeby didko pańską matkou dyrwo wozyv, jak sie 
z kresełka schwytiv, tak hahu po posku w'owałyv, że ne je prawda 
żadna. A toho muża zaraz z jaresztu wopóstyv1 • 

Całabanyk 
Leszczowate 

Iszoł2 stary Całahlanyk na podila3• Iszoł, szoł, szoł i uadyhav 
kat1ulku (wałek kuchenny lub do maglu). Iszoł, iszoł, iszoł i nady
hav prajn1yk (do prania). Iszoł, iszoł, iszoł i nadyhaw jejcle (jajko). 
Priszly te trii na pered na podila, a win za nymi. Katulka sy lehła 
pid por'oh, prajnyk wył 1iz na hriadu, a jejce wlizło w oh 1eń, a szyło 
wpiło sie (wpięło) w ławu. Pryjszoł stary Całahanyk i wpav (upadł) 
na katulce, a prajn'yk na n 1eho; iszoł se fajku zakuryty, trisło 

mu jejc1e meży oczy. Iszov se ruku ochołodyty, szczypnov ho rak 
w ruku. 

Żyd procentowicz 
Solina 

Jiden Zyd nahożnyj chodył po Z 1ydach. Żydy mu dawały takie 
stare żupany, soroczku staru, portky, czasom hliha, hroszi. Piszoł 
do jednoho pana; pan mu dał kamizelku staru i szóstku. A do dru
hoho pana pryjszoł; jak ho zac2.ał pan byty p'ałeczkou, na szczo 
pryjszoł do neho. Powidat tot Żyd: "Daje Pan Bih w horu drahynu 
i w dolynu"- że sut hohaczy i bidny, że win bidny, a pan ho hje. 
Do troch raz tak powidat tot Żyd. Taj tot Żyd wtik. Tot pan za-

1 [W rkp. następuje krótkie polskie streszczenie.] 
1 [Nad l nadpisane v.] 
1 Całabanyk kłócił się z żoną, która chcąc mu dokuczy6, zmówiła się, aby go 

prze~ladowały [brak słowa? - brzeg karty zniszczony) ż wałkiem, szydłem, 
prajnykiem i jajkiem. 
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prieh kony, że za nym pojide, że ho dożene, że ho zjimat. Pojichał 
po lisi, po kriekach, po korczach i prywiezał kufer na pasach do 
hreczki z hrieszmy (pieniądze). Kufer sie widorwał i wpał na korczi 
w lisi. Pan ne znał. A Żyd z za krieka woliz i se kufer wział z hrieszmy. 
I powidat do sebe: ".Jakże tot kufer rozbyty!" Wział se kamiń 
i korcz; taj k 1amenem rozbył kufer. Pełne miszeza (miech, worek) 
nabrał se hroszi. I takie łachutie z neho wlysiło; i w łachutia (łach
many) se hroszi napchał. I powidat: "Wszytki hroszy ne zaberu, 
czej Pan Bih dast bidnomu toty hroszi, szo ja lyszu". 

Tot Żyd piszoł z tema hriszmy do jidnoho mista. Było to roisto 
bohate. Lyszył toto misto. Piszoł do druhoho, do bidnoho mista. 
I do jidnoho Żyda arendara pryjszoł; najał se stancyju za szóstku 
na tyżdeń. Tot Żyd wobyl tam tyżdeń i dał mu druhu szóstku, 
temu arendaru, na druhyj tyżdeń. Tam taka była pidłoha stara, 
że wszytki hroszi pochował pod totu pidłohu i z miszezatam (miech). 
Powidat do toho arendara, żeby jiszcze na trety tyżdeń hył, i dał 
mu papirka za stancyju. Tot Żyd skupował sobie łasze (łachy) 
i pierścinia i wstużkami i sukniatmy torhował, żeby szcze bilsze 
mał hroszy. I do neho wszytki Żydy schodiat sie, de win tiłko hroszy 
nabrał? Win powidat: "Ja za łasze natorhował". Taj znowu jidno
mu Żydowi pozyczyi piatku, druhomu Żydowi pozyczyi desiatku, 
wszytkim Żydaro hroszi nazyczył. Dawały mu Żydy procent wid 
tych hroszy. 

A tot pan, szo zahuhył kufer z hriszmy, tot został takij bidnyj, 
jak tot Żyd był bidnyj. Taj do toho bidnoho mista priszol tot pan, 
teraz bidnyj. I tot sie Żyd prywitav z tym panom: "No, jak sie 
ma pan?" - Taj tot pan powidat: "Ja bidnyj !" A tot Żyd: "Ja 
pana znaju; może hy sobie pan perenóczuwaly w mene". Tot Żyd 
wział pana (toho bidnoho) na nicz; i percnoczuwał jidnu nicz, i pak 
druhu nicz kazał mu perenóczuwaty. Tot Żyd położył książku 
pid h 1ołowu panu i pozapysował w neji, jak ho pan był, jak jichał 
po lisi i kufer sie widorwał z hriszmy, i Żyd ho znalaz, i se hroszi 
troche wział z kufra. I pak pytat sie na druhyj deń Żyd pana: "Szczo 
sie panu snyło ?"- "Snyła mni sie ksiązka pod h 1ołowou". Żyd 
powidat: "Nej pan proczytat totu książku". Tot pan wziął czytaty, 
powidat: "Hew-de jest zapysane na ksiązci, jak ja Żyda był, jak 
ja jichał i kufer mni sic widorwał, i Żyd tot, szo ja ho był, wzioł 
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sohi hroszy z toho kufra". Tot powidat Żyd: "Ja panu broszi widdam 
Wszytki, szo.m wział, żehy ino pan hidnyj ne hył, a ja choć bidny, 
to hajka". Tot powidat pan: "Ja ne choczu żydkó-broszi {żydow
skich1); ko ty Pan Bih dał hroszi, to se try.maj". I tot pan piszoł 
het, ne chtił wid Żyda toty broszy hraty. 

Chłop i Życi 
od Sanoka 

Mał Żyd duże broszy. I pryjszoł do Iwana, i .mowy tak: "Czu
jesz, Iwana [!],idy zo .mnou broszy .mieniaty, a ja tóhi kupiu w kożdy 
korczmi piłkwat 1erok horiłki". Iwan zaprieh koni i położyli broszy 
na wiz, posidały i pojichały. Pryjichały koło korcz.my, a Iwan 
.mowył: "No, daj .mi piłkwaterok horiłki, ho ty .myni ohicz 1ał w kożdy 
korcz.mi daty horiłki". A Żyd zliz i piszoł do korcz.my, i wyjszoł 
nazad, i powidat: "Czujesz, Iwan, jid'.me hde dali, ho ty hys tu 
horiłki ne pył, - ho tu je Żydiwka kaprawa, taka paskudna, ja ty 
dali kupiu dwa piłkwaterki". Dalij pojichały, ta jd', jd'[!], pryjichały 
koło druhy korcz.my. Taj Żyd zliz, piszoł .mu horiłki kupowaty. 
Taj wyjszoł na dwir i .mowyt: "Czujesz Iwane, tu hyś ne pył horiłku, 
tu taka horiłka jak woda, szkoda hroszej; pojide.mo tam dalij, ja 
te kupiu tre piłkwaterki". Win ho ino tiszył. 

Jak pryjichały do .mista, tak piszły do kassy broszej zmienia
ty; jak poz.miniały, tak posidały na fury i het nazad jichały do.mił. 
Dopiro Iwan na furi se dumał, jakby .mu za toto, Żydowy, szczo 
.mu tak cyhanył, szczo hy .mu zrohyty. Poto.mu jak już jichały, 
jichały, i zamerkłe w polu; a tam stojały takii kreki (krzaki), a Żyd 
.mowyt: "Czujesz, Iwane, szczo tam taki 1e ?" A Iwan powidat: 
"Tut złe, tu już Moskali stojat, to już po naszero żytiu hud1e". 
A Żyd tak .mowyt: "Czujesz, Iwane, no, zawi 'aż .men 1e do .micha 
i powicz, jak sie hudut pytały, szczo wezesz, że ż 1eto". Dopiro 
Iwan wzioł Żyda do .micha, zawiez 1 ał i piszoł tak koło dorohy , 
wyrizał sohi taki huczok dohryj i sił na furu, i jichał z ny.m, i poto.mu 
ohernuł tak, że to ha, Moskali pryjszły do nioho. A to win sam do 
sehe mowył: "Szczo tam wezesz ?" A win sam do sehe ohernuł 

1 [Tak w rkp.; "żydk6" to zapewne skróeona postać dopełniacza "żydkowych".} 
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i powidat: "Żeto".- "A syła toho · żyta 'je?"- "A dwi faski".
"Neprauda, ny ma". I tak jak gdyby Moskal potiahnuł huczkom 
po misi (miechu) dwa razy, i powidat znowejka: "Ne', neprauda, 
tu ny ma dwi faski". I potiahnuł druhe dwa razy. Jak ho tak już 
wymołotył, a Żyd myszlił, że to Moskal'i, tak Iwan sił na furu 
i potomu pojichały dalijl. 
Aż tam dalij ho rozwiezał z micha i powidat, że już Moskali 

ny ma, że już prejichały. A Żyd ·PQwidat: "Czujesz, Iwane, jakij 
ty hłupe, kedy Moskal powidał, że ny ma dwi faski, to było powisty 
toże, że ny ma; a ty zawdy sie z nym pereczył i win mene huczkom 
zaczał walaty, ja myszlał, że mni kosty połomet". 

Jichaly pak dali i tak koło piłnoczy, jak pryjichały w pił toho 
lisa, tam stojały pak takij pniaki. Newydno było, a Żyd pytaje 
Iwana: "Czujesz, Iwane, szczo tam takie stojit ?" Iwan powidat: 
"Hłupoj Żyde, to Moskali; 'tam - powidat - bajka hula, ałe tu, 
tu już hude po naszero żytiu". Dopiro Żyd mowyt: "Czujesz, Iwane, 
zawiaż menledomicha i powicz, jak sie hudut pytały, szczo wezl·esz, 
że wezesz zwin do chwały hoży; to won 1y n e h ud ut mene może 
już wcali były". I zawiazał ho do micha. I potomu jichaly pak 
kawalczyk, i ·pak Iwan sam do sehe' premuwył, że to jakoby Moskal 
pryszol do i:teho: "Szczo tam wezesz ?" I sam ·widpowił: "Z win 
do chwały hoży". "A maje tot zwin dohryj hołos ?" Taj nuż ho 
huczkom. Jak ho potiahnuł raz taj i druhyj, i treti raz, a Żyd za
czai tak: "Bom, hom!" - że to zwin. Jak ho potomu potiahnuł 
druhe tre razy, a Żyd potomu jeszcze lipsze i horsze hunczył, że 
dohryj hołos maje: "Bim ham hóm, him ham hom!"- "A maje 
dohryj hołos"- powidały Moskali (toj Iwan). Potomu jak już 
odjichały i win Żyda z micha rozwiazał, taj Żyd ino już trochu 
tepłyj hOl, takyj zbyty. 

-Żyd mowyt: "Czujesz, Iwan, już ino troche żyju; żeby my sie, 
Iwane, troche hde predrymały, ino żehy nam chto hroszej ne za
kra! (skradł)". A Iwan powidat: "Hroszy sohi hde w lisi zakopaty 
treha, a my hudemo spały na jałyci (jodle), wlizemo na jałyciu". 
Taj wział Iwan Żyda wysadyl na jałyciu, a sam zistał na zemyi [!] 
I tak potomu Żyd, jak sie już tam peredrymał, i kłycze Iwana: 

1 Zob. Pokucie cz. l [DWOK T. 29] s. 23. 
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.,Czujesz, lwane, jakże ja zlizu ?" A Iwan mowyt: "Woź sie na 
dol hałuziamy, tak sie zsuń, to i zlizesz". Zyd zaczai listy i mu 
ruki umhliły. I mowyt do Iwana: "Czujesz, lwane, ta meni ruki 
zemhliły". A Iwan mowyt: "IDupoj Zyde, woź, ta se poJ>luj". 
Zyd, jak se chotił ruki popluty, tak se pustył i bach na zemiu! 
l sie zahył. ' ' 

Potomu Iwan piszoł po hrosze, ze skrynki wybrał, a skrynku 
łyszył takyj tam. Ta pryjichał domił. Zydiwka wyjszła i sia ho 
pyta: "Hde mij gazda z hroszmy?" A win mowyt: "ld1e {idź) tam, 
tam jiho Moskal1i z 1ahyły, a ja ledwo wtik". A Zydiwka piszła, 
najszła Zyda zahytoho i skrynku porożniu i myszliła, że Moskali 
zabrały hrosze - i Zyda pochowała. A to Iwan na zbytki mu tak 
zrohył, że mu horiłki Zyd ne dał. Pamiatajte Zydy! 

Zemsta chłopa nad Żydem 1 

Wzdów 

Był jeden pijak, nazywał się Walenty Kuternoga. Chodził sobie 
zawsze młócić na pańskie. Razu jednego idzie sobie koło stawu 
i patrzy, że płynie po wodzie wielki szczupak, a na brzegu stoji 
lis i patrzy, jak płynie. Przypłynął do kraja, a lis skoczył i łap! 
tego szczupaka, i chce go zjeść. A szczupak się nie daje, tylko tak 
się chycił lisa za pysk i tak się trzymają: ten tego, a ten tego nie 
puszcza. Nadchodzi na to ten Kuternoga, niós na ramieniu wór, 
i łap! - tego lisa z tym szczupakiem, i buch!- obydwóch do 
tego woru. Potem poszed do Zyda do karczmy, żeby mu dał go
rzałki. Zyd, chciwy wiedzieć, co ón w tym worze niesie, pyta go się: 
" A co to, Walenty, macie w tym worze?"- "Eh, głupi Moszku, 
co ci tam do tego, co mam, to mam, daj mi wódki i już!" Ale Zyd 
nie, ino: "Powiedzcie mi, co macie, to wam za to dam kwartę go
rzałki". A Kuternoga mówi: "Ja wam powiem (i powiedział za 
wódkę), ale nie dam, ho ja sam poniesę to do pana, bom obiecał". 
Ale Zyd chciwy poleciał z nim do pana razem, z tym Kuternogą, 
mającym worek na plecach. Pan się pyta, co to mają, i gdy powie
dzieli, pyta się, kto to złapał, kto pierwszy do tego. A Zyd na to: 

1 [W rkp. Kolberga tytuł: "Chłop i Zyd".] 
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"Niby ja, niby on" (że niby do spółki połapali). Pan się pyta Kuter
nogi: "Co za to żądasz?" Kuternoga powiada: "Dwadzieścia pięć". 
Pan posłał do pokoju (ho widać się już z Kuternogą namówili); 
słudzy wynieśli ławkę, a wtedy kazał się pan Kuternodze kłaść 
na niej, że mu wyliczy te 25. A Zyd myślał, że pan Kuternodze 
będzie płacił cosi na ławce i krzyknął: "Ny, ja pierwszy!" A pan 
powiada: "No, dobrze, to kładź się!" Zyd chciwy log (legł) na tę 
ławkę, a pan kazał mu trzymać głowę i nogi i w tyłek rznąć. Jak 
mu dali połowę tych kijów, tak chcieli Zyda puścić, a wziąść na 
ławkę Kuternogę. A Kuternoga na to: "Ja nie jestem taki ch'.:iwy, 
ja mu daruję i swoje". Wybili Zyda, a Kuternodze pan dobrze 
zapłacił za lisa i szczupaka. 

~a njmujęey Bię za biednym 
Solina 

Było dwoch hraty, jiden bohatyj, druhyj bidny. Toj hohacz 
ny mał nyć ditćj, a bidnyj mał des'etero. I tot hidnyj robyłutoho 
bohacza; orał mu, molotył i wszytko. A toj mu dawał za to zhiża, 
żeby tote dity pożywył. Sam tot bidnyj bars mało sijał, bo popre
dał bohaczewi pole swoje. Tot bohacz już posijał, już własne kinczyt, 
a bidnyj bohacza prosyt, żeby mu dał woły, żeby i win sy troche 
posijał. A bohacz wse powidat, że ny ma koł 1y, bo je swoja robota. 
Nareszcie jakes świato było. A toj bidny pole mał w lisi. A bohacz 
sobi myślit: "Pry światie nech se brat ore, nech se zarobyt". I mowyt 
do neho bidnyj :1 "Brate, dnyśkć świato, jak dnyś n e pojidesz, 
ja ty zalitra woły n e dam, bo maju swoju robotu". Tak bidnyj 
podumał, wzioł woły i pojichał, i zaczol oraty w świato, i zuorał. 
Nareszcie posijał zbiża na swojim poli w lisi i wołoczyt. Jak kinczyt 
wołoczyty, prychodyt" do nioho staryj czołowik i mowyt mu: "Daj 
Boże szczestie!" A toj mu widpowił: "Daj Boże!" A did: "A cyż 
ty ne · znajesz, że (d)nyśke świato je?" A win powidat: "A szoż 
ne znaju! Koł 1y my brat dał woły, tohdy ja pojichał uoraty; bo 
jakby myni nć dał woly(v), to bym już ne posijał". Tot dido ohzy
wat sie: "Szoż ty choczesz teper, jaku karu, cy żeby ty syn wmer 

1 [Tak omyłkowo w rkp. zamiast: "bohatyj", "bohacz".] 
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najstarszy, cy żeby tot jiden wił zdoch ?" A win powidat: "Wił 
ne jest m.ij, a syna to mi czkoda". A staruszok na to: "To musyt 
jidno z toho buty; to bratu wyhodujesz t'akoho woła, koj ty syna 
czkoda". A bidny: "To niej i tak bude". I staruszek sczez (znikł). 
A toj dowołoczył ta i pojichał domił. 

Pryjichał na oboru i jeno wyprieh toho woła i piszoł do stajni, 
wił jeno raz ryknoł i wpał. A bobacz wyhodyt i dywyt sie, szo sie 
stało z jeho wołom. I powidat do bidnoho: "Tyś mni woła zhon 1 ył 

i dla toho zdoch; musysz my woła wernuty, ja ty ne dantju".
"Ha, ne darujesz, to ne darujesz, ja ty ne boroniu; zdaj sie na ludy; 
jak lude prysudiat, to ja ty woła wernu". I tak, druhyj dcń, zakly
kał bobacz do karczmy ciłu radu i wójta, prysiażnoho; i dał im 
jidnu kwartu horyłky, dalej i horn 1ec (garniec) na tóto, aby dobre 
sudiły za hohaczom, jak sie napjut horiłky. I pozasidały za stil, 
i pjut. A toj hidnyj stojit scred karczmy, any mu kiliszka horiłky 
ne choczut dasty, a w doma nycz ne jił, ho ny mał z czoho. Tak 
toty udiat i pj.ut, a win stojit aż ho nohy zholiły. I ne zważał tot 
hidnyj, że w kołyscy detyna je żydiwska, taj i sił na totu detynu 
i zadusył. Neskoro dobadał sie- może tam je detyna?- bo już 
ne żyła. Tak widoszoł kawał wid kołyski w druhe misce i stał se. 
Żydivka do detyny, a detyna już ne żyje. "Aj waj! Szo tot gałgan 
zrohył". Czuje o tem i wijt i wstaje z za stola, i powidat: "Już ja 
ne hoden tótoho sudyty, ho win wełyku karu pidpadaje; ale idit 
do sędzieho, a toj was rozsudyt". Zabrał sie toj bobacz i ze Żydom 
do sędzioho na prawo. A toj bidnyj lize za n'ymy i myslyt: "Już 
tam moja smert' bude". 
Wyjszły na dor1ohu, a tam jakyś hurman (furman) jed1·e i ne 

możet koni wytiehnuty i furu do bory. Prosyt ludy, aby ho pora
towały, toho bohacza i dn1hych, żeby wytiahly funt do bory. Ale 
żaden any sie ne podywył. A toj bidnyj nadchodyt i pomahat 
tomu hurmanowy. Pchaje i pchaje, a to ne moż' - to za k'ołesa, 
to hde może, ni! - wytiahnuty. Aż toj bidny wzioł konia za 
chwist, myslyt, że tak hude lip ze kiń tiahnnł. Jak tęgo potiah 
konia, tak jimu wyrwał chwist. I tot hurman już na nioho, id1e do 
sędzieho. Pryszły tam, a toj sędzia meszkał na druhym plątri 

(piętrze). Tak idut schodamy wsi do hory. I toj hidnyj ze zadu lize 
za nlymy. 
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• Piszły wszytki tam. do pokoju, a tot sam. zistał w sinech i mysz
lyt sohi, szo maje poczaty. Aż mu pryszło na myśl: "Najlipsz.e 
zrohiu, że . z toho ganku skoczu na kaminie, to sie zahju". I wzioł, 
i skoczył. Ale ne wpał na zem.l'u, jeno nadejszoł na toj czas ekonom, 
a win na nioho wpał i ne tak win sie pobył, jak ekonoma pobył. 
I tot ekonom wstaje, i na nioho znou ide do sędzioho. 

Na samyj pered kłycze sędzia toho hohacza: szo potrebuje? 
A toj powidat, że dał bratu woły(w), żeby uorał, a win tak ich 
zmordował, że aż jeden zdoch. Sędzia powidat: "A maje win ko
rowu, toj hidnyj ?"-"Maje".-. "No, to ty (ci) wyhoduje byka, 
jak mu korowa urodyt". Taj i po sprawie z hohaczem już. Klycze 
sędzia Żyda: "A z tohou szczo, Moszku ?"-"Aj waj, ·tot gałgan 
my detynu zadusył". A sędzia: "Majusz [!] dobru żenu Żydivku? -
,,Maju".- "To woź ho na sztyry nedili do sehe, daj mu dobre 
jisty, pyty, nej ze Żydivkou spyt, a hudesz mał detynu". Teraz 
sędzia woła hurmana: "A z tohou szczo ?"- "Prosze pana sędzieho, 
ja . ho prosył, żeby mene porawwał, a win wzioł konia za chwist, 
taj · widorwał". A sędzia powidat: "Prywed' toho konia do moho 
óhoroda, niej sie poty pasie, poky mu aż chwist ne wiyroste". -
"He, prosze pana, ja sam. by tu zistał, a kinia ja tu ne łyszu, ino 
wozmu z sohou". Ta i wzioł, i piszoł. Teper klycze sędzia ekonoma: 
,.,A z tohou szczo ?" - "A toj dureń ne mał hde pada ty i wpał 
z hory na mene, tak mn[e] potółk (potłukł), że strach". -"Na -
sędzia powidat- to szoż zrohyty; teper muchoczesz wernuty, to ty 
skac;:z z dr[uhoho] piątra na nioho".- "Ha, powidat ekonom, jeszcze 
bym sie hirsze zahył". Sędzia: "Ta id1e domił". I już po sprawie. 

Głupi lwańcio 
od Liika (Czaozyn) 

Mała baba jidnoho. syna Iwancia. Taj sim lit ho płekała (kar
niła piersiami swemi). A win na pecu wse łeżył [!]. Taj jak woris 
(wyró~ł), mowyt maty: "Zliź, synojku, z pieca, zliź, ho ja tia hudu 
żenyty". A win z peca liz (takyj dużyj chłop, ho sie opas na p 1ecu), 
a jak liz z p 1eca na zeml'u taj i nohou zawadyv o ścin lu, taj i sia 
rozwałyła cheża. A wo;na najiła chłopa ynczeho i ścinu założyła, 
a jeho wyprawyła do Liśka i mowyła: "Idy, idy, synu, kup fasku 
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żeta (ćwierć żyta)". I piszoł, i kupył fasku żeta, i prynis domił. 
Maty: "No, prynis żeś, synojJs;.u, . żeto ?"- "Prynis". - "Idyże 
teper do Liśka i kup troj chudoby, ho treha ty sie żenyty". A win 
piszoł do Liśka. 

Ide dorohou, a tam chłop tak psa hje w fossi (rowie). A tot Iwancio 
powidat: "Szczo wy tak hjete .4!> ?" A ~hłop: "Honyłem ho do 
Liśka, ta-m ho ne prodał, to ho hju, żeby sie weruuł domił". A lwan
cio: "Ne hijte ho, ja se ho kupl'u". A chłop: "Ano, to kup', a szczo 
lllni qąsz ?" lwancio: "Nate desiatku (lO reńskich)". Taj i wzioł 
sy toho p~yka na motuzlok, i wedle po pri sohi. Ide, ide dalsze, 
a tu znoii kota hje jakiś gazda, taj i powi.dat: "Daj Boże dohryj 
deń!" Gazda: "Daj Boże zdorowie". lwancio: "Szczo wo tam hjete ?" 
~azda: "Honyłem kota na prodaż, ta-m ne prodał". -"To ja sy 
ho kupl'u,. ne hyjte ho".- "Ta dobre, ta sy ho kup"'. A lwancio 
Woniał (wyjął) dwajcić papirkiv (20 zł r[eńskich]l, dał jiml1 i wział 
sy kota ~a motuz'ok. To już maje dwoje chudoby: klotyka i psyka. 
A teraz ide dalsze dorohou do Liśka, a tam łeżyt h'adyna (wąż). 
A h ladyna sia ho pyta (ho już tak Pan Bih dał): "H de ty id lesz ?" 
lwancio: "Idu do Liskakupyty sohi tretu chudohu". A óna hadyna 
powidat: "Kup sy men 1e, tak ti hude dobre zo mnou". "A szczoż ja 
tohi budu jisty dawaty?"- 1,Nycz mni ne hudesz dawaty, ino mo
łok'o, a ne bij (nie bój) nia si, ja ty nycz złoho ne budu rohyła, ino 
ci dobre Z? mnou bude". Taj lwancio mowyt: "Dobre". I zaraz 
woskoczyła mu na kark. A win tak powił: "Ja te ne budu nis na 
karc 1i, ja te wozmu do micha". Taj i wzioł jej do micha i ne ide już 
do Liska, ino sie weruuł domił. 

Pryszol domił, otworył sy stajniu, tam hiił żołoh, a pry tim żo
łohi sut tre dirke. A tot h 1adynu wypustył z micha i kotyka, i psyka 
i poprywiezał do żołohu: h'adynu do jidnoji dirki, psyka do druhoji 
a kotyka do trety. Już maje troje chudoby. Jak piszoł do cheży, 
maty sie pytla: "Szczożeś, senojku, kupył ?" A win: "Joj(a), mamo, 
kupyłem troj chudoby". Maty: "A hdeż je?" Win: "Tam w stajni". 
Taj maty, jak do stajni zaźryła, tak pot'a sie ho: "Joj, a szczoż 
ty kupył?"- "Kupyłem troj chudoby, to my sie chliha dor1ohymo 
tou chudohou". - "Szczoż hudesz dawaty tomu, toji chudohi, 
jisty".- "W1ozmemo sobi we dwori (we dworze, u państwa) kwartu 
mołok 1 a i bude bez deń dla tych troji". Jak prynis toto moloko do 
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stajni i dawał ji na samoj pered, a ona do neho pr'omowyła: "Ta 
ni (ty mnie) budesz ciłoj rik tak kormyty, a ja ti za to wodzieczu 
(wywdzięczę). 

Maty mowyt: "Ta lwańciu, ide do Liska, nakupy hórcy,'na1 hau 
(baw) sie tam, ino :iebyś szoł żywo domił". A tot wojszoł do Liśka, 
nakupył horcy połnoj mich, zawiezał pered sebe, zaczai buczkom 
kaczaty (toczyć, pchać), to sie wsio pobyło i prywiz domił same 
czerepky. Maty ho sie pota: "Pryniseś, synojku, horcy?"- "Pry
nis". - "A hde sut ?" - "Tam w misi (miechu)". Matka wotrisła 
z micha, a tut same czerepky. Taj mowyt do neho: "Jakiś ty bln
poj, taj buło sobi wziety na pieczy, taj nesty, taj bułhyś sy prynis 
domił". 

Matka dała mu hroszi znou, żeby sobi kupył swyniu na zariz 
(rzeź) na wesila. Tot poszoł do Liśka znowejke (znów). Kupył swyniu, 
wzioł na motuzok i wojszoł za misto. Taj i wzioł zarizał, i wział 
na pieczy, taj nese domił. Prynis domił, taj i werh (rzucił) tam 
w sinich (do sieni). Maty sie pota: "Cy kupył swyniu"?- "Kupył, 
tam w sinich, w misi". A wona moślała, że to małe pacia je (prosie), 
i piszła, i wótresła z micha, a tam sołonyna. I trisnyła rukamy, 
i mowyt: "Senojku, jakojże ty hłupyj''. A win: "A wo meni kazali 
na pieczy nesty". Matka: "A ja tobi kazała horcy nesty na pieczy, 
a swyni żehys hnał pered sebi". · 

Maty mowyt: "Woź totu fasku żyta i ide do młona, zm.Lelnamuklu, 
żeby było z czoho chliba speczy na wesil1a. I besiduj sobi wse, żebyś 
ne zabul: "Mirka żeta, mirka żeta, mirka żeta". Tot ide lwancio 
dorohou, a gazda wołoczy, ho sije żeto. Iwancio: "Daj Boże szczes
tie!" A gazda: "Daj Boże". A lwancio besiduje: "Mirka żeta, mirka 
żeta". A tot gazda mośhlł2, że win mu tak mowyt, żeby jimu sie ino 
mirka żyta iirodyła. A gazda postawy! (zostawił) konie i · pohih za 
nym, i jak zaczai byty ho: "A to ty mni mowysz, żeby meni sie ino 
mirka żyta iirodyła". Zbył ho, zbył i wernuł do borony, a lwancio 
piszoł do młyna taj i zmołóu na chlib już totoa żyto. I wernuł sie 
do mil. A matka: "Zmołołeś, synojku ?" A win: "Zmołoł; ho, a tam sił 

1 [Zamiast: "ne"?] 
1 [Zapis niewyraźny, może: ,,inoślił".] 

• [W rkp. Kolberga: "już-to to żyto".] 



369 

gazda żyto, a ja tak besidał do sebe: mirka żyta, a win kone postawył, 
dohonył mene i był mene". A wona: "A jakoj ty hłupyj! Ta biiło 
Inowyty tak: Daj Boże szczestie, żeby wam Pan Bih zarodył, 
żebyste mały szczo wozyty i nosyty; druhyj raz tak besiduj,, żeby 
buło szczo wozyty, szczo nosyty". 

Maty ho z n 1owejka (na trety raz) w 1oprawyła ho [!] do Liśka: 
"Idy, idy, synku, i skupy, szczo do wesil'a treba: popriii (pieprzu), 
soły, mysiata (miseczki)" - itd. Ide win koło chćży, a tam robl'at 
ludć trunu (trumnu) na merci 1a. A win ide, taj mowyt do nych: 
"Daj Boże dobryj deń! Daj Boże szcześtie, żebyste (w)ne mohły 
percnosyty i perewozyty, żeby biiło szczo nosyty i wozyty". Taj 
piszoł troche dalsze, tak wony ludć jak ho dogonyły, tak były ho 
barzo, żeby tak ne mowył. Jak wernuł domił, tak mu maty po·widat: 
"Jakoj ty hłupyj, synojku, ne buło tak mowyty, ino buło kleknuty, 
perekstyty sie (przeżegnać się) i pacier zmowyty". 

Ide znowejka nazad dorohoudo Liśka, jak maty kazała. Taj id 1e 
dorohou, a ta id 1e wesil 1a. A toj lwancio kleknuł, perekstył sie, 
do hory ruki wzder i pacier mowyt. Ta starosta wesilny i drużba 
sie dywyt; jak ho zijmały, jak zaczeły byty, że ledwo żywoj pryszol 
domił. Taj maty sie potat: "Cyś chodył do Liśka ?"A win: "Naka
załyśte (m)ni pacier mowyty, a wony (m)nic zbyły, żem ledwo 
pryjszoł domił". Ta maty: "Ne biiło tak besidówaty; biiło mowyty: 
żebyśte sie Iuhyły, żebyśte sie kochały". 

"Ide iszcze, synku, do Liska, koncze (koniecznie) wesil'a robyty 
dla tebe". No, ide dorohu i tam (za pozwoleniem pańskim) honyt 
wyniu, lochu, gazda. A win do neho: "Daj Boże szczesti1a! Żehyste 

jć zaryzały, żebyśte sie luhyły, żebyste jiły, żeby wam dołu borodou 
dotekło". A gazda do lwancia: "A jakże? A to ja budu lochu luhył, 
a to meni maje bez borodu teczć ?"Jak zaczai byty, taktoho Iwancia 
zbył, a Iwancio wernuł sie domił. Maty sie ho pyta: "Pryniseś tote 
riczi (rzeczy), szczo do wesila potrihni ?" - ,,A jak ja mih prynesty, 
koj (m)nia wsiadaj (wszędy) hjut". Maty jimu: "A ja ti ne mowyła, 
żeby swyniu Iuhył, ino żeby jił ju, jak zariże". 

Taj maty joho woprawyła znowejka: "Ide, choć soly kup". A win 
ide, ide na tótu sil. Tak prychodyt już błysko mista, a tam miszcza
nyn wyjszoł za misto do chfosi (fossy), żeby (za pozwoleniem pań
skim) sie wosraty. A win Iwańcio tak do neho mowyt: "Daj Boże 

24 - Sanockie-Krośnieńskie cz .. III 
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dohryj deń! Żehyste jiły, żeby wam dołu borodon te.kło". Jak sie 
toj meszezaDin zerwe, jak Iwan[ a] zjimat, jak zaczne byty, i mowyt: 
"A ja hudu hoiino jił, a meni hude dołu borodon te.kło!" Taj 
i zbył ho do kuska (do szczętu). lwancio już ne mih, już sie wernuł 
he! (domił) - i płacze. Maty jemu: "Jakoj ty, senojku, hłupoj, ja 
ne mohu z tohou poradyty, ja ty wse nakazuju, a ty wse hłupyj". 

Tak win płacze, lwancio. Tak wojszła do neho h 1adyna do chaty, 
ho juże ji rik wojszoł, że tam u nioho je; tak hesiduje uóna do neho: 
"Chodź zo mnou do moho witc'a, a mij otlec tohi zapłatyt, że ty 
mene trymał ciłyj rik i wid smerty mene widkupył". Tak win pak po
słuchał je i ide z nieu do jej witc' 1a. W ział z sohou psyka i kotyka. 
Tak idut. Ta(m) pryjszły pered dweri, a ona hadyna mu tak mo
wyt: "To (ty) że tu stij (stój), a ja pidu wpered do cheży do wite' ta, 
a potomu tu wyjdu do tehe (ho jakbyś ty poszoł, tohyś smerty 
pożył), a żehys to, jakby ty otlec dawał da-szczo (aho hroszi, aho 
szczo), ne brał nycz, ino totlo, szczo ja ty sama dam z pid jazyka, 
i żeby wział pid swij jazyk". Taj piszła do witcia i powidat tak: 
"Ta ja tu, mij tato, maju gazdu z sohou, szczo mni ciłyj rik trymał 
i wid smerty wykupył". Taj wojszła potomu do neho, do lwancia, 
i mowyt: "Ta chody za mnou, ta ty mij otlec zapłatyt, a żebyś sie 
ne hojał nycz, ho tam hudut tak na tehe syczały, ho medży hadyny 
pidemo". Tak wony piszły do chyży, do ji witcia, do najstarszoho 
hadiuka, ta idut, a tu po jidny storoni i po druhyj tak hadyny sy
czat, syczat, ale mu nycz ne mowliat, bo ona ho pered sehe prowa
dyła tak do witcia (jakby tu do Was). A otlec pytat sie tak: "Szczoż 
ja tohi maju dat 1y, szczoty moju detynu trymał ciłyj rik ?"A lwancio 
na to: "Ja sie zdaju na was, szczo mni wasza dityna dast, ja tot 1u 
wozmu". A otec diwci swoji (toj hadyni) dał pid jazyk dyjament 
(takoje szczoś newełyczkie), a wona pak jemu dała toto pid jazyk 
z pod swoho jazyk~ i nakazała mu tak: "Idyże, lwanciu, ażehys 
sie n 1ykomu ne sprieznował (przyznał), że majesz toto pid jazykom, 
ani m 1ateri". 

Tak win piszoł, wzioł sy kotyka i psyka i tak pomoszlył, że wsio 
mu sy stane, szczo ino zah1adat, i wsio win toto hude mał, szczo 
w świti je. Pomoszlił sohi, żeby mu stał zaraz hfurman, koni, pojizd, 
jedzeni. I stało sie w tyj hodyni. Win wsił na totu hreczku, i psyk, 
i kotyk, i hfurman. Pryjichał domił. Tak sie lude pozadywały, 
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szczo sie zrohyło, szczo takoj pan zistał, że takoj hohacz. Materi [!], 
ho ne spiznała, a win sie materi ne sprieznował. Win chotił si żenyty; 
piszoł do dwora na zaloty: hude sie żenył z pannou. Tak już to tam 
z kotom i psykom chodyt na zaloty może tyżdeń, może dwi nedili. 
Tak jak polehały w noczyspaty (ale już na druhou nicz), jak Win sie 
ji sprieznował, szczo maje, tak win zaspał, a ona żena mu z rota, z pid 
jaz'yka woniała (wyjęła) i wzieła sohi pod jaz1yk. A win już takoj 
zistał hidnyj; ino toto szczo mał na sohi, i tak sidyt na łiżku i płacze, 

a koło neho psyk i kotyk. A psyk powidat: "Eh, ne płacz, Iwanciu, 
mo ty z k 'otykom dam1o radu, ty leż na łiżku, a my z kotykom 
pidemo na dwir, ta uona zaspyt, a mysie hudemo hrahsty (grzebać, 
drapać) popid trama (pod belki fundamentu)". Taj mosz (mysz) 
hihła hori komynom; a kit ji: łap! - "De ty jdesz ?" - A mosz: 
"Do pokoju". A kit powidat do nej: "Zehyś mni toto distała, szczo 
ja ty każu (toj diament), ho jak ni, to tie zjim, a jak (m)ni dostanesz, 
to tie puszczu, a ja tu budu sedił". A uona: "A to tu sidź1 ; ja, jak 
zjimu, to budu nesła i dam ty". A ta panna sama w pokoju poza
mykała, ho sie hojała i lehła na łiżko, wkryła sie kołdrou, a horodu 
i poska (gęby) ne okryła. A moja myszka sedyt nakomini i sterehła. 
Panna zaspała. a myszka kic z komyna na łiżko, na poduszku. 
Panna, jak zaspała, posk rozniała taj chrapiła, a myszka łap -
i z poska do swoho poska dyjament, i na komyn, a z komyna na 
d . A ki d .. Id ·?[']"W · Id' " N ?" N wu. t o neJI: " ez. . . na. " u . - " esesz. - " e-
su". - "No, dajże mni teper toto i idy sohi z Bohom, a ja sohi pidu". 
I dała jimu. A kit do Iwanci pryszol i ruszat łapkou: "Wstawaj, 
wstawaj, ho ja już neslu". Taj Iwancio wzioł sohi dyjament piu 
jazyk i znowejka już maje wsio koło sehe, szczo schotił w św'iti. 

Ta pryjszoł domił i do materi: "Już, mamo, sie hudu teper żenył". 
A maty już teper ho spiznała i widpowiła: "Zeń sie, senojku, 
żeń!" I woswatały się, tak z proston diwkou, z chłopiankou, a psa 
i kotyka trymał pry sohi do smerty. Buł szczistliwoj z żenou, ho 
już mał rozum (jak toj dyjament distał), i żyły, żyły aż im pirwały 
w d ... żyły2 • 

1 [lub: .,sid"'; w rkp.: "sid'ź" albo "sid'ż".] 
1 [W rkp. następuje krótkie polalcie streszczenie.] 
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Głupi synek 
od Baligrodu, Ustrzyk (Łobozew, B6brka) 

Mała maty syna i wloprawyła ho do mista, do Liska na hłć (na 
igły), żeby ji prynis. A win piszoł do mista, kupył hłiv (igieł) za 
grajcar. Ide z mista taj z hłamy, a chłop, gazda, weze sino z pola. 
I mowi toj syn: "No, woź mene na wiz, ho ja ne perehrenu bez wodu". 
Tak win gazda wział ho na furu, a tot wział i hłe zapchał w sino, 
i jak zliz z fury, mówi do gazdy: "Podiżdajte, ho ja sy tu schował 
hłe w sino". A chłop powidat: "To te (ty) mi tu schował hłe ?" 
I wział nabył ho sia, i werh go do wody, a sam pojichał. Tak 
win wojszoł z wody i pryjszoł domiv, i maty ho sia pyta: "Cy prynis 
hłe ?" Win: "Ni, ne prynis, ho ja chłopu wopchał hłe w sino, a win 
mene se nahyv doś (dość)". A maty: "Hłupoj ty, chłopcze, kołys 
kupyv hłe, hiiło zapcha ty w pazuchu i hiiło prynesty domiv". 

Na druhyj raz znowu ho w1yprawyła do Liska, żeby sobie kupyv 
żeliza (lemiesz) na unad1 • Tak win piszou, wojszov do mista, 
kupyv żeliza i wziav, i zapchał w pazuchu, i het poder (podarł) 
soroczku na sohi. Pryszou, a maty sie pyta: "Cy kupyv żeliza ?" 
A win powida: "Kupyv, taj zapchau w pazuchu". A ona: "A hłupoj 
chłopcze, hiiło żelizo hraty w mich, tak żelizo lude nesut". 

Na trety raz wyprawyła ho, żeby kupyv hacz 1ata (byki) oraty 
nymy. Tak win piszou, kupyv i wział na motuzna płecza i podusyv. 
Pryjszou domiv. Maty sie pota: "Ku}'>yv-eś haczata ?"Win: "Kupyv, 
ja wział na motuz na pieczy, ta sia podusyły". A ona: "0 hłupoj 
chłopcze, kołys kupyv bac za ta, hiiło wziety na motuz i hiiło zahaniaty 
pered sehe: hoca kieca, hoca kieca!" 

Na czetwerty raz wyprawyła ho, żehy kupyv horci (garki). Tak 
win piszou, kupyv i wział na motuz pered sehe i zahaniaje: "Hoca 
kieca, hoca kieca!" I horci pohyv, jak zahaniał tou pałycu, zhyv 
horci. I wział, pometoł w chosu (fossa). Pryjszou do domu. Maty 
ho sie pota: "Cy prynis horci ?" Win: "Nie, pohyv, ho ne chotiły 
same· itly, i pometał w chosu". A matka: "A ty hłupoj chłopcze, 
hiiło wziety horci do micha i w misi prynesty". 

Potomu maty piszła sama do mista. Ajem1u nakazała: "Pospriataj 
tu chyże, żeby hiiło het czysto". I piszła, a jeho łyszyła. A tot wział, 

1 unad- uład, [por.] płuh unadyty, uładyty 
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P 1ec rozk9pał i wynis na dwir te kaminie; i sedieła huś na jajcich; 
wział, huś zabyv, a sam sił na jajcich, hde huś sediła . I sedit, a matir 
prychodit weczer z mista i kłycze: "Iwanciu! Iwanciu!" A tot po
widat: "Giv, giv, ja heł!- giv, givt, mamo, ja hel!" A matka ho 
sie nabyła doś. 

Na druhyj deń wyprawyła ho do młyna mołoty i powida: "Ide, 
synku, do młyna i proś m' elnika, żeby ne brał mir ku, ho ny ma z czo
ho hraty". A win powidat: "Mamko, ja zahudu". A iiona: "Wse 
hawory dorohou: ri:rirka żeta, mirka żeta, roirka żeta!". Win ide 
dorohou i wse każe: "Mirka żeta!" A tam chłop sije żeto koło do
roby i powidat do neho, bo moszlał, że win jemu powida, żeby mu 
sie mirka żyta lirodyla: "A ty takoj a tak oj gałganie, ty powidasz, 
żeby mi sie ino mirka żeta urodyła". I nahyv ho sie, nahyv doś. 
l piszou do młyna, a mielnik mirku wział. Jak pryjszou domiv, 
maty sic pota: "Cy wział mielnik mirku ?" A win mowi: "W ział". 
A maty: "Biiło prosyty". A win powidat: "Ja zahiił". A maty: "Bu
ło tak mlowyty, jak ja te kazała". A win: "Ja szou i mowyv, a gazda, 
szo sijał żeto, mene pobyv". A maty: "Kolyś wydiał, że chłop sije 
żyto, biiło mowyty: "Daj Boże szczęścia, żehyśte wne mohły wne 
perewozyty, wne perenosyty!" 

Pak potomu znowu wyprawyła po szczoś na pole dorohou. A tam 
zdobał sia z merciem (martwym). I powidat: "Daj Boże szczęscia, 
żebyste wne mohłe perewozyty, wne perenosyty!" Jak czuly to lude, 
że win tak hesiduje, tak wziały ho, nabyły, nabyły i werhły. 

Darcie pB8Ów za gniew 
od Uotrzyk (Solina) 

Było troch bratej; dwa były mudry, a jiden hłupej. Były bidny, 
ale mały szczo doma jisty. Najstarszy brat powidat: "Mamó, 
specz' my uszczypia (placek), ja pidu na służbu". Tot wziau se to 
uszczypia w torbu, id1e, id'e, do jidnoho księdza zajszou. Pytat sie 
księdz: "Syno, czoho ty hladesz ?" - "madu, jigomość, służby". -
"Może ty by h (w)mene biiv na łużbi ?" - "Ja budu służyv". -
"A wmijesz kosyty i oraty?" - "Wmiju". Księdz na druhyj deń 

l lub: gił, gił 
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nakarmiv woły i zapriah, i dav słuzi, tomu chłopciu, jisty; dał mu 
knysz na południ, a bykam dau płachtu sina i tak słuzi :aakazav: 
"Kad'y moja Petruszka (tak zwała sie suka) bude łetiła, żebyś za 
neii jichav, a de laże, żebyś tam orav; jak budut lude puszczały 
boky (byki) na połudne, jak budut wypriehały z jarmla, i ty 
wyprież, i daj hokam s'ino, nej jidi'at, a knysz na południ se rozkrij 
na dwoje, daj Petruszci piv (połowę), a sam piv zjidż, a ciłyj domiv 
pryneś". Tot wyniav knysz z torby na południe i powidat sam do 
sebe: "Kazav mni księdz zjisty piv, Petruszci dat ly piv, a ciłyj do
miv prynesty". Toj wziau, tot knysz ne jił, ino położyv naz lad do 
torby, a suka łeżyt koło neho. Taj lude pozapriehały woły już po 
południu i tot swoji zaprieh, a win o hołlodi iiorau. Sonce ópuczyło 
(odpoczęło, zaszło),już weczer, a suka wstała i o hoł 1odi łetiła domiv. 
Tot wziau płuh, złożyv na wolocni (włóczysko, dwa drewna) i wziau 
woły za motuz, i ide dorohou za sukou. Taj pryjichau na rynok 
(podwórze), byki wyprieh, zajau do stajni i dau im jisty sina. Taj 
pryjszou do kuchni na weczeriu. Taj księdz sie jeho pyta: "Słuho, 
cy nie hniewasz sie ?" - "Jigomość, hniwam sie; jigomość mi 
kazał pił knysza zjisty, pił daty Petruszci, a ciłyj prynesty; ot tam 
majut jigomość na stoli, nej se wozmut". Księdz powidat: "Kój ty 
sie słuho hniwasz, to ja netwij gazda, ty ne mij słuh\a". Taj księdz 
wydar mu pas z skory i tiła jiho wid pleczi aż do huzyci i mowyt: 
"ld'eże sobi, słuho, z Bohom!" Win chłopeć piszou zawodiaczy do
miv; kroii sie lije z ń1oho. Maty jiho zawyła. 

Potomu powidat druhyj mudryj, tot jeho brat: "Ja pidu, mamó, 
na służbu, specz' mn 1i uszczypia". Maty mu powidat: "Tilko ty 
nasłuzysz, szo tot nasłużył perszy". T oj wziau se uszczypia w torb u, 
id le do toho samoho księdza. Księdz pyta t sie: "Czoho ty hladasz ?"
"Służby, jigomość!" - "Może by ty h' mene biiv?" - ~.A czem' 
bym ne biiv, budu". - "Wmijesz kosyty i oraty?"- "Wmi
ju". ligomość ho zakłykau, dał mu jisty. Na druhyj deń nakazau 
mu, zeby jichau oraty. T ot woły zapriah i jide na rynok radyty 
sie księdza, de jichaty o raty. "W ziałeś s e wołym sina na połudne ?" -
"Wziau". - "~aże tobi knysz i żebyś daii pił Petruszci, i pił żebyś 
sam zjiv na połudne, i ciłyj mni prynis; a ~ady moja Petruszka bude 
szła, żebys za neii jichaii, a kady laże, żebys iioraii. Taj na połudne 
dau wołym sino i sam wyniau knysz, i besiduje sobi: "Jakże ja 
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:maju zjisty, kady jigomość kazau ciłyj do sebe prynesty, ja ho 
ne budu jiv; bo jak ho zjim, to wódky (skąd) ja takyj druhyj da:rn 
jigo:rnosty". Taj położyv do torby. Po południu, jak lude pozaprlc
hały woły, tak i win woły napoj 1iv i zapriah. Taj wore ciłyj deń, 
a nydż n e jiv, ani tota Petruszka. W eczer sonce ópóczyło, win ~ożyv 
płuh na wołoczni i id 1e za Petruszkou domiv. Taj pryjichau, woły 
W

1ypriah, zajau do stajni, dał im jisty, piszou do kuchni na weczeriu, 
a Petruszka piszła do księdza. Księdz do nioho wyjszou: "Słuho, 
cy ne hniwasz sie ?" - "Jigomość, hniwam sie; wy kazały, szoby 
ja pił knysza dau Petruszcy, a pił sa:rn zjiv, a ciłyj prynis do księdza; 
ta:rn :rnajut księdz na stoli ciłyj knysz, niej se wozmut". Księdz 
powidat: "Koj ty sie, słuho, hniwasz, to ty ne mij słuh'a, ja netwij 
gazda". Tot księdz wziav, dolin'em (z horu w dolynu) pas mu 
wyryzav wid pleczi do huzyci: "Ide se, słuho, z Bohom!" 'fot piszou 
domiv i se choryj wyliz na pec, i se lih. 

Pak po tomu, jak już tym dwom wydar pasy księdz, tot tretyj, 
hłupyj, powidat: "Ma:rno, specz ty mni uszczypia, ja: też pidu na 
służbu". Maty" mu spekł 1a u~zczypia i tot wziau se tot1o uszczypia 
za pazuchu, i id 1e. Pryjszou do toho sa:rnoho księdza, de te dwa 
hiiły. I potat sie księdz: "Czoho ty pryjszou ?" - "Ja służby hla
du". -"Może by ty h' mene biiv?"- "Jigomość, czomu ni! Ja 
hudu służyv". - "Wmijesz kosyty i iioraty?"- "Wmiju". - "Koj 
wmijesz oraty, żebys se do mene wyjichau z rana, ja ty pow'im, de 
majesz uoraty". Księdz mu daii knysz, tot sa:rnój, szo tym dwom da
wau (ałe mu ne powidał, że to toj knysz). "I Petruszka pide z tobou, 
i ty pokaże, de ma jesz iioraty; de bude bihła, to za neii budesz jichau, 
a de laże, budesz orau, i na połudne, jak budut lude woły puszczaty, 
i ty puść, i daj wołym sino, i woź se knysz, i rozkrojisz, i daj 
Petruszci pił, a sam zjidż pił, a ciłyj domiv prynes". Na połudne 
tot wyprieh boky (byki) i dau bykam jisty sino, i piszou wóhni'a 
sobie nakłau koło krieka; i pryjszła suka do neho, tota Petruszka, 
i sie koło neho łestyt, chocze jisty. Tot wyniau knysz, rozkrojiv, 
dau Petruszci pił i sam zjiv swoje pił. I woły zawiv do iiody; woły 
sie napyły, lude zapriehały, taj i win zaprieh. I tak iiore, iiore, aż 
do weczera. A suka 1vtiaż łeżyt koło wohni'a. Weczer suka wstaje, 
łetyt het domiv na popistwo. Tot złożyv płuh na wolocni i za sukou 
idle domiv z byka:rny, tryma je za motuz. 



Taj suka łetyt bez kapustu, tot j 1ide za Petruszkou. Taj suka 
łetyt bez sałatu, ta za neii. Taj księdz sie dywyt z ganku, wid pokoju. 
Taj suka skoczyła bez park 1an, bez hramu, tot pryjichau za neii do 
bramy, woły porizał, pometał bez bram u za neii i płuh werh za 
nema. A księd [!] sie dywyt. Tot słuha hłupyj powidat do jigo
mości: "Cy ne hniwajete sie jigomość ?" A księdz: "Ja ne hniwam 
sie". Bo jakby sie jigomość hiiv hniwau, toby słuha doli (w dół) 
księdzom pas wydar. Księdz powidat: "A ty, słuho, ne hniwasz 
sie ?" - "Nie, a za szczohy sie hniwau; kazau mi księdz zjisty pił 
knysza, a ja· zjiv i Petruszci dau, a domiv nydż ne prynis, ja sie ne 
hudu hniwau nykoły". 

Taj na druhyj deń księdz powidat: "Słuho, ja pojidu do cerkwy 
z jimosteii, a ty idy do kuczy i kótryj baran do tehe zaheczyt, 
żehys toho zarizav i petruszkou (zilom) żehys zaprawyv, i ditej 
żehys powyczisowau (czesał)". A tam hiiło duże harany(w), może 
ze sto. A win wziau, wszytkie barany por1izau, ho wszytkie do ne
ho beczały. I wszytkie na kupu złożyv. I z jidnoho barana zniau 
skoru, i narohyv roniasa (mięsa), i Petruszkou (sukou, szczo za
rizav) zaprawyv, narohyv roniasa z neji i do haraneczoho nametau, 
zwarił i z ditej kiszki powyrizau i powysiv na klenec (kluczkę, haczyk). 
Taj księdz pryjichau z jimosteu z cerkwy i potau sie słuhy: "Cy 
nawaryv już ohid ?"- "Nawaryv".- "Ta daj jisty". Tot mu dau 
roniaso, to har 1anecze i z tem suc~em- i księdz jist z jimosteii. 
Księdz swyszcze na suku: Petruszka! A słuha powidat: "A szczoż 
jigomość chtiat, koj jigomość Petruszku zjidiat". - "A dityś po
wyczyszcza u (że to powyczesował wołlosy) ?"- "Wszytkiem po
wóczyszczau, wszytkie na klency wysiat". - Jimość piszła, po
dywyła sie, jak zaczeła plakaty za ditmy. A słuha: "Cy ne 
hniwat sie jigomość, że ja barana porizau, i Petruszku; i ditym 
powóczyszczau ?" T9t powidat jigomość: "Ni, ne hniwam sie". 
Bo jakby sie hiiv hniwau, to by hiiv słuh'a doli księdzem wydar 
pas . . 

Na druhyj deń prynis księdz hariłku horiłky, dau słuzi pyty; słuha 
sie wpyv. I kazau księdz, żeby se słuha woliz na pec spaty. Win 
wóliz. A księdz chtiv podpalyty popistwo ze słuhou, żeby słuh 1a 
zhoriv razom z popistwom. Księdz piszou se troche h.roszi hladaty. 
Wziau hroszi, taj rachuje na stoli z jimosteii. A słuha charczav na 
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pecu, a wszytko czuv; księdz myślau, że win spet1 • Księdz ra
chowau, jiszcze mu do tych hroszi trochę brakowało, taj pis2'ou 
hladaty reszte z jimosceu, cy wszytkie zehrau. A tóte, szo rachowau, 
łyszyły na stoli. A słuha z peca se zerwau i zahrau wszytki te hroszy, 
szo księdz narachowau. Księdz prychodyt i powidat do jimosti: 
"Ny ma hroszi, ch toś zehrau". - "Czej słuha ne wziau, ho słuha 
spyt pianyj". A win słuha wszytko czuv. Taj księdz zahrau wszytkie 
swoje knyhy (księgi) w mich (worek) i zanis w łozynu, i postawyt. 
A słuha sie zerwau i w łozynu piszou za księdzem. Jak sie księdz 
wernuv, żeby popistwo spałyty ze słuhou, żeby słuh 1a zhoriv, ta 
toj słuha knyhy porozmitau po łozyni, a jednu knyhu położyv se 
w nohach, a druhu na h 'oło~ (w misi), i w misi (miechu) stojit. 
K.siędz zapałyv popistwo; popistwo horit; i piszou po toty knyhy 
nesty do cerkwy (win myszliv, że to knyhy, a to słuha hiiv w misi). 
Jimość na księdza mich zo słuhou zadała, księdz wział mich na pie
czy i wynis do cerkwy na chóru. Powidat do jimosty: "Aj, tom sie 
zduszyv". I mowyt do neji: "Czej nasza bida zhoret ?"A tot słuha 
z micha ohzywat sie: "Szczoż jigomość nesly na pleczi, cy ne hidu? 
Bida ne zhoriła. A szo, cy nc hniwate sie, jigomość ?" A księdz: 
" Ni, ne hniwam sie". 

Pak wsi troje sie zebrały, idut, idut i zajszły koło moria. I lih se 
słuha z kraju, nad morie, nad samyj hereh, a jimość lehła zo księ
dzem, jimość w seredyni. Jimość zaspała, słuha wziau, widsunoł 
jimość na hereh, nad morie, a sam se lih koło księdza. Księdz sie 
pak zerwau w noczy, win chtiv słuhu wtopyty, i dryliv jimość w more, 
ho biiła z kraja, i wtopyv jimość, a klycze: "Wstawaj, jimość, ho 
ja już hidu wtopył". A słuha powidat: "Jigomość, wy ne wtopyły 
hidu, inoste wtopyły swoju jimość; no, a cy ne hniwate sie, jigomość ?" 
A księdz: "Tcperka sie hniwam". Wziau sluha, wydar doli(w) 
księdzom pas wid pieczy do huzyci i nasypau mu w to misce połowy 
jaczmiennyj[i] i pustyv ho. I księdz piszou het, i zawodyv za jimoś
ciu i szo mu holiło. A słuha, tot htupyj, piszou se domił, tam do 
witci 'a i do matery z jeho rozumom2. 

1 [Zapis poprawiany; w rkp. raczej: "spśt"?] 
1 (W rkp. napisał Kolberg krótkie streszczenie.] 
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Klamstwa1 

Proeisne 

Było troch hratia i wszytki try buły tak zuchnyi chłopy i buły 
strilcy. I wyszły do lisa strylaty i zahuły wohni1a se wziaty. Ale 
starszyj brat wydiv, że sie w potocy (potoku) woh 'eń kuryt, w sere
dyni u potocy. I powidat tot starszyj do tych dwoch hratij: "Wy 
potdajte tu, a ja sepidu do toho wohni 1a do potoka i prynesu toho 
wohni'a i pozakuriemo (zapalemy) se lulke (fajki)". I piszou win do 
toho potoka po wohiń. A tam pry tym ohniu sooiat dwa chłopy 
i win mowyt: "Daj Boże!" A chłopy widpowidajut mu: "Daj Boże! 
Szczo nam skażete, czołowicze ?" A win hwaret: "Wyjszłysmo 
d~.~ lisa strelaty, a zahułysmo se uohni'a wziaty". A tote chłopy 
do nioho: "Skaż 1y nam taku neprawdu, szczohy any słowa w nej 
ne buło prawdy, to ty uohnila dam'e". A tot powidat do nych 
neprawdu, aż ho hołow 1a zaholiła, ale zawsze w tym buło jidno 
słowo prawdy. 

I wertat sie win do tych swoich dwoch hratia i każe do nych: 
"Ne prynisem ohni1a, ho kazały myni powisty taku neprawdu, żeby 
w neji jednoho słowa ne buło prawdy". A sercduszczyj brat po· 
widat: "Pożdajte tu, poczkajte, ja pidu, prynesu". I piszou do 
nych i także mowyt. ,,Daj Boże!" A wony na to: "Daj Boże! Szczo 
nam skażete, gazdo?" A win: "Wyszlysmo do lisa strylaty, a zahu
łysmo se ohnia wziaty, kohyste nam pozwolyly". A wony do nioho, 
szczohy im neprawdu hadav, tak jak i starszyj brat. A win im 
hadav i tak i tak, aż ho holowa zaholiła i ne m.ih inaczy, tyl.k.o zaw
sze jidno słowo prawdy w tym buło. 

I pow.:rtav sie nazad do tych dwoch hratij. A hratia zwidujut 
·:ie: "N e pryuis i ty ohnia ?" A win: "Ni, ne prinis, ho kazały se 
Powisty taku. neprawdu, żeby jidnoho słowa ne buło w neji- prawdy; 
a ja kazav, kazav, aż mnie zaholiła h 1ołowa i ne roih-em skazaty 
neprawdy". A · najniołodczyj brat powidat do nych: "Poczkajte 
tu, hudete wydity, cy ja ne p'rynes 1u woh:iii 'a, choć wo starszy wid 
mene". 

Tak lyszyv win koło tych dwoch hratia swoju striłhu i pohih 
żywo po woh'eń do potoka i powidat do chłopy(w): "Daj Boże!" 

1 Kucharz. [Zob. przyp. l na s. 300.] 
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A uny widpowidajut: "Daj Boże! Szczo nam sk'ażete, gazdo?" 
Win: "Wyjszlysmo do lisa strylaty, a zahułyśmo se wohnia wziaty". 
A wny jimu, że buło tu już dwoch po iioh leń. "Żesmo im ne dały, 
hosmo chtily, żeby nam skazały taku neprawdu, s zezoby w tęm ne 
huło jidnoho słowa prawdy". A tot powidat prychodiaszczyj: "Wy 
zahadały jakuś hajku; koły ch'oczete, to ja wam skażu". 

Tot powidat tak: "Moja maty, jak buła mnou hruba (w ciąży) 
i zahahło ji sie szpaczkił (szpaków), tohdy moja maty wyjszła 

zo mnou na dwir (za pozwoleniem: na stronę) i ja chłopce huv 
mołodejkyj, i wychopyłem sia z matery het, i pohih-em do lisa, 
i po lisi chodżu, chodżu i hl'adaju szpaczkił, ale dywl'u sie na weły
koho huka, a tam je(st) diroczka (dziurka); tak ja sie drapaju hore 
tym hukom i wyliz-cm na hor'u aż do toji dirk 1y i pchaju palec, 
ne możu wopchaty, potem pchaju calu ruk.u i ny możu wopchaty, 
potem beru, pchaju nohu, także ne możu wopchaty; takiero sie 
zaturhował, hidkoż moja hirenejka, tiażka ne łechojka; ale ja, 
chłopec mołodejkyj, zbyłem sohi tot frasunok het; dopiro jak ny 
mih-em wopch~ty ruku, nohu, nareszcie i h 'ołowu, ale wziołem sie, 
zyhnuv (zgiął) we dwoje i zabrałem tote szpaczky za p 1azuchu, 
i choczu ity domiv, ale ne możu sie doh'uty; szczoż ja tu zrobiu! 
Ale ja, chłopeć mołodejkyj, skoczyłem domiv po sokyrcza (siekierę), 
tak ja s toji diry wyrubaju sie; taj ja sie wyruhav het i idu domiv, 
nesu matery szpaczky, a pas 'e kobyłanamłaci \mokrej łą-::e); ja siv 
(siadł) na totu kobyłu, aby matery donesty żywo tote szpaczky; 
idu bez poticzok i kobyła my sie pererwała; ale ja, chłopce moło
dejkyj, skoczyv sohi u kriiik i wyruhav sohi werhow. j kił, i zhyv 
totu kohyłu na tehel (na ten kół), i sid-em, i jidu, alP ..,.ie dywl'u: 
z kobyły ze zadu sie werha worosła aż do samoho neha; tak ja wziow 
i stav, i lizu hore tou werbou aż do neha; i chodżu po nehi, tam tak 
kraśnie, tak ładnie; aż dobadałem sie, że maju matery nesty szpaczke, 
ale dywl'u sie za tou werhu, a kobyła z werhou już piszła; szczoż ja tu 
zrobiu? Ale dywl'u sie, ii nehe za dwermy stojat wosty z rosolanky 
(ości z żuru); tak powidaju: a chwała Bohu! Budu krutyty poweresło 
(powrósło); tak ja kruczu, kruczu, spustyłem u dołynu, szcze troszke 
brakuje; wziołem, nadkrntyłem szcze dalij i znou spuszczaju już 
akuratne aż do samoji zeml'y; tak ja sie próhuju spuszczaty doliv 
tym poweresłem; tak ja spustyv sie dó pił (połowy); tak dywl'u si, 
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duże mi brakuje poweresla do zeml'y; tak mysicne wernuty nazad 
nadkro.tyty w horu, tilko wziałem z hory urwav, a w dołyni nadwia
zaw, nadsztukowav; tak toto poweresło zirwałem het i tylko samej 
gut (węzeł) zistał; szczoż ja budu robyty! Jeszcze brakuje i toho 
do zemly; ale ja, chłopce mołodejkyj, ne rozważałem nycz i skio
czyłem w dołynu na zeml'u, ałe wbyłem sie po samej pojas do toji 
zemly; szczoż tu robyty! Ale ja, chłopce mołodejkyj, pobih ja domiv 
i chopyłem sobie rył (rydel), i dopiro dobywaju sie z toji zemly, 
ale dywłu sie, ide wolik. (wilk), taj piduiał nohu na mene. A znajete -
powidat - jakyj to u wołka małejkyj chwist, sława, żem zaczepyv 
swoimy puszkamy (pazurami) tot chwist, jakem kryknuv na wołka, 
troszeczke ruszył; ale znajete - powidat - ide lyszka (lis), i ja se 
tak tychojko stoju, i znowu ona piduiała nohu na mene, a ja tohdy 
wziav i uchopyv lyszku za chwist; a znajete, jakyj to u lyszky ma
łejkyj chwist, ledwo szczom puszkamy zaczepyv; jakem kryknuv 
na lyszku, troszke hilsze mnie pidtiahła jak wółk; tak znowum 
zistav stojaty; ale dywl'u sie, biżyt zajec; i piduis nohu na mene, 
ałe znajete, jakyj to u zajecia welykyj chwist, ja ho piat' razy uowyv 
koło ruke, jeszcze z łokot' (łokieć) zistało, i jakem tyjknóu (wiłkuoł, 
hojknoł hoj hoj), tak zajeć sie zlak i jak skoczyv, piatero stajania 
perehnav, aż na S1'estym stajaniu mne łyszyv; jak mnie lyszyv, 
ja w toj czas matery prynis szpaczky". 

Dopiro powidajut te dwa lude, że my tu już widkóly (dawno), 
a nychto ne skazał taku neprawdu jak ty, żeby ne buło jidnoho 
słowa w tym prawdy. I daly mu wohni 1a. I prychodyt do bracia 
i daje im uohnia, żeby sobi pozakurywały lulky, i mowyt: "Wydyte, 
jak ja wohni'a distav, a wo (wy) ni". 

· Jedno z siedmiu kłamstw 1 

Czaszy o 

Jakem sie urodził, zarazem pojechał szterma wołmi i 1<acząłem 
uorać. Alem jeszcze był za słaby i kij niosłem na ramieniu. Jakem 
na końcu nawracał wołm.i i machnę tym kijem, kij się ułamał i został 
na miejscu. Przyjechałem do drugiego kóńca i kiedym nawrócił 

1 [W rkp. Kolberga tytuł: .,Klamstwa".J 
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do pierwszego kóńca, znowu patrzę, tam już wierzba urosła z tego 
kija. Patrzę do góry wierzbą, tam już w tej wierzbie dziura, a w ty 
dziurze ptachy. Wyłazem na wierzbę, pcham do tej dziury rękę 
po ptacha, a tu do tej dziury jedna ręka nie wlezie. Pcham wobie, 
obie to wlćźli. Ciągnę nazad, nie wyciągnę. Skoczyłem do usi (wsi), 
wzionem sobie topora i wyrąbałem sobie obie ręki. 

Jest to jedna z siedmiu nieprawd; ho jest siedem prawd i siedem 
nieprawd na świecie. 

O Myczkowcach 

O Myczkowcach gadki są, iż myczkowscy ludzie są niemądrzy, 
że to są osadnicy jacyś moskiewscy. Raz przenosić mieli drabinę 
przez las na poprzek i żeby miejsce dla niej zrobić, wyrąbywali ten 
las tak, jak drabina była długą. Drugi raz, znalazłszy dynię, myśleli, 
że to jest kobyle jaje, i kazali odsiadywać je kobyle, by się wylęgło 
źrebię. 

Chłop miał grządkę z dyniami, zdechła mu kobyła i zakopał ją 
przy dyniach. [Mówią], że pochowali ją przy dyni, a spod niej za
jąc wyleciał. 

Przywiązali [też] do ogona koniowi snop słomy i takowy zapalili; 
koń zaczął biegać po wsi i spalił całą wieś1• 

Wyrosła trawa na starym dachu. Chcieli, żeby krowa ją wypasła. 
Więc wzięli i pociągnęli ją na postronku na dach; ale krowa się 

zadusiła i musieli ją zrzucić. 

Wsadzili w ziemię bułki (kołacze), myśląc, że im się z t,ego będą 
rodzić kołacze. I dotąd jest tam pole tym pamiętne, zwane Kola
czlata. I gdy idzie tam kto w nim robić, to mówią, że idzie w Koła
czata. 

Posiali także sól. Jest tedy tam także pole zwane W silcly. 
Pasła się kobyła koło cerkwi w powszedni dzień, zaszła do dzwon

nicy i włożywszy przypadkiem głowę między postronki od dzwo
nów, ruszała się i zaczęła dzwonić. Tak oni wołali: "Kume, kume, 
chodźte do cerkwy, ho już ksiądz na mszę zwołuje". 

1 [Dotąd tekst z k. 45 t. 3198, dalszy ciąg, będący częściowo rozwinięciem 
podobnych motyw6w, zapisany został na k. 47.] 



382 

Zżął ktoś trawę na łące i zabierając ją, pozostawił sierp. Tak oni, 
zobaczywszy ten sierp, wołali: "Warujte sie, kume, ho to jakaś 
pojedź; ot, jakie ma zęby, wsich by nas pojiła". Wzięli ten sierp 
i zaczęli bić go kołem (kijem), chcieli tę hestyją zabić; tymczasem 
upadł on jednemu na kark i skaliczył go. Więc sierp wrzucili do . 
ognia, żeby się spalił; ale wyjęli go czerwonym i mówili, że się za
czerwienił z gniewu, więc wrzucili go do wody, gdzie znowu posi
niał i zaczął syczyć; mówili, że to gadzina na nich syczy, i już od 
niego uciekli. 

Wyjechali w las i widzieli gniazdo orle na wysokim drzewie, i mó
wili, że to sokolata. Trzeba te sokoły dostać, więc zrobili drabinę. 
Tę drabinę trzeba było zanieść do lasa; nieśli ją więc społem wszyscy, 
a że drzewa im przeszkadzały, więc wycięli je, iż w poprzek stały, 
ażeby miejsce na drabinę, w poprzek także niesioną, otrzymać. 
Jak nie mogli z lasem poradzić, tak poczęli ucinać po kawałku tej 
drabiny, tak że jak przyszli pod orle drzewo, nie było jej już, jeno 
na łokieć. Więc gdy przystawili do drzewa tę łokciową drabinę, wtedy 
wlazł na nią jeden z nich, potem inni, tak że powłazili jeden na dru
giego, aż do samego wirchu. Tak ten najwyższy rękę włożył do tego 
gniazda, a wtedy środkowy powiada: "Oh, już dostaje sokolata!" 
A ten na spodzie ruszył się: "Ah czy sut ?" I wszyscy pospadali, 
został tylko ten jeden z ręką w gnieździe. Chcieli go wyswobodzić. 
Więc wystrugali żerdź długą, ale że ta do wierzchu nie dostawała, 
więc rzucali siekierę w górę, aby go odrąbać od drzewa, żeby spadł; 
i tak rzucili, że mu rękę ucięła i on zleciał. Jak spadł, tak mu rękę 
zawinęli i ubrali jako gminnego pastucha, i bydło pasł (honył bydło 
pasaty). 

Wystawili cerkiew, ale zapomnieli drzwi i okna do niej zrobić. 

Więc księdza ciągnęli popi d tramu {przycieś), tj. zrobili dzilirę pod 
przyciesią; i sami [te~] tą dziurą włazili. Ale że było ciemno, więc 
wyleźli i światło słoneczne znosili workami. 

Miał ksiądz kucharkę i kazał sobie w sobotę, aby mu umyła 
głowę- a ta ucięła księdzu głowę. I pyta się jimość jej, jak go zo
baczyła bez głowy: "Maryśko, cy mał jigomość h\ołou ?" A óna na 
to: "A ja ne znaju, cy mał, .cy ni". 

Poszli na jarmark, a tam sprzedawali także koty. Kupiec je sprze
dawał, a myczkowcy idą do niego i pytają: "Co to za tworenie je?" 
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Kupiec powiada: "Kit". A oni: "Suside, na szczo ten zwir je?" 
A on na to: "Myszy jimaty". Tak oni: ,~Oj joj, to u nas takie myszy 
sut, treha jeho kupyty". I wołali: "Kume, kume, chod'te, kupymo 
se m 1yszoczoho wołka". Złożyli się na niego, mówiąc, że im się ·wys
łuży, i kupili. Jak kupili, wsadzili go do micha (worka). I gdy już 
uszli pół drogi, wrocili się, ho przypomnieli sobie, że trzeba się za
pytać, co on będzie jadł. Przyszli i pytają: "A szczo tot wołk jist ?" 
A kupiec: "Szo mu daste, suside, szo samly jiste, to mu dawajte". 
Przynieśli go do domu, puścili go zaraz na piec i nazwali, że to 
jego zamok (zamek, pałac); dawali mu jeść chleba. Ale on chwycił 
jednego z nich za palce (ho mu się chciało mięsa) i oni mówili: "Oj 
oj, kume, to my sohi hidu kupyly, ne toho m 1yszoczoho wołka". 
I radzili całą noc, co z nim robić. Chcieli go wygnać na drugi dzień, 
a on uciekł pod łóżko, a spod łóżka do pieca. Wyganiali go z pieca, 
ale on zaczął mruczeć. "Kume, kume, jak tot wołk syczyt". Nie 
mogąc go wygnać, rozkopali piec; wtedy uciekł on na grządkę 
pod sufitem. Nie mogli go dostać, uradzili więc: "Kume, kume, 
treha chyżu zapałyty". Jak zapalili, a kot uciekł do drugiej chyży 
(chałupy). Tak spalili połowę wsi, a kot poszedł. 

Posadzili kobyłę na dyni, żeby wysiedziała konia tureckiego 
(i ucięli jej nogi). I przez siedem dni nikomu tam pójść nie pozwolili. 
Tak jeden ciekawy poszedł tam po kryjomu szóstego dnia. Jak. ten 
przyszedł, tak spod kobyły (która już zdechła) wyleciał zając, 

który ją objadał. Tak on woła na zająca: "Cy-sciou! Cyściou! Werny 
sie!" Ale zając poleciał. A on idzie do wsi i mowi gromadzie, że 
koń turecki właśnie spod kobyły uciekł. Oni wyszli i szukali, i reszty 
kobyły wyrzucili na śmiecie, a dynię pokruszyli i wyrzucili ziarnka, 
które się zaświeciły, i mówili, że to się już na nic nie przydało, 
kiedy źrebię uciekło. Tak ten ciekawy mówi: "Ja wam powidał, 
wijte, że treha horsze buło wyjty i w 'ydity". A wójt: "Je ne mih 
znat)', że tak horzo wysidyt i że wtlikne". 
Mówią oni, że tkacz (w Myczkowcach przeważnie są tkacze) nie 

pójdzie do piekła, choćby nie wiem jak nagrzeszył, tylko do nieba, 
ho w piekle tyle już jest zajętego miejsca, że nie pomieściłyby się 
jego warstaty i naczynia. Gdy tkacz poszedł do piekła (z warstatem), 
spostrzegł, że nie ma jeszcze tego swata (patyczek, na którym się 
cewka, czyli spułeczka z nitkami obraca w czółku), więc kazał, 
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ażeby mu tego swata przywieźli czterema wołmi. Wtedy diabli 
wyrzucili go z piekła, mówiąc: "Kiedy ty jeszcze masz swata, co 
go wołmi mają sprowadzać, ty [!) my ciebie tu nie potrzebujemy, 
hohyś nam całe piekło zastąpił". Bo każdy rzemieślnik musi ze swoim 
rzemiosłem iść do piekła. I dlatego mówią teraz, że tkacz nie ma 
grzechu, choć i co ukradnie, jak mu każą robić płotno, ho kary 
w piekle za to nie będzie. 

Myśleli, że dynia jest to kobyle jaje i wieźli ją koło jamy; wóz 
się wywrócił, dynia upadła w jamę i rozbiła się, a spod niej wyle
ciał zając, który siedział w jamie. A oni wołają: "Oto mały źrebak 
leci już z jaja kobylego!" 

Dykteryjka 1 

Lieko 

Iszło sztirech chłopy(w) na jarmark. Jiden jszoł meszczanyn, 
a druhyj iszoł szlachczyc, a tretyj szoł Mazur, a czetwerty szoł 

Cygan - wsi czetiry sie na dorozi zdybały. Tak powidat misz
czanyu do szlachczyca: "Może by ja piszoł z panem na nycz". 
A szlachtycz: "Ta chodź!" A Mazur powidat: "Może by i ja piszoł 
z panem na nycz". A tot powidat: "Ta chodź!" A Cygan: "l>anunciu, 
może by i ja piszoł z wamy na nicz?" A win: "Ta chodź!" I wsi 
szterej zaszły do jidnoji baby, szo ino sarola hiiła doma. Szlach
tycz powidat: "Może hyste nas tu, gazdynciu, perenoczuwaly". 
A una: "Ja was ne perenoczuju, ho ja hlyśko wody, hude potopa 
świtu toj noczy w m ene". Szlachtyc powidat: "Ja se lażu na łauku 
(ławkę)". Meszczanyn powidat: "Ja se lażu na stolyci". Mazur 
powidat: "Ja se lażu tyż na ławku". A Cygan: "Ja se wozmu kórycu 
(koryto) i se lażu w kórycy na hriadku, i jak hude potopa świtu, 
to ja hudu w kórycy pławał po wodi (wodzie) i hudu was klykał: 
Wstawajte, ho potopa świta". 

A tota baba ne chtiła ich na nicz pryjaty, ho do neji mał księdz 
pryjty. Księdz id'e, puka do wikna i klycze: "Maryśko"- a una 
sie w komori zam.knuła. A tot szlachtycz zawył se h 1ołou chustkou, 
zawył sie za habu i pytat sie: "Czohoś jigomość kłyczet ?"A księdz: 
"Ja tie klyczu, boś myni kazała, żeby ja do tehe pryjszoł toji noczy". 

1 [W rogu karty późniejszy dopisek Kolber~a: "tłusta".] 
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Szlacht cz (niby to Maryśka): "Szoste mni tam jigomość pry
nesly". - "Szom ti prynis; prynis-em ty try kouhasy i hariłcza 
hor:iłky z medom". A tot szlachtycz: "Ja ty nyśke ne dam, ho w mene 
zteria chłopy(w) noczuje; każte, jegomość, ja sie waszou pućkou 

zahawiu". Tot szlachtyc zapchał ruku tam do księdza, wyniał 
pućku i się hawyt, druhou rukou do kieszeni po cyzoryk - i jak 
sza nuł, jigomości pućku widrizał. Ta i jigomość wtik. Tot szlachtyc 
wział pućku jigomostynu, wikno zasunoł, wział se kouhasu i kou
hasu jił, horiłky e napyl. Tot meszczanyn pytat sie: "Szoż tam pan 
ji t?.',' A tot szłachtyc: "Tycho, tycho, wstawaj, ja i tohi dam". 
Tot wstał, szlachtyc dał mu horiłky raz, dał mu druhyj raz, dał 
mu tretyj raz, a pyj! Pak powił: "Ja już ne choczu, już ne hudu pył". 
Tak tot meszczanyn znou sie pytat: "Szo pan jist ?" - "Szo jim; 
jim ,kouhasu".- "Może by myni pan dał kouhasy perekusyty za 
horiłku". Tot wzioł, wysunoł, ta jimu dał ksiendzowu pućku. Tot 
powid.at meszczanyn: "Tota kouhasa twerd 1a, ne możu wyrwaty". 
Szlachtyc: "Ot, tam je uhyń (ogień) na hriadcy, idy, prypecz!" A tot 
Cygan leżał na hriadci; misić mu świtył do zuhi(w)1, że mu sie tak 
zu.hy śwityły ja'k ohyń. Tot meszczanyn jak zaczol pućkou honyty 
Cyganowy po zub 'ach. Tot meszczanyn mowyt: "Toj uh1yń ne 
pecze! Twerda!" Szlachtycz do neho: "Koj tot óhy.u ne pecz1e, 
to woź tot ohyń i zaszczyj !" Tak zaczol Cyganowy w zuhy szczaty, 
po1my pysk mu na zczał. I tot zhudżył sie Cygan i klycze: "Wsta
wajte, ho potopa świtu, a ja z kórytom na wodu". Jak sie werhnuł, 
jak z hriadkou spad na zemlu, tak już sie i skinczyło. 

Zdzierstwo 
od Jasia' 

[Cza ·u)3 jedne o umarła żona poddanego, bidnego komornika. 
[Posłucha]jcie4, co [to z)5 tego wynika. Ani za co pochować, ni 
truny [zh]udować6. Widzi chłop, że nie wskóra nic, musi ciało do 

1 (Nad w nadpisane l.] 
' [:Nad notką ,.od Jasła" większy, podkreślony zapis: ,.Dołiniany".] 
3 [Rkp. zdefektowany.] 
• [)w.] 
• [Jw.) 
• [Jw.J 

25 - Sanockie-Krośnieńskie cz. III 



386 

księdza wlec - i prosi go o pokropienie. Ksiądz mu daje na to 
zhańbienie: "Idź ty, głupi chłopie, ja ci babę za durno nie pokropię. 
Schowaj ty sobie babę i w przekopy". Chłop sie na duszę zaklina, 
że grajcara przy sobie ni ma. Ksiądz mu nie chce wiary dać, każe 

mu ciało do domu brać. "Niech no ksiądz proboszcz nie krzyczy, 
może ja gdzie pieniądze pożyczę. Będe nie jednego prosił lub mu 
oderznę abo odkoszę (sierpem lub kosą)". - "Ho ho ho, daleko 
to kośba i żniwo, nie pożyczy ci pieniędzy nikt jako żywo". 

Chłop zaczął płakać i schodzi po drodze do dijaka; prosi go o po
kropienie1, a on mu to samo daje zhańbienie: "Cy ja to twój powi
nien? Zapłać, coś jeszcze za dziecko winien". Widzi chłop, że nie 
wskóra nic, musi ciało do domu wlec. Tak wlecze i medytuje, aż go 
tutejszy pan zdybuje: "Hej, hej, móspanie, czy to się teraz czło
wiek już koniem stanie"- tak go sie raz i drugi pyta, że chłop ze 
żalu nie mógł nic gadać, ale pomalutku zacząn odpowiadać. "Panie! 
Oto człowiek, komornik, zawdy niewolnik, człowiek w niedostatku, 
już to nieraz byłem w tym wypadku. Po cóż ja tam powiezę trupa: 
nie moja chałupa i tam by nie chcieli, żeby w domu trupa mieli. 
I jeszcze sie tego trupa tu napierzy i wszystkiego na drodze odbie
ży". - "Daj no ty spokój, ja w tern poradzę. Zawieź no tego trupa 
do dworu, połóż na stolnicy i zanieś do piwnicy. A sam do domu idź, 
nie powiadaj nikomu nic". 

Przychodzi pan do kucharza: "Cy wy się na to podnimacie, że 
potrawę z kobity dacie".- "Dlaczego panie? Kobitę popłatamy 
i smaczne potrawy damy. Kobita tłusta, nie schorowana, dobrze wy· 
chowana; rozbierzemy kobitę na potrawy rozmaite". Złapał kuchta 
z kucharzem dukaty, skoczyli do baby jako katy. Pan listę rozsyła, 
kucharz babę rozcina. Prosić księżów na ten bal ; żeby o tern wiedzieli, 
byłby im ciężki żal. Byli tam i inny panowie; że pili, jedli zdrowie, 
o tern sekrecie wiedzieli, księżom nie powiedzieli. Księża mówili: 
"Jedzmy, kiedy nas· proszą, niechaj nam dają pić i jeść donoszą". 
Dwa lokaje usługowało, o tym sekrecie wiedziało , także księżom 

nie powiedziało. Takie cebrzyki mieli, żeby te kości składali, potem 
pochowali. Aż tu na ostatku przy bankiecie przynoszą głowę w pasz
tecie. Zaden nie wiedział z księżów, co to ma znaczyć, żaden nie umiał 

l [lub: pokropieni] a 
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wytłomaczyć. Aż tu przychodzi pan óhywatel: "Oto jest baba nie 
pochowana. Chłop się na duszę zaklinał, że grajcara przy obie 
ni miał, ty mu nie chciał wiarę dać, kazałeś mu ciało do domu brać. 
Co was tu jest popów, sto gorszyście od chłopów, ho wy wszystkie 
tacy jak drapieżni ptacy; ho chłopi dzieci mają, jeden z d~giego 
skór nie zdzierają. Ty masz plahaniję i profesyję, a jeszcze ci się, 
huncfot, z tego kiepsko żyje. Twoja gospodynia ma wszystkiego 
wiele, nie masz porządku w kościele. Tak ty jesteś mój przełożonyl, 
tylko co jesteś wyuczony. Księstwo cię uszczęśliwiło, ho cię trza było 
z cepamy na pańskie chodzić było. Jak się księża nie poprawicie, 
to drugą babę zjecie, ho bardzo wiem dobrze, że baby lubicie". 
Ohzywa się jeden ksiądz na to: "Nalepiej to swoją żone po łuchać, 
kartofli2 i kapustę w domu sie nahuchać, napić się wody, mieć głowę 
swobodną". 

Pijany i trzeźwy 
od Jasla1 

"Dzień dobry, kumie, skąd idziecie? Z daleka m1 ię ' idzi, co 
się chwiejecie. Podohno się zawracacie, już nie trzeźhę [!] swoję 

głowe macie". - "A dzień dobry, nawzajem ci gadam i odpowia
dam, żebyś nie zaczepiał z pijanym na drodze, ho jak cię wyrznę 
w łeb, nie ustoisz na nodze". - "Ale, kumie, nie bądźcie no taki 
hardy, żehyście4 nie przyszli kiedy do wzgardy. Dawnoście taki 
hardy byli, jak wam w karszmli Chylyni skórę ·wybili . Dobrze was 
ta zeszturali, wybili, aż was z karszmy wyrzucili". - "Ale, kumie, 
co tobie do tego, choć ja napijam, nie robie nic złego. Ja pije z nie
dostatku i z niewoli, ho jaż mnie głowa holi. Przychodzę do domu, 
żona się ze mną zaczyna kłócić, sam nic wiem, gdzie się mam obró
cić. Ot, czem prędzy do karszm.y uciekam, na drugiego zaczekam, 
i jak się zejdziemy, tak się napijemy". - "A widzicie, kumie, 
coście to zrobili, jużeście resztę przędzy w karszmie przepili. Żona 
w domu nieszczęśliwa z głodu zdycha, ledwie żywa, a wy nic nie 
dbacie, wszystko przepijacie. Mieli wy, kumie, ładne gospodar two, 

1 [przełożony - tu w znaczeniu 'podległy, poddany'.] 
• [Zapis poprawiany; może: "kartofle".] 
• [Zob. przyp. 2 na s. 385 .) 
• flub:] co[byście] 
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wszakeście1 nie wiedzieli, co to znaczy łajdastwo. Jakeście zaczęli 
chodzić do tego Żyda, wyrosła wnet w waszym domie bida; i tak 
was, kumie, zradzi, że was do piekła zaprowadzi". -"Nie strasz ty 
mnie, kumie, piekłem wiele, bywał ja tam bardzo w śmiele. Dobrze 
tam wódkę smol[ą)2, figłują3 i swywolą4, a jak się nie zgodzą, to się 
i za łby wodzą". - "Ale, kumie, trzeba wam wiedzieć i rozumieć: 
nie toto piekło, gdzie wódkę sprzedają, tylko to, gdzie przeklęci 
mieszkają".- "A dobrze takim tutajszym łajdakom". 

Kołysząc dzieci małe 
Lelizezowate 

Siv worobec na bełku (pręt, gałęź): "Kołyszy mene, belko". -
"B'ałe5 ne budu". - "Poczkaj, pidu ja sy do kozy: Idy bełku 
jisty". [Poszedł i mówi]: "Kołyszy mene, kozo". - "B'ałe ne bu
du". - "Poczkaj, pidu ja sy do wołka: Wołcze, wołcze, id'y kozu 
jisty, bo koza ne chocze mene worobcia kołysaty". [Wilk nie 
chciał]. "Pidu ja sobi do ludej: Lude, lude, id1it wołka byty. Wołk 
ne chocze kozu jisty, a koza ne chocze bełku jisty, a belka ne chocze 
mene, worobci'a, kołysaty". 

"Pidu ja sy do wohnia: Ohniu, ohniu, id'y lud' pałyty, bo lud' 
ne chocze wołka byty, a wołk ne chocze kozu jisty, a koza ne chocze 
bełku jisty, a belka ne chocze mene, worobcia, kołysaty". 

"Pidu ja se do moria: More, more, jd'y oh 'eń hasyty, bo oheń ne 
chocze ludy pałyty, lud ne chocze wołka byty [itd.]". 

"Pidu ja sy do woła: Woł1e, woł 'e, idy more pyty, bo more ne 
chocze oh'eń hasyty, oheń ne chocze [itd.]". 

"Pidu ja se do dóhni: Dobn'e, dohne6, idy woła byty, ho wił 
n e choczc more pyty etc." 

1 [W rkp.: "zakeście" z w dopisanym później.] 
2 [W rkp.: "smolił".] 
3 [W rkp. końcowe -ą poprawione na l; druga wersja fragmentu brzmiała za-

pewne: , .... bywał ja tam •.• wódkę smolił, figlował i swywolił".J 
• [lub: wywolił; zob. przyp. poprzedni] 
• b'ale- ba (tak), ale 
• dobnia- dąb [dokładniej: palka drewniana, dobijak, ubijak] 
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"Pidu ja se [do] hrohaczkiv1 : Hrohaczk'y, hrohaczk1y, idit dohniu 
toczyty, ho dobnia nie chocze woła byty, wił ne chocze more pyty 
[itd.]" . 

.. "Pidu ja se do koh 1uty.lciv2: Koh'utyky, koh1utyki, idit hrobaczkf 
)lsty, ho hrohaczky ne chotiat dohniu toczyty [itd.]" 

"Pidu ja se do j'a trćbykivs: Jastreby, jlastreby, idit koh 'utykiv 
jisty, ho kohutyky ne chotiat [itd.]" 

Potomu sie ruszyły j'astrehyky do kohutykiv, kohutyki do hr'oha
czkiv, hrobaczky do dobni, dobnia do woła, wił do moria, more do 
Wohnia, woh 1eń do ludćj, lude do wovka, wowk do kozy, koza do 
holky (belki), a belka do worobcia: "H'y ciu! H 'y ciu! Hy ciu!" 

Gadki 
(S&Dockio] 

"Wojtek, a co ty robisz?"- "Babę biję, proszę jegomości, jak 
ten mówi i ja mówię". - "A co ci baba winna?" - "Zarobiła, 
proszę jegomości, jak ten mówi i ja mówię".- "A dajże zaraz po
kój, nie hij ją''. - "Proszę jegomości, jak chłop baby nie bije, to 
w niej wątroba gnije, jak ten mówi i ja mówię". 

[Sanoclcie] 

"Bzdite christiane, szczo a z kadyła n e czuty"- mówi pop. A wójt: 
"Bzdijte Iwane! Bzdijtc Petre! Bo to cerkow nasza, ne popiwska". 

Przysłowia. Zdania 

Nad sirotoju Boh z kalet ju. 

Sierota, sierota! A prk jak wrota. 

Siedź w kącie, znajdą cię . 

1 l ad v nadpisane 1.] 
• [Jw.] 
a [Jw.] 

Bóhrka 

[Sanockie] 

[Sanockie) 
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Leaze7.owate 

Najde te, tatu, bida i na pecu (gdy ojciec nie chciał iść z synem 
na rozbój). 

Wzd6w 

Na zbitym gościńcu nigdy trawa nie urośnie (gdy dziewka złych 
obyczajów pójdzie za mąż i dzieci nie rodzi). 

[Sanockie) 

Nie pomogą gany, jak kto komu obiecany. 

Jak się nie podobasz brudno, to i biało trudno. 

Posiwiej jak owca, a nie chodź za wdowca. 

Bóbrka 

Hde diwok sim - tam dola wsim (za porządkiem idą- u mnie nie 
ma perehrizok, przegryzki). 

B6brka 

Gdzie słowik nie śpiewa, tam się jęczmień nie siewa. 

[Sanockie) 

Gdzie je żytko, tam je wszYtko, a gdzie kapusta, tam chałupa 
nie pusta. 

Dobra gospodyni zawsze se poradzi, jak i chleba braknie, placek 
sobie wsadzi. 

B6brka 

Do llia (20 lipca], to zła chwyla, a po Ilu, chlib na kilu (snopki 
na półkopku; dawniej święcili, potem przestali, ale że grad im zbił 
zboże, to znowu święcą; w domu, nie w cerkwi). 

B6brka 

SwitJj Spas [6 sierpnia] woły pas, a ja diwczyna, hajda z roiszkom 
w las na orichy; pryhnuła lisku, ahadyna koło karku sie u wyła (grzech 
chodzić na orzechy w ten dzień, ho to święto). 
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B6brka 

Sw. Mikołaj borodon triese1• 

Leszemwate 

Wyjszła z chaty, siła sr ... , duła sie, duła, łysze hznuła (z wielkiej 
chmury mały deszcz). . 

Krewka (Krzywka) 

Nie sztuka zabić kruka, ale go zjeść sztuka. 

ProciJne 

Przyjdź Duchu Święty. 
Nie ma - ho kot go zjadł. 

B6brka 

Eh, łżesz człowieku, a przysięgasz się na Pana Boga - mówi pan. 
Odpowiedź: Pan Bog to nie jest dziecko ani nic, tylko mowię to, 
co prawda jest, jak2 nie wiem. 

B6brka 

Był tu pan Husakousky w Horkowyczach za Stopowyczamy, 
a teper w Sakowyczach pid Hołouciami za Pyczowy:ciamy - a tam 
je w Horkowyczach za Stopowyczarny Chudakouśkyj. 

Zagadki 
B6brka 

.. Y .. 
Sered seła- zahyły woł 1a- do każdyj chyżkg po dwi kiszky. 

Do każdoj chyży po dwi konowci 
wody, [tj.]- wieś, potok- i no
szą wodę po dwie konewki. 

B6brka 

Wysa wrsyt, ch oda chodyt: wysa wpade, choda wchopyt. 

1 Wszędzie [znaneJ. 
2 lub: że 

J ahłko i człowiek. 
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Bóhrka 

Chot' jaka welyka hora, ino raz nożem potia(h)ne, to ji zaraz 
pereriżu. 

Chleb. 

Motowyło popid nebes 1a sie wyło. 
Dym z chaty. 

: l . 

B6hrka 

Zhadaj runi toji hadke: Dołynon hałuziom, a do hory koriniom. 
Sadża z powały cziłkom 1 w. , dół 
idzie w kurnej chacie. 

Bóbrka 

Konow 1 ał, konow'ał, wszytk)'ch nas zhodówał , a na starist' jiho 
psy ne chotiat jisty . 

Hornec (garnek do gotowania). 

Bóhrka 

Babskie remesło, czornem obrosło, a w sercdyni dira. 
Garnek. 

Bóbrka 

U nas je takej koh 'ut, szczo popid zerulu chodyt, ino mu troche 
kosyci wydno. 

Pług. 

B6brka 

Płachta wiłachta po polu litała, doma noczowała. 

Brona. 

Bóbrka 

Takij je koniszcze, że skriś stinu peregriszcze. 
Świder. 

1 cziłkom - całkiem [recte: włosami, czupryną, czubem; tu, w porównaniu 
do drzewa:' koroną, gałęziami] 
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Bóbrka 

Takij u nas kiń, że pred sehe mecze hiłyj hnyj. 
Młyn (biała mąka) lub żarna. 

B6brka 

Szteri gaczy, dwa kopaczy, semo zamitajło. 
Wół: cztery nogi, dwa rogi, a siód
my ogon- chwist. 

Leezezowate 

Cztery tyki, dwa patyki, siódme zamachajło. 

4 nogi, 2 rogi, siódmy ogon - wół. 

Bóbrka 

Szteri id le, a dwa strihut, dwa świtiat, jiden zahaniat. 
Wół (nogi, uszy, oczy, ogon). 

Bóbrka 

Maleńkie, czorneńkie- najbilszu kołódu (czołowika) ruszet. 
Pchła. 

Bóbrka 

Id 1e panna z hir, n es 1e na sobi sto skir, ch to je rozhirat, to za 
neii płacze. 

Cebula. 

Bóbrka 

Stojit panna w kutyku w czornym kahatyku; ja by prysiah, że 
w neji tysiacz. 

Makówka. 

B6brka 

Stojit panna w kutyku (kącie), w jidnym kahatyku, jak ji tykne, 
to aż sykne. 

Bodak (oset). 



JĘZYK 

Przecież mimo to w ogóle lud tu [tj. w okolicy Krosna]1 pięk

nie mówi, wymawiając wyraźnie cz, sz, rz, ę, l. Jak wszędzie na 
zetknięciu się dwó.ch plemion, tak i tutaj mowa chłopów jest prawie 
piśmienną, wolną od prowincjonalizmów. W okolicach Odrzykonia 
szczególnie cię uderzy czystość wymowy. Złudzisz się sądząc, iż 

chłop stamtąd to człowiek ·wyższego świata pod siermięgą ukryty. 

Besieda2 Łemkow jest isporczena n1ska. Po tomu, szczo ska
zano, ne diwno, szczo isportiłasia i podlehła wlijaniam polskoho 
i słowackoho jazykow. Wlijanie toto widno w słowarie i formach 
hesiedy Łemkow, imenno że w wyhoworie słow. Dorohocienniej
szoje swojstwo ruskoho jazyka - hłasoudarenie -ona sowsiem 
poterjała. Łemko wsie słowa odnakowo proiznosyt, udariaja holo
som na predpoślednij słoh, jak w polskom. On proiznosit: jak sie 
maj'ete, szto rob 1ite, to t 1aka miała h'ora, to twi 1erda sklała; p 1idla 
zlemla, zła kob 1asa, r 1ipa (rzepa) i pr. 

W hesiedie Łemkow jawnyj postepennyj uspiech ot isporczenoho 
k łuczszom, naczynaja od zapada k wostoku. W Sandeckom hesieda 
najholsze isporczena; tam najdutsia słowa i widy, jakich ni u pro
czych Łemkow, ni wohszcze u Rusinow njet. Primiera radi nawedu 
lisz słowo dzecko- czysto z słowackoho zaimstwowane; ·ili snow 
wyhowor hukwy i cielkom miahkij w takich słuczajach, w koto
rych ono u proczich Rusinow serednie proiznositsia; na pr. oni 

1 J. Łepkowski Okolica Krosna. Z notat podróżnych. "Tygodnik ilustrowany" 
1866 nr 329. [Fragment artykułu.] 

2 A.I. Toron'skij Rusiny- Lemki. W: Zorja galickaja [jako al' bum na god] 
1860. [Lwów 1860 s. 423-428. Fragment artykułu.] 
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byli, oni chodili1 i pr. so wsiero tak zwuczyt jak polskoje oni byli 
ili słowackoje oni buli i pr. 

Rusiny Sandeckoho okruha zaimstwowali u Polakow (Mazurow) 
ton hesiedy ili sposoh proiznoszenia w besiedowaniu, tak szczo 
uważajuczyj z daleka na ton tolko, a ne na słowa, myśliłhy, szczo 
Mazura, a ne Rusina czuje. Meż Wisłokoju a Baligorodom2 ~lijanie 
polskoho i słowackoho na słowar, hramatiku i proiznoszenie ustaje, 
odnak hłasoudarenija n.jet ruskoho. Ot Baligoroda dalsze k wostoku 
widno uże i w hłasoudarenii i w słowarie i hramatice sbliżenie k czis
totie jazyka3• I tiem obstojatelstwom oprawdywajesia priniatoje 
nami, szczo meż Wisłokoju i Baligorodom sredotoczije Łemkow 
hladaty nużno, a za Wisłokoju i Baligorodom dwie ·wietwy s·wiazujusz
czyi Łemkow s czystymi Rusinami i s susiednyroi narodami. 

U Łemkow nachodiatsia słowa zaimstwowany ot Polakow, Słowa
k)ow( i Madiarow. Wysszyi poniatia sut preimuszczestwenno 
z polsko ho i słowacko ho wziatyi, no oni dostali . ruskij wid. Diw
liO, szczo na oznaczenie czisła tysiacz słowo polskoje tysiąc wziato, 
jakby to czisło toje sferu poniatyj Lemka uże prewoschodiło. Ot 
Słowakow pereniali Rusiny - no tolko pod samym Beskidom ży
wuszczyi - formu bożeniasia wera Boże, n.a moju duszu i runoho 
inych słow4. 

1 lW druku: oni byll, oni chodlli.] 
2 lW nazwach miejscowych wydawcy nie poprawiali pisowni Kolberga nawet 

w zakresieg-h (w wyrazach pospolitych Kolberg pisał często h, niekiedy po
prawiał g na h; zob. Sanockie-Krośnieńskie cz. I, DWOK T. 49, s. LX).] 

3 Zabywati ne lzia, szczo po mnienii samych znatniejszych jazykosłowowi zna
tokow riecz ruska w ciełoj Haliczynie na czystotie swojej m.noho utratiła. H[osp.] 
Maksymowicz imienuje riecz kijewo-perejasławsku samoju czystiejszoju i obraz
cowoju. Żełatelno, szczob naszyi rodimcy s ukrainskoju rieczju blizsze obzna
komili sia. A.!. T. [M. A. Maksymowicz (1804-1873) pochodził z guberni poł
tawskiej. Z wykształcenia botanik, po przeniesieniu się (z Moskwy) do Kijowa 
zainteresował się naukowo folklorem, a następnie historią. Wydał kilka zbiorów 
ukraińskich pieśni ludowych. Jego prace historyczne dotyczą głównie Rusi 
Kijowskiej . Niżej A. I. Toroński powołuje się na jego studium Istorija russkoj 
slovesnosti.] 

4 Nachoditsia u Łemkow odno słowo wierojatno z słowackoho zaimstwowane, 
w tom samom znaczenii, jakoje ono i w Nestorowoj Ietopisi imieje. Jest to słowo 
ochybity ili zochabity (zochabić) w znaczenii 'liszity'. U Nestora każut Kijewlanie 
do Swiatosława: "Ty, kniaże, cziużdeja zemlija iszczeszy i bludeszy, swojeja sia 
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Preżde wsiech zaimstwowanij zasłuhuje na uwahu słowo lem 
w znaczenii •lisze', ot kotoroho prozwaruje Łemkow proizoszło. 
Madiarskij jazyk diejstwował na slowar Rusinow-Łemkow w dwoja
kij sposob: on dał Rusinam-Lemkam mnoho słow madiarskich 
i oraz słow słowenskich i słowenskoho proischożdenija, kotoryi 
tolko posredstwom Madiarow do Łemkow prijty mohli, poncże 
w protiwnom razie inyj by wid imiety dołżny. 

Do perwych należat słowa n. pr. jerdek (ordog- 'czort'), sehen1 

(szegeny- •ubohij'), sejka (szoke - •blond' 'siwyj woł uhorskij') 
i pr. Siuda prinadleżat i słowa obrazowany na ruskij ład z madiar
skoho korenija: bizowaty 'stwerżaty szczo' (bizony- •dokazatel
stwo', biz - 'wo istinu, na prawdn!'),fileljewaty 'stojaty za jakujuś 
riecz' (felel- 'otwietowaty, otwiet za szczo na sebe braty'), menta 
'szuba' (mente), czuha (csuha- •płaszcz hrubyj'), birovaty (biró ,_ 
'sudija') i pr. 

Do wtorych (słow)ensko(-madiarskich) należat n. pr. serencza 
'sczastje, imenno2 )striłciw na łowli(' (szcrencse), w staroslowen
skoro soręsta3, )łencza( (lencse), w starosłowenskom lęsta' i pr. 
) I hram(atyka ne spasłaś ot czużoho wlijania. Menie widitsia 
)odnak, szczo( wlijanie toje tolko na formy, tj. na skłonenija i spi·ia
)żennia było(, a ne na rozmeszczenie słow. Ne znaju, jest-li moje 
mnie ) nnia w tom p(rawdiwoje, odnak w tom po krajnej mierie 
ja ubieżden, )szczo słow(ackoje i madiarskoje rozmieszcze~ij e 
słowna riecz Łemkow )wlijannia( ne imieło; j esli zdie jakoje wlija
nie było, to lisz polskoje. 

Wlijanije madiarskohoi słowackoho rozmieszczenija słow duże za
mietno w rieczi uhorskich Rusinow i w tom priczyna, dla ~zoho 

nam besieda ich, chotia ruska, jakojuś nehładkoju wydajesia i shtch 

ochabiw, mały bo nas ne wziasza Peczeniezi, i matier twoju, i dieti twoja''. W innyj 
sposob słowa toho tołkowaty ne moż (w starosłowenskom jazyku nachoditsia 
tołko chabiti w znaczenii 'zhubity'). A.I.T. [Przytoczony fragment z kroniki 
Nestora zob. w: Polnoe sobranie russkich letopisej. T,. l Lavrent'evskaja letopis'. 
Vyp. l~ Povest' vremennych !et. !zdanie vtoroe. Leningrad 1926 szp. 67 .] 

1 [W druku: "segen"'.] 
2 [Niżej kilka drobnych fragmentów rkp. Kolberga uleglo zniszczeniu.] 
a [W rkp. Kolberga: "sriaszta'~.] 
' [W rkp. Kolberga: ,,]aszta".] 
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na z porażaje1• Ja i w tom uwieren, szczo narieczije madiarskoje 
i na. formy wlijania imiety ne mohło uże po toj priczynie, szczo 
ma.diarskij jazyk spriażenija i nakłonenija swoi na sposoh hesied 
semitskich obrazuje, sowsiem protiwno, czem naszy indoeuro
pej s.łcii. Wlijanie ja2iykow susicduich na jazyk Lemkow pokażetsia 
pri rozsmot rierieczy ich. 

Naczynajem ot zwukosłowija. U Lemkow nachodiatsia wsie tyi 
zw1tki, kotoryi ruskoj hesiedie wo obszcze swojstwenny. Lemki, 
jak wsie homiaki, stroho nabludajut w wyhoworie rozliczyje meżi 
zwukami )i, o, e, y( 2 - wsiakaja z tiech hukw w jakom hy to 
ni było słowie, inacze u Lemkow proiznositsia. 

Y proiznosytsia wsehda hłuboko (nizko) np. ryk; e3 wsiehda 
miabko, jak jotowane4 i, np. [tiń, jistyp i miahczyt popereżajusz
czuju . sohłasnu; i (H) seredinu derżit meży hłubokim y R wysokim 
)e(, n. pr. milyj6; ó7 snow inacze proiznosytsia, tak szczo wsiakij 
uznaje w nem, szczo ono powstało z o n. pr. snypB. Rozliczne pro 
toje proiznosit Lemko bity a byty, kijń a tień, mih a miech9 - tak, 
szc.1..o Lemkowi ue trudno prichodit rozliczje toje w prawopisi sob
lusty. 

Czasto moż czytaty ili czuty, szczo Rusiny rozliczija meży i a y ue 
zną.jut. Ja mnienija toho podielity ne mohu, poneże rozliczje meżdu 
temi dwoma hukwami, chotia ne tak riezko, jak u horniakow, wse 
odnak i u Podolan zamietno. Menie widitsia, szczo jeśli w prawo
pisi rozłiczija toho hdekotoryi sohludaty ne umiejut, neohladnosti 
ich i neponiatiju ducha ruskoho jazyka prypisaty nużno. Koło 

1 lJhorskii Rusiny, kromie inych sobstwennostej, czasto protiw rodu hrieszat. 
Potpm· oni zwykli w sposob niemieckoho neopriedielennoho ein po primieru ma
diarakoho az do imen dodawaty odin. A.I.T. 

2 [W rkp. Kolberga : "i, o (yi), je, y".] 
3 [W rkp. Kolberga: "je".] 
• [W rkp. Kolberga: "jotowanie".] 
$ [W rkp. Kolberga: "tień, jesti".] 
8 [Tj. myłh1j. O wymowie kontynuantów ps. *i, *y zob. Sanockie-Krośnieńskie 

CZ. I, DWOK T. 49, s . LIV-LV.] 
7 [W rkp. Kolberga: "ii" (zapis poprawiany, niepewny).] 
8 [W druku: "snop".] 
• .[W dmku: "biti, byti, kon', ten', mog, mech (przykłady w transliteracji; 

opuszczone zostały końcowe jery twarde.) 
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Peremyszla n. pr. y ne wyhoworiujes<ia) tak nisko jak w horach, 
wse odnak nizsze czem i, kotoroje snow zdie tońsze zwuczyt jak 
whorachiw jakijś sposob protiahajesia. Jest-li na Ukrainie w wy
howorie rozliczyje meży i a y s pewnostiju skazaty ne mohu. W Os
nowianeńka1 powiestiach nihdie y ne wstrieczajem, odnak obsto
jatelstwo toje nam jeszcze ne jest dokazatelstwom protiw rozli

czija meżdu i a y. Prawopis )ho< 2 Osnowianeńka niczem ne opraw
dywajctsia i nikim z uczenych ne udobrena. Kotlarewski)j<a soblu
daje y i i; także Sreznewski)j 4< i Maksymowicz5 wsehda rozliczije 
meżdu i a y nabludajut&. 

Zamieczatelno, szczo Rusiny-Łemki (jak i proczyi horniaki) 
protiw obszczomu prawiłu rusko ho wyhowora po hortannych y wyho

worywajut; oni każut n . pr. miahkyj, dorohyi, hłuchyj, kydaty, 
hynuty, chylatysia i pr. Ne znaju jakomu wlijaniu toje prypisaty; 
w polskom tolko po ch śleduje y, a po k i g wsehda i. Jest żatiem 

w tom słuczaje schodstwo rieczy Lemkow s starosłoweńskim jazy

kom, w kotorom po hortannych takoże wsehda y śleduje. Wyho
wor proczych zwukow (samohłasnych) prawilnyj. 

1 [Hryćko Osnowianenko to pseudonim H.F. Kwitki (1778-1843), ur. pod 
Charkowem. Kwitka-Osnowianenko był dziennikarzem, powieściopisarzem i współ
organizatorem teatru w Kijowie. Obok znanych powieści pisał też sztuki teatralne. 
Przez wprowadzenie do swoich utworów elementów języka ludowego od.egrał 

znaczną rolę w rozwoju ukraińskiego języka literackiego.] 
2 [W rkp. Kolberga: "wo".] 
s [I.P. Kotlarewski (1769-1838) ur. w Połtawie. Autor sztuk dramatycznych 

oraz słynnej humorystycznej przeróbki Eneidy, w której wzorował się na twór
czości ludowej (utwór wydany bez jego wiedzy w r. 1798). Dał tutaj Kotłarewski 
barwne obrazy z życia Kozaków i wprowadził żywy język ukraiński, oparty na 
gwarach Połtawszczyzny. Uważany jest za jednego z twórców ukraińskiego 

języka literackiego.] 
4 [I.I. Sreznewski (1812-1880) ur. w Charkowie, od r. 1846 pracował w• Peter

sburgu. Wybitny filolog· i językoznawca, interesował się również literaturą sło
wiańską i folklorem. W swoich pracach podkreślał potrzebę badań nad historią 
języka, związaną nierozerwalnie z historią narodu. On to wyrażał i uzasadniał 
pogląd o wyodrębnianiu się języka ukraińskiego w XIY w. ze staroruskiej wspól
noty językowej.] 

• [Zob. przyp. 3 na s. 395.) 
' [W druku fragment od słów "Czasto moż czytaty ... " znajduje się w przy

pisie.] 
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Kasateino sohłasnych zamietity nużno, szczo T hdekuda zader
żało swoju silu dawniuju, tj. zaderżałoś jako samohłasna w sło

wach: kTstity, tTstina, TTstiana (seło w Jaselskom okruzie) w miesto: 
kTestity, tTostina, TTostianal. Szypiaszczyi c, s, potom pławnoje T n e 
1uhiat na koncie miahczyty sia; każe pro toje Lemko: )woTobec, 
kupec, Tobyl-es, chodylyste2 , pysaT( - a ne )woTobeć, kupeć, Tobyl-eś, 
chodyłyśte, pysaT'(3. Roditelnyj j ed. cz. jest ili [ja] ili [a]4 (otcja, 
otca); mnoż. cz. imeniteinyj wsehda miahkij (otcies). 

Kasateino widow hramaticzeskich, skłonenij i spriażenij, w h e
siedie Lemkow zamietno ne toJko wlijanie pohranicznych naricczyi, 
no sut i swoi sohstwenny formy. Ne potrehno nam wsie widy s ne
prawilnostiami ich izśledowaty, zwemu uwahu cz. Czitatelej moich 
na niekotoryi toJko widy otliczny ot widow ohszczeruskoj rieczi. 
Tak uże w skłonenijach imen suszczestwitelnych mużeskoho roda 
Lemki otstupajut od prawiła w tretiem pad. mn. cz. im1ejuszczom 
zakończenie -om w miesto prawiluoho -am, u. pr. chłopom, ko
nom, psom, w miesto chłopam i pr. 6• W skłonenii imen suszczestw. 
ż en. roda tworiteinyj padeż żeńsko ho roda e d. cz. w wyhoworie 

1 W starosłoweńskom l i r jako samobłasny suszczestwujut, n. p. )vlbkb, kn.stb( 
[w rkp. Kolberga: "włyk, krst"J. L i r jako samobłasny suszczestwujut w juhosło
weńskich jazykach wse jeszcze i nynie. A.I.T. 

• Jest-li toto -em, -eś i pr. w proszedszem wremeni pytorno ruske ili zaimstwo
wane, nachodit li sia ono na ciełoj Małoj Rusi, daże i tam hde sam czistiejszyj 
jazyk zachowałsia, tj. w kiewo-perejasławskoj rieczi? N aszi bramatyki obyk
nowenno obrazujut proszedszoje wremia w dwojakij sposob np. ja był i byl-em, 
no, oni wsehda tylko halickuju riecz pered oczyma imiety nawykli. W sobraniach 
narodnich piesnej Maksimowicza [zob. przyp. 3 na s. 395] i Metlinskobo [Narod
nye jużno-russkije pesni, Kiev 1854] proszedszoho wremeni s -em, -eś i pr. ne na
chodim. Takoż w Istoryi ruskoj slowesnosti h. Maksymowicz o tom ne upominaje, 
chotia proczyi swojstwa i osobennosti małoruskoho narieczja wykładaje. A.I.T. 
(Toho -em, -es i pr. w ukrainskoro narieczi rieszitelno niet.- Primecz. Ja. Holo

wackoho i Izdatela). 
~ [W rkp. Kolberga najpierw przykłady z końcową spółgłoską palatalną (woro

beć, kupeć ... ), następnie z twardą (worobec, kupec ... ). Dopisał tu jednak Kolberg 
uwagę: "Wprzód po każdym słowie znak b, potem znak L".J 

4 [Kolberg przepisał tu starannie z druku cyrylickię litery "mały jus" i "a".] 

• [W druku: "otce".J 
s Okończanie tretieho pad. mnoż. cz. ja wyrażaju czerez -om, a ne czerez -im 

ili -em [w rkp.: -jem] , poneże: l) wyhowor tomu odpowiedaje, 2) prediduszczaja 
[soJhłasna nikohda ne miahczytsia, szczo pered e [w rkp.: je] by byty dołżno 
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Łemkow ni.kohda ne okończajesia na -oju, no wsehda na -owb, 
kotoroje okończanie w wyhoworie czasto perechodit na om&1 • Tak 
każe Łemk.o: wodow, czasom i wodom2, no nikohda wodojua. 

O imenach priłahatelnych zamietity dolżno, szczo oni: 

l) wsehda tylko w słożnom widie upotreblajutsia, izjawszy ime
nitelnyj żenskoho i srednieho w jed. cz., i wsiech trech rodow w mn. 
cz., np. dobryj, dobra (nikohda dobraja), dobre (nikohda dobroje), 
mn. cz. dobry (nikohda dobryi); 

2) szczo w srawnitelnoj stepeni imiejut wmiesto okończenia 

-jejszyj, -aja, -oje okończanie -szyj, -sza, -sze (n.p. ne krasniejszyj, 
a krasszyj; ne bielejszyj, a bielszyj; sut odnak i izjatia, n.p. każesia 
lwłodniejszyj (kotoroje w wyhoworie perechodity zwykło w lwłod

nieszszyj). I w tom dołżno wlijania susiednich słowianskich 

narieczyj hladaty, n.p. polskoho, w kotorym każe sia bielszy, 
głodniejszy. 

Jest u nas nesohłasie w tom, jak pisaty w mnoż. cz(yśle) imena 
pryłahatelnyi usieczenoho i słożenoho widow. Odni piszut: dobryi, 
dobry, innyi że: dobrii, dobri, daże dobre4• Kotorojeż jest prawi1ne? 
Jesli soobrazim, szczo imena priłahatelnyi sut to samo, szczo susz
czestwitelnyi, to za primierom jakoho bud' imeni suszczestwitelnoho, 
n.p. sad, budero pisaty w mnoż. cz. usieczenoho wida dobry (od 
dobr), jak sady (od sad). Słożnyj że wid imeni priłahatelnoho sostoit 
z imeni pri[ła]hatelnoho i licznoho miestoimenia tretieho lica 
(w starosłow.: i, ja, je): )dobrb+i, dobra+ja( 5 dobro+je; w mnoż. 

cz.: dobry+i; śledowatelno dołżno byti w mnoż. cz.: dobryi-
diejstwitelno wyhowor naroda s tiem sohłaszajesia. Inoje dieło 

s usieczcnym widom, poneże wyhowor czasto miahkoje i w tom 

i 3) poneże okończanie tolko z polskobo do ruskoho prijty mohlo (koniom, psom), 
a w roskom wyhoworie o w o perechodyty zwykło. A.I.T. [W cytowanych przy
kładach końcówek wydawcy opuścili końcowe jery twarde.] 

l [W rkp. Kolberga -owb, -omb.] 
2 [W druku: ,.vodovb, vodomb".] 
3 W ukrainskoro wyhoworie tworitelnyj wsehda na -oju ili -oj kończytsia. 

A.I.T. 
' [Przykłady z druku w transliteracji; w rkp. Kolberga: dobryi, dobry, dobrii, 

dobri, dobrie.] 
• [W rkp. Kolberga tylko: "dobri".] 
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widie nabludaje n .p. )bili(1 od bielyp, jak )syni(S od )synij(4. 
Łemki w ·wyhoworie s etymoloh:ieju shożajutsia, oni każut )biły(5 
a ne )bili(6. W starosłowenskom (i cerkownom) piszesia, prawda: 
) belii(, dobrii, no znaty nużno, szczo tam mn. cz. imenitelnyj 
wsehda na i kończytsia n.p. rabi, sadi, )stoli(7 (sm. bramatiku 
h. Miklosicza8). Sohłasije wyhowora Łemkow s etymolohieju wlija
niju susiednomu prypisaty ne lzia, poneże takoje protiwno by 
dołżno w tom słuczaje diejstwowaty. 

O spriażeniju hłahołow nam ne mnoho howority; oni sut do
syt prawilny. Otstupajut od prawiła tolko hłahoły, kotoryi pered 
okończaniem neopred:ielennoho nakłonenija -ti samobłasnu -a- imie
jut (sm. h. Mikłosicza widosłowie: bindevocalische Conjug. V Cl(as
se)), n.p. hniewati, hrati9. Oni tiem ot prawiła otstupajut, szczo 
n e pryjmajut w nastojaszczem wremeni meżi okończeniem lica 
a temoju hłahoła swiazujuszczoj samohłasnoj, t.j. ne zwuczat: 
spiewaju, -ajesz, -aje, jakby byty dołżno, no obyknowenno: spiewam, 
-asz, -at; -ame, -ate, -ajut. Czasom nachoditsia i prawilnyi wid. 
Perwoje lice tiech hłahołow zwuczyt daże czasom maw' w miesto 
maju ili mam' kotoryje w odnak ne tak wyhoworywajesia, jak 
w proszedszom wremeni, no ono podobne do dwojehłasnoho zwuka 
au. W mn. cz. perwoho lica okońc?<anije wsehda jest na -me: spie
wame, chodime i pr. 

Tiech ne mnoh:ich zamieczanij o besied:ie Łemkow dowolno; 
opasajuś i tak, szczob zamieczanija tyi storonnoj ne poopaliś kry
t yce. Bolsze hde-szczo może koły pozdniejsze. Szczoby Czytatelu 
łuczszoje sdiełaty poniatie o hesiedie Łemkow, śledujuszczoje narod
noje skazanie prisowokuplajemiO. 

1 [W druku: "beli", w rkp. Kolberga: "bieły".] 
• [W druku: "belyj".J 
3 [W druku: "sim", w rkp. "siny".) 
• [W druku: "sinij, w rkp.: "sinyj".] 
• [W druku: "bely", w rkp.: "bieły".] 
• [W druku: "beli", w rkp.: "biecy".] 
7 [W rkp. Kolberga: "biełii", "stoli".] 
1 [F. Miklosich Formenlehre der altslovenischen Sprache. Wien 1850.] 
• [Tj. staro-cerkiewno-słowiańskie gnevati, igrati. Zob. poprzedni przypis.] 

IO [Tu Kolberg dopisał: "akcent".] 

26 - Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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"Bo to, czuj 'ete, jest w n 1aszym liiesie kyrn 1icia, szto sia z 1owe 
Swi1ata W'oda. A zn1ate wy, czom 1ona sia tak z'owe? Bo t o raz 
koł 'ysi, 'ałe już harz a harz d 1awno, t 1omu już 1ani ti 1amky niet, 
pr1iszli Tat1are do nasz'oho si 1 eła . Wsi 'adyj byii weł 1ykyj str1ach, 
)ho( to 1oni l 1 ~di kr 1 ałi s sohow, s 1cła pal 'ili, chud 'obu )other 1 ały( 1• 

Wsz'ytky lud~ z s 1 eła powtiek 1 ałi do l lesa, ale to znlate, les na z 
p'ersze, jak to 'iszczy stlary l 'udie i mój diedko pamiat 1ali, hyii 
het i hiwszyj (większy), i husti 'eszszyj. Tam w }lesie sidi'eli d'owho, 
aż tu ich z 1aszli wełyk 'odni swi 1ata. Sztoż tu roh 'yty? - Ale hyii 
s l'udmi i pan 1otec, harz star 1eńkij; powied1ajut, że ot star'osti 
sia aż trias, a syw 1 eńkij jak h 1 ołub. Oni kaz 'ali p 'asky pop 1cczy, 
oswiatliłi w 1odu w tyj st'udnie, i oswiat 1iłi niew p 1asku. Ot wt 1ody 
w'oda t 1ota z1owjesia Swi1ata Woda- i widite 1iszczi teper o 1na 
pomah'aje, ked k 1oho o'czy h 1olat". Wot korotkij prymier hesiedy 
Lemka, no Czytatel[i] tiem jeszcze ne hudut w sostojanii poznaty 
cieloho jej swojstwa; k tomu nużno Lemka samoho howoriaszczoho 
czuty. 

O proswieszczenii Lemkow niczoho bolsze n e upominaju; ponia
tie o tom Czytateli mohut sobie sdiełaty proczytawszy ciełu statju. 
Szkoły, kotoryi i Lemki zawodiat, pospieszestwowaty hudut pod
neseniju ohrazowanija; oni i na hesiedu imiety hudut hłahodic
jatelnoje wlijanie, odnak samoho ważniejszoho w hesiedie ruskoj -
hłasoudarenija - oni nikohda uże ne priwemut. O obyczajach, pra
wach, powierijach i pr. runoho dało by sia j eszcze pysaty, no teper 
ohraniczymsia na tom, szczo zdie sohrali; i predlahajem Czita
telam wse to w uwierenii, szczo i ona małaja wietw' naroda ruskoho, 
ne czużdawszajasia nikohd.a swoho korenia, uważenija dostojna. 

Diełajem2 cz. Czitateh~j tylko uważnymi na odnakij wyhowor 
)hukwy( " je"3 w dalmatińsko-chorwatskoj i małoruskoj rieczach 4, 
na miestoimenie pritiażatelnoje i woprositeluoje sto u karpatskich 

1 · [W rkp. Kolberga: " otwier 'ali".] 
2 A.I. Toron'skij op. cit. [S. 393-394. Fragment artykułu. Jest to rozwinięcie 

tezy o bliższym pokrewieństwie języka Ukraińców i Chorwatów.] 
s [W druku cyrylickie e (jat' ).] 
4 [Tu następuje przypis, pnbJjkowany w niniejszym wydaniu jako ciąg dalszy 

tekstu zasa dniczego (od nastl,'pnego akapitu).] 
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Rusinow i u Chorwatow, na konec na toje ohstojatelstwo, szczo 
w Karpatach u Łemkow ohłasnaja r w znaczenii samohłasnoj 

jeszcze zaderżałaś, o czem na swojem miestci holsze pohoworym. 
Bukwa "ije"1 w starosłowieńskoro jazykie zwuczała jak "je"z, 

inohda-że, jak to iz pamiatnikow hłaholitskich widno, jak nasze 
"ja"3 • W żiwuczych słowianskich biesiedach imije ona dwoj·1koje 
proiznoszenije: u Serhow, Chorwatow, Welikorussów jak "je"4, 

u Małorusow że i u dalmatinskich Chorwatow jak tońkoje "i"5• 

Primiera radi nawcdu otrywki iz piesnej chorwatskich (serhskich), 
sohrannych Andrejero Kacziczems: 

Pisma od testamentu Karla Cesara IV: 

Perewod: 

Svoje bane ksebi zowiasze, 
Ter owako njimam gowarasze: 
Vi ste meni vazda virni bili, 
Vaszu kervcu za me proliwali (i pr.). 

Swoich banow k sebie zwał 
i tak k nim howorił: 
Vy-śte menie wsehda wierny byli, 
waszu krow za mene proliwali. 

Pisma ot rata Kraljice Ungarske: 

MaJo vrime postojalo bisze 
Po&li smerti Krune Cesarove, 
Bavijera bile knjige pisze 
i plr)ipravla velike darowe; 
Jednu szalje Kralju Franeezkomu 
Ludoviku, prijatelu swomu. 
U knjizi je njima besida: 
Kupi wojsku, switla Kruno moja (i pr.) 

1 [Tu Kolberg przepisał dodatkowo cyrylickie e (jat').] 
lTu Kolberg dopisał w nawiasie ukraińskie "je" (cyrylicką literę "est"').] 

3 [W rkp. w nawiasie dopisana cyrylicka litera "ja".] 
• [Zob. przyp. 2.] 
• [W druku: "i".) 
• [Prawdopodobnie są to fragmenty z rymowanej kroniki, por. A. Miosić Kacić 

Razgovor ugodni naroda slovinskoga. Venezia 1756. Dzieło to miało później szereg 
wznowień. Do tekstu nie udało się dotrzeć, przytoczone urywki publikujemy 
wg rkp. Kolberga.] 
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Nazwy i maści zwierząt. Zawołania na zwierzęta 
Procime 

Nazwy krów: Buczula (czarna z białym), Różana (płowiasta), 

Sarna (kolor sarny), Żohunia, Brezula (brązowa), Żunia (czarna 
całkiem), Mamola (czarna z plamami), Sywula, Kozula, Kozania 
(rogi w tył), Łysonia, Krasula v. Krasocha, v. Krasunia- alho [też 
nazywają je] od imienia [kobiet]: Basia, Marysia, Magda. 

[Wół] riahy [to] czarniawy. 

Na gęsi wołają do siebie: siuj siuj! A odganiając: hula hula! 
,. kaczki " taś taś! " a taś, taś! 
" kury " tiu tiu! " h;ś-sia-ha! 
., indyki " pul pul! " pul-ha! 
" gołębie " duś duś! " a duś-ha! 
" woływpługu[wołają]: hej cza, tpr cza! (od siebie na prawo), 

a: hej sob! i he bysiu, sob 1e bysiu! (k sobie, na lewo). 
[Gdy wracają] do domu: hej bycz! {pod Dynowem). 
Na krowy, [gdy] pędzą w pole: hej! Sywula, sien1)·ko, idly, idly! 
Na owce, [gdy pędzą w pole]: baś, baś, odganiając: a trpuś ha, 

a bur-la! 

B6brka 

Krowy: Krasula (pstra1), Biłocha (biała), Pławucha (płowa, szara
wa, hrudnożóha), Łysonia (łysa), Kosmula (ciemna z białym na 
czole), Żukola (czarna), Różana2 (czerwona), Klucha (gdy kłuje, 
bodzie). 

Psy: Kruczek, Kartusz, Obal, Dunaj (Dunas), Tyran, Bielas, 
Muszka, Łajzor. 

Byki (woły): czerwony, pławy, łysy, cygan (czarny). 
Na kury [wołają]: diu diu diu! Na gęsia: [a] wypędzając: hula! 

[Na] kaczki: taś taś! 

B6brka 

Konie: kały (kary), hniedy (gniady), krasty (pstrokaty), sywy, 
hulany. 

1 [Tekst z teki 3200 k. 24; na k. 3: "Krasula (czarna lub czerwona z białym".)] 
l [Na k. 3: "Rożana".J 
1 [Brak objaśnienia, Kolberg zostawił puste miejsce.] 
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:B6brka, Leszczowate 

Krowy1 : Rożana (czerw[ona]), Byczocha, Krasula (pstra), Gołda, 
Koza ((ma] rogi [jakby] kozie), Boczula (boczasta), Żukola (czarna). 

Cygan - czarny [wół]. 

C z a szyn 

Krowy się nazywają: Boczula (czarna z hiałymi bokami), Kra
sula2, Morzula (z czarnym luh ciemnym pyskiem), Barna v. Barnula, 
Bernula8, Rożalista (czerwona), Szuta (bezroga), Tarcza, Tarczula 
(pstrokata). 

Woły: Gładoń, Boczuń. 

Na woły [wołają], poganiając na prawo: ptrrr-czha! Na lewo: 
ptrrr-hejsa! 

Na konie, poganiając na prawo: hejtta! Na lewo: wiśta! 

Konie w zaprzęgu, gdy czwórka, [nazywają się:] z prawej stro
ny woźnicy: :Q.aręczny i czwartalny-z lewej: siodłowy i lejcowy; 
jeżeli trójka w rzędzie, to trzeci: drążkowy - a jeżeli idzie naprzód: 
szydło wy. 

Na kury [wołają]: tiu tiu tiu! Na kurczęta: cip cip, a cipa-ha! 
[Na] kaczki: taś taś! [A] płosząc: a kacz, a kocz, ha! 
[Na] gęsi: husiu, husiu! Płosząc je: a hula, a hula-ś! 
[Na] indyki: plolu plolu4, pulu pulu! Płosząc: a kula, a lcula, 

a kula-ho! 

[Na] gołębie: duź duź! 

[Na] cielęta: teleń teleń! [Płosząc?]: nakszksz! 
[Na] źrebięta: cioś cioś! [Płosząc?]: ciścio ciścio! 

[Na] psa, szczując: huź go, huzia! [Gdy przywołują] do nogi: 
sa-tu, tu tu! 

1 [Tekst z teki 3200, k. 9, w rkp. przekreślony, nad notatką Kolberg napi-
sał: "chlew".] 

2 [Brak objaśnienia, Kolberg pozostawi! puste miejsce.) 
s [Jw.J 
4 [Zapis poprawiany ; może: "pilu pilu!".J 
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[Na) owce: baziu baziu! Płosząc: brna brna! 
[N aJ świnie: kuciu kució! Płosząc: a kuc, a kuc, a kuca! 

Lcnczowate 

[Krowy nazywają się tu:] Boczula (odmienne boki), Sywula, 
Krasula (srokata), Rożana (żółta, ciemnopomarańcz[owa]), Biło

nia, Kozula (z rogami [jak koza]), Płav.'llcha (siwa w żóhawe), 

Barnola (czarna), Łysonia, Czerwona. 
[Woły:] krasy, sywy. 

Leszczowate 

Krowy: Mórgata (brązowa z czarnymi pręgami), Sroka, Krasa v. 
Krasula, Podłasista (czarna z białym podbrzuszem), Kalina (czer
wona), Bóczula (czarna z białymi bokami i plamami), Pławucha 
(płowa), Żukola, Łysonia, Siwa v. Siwóla, Kozula. 

Leszczowa te 

Na kury [wołają:] cirrr cirrr cirrr! 

W~dów 

Woły lub byczki: czarny, róży, szady (popielaty) itd. 
[Krowy): Bielawa (całkiem biała), Krasula (biała z czarnym, 

a czarna z białym lub z kwiatkiem: Kwiatula), Różana (jak cał
kiem czerwona [lub] bladoróżowa), Kalina (mocno czerwona, bu
rakowa), Siwula (siwa), Czarnucha (czarna), Gwiazdula (czarna 
z gwiazdą na czole), Brzezawa (gniada w a z białym przez wierzch), 
Bodziączka (bodliwa). 

We dworze są: Łania, Jaskółka, Baroneta, Olga, Wiatrówka, 
Minerwa, Sobota, Łyska itd. 

Na gęsi [wołają]~ liwu 
Na kaczki: taś, taś! 

Na kury: tiu tiu! 

liwu liwu! Odganiają: a hula, a hula! 

" 
" 

Na indyki: kul kul! 
" 

a kaćś, a kaćś! 
a ssio, a ssio, aśś! 
a kul-ha! 

Na woły w pługu: tprcza, hissa, k'sobie! [Oraz:] heu! Od siebie! 
Na krowy: a idźże, ha hou, ha hou krasula! (Itd.) 
Na owce: baziu baziu! [Odganiają:] a tr ha! 
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Wyrazy. Zwroty 
Pr:ocisue 

haw - tu (pójdź tlt mówi się tylko do psa, pójdź haw do człowieka) . 

hcrdo - wzgórze kamieniste 
honyt imienia (v. chudohu) -pasie bydło 
kiczorki - wzgórki krzaczaste 
nasypaty horiłku - nalać [gorzałki] 

na witer - na przechód 
ohrib - [tak] zowie się zagon ominięty przy siewie 
pak - potem,, zaś 
żywnyj czetwer - wielki czwartek 

ccper-haz - nietoperz 

dido - mąż ciotki, wujko, stryjko1 

kociuha - łopata2 

kołyska- czeliści (na Podlasiu makotec)3 

. Bóbrka 

Bóbrka. &>lina 

D6brka, LeszO't;Owate 

koterha [ ?] - z panną młodą, gdy jadą4, to musi ciągnąć klacz 
źrebna- i wywracają wóz z młodą5 

janio)- [anioł] 

oda, uoda - [woda] 
powała- [sufit] 
pyr-hacz- nietoper[z] 
scharmulić się - gramolić się 

[Czaozyn] 

1 [Sens niejasny; może "dido" odnosi się jedynie do męża ciotki (w rkp. dwa 
ORtatu.ie wyrazy oddzielone myślnikiem).] 

2 LZapis skreślony przez Kolberga.] 
3 IJw.; zapis niepewny, może to w rkp. luźno zapisane pojedyncze wyrazy.] 
4 IW rkp: następuje wyraz nieczytelny.] 
6 IWyraz "koterba" nadpisany nad "wywracają". Tekst skreślony przez Kol

berga.] 



skawrożny - brzydki 
skawrożyć się - brzyd7ić się 

soroczka - koszula 
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starak - kożuszek na śmietance 
upazuroczyć sobie - uwidocznić sobie 
wągiel- [węgiel] 

w okno - [okno] 
zalubić - pokochać się 

zasuw - zamek drewniany 
zwirze - drzwi 

herda - wzgórza kamieniste 
herdo - skała 

bodaj tie matka skarała 
bodaj ti holowa uschła 
działy zob. kiczory 

Leszczowa te 

kiczory- wzgórza zarosłe ([tak też nazywają] góry na póh10c od 
Leszczowatego, [zaś) góry na południe od Leszczowatego 
działy) 

na ohłudi - dziecko, nie wiadomo, czy z tego męża, czy po niebo-
szczyku 

ruscle - nimfy wodne 
skar' me Boże! 
weprian - wieprz 
z l ahyty - zabić 

zahlyty- zapomnieć 

zwednytiata - bracia nie z jednej matki luh ojca (między sobą) 

żeby tie szlag trafył 

herdia - kamienie 
herdo - wielki kamień 
byke, hyko - byki 
[hodny)- ja ne hodna [luh] ne godna- nie umiem 
mądrzew - modrzew 
woszeł - wyszedł 

Sanok 



W górach: 

kajor - błoto 
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k ,. k Y. k . um.aneCia, umanema - -oniczyna 
synopsza - orkisz 
ja go nie szatrała - upatrzyła 

Silnica za Dubieckicm 

ja go ta szatrał, alem go nie zpazóroczył - ja go tam upatrywał, 
alem go nie dostrzegł. 

har-z - bardzo 
cosik- coś 

gdziesik - gdzieś 

Powiat l e ski: 

Nazwy osohowe1 

Bóhrka2 : Danilewicz Jan. 
Krywe (pow. Lesko): Majda Michał. 

Temesz6w 

Leszczowate: [imiona męskie]: Dymitr, Hilary, Iwaniuszko, Iwanko, 
Iwantejko, Iwańcio, Onufry, Wańko, Wasyl (Bazyli); [imiona 
żeńskie:] Kalina, MakrYn,a, Olga, Pazia (Pelagia), Taćka (Teodora), 
Tańka (Anastazya), Tekla; [nazwiska i przezwiska:] Iwanowski, 
Kucałaha (przydomek kulawego), Łysy, Magac. 

Lisko: Jelinak Jul., Howel. 
Łohozwia (Ustrzyki): Kułacki, Tulejwicz3

• 

Rabe (Lisko): Niemców. 
Ustianowa (Lisko): Hoszkiewicz Stefan. 

1 [Stosuje się podział au>:'linistracyjny wg Slownika geograficznego Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich (T. 1-15 Warszawa 1880-1902), ozna
czanego dalej w przypisach skrótem SG. Zachowuje się postać nazw miejscowych 
z rkp.] 

2 [Niewykluczone, że zapis pochodzi z innej miejscowości o podobnej 
nazwie.] 

3 [Zapis z Łobozwi (w SG: Łobozew) pochodzi z karty o tytule: "Żydzi
Galicja zachodnia".] 
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Utrzyki (Lisko): Horniatkiewicz, [Zydzi:]I Maiz Leih, Reiszer Mendel. 
Wetlin[a] (Lisko): Minka. 
Zatwarnica (Przemyśl)2 : Prusiewicz. 

P o w i a t t u r c z a ń s ki: 

Bereżko3 (Turka): Tyryk Stefan. 
Borynia (pow. Turka): Dryhczak Paweł, Hanik. 
Bukowiec (Turka): Iwan Seniów. 
Butelka (Borynia): Deduch Grzegorz, Deduch Połaba (Pelagia). 
Butla (Turka): Fedor Pakas4 , ks. Pa~ieczyński, Ihnat Pawluch. 
Dźwiniacz Górny: Iwanusiów. 
Lihuchów5 (Borynia): Korszniawy Pantalemon. 
Tarnawa (Turka): Kochaniec, Pukas. 
Turka: Baczynski Piotr, Brysiewicz. 
Wysock[o] (Borynia): Matlak Mik., Szepizdyn Oleksy. 
Wysock[o] Niż[ne] (Turka): Iżyk Hrynio. 
Wysock[o] Wyż[ne] (Turka): Semen Ryzak. 

P o w i a t s a n o ck i: 

Bukowsko: Kapeluch Jurko, Terek Stefan. 
Jaćmierz: Ryniaks. 
Kolarzyce7 : Nowotny. 
Nagorzany8 : Kiędybałuk Stefan. 
Rzepiedź (Sanok): W asylko, Onószkiewicz9• 

Sanok: Baczynski, Bałabański, Bartkiewicz, Bem, Bieliński, Chmie
lewski, C7.amarnik, Czaszynski, Dorożyński, Drewieński. Dutkie-

l [ a karcie ogólny tytuł: "Żydzi - nu~".] 
• [Kolberg podaje często w nawiasie nazwę powiatu, stolicy okręgu lub poblis· 

kiej większej miejscowości.] 
3 [W SG: Bereżek.] 
4 {Kolberg skreślił tu ·nazwisko Czajkowski.] 
6 [Miejscowość o tej nazwie leży w pow. staromiejskim. Dodatkowe określenie 

"Borynia" wskazuje, że najpewniej chodzi tu o Lubochorę z pow. turczańskiego.] 
0 [Zapis słabo czytelny, może: Rywiak.] 
7 [W SG brak.] 
8 [Pochotlzenie geograficzne niepewne; ]i olberg zapisał: "Buczacz Kędyhalek 

Stefan", slo:eślił tę nazwę osobową i dopisał: "(Nagorzany) Kiędyhałuk Stefan".] 
• [Może to jedna nazwa osobowa (zbędny przecinek).] 
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wicz, Gadomski, Gniewosz, Górka, Hradel, Hupka, Jaklicz, Kadle
wicz, Lalicki , Łacek, Martinek, Mazarski, Miłaszewski, Miszka, 
Mot ylewicz, Nędzowski, Niedźwiecki, Paczosiński, Papara, Polak, 
Popiel, Premik, Prękosz, Puzon, Saganowicz, Sałacki, Siemia
now ki, Skrowaczewski, Starak, Szwab, Topolnicki, Trubkoławski, 
T ym, Zarewicz, Zatorski, Zdankiewicz. Zydzi (Sanok)1 : Ament 
Ejzig, Bcrgenthal, Bernfeld Rubin, Blumenfeld Josel i Abraham, 
Blumenfeld Izaak, England Majer, Frlinkel, Frenk Chaim i Leih, 
Geller Mendel, Ginzhurg Natan, Gotzler Mendel, Gutman Geschon, 
Gutwind Eliasz, Has Mojżesz, Herzig Mendel i Eizig, Herzig 
Tewel i Pinkas2, Igra Hersch, Kaner Abisch, Kaner Mojzesz3, 

Kremer Salomon, Lichtman, Licser Eizig, Majs Pinkas, Małamet 
Rubin, Moszko Benjamin, Miilhauer Jozef, Nehenzahl Feiwel, Odże4 

Salomon, Purec Jankiel, Ramer Naftali i Samuel, Reich Jesel, 
Reis Mojżesz Aron, Romer Eliasz, Schonhach Sara Perl, Sokol 
Izrael, Szinidek5 Izrael, Wenig Mendel, Wisner Mendel, WolfMajer. 

Sanok (okolica): Łohas, Mosoczy, Mounc6, Słowik. 
Tyrawa: Gołkowski, Krystyński . 
Zarszyn (Sanok): Wojnarowski. 
Zerniki (Sanok)7: Pstuczko. 

Po w i at kI' oś n i e ń s ki: 

Boberka8 (Jasl[o]): Bęhnowicz, Sworzeniowski. 
Bonarówka (Krosno): Chomiak. 
Dukla: Kornreich Lohl, Salejski9, Scńczak (Onufry i Anastazya) . 
Grabanina (p. Krosno): Cichoń Błażej. 
Iwonicz: Kilar. 
Jaszczew (p. Krosno): Cahan, Kwiatkowski. 

1 !Zob. przyp. ] na s. 410.] 
2 [Na tej samej stronie drugi zapis: "Herzig Mendel i Tewel, i Chane, i E isig, 

i Pinkas, i Dwora".] 
3 [Na tej samej stronie drugi zapis: "Kanner Ahisz i Mojzesz".] 
' [Zapis słabo czytelny. ) 
• IJw.] 
• rJw.] 
7 IW SG brak.) 
8 !Prawdopodobnie to Bóbrka (nazywana też Boberką) z pow. krośnieńskiego.] 
0 [Zapis słabo czytelny, może : Solejski.) 
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Korczyn, Korczyna (Kro no): Kyrczow Tomasz, Łuczycki Tomasz, 
Wilusz Jędrzej, Wojna (Wojnarzanka)1 • 

Krosno: Burczyk, Chojaszewski, Gąsiorowski, Godziński, Gola
chowski, Grzyb, Jaciewicz, Klimek, Kolanko, Rozmuski2, Tadrało 

Jan, Wilczek, Wojtaszeka, Zieliński, Ziem.bowicz. 
Krościenko (Sanok)4 : Gwozdzik. 
Krośnica zob. Krosno 
Leśniówka (Krosno): Krzywda Jakóh. 
Odrzykoń ([koło] Krosna): Chmura, Szafran, Świerk, Worcel, ZaWisza. 
Polanka Dukielska5 : Sołga. 

Potok (p. Krosno): Wojcieki Józef, Zimmermann. 
Rogi6 : Błaszczyk. 

Rymanów: Biłas, Brodacki, Frygaz, Józefowicz, Mazur, Stroś 

v. Pstroś (chlebiarz), Uljaszyk, Zawojski. 
Suchodoły (Jasło)7 : Niepokój. 
Sulistrowa (Zmigród): Kasprzyk. 
Trzciana (Jasiels[kie]): Janiga. 
U strobna (Krosno): Długosz (Długoszanka ), Goleń. 
Wróblik Królewski (Brzozów): Dragan. 
Zręcin (Sanok): Klobasa. 

Powiat brzozo w ski: 

Blizne (Brzozów): Ziemiański. 
Brzozów: Ejzyk Plejzner (Żyd), Hendżak, Olejek (Jas[ielskie]), Owoc, 

Pięknoś v. Pięknosz, Protywiński. [W] Przemyśl[u] wyświęcono 
księży łac[ińskiego obrządku ... ]: Kulik (z Brzozowa do Luheni). 

Domaradz (pow. Brzozów): Stępek. 

Dydi:l.ia (pow. Brzozów): Pohorecki, Wójcik. 

1 [Zapis słabo czytelny, może: Wojnaszanka.] 
2 Rozmus - Erazm. 
8 [W rkp.: "Krosno 'Wojtaszek (Krośnica)".] 
' [SG notuje z pow. krośnieńskiego Krościeoko Niżne i Wyżne; mo:ż:l iwe 

jednak, że to miejscowość z pow. dobromilskiego.] 
6 [Miejscowość nie zidentyfikowana; prawdop. to Polanka lub Polany z 'pow. 

krośnieńskiego.] · · ' 
e [W rachubę wchodzą dwie wsie o tej nazwie: z pow. krośnieńskiego h1b no

wosądeckiego.] 
1 [W SG: Suchodół (pow. krośnieński.)] 
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Dynów (Brzozów): Kotarha. 
Grahownica (Sanok)1 : Bodak; Grahownica2 (pow. Brzozów): Pilszak. 
IIarta (pow. Brzozów): Banaś, Krynicki Adam. 
Jasienica (Jasło): Gwałciński, Koziarz, Kulczycki3 (nauczyciel), 

Śnieżek, Żych. · 
Jasionów (pow. Brzozów): Piękosz. 
K.ońskie4 : Zwiejkowski. 
Pawłokoma5 (pow. Brzozów-): Slączka. 
Wola Jasieunicka (pow. Brzozów): Krzysik. 
Wzdów (pow. Brzozów): Niemirowski Michał6 , Ostaszewski, Smie

tana, Władyka. 

P o w i a t j a s i e l ski: 

Bednarow7 (c[yrkuł] Jasło): Semhrat. 
Bezdziedza8 (Frysztak): Maciołowski. 
Bielęhia9 (Jasło): Tymeczko. 
Brzyska (p. Jasło): Bochnowski, Reczek Piotr. 
Czeluśnica (p. Jasło): Forystek, Michalski. 
Dębowiec (p. Jasło): Prochaska Józef, Wiśniewski. 
Frysztak: Sohiklo, Wyciślak. 
Glinniki (Frysztak): Antosz Jan. 
Jasło: Banach Jędrzej, Białas, Garhacik, Harc, Leiha i Pesla Jort

ner11, Kopacz Józef, Koralewski, Kuhath, Lechowski, Macuga 
Piotr, Madejski, Michalski, Nowotny, Palch, Piliński, Rosucki, 

1 [Możliwe, że chodzi tu o wieś Grabo,vnica Sozańska z pow. dobromilskiego.] 
2 [W SG: Grabownica Starzeńska.] 
3 [Nazwisko zapisane w t. 13 : ll94/3 k. 34 z lokalizacją Jasienica (bez podania 

powiatu, może to więc inna miejscowość o podobnej nazwie). Pozostałe nazwiska 
zostały zapisane w t. 13 : ll94/3 k. 16.] 

• [Lokalizacja niepewna, może to być miejscowość z innego terenu.] 
a [W rkp.: "Pawłokowa".] 
1 [Zapis z t. 13 : 1194/3 k. 35 z lokalizacją: Wzdowo (Przemyśl).] 
7 [W SG brak. Może to Bednarka z pow. gorlickiego? Na innej karcie: Bed

narka (Sanok): Sembrat.] 
8 [W SG: Bieździedza.] 
1 [W SG brak.] 

10 [Zapis niewyraźny, może: Sabik.] 
11 [Zob. przyp. l na s. 410.] 
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Skicki, Włodek, Wydyński. [W] Przemyśl(u] wyświęcono księży 
łac[ińskiego obrządku ... ]: Rozpara (Jasło, Rostoki). 

Kołaczyce (p. Jasło): Bełzowski, Bielikiewicz, Burza, Huhicki, 
Jas~ński, Jurys, Karek, Kaznowski, Michoński, Pawłowski, 

Szybowicz, Tekstoris, Wiejowski. [W] Przemyśl(u] wyświęcono 
księży łac[ińskiego obrządku ... J: Drzewieki (z Kołaczyc do 
Dobromila). 

Luhla (Frysztak): Misiak Wojciech. 
Łęki (Frysztak): Makara Paweł, Tabak Józef. 
Łęż-1 (p. Jasło): Macudzinski Seweryn. 
Nawsie Kołaczyńskie (p. Jasło): Briick Mendel. 
Niegłowice (p. Jasło): Bajorek Wojciech. 
Olszyna (Jasło): Pragłowski (oraz:] Olszyny: Pragłowski Aleksand. 
Sądkowa2 (Jasło): Biedro. 
S kołyszyn (Biecz): Słowik. 
Tarnowiec (p. Jasło): Grochowski, Suski. 
Warzyce3 (p. Jasło): Zając Jan. 
Załęże (Jasło): Myśliwiec, Pykosz. 
Żmigród: Chrobaczyński. 

P o w i a t g o r l i c ki: 

Biecz: Biechoń, Biechoński, Błoński, Chmielowski, Drozd(owicz), 
Falarz, Jaszczór, Kotowicz, Krementowski, Krzanowski, Ra
decki, Skwierczyński, Szymański, Wittig. 

Gładyszów (Gorlice): Głownia, Kurdzie}, Niemiec . 
Gorlice: Antoniewicz, Celuśnik, Dembowski Wład[ysław], Dobrzań

ski, Furmanek, Janowski, Jaworski, Kanty, Kapuściński, K~rlicki, 
Klita, Kostkiewicz, Lazar Dymitr, Pieniążek, Prohulski, Rogaw
ski, Resi~t, Rydzowski, Skwirczyński4 Michał, Twardzicki, 
Tyborowi~z, Żabicki. 

Klimkówka (Gorlice): Howański Harasim5 • 

1 Miejscowość nie zidentyfikowana ; w rkp. zapis: "Łężg0".] 

2 [W SG brak.] 
3 [W rkp. "Ważyce".] 
4 [Zapis z t. 13 : 1194/3 k. 16; na k. 17 tej samej teki nie calkiem czytelny po

wtórny zapis: "Skwirzynski" ~bo "Skwircynski".] 
s [Wśród paru innych nazw osobowych z określeniem "ruscy chłopi".] 
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Kohylanka1 : Muzyka Jędrzej. 
Kryg (Gorlice): Pyznar2• 

Kwiatonie (Gorlice): Wisłocki3 • 
Kwiatoniowiec (Gorlice): Dziadzio4 • 

Leszczyny (Gorlice): Feifer Wasyl5 • 

Lipinki (Gorlice): W ójcik6. 
Małasto w (Gorlice): Szkirpan 7 • 

Męcina Wielka (Gorlice): Szewczyk8 • 

Nowica9 : ks. Chylak (w Męcinic pod10 Przemyślem). 
Ropa (Gorlice): Kawecki. 
Rychwałd (Gorlice): Wasylczak11, Hanzlik. 
Sękowa (Gorlice): Kretowicz. 
Sietnica (Gorlice): Frysztl2. 
Stróżówka [Gorlice13]: Kordy l. 
Strzeszyn (Gorlice): Tumidajewicz. 
Szalowa: Mrawczyński (właściciel). 
Szymhark (Gorlice): Kmiecik14 • 

Wojtowa (Jasło): Józef Czulik. 

1 [Lokalizacja nie ca1kiem pewna, może to miejscowość z innego terenu.] 
• lWśród paru innych nazw osobowych z określeniem "polscy chlopi".J 
8 [Zob. przyp. 5 na s. 414.] 
• [Zob. przyp. 2.] 
6 fZob. przyp. 5 na s. 414.J 
• [Zob. przyp. 2.] 
7 [Zob. przyp. 5 na s. 414.J 
8 [Zob. przyp. 5 na s. 414.] 
1 [Loka1izacja nie ca1kiem pewna.] 

10 [W rkp. Kolberg skreślił ,.pod", nadpisał "w".J 
11 [Zob. przyp. 5 na s. 414.) 
12 [Zob. przyp. 2.) 
18 [W rkp. Kolberg pozostawił tu puste miejsce.] 
14 [Zob. przyp. 2.J 
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28 - Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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11:1175 15 (276), 27 (43, 217, 422); 1176/16 4 (30), 6 (31), 7 (66, 79,396, 490, 561); 
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527, 532, 533, 535, 546, 547, 549, 559, 569-572, 578, 581-584; 1239 147 (214, 
314); 1242 404 (422); 1243 471 (213), 476 (115); 20:1248 296 (428); 21/22:1258 
11 (179); 1259 30 (93); 23:1278 46 (603); 35:1316 3 (18); 36:1323 16 (491); 
48/1 l (254); 3194 57 (208, 305, 590), 59 (558), 61 (5, 442, 483, 496, 575, 576, 
589), 67-74 (83, 127,363,412,441, 443,445,494, 501, 608-610, 613, 614), 76-81 
(120, 129, 174, 176, 211, 216, 239, 244, 257' 284, 287 , 321, 368, 387, 388, 398, 
420, 425, 452, 453, 474, 493, 494, 519, 540, 541, 543, 611-615, 619, 620, 
623-628); 3195 3 (146), 15-18 (23, 25, 27, 29, 32, 40, 62, 71, 74, 82, 97' 117, 
128, 145, 166, 170, 171, 187, 210, 236, 240, 288, 303, 357, 402, 424, 457, 460, 
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406, 556, 604), 46-48 (6, 72, 135, 182, 195, 197' 199, 202, 203, 218, 228, 232, 233, 
298, 307,346,351, 370, 392, 400, 434, 451, 456, 459, 470- 472, 555, 557, 562, 592, 
607' 617' 630); 3196 3-30 (15, 26, 28, 59, 61, 68, 85, 102, 123-125, 130-132, 
134, 154, 155, 162, 169, 172, 180, 181, 186, 192, 194, 201, 204, 205, 209, 
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310, 353, 354, 383, 432, 480, 552, 579), 35 (84); 3199 7-9 (80, 225, 299, 597), 
11 (600), 12 (76, 175, 226, 292, 374, 580), 16 (41, 158, 227, 337, 522, 526), 20 (77, 
293, 309, 355, 482, 484, 531, ·534, 566), 23-24 (207), 36-38 (24, 87, 89, 108, 
109, 164, 168, 200, 220, 281, 350), 41-50 (2, 4, 22, 24, 39, 70, 73, 78, 87-89, 104, 
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11:1176/16 7 (669); 15:1204 43 (695, 727), 48 (694, 724); 19:1243 471 (690); 43:1352 
151 (694); 3194 65 (693, 741), 69 (692), 71 (663, 667), 77 (671), 78 (689, 736); 3195 
2 (737-740), 37 (770); 3197 16 (664-666, 673-675, 681-684, 732, 734, 735, 
742, 773, 774); 3199 16 (672, 707-709, 711, 720-723, 745), 46 (691); TNW 150 
289-290 (668, 670, 676--680, 685-688, 696-706, 710, 712-719, 725, 726, 
728-731, 733, 743, 744, 746--750, 752-769, 771, 772, 775-777); 
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11:1176/3 9; 1176/16 l; 19:1238 20; 35:1315 l; 3194 3-6, 10, 14, 22; 3195 2, 
3, 39, 48; 3196 30; 3198 3, 21; 3199 19, 20, 22, 49; 3200 l, 4-6, 8, 11, 12, 15-23, 
25-30,36-39,41--48,52,58-60,63,65;320142,43,50,52-54,59,60;TNW150 
339; 

Opowieści. Przysłowia. Zagadki: 

11:1176/21,7, 8; 18:1224 7, 8; 319416,23-37,39-52, 66; 3195 2, 3, 25; 319614; 
3198 4-28, 30--46, 48-65, 67-74; 3199 1-3, s, 7, 12, 18, 21, 22, 25-28, 30, 
60; 3200 7, 16, 19, 42, 48, 53, 65; 3201 45, 52, 55, 56, 60-62; TNW 150 333; 

Język: 

11 : 1176/2 3; 12a : 1190 2; 13 : 1194/3 7-18, 20, 22, 26--29, 32-36, 40, 42; 
3194 7, 16, 66, 80; 3195 2, 8, 48; 3196 30; 3197 2, 9, 34; 3198 13, 39; 3199 15, 18; 
3200 3, 9, 19, 24, 34, 50, 54, SS; 3201 S-6. 



INDEKS GEOGRAFICZNY1 

.Ardan zob. Jordan 
Ameryka I 101-103, m 425 
Austria I XI, XII 

Bachorzec, Bachórzec, pow. Przemyśl 
I 69, 446, D 56, 83, 244, 254, 316, 
320, m 425 

Bajdy, pow. Krosno m 431 
Baligród, Baligorod, pow. Lesko 

I XXIX, l, 31, 32, 62, D 83, 84, 
112, m 35, 122, 356, 372, 395 

Bahyckie Morze I 9 
Bałudianka = Bałucianka, pow. Sanok 

I 31 
Bardyów = Bardejov, Czechosłowacja 

I XVII 
Bednarka, Bednarów, pow. Gorlice 

m 413 
Bełkotka, źródło I 3 
Beniowa, pow. Ustrzyki Dolne I 17 
Berdo, góra I 269 
Berehy Dolne = Brzegi Dolne, pow. 

Ustrzyki Dolne I XX 
Berehy Górne, pow. Ustrzyki Dolne I 76 
Bereska, pow. Lesko I XXVI, 69, 168, 

D 109, 128, 135, 243, 307, 333 
Berest, pow. Nowy Sącz I 41 
Beresteczko, Ukraińska SRR, obwód 

w.ołyński, D 241, 349 
Berezowa = Brzezowa, pow.Jasło I 31 

• Bereżko, Ukraińska SRR, obwód 
lwowski m 410 

Besczejd zob. Bieszczady i Beskid 
Beskid, Beszkit, Besczejd?, góry I VI, 

X, 15, 16, 29-32, 42, 64, 67, 116, 
205, 207, 244--246, 275, 281, 467, 
D 21, 38-40, 63, 65, 134, m 395 

Beskid Niski, góry I V, 17, m 424, 427 
Beskid Srodkowy, góry I IX 
Beskid Wschodni, góry I XLIV, m 427 
Beskid Zachodni, góry I IX, XLIV 
Besko, pow. Sanok I IX, 31 
Betlejem, Betlej, Fłejem, Oflejem, 

Vefłeem, Weflejem I 109, 114, 125, 
130, 132, 152, 164, 165, 168, 176 

Bezdziedza, pow. Krosno m 413 
Biała, pow. Rzeszów I XXV 
Bibcia zob. Bóbrka 
biecka ziemia m 425, 431 
Biecz, pow. Gorlice I LI, l, 2, 102, 

166, D 32, 102, 245, 426, m 414, 
419, 422, 423, 425, 431 

Bielanka, pow. Gorlice I 31 
Bielębia? m 413 
Bieła Woda= Biała Woda, pow.Nowy 

Targ I 31 
Bieszczady, Besczejd?, góry I XLV, 

1, 79, D 21, m 423-425 
Binczarowa, pow. Nowy Sącz I 31 
Bircza, pow.Przemyśl I XIV, XXX, 69 

1 Przynależno!% administracyjną miejscowo§ci z terenu Polski podano wedlug Spisu mieju:owoki 
Pollkiej R .. c:<ypospolitej Lud....,j, wydanego w Warszawie w 1967 r . (stan na dzień I. VI. 1966 r.) . 
Nazwy geograficzne spoza terenu Polski podano według Atlasu Iwiata wydanego w Jatach 1962-1969 
w Warszawie; nazwy~ których aktualnego brzmienia nie udało się ustali6, opatnono gwiazdką. 
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Blizne, pow. Brzozów m 412 
Błażkowa Studnia, źródło I 59 
Boberka zob. Bóbrka, pow. Krosno 

i Bóbrka, pow. Lesko 
Boduarka = Bednarka, pow. Gorlice 

I 31 
Bohusza = Bogusza, pow. Nowy Sącz 

I 31 
Bojkowszczyzna I X, XI, XII 
Bolechów = Bolechov, Ukraińska SRR, 

obwód lwowski I 26 
Bolestraszyce, po w. Przemyśl m 426 
Bołharia = Bułgarija I 38 
Bonarówka, pow. Strzyżów m 411 
Borynia = Borin' a, Ukraińska SRR, 

obwód lwowski I po s. 64, 73, 74, 
m 410 

Boszek? n 229 
Bóbrka, Boberka, pow. Krosno I 3, 

m 411, 421 
Bóbrka Górna1, Bóbrka, Boberka, 

Bibcia I X, XV, XIX, XXI, XXII, 
XXV-XXIX, XLV, L, LII, LIV, 
LVI-LIX, 28, 29, 74, 79, 83, 86, 
89, 91-96, po s. 96, 97, 99, 101, 
105-109, 120, 122, 127, 128, 134, 
135, 139-141, 147, 149, 150, 153, 
158, 161, 164, 165, 167, 169, 175, 
176, 178, 180, 241, 246, 255, 257, 
258, 262, 265, 267-269, 272, 288, 
299-301, 303, 305, przed s. 321, 
340, 354, 357, przed s. 369, 532-534, 
536, n 5, 9-14, 16, 23-25, 27, 
29, 31, 34, 35, 41, 49, 53, 55, 57' 
59, 66, 70, 72, 74, 77-79, 84, 85, 
87' 91, 93, 95, 104, 106, 110-112, 
114,120,121,129,135,139,142-144, 
152, 153, 155, 164, 166, 167, 170, 
172, 176, 178, 181, 182, 185, 186, 
194,195,198,202,207,208,230-232, 
238, 241, 252, 254, 255, 259-262, 
265-268, 272, 274, 276, 281, 283, 

1 DzU nie istnieje, w6wczas w pow. Lesko. 
1 Dzi' nie istnieje, wówczas w pow. Turka. 

286, 289, 310, 314, 321, 323, 324, 
331, 338, 339, 343, 345, 348, 364, 
373, 403--405, 407, 408, 411, 412, 
428--431, 440, 441, m 1-3, 6, 
7-9, 12, 14--16, po s. 16, przed 
s. 17. 17-26, 32, 36, 42, ~3. 45, 48, 
53, 55-59, 61-73, 79, 89, 92, 95, 
100, 102, 103, 106, 107, 111, 141, 
152, 154, 208, 218, 244, 266, 294, 
297, po s. 304, 338, 339, 341, 350, 
372, 389-393, 404, 405, 409 

Bóbrka Niżna, Bóbrka Bliższa = Bóbr
ka, pow. Lesko I X, 28, 86, m 294 

Brazylia I 102, 104 
Brelik6w, pow. Ustrzyki Dolne I 69, 

n 2, 34, 54, 62, 151, 158, 211, 214, 
225, 234, 325, 356 

Brzeżańskie I 102 
Brzostek, Brżostek, po w. Jasło l 3 7, 

545, m 429 
brzozowski klucz m 430 
brzozowski powiat I XIV, XV, XXV, 

LI, LII, 21, m 412, 413, 426, 428: 
Brzoz6w I V, XXV, XXX, 156, 166, 

484, 501, n 117, m 7, 19, 130, 162, 
190, 228, 235, 279, 412, 413, 421 

Brzyska, pow. Jasło m 413 
Brżostek zob. Brzostek 
Budapeszt, Buda, Budyn, Peszt, Węgry 

I 46, n 332 
Buczacz, Ukraińska SRR, obwód tar-

nopolski m 41 o 
Budziwój, pow. Rzeszów? n 399 
Bukowiec• I 17, m 410 
Bukowina, Bukowyna I 242, ID 81 
Bukowska Horka? I 42 
Bukowsko, pow. Sanok l IX, l, 10, 

31, 79, 99, m 312, 410, 426 
• Butelka, Ukraińska SRR, obwód 

lwowski m 410 
* Butla, Ukraińska SRR, obwód 

lwowski m 410 
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Bystra, pow. Lesko m 35 
Bzdów? I 106 

Ceklin = Cieklin, pow. Jasło I 31 
Cergowa, Cergowska Góra, góra I 5, 7 
Cetina = Cetinje?, Jugosławia, Czarno· 

góra I 35 
Charków, Ukraińska SRR m 398 
Chełmskie I XXVII 
Chirowa zob. Hyrowa 
Choroszcza I 281 
Chorwacja I 35 
Chotin? I 201 

Chrewt, pow.UstrzykiDolne I XXVII, 
XXIX, XLV, LIV, 336, 337, 339 

Cyprlańska Łuka? n 300 
Czaczów, pow. Nowy Sącz I 31 
Czarna, pow. Ustrzyki Dolne I 69, 272 
Czarne Morze I 9 
Czarnohora, Czornohora, Czorna Hora, 

góry n 351, 352, 354, m 82 

Czarnorzeki, pow. Krosno I 17, 68 
Czaszyn, po w. Lesko l X, XV, XXI, 

XXV-XXVII, XXIX, LII, LIV, 
76, 80, 92, 96, 98, 99, przed s. 161, 
173, 176, 177, 181, 250, 258-260, 
212, 306, 358, 379-381, 534, n 
l, 4, przed s. 33, 42, 50, 58, 7 5, 87, 
160, 161, 184, 211, 257, 285, 287, 
322, 324, 335, 365; 366, 368-370, 
401, 443, m 2, 4, 7, 9, 14, 11, 28, 
31, 38, 44, 45, 56, 65, 72, 81, 199, 
352, 354, 366, 380, 405, 407 

Czeluśnica, pow. Jasło m 413 
Czerteż Malynycz, pole l 318 
Czorna Woda = Czarna Woda, pow. 

Nowy Targ l 31 
Czystohorb, pow. Sanok I 14 

DaliÓwa, Dalewa, pow. Sanok I IX, 36 
Dalmacja I 35 
Dąbrowa? l 508 
Debreczyn = Debrecen, Węgry. I 46 
Denów zob. Dynów 

Deszno, pow. Sanok I IX 
Dębowiec, pow. Jasło I 101, 103, 

m 413 
Dioklea = Duklja, Jugosławia, Czarno

góra l 35 
Długie, pow. Sanok III 423 
Dniestr, rzeka I XXIX, XXXIII, 15, 

39, 260, m 13, 79, 419 
Dobromil, Ukraińska SRR, obwód 

lwowski I 71, 90, n 322, m 414 
dobromilska ferwalteria I 69 
dobromilski powiat l XIV, m 413 
* Doliniany, Ukraińska SRR, obwód 

lwowski m 385 
Domaradz, pow. Brzoz6w m 412, 425 
Don, rzeka n 360 
* Dora, Ukraińska SRR, obwód iwano

frankowaki m 82 
Dubiecko, pow. Przemyśl l XXX, 70, 

446, n przed s. l, 56, 83, 244, 254, 
316, 320, 444, m 3, 409 

Dukielska Przełęcz I X 
Dukla, pow. Krosno l XLV, LI, 2, 3, 

5, 7, 31, 35, 76, 157, 463, n 25o, 
425, m 411, 419 

Dunaj, rzeka l 39, 507 
Dunajec, rzeka m 71 
Duszatyn, pow. Sanok I 14 
Dwernik, pow. Ustrzyki Dolne I 267, 

n 33, In 339 
Dydnia, Dydniów, pow. Brzozów I 501, 

m 412 

Dylągowa, pow. Brzozów m 3 
Dynów, Denów, pow. Brzoz6w I 70, 

166, n I06, m 140, 216, 228, 404, 
413, 426 

Dźwiniacz Dolny, Dzwiniacz, Zwiniacz, 
pow. Ustrzyki Dolne I 18-20, 540, 
II 30 

Dźwiniacz Górny, pow.UstrzykiDolne 
m 4IO 

Ebro, rzeka II 395 
Europa I 11, m 421 



Florynka, pow. Nowy Sącz I 31 
Fłejem zob. Betlejem 
Francja m 11 
Frysztak, pow. Strzyżów I S02, S4S, 

II 26, 33, 22S, 293, 327, 406, III 
413, 414 

Galicja, Halicja, Galizien I VII-IX, 
XI, XVII, XXX, 11, 13, 16, 17, 30, 
34, 102, 163, 2S2, 263, II S, 21, 123, 
126, 162, 2SS, 266, III 74, 32S, 409, 
419, 421--423, 42S--427, 430 

Gdańsk n 84, 172 
Geldem, NRF III 2S9 
Glinniki = Glinik Dolny, pow. Strzy-
żów III 413 

Gładyszów, pow. Gorlice III 414 
Głęboka, pow. Gorlice III 67 
Gorajowice, pow. Jasło I 2, 8 
Gorlice I V, XLIV, LI, 31, 102, S03, 

S46, n 14, 37S, m 414, 4IS, 420, 423 
Gorlickie I X~, XLIV 
gorlicki powiat I X, XV, LII, l, m 

413, 414, 424, 428, 431 
Grabanina, pow. Jasło m 411 
• Grabownica Sozańska, Ukraińska 

SRR, obwód lwowski m 413 

Grabownica Starzeńska, Grabownica, 
pow. Brzozów m 413 

grybowski powiat I X 
Grybów, pow. Nowy Sącz I LI, 31 
Gwoździanka, pow. Strzyżów I 17, 68 

Haczów, pow. Jasło I 13, m 14, 430 
Halicz, Ukraińska SRR, obwód iwano

frankowaki m 76 

Haliczyna I 30, 34-36, 38, 39, 41, 
42, 64, 67, SOS, III 39S 

Hamburg, NRF I 101 
Harklowa, pow. Jasło I 102 
Barta, pow. Brzozów m 413 
Hermansztat = Sibiu, Rumunia m 312 
Hnatowe Berdo, skała III 79, 420 
Hoczew, pow. Lesko I 69 
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Hoczewka, rzeka, dopływ Sanu I IX, 
m 430 

Hołoucie? m 391 
Hołuczków, pow. Sanok I XV, XXXI, 

284, 293, 438, 44S, n 19, 74, 138, 
ISO, 187, 209, 236, 271, 27'1, 33S, 434 

Horb, góra I 269 
Horkowycze? III 391 
Hoszowec = Hoszowczyk? pow. Ust

rzyki Dolne II 31S 
Hoszowszczyzna I 69 
Hoszów, Hosziw, pow. Ustrzyki Dolne 

I 9, 69, II 31S, III 84, 8S 
Hrecyja =Grecja I 38 
Hyrowa, Chirowa, pow. Krosno I 31 

llwow zob. Lwów 
Indie I 2S 
Iskań, pow. Przemyśl I XVII, XIX, 

XX, XXV, XXXI, m· 3 

Ispolinskie bory? I 34 
Italia m 83 
Iwlija = Iwla, pow. Krosno I 31 
Iwonicz, pow. Krosno I XXV, XXX, 

3, 8, 12, 33, 4S2, m 2s, 188, 3S2, 
411, 419, 420 

Jabłonica, pow. Jasło I 103 
• Jabłonka, Ukraińska SRR, obwód 

lwowski m 40 
Jaćmierz, pow. Sanok m 410, 428 
Jaremówka = Jareniówka, pow. Jasło 

I 103 
Jarosław I LIII, 306 
• Jamna, Ukraińska SRR, obwód 

iwanofrankowski III 82 
Janów? II ISS 
jasełski okruh I 29, 32, 37, 62, m 399 
jasielski cyrkuł I VIII, 27, III 413, 419 
jasielski obwód I 81, 263, III 67, 421, 

422 
jasielski powiat I X, XV, LII, 101, 

104, m 413, 414, 423, 42S, 426, 
429, 430 
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jasielski region m 429 
Jasieiski e I XI, XIX, XXIII, XXXI, 

XLIV, XLV, 2, 33, 104, 237, 238, 
263, 282, 502, II 13, 26, 33, 225, 
293, 327, 406, 415, m 7B, 412 

Jasieisko-Sanockie Doły I VI, XLIV 
Jasień, pow. Ustrzyki Dolne I 77, 100 
Jasienica? I XXX 
Jasienica Rosielna, pow. Brzozów 

m 413 
Jasionów, pow. Brzozów I 2B, 4B3, 

m 14, 279, 413 
Jasliska zob. Jaśliska 
Jasło I V, XXIII, XXIV, LI, 5, B, 

103, 162, 181, 237, 546, II 32, 47, 
210, 245, 293, 416, 426, m 3B5, 
387, 411--415, 420, 429, 430 

Jaśliska, Jasliska, pow. Sanok I l, 
26, 32, 36, m 429 

Jaszczew, pow. Krosno m 411, 430 
Jawor, góra I 269 
Jaworki, pow. Nowy Targ I 31 
Jawornik, pow. Sanok m 32 
Jerozolima, Jerusałym I 194, 206 
Jordan, Ardan, rzeka I 194, 239, 240 
Jureczkowa, pow. Ustrzyki Dolne I 69 

Kalnica, Kałnyca = Kałnica koło Les
ka, pow. Lesko I 69, 1BB, II 306 

Kalwaria, Kalwaryja = Kalwaria Pac
ławska ?, pow. Przemyśl I 90, II 
368, m 1s 

KałiQilajka? II 32 
Kałusz, Ukraińska SRR, obwód iwano

frankowaki I LIII 
Kamieniec zob. Odrzykoń 
Kamień nad Leskiem, -Kustryń, skała 

I B, 9, m 7B, 419 
Karpaty, góry I VI, VII, IX, X, LII, 

B, 12, 14---16, 20, 24, 34, 3B, II 355, 
m 403, 420-429, 432 

Kijów, Kijew, Ukraińska SRR, I 36, 
m 395, 39B 

Klęczany, pow. Gorlice I 102 

Klimkówka, pow. Gorlice I 31, m 414 
Klimkówka, pow. Sanok I XXV

-XXVII, XLV, LI, B5, 279, 294, 
452, II 101, 365, 378 

Kłopotnica, pow. Jasło I 31 
Kobylanka, Kobylanki, pow. Gorlice 

I 41, 102, m 415 
Kolarzyce? m 410 
Kołaczata, pole m 3Bl 
Kołaczyce, pow. Jasło I Bl, 100, II 47, 

126, m 77, 414, 420 
Kołomyja, Ukraińska SRR, obwód 

iwanofrankowski I l, 527, II 284, 
2B5, 292, 325 

kołomyjski okruh I 45 
Kołomyjakie I 204 
Komhornia, pow. Krosno I B, 13, 

m 429 
Konstantynahrad = Stambuł, · Turcja 

I 242 
Końskie, pow. Brzozów I 501, m 413 
Korczyna, Korczyn, pow. Krosno' I 5, 

7, 9B, 99, m 75, 412, 422, 43o, 431 
Korolewa Ruska = Królowa Górna, 

pow. Nowy Sącz I 31 
Koroliwka? II 17, 322 
Kotow =Kotów, pow.Nowy Sącz I 31 
Kowal, pow. Włocławek? II UB 
Kowno, Litewska SRR II 360 
Koziniec, góra I 269 
Koziniec, las I 26 
Kraina, Jugosławia II 407 
Krakowskie I 491, II 101, 293 , m 164, 

lBB, 215, 226, 235 
krakowskie biskupstwo IIJ 429 
Kraków, Krakiw I XXIII, XXV, 

XXXII, 4, 34, 46, 65, 69, 101, 28B, 
II 95, 121, 21B, 224, 227 , 2B6, 287, 
329, 334, 364, m 3, 425, 432 

• Krasny Brod, Czechosłowacja I 42 
Krasnybród? m 26, 28, 37 
Kremnice = Kremnica, Czechosłowacja 

I 46 
Krewka zob. Krywka 
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Krolik =Królik Polski, pow. Sanok Kwiatonie= Kwiatoń, pow. Gorlice 
I 36 m 415 

Krosieńko zob. Krościenko, pow. Ust
rzyki Dolne 

Krosno I V, XXIII, XXX, XLV, 1-4, 
6---8, 13, 14, 27, 37, 155, 156, 237, 
po s. 368, 540, n 210, 212, 250, 366, 
367, m 74, 75, 394, 411, 412, 420-
--422, 424, 430, 431 

Krościenko, Krosieńko, Korosno, pow. 
Ustrzyki Dolne I 26, m 412 

Kraścienko iżne, pow.Krosno m 412 
Kroscienko Wyżne, pow. Krosno I 2, 

m 412 
Krośnica? m 412 
krośnieński powiat I X, XIV, LII, 2, 

98, m 411, 412, 426, 430, 431 
krośnieński region m 426 
krośnieńskie starostwo II I431 
Krośnieńskie I V, VIII, XIII-XIX, 

XXIII-XXVI, XXVIII-XXXII, 
XXXV-XXXVII, XLIV, L, LII, 
LIII, LV, LVII, LIX, 73, ID 429 

Królestwo Polskie I 11, m 409 
Królik Wołoski, pow. Sanok I IX 
Kryg, pow. Gorlice m 415 
Krynica, pow. Nowy Sącz I 32 
Krywe = Krywe za Tworylnem, pow. 

Ustrzyki Dolne, Krywe za Cisną, 

pow. Lesko lub Krywe, pow. Ustrzyki 
Dolne m 409 

• Krywka, Krewka, Krzywka, Ukraiń
ska SRR, obwód lwowski III 391 

Kujawy I XIV, 84, III 62, 66, 259, 
352 

Kulaszne, pow. Sanok I IX, XI, 3, 10, 
24, 25, m 421 

• Kulików, Ukraińska SRR, obwód 
lwowski I 13 

Kunowa, pow. Jasło I 2 
Kustryń zob. Kamień nad Leskiem 
Kuty, Ukraińska SRR, obwód iwano-

frankoweki n 308 
Kuźmina, pow. Przemyśl I 69 

Kwiatonowice, pow. Gorlice m 415 

Laborcza = Laborec, rzeka, dopł. Bod-
rogu I 15, 

Lemkivscyna zob. Łemkowszczyzna 
leski rejon I VIII 
leski powiat, liski povit l XIV, XV, 

XXVIII, L, LII, LIII, 8, 73, m 409, 

425 
Lesko, Lisko, Liśko l V, XXV, 8, 9, 

20, 70, 72, 100, 258, 270, 271, 445, 
446, n 56, 83, 243, 244, 254, 310, 
315, 316, 320, 355, m 24, 37, 43, 
46, 78-80, 107, 113, 197, 209, 244, 
271, 366--369, 372, 384, 409, 419 

Leskowa = Jaśkowa ?, pow. Gorlice l 31 
Leszczawa, po w. Przemyśl I XIV, 69 
Leszczowate, pow.UstrzykiDolne I X, 

XIV, XV, XVII, XIX-XXII, 
XXV-XXIX, XXXIX, XLV, LII, 
LIV, LVI, LVIII, 9, 18--20, 28, 
69, 74, 75, 77--79, 84, 85, 89-92, 
95, 96, po s. 96, 101, 108, 132, 137-
-139, 174, po s. 176, przed s. 177, 
245, 256, 265, 271--278, 285, 289, 
290, 306, 386, 393, 401, 425, 431, 
436, 536, 539, 540, II 3, 24, 27, 30, 
55, 57, 83-85, 88-90, 92, 103, 109, 
1ll 115, 116, 121, 130, 131, 140, 
143, 151, 153, 154, 157, 160, 162, 
165, 167, 169, 172, 177, 180, 181, 
183, 190, 192, 197--199, 219, 221, 
223, 228, 232, 238, 239, 247, 256, 
258, 269, 272, 273, 275, 284--287, 
324--327, 331, 333, 349, 353, 354, 
358, 364, 373, 381-384, 386, 392, 
406, 416, 422, 426, 427, 432, 433, 
436, 437, 439, m 2, 3, 9, 12, 21, 23, 
26,28,31,42,48-50,52,56,59--61, 
65, przed s. 93, 94, 160, 215, 262, 
304, przed s. 305, 327, 359, 388, 
391, 393, 405-409 
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Leszczyny, pow. Gorlice m 415 
Leśniówka, pow. Krosno m 412 
Lewocza = Levoca, Czechosłowacja 

II 22 
Libuchów zob. Lubochora 
Libusza, pow. Gorlice I 102 
Lipinki, pow. Gorlice I 102, III 415 
Lipnica, pow. Jasło I 103 
Lisko zob. Lesko 
Liszezyzna I 69 
Litwa, Lytwa I XVI, 11, 404 
Lubatówka, rzeka, dopływ Wisłoka 

I 7, 36 
Lubelskie II 383 
Lubenia, pow. Rzeszów m 412 
Lubin? I 501, II 105 
Lubla, pow. Strzyżów III 414 
Lublin I 129, II 121 
Lutowiska, pow.UstrzykiDolne I XXI, 

XXIX, XLV, 13, 70, 74, 75, 314, 
353, II 312, m 5, 36, 60, 61, 63, 64, 
73, 339 

* Lubochora, Libuchów, Ukraińska 

SRR, obwód lwowski m 410 
Lwów, Lwiw, Lwow, Ilwow, Welwow, 

Wilwów, Wylwów, Ukraińska SRR, 
I XI, XV, XVII, 9, 18, 70, 162, 
201, 255, 286, 287, 291, 333, 335, 
340, 401, 476, 508, II 35, 47, 101, 
153--155, 223, 224, 242, 286, 329, 
355, 363, 364 

Lytwa zob. Litwa 

Ładin = Ladzin, pow. Sanok I 31 
Łańcut I XXV 
Łaski, pow. Jasło I 103 
Ławorec = Laborec?, . rzeka, dopływ 

Bodrogu II 308, zob. też Laborcza 

Łemkowszczyzna, Lemkiviicyna I VII-
_:_ XII, XLIV, LI, LIII, m 424--427, 
429--431 

Łęki = Łęki Strzyżowskie; pow. Kros
no III 414 

Łęż? m 414 

Łobozew, Łobyzew?, pow. Ustrzyki 
Dolne I 69, 77, 269, II 208, 209, 
III 37, 193, 358, 372, 409 

Łodyna, pow. Ustrzyki Dolne I 19 
Łomna, pow. Przemyśl I po s. 64, 

73, 74 
Łosie, pow. Gorlice I 31 
Łódź m 426, 428 
Łukawica, pow. Lesko I przed s. l, 

69, 73 

łumnieńskie starostwo ? I 9 
Łupków, pow. Sanok I 41, 59, m 26 
Łużna, pow. Gorlice II 14 

Maciejowa, pow. Nowy Sącz I 31 
Maćkowa Wola zob. Wola Maćkowa 
Majscowa, pow. Jasło I 103 
Małastów, pow. Gorlice III 415 
Malinowa Góra? I 24 
Małopolska I LI, LII 
Marija-Polczy? I 42 
Marki Połom? góra I 269 
Markowa= Mrukowa, pow.Jasło I 31 
Marmarosz, Maramorosz, kraina hist. 

Rumunia, Ukraińska SRR I 16, 40 

Mazowsze I 281, II 43, 55 
Mazury II 358 
Medzilaborce, Czechosłowacja I LIII 
Mertwa Studnia, źródło I 59 
Męcina Wielka, Mięcina Welika, pow. 

Gorlice I 31, m 415 

Męcina? m 415 
Miasteczko zob. Mrzygłód 
Miejsce Piastowe, pow.Krosno I XLV, 

po s. 368, n 212, 366, 367 

Mielec I 13 
Miescowa? I 42 
Mięcina Mała= Męcina Mała, pow. 

Gorlice I 31 
Mięcina W elika zob. Męcina Wielka 
Mikowo= Mików?, pow. Sanok I 464 
Milcza, pow. Sanok I 31 
Moderówka, pow. Krosno I 8 
Modlnica, pow. Kraków I XX 



Monasterzec, pow. Lesko I 69 
Moraw a? I 248 
Morawa, rzeka, dopływ Dunaju I 34 
Morawskoje Carstwo, Morawia Weli-

ka = Wielkomorawskie państwo I 38 
Morochów, pow. Sanok m 4, 5 
Moskorzew, pow. Włoszezowa I 6 
Moskwa, ZSRR I XL VII, In 395 
Moskwa? m 328 
Moszczaniec, pow. Sanok I 59 
Mrzygłód, Miasteczko, pow. Sanok 

I 100 
Muszyna, pow. Nowy Sącz I 32 
Mychalowce = Michalovce, Czechosło

wacja n 42 

Myczkowce, pow. Lesko I XXVI, L, 
28, 86, 354, 532, n 12, m 264, 381, 
383 

Myscowa, pow. Krosno I 33 

nadsańskie pogranicze m 427 
Nagórzany, pow. Sanok m 410 
Nanowa, pow. Ustrzyki Dolne I l, 

m 419 
Narew, rzeka I 281 
Nawsie Kołaczyńskie = Nawsie Koła-

czyckie, pow. Jasło m 414 

Niegłowice, pow. Jasło m 414 
Nietra = Ni tra?, Czechosłowacja I 38 
Nowica, pow. Gorlice m 415 
nowosądecki powiat I X, XV, LII 
Nowosielce, pow. Sanok I XXII, 

m 423 

Nowotanec = Nowotaniec, pow. Sanok 
I 31 

Nowy Sącz, Sącz I XII, 102, n 293, 
363, m 421 

Nowosądeckie I XI 

Odrzykoń, Kamieniec, pow. Krosno 
I XXX, 2, 4-8, 22, m 74, 76, 78, 
394, 412, 419-421, 423, 426 

Oflejem zob. Betlejem 
OJszanica, pow. Lesko I 9 ,100 
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Olszyna= Olszyny?, pow. Gorlice m 
414 

Ondawa, rzeka, dopływ Bodrogu I 15 
Orelec, pow. Lesko I 354 
Osiek = Osiek Jasielski, pow.Jasło I 45 
Osława, rzeka, dopływ Sanu I IX, X, 

LIII, 16, 17, 67, 98 . 
Osławica, rzeka, dopływ Osławy m 32 
Ostrołęka n 359 

Panonia zob. Węgry 
Pawłokoma, Pawłokowa, pow. Brzo

zów m 413 
Perehrymka = Pielgrzymka, pow. Ja-

sło I 31 
Peremyszl zob. Przemyśl 
Peszt zob. Budapeszt 
Petersburg = Leningrad, 

FSRR m 398 

Rosyjska 

Piwniczna, pow. Nowy Sącz I 31, 32 
Płonna, pow. Sanok I IX 
Podgórze, Podhorie I XV, XXX, 

XXXII, 15, 21, n 96, 146, m 424, 

432 
Podg6rze ruskie XXIX 
Podhale m 427, 428 
Podile zob. Podole 
Podlasie I 90, m 407 
Podole, Podile I 46, 96, 210, n 3, 13, 

126, 146, 211, 212, 220, m 39 

Pog6rze m 427, 428, 432 
Pog6rze Karpackie XLIV 
Pokarpacie I VI, XXIV-XXIX, m 

426, 428 
Pokucie I XXXII, 20, 29, 96, 396, 

n 50, 110, m 58, 362 
Polana, pow. Ustrzyki Dolne ID 21 
Polanka, pow. Krosno m 412 
Polanka Dukielska? m 412 
Polany, pow. Krosno m 412 
Polska, Rzeczpospolita, Polsza I VIII, 

XI, XLVI, LII, 3, 6, 7, 37, 68, 281, 
n 359, 361 m 419, 420, 422, 424, 
426, 431 
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Poławy = Puławy, pow. Sanok I 17 
Połtawa, Ukraińska SRR III 398 
połtawska gubernia m 398 
Połtawszczyzna III 398 
Poprad, rzeka, dopływ Dunajca I X, 

15, 31 

Poraż, pow. Sanok I 96, 100, m 44 
Posada Jaćmierska, pow. Sanok m 428 
Posada Olchowska, pow. Sanok I XXII 
Postołowa Wola zob. Wola Postołowa 
Postołów, pow. Lesko I 69 
Potakówka, pow. Jasło m 423, 424 
Potok, pow. Krosno I 2, 22-24, 

III 412 

Poznań III 428 
Poznańskie II 96, 105, III 130, 164, 

168, 184, 197, 269, 352 

Procisne, Protisna, po w. Ustrzyki Dolne 
I X, XV, XIX, XXI, XXII, XXVIII, 
XXIX, LIV, LVI, LVII, 10, 26, 
przed s. 65, 74, 76, 82, 90, 92, 93, 
przed s. 97, 97, 108, 112, po s. 112, 
przed s. 113, 144-147, po s. 160, 
162, 256, 257, 266, 267, 286, 300-
-302, przed s. 304, 311, 314, 331, 
333, 336, 337, 528, II 17, 32, po s. 32, 
73, 81, 94, 107, 108, 147, 152, 175, 
184, 201, 288, 296, 308, 309, 312, 
313, 330, 336, 346, 350, 398, 407, 
420, 421, 424, 432, 443, III przed 
s. l, przed s. 33, 41, 47, 99, 164, 
po s. 208, przed s. 209, 284, 300, 
302, 313, przed s. 321, 378, 391 
404, 407 

Prut, rzeka, dopływ Dunaju m 82 
Prykarpattje m 4.31 
Pryłuki = Prełuki, pow. Sanok III 32 
Prządki, skały III 74, 75, 420 
przemyska ziemia l 19, 20 
przemyskie starostwo III 432 
przemyski powiat I XIV, XXVII, 70, 

m 425 

Przemyskie I XV, XXV, . XXVI, 
XXXI, XLVI, 282, 283 

Przemyśl, Peremyszl I XIV, XV, 
XXIV, LIII, 18, 19, 45, 333, 476, 
n 153, 154, m 81, 410, 412-
-415 

Pustawl, góra I 269 
Pyczowycie? III 391 

Rabe, Riaby = Rabe koło Ustrzyk, 
pow. Ustrzyki Dolne I 9, II 315, 
m 84, 85, 87, 88, 409 

Rahórce? II 76 
Radoszyce, Radożyce, pow. Sanok 

I XL V, II 76, 284, 
Radyseło? I 195 
* Rakowa, Ukraińska SRR, obwód 

lwowski II 143 
riaszowski okruh I 37 
Rogi, pow. Krosno I 36, 45, m 412 
Rogi, pow. Nowy Sącz III 412 
Romanowa Wola zob. Wola Romano-

w a 

Ropa, rzeka, dopływ Wisłoki I 17, 
m 423, 424 

Ropa, pow. Gorlice II 14, III 415 
Rosja I XI, XII 
Rostoka Mała = Roztoka Mała, pow. 

Nowy Sącz I 31 
Rostoki? m 414 
Rozwadów, pow. Tarnobrzeg II 55 
Równia, pow. Ustrzyki Dolne I 9 · 
ruskie województwo I 8 
Ruś, Rus' I XI, XVI, XVIII, 38, 39, 

68-70, 82, 528, III 426, 432 
Rus' Bukovyns'ka III 432 
Ruś Czerwona I XXIV, XXX, XXXII, 

35, III 423 
Ruś Halicka, Rus' Galicka I XVII, 

152, n 3, m 419, 432 

Ruś Karpacka I XV, m 428 
Ruś Kijowska m 395 
Rus' Mała III 399 
Ruś Szlachtowska m 429 
Ruś Węgierska, Rus' Ugorska I XVII, 

152, II 3, III 419, 423, 432 
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Rychwałd = Owczary?, pow. Gorlice 
m 415 

Rym zob. Rzym 
Rymanów, pow. Sanok I XIX, XXII, 

XXV, XXVI, XXX, XLV, LI, 
7, 10-12, 31, 71, 452, 463, II przed 
s. l, 96, 136, 189, 317, 359, 365, 
378, 444, m 15, 97, 168, 184, 226, 
238, 248, 255, 259, 267, 327, 344, 
41 2, 424 

Rzeczpospolita zob. Polska 
Rzepedź, Reped', pow. Sanok I 14, 

III 410 
Rzeszowskie I XV, XXXVII, XLV, 

XL VI, II 55, 277, m 421, 427 
rzeszowskie województwo m 424, 426, 

427, 429 
Rzeszowszczyzna I XIII, XL VI, m 428 
Rzeszów, Reszow, I XXV, XXXII, 

XXXVII, XLV, 36, 37, 155, 157, 
162, 166, 547, II 32, 47, 210, 225, 
242, 245, 341, m 427 

Rzym, Rym, Włochy I 194, 206, 309, 
n 302, m 74 

Sadogóra = Sadgora, Ukraińska SRR, 
obwód czerniowiceki I l 

Sakowycze? m 391 
Sambor, Ukraińska SRR, obwód lwow

ski I XXIV, XXVI, XXXI, LIII, 
184, 199, 201, 2os, n 311, m 75, 327 

samborski cyrkuł I 17 
samborski obwód I 73 
samborski okruh I 45 

Samborskie I XXXV, 39, 163, 194, 204 
Samoklęski, pow. Jasło m 425 
San, Sian, rzeka, I VI, IX-XI, XXIX, 

XXXIII, 9, 17, 31, 35, 37, 97, 260, 
269, II 12, 1s, m 13, SI, s1, 101, 
264, 419, 422--424, 428, 431, 432 

sandceki cyrkuł I 17 
sandceki okruh I 29, 32, 37, 41, 62, 

m 395 
Sandeckic zob. Sądeckie 

Sandobyr? I 113 
Sandomierskie II 94 
sanocka ziemia I XV, XXVIII, XLIX, 

LII, 4, 8, 9, 18, 20, 27, II przed s. l, 
m 427, 428, 430--432 

sanocki cyrkuł I VIII, 17 
sanocki obwód I XXX, 9, 263, II 422 
sanocki okręg, sjanocki okruh I XXXV, 

29, 36, 37, 41, 44, II 39, 63, 67, 124, 

203 
sanocki powiat I XIV, XV, XXV, 

XXVIII, L-LIII, 10, m 410, 420, 

426, 428 
sanocki rejon I VIII 
Sanockie I przed s. V, V, XIII-XIX, 

XXI-XXXII, XXXV-XXXVII, 
XLVI-L, LII-LV, LVII-LIX, 
28, 39, 59, 68, 73, 76, 96, 99-101, 
132, 134, 152, 163, 183, 184, 188-
-195, 197, 198, 201, 204, 206-208, 
211-215, 220, 222, 223, 225, 230-
-234, 246, 263, 281, 284, 293, 297, 
307, 354, 445, 464, 467, 501, 511, 
n 3, 6, 1, s, 15, 16, 40--44, 46, 47, 
61, 62, 67, 68, 73, 85-87, 89, 93, 
110, 123, 124, 126, 127, 133-138, 
149, 155, 166, 167, 174, 176, 179, 
184, 185, 187, 209, 223, 238, 246, 
248, 252, 255, 258, 271, 274, 282, 
285, 296, 297, 300-310, 313-315, 
328, 332, 335, 336, 341, 342, 355, 
383, 421, 423, m 2, s, s, 14, 19, 20, 
25, 28, 30, 32-34, 37, 39, 41, 58, 61, 
65, 66, 71, 73, 79, 137, 389, 390, 431 

sanockie góry n 433--436, 441 
sanockie starostwo m 432 
• Sanoczany, Ukraińska SRR, obwód 

lwowski I XIX, XXVII 
Sanok, Sianok, Sinok I V, XXIV

-XXVI, XXXI, XLIV, XL V, L, 
LIII, 19, 20, 71, 72, 91, 184, 199, 
201, 205, 547, II 2, 7, 28, 35, 40, 48, 
53, 80, 83, 99, 100, 105, 107, 117, 
162, 174, 189, 242, 250, 258, 279, 
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322, 341, 414, 425, m 7, 8, 30, 11, 
75, 97. 306, 344, 361, 408, 410-413, 
421, 423, 424, 427, 430 

Sącz zob. Nowy Sącz 
Sądecczyzna m 431 
sądecki cyrkuł I VIII 
Sądeckie, sandeckic I XXX, 230-234, 

m 71, 394 
Sądkowa, pow. Jasło m 414 
Sądowa Wisznia = Sudowaja Wisznia, 

obwód lwowski, Ukraińska SRR I 9 
Serbia Bieła I 39 
Serednie, pow. Lesko I 69 
Serednica, po w. U strzyki Dolne I XXVI 

XXXI, LIV, 69, 100, 132, 137, 138, 
165, 174, 175, 245, 256, 270, 271, 
289, 393, 425, 540, II 3, 30, 43, 76, 
84, 88, 89, 92, 109, 111, 157, 168, 
180, 181, 183, 197, 206, 233, 246, 
258, 269, 274, 284, 325, 326, 355, 
358, 364, 382, 383, 392, 406, 409, 
410, 412, 413, 416--419, 421-428, 
432-440, 442 

Sękowa, pow. Gorlice m 415 
Sian zob. San 
* Sianki, Ukraińska SRR, obwód lwow-

ski I 17 
Sianok zob. Sanok 
Siedliska, pow. Gorlice II 14 
Sieniawa, pow. Sanok 1 10 
Sietnica, pow. Gorlice III 415 
Silnica = Sielnica, pow. Przemyśl III 

409 

Sinok zob. Sanok 
Skalnik, pow. Jasło I 31 
Skołyszyn, pow. Jasło III 414 
Słowacja I VIII, LII · 
Smerek, pow. Lesko I 76 
Smigrod zob. Żmigród 
* Smolnica, Ukraińska SRR, obwód 

lwowski I 26 

Smolnik, pow. Ustrzyki Dolne I XI, 
XXIX, XLV, 112, 117, 119, 257, 314 

Sokole, pow. Ustrzyki Dolne III 83 

Sokołowa Wola zob. Wola Sokołowa 
Solina, pow. Lesko I XXII, XXVI

-XXVIII, L, LIV, LVI, LVII, 
LIX, 28, 69, 86, 110, 159, 244, 246, 
269, 306, 357, 530, 532, II 98, 220 
278, 403--405, 407, 408, 411, 412, 
429, 431, 441, III 19, 21, 35, 68, 
113, 120, 141, 170, 179, 205, · 219, 
229, 266, 271, 283, 286, 292, 319, 
324, 331, 338, 348, 359, 364, 373, 
407 

Solinka, rzeka, dopływ Soliny m 423 
Srednia Wieś= Średnia Wieś, pow. 

Lesko I 68 
Stanisławów= lwano-Frankowsk, 
Ukraińska SRR I XXVI, l, 242 

Stara Wieś, pow. Brzozów III 7 
Stare Miasto zob. Stary Sambor 
staromiejski powiat m 410 
Stary Sambor, Stare Miasto= Staryj 

Sambor, Ukraińska SRR, obwód 
lwowski I l 

Stefkowa, pow. Lesko I 9, 69 
Stożyszcza? I 36 
Stopowycze? m 391 
Stropkov, Czechosłowacja I LIII 
Stróże, pow. Gorlice m 431 
Stróżówka, pow. Gorlice m 415 
Strwiąż, rzeka, dopływ Dniestru I 26 
Strwiążyk, pow. Ustrzyki Dolne I 18, 

19, 20 
Stryj, Ukraińska SRR, obwód lwowski 

I LIII, 39 
stryjski okruh I 45 
Stryjsicie I 39 
Strzeszyn, pow. Gorlice m 415 
Suchodół, Suchodoły, pow. Krosno 

m 412 

Sudomyr? I 194 
Sulistrowa, pow.Krosno II 415, m 412 
Swiata Woda, źródło I 59, m 402 
Syhot zob. Szigeth 
Szachty, las I 59 
Szalowa, pow. Gorlice m 415 
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• Szandrowiec, Szczandriwka, Szczand
rówka?, Ukraińska SRR, obwód 
lowoski I 76, przed s. 305, 314, po 
s. 320, n 8, 104, 132, m 17, 24, 40, 
42, 50, 70 

Szczandriwka, Szczandrówka zob. Szan
drowiec 

Szczawne, pow. Sanok I 10 
Szczawnica, pow. Nowy Targ I IX, 

LIII, 32, 33 
Szebnie, pow. Jasło m 430 
Szemnice? I 46 
Szigeth, Syhot = Sighet, Rumunia n 

298 
Szlachtowa, pow. Nowy Targ I 

XXIX, 31 
Szymbark, pow. Gorlice I l, m 415 

Śląsk I 463 

Taba =Tabor (w din. biegu Morawa), 
dopływ Wisłoka I 11 

Tarnawa, pow. Lesko I XXVII, LIV, 
i83 

• Tarnawa, Temawa, Ukraińska SRR, 
obwód lwowski m 17. 38, 42, 50, 
410 

Tamawka, rzeka, (z Kalniczką) dopływ 
Osławy m 430 

Tarnawka, pow. Sanok I 41 
Tamopol = Temopil, Ukraińska SRR 

I 44-46 
Tarnopolskie I 102 
Tamowiec, pow. Jasło I 8, m 414, 

426 
tarnowski okruh I 37 
Tarnowskie I XV, XXXVII, XLV, 

XL VI, n 55, 277, 383 
Tarnów I XXXII, XXXVII, 155, 

157, 162, 166, n 32, 47, 210, 245, 
m 427 

Tatarszczyzna m 85, 87 
Tatry, góry I XVII, 8, 32, m 67, 

313, 420, 427 

Teleśnica Oszwarowa, pow. Ustrzyki 
Dolne I 69 

Teleśnica Sanna, pow. Ustrzyki Dolne 
I 69 

Temeszów, pow. Brzozów I 501, n 35, 
m 409 

Tokaj, Węgry l 46, II 22 
Tokarnia, pow. Sanok I XI, 79 
Tretijana zob. Trzciana 
Trstiana zob. Trzciana 
Trześniów, pow. Brzozów l 13, m 429 
Trzciana, Tretijana, Trstiana, pow. 

Krosno I 31, m 399, 412 
Tur'an, Turjan? = Turany nad Onda
wą ?, Czechosłowacja n 63, 64 

Turaszowice Turaszówka, pow. 
Krosno I 23 

turecki powiat, turczańsk1 powiat I 76, 
n 30, m 40, 4IO 

Turka, Ukraińska SRR, obwód lwowski 
I XXIX, XLIV, l, 26, 90, n 312, 
421, 423, m 11, 40, 4IO 

Turydaj ? n 323 
Turzepole, pow. Brzozów m 19, 162 
Tylicz, pow. Nowy Sącz I LI, 32, 

463 
Tyrawa, pow. Sanok m 411 
Tyrawa Solna, pow. Sanok m 431 

Uhel? n 42, 43, por. Wuhel 
Uherce = Uherce Mineralne, pow. Les-

ko I 9, 69, m 311 
Uhorszczyna zob. Węgry 
Uhry zob. Węgry 
Ukraina, Wkraina, Wkrajina I 505, 

n 123, 124, 136, 22s, 226, 349, 
357, m 398, 426 

Ulaczkowice? I 8 
Ustianowa pow. Ustrzyki Dolne I 9, 

ni 409 
Ustrobna, pow. Krosno m 412 
ustrzycki powiat I XIV 
Ustrzyki Dolne I XXI, XXV, XXVI, 

J{J{IX, l, 17, 69, 71, 77, 79, 100, 



241, 248, 266, n 36, 69, 144, 294, 
311, 315, 355, m 85, 137, 141, 160, 
193, 266, 338, 358, 372, 373, 409, 410 

Ustrzyki Górne, pow. Ustrzyki Dolne 
I 76 

Vefłeem zob. Betlejem 

Wańkowa, pow. Ustrzyki Dolne I 69 
Warszawa I 98, n 166, 222, 320, 359, 

360, 363, 364, 398, III 421, 424-
-426 

Warzyce, pow. Jasło m 414 
Wefłejem zob. Betlejem 
Welwow zob. Lwów 
Werbytki? II 358 
Werchomla Mała = Wierchomla Mała, 

pow. Nowy Sącz I 31 
Werchomla Welika zob. Wierchomla 

Wielka 
w erchowyna m 50 
Weremień, pow. Lesko I 69, 73 
Wesoła, pow. Brzozów m 428 
Wetlina, Wetłyn, pow. Lesko I X, 

XXII, 76, II 19, 326, m 37, 79, 
80, 410 

Wetlinka, rzeka, dopływ Wetliny I 67 
Węgry, Uhry, Uhorszczyna, Panonia 

I X, XXX, 3, 5, 30, 34, 38, 40, 
41, 42, 46, 49, 62, 65, 66, 67, 76, 
I05, 187, 212, n 7, 8, 15, 16, 19, 
26, 40, 42, 46, 67, 86, 126, 127, 133, 

. 155, 167, 203, 285, 295, 300, 307, 
308, 323, 332, III 26, 50, 432 

Wiar, rzeka, dopływ Sanu m 432 
• Wiczów, Ukraińska SRR, obwód 

lwowski I 17 

Wiedeń, Wideń, Austria I 288, 459, 
. II 254, 401, 402, m 47 
Wieluń n 118 

Wierchomla Wielka, Werchomla Weli
ka, pow. Nowy Sącz I XII, 31 

Wilwów zob. Lwów 
Wisła, rzeka I 2, II 360, m 291, 424 

448 

Wisłok, rzeka I VI, X, XI, 5, 17, 31, 
32, 36, 38, 64, 68, m 395 

Wisłok Wielki, pow. Sanok I XI, 41, 
79 

Wisłoka, rzeka I 2, 7, 32, 36, 37, 62 
Wkraina, Wkrajna zob. Ukraina 
Wojtowa =Wójtowa, pow. Gilrlice 

III 415 
Wola Jasiennicka, pow. Brzozów m 413 
Wola Jasliska = Wola Niżna, pow. 

Sanok I 59 
Wola Maćkowa, pow. Ustrzyki Dolne 

I 18-20 
Wola Michowa, pow. Sanok I 14 
Wola Postołowa, pow. Lesko I 69 
Wola Romanowa, pow.UstrzykiDolne 

I 18-20, 540 
Wola Sokołowa, pow. Ustrzyki Dolne 

I 69 

Wolica, pow. Jasło I 103 
Wołosate, pow. Ustrzyki Dolne I X, 

76, n 425 
Wołosatka, rzeka, dopływ Wołosatego 

I 67 
Wołoszczyzna Morawska m 427 
Wołtuszowa, pow. Sanok I XI, XV, 

XXVIII, XXIX, LII, LIV, 130, 
155, 247, 251, 263, 278, 293, 300, 
447, 452, II 2, 9, 15, 29, 30, 33, 
37-39, 43, 45, 50, 52, 74, 75, 77, 
91, 104, 113, 133, 139, 142, 179, 180, 
182, 260, 268, 277, 296, 300, 308, 
337, 376, 414, 425 

Wołyń I 9 
Wróblik Królewski, Woroblik, pow. 

Sanok I 31, m 412 
W Silc1y, pole m 381 
Wuhel? II 42, por. Uhel 
Wulka? I 31 
• Wysocko Niżne, Ukraińska SRR, 

obwód lwowski III 410 
• Wysocko Wyżne, Ukraińska SRR, 

obwód lwowski m 410 
Wylwów zob. Lwów 



Wzdów, Wzdowo, pow. Brzozów I XV, 
XIX, XXII, XXV, XXIX, XLV, 
LI, 27, 80, po s. 80, przed s. 81, 81, 
86, 87, 95, 97, 108, 135, 147, 170, 
173, 177, 178, 263, 265, 279, 280, 
296, 297, 308, 478, 492, 501, 541, 
n 3, 51, 56, 80, 81, 94, 97, 102, 113, 
114, 119, 127, 141, 156, 164, 195, 
215, 217, 226, 249, 253, 263--265, 
270, 271, 288, 296, 297, 307, 308, 
318, 321, 326. 334, 340, 393, 403, 
405, 414, 415, 430, 431, m 1, 14-
--19, 24, 30, 31, 49, 57, 60, 71, 
po s. 92, 130, 190, 194, 235, 250, 
279, 363, 390, 406, 413 

Załęże, powKrosno m 414 
Zadwórze, Zadwire, pow. Ustrzyki 

Dolne I XXXI, n 315 
• Zadwórze, Ukraińska SRR, obwód 

lwowski I XVII, XXXI 
Zagórz, pow. Sanok I XXII, m 80 
Zakarpatska obłast m 425 
Zamczysko, góra m 77 
Zarszyn, pow. Sanok I XLV, 452, 

n 365, 378, m 24, 411, 423 
Zarzecze, pow. Jasło I 103 
Zatwarnica, pow. Ustrzyki Dolne 

m 410 
Zawadka, pow. Strzyżów II 26, 33, 
~...._ 225, 293, 327' 406 

29 - Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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Zawadka Rymanowska, Zawadka, pow. 
Krosno I 31, 41, 59 

Zawiśle n 3 
Zborów = Zborov, Czechosłowacja 

m 421 
Zbrucz, rzeka, dopływ Dniestru I 67 
zemneńska stolica (Zemne = Zemplin, 

Czechosłowacja) II 39 
zemneński okręg II 63, 203 
Zemneńskie II 110, 137 
Zimna Woda, pow. Jasło I 2 

Złoczowskie I XXXI, 102 
Złoczów = Zołocziw, Ukraińska SRR, 

obwód lwowski II 355 
Złotne, pow. Nowy Sącz l 31 
Zręcin, pow. Krosno m 412 
Zubryk = Zubrzyk, pow. Nowy Sącz 

I 31 
Zwierzyn, Zwierzyń, Zdwiżyn, pow. 

Lesko I 28, 86, 534, m 80 
Zwiniacz zob. Dźwiniacz Dolny 

Zernica Niżna, pow. Lesko m 122 
Zerniki? m 411 
Zmigród, Zmigrod, Smigrod? = Zmi

gród Nowy, pow. Jasło l LI, 31, 
157 463, II 136, m 412 

Zolobek = Złobek, pow. Ustrzyki Dol

ne I 9 
Zuków, góra I 9, 269, 277 
Zuryn? II 220 



INDEKS INCIPITÓW PmśNI 

cz. nr s. 

A bodaj sia kohut znudył II 187 85 
Abo nas pustite, abo nam otworite I 371 403 
A chowaj mnie, matulinko, jak czerwone jabko II 348 181 
A chto chocze hroszy maty II 536 314 
A chto sije pszenyczejku II 203 92 
Ach, ubogi żłobie I 89 176 
A cy doma 'ste, newisty moi I 141 211 
A cy doma 'ste synowie moi I 140 211 
A cy doma 'ste, ziatiowe moi I 139 211 
A cy ja se ne gazdynia II 545 322 
A czias, maty, żyto żiaty II 161 74 
A czohośte ne wzieły cho~ jednu hawojku I 446 433 
A czyj to płużok najrancze wojszoł I 23 117 
A did babci kupyw kapci II 546 322 
A dzień dobry, a dzień dobry I 318 363 
A dzień dobry, dzień dobry I 316 362 
A dziń dobry, [a dziń dobry] I 460 438 
A gdzie nam się pani młoda podziała I 597 502 
A hułe, hułe, husy na wodu II 266 133 
A i bo ju lisi tam tri jawory I 24 119 
A i wczora, i z weczora pizne kury piły II 405 233 
A jak ci nie żal, nadobna Kasińku I 489 454 
A jak ja te zdohadaju II 22 8 
A ja mołoda, bardzo utuczna II 331 170 
A ja mowyła, że kosu kłepłe II 272 135 
A ja sie z hirki pozyrai II 205 93 
A j-a s noczy o piłńoczy, iszcze kury ne piły II 483 232 
A ja sobie parobeczek II 202 92 
A · ja sobi na horboczku buli posadyła II 58 23 
A j-a wczera iż weczera, jiszcze kury ne piły II 401 230 
Aj, chmielu, chmielu, chmielu I 584 493 
Aj, more, more so tu kiergeł I 2 25 
Aj, na tej łące, na tej zielonej II 452 270 
Aj, na tej łące, na tej zielonej II 453 271 
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A już nasza kobylina jazda I 57 149 
Albo nas pustite albo nam ótworite I 411 419 
Albo zaświe~, albo zagaś II 485 289 
A medwid sie rozihrał II 566 330 
A młody zmyśliwczyk cały dzień polował II 537 315 
A moje koniki w lesie są n · 79 33 
A na dwori chmaryt sia II 559 326 

A na hori dwa dubojka II 451 269 

A na hori dwa duby stułyły sie II 155 71 

A na hori po dołyni chołopci litajut II 346 180 

A na h6rojci dwa holubojki I 154 220 

A na 'nych łukach, na 'nych szyrokich I 115 195 

A na ryczci, na kameni I 231 281 

A nasza kumojka, nasza mołodejka I 261 307 

A nasz drużbejka na końcu I 575 487 

A nasz kucharz wesoły I 578 488 

Anim sia ne wyspaw, anim nicz' ne zyskaw II 190 86 

A pan Dóbrowaki ju z Widnia jedzie II 426 254 

A pod budyneczkiem, pod murowanym I 562 479 

A pode Lwowem na błoniu II 412 242 

A posieję zielony ruty w nowym ogrodzie II 382 211 

A pryjszow ziatejko luby I 555 476 

A skądżeś ty, panie bracie II 75 32 

A szło dziwcze po wodę II 210 96 

A tam dołou, pry dunaji I 62 155 

A tam dołow na rynoczku II 394 223 

A tam dołow za stodołow II 419 248 

A tam na łukach, na barz szyrokich I 135 208 

A tam w polu pry podołu II 392 221 

A tam w polu pry podołu II 393 223 

A tam w sadojku na jaworojku I 394 412 

A to w lesie na dębie II 68 27 

A ty diaczku uczony I 177 237 

A tyś znał, jakus brał II 531 312 

A u moji pani lubej [ .•. ] matki II 386 214 

A u naszej pani młody przed sienią I 566 482 

A u naszej swaszki zażyjemy łaski I 586 495 

A u naszoho pana wszytko dobre było I 249 294 

A u tyj czaszejci sołodok medok I 253 297 

A w bohaćkich diwoczok po dwanadcit soroczok II 495 295 

A wczora z weczora, niebieskiego dwora I 73 165 

A w czystym poli, blyźko dorohy I 121 199 

A w czystym poli, błyźko dorohy I 127 203 

A w czystym polu bołoniczejko I 156 221 
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A w czystym polu stoit korszmońka I 166 228 
A w czystym poły, błyźko doroby I 125 202 
A wid Krakowa czarna chmarka II 480 287 
A w lisi, w lisi, w bukowynojci I 152 218 
A włosy moje, włosy I 507 461 
A w naszeho hospodareńka I 177 196 
A w nedilejku rano more sie rozyhrało I 350 394 
A w nedilu pywo pyła, w ponedilok spała II 534 313 
A w polu werba, pid nieju woda II 241 115 
A w Rymi, w Rymi, w Jerusałymi I 114 194 
A w Rymi, w Rymi, w Jerusałymi I 132 206 
A w Rzeszowie w kamienicy II 396 225 
A w sławnym miści, a i w Fłejemie I 21 114 
A wstajże synowa, jużeś się wyspała I 509 463 
A w tyj czaszejci sołodok medok. Jidżte bojare, pyjte I 540 472 
A w tyj czaszejci sołodok medok. Kropyt mamojka, kropyt I 542 472 
A w tyj czaszejci sołodok medok. Maczok, drużbojko, maczok I 536 470 
A w tyj czaszejci sołodok medok. Szczo, Boże, za hodyna I 538 471 
A w tyj czaszejci sołodok medok. Wyjdy, mołody, na horojku I 535 470 
A w tyj czaszejci sołodok medok. Zachodżut nas mysły I 539 471 
A w zahorodi lelija I 533 470 
A zacwyła czereszeńka II 299 162 
A z góry, z góry jadą Mazury II 30 13 
A z góry, z góry jadą Mazury II 31 14 
A z pid Beskida, z pid zełenoho I 22 116 
A z Podila witer wije, Podolanka hreczku sije II 251 126 

Babko, hołubko nasza I 517 465 
Będziem jedli, będziem pili I 327 378 
Bidurn sobi kupyła, ta za swoi hroszi II 312 161 
Bilsza nist' zemnym oborona II 629 372 
Biżaja Maty twerdo zaspała I 51 143 
Błahosłowy Boże i otec, i maty I 339 389 
Błahosłowy Boże i otec, i maty I 341 390 
Błahosłowy Boże i otec, i maty I 358 398 
Błahosłowy Boże i otec, i maty I 616 512 
Błahosłowy, tatcejku, pi d to t Boży winojko I 523 467 
Błahosłowy-że, mamońko, swoje lube ditiatońko I 16 53 
Biohosłowy Boże, [ej,] i otec, i maty I 275 320 
Błyź berezejka, błyź dunajejka I 70 162 
Błyź dunajejka, blyz bereżejka I 292 332 
Bodaj sia kohut znudiw II 470 284 
Bodaj sie kohut znudył II 186 85 
Bodaj sie swaszka upyła I 421 421 
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Boh predwicznoj narodył sia I 87. 175 
Boh predwiczny nam narodyii sie I 85 174 
Boh predwiczny narodył sia I 35 130 
Boh predwiczny narodył sia I 84 174 
B • . e d e OJrury emo, bojary idemo I 444 432 
Bojary sie szupajte, mołodiata prywitajcie I · 640 524 

Bolszeho nyż na zemly trona II 631 373 

Boiszoho nyż na zemli trona II 630 373 

Boże narodzenie Syna jedynego I 31 124 

Boże wieczny, Boże wieczny, daj mi żonę II 553 324 
Bude ity za młodoho I 232 282 

Bud'-że nam zd.oriw, pane hospodariu I 128 204 

Buło ne kopaty pid porohom jamy II 329 169 
o 

Buwałysmy, b uwały, w hłebokim po to ci I 634 521 

Była mene moja maty II 59 24 

Był tam bohacz bobatyj II 635 379 

Był tu kusy J onek, co chodził z toporem II 540 318 

Cały dzień myśliwy pó lesie pólowal II 538 316 

Chciałbym wam powiedzieć ten jeden kawałek II 449 268 

Choc by ja ne jiła, wodycu ne pyła II 36 15 

Choćb~ ja ne · jiła, chocbó ja ne pyła I 259 303 

Chodim, chodim na sobitku I 238 284 

Chodyłam po polu, zberałam topolu II 271 134 

Chodyła uboha Ołenka po seli II 591 341 

Chodyło diwczatko po haju, po baju II 73 30 

Chodyt sadiwnyk po wisznewym sadu I 404 416 

Chodyt testejko po dworu I 287 327 

Chodyw dżuman, chodyw dżuman II 492 294 

Chotiła mene maty za kozaka daty II 180 83 

Chtiii mene medwed' jisty II 568 331 

Chustojka wid nosa, newełyka krasa II 40 16 

Ciebie na wieki wychwalać będziemy II 620 366 

Ciłyj-smo deń bać hatyly I 419 421 

Co będziesz robiła, moloda dziewczyno II 134 59 

Co się działo przed laty II 634 378 

Coż będziesz robiła, nadobna Kasińku II 135 60 

Cóż za sztuka tak się gapić II 474 285 

Cy doma bywasz, pane hospodar' I llO 191 

Cy doma, doma, chorosza wdowa I 173 233 

Cy doma, doma, pan hospodariu I ll3 193 

Cy doma jeste, pan hospodariu I 150 217 

Cy doma 'ste, pane hospodar I 101 185 

Cy ja ne parobok, cy ja sy ne wroda II 533 313 
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Cy jes sia, myluczki, cy jes sia zahniwaw 
Cy mnie kury podziabały 
Cy nie słyszeliście o takij nowinie 
Czarna hora papirowa 
Czas, drużba, łiżko słaty 
Czas spa6, pani matko, czas spa6 
Czemerys, czemerys, czem diwoczok ne lubysz 
Czerez pole szerokoje ide wojśko wełykoje 
Czerwona r6ża, biłyj kwit 
Czerwena ruża, biły kwit 
Czerwena ruża, jaływcia 
Czerwena ruża, kałynka 
Czerwona ruża, biJ:Yj kwit 
Czerwonyj parubok jak róża 
Cześniższa moja swanojka 
Czetwer, czetwer po weczeri 
Czias, czias żyto żaty 
Czobotiata korkowani, de wy kupowani 
Czołowik ide z pola 
Czuban wiwci pasaje 
Czumu swacha ne śpiwaje 
Czy ciebie, dziewczyno, umalował malarz 
Czyja to diwczyna chodyt koło haju 
Czyji to połnojky stołom riadom stojały 
Czyj-że to płużok najransze wyjszow 

Daj, matinojku, szczitoczku 
Daj mia, mamciu, daj mia 
Daj mia, mamciu, daj mia 

Daj my, maty, weczeriaty 

Dajte, ne dajte jisty 
Dajteż mini koladu 

Da)że nam, Bożejku, szczeslywu dorożejku 
Dalej, Kasińku, dalij 
Dałas mi, myłeńka, dałas mi pryhanu 

Dałaś nam, matko, divku 

Dana moja, dana, nie p6jdę za pana 

Darmo mi, matko, nie stawiaj krosienka 
De jeś byw, [de jeś byw) 
De Marlysejka sidyt 
De sia Hanusia diła 
Deś sia wziała, sywa zazułenku 

De ty, żono, prebuwała 

II 99 41 
I 585 494 
I 34 128 
I 642 524 
I 637 522 
I 506 461 

II 107 44 
II 595 345 
II 88 38 
II 269 134 
II 177 82 
II 268 134 
II 319 164 
II 162 74 
I 610 509 

II 469 283 
II 182 84 
II 482 288 
II 315 162 
II 529 311 
I 516 465 

II 208 94 
II 237 113 
I 427 423 
I 120 199 

I 611 509 
II 149 67 
II 150 68 

II 355 184 

I 381 405 
I 41 134 

I 395 412 
I 495 457 

II 112 46 

I 392 411 

II 66 26 

II 640 384 
II 560 326 

I 281 323 
I 512 464 

I 174 234 

II 309 159 



455 

Deżeste buwały, halky sie kupały I 306 354 
Deżeste biiwały, syweji sokoły I 633 521 
Deżeśte bywały, sywyi sokoły I 445 432 
Deż moje starszy bratia I 351 395 
Diaczku, diaczku wywczeny I 176 235 
Di'akujemy Bohojkowy, naszomu księdżejkowy I . 278 322 
Diakujte, bojary, hospodu Bobu I 468 441 
Diwcze, diwcze, siwe oczka II 109 45 
Diwczyno, lubyż (m)nia II 97 41 
Diwczyno mołoda, powidż mi hde woda II 82 34 
Dobra nicz, matijko, dobra nicz I 393 411 
Dobranoc, dobranoc, ale nie każdemu I 336 384 
Dobranoc, głowo święta Jezusa mojego I 193 250 
Dobri je-m zrobyw, żem sia ożenyw II 313 162 
Dobri tomu Pan Bih daje II 578 335 
Dobryj deń, dobryj deń, dobry lude I 423 422 

Dobryj deń, dobryj deń, naszyi swanojki I 424 422 
Dobry nasz pan, dobry II 667 405 
Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy II 618 365 
Do jamy myszka, do jamy II 664 404 
Do kościoła idziemy I 498 458 
Dolej że mi, dolej, dosyp że mi, dosyp II 472 284 

Doli sęłom, hori sełom II 23 9 
Dolisznianie, horisznianie I 234 283 

Dołow my, dołow, tam cerkwa karnianna I 130 204 

Dolyna, dolyna, na dołyni herce II 345 180 

Dolyn. dołyn, medży dołynamy II 333 172 

Do nas, do nas na sobitku I 210 266 

Do nas, Kasiunejko, do nas I 389 410 

Do nas, Kasiunejku, do nas I 374 404 

Doroba taja juszka I 521 466 

Do stola, swadba, do stola I 480 448 

Drużba ci ja, drużba I 588 496 

Dryml'e Kasiunejka, dryml'e I 397 413 

Dubrowa, dubrowa, dokoła bukowa II 3'26 167 

Duj, witre, doroboju za moju molodoju I 465 441 

Dunaju, dunaju, ty tychońko płynesz II 582 336 

Dwi zahrody łobody, a tretia barwjnku II 408 238 

Dywnaja nowyna, nyni Diwa Syna porodyla I 39 132 

Dziewczyno, kochanie, przestań się fryzować I 503 459 
Dziękuję ci, drużba, za twoje usługi I 592 500 

Dziękuję ci, mloda, za twoje gościnę I 594 500 
Dziękuję wam, swasiu, żeście sie tu zeili I 593 500 
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Ej, albo ty, albo ja, żałować budiemy II 263 133 
Ej, a winkuż mij, winku l 487 452 
Ej, a w Kałnycy na monastyry II 515 306 
Ej, błohosłowy Boże, [ej,] i otec, i maty l 268 315 
Ej, błohosłowy Boże i otec, i maty I 288 328 
Ej, bodaj katy wzieły dółhe zalecania II 78 33 
Ej, bo nasza Marysia raneńko wstawała I 604 506 
Ej, bo nasza Marysia zawczasu lehała I 603 506 
Ej, Bożeż mij, Boże, to jeś my bohowaw II 185 85 
Ej, byłem na Podolu II 5 3 
Ej, chmielu, chmielu, ty bujne ziele I 574 486 
Ej, chodziła Kasiuleńka II 133 58 
Ej, cieszcie się panienki II 445 265 
Ej, czerez boru hałyłej skuju I 116 195 
Ej, dajże mi, Boże, okienko w komorze II l l 
Ej, dołom i dołom, bars daleko dołom II 585 337 
Ej, dołow my, dołow, daleko I 112 192 
Ej, dziewczyno, cup, cup cup II 590 340 
Ej eja [ .•. ] I 247 293 
Ej, hejża że mi beja, ej, sztery beczki beja II 523 308 
Ej, hołowońko, umer Łemko I 3 45 
Ej, hore, hore! Sam tia Bib ore II 512 304 
Ej, ja maju sywlanyky II 41 17 
Ej, lije dożczyk, Iije II 70 29 
Ej, liszka nasza, liszka l 583 492 
Ej, mamo moja, mamo II 353 184 
Ej, matuś moja, matuś II 368 195 
Ej, miałaś mnie, mamuniu II 321 164 
Ej, moloda mołodyciu II 80 33 
Ej, nudno mi, nudno II 118 50 
Ej, pasłaby ja wiwci II 121 52 
Ej, pod zamejkiem, pod murowanym I 563 480 
Ej, po pid Beskid, po pid zełeny I 131 205 
Ej, posz~ł stary w kómendy I 577 487 
Ej, poznam tia, myłejki II 33 15 
Ej, puśtte nas tam, P"!lst'te I 482 449 
Ej, rincom, swad'ba, rincom I 483 450 
Ej, Soboloski ci ja II 496 296 
Ej, stojała zaria, ej, na sered moria II 633 376 
Ej, szastaj, szastaj, dziewczyno z miasta I 641 524 
Ej, tam na łukach, na Badaliwskich I 158 222 
Ej, tatońku - duszeńko, zapetaj worotońka I 15 53 
Ej, tatońku, duszeńko, zaperaj worotońka I 601 505 
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Ej, teszczo moja, teszczo II 74 31 
Ej, turuś, turuś, turował I 55 148 

Ej, ty hraj na fujarci II 20 7 
Ej, u łuzi kalyna, ej, u łuzi kalyna I 270 317 

Ej, utonął Zawiślanek II 176 81 

Ej, werch Beskida, werch zełenoho I ' 134 207 

Ej, w hóri hajom, ta dołom hajom II 285 142 

Ej, w lisi, w lisi, ej, na horisi I 532 469 

Ej, w lisi, w lisi, na polanojci II 513 305 

Ej, w nedilu po obidi I 188 246 

Ej, worle, worle, sywyj sokole II 27 11 

Ej, w poli, w poli, w czystejkim poli I 109 190 

Ej, w poli, w poli, w czystejkim poli I 142 212 

Ej, w poli, w poli, w czystejkim poli I 143 213 

Ej, w poli, w poli, w czystejkim polu I 149 217 

Ej, zariżu kaczura, ta niej kaczka kwacze II 259 129 

Frajir mij, myłyj mij II 100 42 

Frajiroczko moja, tak jedna, jak druha II 190 86 

Gdy na wybrzeżach twojej ojczyzny II 611 360 

Gdy w czysteni polu słoneczko świeci II 638 383 

Gdy wieczorna wschodzi zorza II 655 396 

Gdzieżeś się turuś turował 
I 56 148 

Gospodarzu, wstańże do dnia I 63 155 

Grzebie liszeńka, grzebie I 493 456 

Hadaju, hadaju, szo robyty maju II 438 260 

Radoczku hadaju, dumoczku dumaju II 145 66 

Haju-że mi, haju, [ ... ] zełenyj rozmaryju II 598 348 

Halko, Halko, zwersz ten kabat II 481 287 

Hanciu, Hanciu, Hanciu biła II 60 24 

Haniu moja, Haniu, ja tebe ne haniu II 138 61 

Hawrane, hawrane, wysoko litajesz II 362 188 

Hde sie pczełojky rojat I 407 417 

Heja moja, heja, cztery wołki, heja II 102 42 

Hej, Boże mij, Boże mij, ktoże mij II .168 77 

Hej, cy jest w doma, (pane) gospodariu I 36 130 

Hej, cysariu, cysariu, oj, tos nas nawerbował II 436 259 

Hej, diwczyno mołodaja II 164 75 

Hej, dziewczęta, hej, chłopacy II 658 398 

Hej ha, dobra nywka była I 248 293 

Hej, jak sonejko zejde I 332 381 

Hej, kumciu, mij kumciu I 266 308 
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Hej, latali ptaszenkowie po polu I 335 382 
Hej, leluja, leluja, narodyła w Betlejeroi Matka Maryja I 60 152 
Hej, mała ja myłoho, ta z czornemy oczyma II 192 87 
Hej, musieliście chłopcy w Krakowie nie bywać II 576 334 
Hej nam hej, wszystek nam dziś świat wesołyj I 58 149 
Hej, na wełykdeń, na sławny deń II 508 301 
Hej, ny ja krasno wjiła II 29 13 
Hej, pidu ja do syna II 357 185 
Hej, szczo nam buło z naszczadu swita II 594 343 
Hej tam, na kim kolej II 653 395 
Hej, w czystejkim pole, hej, bałoniczejko I 68 161 
Hej, w nediłejko rano more sie rozihrało I 293 333 
Hej, worłe, worłe, sywyj sokole II 26 lO 
Hej, zajechali Kozacy z Łobozwe II 379 208 
Hej, zajichały Kozaki z l-obozu II 378 207 
Hej, z góry, z góry, jadą Mazury II 483 288 
Hela wołki, hela, na zelony wowies II 101 42 
Hełyjko hyłyj, ty łyseńko na rosu I 207 264 
IDadko, diwojko, hładko I 365 401 
Hoja-że my, hoja, sztyry wołki, hoja II 103 43 
[Hola] chłopcy, hola precz II 491 293 
Hora, hora i dołyna, ide konyk od Budyna II 571 332 
Hordyj ta pysznyj pan hospodariu I 122 201 
Horiłoczku, pałenoczku, pyv bym tia do kapky II 464 279 
Boro moja, horo, to [j]eś sia znyżała II 231 no 
Horyszniany, doliszniany I 239 285 
Hospodareńku, hospodynońku I ll9 198 
Hospod woznese sia na nebesa nyni I 205 261 
Hotuj, matko, zawoja I 368 402 
Howoryła zoria do misiaczka z wiczera I 615 5ll 
Hrajte, husełki, rizko I 9 51 
Hrajte husełky risko I 272 319 
Hrajte, muzyki, rizko I 360 398 
Hu ha, hu ha, wiatr gra, krew gra II 608 359 
Hulaj, hulaj na sobitku I 212 268 
Hulaj-że, hulaj, moja myłeńka I 237 284 
Hyłyjko hyły)j(, ty łyseńko na rosu I 178 237 

Ide dożdżyk, ide, po łestojku szustyt II 71 29 
!demo g' domu wesełojkomu, dajże [mu] I 38 132 
!demo na wodyciu obmywaty mołodyciu I 401 415 
Ide Turec dorohoju II 377 206 
Ide Wasyl dorohoju, a Marysia i z wodoju II 225 107 
Ide woda z Baligroda dó nowoji skryni II 181 83 
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Idite, bojary, idhe, ino sia ne bawite I 273 319 
ldut bojary, idut, dorożejki ne znajut I 471 443 
ldut żołniry, id 1ut, horiłojku pjut II 448 267 
Idzie J asińko przez pole I 502 459 
Idziemy bez pole, bez cudze I 571 484 
Idzie nas tu piersza para I "313 361 
Idzie woda od Smigroda I 510 463 
Idzie wójaczek z miasta II 444 265 
Idzie żołnierz borem, lasem II 462 277 
[IJ posłał pan dragana: Idź, młynarzu, do pana II 421 250 
I pytał się pan pani II 221 104 
Iszła sem dokoła haju zełenoho II 2 l 

Iszło diwcza w dunaj po uodu I 189 246 
lszoł Chrystos, i s zol do J erusałyma I 198 253 
Iszow czernec iz monastera I 184 241 

l zdamy my sia, zdamy II 108 45 

J-a Boże mij, Boże, j-a mij Światyj Duchu II 497 296 

J-a Boże mij, Boże, o mij mocny Boże II 104 43 

Jadbym kaszę z kwaśnym mlikiem II 556 325 

Ja do Kasi, ni ma Kasi II 131 57 

Jaj, w sobotojku pered weczerom hodyna I 431 426 

Jak cię będą czepić, to spójrzy do powały I 581 491 

Jakem jichau po sino, szczoś mi żinu prosiło II 588 339 

Jak-eśmo winci wyły, jak-eśmo winci wyły I 353 395 

Jaki teper czas nas ta u i szap ki rohaćki II 493 295 

Jak ja husy pasała, pasała II 223 106 

Jak ja pijdu od-tal precz II 87 37 

Jak ja pijdu w inszu stranu II 270 134 

Jak ja se pryhadam o dawni litejka II 342 178 

Jak ja se zaśpiwam z raneńka po rosie II 344 179 

Jak ja si zaśpiwam na wysokij hori II 277 137 

Jak ja umrę, gdzie mnie pochowacie II 174 80 

Jak jom iszow z wynobrania II 547 322 

Jak nicz mia pokryje, żirońka zatlije II 645 388 

Jak se kraśni bojary siły I 380 405 

Jakjj ja neszczesnyj na tot świt wrodyw sie II 455 272 

Jak-że ja si )zajdu( horecze plakaty II 352 184 

J-a malenki czandryk po świti lita je II 167 76 

Ja mowyła, że moj myłyj cz'obotami czupkat II 567 331 

J aniczku żowtowłas, ne chody ty do nas II 54 21 

Ja pis210w na wij nu, ta mia porubały II 140 62 

Ja se Mazur z Budziwoja II 659 399 

Ja sia w dołynu prypatryw II 206 93 
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Jasio konie poił, Kasia wodę brała II 398 226 
Jasio konie poj ił, Kasia wodę brała II 399 228 
Ja takoho muża maju II 330 170 
Ja tam prijszou, tam kurki kryczom II 207 94 
Ja ty powidała, ja ty howoryła II 337 175 
J-a u naszoji pani, [oj), w6kna do widoku I 242 288 
J-a uwczora z wieczora I 72 164 
J-a winku mij, winku, jak-jes mi sia zminył I 485 451 
Ja w miście w Żurynie stała sie nowyna II 391 220 
J-a w nediłejku rano more sia rozebrało I 434 428 
Ja w niedziele iz rana I 192 248 
Jawore, jawore, de s tebe konary II 505 300 
Jawore, jawore, dribnyje wiercziata II 195 88 
Ja zila ne uhadaju, bo stary rozum maju I 608 508 
Jdut żołmiry, jdut, horiłojku pjut II 447 266 
Jechali ułani siwemi koniami II 442 264 
Jeden myśliweczek siedem lat polował II 539 317 
Jeden pasie woły, a drugi korowy II 557 326 
Jedno dziewczątko, dziewczątko małe II 650 393 
Jedzie Jasio od Krakowa, trzepie gąsiora II 209 95 
Jestem ja Żydzioch ubogi [ ... ] II 490 293 
Jest ta w lisi jawaroczok II 166 76 
Jeszczem ne tancowaw, lem budu prubowaw II 506 300 
Jeszcze solnce ne zaszło, spaty położu sia I 196 252 
Jeszcześ się o nią nie starał I 379 405 
Jezu Chryste, Panie miły I 194 250 
Jezusa narodzonego wszyscy witajmy I 83 173 
Jezu w ogrójcu mglejący I 656 543 
Jichały Kozacy i Hałynka s nima II 136 61 
Jichały Kozaky z Łobyzwa II 380 209 
Jidno meni, jidno, jak weczer, tak rano II 236 112 
Jiły husojki, jiły I 467 441 
Jużesmo dorobyły i w stohy, i w 6borohy złożyły I 241 286 
Jużesmo poślubyły I 466 441 
Już idę go grobu ciemnego, smutnego I 655 542 
Już idę do grobu smutnego, ciemnego I 650 535 
Już misiaczek nad horamy I 334 382 
Już misiaczek za horamy I 320 373 
Już misiaczok nad wodamy I 470 442 
Już zagląda do okienka II 652 394 
iwana, J~ana na kupana I 226 278 

Kadaj chodymo w Boha śledymo I 26 121 
Kadej chodema Boha śledemo I 40 133 
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Kady chodymo Boha ślidemo I 19 111 
Kady ideme, Boha ślidyme II 516 306 
Kadyj była dorożejka, tudy rika jde II 351 183 
Kalina nad wodami I 576 487 
Karczmar, karczmar w biłej korczmi II 587 338 
Kasiu moja Kasiu, nie chodź kole lasu II . 72 30 
Kasiu moja Kasiu, nie chodź koło lasu II 12 4 
Kazała mi maty chatojku zamesty I 222 276 

Kazała sie Rojna do domu izwesty I 224 276 

Kazała się Rojna do domu widwesty I 223 276 

Każdomu dobre, łem mi nit II 159 73 

Każ'te-że nam, każ'te, I 553 476 

Kąpała się Kasia [w morzu] II 213 99 

Kąpała się Kasia w morzu II 214 100 

Kąpała się Kasia w morzu II 215 101 

Kąpała się Kasia w morzu II 216 102 

Kąpalą się Kasia w morzu II 217 102 

Ked ty bude horazd, to prywyknesz doraz II 581 336 

Kiełuszek bratiszek, kwatereczka siostra II 471 284 

Kłaniaj sia, mołoda, kłaniaj I 529 469 

Kłaniaj sia my, kłaniaj l 557 476 

Kłaniaj się, Maryś, nisko l 567 482 

Kob ja biiła taka krasna II 132 57 

Koby-s meni ne kumoczka II 184 84 

Kocham cie, dziewczyno II 4 2 

Kodej chodymo Boha ślidymo I 28 122 

Koły meni z ranka k:wy filiżanka II 220 104 

Koło moho kumcia zełenoje zila I 265 308 

Kołomyja, Kołomyja, Kołomyja misto II 473 284 

Kołomyja, Kołomyja, Kołomyja misto II 555 325 

Koły myły na wijnu iszow II 369 196 

Koły ne było z neszczada swita I 105 188 

Kołyż my winki wiły l 299 335 

Koneć świtojka stojit switłojka I 67 159 

Korolewa sowa wesila sprawlała II 565 330 

Korowajowe tisto jichało czerez misto I 344 391 

Korowajowe tisto jichało czerez misto I 619 514 

Koseńko moja żołciusińkoja I 564 481 

Kozak konia napowaje, diwcza wodu naberaje II 247 122 

Kozak konia napowoje, Kozak konia napowoje II 424 252 

Kraj dorohy szerokij, kyrnyczońki hłybokii II 248 123 

Kraj dorohy szyrokoi, kyrnyczeńki hłubokoi II 250 125 

Kraj dunaju mohyłońka II 249 124 

Krasna diwojka korunu szyła II 511 304 
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Krasna diwojka, krasna diwojka II 85 35 
Krasnaja Kasunia, krasnaja diwojka I 356 396 
Krasna Maryncia wstała I 622 516 
Kraśni predanccy siły I 414 420 
Kraśni prydancy pryszli I 645 525 
Krwawy to głos, smutna nuta jego I 658 546 
Kucharka jisty waryła I 636 522 
Kuda hlanu, Boże mij II 487 290 
Kuda jdu, tuda jdu II 336 175 
Kukała zazula w seli I 153 219 
Kukułeczka w lesie kuka II 642 386 
Kumciu moja, kumciu, wełyka wydumciu I 264 308 
Kusałam' oreszok, ne było jadra I 5 49 
Kwitok, diwcza, kwitok, pokla ne ma'sz ditok II 37 16 

Lesami my iszli, rosiczka na nas wpała I 602 506 
Leżyt kumojka w lelii I 262 307 
Lilu lilu lilu-ja, porodyla Panna Syna I 59 150 
Litala pawa, litała II 341 178 
Litala pawońka po wysokij hori II 343 179 
Lubciu moja starodawna II 124 53 
Lubme my sia, lubme II 11 4 
Lubujże mia, lubuj II 10 4 
Ludzie mi cię dają i rodzice dają II 284 141 

Łastoweczka lita't, powida, że swita't II 63 25 
Ledom, prydanci, Iedom I 425 423 
Łełejku łelu, chodżu ja po diłojku I 200 255 
Łyłejku łelu, chodżu ja po diłojku I 201 256 

Macieju, Macieju, nie żałuj batoga II 521 308 
Madziar, Madziar ne budź błazen II 468 283 
Madziar pije, Madziar płaci II 334 174 
Mała ja myloho z czornyma oczyma II 193 87 
Mamciu, mamciu, bude złe II 286 142 
Mamciu, mamciu, szczo robyte II 152 68 
Mamciu moja, kuptłl konia II 151 68 
Mamo moja, mamo, ne zhaniaj mnie rano II 518 307 
Maryja Magdalena w świecie sie kochała II 632 375 
Matka diwojku kropyt winnoju hałuzojkou I 390 411 
Matka przyjeżdża w cisowe wrota II 647 391 
Matuś moja, co to znaczy II 437 260 
Maty syna hodowała, potichy sia spodywała II 502 297 
Maty syna hodówała, balciu sia radowała I 448 433 
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Maty syna hodówała, halciu sie spodiwała I 383 407 
Maty syna hodówała, halciu sie spodywała I 635 521 
Matyż moja, maty, ja wasza detyna II 179 83 
Miała baba koguta II 561 327 
Miaucziało kotia u płoti I 475 444 
Moja Hania nie taka I 333 382 
Moja maty ster'enejka II 580 336 
Moja myła zadrymała, ja zaspał II 123 53 
Moji konopłejka błyśko dorożejka II 528 310 

Mowliat batejka, mowl' at I 340 390 

Mużu mij, mużu newirnyczejku II 324 166 

My ne pryszły jisty, pyty I 413 419 

Myr wam, bratia, wsim prynosym II 660 400 

My wid ślubu idemy I 279 322 

Nadobna dziewczyna bez las wędrowała II 246 121 

Na dobry deń Zelman ( ... ] I 204 260 

Na dunaj, diwcza, na dunaj II 56 22 

Na hore werba, pid werbow woda II 423 252 

N a hori łoza, na dole druha II 554 324 

Na Iwana, na Kupana I 209 266 

Na Iwana, na Kupała I 215 271 

Najświętsza Panienka po świecie chodziła I 93 178 

Najświętsza Panienka po świecie (chodziła] I 94 180 

Najświętsza Panienka po świecie chodziła I 95 181 

Najświętsza Panienka po świecie chodziła I 96 181 

Najświętsza Panno Gidelska II 627 370 

Na Kupała, na Iwana I 217 272 

Na nebesnoj hori, pry swiatom sobori I 81 171 

Na 'nyj my hori, na 'nyj wysokij I 159 223 

Na piecu sern1a łeżyt I 346 392 

Napijcie się, ludzie, w tej młodego budzie I 591 500 

Na Podolu biały kamień II 384 212 

N a Podolu biały kamiń II 383 211 

Na polani, na Turjani II 142 63 

N a prypecku horyt II ll1 46 

Napyjmo sie kumciu, Iuhciu I 260 304 

Napyłam sie, moja mamciu II 199 90· 

Narodzenie Pana, dziś dzień wesoły I 82 173 

Narodził się Jezus w stajni ubogij I 80 170 

Na rostoci, na potoci I 235 283 

Na roztoci, na potoci I 227 278 

Nasia hahulejka rodu bogatego II 562 327 

Nasiała ja sobie rutki II 381 210 
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Nastu, Nastu, Nastunejko II 374 201 
Na swiate Riztwo, hej, na narożdenstwo I 61 153 
Na swiatyj weczer, na weczereńku I 124 202 
Nasza drużka- organista I 328 379 
Nasza hospodynowa mołodejka I 256 298 
Nasza kumojka krasui żne II 263 307 
Nasza Marysia bieła I 14 52 
Nasza Marysia robotna była II 127 55 
Nasza matinojko, wutko I 363 400 
Nasza pani ne pyszna I 257 298 
Na szczoż ty mene tu łyszał I 654 540 
Na szerokim błoniu, tam wojaczki stoją II 258 128 
Nasz rużowy kwitojku I 526 468 
Nasz starostojka krasnyj I 402 415 
Nasz starostojka krasnyj I 438 429 
Nasz starostojka krasnyj I 632 520 
N as z starostojka krasnyj I 473 443 
Na szyrokim pole [ •.. ] II 418 247 
Nawariu ja pywa, pywejka I 430 424 
Na (w)nej horojci dwa holubojka I 27 121 
Na wodu, husy, na wodu I 638 522 
Na wysokij hori studnia murowana II 53 21 
Na wysokij hori szuhaj sia shamowaw II 38 16 
N a wysokij hori trawka sia kołysze II 279 138 
Nazalecał mi sie wójtów syn II 129 56 
Ne bijte sie, barany I 647 526 
Ne byj mene, moja maty II 61 24 
Ne byjże mne, mużu, w noczy II 311 160 
Ne chody, myłeńki, do mia o piwnoczy II 188 86 
Ne chody tam Kasiunejko I 388 410 
Ne chotiła sywlanejka borozdou chodyty II 526 309 
Ne czuhaj, swaszko, dietia I 451 434 
N e daj sia, braci u, zduryty I 441 431 
Ne daj sia, bratie, zduryty I 623 516 
Ne daj sie, bratsiu, zradyty I 377 405 
Ne ma ksiądza w doma I 300 335 
N e ma ksiendzojka -doma I 305 340 
Ne ma pana w doma I 240 286 
N:e ma w stawi wody, wypyły jej żaby II 500 297 
Ne płacz, diwcza, ne płacz II 55 22 

Ne płacz, Maryś, ne płacz II 114 47 
Ne powidaj, diwczynońko, na mene II 275 136 
Ne raduj sia, szuhaj, wysokoj posteli II 65 26 
Ne raz ja i ne dwa, na horu poziram II 35 15 
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Nese diiicia wodu z naszoho horodu II 81 34 
Nese rodyna dary z nowoji komory I 271 318 
Ne somływa ja biiła, rucznyki-m narobyła I 357 398 
Neszczesływy pan Kanijśki biz doli rodyii sie II 604 356 
Ne takoje nasze biiło, czorni wiczejka mało I 422 422 

Ne vstupymo sie z kutka I ' 376 404 
Nie będe sie turbował II 519 307 

Nie czuhaj, swaszka, diiicza I 337 385 

Niej sie kisojka bojit I 398 413 

Niesła Kasia pszeniczkę do młyna II 305 156 

Nieszczęśliwe te pokoje, oj joj joj II 244 119 

Nieszczęśliwe te pokoje, oj joj oj II 245 120 

Nie turbuj sie, Kasiu, nie turbuj sie cale II 130 56 

Nie zna śmierci Pan żywota I 203 260 

Nikto mi ne wynen, lem mi bratia wynny II 253 126 

Ni ma jegomości doma I 596 501 

Nowaja radiść świtu sie zjawyła I 88 176 

Ny ma jegomości doma I 366 401 

Ny ma Kasiunejky doma I 412 419 

Ny ma Marynci doma I 646 526 

Nysko, Marysiu, nysko I 627 517 

Obyzry sia, sywy koniu, na sebe II 572 332 

Oczka moi sywy, to my bida z wami II 9 4 

O, czohos moje serce wesele być ne chce II 332 172 

Oczy moji, oczy, ne spały toj noczy II 8 4 

Od łypky do łypky, łypka łystata II 198 89 

O, d' semu domu, d' wesełejkomu, daj Boże I 53 145 

O, gwiazdeczko, coś jaśniała II 656 397 

O, ja hodna i pódobna po hory chódyła II 308 158 

Oj, a mnie by tu swaszczyć I 587 495 

Oj, a s noczy o piwnoczy [szcze kury ne piły] II 402 231 

Oj, bida, bida wdowońci nebozi II 295 149 

Oj, bilawko, oj, bilawko, oj, bilawko biła II 158 73 

Oj , Boh nam dał, korowaj sie udał I 345 392 

Oj, Boże mij, Boże, ne chocze sia robyty II 532 313 

Oj, brażeńka ne woda, na peczi stojaczy II 467 282 

Oj, była mene maty berezowym prutom II 62 25 

Oj, chodyła Marysejka po luci II 356 185 

Oj, czem-że w tebe, Maryńciu I 621 515 

Oj, czkaje mi sie, czkaje II 350 182 

Oj, czyje to koniki po polu latają II 501 297 

Oj, dałaś mnia, moja mamciu, takoju II 390 219 

Oj, deż ty buwaw, czoruyj barane II 564 329 

30 - Sanockie-Krośnieńskie cz. III 
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Oj, diwczyno krasna, de ty woły pasła II 64 26 
Oj, dobranoc, ale nie każdemu I 322 375 
Oj, dobranoc, dobranoc, ale nie każdemu I 315 362 
Oj, dobranoc, dobranoc, ale nie każdemu I 317 363 
Oj, dobranoc, oj, dobranoc, żeby dobrze spala I 474 443 
Oj, dołow, dołow, pid bodaczejkom I 561 478 
Oj, dołow mi, dołow, tam dołow daleko II 376 203 
Oj, dolyw, doływ, doływ łużeńki I 123 201 
Oj, duna moja, duna, wbłetiła kuna II 230 110 
Oj, duź, duź, duź, duziejku II 67 27 
Oj, dziewczyno, dziewczyno, czerwona kalino II 125 54 
Oj, dzień dobry, dzień dobry, ale nie każdemu I 312 360 
Oj, dzień dobry, dzień dobry, ale nie każdemu I 323 375 
Oj, dziń dobry, oj, dziń dobry I 449 433 
Oj, Haluż moja, Halu, czemu [ ••. ] ne tańciujesz II 479 286 
Oj, Hanuś moja, [Hanuś], da, ino mnie nie zaduś II 552 324 
Oj, hod6wała jij dla melny6koho syna II 171 79 
Oj, ho ho ho, ho ho ho, pryjmy mene holoho II 94 40 
Oj, hojże, hojże, stary neboże II 338 176 
Oj, hojże, hojże, sywyi woły, na pole II 6 3 
Oj, huk, maty, huk, kuda kozaki idut II 306 156 
Oj, husy, husy, husojki, na staw II 188 86 
Oj i spiwam, i płaczu II 282 139 
Oj, Iwane, Iwanoczku, bug' na mene łaskaw II 18 7 
Oj i wczora z wieczora, z niebieskiego dwora I 17 109 
Oj, ja u swojej swaszki, da, spodiju sie łaski I 329 379 
Oj joj joj joj, gazduńciu mij I 649 533 
Oj, już czias i h6dyna I 464 440 
Oj, już to w lesie i drewo II 83 35 
Oj, koniu mij, koniu szary II 92 40 
Oj, krasnaja Marysejko, [oj,] zblraj że sie z namy I 443 431 
Oj, krasni, krasni, zwidki sonejko zchodyt I 560 477 
Oj, kume, kume, nini subota II 465 279 
Oj; kumie moj, kumie, nie byliście u mnie II 157 72 
Oj, kYwała mołodycia palczykom na mene II 340 177 
Oj, kywala molodyczka pałczykom na mene II 224 107 
Oj, Lach, maty, Lach, pytaje sia, kudy szlach II 489 293 
Oj, litaw ptaszok po nad staw II 14 5 
Oj, łastiwońka ta prylitaje I 126 203 
Oj, łetiła po nad more, zahubyła kluczy II 15 5 
Oj, łetiła zazułejka ponad sad I 436 429 
Oj, łetiły dyki husy po nad lis II 288 143 
Oj, mała baba j-a try diwojki II 463 278 
Oj, mała babka jednoho capka II 563 328 
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Oj, mała wdowa jednoho syna II 372 199 
Oj , mała wdowa syna jidnoho II 371 198 
Oj, mamciejku moja, czoho wo mene tu łyszyły I 652 539 
Oj, mamciu, moja mamciu, mij zołotoj kwitie II 367 195 
Oj, maty, myła maty, szo to z t~ho bude II 147 66 
Oj, miłejka, [ .•. ] miłejka, bud' my wesełejka II 76 32 
Oj, moja ditynojka, moja zazułejko I 653 539 
Oj, Moroze, Morozojku, ty sławny Kozacze II 599 349 
Oj, na hori tam żenci żnut II 596 346 
Oj, na rici, na Jordani miła Maruseńka I 182 239 
Oj, na skali, na skali, ta dwa jidnu styskali II 204 93 

Oj, naszi ławojki hyblowani I 302 335 

Oj, ne płacz, mamciu, ne płacz II 434 258 

Oj, nie bójcie się baby, bo już Kielar słaby II 663 403 

Oj, nuta moja, nuta, [ej,] wypadła mi z buta II 575 334 

Oj, nyma, nyma, jak w tej wdowy, nibozi II 169 77 

Oj, nysko, Marysio, nysko wid swojej matery I 297 334 

Oj, obejźryj sie, nadobna Maryś I 568 483 

Oj, Panie Boże zapłać tutejszemu chłopcu I 477 445 

Oj, pidu z toho seła na wiki, na wiki II 274 135 

Oj, pijcie, chłopcy, wódku, bo wodka nie woda II 476 285 

Oj, piszłabym, mylejki, pro ruki, pro nohy II 3 2 

Oj, piszłabym tancowaty, ta ny maju koły I 648 527 

Oj, po bory, po dołyni, chodyt Dobosz po doł:yni II 602 354 

Oj, po pid haj Fesie tylatka pasała II 86 36 

Oj, popid haj zełenejki chodyt Dubasz mołodejki II 603 355 

[Oj,] po pid haj zełenejkyj chodyt Dóbasz mołodejkyj II 601 353 

Oj, popid halec, halec, tam szerokyj hostynec I 277 321 

Oj, po pid lis zełenejki chodyt Dobosz mołodejki II 600 350 

Oj, powiez-że mie, sołowiju, prawdu I 199 254 

Oj, powidż my ty, dziewczyno II 25 9 

Oj, prawdę ptaszek gada, co siedzi na śliwce II 105 43 

Oj, pry Kyrnycy, pry studenycy I 171 232 

Oj, pry łużejku, pry bereżejku I 144 213 

Oj, pustte nas tam pustt'e I 3Q7 356 

Oj, puście nas tam puście I 504 460 

Oj, rano, rano kurojki pily I 20 113 

Oj, rosty, chmelu, ponad wodoju II 530 312 

Oj, Rym-Sobota, hora wysoka II 509 302 

Oj, schadżaj sia, rodyno I 296 334 

<oj,) sered seła sediła wdowa II 373 200 

Oj, sobiciu, sobitojku, koły-m na tia wołoczyła I 213 269 

Oj, sobisiu, sobisejko, kołym na tia wołoczyła I 216 272 

Oj, sobisiu, sobisejko, kołym na tie wołoczyła I 220 275 
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Oj, sobosiu, sobosejko, dawnóm na tie wołoczyła I 214 270 
Oj, sobósiu, sobósejko, kołym na tia i:i.ołoczyła I 219 274 
Oj, sobósiu, sobósiejku, kołym na tia wołoczyła I 218 273 
Oj, spiwam j~ se, spiwam, nuczu ja se, nuczu II 307 157 
Oj, spiwai:i. by ja, spiwał i spiwaty wmieju II 573 333 
Oj, stała sia nowyna, kłyczut wijta do dwora II 429 255 
Oj, stało się, stało, co mi się miało stać II 254 126 
Oj, szczo sia stało tyj diwczyni, nebozi II 294 149 
Oj, szczoż nam buło stołojko I 385 409 
Oj, szeroka polanoczka, ja ji pereskoczu II 323 166 
Oj, szumyła liszczyna i haj zełenejki II 233 ll1 
Oj, szyła soroczku, pokorotyla II 95 41 
Oj, ścieli mi buczka, ścieli II 431 257 
Oj, tam sia stinejka swityt I 295 333 
Oj, tam w lesie na dębie, tam siedzieli gołębie II 69 28 
Oj, tam w lisi kałyna, kałyna II 349 182 
Oj, tam w polu czereszeńka II 301 153 
Oj, tam w pole huste terne zejszło II 440 262 
Oj, tam w pole hustoj ternyk zbjszoł II 439 261 
Oj, tam w poły czereszeńka II 300 152 
Oj, tam w polf łozy, zymno i morozy II 457 274 
Oj, ta rita, rida, ritta I 630 518 
Oj, tatu, tatońku, Iem jeś mnia jednu mał II 385 213 
Oj, tecze woda, tecze, my czeres niu idemo II 262 132 
Oj, tre lita i tre zymy stojały w polu zomniry II 459 275 
Oj, tndaj, tu mi tudaj, ta świta skórótały II 201 91 
Oj, ty diwczyno zaruczenaja II 235 ll2 
Oj, ty poichaw, menes ponechał II 291 146 
Oj, ty zazułeńko moja sywa II 287 143 
Oj, n gazdojky jak starodawno I 54 146 
Oj, n lisi na worisi soroka skrehocze I 179 238 
Oj, u łuzi, u łuzi, ta i Hai:i.ran konyka pas I 294 333 
Oj; umer mij neboszczyk II 316 163 
Oj, umer mij neboszczyk II 317 163 
Oj, uxnry, mamciu, umry, boś mi dała kumy II 550 323 
Oj, u naszego pana biały kómin widać I 500 458 
Oj, uorłe, uorłe, s-yWyj sokole II 28 12 
Oj, n poli kremenycia, pje w korszmonci remesnycia II 395 224 
Oj, n sadońku pawońki chodiat I 163 225 
Oj, n sadońkn pawońky chodiat I 71 163 
Oj, ustań, gazdo, ta twerdo ne spy I ll8 197 
Oj, ustańmo, podiakujmo I 631 519 
Oj, wesile sie kończy I 453 435 
Oj, w kałynowym lasku narobyła czrzasku II 126 54 
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Oj, w Krakowie na sali, ta Szwaby tańcowali. II 616 364 
Oj, w Krakowie, we Lwowie mój karabyn wrsi II 478 286 
Oj, wmeraju, moja mamciu, wmeraju II 551 323 
Oj, w mniasteczku Beresteczku II 411 241 
Oj, w nedilu rano more sia rozihrało I 301 335 
Oj, w raju, w raju anheły hraut I · 133 206 
Oj, wstańmy, pidojmijmy sia I 285 325 
Oj, wygnała na pole, ale nie spiewała II 548 322 
Oj, wyjde ja, oj, wyjde ja na wysoki gór II 117 49 
Oj, wyjdę ja, a wyjdę ja za wysoki mur II 115 47 
o· o I J, wyneseno nam zila z pidhiria na podila 269 316 
Oj, wYneseno zila, oj, wyneseno zila I 304 340 
Oj, wziol se staryj molodóju diwczynu II 339 176 
Oj, za dworom pan Sosnowicz konyki sidlaje II 503 298 

Oj, zajało diwczatojko jahniatojka w pole II 212 98 
Oj, zakwitły fijałoczki, zakwitły II 16 6 

Oj, zakwyly fijałojki w biłyj kwit I 355 396 

Oj, zakwyla czeremszyna, oj, i kwitok opał II 302 154 

Oj, zakwyla fijawojka, zakwyla I 626 517 

Oj, zakwytly fijałojky, zakwYttr I 462 439 

Oj, zakwytły fijałońki, zakwytly II 13 5 

Oj, zaspiwały ·raj śky ptaszeńki I 172 233 

Oj, zaszumiła zelen' dubrowa I 162 225 

Oj, zazuleńka kuka, oj, we mnie serce puka II 165 75 

Oj, z hore na dołyjku, oj, pomaleńku zyjdu II 47 19 

Oj, z hore, z hore, z hore na dołynu II 322 165 

Oj, z pidhireńka, ta z pid soneńka I 165 227 

Oj, żal i tuha, ne ma moho druha II 289 144 

Oj, żałuję, żałuję, żal mi nie pomoże II 238 113 

Oj, żóltaja kosojko, jużeś sia namaila I 450 434 

O, moja kumeczko, pokumaliśmy się I 267 309 

O, na szerokim bołoniu jedzie J asiejko na koniu II 414 244 

O ojczyźnie i o sławie nuci młodzież II 610 360 

O, prześliczny obrazie na miejscu takowem II 626 370 

Ore bohacz, ore w szerokoje pole II 417 246 

Otkil soneńko schodyło, tam diwcza jabłyń sadyło II 17 6 

Owczare, howczare, deste owcy pasły II 46 19 

Ój, wyjde ja, ój wyjde ja na wysoki gór II 116 48 

Padaj, padaj, Kasiunejko I 361 399 

Pałaj połomiń z pieca I 461 438 

Pamiętajcie, Szwaby, coście wy cierpieli II 661 401 

Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi I 92 178 
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Parobcy, parobcy, welka hańba na was II 196 89 
Pasło czadejko bile stadejko I 148 216 
Paśli my oweczki za dworem I 50 142 
Paśli pasterze woły na zielonej dąbrowie I 75 166 
Paśli pasterze woły od zielony dąbrowy I 74 165 
Perszoje pisły pryjszly, ne umily haworyty I 274 320 
Perszyi pisły pryszły, ne umijut haworyty I 406 417 
Pid dubynoju, pid zełenoju, sidyt hołubka II 292 147 
Pidmowyw bym, każe, kamiń, ta-j kamiń z wodoju II 93 40 
Pid okienkiem ogrodeczka II 297 151 
Pid, pilit, pid pilit, wabi przepióreczka II 651 394 
Pid zełenejkym hajkom pyła horiłku fajkoli II 128 55 
Pieczone tu szczodraczki, bochnaczki I 42 135 
Piękna Alfreda wyszła raz rankiem II 649 392 
Piją, piją panieneczki II 477 286 
Pije Jasio, pije i Jasiowa żona II 310 160 
Pijszoł Iwaseńko rano kosyty I 181 238 
Pisłała jej matka w dołynu po hłynu II 256 127 
Pi_szła Marusia rano po wodu I 160 223 
Piszła pani do kosteła, a pan do Hanuśki II 227 108 
Piszła pani do kosteła Bohu sie mołyty II 226 108 
Piszła pannoczka, hej, po pid lisok I 161 224 
Piszło diwcza na wodu do zełenoho ohorodu I 191 248 
Piszow bym do Hanci załyciaty sia II 98 41 
Piszow pan Sawa, zabawył sia w popa na obidi II 605 357 
Plasze drużejka, płasze I 349 394 
Płaczte, oczka, płaczte, słezojki wraniajte II 267 133 
Płaczu-że ja, płaczu, tużu-że ja, tużu II 232 111 
Płakało diwczatko, płakało hołosno II 255 127 
Płyła diwojka dołow dunajom I 155 221 
Płynie gąseńka, płynie, po wodzie, po szelinie I 570 484 
Pływało diwczatko po tychym dunaju II 143 64 
Pobyła mia bida czerez ludzki diła II 137 61 
Pochódyły powusejki po wysznewym sadi I 469 442 
Poczekajcie chłopaki, powiem wam nowinę II 194 87 
Pocztiwa ja biiła, wianejka-m donosyła I 429 424 
Po dołu, dołu, jara pszenyca I 164 226 
Podpal buczka, podpal, niech się buczek pali I 229 280 
Poduj, witre, poduj po tyj synyj skali II 228 109 
Podumaj, Marysiu, sobie I 11 52 
Pod wóldenkiem ogródeczka II 296 150 
Podywy sie za mnou, matko I 364 400 
Podziękujcie, starosta, temu gospodarzowi I 579 489 
Po hori, po hori pawusejky chodiat II 240 114 
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Pojechał pan z chartami na pole II 387 215 
Pokironje derewejko - kałynka I 362 399 
Pokirno sia witciu j matci kłaniaje I 435 428 

Polska korono, co słychać o tobie II 607 358 

Ponyże W etłyna sami rostopasty II 45 19 

Popid hruszu kińmi ruszu, teruem zakołyszu II 280 138 

Po pid lis zełenejki prypał śnih mołodejkyj I 276 321 

Po pid nebo je steżejka II 593 342 

Po pid sad, wynohrad, po wodu chodyła II 318 164 

Popod las zieloneńki upad śnieżek bielusieńki I 569 483 

Po pred moi okna, po pred moi dwery II 278 137 

Porodyla maty doczku, porodyla i wdowa II 335 174 

Posadziła jabłoneńkę w jesieni I 330 380 

Posijała lenku na zahumenku I 151 218 

Posijałam pred jabłonką liliju II 200 91 

Poszczesty nas, Bożejku, w szczeslywu dorożejku I 408 418 

Powidajut ludy, że ja rozkosznica II 354 184 

Powidały lude, szczo drużka isty ne bude I 513 464 

Powidały nam lude, szczo tu tur bude I 518 465 

Powiedziała Kasia, że ją głowka boli II 400 229 

Powiedziałaś, Kasiu, żem ci wianek ukrad II 239 114 

Powiedziałeś, ż~ mnie weźniesz II 257 127 

Powiż mi, diwczatko, de pidesz na trawu II 44 19 

Powybiwaj, matko, klińcy I 12 52 

Po wysokij hori sniżok sia bilije II 494 295 

Pozeraj diwczatko, pozeraj, diwczatko I 484 451 

Pozn.ać sierotę, poznać I 496 457 

Pódźmy wszyscy do stajenki I 90 177 

Prała diwojka chusty na ledu I 146 214 

Prała diwojka chusty na łedu I 145 214 

Prała M.aryńcia chuste na łedu I 43 136 

Predaj, drużko, spidnyczejkn I 433 427 

Prodaj, maty, prodaj, konia iioronoho II 456 273 

Prodał brat sestryciu I 324 377 

Prod~ii brat sestru tuno I 442 431 

Prodav brat sestru tuńó I 378 405 

Prokwitaj, prokwitaj, kałynoczka drobna II ~65 133 

Prosili mnie na wesele I 479 446 

Prosty zouniary po wsim seli stały II 446 266 

Prosyt nas starosta by my z nym pojichały I 607 508 

Prosyw mene Harasym, szob' ja piszła hraty z nym II 106 44 

Prosze ja was, posłuchajcie II 592 341 

Pro tebe, diwczatko, pro tebe II 24 9 

Prydańska ja swacha do stajni zabłudyła I 415 420 
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Pryjichały swaty do naszóji chaty II 328 168 
Pryjszła newista z pola, siła se konec stola II 289 329 
Pryłytiła zazułeńka, taj stała kuwaty II 486 289 
Prypała Maryńcia hołowou do stola I 625 517 
Prypała Marysejka, [prypała Marysejka] biłem łyczkom do stołu I 440 430 
Prypomniany [!] czołowiecze sobi I 659 547 
Prysnył mi sia son dywneńkij II 360 187 
Prysnyii mi sie son sumnejki II 361 187 
Prysnyv mni sie son dywneńkij II 359 186 
Przyjechał Jasieńko z czidży Ukrainy II 397 225 
Przy onej dolinie w judzkiej krajinie I 77 167 
Przysięgała Kasia trzy razy przed obrazem I 494 456 
Przyszed-jem do Sali II 662 402 
Przy zielonej łące, przy niskiej dolinie I 32 125 
Pszenyce, pszenyczejko, koły ja tebe żała I 618 514 
Pustte że nas, pustte, abo nam otwórte I 600 505 
Pustyte nas do chaty, budemo sie dobiiwaty I 369 402 
Puście nas tam, puście, bo nam zimno w chuście I 580 490 
Pyjte, lude, mid, horyłku II 404 232 
Pyjte, lude, mid, horyiiku II 406 234 
Pyjte, lud~, miód, horyiiku II 407 236 
Pyłoby sia, pyło, to tokajsko wyno II 475 285 

Raduj sie, matienojko, wziało bo ślub detiatojko I 367 402 
Raduj sia matinojko, raduj sia matinojko I 629 518 
Raduj sia, matinojko, wziało ślub ditiatojko I 437 429 
Raduj sia, matinojku, wziało ślub ditiatojko I 472 443 
Radujte sia, wsi ludyja, radość nam z neba I 33 127 
Rano, rano raniczko uże wstau paniczko II 428 255 
Rodyna sie szupajte, mołodu prywytajte I 624 516 
Rosty, synojku, rosty, prynesesz ty mi bałeć I 447 433 
Rozpiraj swatu chatu i nowoji siny I 644 525 
Rozpychaj, swatu, chatu i nowoi sciny I 439 430 
Rozpychaj, swatu, chatu i nowyji siny I 375 404 
Rozpyraj, swatu, chatu i nowyi siny I 325 378 

Samozrad, samozrad, samam sia zradyła II 252 126 
Saszyna, saszyna, zełena saszyna II 148 67 
Sberajsia, Marysiu, s nami I 8 50 
Sborom ideme, polon neseme II 507 301 
Sborom ideme, polon neseme II 514 306 
Schodżaj sie, rodyna, do stołu I 386 409 
Scieli buczka, scieli, ino pni.aczek został II 432 257 
Serce moje, serce s kaminia twerdoho II 264 133 
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Siadaj, swasieńku, z nami I 499 458 
Siadła mucha na konopie, otrzepała kwiat I 599 503 
Siał gospodarz żyto, żona mówi: hreczka II 314 162 
Siedzi kiecejka na kuchni I 459 437 
Siedzi krakus pod drzew cieniem II 609 359 
Siekiereczka, topór, daj mi dziewczę pokój II 84 35 
Sierota ja, mocny Boże, bez Twojej opieki II 619 365 
Sierotejka nie mnie, .dziewczyna nie ludzi II 325 167 
Skąd ty Jasiu? Zza dunaju II 450 268 
Składajte molodomu po czerwonomu zolotomu I 7 50 
Słaba ja, słaba, o, już ja umru II 466 281 

Sława tobi, Boże, jużesmo dobrabały I 245 290 

Sława Tobi, Bożejku, żeś nam sia dau dodiżdaty I 244 289 

Sławaż Tobi, Bożejku, że nam sia d:u dyżdaty I 432 426 

Sławaż tobi, Hospody, za totu robotycu I 527 468 

Słońce idzie jakby spało II 657 398 

Służyłzem ja przy dworze, przy francuskim klasztorze II 375 202 

Smerty, smerty, jdy na lisy I 236 283 

Sohit, sobit, sobitojka, ja na tebe wółoczyła I 211 267 

Soszła nam sia nowyna, pani pana zabiła II 389 218 

Sowa w stodole siada i słucha, kto co gada II 211 97 

Spiszaj, swanejko, spiszaj I 528 468 

Spiwaju, spiwaju, spiwaty umiju II 574 333 

Spoznać, Boże, spoznać moju frajeroczku II 34 15 

Spy, panojku, do woli! Uż ty nywa [na] koli I 258 298 

Stała dziewczyna nad wodą II 636 381 

Stała nam sia nowyna, nowyna II 430 256 

Stała nam sia, stała nam sia w syli nowyna II 410 239 

Stała nam sie, [stała nam sie] w seli nowyna II 409 238 

Stała się nam nowina, stała się nam nowina II 388 217 

Stań, drużba, na kładynu I 359 398 

Starsza siestra bratsia miała II 46(1 276 

Starsza siostra brata miała II 461 277 

Stary, łysyj bojaryn jak hołwan I 514 465 

Steły sie, steły sie, zełenyj barwinku II 260 130 

Steły sie, steły sie, zełenyj harwinku II 586 338 

Stij, ziatu, za worota I 370 403 

Stoi mielnik nad wodą z swą Kasiunią nadobną II 422 250 

Stoit jawir nad wodoju, powidaje swoju dolu II 320 164 

Stoit mi, stoit switłońka nowa I 169 231 

Stoit mi, stoit switłońka nowa I 170 231 

Stojit sosnojka sered dworojka I 102 186 

Stratyły lito kreczny mołodcy I 168 23(} 

Styły sia, pocyżu, styiY sia zełeny II 261 131 
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Sut koni na łani, kto my pide po ni II 527 310 
Swachy korowaj misiat I 342 390 
Swachy korowaj roblat I 343 391 
Swanejko pyszna z harwinkom iszła I 291 332 
Swaszka korowaj wyła, horivojku ne pyła I 620 515 
Swiata Ołena dołow hiżała I 167 229 
Swiatyj Nikołaj sydiw konec stola I 111 192 
Swici sie Warszawa, s wici sie i Kraków II 617 364 
Swietla Pokrlowojko, nakryj moju h1ołowojku II 146 66 
Swity, misiaciu, z raju naszomu korowaju I 511 464 
Swityt misiaczok pomedży źwizdy jasneńko I 37 131 
Syrowyi dyrwa, hirkij dym II 160 73 
Szastajtesia swate, szczo molodomu daty I 537 471 
Szczandryj weczór, dohryj weczór I 48 141 
Szczandryj weczór, dohryj weczór I 49 142 
Szszandryj weczór, swiatyj weczór I 52 144 
Szczandry weczir, dobry weczir I 175 234 
Szczendryj weczir, swetyj weczir I 46 139 
Szczodra, szczodra Maryja I 180 238 
Szczodra, szczodra Maryja I 206 263 
Szczodryj weczyr, dohryj weczyr I 44 137 
Szczondryj weczor, dohryj weczor I 47 140 
Szczo sia czerwenije w Uhorskoj kraini II 517 307 
Szczo sie, Bożejko, dzieje I 391 411 
Szczoś mo chtiły, ta zrohyły I 519 466 
Szczo to wy za hościowe I 614 510 
Szczoż to nam, szczoż to nam I 405 417 
Szkoda, Boże, szkoda lisa zełenoho II 499 296 
Szkoda trawy zełenoi, że pid płotom hnyje II 327 167 
Szlakom, matinko, szlakom I 643 525 
Szoiikowy nyczenyczki a jaworowe )herdo( I 10 51 
Sztyry okna byli, w dana II 542 320 
Szuhaj, szuhaj, szuhaiczku II 156 72 
Szumi dębina, wiatr chmury niesie II 648 391 
Szumiły werhy w popowjj dehre II 175 81 
Szyroki jaroczok, bystraja wodiczka II 48 20 

Śladem, matusiu, śladem I 508 462 
Ślakom, matinko, ślakom I 409 418 
Świecie, święcie, chmarny święcie I 190 247 

Takie-ste nam czado dali I 417 420 
Tak pogodne twoje lice II 643 387 
Tam koło pola tiażka swawola II 170 78 
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Tam na hori chmarno, na dołyni jasno II 32 14 
Tam na hori, na hori dwa dubojka stojały II 154 70 
Tam na hori, na wysoki, a tam śniżok powałyii sia II 458 274 
Tam na hori żYto łańcuszkom ubYto II 454 271 
Tam na bory dwa duby II 281 139 
Tam na łące zieleny, tam sie paso jeleny II "276 136 
Tam pode Lwowem na błoniu I 69 162 
Tam po hori, po dolyni hołubci litajut II 347 181 
Tam popid ganok, tam popid ganok II 413 243 
Tam stoi jawor, tam złote drzewo, leluja I 64 156 
Tam w miasteczku przy dworeczku II 363 189 
Tam w polu werba, a pod niu woda II 242 116 
Tam za pecem triska bukowa II 222 105 
Tamże milaże z dawna steżejka I 476 444 
Ta na Kuty docyżejka, na Kuty II 522 308 
Ta na moji hołowojci kuczeri triasut sie II 484 288 
Ta ne chody ponad wodu II 219 104 
Ta pid horoju, pid wysokoju II 293 147 

Ta wesela diwczynojka II 77 32 
Tecze pywojko, tecze, nasz sia korowaj pecze I 606 507 

Tecze woda, tecze dołow tym Ławorcom II 520 308 

Teraźniejsze chłopcy teraźniejszej mody II 120 51 

Tiażko meni, tiażko, już mni ne widlaże II 234 111 

Toczy się jabłoczko dolu konariamy I 454 436 

Toczyt my sia, toczyt winok na ohoczy II 7 3 

Toczyt sie wodiczka z bory do poticzka II 119 50 

Tody mi sia, tody diwcza spodobało II 42 18 

Trawic
0
zko zełena, toś sia pochowała II 113 46 

Tremtyt kis6jka, tremtyt, czoh6ś ona sia bojit I 639 S23 

Trudno znesty toj rozłuki II 644 387 

Try bratczyki, rybarczyki rybońki łowyły II 41S 244 

Tryumfy Króla Niebieskiego I 91 177 

Trzy latam wojował, szablim nie wyjmował II 443 264 

Tu jesmo sidily, aleś-mo ne wydiły I 399 414 

Turydaj, Turydaj, turydajska woda II S49 323 
Tycho bojarowe idite, szkody nam ne robite I 613 510 
Ty diwczyno mołodaja, ne piszłabyś za Madziara II 163 74 

Ty diwko-że, diwko, cy pidesz ty za mnia II 57 22 

Ty konyczku czornohrywyj, czohoś smutny ne wesełyj II 89 39 

Ubieraj sia, Kasińku, ubieraj I 490 455 

Uciekła mi przepi6recka w proso I sos 460 

Ukażte nam propoji(w) z welykoji newoly I 426 423 

Umar Maciuś, umarł, już leży na desce II S41 318 
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U naszego młynarza jest tam Kasia jak róża 
U naszego pana ... ego przed sienią 
U neszego panejka udeptana scieżejka 
[U] naszoho gospodaria po starodoilnu 
U naszoji kucharojky naszywani michawojky 
Urwała się, urwała się mynarzowi grobla 
U tyj czaszejci sołodok medok. De my tu zabłudyły 
U tyj czaszejci sołodok medok. Ej, pustite nas, pust'te 
U tyj czaszejci sołodok medok. Hadajte, newistojki 
U tyj czaszejci sołodok medok. Korowajewo tisto 
U tyj czaszejci sołodok medok. Pideme do cerkokowcy 
U tyj czaszejci sołodok medok. Pideme za horojku 
U tyj czaszejci sołodok medok. Pid misiaczkom jideme 
U tyj czaszejci sołodok medok. Po swanejku jideme 
U tyj czaszejci sołodok medok. Powidała nam diwka 
U tyj czaszejci sołodok medok. Powidaw ptaszok dudok 
U tyj czaszejci sołodok medok. RobYtna moloda była 
U tyj czaszejci sołodok medok. W koło, winojku, w koło 
U tyj czaszejci sołodok medok. Wyjdy, Hospody, z neba 
U tyj czaszejci sołodok medok. Zachodźaut nas mysły 
U tyj czaszejci sołodok medok. Z chutka konyczku, z chutka 
U tyj czaszejci sołodok medok. Znaty sia, Boże, znaty 
U tyj czaszejci sołodok medok. Znaty sia, Boże, znaty 

Wasylu mij, ne hóry, ne tota dołyna 
Wasylu neboże, de twoja żena 
W ciemnym lasku deszczyk leje 
W ciemnym lesie ptaszek śpiewa 
Wczere hoja, nyźkie hoja 
W czetwer weczer pry weczery 
W czuzynu idu! Hej, koniu mij, koniu 
W czystejkim polu, w bołoniczejku 
W . czystejkim pole, w bołoniczejku 
W czystejkim pole, w bółoniczejku 
W czystym pole hruszeńka stoit 
W czystym polu stoi gruszeczka 
W czystym polu, w· czystym polu 
Wejrzyj ku nam z niebios Panie 
We Lwowi wińcy wyły 
Werch Besczejda zełenoho pase myłyj konia swoho 
W erch Be ski da kałynowa tam my stoi t wieża nowa 

W erch Beskida kałynowa stoi t mi tam korczma nowa 

Werch Beskida zełenoho paśe Janczyk konia swoho 
Werch Beskida zełenoho pasie Janczyk konia swoho 

II 420 249 
I l 24 
I 250 295 
I 45 138 
I 286 325 
I 589 497 
I 547 474 
I 548 474 
I 552 475 
I 522 467 
I 558 477 
I 541 472 
I 543 473 
I 531 469 
I 550 475 
I 549 475 
I 556 476 
I 525 468 
I 524 467 
I 530 469 
I 544 473 
I 534 470 
I 554 476 

II 96 41 
II 535 314 
II 589 340 
II 43 18 
II 273 135 
I 195 251 

II 646 389 
I 137 209 
I 29 122 
I 18 llO 
I 183 240 
I 65 157 

II 597 346 
II 615 363 
I 354 395 

II 52 21 
II 141 63 
II 144 65 
II 91 40 
II 90 39 
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Werchowyno, swetku ty nasz, hej II 488 291 
W erny si, Marysiu, werny si I 13 52 
Wesele sie kończy, smutek sie zaczyna I 595 500 
Wesele się kończy, pani matki żałość I 486 451 
Weselosty moja, deś mi sia podiła II 583 336 
Wesoły nam dziś dzień nastał I 202 259 
W esóło mi było, wesoło mi hrali II 433 258 
W hospo~arejka a try synowe I 136 209 
Wid wody idemo, dytia sobi wedemo I 452 435 
Wierzba smutna u jeziora kąpie swój żałobny włos II 612 362 
Wije sie winojko hładko I 352 395 
Witaj Janie z Bolesława I 657 545 
Witaj Pani, my poddani do nóg padamy II 622 367 

Witaj święta i poczęta niepokalanie II 621 366 

Witamy cię, Kalwaryjo, miejsce święte II 623 368 

Witer wije, woda szumyt, moroz st.yskaje II 110 45 
W jednym gaiku ptaskowie, w drugim gaiku ludkowie II 416 245 
Wkopyła (na niu) mlitłeszcze II 358 186 

W lesie przy gościńcu karczma murowana II 425 253 

W lisi na warysi soroka skrehocze I 208 265 

W naszej Hancejki troi mołodcy I 157 222 

W naszoho gazdy po starodawnu, daj jemu I 30 123 

W naszoho pana hospodarejka, Bih mu daw I 104 187 

W naszoho pana, pana krajnyka I 99 184 

W naszoho pana sut try sokoły I 100 185 

W ogródku zielono, a w sadejku maj, maj II 243 117 

Woszyj-że mi, woszyj kloszulu z kwitamy II 427 254 

W ozerała Kasiunejka za stilnym wokienojkom I 372 403 

W oźże, mył.yi, mene z sobą II 298 151 

Wótwory, matko, lisu, wedemo ty newistu I 396 412 

Wpała rosa koło lisa na zełene żyto II 303 155 

W pecum zapalyła, juz sie derwa kuriat II 579 335 

W pole pasterze zaśli, ab.y ówieczki paśli I 79 169 

W polu ogródeczek śliczny, malowany I 478 445 

W polu pasterze zaśli, gdzie my óweczki paśli I 78 168 

W raju mie, w raju, w tym nebesnym raju I 197 253 

W sabotu piznejko zachodyt sóniejko I 617 513 

Wstała chmareńka rano, wstała I 491 455 

W stała Marysia rano I 6 49 

Wstańmo, hostojky, diakujmo I 384 407 

Wstańmo, predany, djekujmo I 428 424 

Wszyscy ludzie zaśpiewajcie, Maryja II 624 368 

W szytko z wami neprawdojka I 416 420 

Wszytka z wami neprawdojka I 418 421 



478 

Wszytko z warny neprawdojka I 347 392 
Wszytkoż z wami neprawdojka I 420 421 
W wiliją świętego Jana sobótka się zajęna I 228 279 
Wychodźcie, wyjeżdżajcie, od pana ojca z domu I 497 458 
[ ... ] wygnała rózne kosy na zielony mróz II 577 335 
Wyjdy, hospodynojku, do nas I 254 298 
Wyjdy, Kasiu, z komorojku I 326 378 
Wyjdy, maty, z komorońku I 321 374 
Wyjdy, wyjdy do nas chochlowaty I 319 371 
Wyjdź, Marysiu, z komoreńki I 338 386 
Wyjechał Stasio na łowy II 370 197 
Wyjszła Ancunejka hiłemi niżkarni I 612 510 
Wyjszła tescejka za worotejka I 546 474 
Wyjte, diwojki, Boży winojki II 510 303 
Wyjźryj, Kasińku, wyjźryj, duszyńko I 488 453 
Wyleciał sokół przez pański okół I 230 280 
Wyła swanojka winoczok I 609 508 
Wyłetiła łastiwońka zo skala II 570 332 
Wypił! Wypił! Nic nie zostawił I 314 362 
Wyszeii Czuryło z m.ista, za nym diwojka lizła II 606 358 
Wyszła Kasińka rano, jeszcze ranij niż śwytało I 492 455 
Wyszła . tescejka za worotojka I 545 473 
W zielonym gaju przy miłym ch1odzie II 637 382 
W żywnyj czetwer po ohidi I 185 244 

Za browarem sadzawka, kąpała się murawka I 572 484 
Zachodiat nas (w)isty: chotiat nam daty jisty I 284 324 
Zachodyt do nas Lytwa, bude tu z namy hytwa I 373 404 
Zachodżajut nas wisty, chotiat nam daty jisty I 382 406 
Za Ehry falą goniąc spojrzeniem II 654 395 
Za goramy z Mazuramy tańcówała Maryjanka II 197 89 
Zagrajże nam, Boże z raja, koło tego korowala I 590 489 
Zahradyła zahradoczku, posijała szałatoczku II 178 83 
Zahuczaly hory, zaszumiły riky, II 366 194 
Zajdy misiacy, zajdy jasnejko II 139 62 
Zajichał starlostojko u czudżu storonojku I 283 324 
Zajmu sztyry woły w hłuhoku dołynu II 524 309 
Zakukała kukułeczka na śliwie I 598 502 
Zakukała kukulejka na lesie I 573 485 
Zakukała zazułeczka na wysokij hory II 498 296 
Zakukała zazułeńka w lisi na duhi I 520 460 
Zakwytła czereszenka ju w łese II 122 52 
Zalical ja sie, zalical ja sie ł~dny dziewczynie II 283 140 
Załetiła sokyłojka do naszoho susidojka I 282 324 
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Za moje hory, szczo hyn za hromy I 66 158 
Za moje śpiwania, za moje wykrzyki II 435 259 

Za nowemy wórotami stojat czewcy z czobotami I 225 277 

Zapyskaj, zadurkaj, mij myły juhase II 51 21 

Zapyskaj, zapyskaj, mij biły Iwane II 50 20 

Zaswity, misiaczku, po polu z zwizdami II 49 20 

Zaszumiły łuhy, rozliły sie ryky II 365 192 

Zaszumiły łuhy, rozłehły sia wilchy II 364 190 

Zawitaj, Maryja różańca świętego II 625 369 

Zawitaj, ranna jutrzenko II 626 369 

Zazuleńka, g des ty, gdeś ty była II 504 300 

Zazułejko sywa, de budesz kukała II 569 332 

Zazyrała Biżaja Maty I 298 334 

Zazyrała Biżaja Maty I 303 339 

Z bieloho jawora woda tecze I 4 48 

Zbirala sy fijałońki na sobitku, na winońki I 233 282 

Z Bohom, Maryńciu, z Bohom I 628 518 

Zbyraj sie, Kasiuniu, z nam'§ I 387 410 

Zbyrała diwojka żowty jabłojka I 147 215 

Z chaty, diwońky, [z] chaty, I 515 465 

Zdawiduje sie matojka u swojeho dytiatojka I 280 323 

Zebyś ty mi nie kumeczka II 183 84 

Zejd', Hospody, z neba, bo nam tie zawsze treba I 481 448 

Zejdy, Bohojku, do nas teper u nas horazd I 605 507 

Zejdy, Bożejko, z neba, bo nam tie nyski treba I 331 381 

Zejszły, zejszły dwa miesiaczejki jasno II 218 103 

Zełene·m posijaw, zełene mi zyjszło II 304 155 

Zełene, zełene koło zełenioho II 39 16 

Z hory my sia woły hzyły, II 525 309 

Ziat' sia do teszczy stełyt I 463 440 

Zielony jaworeńku, stoisz mi przy domeńku I 565 481 

Zizdył ze ja, zizdył konia woronoho II 153 69 

Z kościoła idziemy, pięknie stadło prowadziemy I 501 459 

Z moria zwizda wyjiżdżaje I 97 183 

Znam ja mostek, moja luba II 641 385 

Znaty, Boże, znaty, kto koho lubuje II 21 8 

Znaty sia, Boże, znaty, jest w molodoi maty I 551 475 

Znaty, starostojko, znaty, lyczejko obmywaty I 400 414 

Z pid Beskida zełenoho, z kołodiaźu studenoho I 221 275 

Z strichy orichy łetiat I 255 298 

Z tamtej strony gajka zieleni się trawka I 76 166 

Z tamtej strony jęziora stoji lipka zielona II 173 80 

z tamtej strony rzeczki pasie dziaduś byczki II 558 326 

Z tamtej strony wody stoji lipka zielona II 172 79 
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Zumru, zumru w czudżym kraju II 584 337 
Zwidala sia mamcejka, de chodyła Marynejka I 559 477 
Z wysokich Parnasów od zbyt dawnych czasów II 639 383 
Zyjdy, misiaczku, zyjdy, misiaczku II 290 144 
Zyjdy na horboczok, zapyskaj w łystoczok II 19 7 
Zyjszła z neba jasna zwizda I 98 183 
Zystawaj zdoryw, pane hospodar, zystawaj I 129 204 
Z za noi hory, z za wysokoi I 103 186 
Zza noji hory, zza wysokoji, daj Boże I 25 120 
Z za noj mi hory, z za wysokoi, sławen jesi I 107 189 
Z za onoj hory, z za wysokoi, ej, pane I 138 210 
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